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Marmara Belediyeler Birliği Yayınıdır

Ocak-Şubat 2019 Sayı: 78

Akıllı Şehirlerin Geleceği Bu Zirvede Konuşuldu
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Akıllı Belediyecilik Zirvesi, MBB ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın katılımıyla 19-20 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Programın
ikinci gününde alanında uzman isimlerle tematik konularda kapalı grup çalıştayları gerçekleştirildi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Akıllı
Belediyecilik Zirvesi’nin açılış konuşması Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Mevlüt Uysal tarafından
gerçekleştirildi. Şehir yönetiminde siber güvenlik ve kişisel verilerin
korunması hususlarının altını çizen
Mevlüt Uysal, ulaşım sistemlerinde

kamera uygulamaları, sinyalizasyon
sistemleri, İstanbul Kart uygulaması
ve akıllı şehir teknolojileri ile bu sistemlerin sürdürülebilirliği üzerinde
durdu. Başkan Uysal, “Türkiye’nin
sanayileşme ve belediyecilik açısından
en gelişmiş bölgesi Marmara’dır. Bu
bölgedeki belediyelerin, akıllı belediyecilik noktasında ortaya koyacakları
vizyon ve stratejiler, diğer bölgelerdeki belediyelere örnek olması açısından
önemlidir.” dedi

Zirvenin keynote konuşmasını
yapan Eczacıbaşı Holding Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye
Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “İnternetin hayatımıza girmesinin
üzerinden 30 yıl geçti ve Türkiye nüfusunun yarısı30 yaşın altında. Yapay
zeka, kripto paralar ve blockchain gibi
uygulamalardan bahsettiğimiz dönem
içerisinde savrulmanın önüne geçmeliyiz. Dünyanın her yerinde bilgi var.
Biz bilgiyi kendi içimizde aradığımız

Sındırgı’da
130 Milyonluk
Projenin Açılış
Töreni

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi,
kadınların üretime ve ev ekonomisine
katkısını arttırmak üzere Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği işbirliğinde “Kadın Eli Organik Pazarı” nın açılışını
gerçekleştirdi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi,
kadınların üretime ve ev ekonomisine
katkısını sağlamalarına fırsat sunmak
için kadınların organik ürünlerini pazarlayabilecekleri, satış yapabilecekleri
pazar açılışını gerçekleştirdi. (Sayfa 8)

geçti. Kendi zenginliklerimizi bugünün koşullarıyla birleştirmek, ileriye
gitmek yolunda önemli bir adım. Her
teknoloji kendi yöneticisi kadar akıllı. Veri için yeni petrol deniyor. Bu
petrol, doğru şekilde kullanıldığında bilgi haline gelir. Teknoloji ancak
yardım edebilir. Bilginin paylaştıkça
yükseldiğine, doğru bilginin elimizin
altında olduğuna ve ancak emin ellerde ehil hale geleceğine inanıyoruz.”
dedi. (Sayfa 9)

İBB, Sosyal Projeler ile
Toplumsal Bağları Güçlendiriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Balıkesir ziyareti kapsamında
Sındırgı ilçesinde gerçekleşen Toplu
Açılış Törenine katıldı. 668 Konutluk
2. Etap Toki, Belediye Hizmet Binası,
Kent Meydanı ve Kapalı Otopark, Güreş Evi ve Gençlik Merkezinin açılışını
gerçekleştiren bakan Kurum, Sındırgı
ilçesine Jeotermal Isınmada Bakanlık
desteğinin de geleceği müjdesini verdi.
(Sayfa 10)

Kadın Eli
Organik Pazarı

zaman bilgiye ulaşabiliriz. Alışkanlıklarımızı değiştiren bozguncu yenilikler var. Dünya haber alma ve bilgiye
gitme alışkanlıklarını değiştirdi. Telefonlarımızın arama fonksiyonu 5. sıraya düştü. Masalarımızın üzerindeki
her şey artık telefonlarımızın içinde.
Bozguncu yenilikler hesap edilebilse
zaten yenilik olmazdı. 5 yıl öncesini
düşündüğümüzde bugün geldiğimiz
yeri tahmin edemezdik. Dünya fütüristlerin tahminlerinin çok ötesine

Dilovası’na İleri Biyolojik Atık Su
Arıtma Tesisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU
Genel Müdürlüğü, Dilovası ileri biyolojik arıtma tesislerinin açılışını gerçekleştirdi. Dilovası ilçesinin tamamı
ile Gebze’nin kuzeyindeki önemli beş
mahallenin atık sularını arıtmak için
yapılan 40 bin m3/gün kapasiteli ileri
biyolojik atık su arıtma tesisi, düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı.
Ülkeye örnek olacak tesisin, tanıtım
töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bırakın kıyısında oturup bir çay
yudumlamayı, pis kokudan yanından
geçerken burnumuzu tıkadığımız İz-

mit Körfezi, bugün neşe içerisinde
bize gülümsüyor.”dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir
zamanlar şehrin havasını kirleten,
kokudan yanından geçilmeyen İzmit
Körfezi’nin etrafında 9, Kocaeli’nin
genelinde 22 adet atık su arıtma tesisi
ve kuşaklama kolektör hatlarıyla kenti kontrol altına almayı başardı. Kentin, yüzde 100 atık su arıtma oranına
ulaşılmasını pekiştiren çalışmalardan
olan Dilovası İleri Biyolojik Atık Su
Arıtma tesisi tanıtım, törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.(Sayfa 8)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü, geliştirdiği ve
desteklediği sosyal duyarlılık projeleri
ile genç ve yaşlı nüfus arasında köprüler kuruyor. İBB, aile sıcaklığı yaşatmak amacıyla şu ana kadar yaklaşık 2
bin gönüllü ve 135 bin ziyaretçiyi Darülaceze Yaşlı ve Bakım Evi’nde kalan
büyüklerimizle buluşturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sağlık Daire Başkanlığı Darülaceze
Müdürlüğü, sakinlerinin sosyal hayata
adaptasyonlarına katkı sağlamak, toplumsal hafızayı canlı tutmak, nesiller
arası kültür aktarımına destek olmak

ve yaşlı vatandaşlarımıza aile sıcaklığı
yaşatmak amacıyla çeşitli sosyal duyarlılık projelerini hayata geçiriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversiteler, ortaöğretim
kurumları, liseler, sivil toplum kuruluşları, özel kurumlar ve bireysel
gönüllülük dahilinde gerçekleştirilen
sosyal duyarlılık projeleri, sosyal bağları güçlendirirken birbirinden farklı
yaşam deneyimlerine sahip olan yaşlı
vatandaşlarımızın hayata dair rehber
sayılacak birikim ve öğütlerinin de
yeni nesile aktarılmasına katkı sağlıyor.
(Sayfa 3)

Bağcılar’da
Ücretsiz İnternet
Hizmeti

Acemler Projesi
Görücüye Çıktı

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği ve geçen yıl itibariyle faaliyete geçen, kablolu ve kablosuz güvenli
ücretsiz internet hizmetinden her gün
onlarca Bağcılar halkı yararlanıyor.
Başlatılan güvenli internet uygulamasıyla evlere ve işyerlerine hizmet verdiklerini ifade eden Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, hemşehrilerinin gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.(Sayfa 3)

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, Bursa Genç Sanayici İş
İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) üyelerine, başta Acemler kavşağına yapılacak direksiyonel kavşak
projesi olmak üzere, Bursa’yı geleceğe
taşıyacak çalışmalarını anlattı. Acemler
Kavşağı’nın yeni modellemesi üzerinden projenin detaylarını işadamlarıyla
paylaşan Başkan Aktaş, “Bursa dinamik
bir şehir. Bu dinamiği doğru kullanırsak
Bursa, tarımdan sanayiye, turizmden
ekonomiye kadar daha iyi standartlara
ulaşacaktır.” dedi. (Sayfa 8)
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ÇEVRE VE ENERJİ

Sıfır Atık için Balkart Projesi

Akıllı Bisikletler için Montaj Çalışmaları Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca “Çevre Dostu Balkart” projesi hayata geçirildi. Çevre kirliliğinin
önlenerek çevresel risklerin azaltılması,
ekonomiye katkı sağlanması ve duyarlı tüketici duygusuna sahip olunması
amaçlarını hedefleyen sıfır atık uygulamaları kapsamında gerçekleşecek olan
süreçte, atık pillerin çevre ve insan sağlığına olan zararlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Atık piller içerisindeki civa, kadmiyum, kurşun, çinko, mangan, lityum,
demir, nikel, kobalt gibi insan vücuduna toksik etkileri bulunan metaller,
pillerin çevreye bilinçsizce atılması durumunda insan ve doğaya zarar verdiği göz önünde bulundurularak hayata
geçirilen proje en çok çocukları mutlu
edecek.
50 Bin puan toplayana bilgisayar
Çevre Dostu Balkart projesi ile beraber atık pil toplayan vatandaşların,
toplu taşıma hizmetlerinden yararla-

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Akıllı Bisiklet projesinde çalışmalar başladı. Ulaşım
Dairesi Başkanı Fatih Pistil. “Bisiklet Paylaşım Sistemi başlığında şehrin belli noktalarında kurulan istasyonlar kısa süre
içerisinde tamamlanacak.” dedi.

nabileceği projede, Büyükşehir Belediyesince işletilen Çocuk Köyüne giriş
ödülü kazanabilecek ve 10 kişi bilgisayarla ödüllendirilecek.
Şehrin çeşitli noktalarına konumlandırılan atık pil toplama makinelerine 1 adet pil atıldığında 10 puan kazanılırken; 150 puan toplayanlar toplu
taşımadan faydalanabilecekler. 750
puan toplayan çocuklar ve vatandaşlar
çocuk köyüne giriş hakkı kazanabilecekler.
Proje kapsamında 50.000’in üzerinde en fazla puan toplayan 10 kişi ise
bilgisayarla ödüllendirilecek.

Kırklareli Çöp Gazından
Elektrik Üretecek
Yenilenebilir enerji ile daha temiz ve yaşanabilir bir Kırklareli için Kırklareli
Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çöp gazından
elektrik üretimi projesi hayata geçirildi.

Trakya’da ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Kırklareli Belediyesinin en
dikkat çeken projeleri arasında yer
alan “Çöpten Elektrik Üretim Tesisi”
uzun bir çalışmanın ardından 2018
yılının başlarında hizmete girdi.
Kırklareli Belediyesinin projeleri arasında yer alan “Çöpten Elektrik Üretim Tesisi” projesi, Kırklareli
Organize Sanayi Bölgesi’nin elektrik
ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye
çıkartıldı. Tesisin kapasitenin arttırılması çalışmaları da son sürat devam
ediyor. Böylece Kırklareli Belediyesi
çöpten elektrik üreterek hem para
kazanıyor hem de doğa dostu tesis ile
doğanın korunmasına katkı sağlıyor.
Evsel atık düzenli depolama alanlarında organik materyallerin çürümesi sonucu oluşan çöp gazı yüksek
konsantrasyonlarda metan içeriği ile
yanma ve patlama tehlikesi içermekte, yangın riski oluşturmaktadır. Ayrıca insan ve çevre sağlığı üzerinde
olumsuz etkileri vardır. Kötü koku
yaymakta ve bitkileri kurutabilmektedir. Bu nedenle önemli bir sera gazı

olan metanın tüm bu etkilerinden korunmak amacıyla kontrol altına alınması zorunludur. Atmosferdeki CO2
(karbondioksit) dengesini bozan,
küresel ısınmaya sebep olan ve çevre
için oldukça zararlı olan sera gazlarından en önemlisi metan gazıdır. Çöp
depolama alanlarında oluşan gazın
%50 den fazlası ise metan gazı içermektedir. Karbondioksit gazına göre
21 kat daha fazla sera etkisine sahip
olan metan gazının zararlı etkilerinin
ortadan kaldırılması için, toplama bacaları ve boru hatlarıyla toplanan çöp
gazının belirli işlemlerden geçirilerek
iyileştirilmesi (arıtılması) sağlanıyor.
Arıtılmış çöp gazı içten yanmalı motorlarda yakılarak önce mekanik enerjiye, ardından da elektrik enerjisine
çevriliyor. Enerji üretimi için gerekli
miktarın üzerinde olan gaz ise yakma
bacasında yakılarak bertaraf ediliyor.
Böylelikle, zararlı metan gazının geçmişte olduğu gibi atmosfere bırakılması engelleniyor ve emisyon azaltımına katkı sağlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin,
şehirde bisikletli ulaşımını yaygınlaştırmak ulaşımı hayata geçirdiği “Akıllı
Bisiklet Projesinde” çalışmalar başladı.
Bu proje ile il genelinde bisiklet kullanımının artırılması hedeflenmektedir.
Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil,
bisikletlerin vatandaşlarla buluşmasına
sayılı günler kaldığını belirtti.
Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil,
“Bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması
adına pek çok çalışmaya imza attık,
atıyoruz. Yeni bisiklet yolları inşa ediyor, farkındalığı artırmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bisiklet Paylaşım Sistemi ile şehrimizin muhtelif 15
farklı noktasına akıllı bisiklet istasyonları kuruyoruz. 100 bisikletin hizmet
sunacağı bu istasyonlarımızın montaj
çalışmaları başlamıştır.” diye belirtti.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Durum
Değerlendirme Raporu Güncellendi
Ergene Havzası’nda yaşanan kirlilikle ilgili hadiselere çözüm getirmek
amacıyla, 2011 yılında Orman ve Su
İşleri Bakanlığı koordinasyonunda
başlatılan Ergene Havzası Koruma
Eylem Planı’na ilişkin Marmara Belediyeler Birliğinin hazırladığı durum
değerlendirme raporu güncellendi.
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Durum Değerlendirme Raporu ilk
olarak 2017 yılına kadar gerçekleştirilen çalışmaları konu almış, ardından
2018 yılında gerçekleştirilen çalışmaların güncel durumları da rapora işlenerek son versiyonu hazırlanmıştır.

Plan, hayata geçirildiğinden bu
yana bölgede köklü değişiklikleri beraberinde getirmiştir. 15 bileşenden oluşan Eylem Planı ile Ergene Nehri’nin
yine kıyılarında balık tutulan günlerine
dönmesi, su kalitesinin 2. sınıf su kalitesi seviyesine erişmesi amaçlanmıştır.
Bu bağlamda tesislerin inşa edildikten
sonra işletilmeleri için bölgedeki belediyelere devredilecek olması ve Eylem
Planı’nın uygulandığı bölgedeki belediyelerin yoğun olarak Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) üyesi olması
sebebiyle 25 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen MBB Encümen Toplantısında Ergene Havzası Koruma Eylem
Planı’nın mevcut durumuna ilişkin
bir tespit raporunun hazırlanması ka-

rarı alınmıştır. Alınan bu karar gereği;
literatür taraması, bire bir görüşmeler,
tesis ziyaretleri, paydaş toplantıları ve
yazışmalarla bilgi edinme yöntemleri
kullanılarak bu çalışmanın içeriği oluşturulmuştur.
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Kırklareli, Edirne ve
Tekirdağ illerinde yürütülen çalışmaların yerinde incelenmesi maksadıyla
MBB Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından belediyelere, TESKİ’ye
ve atık su arıtma tesislerine ziyaretler
düzenlenmiş ve muhataplardan alınan
bilgilerle konu yerinde incelenmiş ve
bu sayede raporun güncellenmesi gerçekleştirilmiştir.

Kadıköy’de Küresel İklim Gündemi
Kadıköy Belediyesi, aşırı iklim olayları, sera gazları, kirlilik gibi dünyanın ortak sorunu
haline gelen küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında bir etkinlik gerçekleştirdi.

Yaprak, Çim ve Dal Atıkları
Kompostla Dönüştürülerek Doğaya
Geri Kazandırılıyor
Beşiktaş Belediyesi, yaprak, çim ve dal atıklarını kompostla
dönüştürerek doğaya geri kazandırıyor...

TÜİK 2014 yılı verilerine göre ülkemizde yaşayan her vatandaş 1,08 kg/
gün atık üretiyor. Belediyeler, yılda 28
milyon tondan fazla atık topluyor. Bu
atıkların yüzde 52,78’i biyo atık. Yani
park bahçelerden toplanan yaprak-dal
atıklarıyla evlerden toplanan mutfak
atıkları, ülkemizde toplanan atıkların
toplamının yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu oranın batılı ülkelerde yüzde
30 civarında olduğunu biliyoruz.
Beşiktaş Belediye Başkan Vekili
Tahir DOPAÇ, “Beşiktaş Belediyesi
olarak sahibi olduğumuz parklardan
başlayarak; yaprak, çim ve dal atıklarının kompostla dönüşümünü sağlayarak, doğadan aldığımızı çöpe değil
yeniden doğaya vermeye karar verdik.
Üç parkımıza; Sanatçılar, Sporcular ve

Dilek Sabancı parklarına 2,3 m3’lük
kompost sepetleri yerleştirdik. Bu üç
parktan topladığımız yaprak atıklarının dönüşümünü, bu sepetlerde sağlıyoruz. Ayrıca Levazım Mahallesi Çayır
Sokak’ta bulunan 400 m2’lik kompost
alanımızda diğer parklardan topladığımız yaprakları biriktiriyoruz, dönüştürüyoruz.
Kısa vadedeki hedefimiz, Beşiktaş
sınırları içinde toplanan bütün yaprakların, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce kompostla yeniden doğaya
kazandırılması… Bu sayede, her yıl
gübre ve toprak almak için ayırdığımız
bütçeyi azaltmakla kalmayacağız, aynı
zamanda işçilik, araç ve yakıt maliyetlerini de düşürebileceğiz. Daha da
önemlisi “Doğadan Aldığımızı Doğaya
Vereceğiz!”” dedi

Küresel iklim değişikliğine yönelik yerelden başlayarak küresel ölçeğe kadar neler yapılabileceği Tasarım
Atölyesi Kadıköy’de(TAK) gerçekleşen
“Kentler İçin BM İklim Zirveleri” eğitim programında tartışıldı.
Farklı sektörlerden katılımcılar
bir araya geldi
Kadıköy Belediyesi, 2017 yılında
başlayıp bir yıl içerisinde tamamlanan Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi’nin ardından “Kentler İçin BM
İklim Zirveleri” eğitim programını
hayata geçirdi. Program Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nden(ODTÜ) bir
grup öğrencinin oluşturduğu Change

for Climate (C4C) proje ekibi, Sistem
Düşüncesi Derneği ve Kadıköy Belediyesi ortaklığında Tasarım Atölyesi Kadıköy’de gerçekleşti. “Kentler İçin BM
İklim Zirveleri” projesinde farklı sektörlerden seçilen 35 katılımcı, yerelden küresel ölçeğe iklim değişikliği ile
mücadele konusunda yapılabilecekleri
masaya yatırdı. Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da yer aldığı eğitimde, BM
İklim Zirveleri’nde yaşanan gelişmeleri takip edebilme ve raporlayabilme
konusunda bilgiler verildi. “BM İklim
Zirveleri” ve “Yerel Yönetimler” başlıklı iki oturumun yer aldığı eğitim dedünya iklim simülasyonu, karbon ayak
izi, düşük karbon ekonomisi ve küresel
sıcaklık tahminleri gibi konuları içeren
atölyeler düzenlendi.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli’nin (IPCC) açıkladığı verilere göre, sanayi öncesi döneme kıyasla
dünyamızın acilen 1,5 0C ısınmayla sınırlandırılması gerekiyor. 1,5 0C ve 2
0
C senaryoları dünya için tehdit oluşturuyor ancak ülkelerin küresel ısınmayı durdurmaya yetecek taahhütleri
bulunmuyor. Üstelik her geçen gün bu
ısınmanın tetiklediği aşırı iklim olayları gündelik hayatımızı daha fazla etkiliyor. Kadıköy’de yerel düzeyde yapılan
iklim politikalarını dünyanın diğer
ülkelerine anlatmak, o ülkelerin deneyimlerinden beslenmek ve çeşitli düzeylerde ortaklıklar sağlamak için bir
niyet beyanı niteliğindeki bu eğitim,
adaptasyon ve azaltım politikalarına da
yeni kapılar aralayabilecek.
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SOSYAL HİZMET

İBB, Sosyal Projeler ile Toplumsal Bağları Güçlendiriyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü, geliştirdiği ve
desteklediği sosyal duyarlılık projeleri
ile genç ve yaşlı nüfus arasında köprüler kuruyor.
Etkinlikler kapsamında İBB Darülaceze sakinleriyle; sohbetler gerçekleştiriliyor, çeşitli turnuvalar düzenleniyor, kitap kurdu olan sakinlere
kitap, gündemi takip edenlere dergi
ve gazete okunuyor, özel gruplar halinde müzik dinletilerine yer veriliyor.
Sanatsal yönleri güçlü olan sakinlere
yönelik resim, ahşap boyama çalışmaları organize ediliyor ve planlanan
gönüllülük çalışmalarına göre bu aktiviteler çeşitlendirilebiliyor.
Darülaceze sakinleri evlere misafir oluyor
İBB İstanbul Darülaceze Müdürlüğünün onayı ile gönüllüler Darülaceze Sakinlerini ev ortamlarında

veya farklı mekânlarda misafir ederek
sosyal rehabilitasyonlarına katkı sağlamaktalar. Sakinlerin olası yalnızlık
duygularının giderilmesine de fayda
sağlayan İBB İstanbul Darülaceze
Müdürlüğü Gönüllülük Projeleri,
yaşlı vatandaşların sosyal aktivitelerle
rehabilitasyonlarına da olanak tanıyor.
Ödüllü gönüllülük projeleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sağlık Daire Başkanlığı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Gönüllülük Birimi tarafından organize edilen ve hayata geçirilen gönüllülük çalışmaları
sonucunda, “Kapımız Açık Kalbimiz
de” adlı gönüllülük projesi; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından
“Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamaları” dalında 100 proje arasında Jüri
Özel Ödülü’ne layık görüldü. Yaşlılık
ve toplumsal yaşamda bireyciliğe dair
bir ünlem işareti de sağlayan İBB İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Gönüllülük Projeleri, sosyal farkındalığı

güçlendirdiği gibi, gönüllü olan bireylere hoşgörü, sevgi, saygı, özgüven
ve toplumsal alanda etkin rol alma
gibi özellikler kazandırıyor.
Gönüllü Ziyaretçiler Darülaceze’yi Yalnız Bırakmadı
2018 yılında, 367 gönüllünün katkı sunduğu İBB Darülaceze Müdürlüğü’nde, 2014 yılından günümüze
kadar yaklaşık 2000 gönüllü görev
aldı. 2018 yılında, yaklaşık 22 bin ziyaretçiye kapılarını aralayan İBB Darülaceze Müdürlüğü, 2014 yılından
günümüze 136 bin ziyaretçiyi Darülaceze sakinleriyle buluşturdu.
Türkiye’nin en büyük yaşlı bakım ve huzurevi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü, 46.000
metrekare kapalı olmak üzere toplam
151.000 metrekare alan üzerine hizmet vermekte olup, 1000 kişilik kapasite ile Türkiye’nin en büyük yaşlı
bakım ve huzurevi olma özelliğini
taşıyor.

Engellilere Yönelik Otizm ve
Oyun Semineri Gerçekleşti
Fatih Belediyesi Engelliler Birimi’nin engelli bireylere yönelik periyodik olarak
gerçekleştirdiği seminer programları kapsamında gerçekleşen programda
otizm hastalığı ve oyunun hastalık üzerindeki etkileri değerlendirildi.

‘’Sıcacık Sevgi’’ Projesi Kapsamında Gençler ve Yaşlılar
Örgü Ördü
Bilecik Belediyesi, Aile Çalışma
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile
Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin iş birliğiyle, 14 Şubat
Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen
etkinlikte, üniversite öğrencileri ile huzurevinde kalan yaşlılar karşılıklı örgü
ördü.
Bilecik Belediyesi, Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile
Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin iş birliğiyle, Bilecik
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü sakinleri ile Endüstri
Ürünleri Tasarım Bölümü öğrencileri
bir araya geldi.
Renkli ve güzel görüntülerin yaşandığı etkinlikte; öğrenciler ve yaşlılar,
birlikte bere, atkı, boyunluk, diz battaniyesi ve şal ördü.
Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü ve Sıcacık Sevgi Projesi
Koordinatörü Hülya Çalışkan, ger-

çekleştirilen faaliyet hakkında yaptığı
açıklamada şunları söyledi:
“Bilecik Belediyesi ve üniversite
öğrencilerimizle birlikte güzel bir aktivitenin içindeyiz. İşbirlikli öğrenme
metoduyla kendinden ilmekli ipler
yoluyla şapkalar, örtüler, atkı ve çoraplar ördük. Öğrencilerimiz bu ürünleri
yaptıktan sonra yaşlılara hediye edecekler. Bugün, hem yaşlılarımız hem
de öğrencilerimiz için unutulmaz bir
gün oldu. Gençlerimiz, büyüklerine
çikolata, çiçek ve çeşitli hediyeler getirerek onlarla birlikte güzel vakit geçirdiler.” İfadelerini kullandı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Bölümü’nden Prof.
Dr. Bülent Yılmaz ise 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında, Bilecik Valiliği,
Bilecik Belediyesi işbirliğinde güzel bir
çalışmaya imza attıklarını belirterek;
“Bu bölümde okuyan 30 öğrencimizle
birlikte huzurevinde kalan yaşlılarımızla Sıcacık Sevgi Projesi kapsamında bir araya geldik. Gerçekten de öğ-

rencilerimiz burada hem öğretti hem
de büyüklerinden bir şeyler öğrendi.
Yaşlılarımız da düzenlenen etkinlikten dolayı büyük keyif aldılar. Ben bu
anlamda böyle güzel bir çalışmanın
paydaşı olduğumuz için duyduğum
memnuniyeti ifade etmek istiyorum.”
ifadelerini kullandı.
Üniversite öğrencilerinin kendi
müzikleri ile etkinliğe renk kattığı
programda, eğitmenlerden örgü yapmayı öğrenen öğrenciler daha sonra
öğrendiklerini yaşlılara öğrettiler ve
birlikte örgü ördüler.
Bilecik Belediyesi Gönüllü Eğitmeni Emine Erçez ise üniversite öğrencileri ile birlikte huzurevi sakinleri ile
buluştuklarını belirterek; ‘’Huzurevindeki üniversite öğrencilerine önce bizler örgü yapmayı öğrettik. Daha sonra
öğrencilerimizle birlikte yaşlılarımıza
anlatmaya çalıştık. Amacımız üniversite öğrencileri ile huzurevi sakinleri arasında bir bağ kurmak. Onların yalnız
olmadığını hissettirmektir.’’ ifadelerini
kullandı.

“Sevgi İzi” Dövmesiyle Hasta ve Engelli
Yakınları Kendini Güvende Hissediyor
Avcılar Belediyesi, engelli veya Alzheimer hastası vatandaşların, yaşamlarını kolaylaştırmak için başlatılan
Sevgi İzi projesi kapsamında, çalışmalar yürütüyor. 2018 yılının başında hayata geçirilen proje kapsamında
benibuldular.com adlı siteden zihinsel
engelli, alzheimer, işitme engelli ve
benzer hastalıklara sahip vatandaşlar
için alınan numaralar, engelli bireyin
sol koluna dövme, olarak işleniyor. Bu
numara sayesinde bireyin kaybolması
gibi durumlarda, bulan vatandaşlar en
yakın polis, jandarma veya ilgili birime
başvurduğunda tüm iletişim bilgileri
ve diğer gerekli bilgilere ulaşılabiliyor.

Dövme olarak yaptırılan numaralar
sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da
geçerli oluyor. Böylelikle, yakınlarının
kaybolması korkusundan kurtulan vatandaşlar Sevgi İzi’ne yoğun ilgi gösteriyor.
Avcılar Belediyesi Sosyal Destek
Hizmetleri Müdürlüğü de, proje kapsamında 2018 yılında başlattığı çalışmayı sürdürüyor. Benibuldular.com sitesinden kayıt yaptırarak numaralarını
alan vatandaşlar, Avcılar Belediyesi’ne
gelerek yakınlarına dövmelerini ücretsiz bir şekilde yaptırabiliyor.
2019 yılının ilk günlerinde de,
Sevgi İzi dövmeleri için randevu alan
vatandaşlar, Avcılar Belediyesi’ne gelmeye devam ediyor. Zihinsel engelli,

Alzheimer hastası ya da öğrenme güçlüğü gibi rahatsızlıklara sahip hastalar,
yakınlarıyla birlikte Sevgi İzi dövmesi
yaptırmak için Avcılar Belediyesi’ne
başvuruyor. Hasta yakınları, böyle bir
projeye uzun zamandır ihtiyaç duyduklarını, bu nedenle projeyi duyar
duymaz Avcılar Belediyesi’ni arayarak
randevu aldıklarını aktardılar. Aileler,
Sevgi İzi projesinin çok değerli olduğunu, Sevgi İzi sayesinde yakınlarının
güvenliğiyle ilgili kaygılarının azalacağını ve içlerinin daha rahat olacağını
ifade ediyorlar.
Sevgi İzi dövmelerini gönüllü bir
şekilde yapan dövme sanatçısı, belediyenin projeyi hayata geçirmek için
kendisine ulaştığını ve projeyi duyunca çok memnun olduğunu söyledi. 10
yıldır dövme sanatıyla uğraştığını aktaran sanatçı, “insanların zor durumda
kalmasını engelleyecek bir proje. Bu
nedenle çok memnunum, birilerine
yardımım dokunacaksa bu beni çok
mutlu eder.” dedi.
Avcılar Belediyesi Sosyal Destek
Hizmetleri Müdürlüğü’nün Sevgi İzi
projesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Avcılar Belediyesi Sosyal
Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek Sevgi İzi dövmelerini
yaptırabiliyorlar.

Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’nde
bulunan, Üsküdar Engelsiz Yaşam
Merkezi engellilerin rehabilitasyonuna
yönelik hizmetler sunuyor. Merkezde
engelli bireylerin rehabilitasyonu için
tüm ayrıntılar düşünülürken aynı zamanda birde Alzheimer Hobi Merkezi
bulunuyor. Kadın ve erkeklere yönelik
2 ayrı hidroterapi havuzu, akranlarla
paylaşım odası, oyun eğlence odası,
çok amaçlı etkinlikler salonu, okuma
salonu, kafeterya gibi birçok bölümden oluşan merkeze aileler engelli çocuklarını emanet ederek kendi gündelik işlerini de yapabiliyor.
Engelli birey sahibi ailelerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştıran ve
engelli bireylere sıcak bir yuva görevi
üstlenen merkez, engelli çocukların

evlerinden alınarak günübirlik konaklaması ve ailelere nefes aldırılması açısından Türkiye’de bir ilk. Bay ve bayan
Hidroterapi Havuzları, Fizyoterapi ve
Müzikli Terapi Odaları, Kütüphane,
Spor Salonu, Resim Atölyeleri, Pedagog, Psikolojik Danışmanlık, Duyu
Bütünleme ve Dil Terapisi, Uzay Terapisi, Sportif Rehabilitasyon, kuaförlük
hizmeti, hobi bostanı ve çok amaçlı
salonu ile hizmet veren Merkez özellikleri itibariyle, aynı zamanda sahasında ilk olan 10.000 m2 kapalı, 3.000
m2 açık alana sahip. Engelsiz Yaşam
Merkezi, engelli bireyler ve onlara bakmakla yükümlü aileler için önemli kolaylıklar sağlamaktadır.
Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bulunan engelli bireyler ve aileler bu projeden çok mutlu olduklarını dile getiriyor.

Sevgi Otobüsü Yollarda
Ferizli Belediyesi tarafından yürütülen “Sevgi Otobüsü’” projesi, ihtiyaç
sahibi vatandaşlara umut oluyor. Bu
hizmetle, yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım
hizmeti götürülüyor.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında “Sevgi Otobüsü” hizmetiyle
sosyal belediyecilik anlayışının örneklerinden birini sergileyen Ferizli
Belediyesi, bu hizmetle daha önceden
bakıma muhtaç olarak belirlenen vatandaşların kapısını çalmaya devam
ediyor. Her gün farklı bir mahallede
hizmet veren Ferizli Belediyesi Sosyal
İşler Müdürlüğü ekiplerince, evlerin
genel temizlikleri yapılıp, ihtiyaçları
karşılanıyor. Evlerin her türlü temizlik,
bakım, onarım ve tadilat işlemleri gerçekleştiriliyor, kapılar, camlar siliniyor.
Yine Belediye tarafından ihtiyacı olan
evlerin boya ve badanası yapılıyor.
Hasta vatandaşların yaşadıkları ortam,
daha sağlıklı hale getiriliyor.
Temel belediyecilik görevlerinin
yanı sıra sosyal belediyecilik alanında
ki hizmetlere de büyük önem verdik-

lerini belirten Ferizli Belediye Başkanı
Ahmet Soğuk, “Sevgi Otobüsü adını
verdiğimiz sosyal sorumluluk projesi
ile her gün farklı bir mahallemiz de
hizmet veriyoruz. Gönül verdiğimiz ve
daha önce başlattığımız bu projemiz
bugüne kadar devam ediyor. İnşallah
bundan sonrada devam edecektir. İlgili ekiplerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinin genel temizlik,
bakım ve tadilatlarını yapıyor. Yalnız
yaşayanlar, hasta, engelli ve yaşlılarımızın evlerine giderek, hal ve hatırlarını
soruyoruz, evlerini düzenliyoruz. Evde
bakım hizmetindeki amaç, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaşam kalitesini
arttırmaktır” dedi.
Evde bakım hizmeti ekibinin düzenli olarak evlerine geldiğini söyleyen vatandaşlar hizmetten duydukları
memnuniyeti dile getirerek, “Belediyemizden Allah razı olsun. Evimizi
temizliyorlar, düzenliyorlar. Daha sağlıklı ve iyi koşullarda yaşamamız için,
ellerinden geleni yapıyorlar.” ifadesinde bulundular.
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Kanseri Hat Sanatıyla Yendi
10 yıl önce, kolon kanseri teşhisi konulan Meral Özsu, hastalığının
tedavi süreciyle birlikte eş zamanlı
olarak hat sanatı kurslarına başladı.
İlk zamanlar, Özsu için motivasyon
niteliğinde olan kurs, öğrenme güdüsünün verdiği azimle birlikte kanserle olan savaşında da belirleyici etken
oldu.
İstanbul’da yaşayan ev hanımı Meral Özsu’ya, 10 yıl önce kolon kanseri teşhisi konuldu. Kanser tedavisine
başladığı dönemde, Osmanlıca ve hat
sanatı kurslarına kayıt olan Özsu için
ilgi duyduğu sanat kolları bir zaman
sonra terapiye dönüştü. Böylelikle
hastane tedavisi dışında sanatla uğraşarak da kansere savaş açan Özsu,

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından verilen kurslarda eğitim
görmeye devam etti. Osmanlıca ve hat
sanatı kurslarına aralıksız devam eden
Meral Özsu, bu süreçte evini Zeytinburnu’ndan Ümraniye’ye taşımak
zorunda kalsa bile kursları aksatmadı.
Her gün 3 saat süren trafik koşuşturmacasına rağmen öğrenme azminden
ödün vermeyen Özsu, 10 yıl süren bu
maceranın sonunda kanserle olan savaşını da kazandı.
“Gidemediğim zamanlar notları
eşim alıp getiriyordu”
Kanseri yenmesindeki önemli etkenlerden birinin de, içindeki bitmeyen öğrenme azmiyle alakalı olduğuna inanan Meral Özsu, yaşadığı süreci
şöyle anlattı; “Zeytinburnu Kültür
Sanat Merkezi’nde, Süleyman hoca
ile tanıştım ve hat sanatına ilgim daha

Şifa Hatun Aile Sağlığı Merkezi
Dualarla Açıldı
Gemlik Belediyesi, 6 mahalleye birden hizmet verecek Şifa Hatun Aile
Sağlığı Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.
Açılışta konuşan Gemlik Belediye
Başkanı Refik Yılmaz, “Bir taraftan
Gemlik’e yağmur yağarken diğer taraftan da hizmet yağıyor. 2018 yılına
girerken her hafta bir açılış yapacağız demiştik. Çok şükür o sözümüzü
tuttuk. 2019 yılına geçtik her hafta
açılışlarımız devam ediyor. Bugün, 6
mahallemizin hizmet alacağı Şifa Ha-

tun Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışını
gerçekleştirdik. Sağlık ocağımız eski
bir itfaiye binasında hizmet veriyordu
ama yeterli değildi.
Yeni sağlık ocağımız ise konforlu,
asansörlü ve 6 mahallenin tam merkezinde, insanların rahatça ulaşabileceği
ve sivil mimari özelliklerini taşıyan estetik bir bina, Gemlik’e hayırlı olsun”
dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın da kısa bir konuşma yaptığı
programa, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar
İslam, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda davetli katıldı.

da arttı. İlk başladığım gün, hocamız
bana “Yapabilecek misiniz? Bu sanata
genelde genç yaşlarda başlanır.” demişti. Bu sanata genelde genç yaşlarda
başlanır’ demişti. “Evet hocam, yorucu ve uzun geçen tedavi sürecimden
artakalan zamanlarda bana kendimi
iyi hissettirecek bir uğraşım olsun istedim. Onun için buradayım. Bakarsınız buradan şifa bulup çıkarım” dedim. Hiçbir zaman peşimi bırakmadı,
hep arkamda oldu. Kendisine çok
teşekkür ediyorum. Ben hat sanatının
içine iyice daldıktan sonra gerçekten
yavaş yavaş bir şeylerin iyi gitmeye
başladığını hissediyordum. Hat sanatına başladığımda bazı kesimlerden
tepkiler de aldım. “Niye tedavinize
yoğunlaşmıyorsunuz da hatla uğraşıyorsunuz” diye. Eşim her zaman
en büyük destekçim oldu. Kurslara

giderken bazen derslerimi alamıyordum. Eşim gidip hocadan derslerimi,
notları istiyordu. Kızım da aynı şekilde. Hepsi bu konuda hala öyledir.
Gerçekten sevgi bağı çok önemli bir
bağ. Bir şeyi sevdiniz mi zorlukları
aşması da o kadar kolay oluyor. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’ne,
Ümraniye’den ulaşması 3 saati buluyor, 3 saatte dersimiz sürüyor. Trafiğe
kaldığım için Zeytinburnu’ndan eve
ancak 4 saatte dönebiliyorum. Haftanın 2 günü elimde hat yazıları, çantasıyla koştur koştur 5 yaşındaki çocuk
aşkıyla gidiyorum kurslara...”
Dünya ile iletişimin koptuğu anlar…
Yoğun geçen tedavi ve kurs sürecinde ailesinden de oldukça destek
gördüğünü anlatan Meral Özsu, Eşi
Tanju Özsu’nun yaşadığı her süreçte

Bilinçli Anne-Güvenli Çocuk Eğitim Programı
Tuzla Belediyesi ve Üsküdar Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen, Bilinçli Anne-Güvenli Çocuk Eğitim Programı, Tuzla
Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi, Emlak Konut ve Orhanlı şubelerinde düzenlenen eğitimlerle başladı.

Eğitimin ilk konusunu “Dürtü
Kontrolü ve Çocuk Sağlığı” oluşturdu.
Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim
Merkezi Emlak Konut Şubesi’ndeki
ilk eğitime, Tuzla Belediyesi Başkan
Yardımcısı Derya Bacacı ile kursiyer
anneler katıldı.
Üsküdar Üniversitesi Öğretim
Üyesi Psikolog Betül Çelebi, eğitimde
“Dürtü nedir? Normal bebek gelişimi,
dürtü kontrolü, dürtüsel çocuk özellikleri, dürtü kontrol probleminin se-

bepleri, dürtü kontrol bozuklukları ve
görülme sıklığı, dürtüsel çocuk özellikleri, risk faktörleri, dürtüsel çocuğa
yaklaşım” konu başlıkları altında bilgi
verdi.
Öğretim Üyesi Betül Çelebi, “Dürtü, refleks olarak tanımlanamaz, büyüdükçe, sosyal çevreye girdikçe, düşünme evrelerine geçtikçe bunlar kontrol
altına alınabilir bir hale gelir. Dürtü bir
bozukluk değildir, aslında bizi harekete
geçiren, hayatta kalmamızı, işlerimizi
halletmemizi sağlayan bir mekanizmadır. Kontrol altına alınamadığı noktada, hayatımızı etkilemeye başlar ve

Bağımlılıkla Topyekün Mücadele
Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyumda gençleri
tehdit eden bağımlılığın her türüne
karşı tedbirler tartışıldı. Tüm kurumların destek verdiği programa mahalle
muhtarları da katıldı.
Düzce’de gençleri tehdit eden ve
son yıllarda artan bağımlılık türleri
detaylı şekilde incelendi. Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen
bağımlılıkla mücadele sempozyumuna Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı,
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay,
il müdürleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.‘Uyuşturucu ile Mücadele’
sempozyumu öncesindeki açılış konuşmalarında sempozyumun amacı ve
bağımlılıkla mücadelenin önemi hakkında açıklamalar yapıldı.
Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı yaptığı konuşmada bağımlılık ile mücadelede alınacak önlemlerden söz ederek
“Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü
var, Bağımlılık uyuşturucu en az terör
kadar ülkemizin önündeki bir tehdittir. 15-25 yaş arası genç nüfus olduğu
için bunların bağımlı hale gelmesi ülkeyi bağımlı nüfusu arttırmış oluyor.
Böyle bir sıkıntı var. Avrupa ülkelerine
göre bizim dezavantajımız bu. Genç
nüfus çok fazla. Emniyet ve jandarmanın altında olan sadece yapılması
gereken bir mücadele tarzı değil. Bu

mücadele topyekûn yapılması gereken
bir mücadele. Toplumun tüm katmanlarıyla, tüm temsilcileriyle. Aklı
başında olan herkesin birlikte yapması
gereken bir çalışma. Bağımlılıkla mücadele, bağımlı olduktan sonra değil
olmadan önce yapılması gereken bir
mücadele tarzı. Önemli olan o alana
yaklaşmadan çocuklarımızı gençlerimizi korumak. Her ayın 15’inci günü
toplantılarımızı yapıyoruz. Tüm kamu
kurumlarımız, sağlık müdürlüğümüz,
spor müdürlüğümüz aile müdürlüğümüz. Her ay birebir takip ediyoruz”
dedi.
Bağımlılıkla mücadele konusunda
kolluk kuvvetlerinin sorumluluğuna
dikkat çeken Düzce Belediye Başkanı
Dursun Ay “Belediye Başkanı Dursun Ay, muhtarlara seslenerek şunları
söyledi; ” Emniyetimiz, Emniyet Müdürümüz Jandarma komutanımız ile
birlikte gece operasyonlar düzenleyip
bu konuyla ilgili mektup binalarda ve
parklarda bu tür alışkanlık eden kişileri
denetliyoruz. Muhtarlarımızdan istediğim şu, Özellikle Cumhurbaşkanım
size çok önem veriyor. Siz bu ülkenin
kılcal damarlarısınız. En ücra köşeleri
siz takip ediyorsunuz. Bulunduğunuz
mahallenin veya köyün bir listesini çıkarın ve aile yapısını gözden geçirin.
Biz vali olarak belediye olarak hepsini
görmemiz mümkün değil” ifadelerini
kullandı.

daima yanında olduğunu, özellikle
kendisinin, kurs konusunda başarılı
olduğunu gördükçe eşinin de mutlu
olduğunu, bu durumun motivasyonunu daha da artırdığını dile getirdi.
Özsu’nun kızı Ayça Turan ise, kanser
teşhisiyle birlikte hızla tedavi sürecine
giren annesinin, o dönemlerde kendisini kurslara adadığını söyledi. Ayça
Turan annesi için, “Oturmakta, öne
eğilmekte çok güçlük çekiyordu. Hat
için masa başına geçtiğinde, ‘Tam
olarak dünya ile iletişimimin koptuğu
anlar bu zamanlar’ diyordu. Kendini o
kadar büyük bir adanmışlıkla bu işin
içine vermişti ki, kendi bedenindeki
rahatsızlıkları hissetmiyordu. Tabi ki
bedenimiz büyük bir makine. Kendi
tamirini de kendisi yapmış oldu” ifadelerini kullandı.
“Reçetelerine ekleyebilirler”
Meral Özsu’nun kanseri yenmesinde önemli rolü olan Zeytinburnu
Kültür Sanat Merkezi, Hat Sanatı
kursundaki öğretmeni Doç. Dr. Süleyman Berk, 10 yıl süren hastalık
dönemini beraber geçirdiklerini, bu
süreçte azmin, adanmışlığın, öğrenme
güdüsünün insan üzerindeki olumlu
etkilerine bizzat şahit olduğuna dikkat çekti. Durumu, “Azmin zaferi”
olarak nitelendiren Doç. Dr. Süleyman Berk, “Birlikte çalışıyoruz. Meral Hanım’ın durumunu kısaca şöyle
özetleyebiliriz; karşınıza ne çıkarsa
çıksın hayata dair umutlarınızı tüketmeyin, ne olursa olsun sevdiğiniz,
huzur duyduğunuz işleri yapmaya devam edin. Meral Hanım’ın gerçekten
birçok gence örnek olabilecek azmi
var. Bu kurslar bir örgün eğitim merkezi faaliyetidir, kimse buraya zorla
gelmiyor. Birçok insan sene başında gelip kaydını yaptırıyor fakat bu
oranlar kısa sürede yüzde 25’lere kadar düşüyor. Bakın, Meral Hanım 10
senedir düzenli bir şekilde bu kurslara
devam etti ve sonuç ortada. Araştırıyoruz, görüyoruz, özellikle yurt dışında, kanser tedavisi gören hastalarına
bu tip kursları mutlak suretle tavsiye
eden doktorlar var. Ciddi hastalıklarla
mücadele eden insanların reçetelerine
bu tarz faaliyetleri eklemesi gerektiği
kanaatindeyim.” diye konuştu.

Otizmli Öğrencilere Özel Eğitim
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Gelin Engelleri Birlikte Aşalım” sloganıyla,
engelli ve ailelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İBB Engelliler Müdürlüğü,
Esenyurt, Beyoğlu ve Kadıköy’de bulunan Otizm Eğitim Uygulama
Merkezleri’nde 2018 yılı içinde 0-6 yaş arası 589 otizm tanılı öğrenciye 23 bin
696 seans özel eğitim hizmeti verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
“Otizm Eğitim Uygulama Merkezleri”nde 0-6 yaş gelişimsel gerilikleri
olan çocuklara özel eğitimler veriyor.
İBB Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler
Müdürlüğü; işitme engelliler, görme
engelliler, down sendromlular, ruhsal –
duygusal bozukluğu olanlara, zihinsel
engelliler, ortopedik engellilere, otizmlilere ve ailelerine eğitimler vererek

onların sosyal hayata adaptasyonlarını
sağlamak, bağımsızlaşmalarına destek
olmak için çalışmalarına devam ediyor.
Engelliler Müdürlüğü; Esenyurt
Otizm Eğitim Uygulama Merkezi,
Beyoğlu Otizm Uygulama Merkezi ve
Kadıköy Okul Öncesi Otizm Merkezinde, özel eğitim desteği ile 0-6 yaş
otizmli çocukların bağımsız veya bağımsıza yakın hale gelebilmeleri için
özel eğitim programları uyguluyor.
Merkezlerden eğitim alan bireylerin sahip olduğu beceriler ve ihtiyaçları göz

problem haline dönüşür.” dedi. Tuzla
Belediye Başkanı, Dr. Şadi Yazıcı, eğitim programını anneleri karşılaştıkları
sorunlarda doğru davranışlara yönlendirmek için gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Yazıcı, “Bu eğitim programı ile annelere ve çocuklara, bilinçli,
güvenli, güçlü bir gelecek hazırlamayı
amaçlıyoruz. Bilinçli annenin bilinçli
toplumu oluşturacağına olan inancımızla, çocukların yaşadıkları duyguları, davranışları daha iyi anlayacak ve
yaşadıkları duyguların, davranışlarını
daha iyi anlayacak ve onları güçlü gelecek için, daha iyi yetiştireceğiz.” dedi.
önünde bulundurularak, yaşına uygun
öz bakım, bilişsel, sosyal-duygusal ve
iletişim becerilerini kazanmaları, akranlarına yakın seviyeye gelebilmeleri
sağlanıyor. Konuşma ve dil terapi desteği ile dili kullanabilme becerisi geliştirilerek iletişim becerileri destekleniyor.
İBB Özel Eğitim Uygulama Merkezleri’nde, 0-72 ay gelişimsel geriliği
olan; down sendromu, otizm ve mental retardasyon tanılı veya ön tanılı
çocuklara eğitsel değerlendirme sonucunda ihtiyacına göre; yoğun bireysel,
bireysel, grup, spor ve müzik eğitimleri verilmektedir. Eğitim programları
sayesinde, bireyin öz bakım becerilerinin, ince-kaba motor becerilerinin
geliştirilmesi, dil-iletişim becerilerini
etkin kullanabilmesi, sosyal yaşama
uyum sağlanması ve bunlarla beraber
akademik becerilerinin geliştirilerek
çocuğun okulda kaynaştırma programına katılması mümkün olmaktadır.
İBB Engelliler Müdürlüğü “Gelin
Engelleri Birlikte Aşalım” sloganıyla
1994 yılından, bu güne engelli ve ailelerine yönelik yaptığı çalışmalarla sosyal belediyecilik anlayışının örneklerini İstanbullularla buluşturuyor. İBB
Engelliler Müdürlüğü, 2018 yılı içerisinde otizm uygulama merkezlerinde
589 otizm tanılı öğrenciye 23.696 seans özel eğitim hizmeti verdi.
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İnovasyonda Kadın Projesi 4. Girişimcilik Kampı Ödül ve Sertifika Töreni Yapıldı
Ümraniye Belediyesi’nin sponsorluğunda Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve TÜBİTAK Marmara
Teknokent (MARTEK) iş birliği ile
düzenlenen İnovasyonda Kadın Projesi 4. Girişimcilik Kampına katılmaya hak kazanan projeler açıklandı. Bu
kapsamda düzenlenen ödül ve sertifika programında, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’a desteklerinden
dolayı verilen teşekkür plaketini de
Başkan Hasan Can’a vekaleten, Belediye Başkan Yardımcıları Türkân Öztürk ve Sibel Şenocak aldı.
Kadın girişimcilerin; bilim, teknoloji ve yenilik içeren projelerini
geliştirerek nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri ve kadınların
girişimcilik yeteneklerinin artırılması
hedefiyle hayata geçirilen İnovasyonda Kadın Projesi 4. Girişimcilik Kampı’na projeleriyle, 275 kadın başvuru
yaptı. 275 kadın girişimci arasından
seçilerek, kampa katılmaya hak kazananların açıklandığı ödül ve sertifika
programına, Türkiye Cumhuriyeti
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
M. Fatih Kacır, Kadın ve Demokrasi
Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM
Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan
Bayraktar, TÜBİTAK MARTEK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali
Okur, AK Parti Milletvekilleri, davetliler ve girişimci kadınlar katıldı.
Program İnovasyonda Kadın, TÜBİTAK MARTEK ve KADEM Tanıtım
Filmlerinin ardından, protokol konuşmalarıyla devam etti.
Programda bir konuşma gerçekleştiren KADEM Başkan Yardımcısı
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM’in çalışmalarından bahsederek, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonominin gelişmesi

için girişimcilik büyük önem taşıyor.
Kadınlarımızda var olan girişimcilik
ruhu ile onların kendilerine güven
duymalarını da sağlıyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefi ile kadınlarımızı
girişimciliğe teşvik ediyoruz. İnovasyonda Kadın Projesine katkı sağlayan
ve desteklerini esirgemeyen herkese
teşekkür ediyorum. Projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyo-

rum” dedi.
TÜBİTAK MARTEK Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Ali Okur,
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur
Gümrükçüoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı M. Fatih Kacır da
kısa birer konuşma yaparak, projenin
hayırlara vesile olmasını diledi ve desteklerinden ötürü emeği geçen herke-

se teşekkür etti.
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, projede emeği
geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başladı. Bakan Pekcan, “Kadınların güçlenmesi için girişimcilik
çok büyük öneme sahip. Son 15 yılda
kadınlarımız artık daha çok çalışma
hayatında. Bu da bizleri çok mutlu
ediyor” dedi. Bakanlık olarak yaptık-

ları çalışmalara değinerek konuşmasına devam eden Bakan Pekcan, “Kadın
girişimciliği konusunda her ne kadar
ilerleme kaydetmiş olsak da daha çok
yolumuz var. Birlikte daha çok çalışmalıyız. Bugün Türkiye’de tıp ve akademi dünyasında kadınlar yer alıyor.
Bu vesileyle ödül alan arkadaşlarımızı
da tebrik ediyorum” diyerek konuşmasını bitirdi.

SİMURG’lu Mucitler Projelerini Sergiledi
Eyüpsultan Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan SİMURG 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim Programı, öğrencilerin kişiliğine, yeteneğine, hedeflerine ve kendilerini keşfetmelerine yönelik
çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda açılan Robot Akademi, ilk sergisini büyük bir etkinlikle açtı.

Nişanca Bilgi Evinde gerçekleşen
sergide, birbirinden ilginç ve etkileyici
robot çalışmaları velilerin ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Yoğun katılımın yaşandığı sergide,
Robot Akademi öğrencileri, yaptıkları
çalışmaları büyük bir titizlikle ziyaretçilere tanıttı.
Üç aylık eğitimin ardından teknolojiye meraklı öğrenciler, yaptıkları
robotik çalışmalarla yeteneklerini ve
düşünme becerilerini daha da geliştirdiklerini ifade ettiler.
Geleceğin yazılımcılarının yetiştirildiği Robot Akademi’de öğretmen
olan Esra Soylu akademi hakkında
şunları söyledi:
“Öğrenciler beş farklı atölyede eğitim aldılar. Üç aylık eğitim sonunda

projelerini sergiliyorlar. Altmışa yakın
projemiz var. İkinci dönem hedefimiz
hem turnuvalara hazırlanmak hem de
daha üst düzey projeler ortaya çıkarmak.”
Yaşamı kolaylaştıran projeler
Robot Akademi öğrencisi olan
Emirhan Şanlı, tasarladığı klavye eldivenle tuşlu klavyelere dokunmadan
elimizle yazı yazılacağını söyledi.
Akademiden oldukça memnun olduğunu, projelerini daha da geliştirebileceklerini ifade etti.
Sergide, insanların boyunun robotik sistemle daha kolay ölçüldüğü,
telefona bağlı ses sistemiyle aydınlatıcıların “açıl susam açıl” diyerek açılması, “kapan susam kapan” diyerek
kapanması dikkat çeken projeler arasındaydı.
Öte yandan, parklanmanın? günümüzde devam eden sorunlar arasında

yer alması çocukların projelerine de
yansıdı.
Park sensörü geliştiren öğrenciler,
park yapılan yerin doluluk oranını
gösteren proje tasarlayarak park sorununa geliştirici çözümler sunmayı
hedefliyor.
Robot Akademi sergisini ziyaret
eden veliler de tasarlanan projeleri oldukça beğendi.
Velilerden Şengül Arabacı memnuniyetini şu sözlerle ifade etti:
“Benim de ikizlerim Robot Akademi’ye geliyorlar. Onlar için çok güzel
bir sosyal faaliyet oluyor. Hem zihin
açıcı hem de okullarında başarılarını
daha çok artırdı. Böyle bir imkanı çocuklarımıza sunduğu için Eyüpsultan
Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz.”
Sergi sonunda, 120 öğrenci Robot
Akademi Sertifikası almaya hak kazandı.

Akademi Beyoğlu’unda Robotik Kodlama Eğitimleri Başladı
Akademi Beyoğlu’nda, geleceğin dili olarak kabul edilen Kodlamanın öğrencilere erken yaşta öğretilmesi amacıyla
Robotik Kodlama Atölyesi’ açıldı. Yoğun ilgi gören atölyeyi ziyaret eden Başkan Demircan, “Bütün yavrularımızı bu işe
alıştıracağız ve icat çıkaran gençler yetiştireceğiz.” dedi.

Beyoğlu Belediyesi, Akademi Beyoğlu ile gençleri geleceğe hazırlıyor.
Teknoloji derslerinden Görsel ve Sahne Sanatları’na, yabancı dil eğitimlerinden üniversite hazırlık kurslarına
kadar birçok branşta eğitimlerin verildiği Akademi Beyoğlu’na gençler
yoğun ilgi gösteriyor. Son teknolojilerle donatılan merkezde, en çok ilgi
gören kurslardan birisi de, geleceğin
dili olarak kabul edilen Kodlama’nın
öğrencilere erken yaşlarda öğretilmesi amacıyla açılan Robotik Kodlama
Atölyesi oldu. Eğitimlerin başladığı
atölyeyi ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,
kursiyerlerle sohbet ederek Kodlama
eğitiminin önemini anlattı.
Başkan Demircan, geleceğin yazılımlarla şekilleneceğini belirterek,
“Bilişim Çağı ile birlikte kas gücünün
yerini akıl gücü almaya başladı. Onun
için çocuklarımız, bir taraftan kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle
kendisini geliştirirken, bir taraftan da
Yazılım’ı (Kodlama) öğrenerek hayata
hazırlaması gerekiyor. Yazılım’ı bilmeyen çocuk gelecekte okuma yazma
bilmiyormuş gibi olacak.

Yazılımın öneminin farkında olarak bu alana yatırım yapıyoruz. Beyoğlu Belediyesi olarak Akademi Beyoğlu’nda, Semt Konaklarımızda ve
Turabibaba Kütüphanemizde Kodlama eğitimi vermek için sınıflar açtık.
Bütün yavrularımızı bu işe alıştıracağız ve icat çıkaran gençler yetiştireceğiz.” dedi.
Robotik Kodlama Atölyesi’ne katı-

larak üç aylık temel eğitimi tamamlayan öğrenciler; çalışan bir makinenin bilimsel temellere dayanarak
nasıl tasarlanacağı, uygulanacağı ve
kullanılacağı konusunda iyi bir bilgi
edinmiş olacaklar. Ayrıca bu atölyede
eğitim alan öğrencilerin 2019 yılında
düzenlenecek MATE ROV ve Teknofest dâhil olmak üzere farklı robotik
yarışmalara katılmaları sağlanacak.

Küçük Bilim Adamlarının
Büyük Buluşları
Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi’nde eğitim gören ‘küçük bilim adamları”
büyük buluşları ile göz doldurdu. Genç mucitlerin yeni icatlarını yerinde
inceleyen Başkan Atila Aydıner, “küçük bilim adamlarına madalya takdim etti.

Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler, “Robot Günü” etkinliği kapsamında hünerlerini sergiledi. Genç mucitlerin
birbirinden ilginç yeni icatları büyük
beğeni topladı. Bilim Merkezi’nde,

öğrencilerin buluşlarını yerinde inceleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Geleceğin bilim adamlarını yetiştirdiğimiz Bilim Merkezi’mizde
eğitim verdiğimiz sevgili öğrencilerimiz başarıları ile bizleri gururlandırıyor. İnanıyorum ki, bu evlatlarımız
geleceğin Türkiye’sinin bilimsel gelişimine büyük katkı sunacaklar.” dedi.
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23. “Bizim Mahalle” Etkinliği Sarıcalar Mahallesi’nde
Gerçekleşti

Kent Yurttaşlığı ve Kültür Politikaları
Ele Alındı
Nilüfer Belediyesi’nin Tarih Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Tarih Buluşmaları”
söyleşilerinin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Füsun Üstel oldu. Üstel, söyleşide
“Kent Yurttaşlığı ve Kültür Politikaları” üzerine görüşlerini paylaştı.

Türkiye tarihi, milliyetçilik ve
kimlik sorunları konulu makaleleri
ile dikkat çeken Prof. Doktor Füsun
Üstel, Nilüfer Belediyesi’nin Türk Tarih Vakfı iş birliği ile gerçekleştirdiği
“Tarih Buluşmaları” söyleşisine katıldı.
Türkiye’nin saygın pek çok üniversitesinde görev yapan ve son olarak Galatasaray Üniversitesi’nden emekli olan
Üstel “Kent Yurttaşlığı ve Kültür Politikaları” konulu söyleşide, yurttaşlık
kavramı üzerinden yerel yönetimlerin
kültür ve sanat politikalarını ele aldı.
“Kent yöneticileri kentin kültür
perspektifini iyi çizmeli”
Üstel konuşmasında, özellikle 2.
Dünya Savaşı sonrası devletlerin otoritelerini ve ihtişamlarını güçlendirmek
üzere kültür ve sanat faaliyetlerinde
daha fazla yetki ve sorumluk almaya
başladığını anlattı. 1960’lardan günümüze zaman içinde “kültürün demokratikleşmesi”nin ön plana çıktığını,
80’ler sonrası ise küreselleşme içinde
yerel kimlik öğesinin etkisi ile özellikle son 20-30 yılda yerel yönetimlerin
kültür politikalarında etkin konuma
geldiğini ifade eden Üstel şöyle devam
etti: “Zaman içinde bir yandan gelişen
hak talepleri arasında ‘kültürel hak’ ta-

lebinin güçlenmesi, diğer yandan kültür politikalarında yerel yönetimlerin
yetki ve sorumluluklarının artmasıyla
‘yaratıcı kent’ ve ‘yurttaş kent’ modelleri ortaya çıktı.”
Üstel, yaratıcı kent modelini, “Kültürü, kentin ekonomik açıdan itici
gücü olarak gören, kamu işletmeciliği
mantığı ile hareket eden” bir model
olarak tanımladı. “Yaratıcı kent modeli”nin alternatifi olarak doğan “Yurttaş kent modeli”ni ise “Yurttaşların
kültür politikalarının belirlenmesinde
yer aldığı, katılımcı anlayışa dayalı ve
yurttaşların bütününü dikkate alan,
birlikte karar verme, kültürel araç ve
imkanların yurttaşlarca sahiplenilmesini önceleyen bir model” sözleri ile tanımlayan Üstel, dünyadaki ve özellikle
Türkiye’deki belediye yönetimlerinin
bu iki model arasında yalpaladığını ve
sonunda sıklıkla melez modellerin ortaya çıktığının altını çizdi.
Söyleşi sonunda soruları da yanıtlayan Üstel, henüz kültür politikalarını
netleştiremeyen, sahip olunan kültürel değerleri ön plana çıkartamayan,
kültürel kimlik belirlenmesinde sorun
yaşayan kent yönetimlerinin öncelikle
kentin kültür perspektifini iyi çizmeleri, yatırım ve politikalarını ortaya çıkan tablo doğrultusunda belirlemeleri
gerektiğini ifade etti.

Esenyurt’ta Çöpler Yer Altına İniyor

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü tarafından, ilçe merkezinde 13 noktaya, her biri 3 metreküp çöp
alma kapasitesine ve 2 metre derinliğe
sahip, yer altı çöp konteyneri yerleştirildi. Normal bir çöp konteynerinin
4 katı büyüklüğündeki yer altı konteynerler ile Esenyurt daha sağlıklı ve
estetik görünüme kavuşacak.
Yer üstünde yaygın kullanılanlardan, dört kat daha fazla çöp alan bu

sistemle, çöpler insan eli değmeden,
tahsis edilen özel toplama aracıyla tek
bir şoförle, otomatik sistemle toplanacak. Çöpleri birkaç dakika içinde, pratik ve temiz şekilde toplayacak sistemle
Esenyurtlu vatandaşlar, çöp kokusundan, görsel kirlilikten kurtulurken, ilçe
daha temiz, sağlıklı görünüm kazanacak. Doğaya zarar vermeyen yeni sistem için, 13 konteynerin ardından 50
konteyner ihalesi daha yapıldı. Böylelikle kısa süre içerisinde Esenyurt’ta
bulunan tüm çöpler yer altına taşınarak yer tasarrufu yapılacak.

Şarköy Yaşlı Refakat Merkezi
(YAŞREM)
Şarköy Belediyesi Yaşlı Refakat
Merkezi (YAŞREM) ve “Aramıza Hoş
Geldin En Yeni Şarköylü” projelerini
hayata geçirdi.
Yaşlı Refakat Merkezi Projesi, ilçede
yalnız yaşayan ve sağlık hizmetlerine
ulaşmada çeşitli engelleri bulunan, bu
sebeple sağlık hizmetlerinden zamanında etkin yararlanamayan vatandaşlara, ulaşmayı hedeflemektedir.
YAŞREM projesi, Şarköy’de, çeşitli sebeplerden dolayı yalnız yaşayan ve aynı
zamanda okuryazar olmayan yaşlılara,
sağlık hizmetleri ve gündelik ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan ve güvenilir şekilde giderebilmelerini sağla-

mak amacıyla geliştiren ve Türkiye’de
ilk defa uygulanan bir refakatçi sistemi
projesidir.
Şarköy Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler ve Zabıta Müdürlüklerinin işbirliği ile hayata geçirilen YAŞREM projesi
için, (0282 518 45 25) – (0530 317
62 73) numaralı çağrı merkezinden
irtibata geçirilerek, hizmet alması istenen yaşlılar için kayıt oluşturulmakta
ve sonrasında uzman personel tarafından gerçekleştirilen ziyaretler ile ihtiyaç tespiti yapılmaktadır.
“Aramıza Hoş Geldin En Yeni Şarköylü” projesi, Şarköy’de dünyaya gelen en yeni Şarköylüler için gerçekleştirilen ve yapılan ziyaretler ile aramıza
hoş geldin armağanlarının ulaştırıldığı
bir sosyal projedir.

Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri
Müdürlüğü tarafından 23.’ncü “Bizim
Mahalle” etkinliğini Sarıcalar Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Etkinliğe mahalle
sakinleri de yoğun ilgi gösterdi. Bolu
Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz,
etkinlikte mahalle sakinlerini belediye
çalışmaları hakkında bilgilendirdi.
Bolu Belediyesi tarafından, eski mahalle medeniyetlerinin geliştirilmesi ve
mahalle kültürünün canlandırılması
amacıyla, her ay farklı bir mahallede
düzenlenen ‘Bizim Mahalle’ etkinlikleri kapsamında, 23.’sü Sarıcalar Mahallesi ev sahipliğinde gerçekleşti.
Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama
Okulu’nda, Cuma Namazı sonrası
23.’sü düzenlenen Bizim Mahalle etkinliğine, Sarıcalar Mahallesi sakinleri
yoğun ilgi gösterdi.
Etkinliğe, Bolu Belediye Başkanı
Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediye Baş-

kan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu
ve Zerrin Biçer, mahalle muhtarları,
kurum ve daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başkan Yılmaz, halka hitap etti
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin
Yılmaz, büyük alkış alan fasıl dinletisinin ardından, mahalle sakinlerine
hitap etti. Yılmaz, Sarıcalar Mahallesi
için hazırlanan ‘Bizim Mahalle’ dergisine ilişkin yaptığı değerlendirmede;
“Biz 15 yıldır şehrimize hizmet etmek
için çalışıyoruz. Şu an 23.’sü basılan
Bizim Mahalle dergisi de Sarıcalar Mahallesi’nin. Bunlar tespittir demek lazım. Eksiklikler elbette olacaktır, ama
tespitlerinizi en düzgün şekilde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Gelecekte
inşallah bunlar bilimsel bir çalışmaya
kaynaklık yapacaktır. Biz Belediye Başkanı olduğumuzda, 25 mahalle vardı.
Şu an 43 mahalle var. Hepsini yetiştiremedik. İnşallah bizden sonra gelen-

ler, tamamlarlar. Ama sayfa ebatına
baktığımızda her yenisi daha kapsamlı
oluyor. Emeği geçen arkadaşlarımızı
yürekten kutluyorum.”
Diğer şehirlerin sadece kısıtlı miktarda Kuzey’e ve Batı’ya büyüdüğünü
fakat Bolu’nun yapılan çalışmalar neticesinde dört yöne doğru da geliştiğini
dile getiren Yılmaz, “Şehirler Doğu’ya
ve Güney’e büyümezler. Bizim Bolu
şehrimizin, Bolu Belediyesi ekiplerimizle beraber yaptığımız çalışmalarla
nereye istersek o tarafa doğru büyüdüğünü görürsünüz. Şehri bütün yönlere
doğru büyütebildik. Böyle bir şehir inşasıyla uğraştık. Allah’a binlerce şükür
ki, şehircilik anlamında çok ciddi noktalara geldik.” şeklinde konuştu.
Başkan Yılmaz, tasarladıkları şehrin
oluşumunda desteklerini esirgemeyen
ve ilk adımın atıldığı mahallelerden
biri olan Sarıca Mahallesi’nde, “Önümüzdeki süreç, tekrar tekrar değişmeyecek şekilde şehri inşa etmek. Bu
şehri, zihnimizdeki şehri oluştururken,
bizlere büyük destekler verdiniz ve ilk
hareketimizi başlattığımız mahallelerden bir tanesi de belki burasıydı.Çok
sıkıntılar çektik ama çok şükür ki bir
çok şeyi de gerçekleştirebildik.” ifadelerini kullandı.
Bolu’nun geleceğe umutla baktığını
söyleyen Yılmaz, “Bizden sonrakilerin
de şehri çok iyi noktalara getireceklerine yürekten inanıyorum. Bu şehir
bizim şehrimiz. Bu şehre sizler sayesinde 15 yıldır hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. İnşallah, bu gururun
gelecekte bu şehrin daha iyi noktalara
doğru gitmesine vesile olsun diyorum.
Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür
ediyorum.” dedi.
Bizim mahalle dergisi dağıtımı
Başkan Yılmaz, konuşmasının ardından mahalle sakinlerine Sarıcalar
Mahallesi için özel olarak hazırlanan
“Bizim Mahalle” dergisinin Sarıcalar
Mahallesi sayısını dağıttı.

Bağcılar’da Ücretsiz İnternet Hizmeti
Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Lokman Çağırıcı, hemşerilerinin güvenli
internet uygulamasından yararlandığını söyledi.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği ve geçen yıl itibariyle faaliyete geçen, kablolu ve kablosuz güvenli
ücretsiz internet hizmetinden, her gün
onlarca Bağcılar halkı yararlanıyor.
Hizmet verenler ile hizmet alanlar
arasında bağ kuran, akıllı belediyecilik uygulaması olan, Elektronik Belge
Yönetim Sistemi Projesi (EBYS) ile
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi’nin
(KEP) başarıyla hizmet verdiği Bağcılar’da, bir yıldır 68 noktada da güvenli
ücretsiz internet hizmeti veriliyor. İlçenin, 22 mahallesindeki 68 noktada
bir yıl önce hizmete sunulan internet
hizmeti, 7’den 77’ye her yaştan ve her
kesimden insanların ilgisiyle yayılıyor.
Bağcılar’daki ilçe sakinleri “3 G’niz
yoksa 3 B’niz var” sloganıyla başlatılan
“Güvenli İnternet Projesi” kapsamında, açık alanlarda, parklarda ve caddelerde artık ücretsiz internetten yararlanabilecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya
göre, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın
“2012 Yılı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı”

kapsamında, Bağcılar Belediyesi tarafından yürütülen “Güvenli İnternet
Projesi” ilçe genelinde uygulamaya
geçiyor.
İstanbul’un en kalabalık nüfusuna
sahip Bağcılar ilçesindeki açık alanlar,
park ve caddelerde ücretsiz internet
erişimi bir hafta sonra ücretsiz sağlanacak.
Proje kapsamında ayrıca mahalle
konakları, bilgi evleri ve kamu kurumları gibi belirli noktalarda da kiosk adı
verilen “halka açık bilgisayarlar” kullanılarak kablolu internet bağlantısı hizmeti verilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
gelişen teknolojiler ve halkın duyduğu
teknolojik ihtiyaçlar doğrultusunda,
ilçe sınırları içinde güvenli internet altyapısı oluşturduklarını belirtti.
Çağırıcı, bu kapsamda açık alanlarda, park ve caddelerde ücretsiz internet
erişimi sağlayacaklarını ifade ederek,
ilçe genelinde farklı noktalarda gelecek haftadan itibaren ücretsiz internet
hizmeti vermeye başlayacaklarını kaydetti.
Bağcılar’daki halka açık alanlar,
park ve caddelerde dış ortam ekipman-

larla güvenli internet erişimi sunacaklarını aktaran Çağırıcı, “Ayrıca projeyle belediyemiz ve tesislerimiz arasında
da internet üzerinden bağlantı sağlanabilecek. Farklı noktalara yerleştirilen
kiosklar aracılığıyla da ‘e-belediyecilik
hizmeti’ vereceğiz. Proje kapsamında
hemşehrilerim, güvenli ve zararlı içerikten arındırılmış internet hizmetine
kavuşmuş oluyor. TÜİK 2012 verilerine göre Türkiye’de, hanelerin yüzde
47,2’sinde internet erişimi bulunuyor.
İstanbul’da ise bu oran yüzde 60’ın
üzerine çıktı. Bildiğiniz gibi internet,
alışveriş alışkanlıklarına varıncaya kadar hayatımızda pek çok değişikliğe
yol açtı.”
Bağcılar’da Güvenli İnternet Projesi İstanbul Kalkınma Ajansı’nın “Kar
Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma
Mali Destek Programı” kapsamında
destekleniyor. Güvenli İnternet Projesi’ne ayrıca, Bağcılar Kaymakamlığı
proje ortağı ve Bağcılar Milli Eğitim
Müdürlüğü de iştirakçi olarak katkıda
bulunuyor.

Nevmekân Sahil Öğrencilere 24 Saat Açık
Üsküdar Belediyesi tarafından hizmete sunulan Nevmekan Sahil, yoğun
ilgi görüyor. 3 bin metrekare kapalı
alan, 5 bin metrekare açık alan olmak
üzere 8 bin metrekare yaşam alanına
sahip olup 2 kattan oluşan Nevmekân
Sahil’de , üst katta yeme-içme imkânı
bulunurken, alt katta ise zengin içerikli kütüphane ve ders çalışma alanları ile gece 00:00’dan sonra, yalnızca
öğrencilerin kullanabileceği huzurlu,
güvenli ve rahat bir çalışma ortamıyla
öğrencilerin en çok sevdiği ve tercih
ettiği yerlerin başında geliyor.
Giriş katında, kitap ve kafe hizmeti
veren, çoğunlukla araştırma kitaplarının yer aldığı, sesli alan ve sessiz alan
diye nitelendirilen alt kat ana kütüphane alanı ile kullanıcıların rahatlıkla
ders çalışıp, kitap okuyup ve araştırma yapabildikleri Nevmekân Sahil,
haftanın 7 günü 10:00 – 23:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam
etmektedir.
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Millet Kıraathanesi Hizmete Başladı
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan Millet Kıraathanesi,
İstanbul’daki ilk örneklerinden biri
Sultangazi’de hizmete başladı.
Şehit Ferdi Yurdu Seven Gençlik
Merkezi çatısı altında, millet kıraathanesi hizmete başladı. 7 bine yakın
kitap burada okuyucularını beklerken,
çorba, çay ve kek ücretsiz dağıtılıyor.
Okuyucular, ücretsiz fotokopi hizmetinden yararlanırken, kıraathanede
kablosuz internet hizmeti de sunuluyor.
Sultangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Şehit Ferdi Yurdu Seven
Gençlik Merkezi çatısı altında faaliyete geçen, millet kıraathanesi, 180 kişi
kapasitesine sahip. Millet kıraathanesinde, hukuktan sağlık bilimlerine,
ekonomiden din ve edebiyata kadar 28
temel konu başlığında 7 bine yakın kitap burada okuyucularını bekliyor.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay’da, Millet Kıraathanesi’ne
giderek buradaki vatandaşlarla birara-

ya geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda
bulunan Başkan Altunay, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda,
ilçemizdeki ilk millet kıraathanesini
hizmete açtık. Kısa bir süre sonra, Sultançiftliği Şehit Hikmet Baysal Gençlik Merkezi’nde de millet kıraathanesini hizmete sunacağız.” dedi.
Bu projenin, bilgili nesillerin oluşmasına katkı sunacağını ifade eden
Başkan Altunay, “Millet kıraathaneleri
ile halkımızın kitap okuma alışkanlığına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sultangazili hemşehrilerimiz
kitap okurken bilgi alışverişinde bulunabilecek. İlçemize değer katacak bir
çalışma oldu.” diye konuştu.
Başkan Altunay, ziyarette kütüphane bölümünde öğrencilerle birlikte
kitap okudu ve sınava hazırlanan gençlere de başarılar diledi.
Çay, çorba, kahve ücretsiz
Kitap kültürünü yaygınlaştırmak ve
okumayı teşvik etmek amacıyla hizmete giren, millet kıraathanesinde, kitap
okuyan ya da ders çalışanlara çay ve
kek ücretsiz sunuluyor. Öğle vakitle-

ri sıcak çorba ikramı yapılıyor. Sessiz,
sakin ortamı ve alışagelmişin dışındaki hizmetleriyle, kitapseverlerin uğrak
noktası durumuna gelen millet kıraathanesine gelenler, mola vermeden
kitap okumanın ve ders çalışmanın
keyfine varıyor.
Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi
gösterdiği kıraathane, neredeyse hiç
boş kalmıyor. 7 bine yakın kitap ve
güncel yayınlarıyla hizmet veren millet kıraathanesinden, aynı anda 180
kişi faydalanıyor. Sultangazi Belediyesi’nin resmi sitesi üzerinden, kartlı
üyelik sisteminin bulunduğu kıraathaneye, şu ana kadar yüzlerce üye kayıt
yaptırmış durumda.
Ücretsiz fotokopi ve internet
Millet kıraathanesinde, okurlara
yönelik hizmetler bununla da sınırlı
değil. Okuyucuların, ücretsiz fotokopi
hizmetinden yararlanabildiği kıraathanede kablosuz internetten de ücretsiz
faydalanıyor. Yoğun olarak gençlerin
müdavimi olduğu kıraathanede, otomasyon ve akıllı kütüphane sistemi sayesinde katalog tarama, e-yayın bulma
ve bilgilendirme yapılabiliyor.

Gaziosmanpaşalı Gençler Eğitim ve Kariyer
Buluşmalarıyla Geleceğini Planlıyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Eğitim ve Kariyer Buluşmaları, gençlerin yoğun katılımıyla
gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşalı gençler, medya ve iş dünyasındaki başarılı isimlerle bir araya gelerek meslek
seçimleri ve kariyer planlamalarına dair önemli bilgiler edindi.

Uluslararası Yazı Kültürü
Etkinliği “Kaligrafist 2019”
Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar
Akademisince düzenlenen Uluslararası Yazı Kültürü Etkinliği Kaligrafist
2019 kapsamında, kaligrafi sanatçısı
Yves Leterme'nin atölye çalışması gerçekleştirdi.
Akademinin merkezinde gerçekleştirilen atölye, usta sanatçılar, akademisyenler ve genç kaligrafların
aralarında bulunduğu 20 katılımcıyı
buluşturdu.
Atölyenin, "Yazı ve Kültür" teması
ve yazı sanatını geniş kitlelere tanıtma
fikri üzerine kurulan konseptiyle yeni
bir sanat platformu oluşturulması hedefleniyor.
Programda, "trajan" yazı karakterleri üzerinde uzun soluklu çalışma
yapılıp katılımcıların, tüm teknik detaylara hakim olması sağlandı.
Türk yazı kültürüne katkı sağlanması amaçlanan Kaligrafist'in, küratörü ve kaligrafi sanatçısı Erhan Olcay, yaptığı açıklamada, Kaligrafist'i
2016'da oluşturduklarını, ilk etkinliği
ise 2017'de yaptıklarını söyledi.
Olcay, Küçükçekmece Belediyesi'nin etkinliğe büyük destekleri olduğundan bahsederek, "Kaligrafist'te
sadece Latin kaligrafisi değil, yazıyla
ilgili her şey var. Bu etkinlik Arap,
Japon, Moğol, İbrani yazısını da barındırıyor. Kaligrafist kapsamında
konferanslar, sergiler ve performanslar
düzenliyoruz ve bunlar yıl içerisine yayılıyor." dedi.
Kaligrafist etkinliklerine ilginin yoğun olduğunu aktaran Olcay, şunları
kaydetti:
"Sınıflar hemen doluyor. Nasıl hat
sanatı bu coğrafyada öğreniliyorsa,
latin kaligrafisinin eğitimini de bunu
sanat haline getirmiş milletlerden almak lazım. Nisan ayında bir workshop daha, Kasım ayında da bir sergi
planlıyoruz. Daha önceki sergi sadece
latin kaligrafisi içeriyordu, bu sefer
tüm dünya yazıları olacak. Türkiye'de
yazı alanında bu düzeyde yapılan etkinlik çok az. Yapılanlar da kaligrafi
ağırlıklı değil. Daha akademik ve gra-

fik tasarımı da içinde barındıran işler."
Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar
Akademisi Yöneticisi Hakan Dağlı da
akademinin 2013'te eğitim ve kültür
sanat kategorilerinde hizmet vermeye
başladığını dile getirdi.
Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi’ne dünyaca
ünlü kaligrafi sanatçısı Yves Leterme
konuk oldu.
Uluslararası yazı kültürü etkinliği
“Kaligrafist 2019” kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, usta sanatçı
ve akademisyenlerin yanı sıra genç
kaligraflar da bir araya geldi. Workshop çerçevesinde, genç kaligraflar usta
sanatçı ile Latin kaligrafi çalışması
yapabilme imkanı buldu. Etkinlik ile
Türk yazı kültürüne katkı sağlanması
amaçlandığını belirten Kaligrafist'in
küratörü ve kaligrafi sanatçısı Erhan
Olcay, “Sanatçı, Latin kaligrafisinin
temelini oluşturan harfleri öğretiyor.
Biz Latin harflerini kullanıyoruz ama
kaligrafi anlamında doğru kullandığımız söylenemez. Biz 100 yıldır kullanıyoruz onlar 2700 yıldır aynı alfabeyi
kullanıyor. Bunun sanat halini onlardan öğrenmek gerekiyor. Workshop
programında Trajan yazı karakterleri
üzerinde uzun soluklu çalışma yapılıp
katılımcıların tüm teknik detaylara
hakim olması sağlanıyor. Kaligrafi ile
ilgilenen kişiler de sadece Küçükçekmece’den değil tüm Türkiye’den workshoplara büyük ilgi gösterdi.” dedi.
“Muazzam bir organizasyon”
Türkiye’ye ilk kez geldiğini ifade
eden Belçikalı sanatçı Yves Leterme,
“ Bütün dünyayı geziyorum. Bu kadar güzel bir organizasyon görmedim.
Gördüğüm en muazzam organizasyon. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.
Workshop’u çok faydalı bulduğunu
ifade eden Geleneksel Sanatlar Akademisi Kaligrafi öğrencisi Aynur Kuş,
“Bu etkinliğin Türkiye’de bir muadili
yok. Bizim için buraya katılmak bir
fırsattı. Kendimi şanslı hissediyorum.
Organize eden Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, gençlerin meslek seçimi ve kariyer planlamasına katkı sunacak önemli bir
organizasyona ev sahipliği yaptı. Eczacı-İşadamı Ataman Özbay, Eğitim ve
Yaşam Koçu Kadir Koç, Zarafet ve İletişim Uzmanı Ayça Kuru ve Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED)
Başkanı Said Ercan’ın katılım gösterdiği 2. Eğitim ve Kariyer Buluşmaları,
Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.
“Yapay zekânın ele geçireceği
meslekler: güvenlik, banka memuru, şoför”
Dijital Kariyer ve Geleceğin Fırsatları konulu konuşmasında yapay
zekânın meslekler üzerindeki etkilerine değinen USMED Başkanı Said Ercan, “Editör, psikolog, sosyolog, genel
sosyal bilimler, hasta bakıcılığı, sağlıkçılar, eğitmenler, bilim insanı gibi
meslekleri yapay zekâ ele geçiremeyecek. Ele geçireceği meslekler arasında,

şoför, mavi yaka çalışanları, acentecilik, pastacılık, güvenlik, hakemlik ve
banka memurluğu gibi meslekler bulunuyor. Geleceğin popüler meslekleri
de siber güvenlik uzmanı ve insan ve
robot kaynakları gibi meslekler olacak” dedi.
“İş hayatında mavi kurtarıcı
renktir”
İş hayatında imaj ve giyinme kurallarının püf noktalarına değinen Zarafet ve İletişim Uzmanı Ayça Kuru,
“Öncelikle gülümsemek çok önemli.
Gülümsemeniz kıyafetinizdir. Enerjinizi yükseltmek ve güçlü görünmek
için kırmızı giyinin. Sarıdan uzak
durun. Yeşil güven verir. İş hayatında
mavi kurtarıcı renktir. Mavi insanı sakinleştirir. Pembe naif bir renktir, ikna
ve sempati rengidir. Belli bir favori
renginiz olsun. Renkler kadar aksesuarlar da önemli. Herkesin kolunda
mutlaka saat olmalıdır. Gözlük kullanıyorsanız, gözlüğün temizliği çok
önemli. Erkekler, eşyalarını ceplerine
koyup kötü görüntü oluşturacağına

çanta kullanmalı. Tırnak bakımı da
çok önemli. İş hayatında, giyiminizi
kendi tarzınıza göre ayarlamalısınız.
Belli bir tarzınız ve stiliniz olsun. Aynı
kıyafetleri iki gün üst üste giymeyin.
Kendi imajınızı oluşturun” dedi.
Eğitim ve Yaşam Koçu Kadir Koç
da kariyer planlaması ve sınavlara dair
önemli açıklamalarda bulundu. Koç,
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)
puanlarının meslek ve bölümlerdeki
karşılığı ve atanma durumları hakkında bilgi verdi. Eczacı-İşadamı Ataman
Özbay ise iş hayatındaki başarı adımlarını gençlerle paylaşarak girişimci
olmak isteyen gençlere tecrübelerini
anlattı.
Programa katılanlara, çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Programda ayrıca
Ataman Özbay, “7 Yaşımda Bindiğim
Kamyonun Frenleri Patladı ve Hayata Yuvarlandım” isimli kitabını imzalı
olarak gençlere hediye etti. Program,
konuklara plaket ve katılımcılara katılım sertifikası verilmesinin ardından
son buldu.

Kadınların Yaraları Bu Merkezde Sarılıyor
Sarıyer Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek ve şiddet mağduru kadınlara destek olmak
için Özgecan Aslan Kadın Dayanışma
Merkezi’ni kurdu. Aile içi şiddet gören veya maddi durumu yetersiz olan
kadınların sorunlarına çözüm yolları
aranan merkeze, sadece 2019 yılının
ilk iki ayında 40 kadın başvurdu.
Türkiye’de kadın olmak her geçen
yıl biraz daha zorlaşıyor. Gelir dengesizliği, toplum ve aile baskısı gibi
kadınları sosyal hayatın dışına iten olguların yanında psikolojik, ekonomik,
cinsel, sözel şiddete maruz kalan kadınlar ya, hayatları boyunca şiddet görüyor ya da hayatını kaybediyor.2014
yılında yayınlanan Türkiye’de Kadına
Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’na
göre, ülkemizde kadınların en az üçte
biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Gördüğü şiddeti resmi
kurumlara bildiren kadınların sayısı
ise yüzde 11’i geçmiyor. Ülkemizde
her yıl binlerce kadın gördüğü şiddet neticesinde hayatını kaybediyor.
O kadınlardan biri de 20 yaşındaki

üniversite öğrencisi Özgecan Aslan…
Sarıyer Belediyesi, Mersin’de katledilen üniversite öğrencisi Özgecan
Aslan’ın adını kurduğu kadın dayanışma merkezinde yaşatıyor. Kadınların toplumsal yargılar karşısında,
maruz kaldıkları psikolojik ve fiziksel
şiddetin yarattığı hasarın gidermesine
yardımcı olabilmek amacıyla hizmete
açılan Özgecan Aslan Kadın Danışma
Merkezi, Sarıyerli kadınların yaralarını sarıyor. Merkezde, kadına yönelik
şiddet, çocuk istismarı, aile içi iletişim
ve anne baba tutumları, eşler arasında
rol gerekleri ve beklentileri, aile içi iletişim, psikolojik-ekonomik-fiziksel ve
cinsel şiddet, ebeveyn – çocuk problemleri, boşanma ve yas dönemi terapilerinin yanı sıra pedagog, psikolojik
danışmanlık ile hukuki danışmanlık
hizmetleri ücretsiz veriliyor.
Kadınların sorunlarına çözüm
Sarıyer Belediye Meclisi’nin 2015
yılında aldığı karar doğrultusunda,
ilçede yaşayan tüm kadınların sorunlarına kalıcı çözümler bulmak için
açılan Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Merkezi Sosyal Yardım İşleri Mü-

dürlüğü bünyesinde bulunan Kadın
Koordinasyon Merkezi’ne bağlı olarak
çalışmalarını yürütüyor. Merkezde kadınlara verilen destek onların talepleri
doğrultusunda şekilleniyor. Kurumda
uzmanlar tarafından pedagog desteği,
psikolog desteği ve hukuksal destek de
veriliyor.
Merkeze yardım talebi ile başvuran
kadınlar, ön görüşmenin ardından
psikolog ve hukukçular ile bir araya
gelerek şikayetini dile getiriyor. Bu görüşmenin ardından uzmanlar gerekli
yönlendirmeleri yapıyor. Maddi destek veya çocukları için eğitim, desteği
isteyen kadınların sorunları yine kurum içinde çözülürken şiddet gören,
sığınma talebinde bulunan kadınlara
ise psikolog ve avukat desteği veriliyor.
Sığınma merkezleriyle iş birliği halinde çalışan merkez böyle bir talep olduğunda kadınları sığınma merkezlerine yönlendiriyor. Bunların yanı sıra
kadınları sosyal yaşama kazandırmak
için bilgilendirici seminerler, paneller,
kent içi geziler de düzenleniyor.
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Acemler Projesi Görücüye Çıktı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, Bursa Genç Sanayici İş
İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) üyelerine, başta Acemler kavşağına yapılacak direksiyonel kavşak
projesi olmak üzere, Bursa’yı geleceğe
taşıyacak çalışmalarını anlattı. Acemler
Kavşağı’nın yeni modellemesi üzerinden projenin detaylarını işadamlarıyla
paylaşan Başkan Aktaş, “Bursa’ya güveniyorum. Bursa dinamik bir şehir.
Bu dinamiği doğru kullanırsak Bursa,
tarımdan sanayiye, turizmden ekonomiye kadar daha iyi standartlara ulaşacaktır” dedi.
Kente değer katan tüm sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye
önem verdiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,
Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve
Yöneticileri Derneği’nin Sinerji Toplantısına konuk oldu. Almira Otel’deki toplantıda işadamlarına bir sunum
yapan Başkan Aktaş, son 15 ayda hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı,
önümüzdeki dönem için planladıkları
projeler hakkında bilgi verdi.
Acemler Projesi vitrinde
Bu arada toplantı salonunda bulunan, Acemler Kavşağına yapılacak direksiyonel kavşak projesinin maketi,
işadamları tarafından dikkatle incelendi. Maket üzerinde projenin detaylarını işadamlarıyla paylaşan Başkan
Aktaş, İstanbul 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü trafiğinden, yüzde 10 daha
fazla yoğunluğun yaşandığı Acemler’deki sorunu bu projeyle önemli
ölçüde çözeceklerini söyledi. Acemler
damarının şu an tamamen tıkalı olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Yeni
dönemde 59 tane daha akıllı kavşak

yapılacak ve bunların 18’i ilçelerde
olacak. Bursa’nın Acemler damarı tamamen tıkalı. Çünkü birçok hareketli
yol burada toplanıyor, toplanan yol
da takdir edersiniz ki kaldırmıyor. O
bölgede bulunan stadyum ve yapımı
devam eden hastaneyi de düşündüğümüzde, acil bir çözüm üretmemiz
gerekiyor. Burada bir direksiyonel
kavşak yapılacak ve farklı kaçış noktaları olacak. Bu sayede ister istemez
yavaşlamalar olmayacak. Hepsi tek
tek ölçüldü, hesaplandı. Nihayetinde
seçim sonrası ilk girişim yapacağımız
yerlerden biri burası olacak. Arka taraflarında kalan Odunluk, Çamlıca
mahalleleri büyüyor. Otomatik olarak yeni binaların devreye girmesiyle
beraber ciddi sıkıntılı bir süreç ortaya
çıkacak” diye konuştu.
Hedef 1 milyon yolcu
Son 15 ayda su fiyatlarında yüzde 30, raylı sistemle ulaşımda yüzde
27’ye varan indirimlerin, vatandaş
cephesinde olumlu bir karşılık bulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Yaptığımız indirimlerle birlikte, 2017
Aralık ile 2018 Aralık arasındaki
toplu taşıma, raylı sistemde yüzde 18
artmış. Ulaşımı daha da rahatlatmak
adına şu anda sinyalizasyon revizyonu
yapıyoruz. Yeni makas atıyoruz. Bir
aydır çalışmalar sürüyor ve toplamda
1,5 yıl sürecek. Çünkü çalışmaları sadece gece 1 ile sabah 5 arasında yapabiliyoruz. Bu da 130 -140 milyonluk
bir yatırım. Çalışmaların sonunda
aynı hatlarda, 54 km’lik hatta taşıdığımızın yüzde 55 - 60 daha fazla yolcuyu taşıyacağız. Çünkü bizim 2035
hedefimizde, otobüsle taşıma %45
artacak, raylı sistem de 4,5 kat artacak. Günde 1 milyondan fazla yolcu
taşımış olacağız” dedi.

Bütün enerjimizi harcayacağız
Dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde, raylı sistemle taşıma çok daha
yaygın olduğunu ifade eden Başkan
Aktaş, Bursa olarak raylı sistem ağını
genişletmek zorunda olduklarını kaydetti. Bu konuda kısa, orta ve uzun
vadeli tüm planlarını hazırladıklarını
dile getiren Başkan Aktaş, “Raylı sistemlerde mevcut hattımız Kestel’den
başlıyor, Acemler’e geldiğinde ikiye
ayrılıyor biri emekte diğeri üniversitede sonlanıyor. Bir de T2 ve T3
hattımız var. Bu hatlar üzerinde şu
anda bir revizyona gidiyoruz, revizyon tamamlandığında, yüzde 55-60
daha fazla yolcu taşıma imkanına sahip olacağız. Bursa’nın 1355 yataklı
en büyük hastanesi yapılıyor. Şehir
hastanesine, raylı sistemi birleştirmek
için 5,5 km’lik bir hat planladık. İkinci olarak, Üniversite hattının Görükle
ile birleştirilmesi lazım. Orada, 50 bin
kişilik bir hayat var. T2’nin de, sisteme entegre edilmesi gerekli. Bundan
sonraki planlar ise Gürsu’dan başlayıp, Acemlere oradan Çalı’ya giden
hat, diğeri de Demirtas’tan başlayıp,
kuzey doğu - güney batı aksında yeni
gelişim bölgesinde 20.7 km’lik bir
hat. Bunlarla beraber 2018’de mevcut
taşıma günlük 286 bin iken, 2035 yılında bu rakam 1 milyon 352 bin olacak. Bütün enerjimizi buralarda yeni
güzergahlar açmak ve kamulaştırmalar yapmak için harcamak durumundayız” diye konuştu.
Bursa’ya güveniyorum
Yollar, yeni bağlantılar, transit
merkezleri, park et, devam et noktaları, bisiklet yolları gibi ulaşım projelerinin yanında, yüksek katma değerli üretim yapan sanayiden turizme
kadar her alanda önemli çalışmalara

imza atacaklarını ifade eden Başkan
Aktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Çok samimi söylüyorum, Bursa’ya güveniyorum. Bursa dinamik
bir şehir. Bu dinamiği doğru manada
kullanabilirsek, tarımda, sanayide, turizmde, ekonomide Bursa çok ciddi
şekilde harmanlanabilir. Bursa’yı daha
iyi standartlara getirmek durumundayız. İstişare etmeyeceğimiz, görüşmeyeceğimiz kimse yok. Belediye
Başkanları bir siyasi parti aracılığıyla
seçilir ama seçildikten sonra tüm şehrin başkanıdır. Şehir 1 tane. Hepimiz
aynı gemideyiz. Gerek Büyükşehir,
gerek 17 ilçe belediye başkanı ve meclis üyeleriyle el birliğiyle doğru istikamette yürümeye devam edeceğiz.”
Büyük fırsat
GESİAD Başkanı Kerim Demiral da yaptığı konuşmada, Bursa’nın

büyük bir fırsatın eşiğinde olduğunu
söyledi. Demiral, “Bundan önceki
yöneticiler ve idareciler bu şehri belli
bir aşamaya getirdi. İyisiyle kötüsüyle
üstüne düşeni yaptı. İlginç olan şey
şu, Bursa için öyle bir zamana ve öyle
bir ana denk geldik ki, Bursa bu sahip
olduğu değerleri iyi kullanırsa, büyük
bir dünya kenti olacak. Önümüzdeki
birkaç yılı veya 8-10 yılı iyi kullanamazsa bu fırsat kaçacak. Çünkü Bursa
hızla büyüyen bir şehir. Değerlerine
konsantre olmazsa çarpık büyüyecek.
Değerlerinin farkında olarak planlı ve
cesur büyürse dünyada örnek olacak
bir şehir. Bu potansiyele sahip” dedi.
GESİAD Başkanı Demiral, günün
anısına Başkan Aktaş’a teşekkür plaketi verirken, Başkan Aktaş da Derneğe yeni üye olanlara rozetlerini taktı.

Dilovası’na İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi
Körfezi koruma altına aldık
Törende ilk olarak konuşan İSU
Genel Müdürü Ali Sağlık, Kocaeli genelinde birçok modern arıtma tesisinin
işletildiğini hatırlatarak “Şehrimiz bir
sanayi şehri. Bu yüzden de sürekli hedef büyütüyor ve hizmet standardımızı
geliştiriyoruz. Suyu, en verimli şekilde
tekrar tekrar kullanırken çevremizi de
düşünmek, korumak zorundayız.
Bu kapsamda 22 adet atık su arıtma
tesisinin etkin ve verimli bir şekilde
işletilmesi neticesinde yüzde100 atık
su arıtma oranına ulaştık. Bugün de
14 Temmuz 2014 yılında sözleşmesini yaptığımız ve bizim “Atık su’da Sıfır
Kirlilik” ilkemize en önemli katkıyı
sağlayan işletmelerimizden biri olan,
Dilovası İleri Biyolojik Atık su Arıtma
tesisimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.
“Körfez artık bize gülümsüyor”
Kocaeli’mizde çevre konusunda
gerçekleştirdiğimiz büyük değişimin,
önemli bir halkasının daha tamamlandığını ifade eden Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,” Hepinizin bildiği gibi bundan
14 yıl önce Kocaeli, havası kirli, puslu
nefes alırken zorlanılan gri renkliydi.
Yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarıyla ve gerçekleştirdiğimiz sıkı denetimlerle bugün artık Türkiye’nin en yeşil
şehirlerinden birine sahip olduk. Bırakın kıyısında oturup bir çay yudumlamayı, pis kokudan yanından geçerken
burnumuzu tıkadığımız İzmit Körfezi,
bugün neşe içerisinde bize gülümsüyor. Eskiden tek bir canlının dahi yaşayamadığı Körfezi’miz de bugün 70’ten
fazla balık ve canlı türü yaşıyor.” şeklinde konuştu.

Bu oranda arıtmaya sahip başka
kent yok
Başkan Karaosmanoğlu, “Bugün
Kocaeli’miz de denize bırakılan atık
suların yüzde 100’ü arıtılıyor. Bu oran
aynı zamanda bir rekor. Ülkemizde bu
oranda arıtmaya sahip başka bir kent
yok. Bununla ne kadar gurur duysak
azdır. Dilovası Atık Su Arıtma Tesisimiz de bu yönde yaptığımız çalışmalarımızın önemli bir ayağını oluşturuyor.
Çok şükür temelini de birlikte atmıştık, Bakın şimdi işleyişini görmek için
bir aradayız. Dilovası Atık Su Arıtma
Tesisimiz, binlerce kişilik bir nüfusa
hizmet edecek potansiyeliyle Dilderesi’nin yanında ileri azot fosfor arıtma
teknolojisi ile günlük 40 bin metre
küp atık suyu arıtıyor. Kocaeli’mizde, artık temiz su, temiz hava, temiz
çevreye sahibiz. Elhamdülillah, bugün
bizler yemyeşil sahil parklarımızda, en
güzel sohbetleri ediyor, denizi izleyerek
huzurlu vakit geçiriyoruz. Bir zamanlar yanından bile yürüyemediğimiz
Körfez’imizin Mavi Bayrağı var.”
Bölgeye Hizmet Verecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU
Genel müdürlüğü tarafından yapılan
İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Dilovası
İlçesinin tamamı ve Gebze İlçesinde
Arapçeşme, Tavşanlı, Kirazpınar, Pelitli ve İnönü mahallelerinin tamamına
hizmet verecek. Tesis Barış Mahallesinin yüzde 10, Güzeller Mahallesinin
yüzde 50, Sultan Orhan Mahallesinin
yüzde 30, Yenikent mahallesinin yüzde 50 ve Gaziler mahallesinin yüzde
70 olarak gelen atık suların arıtımını
yapacak.
Yatırım bedeli 58 milyon tl
14 Temmuz 2014 yılında inşaatına
başlanılan Tesis, 2018 yılında devreye
alındı. Tesisin Yatırım bedeli KDV dahil 58 milyon TL. 15 bin m2’lik kısmı

işletme alanı ve 25 bin m2’lik kısmı
açık alan ( yeşil alan ve yollar dahil)
olmak üzere 40 bin metre kare alan
üzerine kurulu bulunan bu tesisin içerisinde, bölgedeki evsel atık sular için
toplayıcı ve kollektör hatları ile 2 adet
terfi merkezi bulunuyor.
40 Bin m3/Gün Kapasiteli
40 bin m3/gün kapasiteli Dilovası Atık Su Arıtma Tesisi, İleri azot ve
fosfor giderimi yapabiliyor. Tesis aynı
zamanda uzun havalandırmalı ve aktif çamur sistemine uygun olarak tasarlandı. Tesis projelendirmesi 2027
yılına kadar 196.383 eşdeğer nüfusa
hizmet edecek.
Geri Dönüşüme Önemli Destek
Tesis içerisinde ayrıca, arıtılacak atık
suların sanayi kuruluşlarında kullanma
ve soğutma suyu olarak kullanılması
içinde grisu ünitesi yer alıyor. Ultraviyole ışınları ile ikinci defa arıtılan atık
sular sanayi kuruluşlarında kullanılması ile geri kazanımı da önemli katkı
sunacak.
Geri kazanım ünitesi
Tesiste yaz aylarında günlük ortalama 23.500 m3/gün, kış aylarında
ise günlük 30.000 m3/gün atık suyun
arıtımı sağlanabiliyor. Tesis bünyesinde 25 bin m3/gün kapasiteli Geri Kazanım Ünitesi ile arıtılmış atık sular
tekrar kullanılır hale geliyor
22 Adet Atık Su Arıtma Tesisi İşletiyor
İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli genelinde ileri biyolojik ve kırsal kesimler için yaptığı modüler tesisler olmak
üzere, 22 adet atık su arıtma tesisi işletiyor. Bu tesisleri rantabl olarak işleten
İSU, atık su arıtma oranı ile Türkiye’de
bir ilki gerçekleştiren tek şehir.

Kadın Eli Organik Pazarı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi,
kadınların üretime ve ev ekonomisine
katkısını arttırmak amacıyla Tekirdağ
Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği işbirliğinde
“Kadın Eli Organik Pazarı” nın açılışını gerçekleştirdi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye
Başkanı Ekrem Eşkinat’ın eşi Belgin
Eşkinat ile birlikte katıldığı Tekirdağ
Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği binası önünde
gerçekleşen açılışa; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,
Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ
Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ
Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri, Tekirdağ
Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Eşkinat: “bu pazarlar ile herkes
kimin ürettiğini neyi nerden aldığını bilir”
Açılışta konuşan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Güzel bir Pazar. Aslında bu pazar her yerde var ama bizde daha yeni
başladı. Umarım bereketli olur, devam
eder, başka mahallerimize ve köylerimize de yayılır. Hem birbirimizle
pazarda daha çok karşılaşırız, hem de
üretici ürününü doğrudan tüketiciye
verir. Herkes kimin ürettiğini, nerden
aldığını, neyi aldığını bilir. Pazarlar
çok canlı, özellikle yaz aylarında daha
da büyüyeceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yaz, Kumbağ’da buna benzer bir
çalışma yapmıştık çok etkili olmuştu.”
dedi.
“Her cumartesi buradayız”

Pazarda ürünlerini satan Karadenizli kadınlar ile sözlerine devam eden
Eşkinat; “Karadeniz kadınları her zaman çalışkandır, üretkendir. Kendi
ürünlerini Tekirdağlı, Süleymanpaşalı
hemşerileri ile paylaşacaklar. Çok güzel bir olay. Her cumartesi buradayız.”
diye konuştu.
Akyüz: “bizim kadınlarımız çalışkandır”
Başkan Eşkinat’ın ardından, Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Başkanı Muharrem Akyüz de proje
ile ilgili açıklamalarda bulunurken;
“Süleymanpaşa Belediye Başkanımız
bu konuda çok destek oldular. Bizim
kadınlarımız cefakardır, çalışkandır,
sürekli aile içinde katkı yapmayı seven
bir yapısı vardır. Bu anlamda Tekirdağ’da bunu başlatmak adına bir adım
olduğunu düşünüyorum. Belki küçük
bir adım ama kartopu da küçükten
başlar.” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ
Milletvekili Candan Yüceer ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak’ın da konuşma gerçekleştirdiği açılış, stantların gezilmesi ile
sona erdi.
Onlarca organik ürün bu pazarda
El örgülerinden kahvaltılıklara, karadeniz ekmeğinden süt ve süt ürünlerine, yumurtadan cevize, turşuya hatta
yöresel reçellere kadar bir çok seçeneği
barındıran Kadın Eli Organik Pazarı,
her cumartesi günü Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binası önünde, hizmet
vermeye devam edecek.
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Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen, Akıllı Belediyecilik Zirvesinde Akıllı Şehirlerin geleceği konuşuldu. Zirvenin ilk oturumu Dijital Dönüşüm Çağında Akıllı Şehir Kurmak, Radiant
Danışmanlık Teknoloji Danışmanı Emre Kanaat’ın moderatörlüğünde, Microsoft Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul’un sunumuyla başladı.

“2050’de 52 Milyar Dolarlık Yatırım
Yapay Zeka için Olacak”
Erdem Erkul “Yapay zekanın dijital dönüşüm alanında payı %40’larda.
2050 yılında yapılacak harcamaların,
52 milyar dolarlık kısmı yapay zeka ile
ilgili olacak. 2050 yılına gelindiğinde,
6.5 milyar insan şehirlerde yaşayacak
ve bu insanların %60’ı akıllı teknolojilerden yararlanacak. 6.5 milyar insana
akıllı çözümler bulunması gerekiyor.”
sözleriyle yapay zekaya yatırımlarını
özetledi.
Fatih Belediye Başkan Yardımcısı
Okan Erhan Oflaz, Fatih Belediyesinin
akıllı şehir uygulamalarına değindi.
Okan Erhan Oflaz “Avrupa Parlamentosu tarafından belirlenen kriterlere
göre akıllı yönetim, akıllı insan, akıllı
yaşam, akıllı ekonomi, akıllı ulaşım ve
akıllı çevre uygulamalarından bir veya
birkaçını barındırabiliyorsanız, akıllı
şehir olabiliyorsunuz.” şeklinde konuştu.
“Belediyeler, Akıllı Şehir 2.0 Teknolojileri için Yeni Bir Döneme Giriyor”
Akıllı Şehir 2.0 teknolojileri hakkında güncel bilgileri ve yapılan çalışmaları aktaran Novusens İnovasyon ve
Girişimcilik Enstitüsü Kurucusu Berrin Benli konuşmasında, “Akıllı Şehir
1.0 modelinden Akıllı Şehir 2.0 modeline geçildi. Akıllı Şehir 2.0 modelinde yerel yönetimlerin sahiplendiği ve

teknolojinin araç olarak hizmetlerde
kullanıldığı yeni bir sürüme geçiliyor.
Akıllı şehir 3.0 kapsamında yerel halk
ile birlikte interaktif oluşumlardan
bahsediyoruz. Bugünlerde Akıllı Şehir
4.0’dan bahsediyoruz. Gelecekte 2.0 ve
3.0’ın harmanlanmış halini göreceğiz.
Artık dünyada ülkeler değil şehirler
hatta destinasyonlar yarışıyor. Bu destinasyonları teknoloji ile nasıl daha
çekici hale getirebileceğimiz üzerinde
durulmalı. Bir şehrin akıllı şehir olabilmesi için tüm paydaşlarının bir araya
gelmesi gerekir.” dedi.
İnovasyon ve teknolojinin şehir
hayatında kullanılabileceği alanlardan
bahseden Samsung JDM İş Geliştirme
ve İş Ortaklıkları Avrupa Sorumlusu
Yankı Yalçın, “Önce nesneleri akıllandırmaya başladık, sonra onları internete bağladık ve veriler topladık. Fakat o
veriyi anlamlandırmak ve bilgiye dönüştürmek önemli.” şeklinde konuştu.
Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Öğretim Üyesi Ahmet
Onur Durahim, yapay zeka ve büyük
veri kavramlarını anlattı. Ahmet Onur
Durahim, “Yapay zekayı anlamak için
öncelikle zekayı anlamak lazım. Zeka
bir amaç ve hedef doğrultusunda o
hedefi yerine getirme yeteneği. Bunu
başarırken en önemli nokta adaptasyonun sağlanabilmesi. Yapay zekada
en önemli nokta ise adapte edilen sistemlerin geliştirilmesi.” diyerek yapay
zekanın önemine değindi.

“Dubai, Devlet Hizmetleri için
Blockchain’i Kullanılıyor”
İlk oturumun son konuşmacısı Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, “Kişiler arası aracısız
işlem yapabilme özelliği, blockchain
kavramının temel prensiplerinden
biri. Bunu yaparken kayıtların erişilebilirliği ve gizliliği önemli. En önemli
şey güvenlik. Akıllı şehir kavramının
amaçları ile blokchain kavramının
amaçları birleştirildiğinde, işleri merkezileştiren, finans sektöründe bankalar, noterler ve kamu dairelerinin
iş yükleri de azaltılmış oluyor. Birçok
noktadan gelen verinin yapay zekayla
birleştirilmesi daha gayri merkezi bir
sistemi beraberinde getiriyor. Süper
merkezi sistemlerde hacklenme olayları olabiliyor. Bunun da önüne geçilmiş
oluyor. Dubai, katılımcı kentlilikle ilgili olarak kendilerini Blockchain kent
ilan etti ve ‘happy meter’ (mutluluk
ölçer) uygulaması ile devlet dairelerinden alınan hizmetlerle ilgili geribildirim alıyor. Muhasebe kayıtlarının
blockchain üzerinden yapılması hesap
verilebilirliği de kolaylaştırıyor. Katılımcılığı artırıcı bir uygulama ve ödül
mekanizması da bu yolla tesis edilebilir.” dedi.
Zirvenin, Şehir Yönetiminde Siber Güvenlik ve Güncel Yaklaşımlar
başlıklı 2. oturumunun keynote konuşması, Alibaba Cloud/TradeFive
Yönetim Kurulu Üyesi & CEO’su

Orkan Aytulun tarafından gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Görevlisi
Mehmet Demir’in moderatörlüğünde
gerçekleştirilen 2. oturumda, Boğaziçi
Üniversitesi BUSİBER Yöneticisi Bilgin Metin, TÜBİTAK BİLGEM Siber
Enstitü Müdürü Mustafa Dayıoğlu,
Yönetim Sistemleri Danışmanı Zühtü
Kayalı, BTK Bilişim Uzmanı Onur
Aktaş, Beyaz Net Genel Müdürü Mehmet Fatih Zeyveli ve Küçükçekmece
Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Çağdaş
Mersinlioğlu yer aldı.
Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve
Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Aslı Deniz Helvacıoğlu moderatörlüğünde başlayan 3. oturumda ise
kişisel verilerin yönetiminde sorumluluklar ve riskler konusu, Bağcılar
Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Cüneyt
Yılmaz, Eralp Danışmanlık ve Başkent
Üniversitesi Misafir Öğr. Gör. Özgür
Eralp, Digisecure Genel Müdürü İbrahim Saruhan, Kişisel Verileri Koruma
Kurulu Uzmanı Cennet Alas Şekerbay
ve E-Yönetişim ve E-Devlet Kıdemli
Uzmanı Mustafa Afyonluoğlu tarafından ele alındı.
Yerli ve Milli Çözümler Konuşuldu
Zirvenin, Şehir için Yerli ve Milli
Çözümler başlıklı son oturumunda ise
keynote konuşması Türk Elektronik
Para A.Ş Genel Müdürü Serkan Aziz
Oral tarafından gerçekleştirildi. Mar-

mara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörü A. Cihat Kahraman
moderatörlüğünde
gerçekleştirilen
oturumda, Esenyurt Belediye Başkanı
Ali Murat Altepe, Pendik Belediyesi
Bilgi İşlem Müdürü Üstün Murat Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve
Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Aslı Deniz Helvacıoğlu, Yörenet
Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Kalyoncu ve Profelis Bilişim-GIBUX Projesi Yöneticisi Türker
Gülüm yer aldı.
Geleceğin şehirlerinin nasıl olması
gerektiğinden yapay zekaya, nesnelerin interneti ve bulut teknolojilerinden
siber güvenliğe, yerli ve milli inovasyondan blok zincir teknolojisine akıllı
şehirleri şekillendiren unsurları gündemine alarak katılımcılara gerçekçi bir
gelecek senaryosu çizen ABZ’nin ikinci gününde, yerel yönetimler, akademi,
STK’lar ve özel sektörden konularında
uzman kişilerin katıldığı “Belediyelerde Milli Yazılım, Milli Donanım Göç
Stratejileri / Sorunlar ve Çözümler”,
“Akıllı Şehir Eylem Planları Nasıl Olmalı?” ve “Belediyecilikte Blok Zincir
Teknolojisinin Kullanımına Dair Stratejik Yaklaşımlar” çalıştayları düzenlendi. Çalıştaylarda çıkan sonuçlar raporlaştırılmak üzere kayıt altına alındı.
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Akıllı Duraklar Hizmete Açıldı
Çan Belediyesi “Akıllı Durak” Hizmetini faaliyete sundu.
Termalin ve seramiğin başkenti
Çan’da, soğuk kış aylarının gelmesiyle
birlikte harekete geçen Çan Belediyesi, okullarına ve şehir dışına işçi servisi
ile gitmek zorunda kalan vatandaşların, soğuk havalardan etkilenmemesi
için kent içinde belli noktalara, akıllı
durak hizmetini faaliyete geçirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir ziyareti kapsamında Sındırgı ilçesinde gerçekleşen Toplu Açılış
Törenine katıldı. 668 Konutluk 2. Etap Toki, Belediye Hizmet Binası, Kent Meydanı ve Kapalı Otopark, Güreş Evi ve
Gençlik Merkezinin açılışını gerçekleştiren bakan Kurum, Sındırgı ilçesine Jeotermal Isınmada bakanlık desteğinin de
geleceği müjdesini verdi.

Sındırgı’da 130 Milyonluk Projenin Açılış Kurdelesi
Kesildi, Jeotermalle Isınmada Müjde Verildi
Törende açılış konuşmasını yapan
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş; “Bizler çok şükür bir yıldan beri
bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz
belediye binasında hizmet veriyoruz.
Şu anda tören yaptığımız yerin altı
otopark, üstü de güzel bir meydan düzenlemesi ile Sındırgı’ya renk katıyor.
Sındırgı kaybettiği değerleri geri kazanmak için gece gündüz çalışıyor. Bugün 668 tane TOKİ’yi bu memlekete
kazandırıp çok şükür iki yıl gibi kısa
bir sürede teslim etmenin onurunu
yaşıyoruz. Yağmurlu bir günde bizleri
yalnız bırakmadınız. Bakanım burada, sevgili valim ve vekillerim burada,
ayaklarınıza sağlık. Binlerce teşekkürler ediyorum. Sındırgı sizlerle gurur
duyuyor. İnşallah bundan sonra daha
güzel projelere de hep birlikte imza
atacağız. İlçemize hayırlı uğurlu olsun”şeklinde açıklamalarda bulundu.
Açılış töreninde konuşmasını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Sındırgı artık termal turizm alanında
kendinden söz ettiren gerçekten doğal
bir şehir. Buraya ne yapılsa az. Bugün
devletimizin yaptığı, 668 konutla beraber, belediye hizmet binamızın ve
büyükşehir belediyemizin destekleri ile yapılan kent meydanı ve kapalı
otoparkın ve yine belediyemizin yapmış olduğu diğer hizmetlerin açılışını,
sayın bakanımızın katılımı Sındırgı’yı
onurlandırmalarıyla hep beraber gerçekleştiriyoruz. İlimize ve ilçemize hayırlı olsun.” dedi.

Yerelde hizmetin ne olduğunu,
hizmet belediyeciliğinin ne olduğunu, bu ülkeye hatta Dünyaya Recep
Tayyip Erdoğan’ın öğrettiğini belirten
Balıkesir AK Parti milletvekili Mustafa Canbey ise Sındırgı’da daha nice
hizmetlerin AK Parti belediyeciliği ile
gerçekleşeceğini söyledi.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise şehirleşme, bilincini ilke edindiklerini
belirterek, Sındırgı başta olmak üzere
Balıkesir’in her tarafında kültürleri ve
yerel değerleri ile markalaşmaya gidildiğini vurguladı.
Bakan Kurum “ Sındırgı’nın Jeotermalle Isınma ve Seracılık Alanındaki Projelerinde, Bakanlık Olarak
Yanındayız “
Bakan Kurum, Balıkesir’in Sındırgı
ilçesinde yapımı tamamlanan tesislerin
toplu açılışı için, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katıldı.
Kurum, Sındırgı’da belediyenin
jeotermal tesisleri işletme talebinde
bulunduğunu belirterek, “Biz de bu
hizmetlerin vatandaşımıza daha iyi
götürülebilmesi amacıyla belediyemize
hem maddi hem de teknik destek veriyoruz. Bundan sonra Sındırgı daha iyi
hale gelsin, vatandaşımız daha ekonomik şartlarda ısınsın ve tarım üretimine destek versin diye bu projeyi uygun
gördük ve her türlü desteği veriyoruz.”
diye konuştu.
İlçede yapımı tamamlanan 668
konutun sahiplerine teslim edileceğini, bu konutların yatırım maliyetinin
yaklaşık 120 milyon lira olduğunu
söyleyen Kurum, konutların yanı sıra
belediye binası, meydan ve otopark inşaatlarının da tamamlandığını bildirdi.

Başiskele’ye Yeni Spor Merkezi
Başiskele Belediyesi tarafından, Yeniköy Merkez Mahallesi Kolej Caddesi
üzerinde yapılan, Azize Hatun Bayan Spor Merkezi’nin açılışına Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye
Başkanı Hüseyin Ayaz, AK Parti Başiskele Belediye Başkanı Adayı Yasin Özlü,
AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, mahalle muhtarları ve çok
sayıda vatandaş katıldı.

“Başiskele’yi hep birlikte kaliteli
bir kent yaptık.”
Başiskele belediyesi tarafından projelendirilen ve hizmete açılan Azize
Hatun Bayan Spor Merkezinin açılışında konuşma yapan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz; Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim

Karaosmanoğlu ile bu zamana kadar
uyumlu bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek; “Başiskele’yi hep
birlikte kaliteli bir kent yaptık. Bugün
geldiğimiz bu noktada Başiskele, Kocaeli’nin her ilçesinden gıpta ile bakılan, gıpta ile seyredilen ve yapılan hizmetlerle 7 Yıldızlı Kent Başiskele, diye
bahsedilen ve aynı zamanda “Kalitede
Mükemmellik Belgesi”nin 5. yıldızını
almış olan bir kent.” dedi.

Burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak ilk 100 günlük eylem planı
çerçevesinde, yüzde 98’lik başarıyla
ulaştıklarını belirten Kurum, şimdi
ikinci 100 günlük eylem planı çerçevesinde yine aynı azim ve kararlılıkla
şehirleri ziyaret ettiklerini söyledi.
Balıkesir yöresinin her zaman yerli
ve milli duruşuyla AK Parti iktidarına,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği destekle ön planda olduğunu dile getiren Kurum, “Biz yine
tüm kapıları çalarak tüm gönüllere girmek, tüm kalpleri fethetmek suretiyle,
tevazu içinde gönül belediyeciliği anlayışıyla yol alacağız. İnşallah, şehirlerimizin, ilçelerimizin kalitesini daha da
artıracağız.” dedi.
Bakan Kurum, şunları kaydetti:
“Belediye binası, tamamen yerel
malzemeden üretilmiş ve engelsiz bir
belediye binası. Vatandaşımıza daha iyi
hizmet vermek, vatandaşımızın taleplerini almak ve bu talepleri hızlı bir şekilde gidermek üzere buradaki hizmet
kalitesini artırıyoruz. Kullanılan malzemelere baktığınızda hepsi doğal malzemeler. Taş, ahşap ve bu yöreye özgü
malzemelerden üretildi. Yine üzerinde
tören yaptığımız 2 bin metrekarelik
meydan ve altında 96 araç kapasiteli
otoparkımız da bölgedeki otopark sorununu çözmek ve trafik problemini
halletmek amacıyla yapılmıştır.”
Tören sonrasında, Sındırgı Belediye
Binasını ziyaret eden bakan Kurum’a,
Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ilçede
gerçekleştirilen hizmetler ve planlanan
projeler hakkında bilgi verdi.
“Yapılan hizmetler 100 yıllık”
Başiskele’de gerçekleştirdikleri hizmetleri bugünü düşünerek değil, en
çok da yarınları düşünerek gerçekleştirdiklerini söylen Başkan Ayaz, “7
Yıldızlı Kent Başiskele’de yaptığımız
hizmetleri geleceğimizin teminatı çocuklarımızı da düşünerek, onlarında
istifade edeceği şekilde, gelecek 50 ila
100 yıla hitap edecek şekilde planladık
ve uyguladık.” diye ifade etti.
Karaosmanoğlu, “Kadınlarımız
bizim başımızın tacıdır.”
Başkan Hüseyin Ayaz’ın ardından
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
İbrahim Karaosmanoğlu kürsüye çıktı.
Ailede kadının önemine vurgu yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır. Annemiz, eşimiz, kızımız… Evin direği
sağlıklı olursa evlerimiz sağlam olur.
Evin kadını, evlerimizin orta direğidir.
Bu yüzden kadınlarımızın, bedenen ve
ruhen sağlıklı olması gerekir. Açılan
spor merkezleri, şehir hayatına adapte
olan vatandaşlarımızın, sağlıklı ve huzurlu bireyler olabilmelerini sağlamak
içindir.” dedi.
700 Metrekare büyüklüğünde
Yeniköy Merkez Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde, 700 metrekare
büyüklüğünde yapılan Azize Hatun
Bayan Spor Merkezi’nde kafeterya,
pilates, aerobik, fitness, step, soyunma
odası, duşlar ve tuvaletler bulunuyor.
Başiskele’nin dört bir köşesinde açılan
spor merkezlerinde Başiskeleliler ücretsiz spor yapabiliyor.

İlki, Mesut Hulki Önür Caddesi
üzerindeki Demirci Camii önünde
bulunan, durağa yerleştirildi. Akıllı
durak, vatandaşlar tarafından büyük
ilgi gördü. İlerleyen günlerde, ilçe genelinde, muhtelif noktalara yerleştirilecek olan akıllı duraklar, vatandaşlar
için eşsiz bir hizmet olacak.
Konforlu, güvenli ve teknolojik
akıllı durak
15 metrekare büyüklüğünde olan
durak içerisinde oturma alanı, ayakta/
engelli bekleme alanının yanı sıra güvenlik kamerası ile durak 7 gün 24 saat
izlenerek, vatandaşların can ve mal güvenliği kayıt altına alınacak.
Kablosuz internet ve şarj ünitesi gibi
özellikleri dikkat çeken durakta, vatandaşlar araç beklerken hem internet hizmetlerinden faydalanacak hem de cep
telefonları ya da tablet bilgisayarlarını
şarj ederken kurumsal ekran özelliği
sayesinde de Çan Belediyesi’nin ilçeye
kazandırdığı, önemli projeler hakkında detaylı bilgi sahibi olacaklar.
Teknolojik durak vasfına sahip olan
akıllı durak içerisinde bulunan klima
sayesinde, yaz aylarında serinlik veren,

kış aylarında ise vatandaşı, dış ortamdan koruyan ve ısı enerjisi sağlayan bir
sisteme sahip. Bu sayede servislerini
bekleyen vatandaşlar, olumsuz hava
koşullarından etkilenmemiş olacak.
Ayrıca durakta, bulunan kütüphane sayesinde vatandaşlar servislerini
beklerken, kitap okuyarak güzel vakit
geçirebilmesi sağlanacak.
Engelli vatandaşlar unutulmadı
Akıllı duraklar ayrıca, engelli vatandaşların kullanımına uygunluğuna
göre tasarlanmasıyla dikkat çekiyor.
Engelli vatandaşların, akıllı duraklardan en iyi şekilde faydalanabilmesi için
engelli rampaları ilave edildi.
Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, hayata geçirilen “Akıllı Durak” projesi ile uzun süre servis,
beklemek zorunda kalan vatandaşların
zorlu hava koşullarına maruz kalmayacağını belirtti.
Başkan Kuzu,“Belediyecilikte rutin
yapılması gereken alt ve üst yapı, gibi
hizmetleri tamamladıktan sonra hizmette bir, üst sınıra çıktığımızı düşünüyorum” dedi.
Çan’a koyulacak bu akıllı duraklar
sayesinde, Çanlı vatandaşların kışın sıcak, yazın serin bir ortamda servis ve
otobüslerini bekleyeceklerini belirten
Başkan Kuzu,“Durağımızın içerisinde
internetimiz, şarj ünitemiz, kamera
sistemimiz, ekranımız ve en önemlisi
her durağımızda kütüphanemiz var.
Ben Çan’ımıza hayırlı olsun diyorum.”
şeklinde konuştu.
Çan Belediyesinin, ilkleri gerçekleştiren bir belediye olduğunun altını
çizen Başkan Kuzu, bölgede güzel bir
ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Yaş Meyve ve Sebze Hali
40 Dönüme İnşa Edilecek
Yalova-Bursa yolunda olan, Yalova
Belediyesi Yaş Meyve ve Sebze Hali’nin
ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle,
yeni modernize edilen hal binası Elmalık/Kazımiye yolunda inşa edilecek.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman,
kahvaltılı toplantıda hal esnafı ile bir
araya gelerek, projenin detaylarını paylaştı. Hal esnafının fikirlerini ve görüşlerini aldı.
Çalışmalar Kısa Sürede Başlayacak
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın hal esnafına müjdeyi vermesiyle birlikte, çalışmaların kısa sürede
başlatılacağı ile ilgili bir takım açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili esnafı
bilgilendiren Başkan Salman, “Yeni
oluşturacağımız alan, şehir ekonomisi-

ne büyük bir katkı sağlayacak. Projemiz hazır, maket olarak Raif Dinçkök
Kültür Merkezi’nde sergileniyor. Esnafımızın mağdur olmaması adına “Yalova Belediyesi Yaş Meyve ve Sebze Hali”
projesini en kısa sürede tamamlayarak,
halkımızın hizmetine açmış olacağız.
Böylelikle çevre illerden de vatandaşlar, mal almaya Yalova’ya gelecek” dedi.
40 Dönüme İnşa Edilecek
Yalova Belediyesi tarafından yapımına başlanacak Yaş Meyve ve Sebze
Hali, 40 dönüm arsaya inşa edilecek.
İçerisinde her biri 152 metrekareden
oluşan 52 adet işyeri, 2 adet otopark,
sosyal tesis, dinlenme alanları, idari
bina, künye kontrol merkezi, boş kasa
alanı ve soğuk hava deposu yer alacak.
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Kağıthane’de Metro Çalışmaları Tamamlanmak Üzere
İstanbul’un konum olarak tam ortasında yer alan Kağıthane, yeni metro hatlarıyla ulaşımda merkezi ilçe olurken, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, hatların inşaatındaki son çalışmaları yerinde
inceledi.

Kağıthane, son 14 yılda ki ulaşım
yatırımlarıyla, şehre uzak algısını adeta
tersine çevirdi. Yeni metro, metrobüs
ve karayolu ulaşım ağlarıyla Kağıthane, İstanbul’un konum olarak tam
ortasında yer alma avantajını daha da
güçlendirdi.
Bugünlerde Kağıthane’ye, 2 yeni
metro hattı daha inşa ediliyor. Gayrettepe- Kağıthane Merkez -İstanbul
Havalimanı ve Mahmutbey- Nurte-

pe-Kağıthane Merkez-Çağlayan –Mecidiyeköy- Kabataş metro hatları inşaat
çalışmaları yeni yılda biterek hizmete
açılacak.
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı
Kılıç metro hatları inşaatındaki son
çalışmaları yerinde incelemek adına
yardımcıları ve AK Parti Kağıthane
İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin ile birlikte sahayı gezdi. Mühendislerden bilgi
alan Başkan Kılıç, ‘’Hatların faaliyete
geçmesiyle birlikte metroyla Kağıthane-Mecidiyeköy 4,5 dakika, Kağıthane-Üsküdar 26 dakika,

Kağıthane- Ümraniye 39,5 dakika,
Kağıthane-Beşiktaş 10 dakikaya iniyor. Ayrıca diğer hatla, Kağıthane’den
22 dakikada İstanbul Yeni Havalimanı
check-in bilet alanına ulaşılabilecek.
Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’a ve bakanlarımıza,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza yatırım ve destekleri için tüm
Kağıthane halkı adına teşekkür ediyoruz.’’ diye konuştu.
Başkan Kılıç, ekibiyle birlikte sahayı gezerken rayların üzerine yerleştirilen özel araçla hat üzerinde yolculuk

yaptı.
İstanbul’da en önemli metro hatlarından biri olan, Mahmutbey- Nurtepe-Kağıthane-Çağlayan–Mecidiyeköy-Kabataşmetro hattı; tam otomatik
sürücüsüz olarak, yaklaşık 24,5 km
uzunluğunda çift hatlı güzergahta, ana
hat tünelleri ve viyadükleri, 19 adet istasyonu, yaklaşık 2, km’lik depo sahası
bağlantı hattı, depo sahası/bakım alanı
ve binalarını kapsayacak.
Söz konusu metro hattı, İstanbul
Avrupa yakasında yerleşim olarak yoğun nüfusa sahip 8 ilçeyi; Beyoğlu

- Beşiktaş - Şişli - Kağıthane - Eyüpsultan - Gaziosmanpaşa - Esenler Bağcılar birbirine bağlayacak.
Hattın istasyonlarıysa; Mahmutbey,
Göztepe Mahallesi, Yüzyıl-Oruç Reis,
Tekstilkent-Giyimkent, Karadeniz
Mahallesi, Yeni Mahalle, Kazım
Karabekir, Yeşilpınar, Veysel Karani-Akşemsettin, Çırçır Mahallesi, Alibeyköy, Nurtepe, Kağıthane Merkez,
Çağlayan, Mecidiyeköy, Fulya, Yıldız,
Beşiktaş, Kabataş olarak belirlendi.

Köy Konağı Mimarisinde Yeni Kültür Merkezi
Çekmeköy’ün, eskiden köy statüsünde olan mahallerine, Köy Konağı
mimarisinde kültür merkezleri yapımına karar verildi.
Büyükşehir kanunu ile mahalle
statüsüne kavuşan eski köylerde, Köy
Konağı mimarisi ile tasarlanan kültür
merkezleri çalışmaları başladı. Merkezlerin içinde Kütüphane, eğitim alanı,
etkinlik salonları yer alacak.
Çekmeköy’ün eskiden köy olan, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile mahalle
statüsüne kavuşan; Sırapınar, Reşadiye,
Koçullu ve Hüseyinli’de köy konakları
yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sırapınar Mahallesi’nde
yapımına başlanan projeler, Reşadiye,

Koçullu ve Hüseyinli’de de yapılacak.
Anadolu Mimarisi ile tasarlanan
yapı iki kattan oluşuyor. Köy konağının birinci katında; muhtarlık, ihtiyar
heyeti odası, kütüphane, yetişkinlerin
mesleki eğitimleri ve öğrencilerin ders
desteği alabileceği eğitim alanları yer
alırken; ikinci katında toplantı ve etkinliklerin yapılacağı çok amaçlı salon
ve kulis odaları bulunuyor. 1.1129
m2’lik yeşil alanı bulunan köy konağının dış mekanı da mahalle halkının
misafir edecek şekilde düzenleniyor.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemize kazandırılan bu
yatırım 7’den 70’e her yaştan mahalle
halkına hizmet edecek. Diğer 3 mahallemiz için de çalışmalar yakında başlayacak.” dedi

Rıza Bey Konağı’nın Dış Cephesi Tamamlandı

Darıcada Trafik Eğitim Parkı Açılıyor
Çayırova Belediyesi tarafından Trafik kurallarına duyarlı ve bu kuralların
uygulamaya geçirilmesiyle, bilinçli nesiller yetiştirebilmek adına, ilçeye Trafik Eğitim Parkı kazandırıldı.
Tam donanımlı ve bir o kadar da estetik görünüşe sahip projede, her detaya yer veren kurum, çocukların erken
yaşlarda trafik bilincini kazanmasını ve
yetişen her bireyin trafik kurallarını,
trafikteki yaşam biçimini öğrenmesini
sağlayacak. Hayat kurtaran trafik kurallarının uygulamalı olarak gösterileceği tesiste, aynı zamanda çeşitli etkinliklerde gerçekleştirilecek.
8 Bin Metrekare Alanda Dev Tesis
İdari binası, modern eğitim sınıfları, hastane, okul, garaj, itfaiye, üst ve
alt geçitler olmak üzere donanımlı ve
prestijli bir şekilde projelendirilen, 8
Bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Trafik Eğitim Parkı, her yıl binlerce
öğrenciye hizmet verebilecek bir yapıda tesisleştirildi. Bisiklet yolları, yaya
geçişleri gibi önemli alanlarıda içerisinde barından parkta, bitkilendirme
ve peyzaj çalışmalarıda tamamlandı.
Trafik Eğitim Parkını başkan Demirci eşliğinde gezen Karaosmanoğlu,

projenin yerinde bir çalışma olduğunu
söyledi. Her bir detayının en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü gördüğünü belirten başkan Karaosmanoğlu,
çalışmalarından dolayı Demirci’yi tebrik etti.
Başkan Demirci, “Amacımız, Trafikte Eğitimli Bireyler Yetiştirmektir”
AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan ve Belediye Başkan Adayı
Bünyemin Çiftçi’nin de yer aldığı inceleme gezisinde açıklamalarda bulunan
Belediye Başkanı Şevki Demirci, “Projeyi 8 Bin metrekare alan, üzerinde
inşa ettik. Çocuklarımızın erken yaşlarda trafik bilincini kazanmalarını ve
aynı zamanda trafikte empatik düşünebilen bireyler olmalarını hedefledik.
Kısa bir, sürede tamamladığımız projemizde bireysel farklılığı olan kardeşlerimiz içinde çeşitli eğitimleri planlıyoruz. Onlarında gündelik yaşamlarında,
trafikte yaşadıkları zorlukları buradaki
eğitimlerimizle aşmayı düşünüyoruz.
Amacımız, çocuklarımızın burada öğrendiklerini trafikte doğru olarak uygulayabilme becerilerini geliştirmek ve
bilinçli bir trafik gönüllüsü olabilmeleri konusunda farkındalık yaratmaktır.”
dedi.

Derince’nin Tahtalı Mahallesi’nde
rekonstrüksiyon çalışması süren Beş
Divanlı Rıza Bey Konağı, tarihi dokusu bozulmadan restore ediliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Tahtalı Mahallesi’ndeki tarihi ahşap yapıyı özgün haline göre yeniden
inşa ediyor. Yapılışı Kurtuluş Savaşı
yıllarına uzanan eski yapı, bugün yörede Beş Divanlı Rıza Bey Konağı adıyla
biliniyor.
Taş duvarlı zemin kat üstü ahşap bir
kat şeklindeki konak, Rıza Bey’in babası Kocabaşoğlu Yusuf Ağa tarafından
yaptırılmış.
Büyükşehir Belediyesi tarafından
restore edilen Beş Divanlı Rıza Bey
Konağı’nın, yapı işleri tamamlanmak
üzere. Pencereleri ve dış cephe kapısı,
takılan konağın son görünümü işlerin

büyük bir kısmının bittiğini belli ediyor.
Konağın dış cephe işleri tamamen
bitmiş görünürken içeri kısımda kapı
montajları, merdiven yapımı hızla devam ediyor. Konağın iç kısımdaki ince
işlere başlayan restore ekibi, duvarlara
çeşitli şekillerde motif çalışmaları gerçekleştiriyor.
Konak, 1999’da yaşanan Marmara
Depremi’ne kadar konut olarak işlev
görmüş, depremden sonra kullanılamaz olduğundan boşaltılmış. Konak,
zemin ve üst kat olmak, üzere iki katlı
mimari özelliğe sahip dört cepheli bir
yapı.
Yapının ahır ve samanlığın olduğu
zemin kat kısmı 109 metrekare, birinci
kat 109 metrekare olmak üzere toplam
218 metrekare ölçülerine sahip.
Balkon tipi “gömme balkon”
Asıl yaşam odalarından oluşan üst

katta, orta sofanın etrafında dört köşede bulunan kareye yakın dikdörtgen
şekilli odalar konumlanmış. Güneydoğu cephesinde, sofaya açılan balkon
yer alıyor. Balkon ise gömme balkon
tipinde. Balkonun sağ ve sol tarafında konumlanan odalarda ortada ocak,
ocağın bir yanında yüklük, diğer yanında gusülhane yer alıyor.
İstiklal savaşını gördü
Yapının üstündeki kitabesine göre,
konak 1892/93 yılında Rıza Bey’in
babası Kocabaşoğlu Yusuf Ağa tarafından, yaptırıldı. Milli mücadele yıllarında Taşköprü yöresi ve çevresindeki
Milli Müfrezenin kurucusu olan Beş
Divanlı Rıza Bey, konağı karargâh olarak kullandığından konak ‘’Beş Divanlı Rıza Bey’’ adını aldı.

Bisiklet Yolları Projesi’ne Bakanlık’tan Dev Hibe
Pendik Belediyesinin bisikletli ulaşımı teşvik etmek üzere başlattığı “Bisiklet Yolları Projesi”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 5,6 Milyon TL hibe
almaya hak kazandı.
Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük
Eylem Planında bulunan “Daha Yeşil
ve Yaşanabilir Şehirler Hedefi” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının açmış olduğu proje çağrısına “Bisiklet Yolu Projesi”yle başvuran Pendik
Belediyesi, hibe almaya hak kazandı.
Bakanlık, Pendik Belediyesinin çevreci

ve sağlıklı yaşamı teşvik eden projesine
5,6 Milyon TL destekte bulunacak.
Ekonomik ve çevreci bir ulaşım
aracı olan bisikletin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Pendik Belediyesi, kente 50 kilometre uzunluğunda
bisiklet yolu kazandıracak. Pilot bölge
seçilen Yenişehir, Çamlık, Kurtköy ve
Harmandere Mahallelerini bisiklet
yollarıyla birbirine bağlayacak çalışmaya geçtiğimiz yıl nisan ayında başlanmıştı. İstanbul’un en büyük bisiklet
yolu projelerinden biri olan çalışma tamamlandığında dört mahalle bisiklet
yollarıyla birbirine bağlanmış olacak.
Proje kapsamında tüm bisiklet yolları

metro, okullar ve AVM’lere entegre
edilecek. Güzergâhlar EDS’yle izlenecek. Bisiklet yollarında teknik servisler
de yer alacak.
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Çocuk Oyunları Tiyatro Festivali
Tekirdağ’lı Çocuklarla Buluştu
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen
“Karne Hediyesi Çocuk Oyunları Tiyatro Festivali”, 11 ilçede gerçekleştirilen tiyatrolarla tamamlandı.
İl genelinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen festival kapsamında içlerinde
Bremen Mızıkıcıları, Karlar Ülkesi,
Sevgi Ormanı, Oz Ülkesi, Mevsimini
Arayan Karpuz ve Bir Kümes Müzikali’nin de olduğu çocuk edebiyatının
önemli eserleri Masal Gerçek Tiyatrosu, Tiyatro Yeni Çizgi, Altınok Tiyatro,
Tiyatro Troya, Tiyatro Lir ve Tiyatro
Alkış tarafından çocuklarla buluşturuldu. Tekirdağ genelinde büyük ilgi
gören etkinlik dolayısıyla vatandaşlar

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak, “Bu sene ikincisini
gerçekleştirdiğimiz Karne Hediyesi
Çocuk Oyunları Tiyatro Festivali bizim çok önemsediğimiz bir festival.
Öğrencilerimizi, yoğun geçen bir eğitim öğretim döneminin ardından ikinci döneme başlamadan önce kültür
sanat etkinlikleri ile buluştu. Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatlarının
yanı sıra sanatsal aktivitelere de ihtiyacı var. Ben, tüm çocuklarımıza 20182019 eğitim öğretim yılının 2. döneminde de başarılar diliyorum.” dedi.

Nuri Pakdil Kültür Merkezi Açıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı, 82 eserden
biri olan “Nuri Pakdil Kültür Merkezi” açıldı. 650 tiyatro severi aynı anda
ağırlayabilecek kapasitede olan kültür
merkezinde, yakın zamanda İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sahnelenecek.
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil’in adını taşıyan,
vatandaşları sanatla buluşturacak kültür merkezi hizmete başladı. Kültür ve
sanat etkinliklerinin yapılacağı devasa
merkez, içerisinde birçok salonu da

barındırıyor. 28 bin 256 metrekarelik Kültür Merkezi’nin içinde Kapalı
Otopark, Erkekler ve Kadınlar için
Hamam-Sauna, Mescit, Kreş, Erkekler
ve Kadınlar için Kapalı Yüzme Havuzu-Fitness, çok amaçlı salon, Konferans ve Tiyatro salonu yer almakta. 2
katlı inşa edilen 900 metrekarelik seyirci alanına sahip tiyatro salonu, 650
tiyatro severi aynı anda ağırlayabilecek. 320 metrekare olan tiyatro sahnesi, oyuncular ve her türlü dekor için
oldukça uygun bir şekilde hazırlandı.
Ulusal ve uluslararası kültür festivallerine ev sahipliği yapabilecek merkezin
akustik düzenlenmesi de standartlara
uygun yapıldı.

İBB Şehir Tiyatroları Arnavutköy’de
Kültür Merkezi’nin yapımına başlandığı dönemde ziyarete gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha
Uygur, ilçe belediyeler arasında tam
kapsamlı böyle bir kültür merkezinin
ender bulunduğunu belirterek, kompleksin açılışında kendisinin de yer alacağını ve açılışta İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’ndan da bir oyunun sergileneceğinin
sözünü verdi. Ayrıca Uygur, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları olarak Arnavutköy Belediyesi ile
ortak çalışacaklarını ifade etti.

Kardeş Kent Elçisi Başvuruları Başlıyor
2005 yılından beri Çanakkale Belediyesi ve Almanya’daki Kardeş Kenti
Osnabrück Belediyesi arasında düzenlenmekte olan ‘’Kardeş Kent Elçi’’ projesi kapsamında Çanakkale’yi temsil
edecek ve iki kent arasındaki bağları ve
ilişkileri daha da güçlendirecek ‘’Çanakkale Kardeş Kent Elçisi’’ için başvurular başlıyor.
Elçilik, süresi, 1 Ekim 2019 ile 30
Eylül 2020, tarihlerini kapsamaktadır. Bu 1 yıl içinde başta Çanakkale’yi
temsil etme, Çanakkale’den gelen ko-

Geleneksel El Sanatlarımız Bulgaristan’da Sergilendi
Edirne Belediyesi, 8 bin 300 yıllık
tarihe sahip olan kentin geleneksel el
sanatlarını, Yambol halkına tanıttı.
Kispetten kırkyamaya, talikadan ebru
sanatına, aynalı süpürgeden Edirnekari’ye kadar birçok ürün Bulgaristan’ın
Yambol kentinde sergilendi. Yambol
halkı, soğuk havaya rağmen geçmişi geleceğe taşıyan, el emeği göz nuru ürünleri özenle inceledi, Edirne’yi daha da
yakından tanıma fırsatı buldu.
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığının
ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır
Ötesi İşbirliği Programı’nın birinci
teklif çağrısı kapsamında yürütülmekte olan CB005.1.21.099 sayılı “Yambol ve Edirne-Tunca’nın iki şehri”
isimli proje kapsamında Edirne Belediyesi, Edirne’nin geleneksel el sanatları Yambol halkına tanıtıldı.
Edirne ve Yambol Belediyelerinin
birlikte uygulamakta oldukları proje
kapsamında, “Edirne’nin Geleneksel
ve Turistik Yönleri” adı ile düzenlenen etkinliğe, Edirne Belediyesinin
proje ekibi ile Edirne’nin geleneksel

el sanatlarını tanıtmak üzere Edirne
Kültürünü ve El Sanatlarını Tanıtma
Derneği’nden (EKTADER) Kültür ve
Turizm Bakanlığı sertifikası ile sanatlarını icra eden meyve sabunu, aynalı
süpürge, kaneviçe, kırkyama, talika,
edirnekari, kıspet ve deri işleri ustaları
katılım sağladı.
Proje kapsamında, Yambol Belediyesi tarafından renovasyonu yapılan
Yambol köprüsünün çevresine yerleştirilen yine proje kapsamında temin
edilen ahşap kiosklarda Edirneli sanatkarlar tarafından üretilen el işçiliği
ürünler sergilendi. Edirne Belediyesi
de projeler kapsamında ürettiği şehir haritalarını, tanıtım broşürlerini
Yambol halkına dağıttı, sergi alanına
kurulan televizyonda Edirne tanıtımı
amacıyla hazırlanan Bulgarca videolar
yayınlandı. Edirne’nin geleneksel el sanatlarını ve Edirne’yi Yambol halkına
tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik
soğuk havaya rağmen ilgi gördü.
“Yambol ve Edirne – Tunca’nın iki
Şehri” isimli proje ile bölgeye ait doğal
ve kültürel miras ve ilgili altyapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile Edirne
ve Yambol Belediyelerinin turistik ca-

Deve Güreşleri Festivali Yapıldı
Edremit Belediyesi ve Edremit
Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri
Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen,
Geleneksel Edremit Deve Güreşleri
Kavlaklar Mahallesi altında ki Güre
Deve Güreşi Arenası’nda yapıldı. Ege
Bölgesi başta olmak üzere Marmara
ve Akdeniz’den şampiyon develerin
de aralarında bulunduğu toplam 136
devenin mücadele ettiği güreşler ilgi
ile izlendi. Okunan dualar ve saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması başlayan güreşlerde güreşen develeri
ayırmaya çalışan urgancıların zor anlar
yaşadığı güreşte bazı develerin dört
ayağı yukarı gelirken, bazıları da çareyi
kaçmakta buldu.
Edremit Deveciler Derneği Kupası
Yağız Efe isimli deve, Edremit Belediye

Başkanlığı Kupası Karagözoğlu ve Suat
Bey isimli develer, Edremit Kaymakamlık Kupası’nı ise Kılınçbey isimli
deve kazandı. Kupaları Kaymakam Ali
Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka
eve Edremit Deveciler Derneği Başkanı Ali Çakır tarağından verildi.
Tüm katılımcıların ücretsiz izlediği
deve güreşleri akşam saatlerine kadar
devam etti. İzleyiciler güreşleri kamyon ve traktörler üzerinde mangal yaparak piknik havasında izledi. Edremit
Belediye Başkanı Kamil Saka, seyircilere Türk bayrakları dağıttı. Başkan
Saka, güreş alanını dolaşarak katılımcıları çiçekler vererek selamladı. Ardından Başkan Saka, deveciler ile birlikte
barışın simgesi beyaz güvercinleri gökyüzüne bıraktı.
Edremit Belediye Başkanı Kamil
Saka’nın ev sahipliği yaptığı güreşleri
Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Bele-

zibelerinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Edirne Belediye Başkanı
Recep Gürkan, “Proje kapsamında yatırım faaliyeti olarak Edirne’de Edirne
Belediyesine ait tarihi binanın restorasyonu gerçekleştiriliyor, restorasyon
2019 yılı ocak ayı içerisinde tamamlanacak ve bina Belediyeye ait hizmet
binası olarak kullanılmaya devam edecek. Yambol’da ise Tunca Köprüsünün
renovasyonu gerçekleştirildi ve hizmete açıldı. İki şehre ait geleneksel kültürleri tanıtmak üzere 2018 yılı Şubat
ayında Yambol Belediyesi Edirne Saraçlar Caddesi’nde Balkanlardaki baharı karşılama ritüeli olan “Kukerfest”
etkinliği düzenledi. 2018 Nisan ayında
Edirne Belediyesi de Yambol’da kendi
kültürümüze ait “Kakava ve Hıdrellez”
kutlamalarının bir örneğini Yambol
halkına sergiledi. Avrupa Birliği’nden
proje faaliyetlerinin uygulanması için
alınan hibe miktarı 503.479,48 Euro
olup, iki şehirde uygulanmakta olan
yatırım faaliyetlerinin ve ortak kültürel
faaliyetlerin tamamlanmasının ardından ortak proje 21 Mart 2019’da sona
erecek” dedi.
diye Meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda
vatandaş izledi.
Edremit Belediye Başkanı Kamil
Saka, Deve Güreşleri’nin bölgede
önemli bir kültürü yansıttığını yıllardır
düzenlendiğini belirterek organizasyonu birlikte düzenledikleri Edremit
Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri
Derneği üyelerine ve gösterilen ilgiden
dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.
Edremit Devecilik Kültürü ve Deve
Güreşleri Derneği Başkanı Ali Çakır’da
deve güreşlerinin köklü bir geçmişe
dayandığını belirterek “İlk devecilik
derneğinin kurulduğu Edremit ilçesi
olarak Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi’nden toplam 136 devenin mücadele ettiği güreşe ev sahipliği yapmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güreşlerin
düzenlenmesinden bizlerin her zaman
yanında olan Edremit Belediye Başkanımız Kamil Saka’ya çok teşekkür ediyoruz” dedi

nukları ağırlama, iki Kent arasında var
olan projeleri yürütme ve yeni projeler hazırlama görevleri yürütecek olan
Çanakkale Kardeş Kent Elçisi adaylarında, iyi derece Almanca bilmesi, tercihen İngilizce bilmesi, Çanakkale ve
değerleri hakkında bilgi sahibi olması
gibi koşullar aranmaktadır.
Başvurular Türkçe ve Almanca
olarak fotoğraflı özgeçmiş, transkript
ve neden elçi olmak istediğinize dair
mektup ile birlikte 30 Haziran 2019
tarihine kadar, Osnabrück Kardeş
Kent Elçisine yapılacaktır.

Anne Şehir Projesi 60 Bin Anneye Ulaştı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri
Şube Müdürlüğü tarafından “Evden
Okula Haydi Anneler Spora” sloganı
ile “Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam
Programı Projesi” hayata geçirildi. Proje sayesinde Kocaeli’nin anneleri artık
durağan bir hayat değil, hareketli bir
yaşam sürmeye başladı. Hedeflerine
koşan, hobilerine zaman ayıran, daha
sosyal bir hayatla tanışan Kocaeli’li anneler Anne Şehir Projesi ile bambaşka
bir hayat yaşıyor.
Tüm kadınlar için bir nefes
Proje kapsamında Kocaeli genelinde tüm ev hanımı ve çalışan kadınların, oturmuş olduğu mahalle ve yaşam
alanları dâhilinde yaş sınırı olmaksızın
tüm sportif, sosyal ve kültürel çalışmalara katılımını sağlandı. Kocaeli Anne
Şehir Sağlıklı Yaşam Programı Projesi;
eğitim, sağlık, spor ve kültürel programları kapsayan kadınlara özel çok
yönlü gelişim projesi olurken tüm kadınlar için bir nefes oldu.
Bir yılda 60 bin anneye ulaşıldı
Proje ile okullardaki atıl mekânlar
da düzenlenerek cazibe alanına dönüştürülürken, aynı zamanda proje kapsamında fiziki ve sosyal aktiviteler ile
annelerin okul aile bağları da güçlendi.
Proje kapsamında, 1 yıl gibi kısa sürede 30 bin anneye ulaşıldı. Kısa sürede
30 bin katılımcıya ulaşmak projenin
spor, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel
açıdan ne kadar önemli olduğunu ve
başarı ile devam ettiğini gözler önüne
serdi. 2016’dan bu, yana Kocaeli’de
ikamet eden kadınlar projeye yoğun
ilgi gösterdi ve 60 bin katılımcı kadına
hizmet verildi.
Spor aktiveteleri
Hafta içi ve hafta sonu düzenli olarak Kocaeli içelerinde bulunan, yürüyüş parkurlarında kursiyer kadınlarla
kentin farklı alanlarında bilinçlendirme ve teşvik için sağlıklı yaşam, farkındalık yürüyüşleri ve spor aktiviteleri
düzenlieniyor. Hizmet içi eğitimler
Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam
Programı bünyesinde çalışan tüm personelin katılımıyla birçok hizmet içi

eğitim de alınıyor. Bunlar arasında Temel İlkyardım Eğitimi, Nefes Eğitimi,
Protokol Eğitimi, Bel, Boyun, Diz, Bağ
Doku Güçlendirme Egzersizleri Eğitimi Egzersiz Terapisi Yönetimi Eğitimi,
Mesleki Gelişim Step, Aerobik Ve Pilates Eğitimi, Organizasyon Eğitimi,
Aile İçi İletişim, Ergenlerle İletişim ve
Evde Güvenli Yaşam ve Doğal Afetler
Eğitimi yer alıyor.
Sağlıklı yaşam yürüyüşleri
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen çeşitli
spor aktiviteleri, her hafta çeşitli parkurlarda düzenli olarak sürdürülürken,
‘’Bilgi Güncelleme Programları’’ çerçevesinde de spor eğitmenlerine, spor ve
sağlık ilişkisi üzerine Egzersiz Terapisi
Yönetimi Eğitimi ile ilgili güncel bilgiler veriliyor. Ayrıca proje bünyesinde
görev yapmakta olan diyetisyenler ve
yaşam koçu diyetisyen Dilara Koçak
tarafından kadınlara sağlıklı beslenme,
diyabet ve obezite ile ilgili eğitim veriliyor.
Sağlık taramaları ve sağlık bilinci
Spor yapan kadınların spor eğitimlerine başlamadan önce ve spor eğitimleri süresince diyetisyen kontrolünde
ölçümleri yapılarak spora devam etmeleri sağlanırken ve kan tahlili vb. sağlık
taramalarından belli aralıklarla düzenli
sağlık takipleri yapılıyor. Bunların yanı
sıra eğitim alan bayanlara yönelik normal doğum, anne sütü ve emzirmenin
önemi, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obeziteden korunma ve diyabet,
organ bağışının önemi, kadına yönelik
şiddet, sigara ve uyuşturucu bağımlılığının zararları gibi konularda eğitimler
verilerek sağlık bilinci aşılanıyor.
Kanser taramaları
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile
ortaklaşa Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı
Yaşam Programı Projesi kapsamında
eğitim alan kadınlara, düzenli kanser
taramaları yapılıp kanserde erken teşhis eğitimleri veriliyor.
Kültürel geziler
Anne Şehir Projesiyle, anneler şehir
içi ve şehir dışı birçok gezi yaparken,
At Binme, Kahvaltı Programları, Havuz ve Deniz programları ve Sinema
–Söyleşi Günleri gibi kültürel anlamda
etkinlikler yapılmaktadır.
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Yarhisar Yarı Yıl Tatilinde Rekor Kırdı
Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemisi, sömestre tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Türk donanmasında kırk yıl “Keşif-Karakol gemisi” olarak görev yapmasının ardından 2005 yılında hizmet
dışı kalan T.C.G.Yarhisar, 27 Ekim
2006 tarihinden itibaren Kavaklı sahilinde müze gemi olarak hizmet veriyor. Bu güne kadar toplam 216.062
kişinin ziyaret etmiş olduğu Gölcük
Belediyesi Yarhisar Müze Gemisi, on
altı günlük sömestre tatilinde öğrenci
ağırlıklı misafirlerin ilgi alanını oluşturdu. Kış mevsiminde, havaların da
soğuk olması sebebiyle bir ayda ortalama sekiz yüz kişinin gezdiğini dile
getiren, müze gemi müdürü İlhan Akbulut “Müze gemimizi, 2019 sömestre
tatilinde dokuz yüz doksan altı kişinin
ziyaret ettiğini günlük yaptığımız istatistik çalışmalarımız sonucu öğrenmiş
bulunuyoruz. Her yaş grubundan öğrencilerimiz ve ailelerinin ziyaretleri
sonucu, on altı günde, bir aylık ziyaretçi sayısını geçtiğimizi söyleyebiliriz.”
dedi.

Belediye başkanı Mehmet Ellibeş:
ziyaretlerin artması bizleri mutlu ediyor.
“Donanma kenti Gölcük’e kazandırdığımız en önemli hizmetlerden biri
olduğunu düşündüğümüz, Gölcük
Belediyesi Yarhisar Müze Gemisinin
açıldığı günden bu güne ziyaretlerin
aralıksız devam etmesi bizleri mutlu
etmektedir. Özellikle öğrencilerimizin
sömestre tatili süresince aileleriyle birlikte yoğun talepte bulunması, gelecek
nesillerimize donanma kenti Gölcük’ü
sevdirmek, donanmamızı ve denizciliği
tanıtmamız anlamında da çok önemliydi. On üçüncü yılımızın içerisindeyiz ve bugün toplam ziyaretçi sayımıza
baktığımızda 216.062 kişinin ziyaret
etmiş olması, yapılan hizmetin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyduğu
görülmektedir. Gölcük nüfusunun
çok üstüne çıktığımız ziyaretçi toplam
sayımıza rağmen, henüz ziyarette bulunamamış olan hemşerilerimizi de ilk
fırsatta müze gemimizi gezmeye davet
ediyoruz.” dedi.

Bakırköy’de Sahaf Festivali

Sedef Kakma Sanatı Ataşehir’deYaşıyor
Ataşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından biri olan sedef kakma
sanatını meraklılarına yeniden öğretiyor.

Ataşehir Belediyesi Erdal Eren
Kültür Merkezi’nde açılan atölyede,
gönüllü eğitmen eşliğinde tarihin
derinliklerinden gelen, Selçuklu ve
Osmanlı İmparatorluğu döneminde
zirveye ulaşan sedef kakma sanatı öğretiliyor.
Atölyede önce çizim yapılıyor, daha
sonra tel işleme, oyma, sonrasında ise
sedefi işleyip yerine yerleştirme işlemi
yapılıyor. Yakma ve cilalama ile de son
buluyor.
Sedef kakma sanatının yaygınlaşması için gönüllü olarak eğitim verdiğini ifade eden Zihni Tahta, istiridye
türü kurumuş deniz kabukları olan sedefin, ahşap üzerine açılan çukur veya
oymalara yerleştirilmesiyle gerçekleştirilen bir süsleme sanatı olduğunu
söyledi.
Osmanlıda bu sanatın çok rağbet
gördüğünü ve geliştiğini söyleyen Tahta şunları söyledi,

Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Bakırköy Sahaf Günleri
Festivali’ne aralarında, tarihi Beyazıt
Sahaflar Çarşısı’nda kitaplarını bu
aralar satma olanağı bulamayan ŞairYazar Hüseyin Avni Dede’nin de bulunduğu 30 sahaf katılıyor. Bakırköy
Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da festivali ziyaret ederek, tek
tek sahafların stantlarını gezdi, “Kitap
oku” şeklindeki yazıyla alanda yer alan
ilköğretim öğrencileriyle beraber kitap
okudu. Bakırköy 1. Sahaf Festivali’nde
bir konuşma yapan Bakırköy Belediye
Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, festiva-

“Unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı, kendi bilgi ve deneyimlerimle
öğrenmek isteyenlere aktarmak istedim. Sedef sadece Osmanlı’da değil,
diğer bütün medeniyetlerde vardı.
Sedefin denizden gelmesi, saf ve duru
bir görüntüye sahip olması onu cazip
kılıyor. Sedef diğer sanatlarda süsleme unsuru olarak da başlı başına bir
malzeme olarak kullanılmıştır. Kur’an
mahfazalarından sultan kayıklarının
köşklerine, yeniçeri yatağan kabzasından hattatın hokka takımına her yerde, sedef kullanılmıştır. Aynı zamanda
insanların hayatlarını kolaylaştırmada
sedef kullanılmıştır. Her bölge insanı
kendi dinine, kültürüne, yaşam tarzına göre ekoller geliştirmiştir. Sedefli
eserleri üretebilmek büyük bir beceri
ve bilgi birikimi ister, sabır ve özen gerektiren bir sanattır”dedi.
Atölyeye katılan 49 yaşındaki Seda
Bulut, sedef kakma atölyesinin açılacağını Ataşehir Belediyesi’nin sosyal
medya hesaplarından görüp hemen
kayıt yaptırdığını ve burada olmaktan

büyük keyif aldığını söyledi.
Sedef kakma sanatının hem çok
zor hem de sabır gerektirdiğini, ifade
eden Bulut şunları aktardı: “Emekli
olduktan sonra boş zamanlarımı nasıl
değerlendirebilirim diye düşünürken,
karşıma çıkan bu sanatı öğrenmek
istedim. Kendi el emeğimle ortaya çıkan ürünleri görmek beni inanılmaz
mutlu ediyor. Bu atölye sayesinde sabırlı ve özenli olmayı deneyimlerken
aynı zamanda yavaş yavaş öğrenmenin
tadına varıyoruz.”dedi.
Atölyeye katılan Tuğba Hınçal,
“Burası küçücük bir atölye ama öylesine zengin bir sanatı öğreniyoruz ki
burada zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz. Milimetrik testereler, keskiler,
zımparalarla ellerim toza bulanıyor.
Ama sabırla, zamanla ortaya çıkaracağım takıların, aynaların, tabloların
adım adım hayat bulduğunu gördükçe
mutluluğum ve emeğimin değeri daha
önemli oluyor.” dedi.

lin gerçekleşiyor olmasından duyduğu
belirterek şunları söyledi,“Beyoğlu Sahaflar Derneği ile ortaklaşa düzenlediğimiz Sahaf Festivali de Bakırköy’ümüz için ilk oluyor. 22 Şubat’a kadar
açık kalacak festivale 10.00-20.00 saatleri arasında kitapseverleri bekliyoruz.
Bakırköy 1. Sahaf Festivali’nde, nadir
bulunan kitap, dergi ve plaklar, eski
evrak, belge ve haritalar, Osmanlıca kitap ve mecmualar, imzalı, birinci baskı
kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci
el kitaplar kitapseverlerle buluşuyor.
Festival sırasında, aynı zamanda her
gün edebiyat, tarih, kültür söyleşileri
ve sergilere de ev sahipliği yapacağız.”
dedi.

Güngören’de “Fikir Atölyeleri” Başlıyor

Darülaceze Sakinlerinden
Resim Sergisi
Darülaceze sakinlerinin yağlı boya
çalışmalarından oluşan resim sergisi,
Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırladı.
Esenler Belediyesi ile Darülaceze
Başkanlığı’nın ortak projesi olan, Darülaceze sakinlerinin yağlı boya çalışmalarından oluşan resim sergisi ay
içerisinde Dr. Kadir Topbaş Kültür ve
Sanat Merkezi’nde açıldı.
Darülaceze sakinlerinin Darülaceze

dışında açtıkları ilk serginin açılışına;
Esenler Belediye Başkan Yardımcısı
Hasan Taşçı, Darülaceze Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı, Darülaceze
sakinleri katıldı. Darülaceze Başkan
Yardımcısı Ahmet Malatyalı sergide
emeği geçenlere ve ev sahipliğinden
dolayı Esenler Belediyesi’ne teşekkür
etti.
80 eserin yer aldığı sergi, Dr. Kadir
Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde ziyarete açık kaldı.

Çocukların Felsefe ile tanışması ve
erken yaşlarda felsefi düşünme eğitiminin verilmesi amacıyla, Güngören
Belediyesi, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Biruni Üniversitesi
işbirliği ile Güngören’de “Fikir Atölyeleri” Projesi hayata geçiriliyor. Projenin paydaşları arasında imzalanan
protokolle “Fikir Atölyelerinin” ilk
adımı atıldı. Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleşen protokol
törenine; Birüni Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan
Ömerustaoğlu, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman,
Güngören Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Güngören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Nazan Şahin katıldı.
Proje kapsamında Güngören’de
eğitim gören öğrenciler, Biruni Üniversitesi akademisyenleri tarafından
eleştirel düşünme, felsefi sorgulama ve
akademik yazım konularında eğitim
alacak.
Güngören ilçesinde eğitim gören 9.
10. ve 11. sınıf öğrencileri ile bu okullarda eğitim veren öğretmenler gönüllü
olarak çalışmada yer alacak. Okul ders
saatleri dışında oluşturulacak atölyeler-

de öğrenci ve öğretmenlere aşağıdaki
eğitimler verilecek.
• Bilim Felsefesi
• Akademik Yazım
• Düşünme Becerilerini Geliştirme

• Felsefi Düşünme
• Eleştirel Okuma ve Yazma
• Bilimsel Araştırma Yöntemleri
• Kaynak Tarama
• Makale Yazımı Uygulamaları
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Körfez Belediyesi’nden Azez’e Okul
Körfez Belediyesi, Suriye Azez’de terör örgütü DEAŞ tarafından yıkılan okulun yerine 550 öğrenci için yeni eğitim
yuvası yaptı. Başkan Baran, “Okulu ilk gördüğümüzde yüreğimiz burkulmuştu. Şimdi çocuklarımızın mutluluğu bizim
de mutluluğumuz oldu.” dedi.

Körfez Belediyesi, geçtiğimiz mayıs
ayında Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın
saldırıları sonrasında yıkılan, Azez’in
Türkmen köyü Burakatı Köyü’ndeki
okulun yenilenmesi için, meclis kararı almış, karar tüm üyelerin oy birliği
ile kabul edilmişti. İHH ile ortaklaşa
yürütülen çalışma kapsamında 7 derslikli ve 380 öğrenci kapasiteli Burakatı
Köy Okulu tamamlandı ve düzenlenen
törenle hizmete açıldı. 380 öğrenci kapasiteli okulda, ikili öğretim ile toplam
550 öğrenci eğitim görecek.
Çok sayıda isim katıldı
Suriye’nin Azez kentindeki açılışa,
Körfez’den de geniş bir heyet katıldı.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran,
Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu ve Levent Yılmaz, AK Parti,
MHP ve CHP’li meclis üyeleri, AK
Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, daire
müdürleri, İHH İnsani Yardım Vakfı

Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal,
STK temsilcileri ve basın mensupları
kafilede yer alırken, Kilis Vali Yardımcısı ve Azez koordinatörü Hakan Yavuz
Erdoğan da açılışa katıldı. Okul açılışı
ile birlikte düzenlediği çocuk şenliğine, çok sayıda ünlü isim de katıldı.
Bayraklarla karşıladılar
Körfezli heyet, açılış öncesi ilk olarak İHH’ın Kilis’teki lojistik merkezine geçti ve Körfez’den bölge için yola
çıkan Tır’ları karşıladı. Yardım tırları
önünde konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Körfez Belediyesi
olarak elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz” dedi. Daha sonra
Azez’e geçen heyet, okulun açılışının
gerçekleştirileceği Burakatı Köyü’ne
geçti. Suriyeli minikler, heyeti Türk
bayrakları ile karşılarken, bir yandan
da düzenlenen eğlence ile tekrar çocuk
olduklarını hatırladılar.
7 Derslikli okul yapıldı
Açılışta konuşan Körfez Belediye

Başkanı İsmail Baran, “Suriye’de ki
Müslüman kardeşlerimizin uğramış
oldukları gerçekten büyük bir yıkım.
Suriye’de, özellikle Türkmen kardeşlerimizin nüfusça yoğun olduğu Azez
bölgesinde, her taraf yerle yeksan olmuş. Barakatı köy okulu da tamamen
yıkılmış. Biz buraya, 7 derslikli 380
öğrenci kapasiteli okulumuzu inşa ettik. İmkanlar dahilinde daha çok yatırım yapmak isteriz.” dedi. Bu köyümüzde Barakatı köyümüzde okulumuz
tamamen harap olmuştu. Biz burada 7
derslikli okulumuzu yani 380 öğrenci
kapasiteli okulumuzu inşa ettik. Keşke
imkânlar olsa buraya daha çok yatırım
yapabilsek” dedi.
Gönlümüz Burkuldu
Suriye’de, barış ve huzur ortamının
sağlanmasını dileyen Baran, “Gönlümüz tez zamanda Suriye’de her şeyin
normale dönmesini ve ülkemizde bulunan 3 milyon Suriyeli kardeşimizin
de bir an önce ülkelerine dönmelerini

ve kendi vatanlarında hür ve müreffeh bir şekilde yaşamalarını arzu ediyorum. Burada yavrularımızın ne zor
şartlarda eğitim gördüklerini ve ne zor
şartlarda yaşadıklarını gördük. Bugün,
burada elbette ki mutlu olduk. Ülkemizin, adeta 50 sene önce ki halini
andıran yapıyı görünce, aynı zamanda
gönlümüzde burkuldu.
Tebessümleri eksik olmasın
İnşallah Suriye’nin de eski günlerine kavuşmasını ve ülkemizin içinde
bulunduğu o güzel şartları yakalamalarını temenni ediyorum. Çocukların
yüzünde ki tebessüm ve mutluluğu
görünce bizde mutlu olduk. İnşallah
onları mutlu etmek için yeni yeni hiz-

metler konusunda yardımcı olacağız.
Yaptığımız çalışmalara ek, çalışmalar
için de taleplerde bulundular. İnşallah onlara da o konuda yardımcı olma
sözü verdik. ‘Komşusu açken tok yatan
bizden değildir’ buyuran peygamberin
ümmetiyiz” ifadelerini kullandı.
Doktor olmak istiyorum
Okul hayali gerçekleşen Suriyeli
Yahya ise Başkan İsmail Baran’a teşekkür etti. “Sonuna kadar okuyacağım”
diyen Yahya, “DEAŞ’ın geldiğini görünce gittik buradan. Çadırlara gittik.
Okulumu yıktılar. Okumayalım diye
okulumuzu yıktılar. Günümüzü oyun
oynayarak geçiriyoruz. Arkadaşlarımızla çok seviniyoruz, okula gidiyo-

ruz, oyun oynuyoruz. Allah razı olsun
okulumuzu yapanlardan. Doktor olmak istiyorum” dedi.
Okul için teşekkür ettiler
Körfez Belediyesi tarafından ayrıca
okuldaki çocuklara kırtasiye yardımı
yapılırken, şenlik kapsamında da tüm
çocuklara futbol topu dağıtıldı. İkbal
Gürpınar ve Senai Demirci gibi isimlerin de katıldığı şenlikte, akrobasi gösterisi de vardı. İHH yetkilileri de Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a,
bölgeye kazandırılan okul dolayısıyla
teşekkür etti. Heyet daha sonra bölgedeki kampları ve yapılan çalışmaları
inceledi.

Meslek Eğitimine YIL-MEK İmzası
Yıldırım Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik alanında önemli bir
hizmet olarak yürütülen YIL-MEK,
2018-2019 eğitim yılında da Yıldırımlılara en iyi mesleki eğitim olanaklarını sunuyor. Özellikle kadınların
bir meslek sahibi olarak ekonomik
yaşama dahil olmasını amaçlayan
Yıldırım Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği meslek edindirme
kurslarında; mesleki eğitim, müzik,
yabancı diller, hobi - sanat ve el işçiliği alanlarında eğitimler verilerek
kursiyerlere yeni ufukların kapıları
açılıyor. Aralarında diksiyon, tiyatro, Türk Halk Müziği, ney, bağlama,
İngilizce, Osmanlıca, Arapça, ebru,
hat, tezhip, çini, iğne oyası, el nakışı,
filografi, minyatür, taş baskı, web tasarım, autocad ve grafik animasyonun
da olduğu, 93 branşta planlanan kurs
faaliyetleri, 38 merkezde 11 bin 900
kursiyerin katılımıyla gerçekleşiyor.
Yıldırımlılara meslek ve hobi kazandıran YIL-MEK’te geride kalan 5 yılda
ise 72 bin 899 kursiyerin kişisel gelişimlerine katkı sağlandı. Kursiyerlerin
el ürünleri, Yıldırım Kadın Girişimi
Üretim ve İşletme Kooperatifi (YILKA KOOP) tarafından pazarlanarak
satışı sağlanıyor. İşletmesini kurmak
isteyenler için KOSGEB işbirliği ile
uygulamalı girişimcilik eğitimi de veriliyor.
Meslek ve kariyer olanakları
YIL-MEK eğitimlerinde önceliğin
kadınların meslek sahibi olarak aile
ekonomisine destek olmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Yıldırım
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Şehrimizin dönüşümünde asıl
önemsediğimiz kısım, sosyal dönüşüm. Göreve geldiğimiz günden bu
yana on binlerce insanımızı meslek
sahibi yaparken, binlerce yeni kursiyeri her yıl kariyer sahibi yapıyoruz.
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü belediyemiz bünyesinde oluşturarak kadınların yaşamın her alanında

daha güçlü bir biçimde söz sahibi olmasını amaçladık. Bu anlamda YILMEK çok önemli bir misyon üstleniyor. Sosyal sorumluluk projelerimiz
çerçevesinde yürüttüğümüz kurslarla
insanların zamanlarını en iyi şekilde
değerlendirerek meslek sahibi olabilecekleri ve sanatsal yönlerini daha iyi
geliştirecekleri imkânları ortaya koyuyoruz. Ayrıca özellikle ev hanımlarına yönelik kurslarımız ile onları hem
sosyal hayatın içine çekiyor, hem de
meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz.
Geride kalan 5 yılda tam 72 bin 899
hemşehrimiz, bu hizmetimizden faydalandı” diye konuştu.
Üretim katma değere dönüşüyor
Meslek sahibi olan kadınları üretime dahil ederek, oluşturdukları Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatifi’nde (YIL-KA KOOP)
aile bütçelerine katkı sağlamalarına
yardımcı olduklarını belirten Başkan
Edebali, “Üretim alanına kadınların
girmesi, kadınların öncülük etmesi
çok kıymetli ve değerli. YIL-MEK’te
kadınlarımız üretiyor, biz de o üretimi hem istihdama dönüştürüyoruz,
hem de katma değer oluşturmak için
kurmuş olduğumuz Yıldırım Kadın
Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla bu ürünleri pazarlıyoruz. Yıldırım’daki kooperatifçilik
anlayışına kadınlarımız öncülük ediyor. Birçok üretim merkezimizde kooperatifimizin aracılığı ile meslek sahibi olan kadınlarımız sahip oldukları
mesleği kendilerine katma değer sağladığı, gelir sağladığı yapıya dönüştürdü. Kadınlarımızın aynı zamanda
buluşma noktası haline de gelen kurs
merkezlerimizde kursiyerlerimiz üretime katılarak bir sanat, meslek sahibi
oluyorlar. YIL-MEK bu anlamda sosyal dönüşümün Yıldırım’daki en güzel
örneklerden biri konumunda” ifadelerini kullandı.

Kadınlar için Yeni Bir Terapi Hizmeti
Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kadın Danışma Merkezi,
Kartallı kadınlar için 7 hafta sürecek
yeni bir grup terapisi başlattı. “Travma Sonrası Stres Bozukluğu” yaşayan
kadınların psikolojik destek ihtiyacı
için düzenlenen grup terapisi, Doç.
Dr. Ceren Acartürk danışmanlığında,
Psikolog Şule Nur Orhan tarafından
yürütülecek. Travmatik bir yaşantıya
maruz kalan kadınların, kaygı, depresyon, bedensel şikâyet belirtilerinin
azaltılmasını hedefleyen ve Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ile
İstanbul Şehir Üniversitesi işbirliği ile
yürütülen çalışmaya Kartallı kadınlar

başvurabiliyor.
Her iki kişiden biri travma yaşıyor
Konuyla ilgili yazılı bir duyuru yapan Kadın Danışma Merkezi; kişiyi
aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan,
çaresizlik yaratan, çoğu kez olağandışı
ve beklenmedik olayların yol açtığı etkilerin ruhsal travma olarak adlandırıldığını belirtti. Toplumda ruhsal travmalara yol açan olayların (insanın bir
yakınını beklenmedik bir anda kaybetmesi, kazalar, afetler, taciz, saldırılar,
aile içi şiddet vb) yaygın olduğunun
belirtildiği duyuruda, araştırmalara
göre her iki kişiden birinin yaşam boyu
en az bir kez travmatik bir olaya maruz
kaldığı vurgulandı. Duyuruda grup
terapisinin amacının, travmatik bir yaşantıya maruz kalan kadınların, kaygı,
depresyon, bedensel şikayet belirtilerin

azaltılması olduğu belirtildi
Açıklamada Kartallı kadınlara şu
sözlerle çağrı yapıldı: “Siz de yaşadığınız beklenmedik bir olaydan sonra;
uykusuzluk, kâbus görme, sürekli olarak olayın tekrarlanacağı korkusu ve
bu nedenle diken üstünde hissetme,
kolay irkilme, çabuk sinirlenme, gelecekle ilgili plan yapamama, yabancılaşma (başkaları beni veya yaşadıklarımı
anlamıyor hissi), olayı hatırlatan durumlarda huzursuz olma ve bu durumlardan kaçınma, depresyon, bedensel
şikâyetler ve kaygı yaşıyorsanız sizleri
çalışmamıza bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi
ve kayıt için 0 216 280 64 63 numaralı telefondan Kadın Danışma Merkezimize ulaşabilirsiniz.”

Site Yöneticilerine Eğitim Desteği
Marmara Haber
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 ÇETİNLERDEN
Yayın Koordinatörü | Emrehan Furkan DÜZGİDEN
Grafik Tasarım | Okan SİVRİ
Yapım | Alban Tanıtım
Reklam Direktörü | Fatoş SALTAN
reklam@albantanitim.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

Apartman görevlilerine yönelik
olarak düzenlediği projenin ardından
Beylikdüzü Belediyesi, şimdi de apartman ve site yöneticilerine ücretsiz eğitim ve profesyonel danışmanlık desteği
vermek amacıyla, yeni bir projeyi hayata geçiriyor.
Beylikdüzü Belediyesi, apartman
görevlilerine destek veren projesinden
sonra, şimdi de apartman ve site yöneticilerine yönelik yeni bir proje için
çalışmalara başladı. Çok yakında hayata geçirilecek projeyle apartman ve site
yöneticilerine çeşitli konularda ücretsiz
eğitim verilecek. Ayrıca, yöneticilere
karşılaştıkları hukuki, idari, teknik birçok sorunun çözümü için uzman desteği de sağlanacak.

Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu ve Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Haluk Karataş’ın koordinatörlüğünde,
apartman ve site yöneticilerine hayata
geçirilmesi için başlatılan projenin çalışması için site yönetimleriyle görüşmelere başlandı. Projeyle ilgili bilgi veren Meclis Üyesi Haluk Karataş, “Kat
Mülkiyeti Kanunu’ndan muhasebeye
uzanan kapsamlı eğitim programımızla yönetim görevi almış site yöneticileri, çeşitli konularda eğitim alarak mesleki becerilerini arttıracaklar. Sorunun
muhatabı uzman arkadaşımız da, sorun hakkında bilgi almak isteyen kişiyi
arayacak. Sorunu dinleyecek ve soruna
çözüm üretecek.” şeklinde konuştu.

LIVING Lab’da
“Sistem Network ve Cloud Eğitimi”
Bilgi işleme meraklı teknoloji tutkunları, Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen “Sistem Network ve Cloud
Eğitimi” ile merkezi yönetim sistemlerine dair her detayı eksiksiz öğreniyor.
Bilgisayar, programcılığı üzerine
eğitim alan meslek lisesi ve üniversite öğrencileri ile sistem ve network
alanında kendini geliştirmek isteyen
bilgisayar tutkunlarına yönelik düzenlenen eğitimde katılımcılar Windows
Server Kurulumu, Disk Yapıları, Disk
Konfigurasyonları, Sanallaştırma Teknolojileri ve Sanal Makine Oluşturulması, Windows Failover Cluster konularında detaylı bilgi sahibi oluyor.

Eğitim Living Lab’da ücretsiz
Bilgi Teknolojileri Eğitmeni Safa
Sarıca, Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde tamamen ücretsiz olarak verilen Sistem
Network ve Cloud Eğitimi’nin piyasa
fiyatının 7 bin TL’den başladığını belirterek, teknoloji eğitimlerine sunduğu katkılardan dolayı Başakşehir
Belediyesi’ne teşekkür etti. Sarıca, “Bu
eğitimle, katılımcılara şirketlerde kullanılan merkezi yönetim sistemlerinin
inceliklerini öğretmeyi amaçladık.”
diye konuştu.
6 haftalık eğitime devam eden kursiyerlere, uzman eğitmenlerin, yapacağı teorik ve uygulamalı sınavda 70
puan üzeri alması durumunda sertifika
da verilecek.
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Gürsu Adrenalin Park’a İkinci Zipline
ler Müdürü Hüseyin Özmen, “Yine
BEBKA’dan aldığımız hibeyle Ericek
Göleti çevresinde oluşturduğumuz
Tesisimizle, eğlence unsurunun da olduğu doğa turizminin geliştirilmesini,
yerli ve yabancı turistlerin bölgeye çekilmesini amaçlıyoruz” dedi.
Gürsu Adrenalin Park bünyesinde;
Tam Otomatik Olimpik Trap Poligonu, Okçuluk Poligonu, Dağcılık-Tırmanma Parkuru, ATV Safari Parkuru, Çok Amaçlı Yapay Duvar (Arama
Kurtarma ve Dağcılık Eğitimleri için),
Kampçılık Alanı, Gölet Sporları Alanı
(Airboat ve Kano Sporları), Yamaç Paraşütü başlangıç eğitim alanı ve seyir
alanları yer almakta.
Gürsu Belediyesi Doğa Sporları
Eğitim ve Uygulama Birimi tarafından
yürütülmekte olan doğa sporu faaliyetleri kapsamında, bölgede; yamaç paraşütü, tırmanma ve offroad yarışları,
doğa yürüyüşleri, kampçılık, dağcılık
v.b. faaliyetler gerçekleştirilmekte.

Riva Koşusu’na Her Yaştan Katılım
Beykoz Belediyesi desteğiyle, Macera Akademisi ve çeşitli kuruluşların
sponsorluğunda yapılan Türkiye’nin
en güzel manzaralı koşusu, Riva’da her
yaştan yaklaşık bin sporseverin katılımıyla yapıldı.
Maviyle, ve yeşilin en cömert ilçesi Beykoz’da son yılların gözde çekim
merkezi Riva’nın eşsiz manzarasında
görsel bir keyifle yapılan koşu, genç
yaşlı birçok sporseveri buluşturdu.
Bu yıl, 10 kilometrelik parkurda
ikincisi yapılan Riva Koşusu’nda, her
yaş ve seviyeden koşucu yer aldı.
4-12 yaş arasındaki Minik Adımlar
koşucularının, 500m’lik parkurda yap-
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tıkları aile boyu koşu, renkli görüntülere sahne oldu.
Katılımcılara kazanma hırsını değil, mücadele etme keyfini tattırmanın hedeflendiği Riva Koşusu’nda, her
kategoride en hızlı 3 erkek ve 3 kadın
kürsüye çıktı. Yarışmacılar, farklı yaş
gruplarında tasnif edilerek, ilk 3’e girenler sürpriz ödüller, kazandı.
Beykoz Belediyesi yarışmada sporseverlere çorba ikramında bulunurken,
madalya ve tişört de dağıttı.
Kazananlar ve Ödüller: www.rivakosu.com adresinden sonuçlara ve dijital sertifikalara ulaşılabilmektedir.
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Doğa ve adrenalin tutkunlarının
gözde faaliyet mekanlarından biri olarak öne çıkan Gürsu Adrenalin Park,
BEBKA’dan alınan hibe desteğiyle geliştiriliyor.
Gürsu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Stratejik Planlama
Birimi tarafından oluşturulan “Ericek
Adrenalin Parkla Bursa’da Dört Mevsim Turizm Projesi”, Bursa Eskişehir
Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’dan
alınan 400 bin TL’lik hibe desteği ve
Gürsu Belediyesi’ nce gerçekleştirilecek 120 bin TL’lik yatırımla, 520 bin
TL’lik bütçeyle hayata geçiriliyor.
Proje kapsamında elde edilen bütçeyle; ikinci zipline hattı, okçuluk
poligonu, Osmanlı otağı çadırı, utv
araçlar, güvenlik ve kamera sistemleri,
tuvalet ve lavabolar, jeneratör, çevre
düzenleme, 6 ay süresince tanıtım per-

soneli istihdamı konularında alım ve
yapım işleri gerçekleştirilecek.
“Adrenalin Parkımız’ın sadece Gürsu sınırlarında değil ulusal ve uluslararası boyutta turizm merkezi olması
hedefiyle projeler üretiyoruz” diyen
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık
“Gürsumuz’un tarihi ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıktığı önemli
projeleri hayata geçiriyoruz. Adrenalin
Parkımızla, ilçemizin alternatif turizm
alanında gelişimini, doğa ve adrenalin
sporları alanında Bursa’ nın en önemli
merkezi yapmayı amaçlıyoruz. Tesisimiz, yaz kış muhteşem manzaralar
sunan doğal güzelliğiyle, birçok branşta spor yapma ve doğayla iç içe keyifli
zamanlar geçirme imkanı sunmakta.
Özellikle gençlerimizin sporla uğraşarak enerjilerini faydalı şekilde kullanmalarına imkan sağlayan tesisimiz, birçok etkinliğe de ev sahipliği yapmakta”
dedi.
Gürsu Belediyesi İşletme ve İştirak-
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Şehir & Toplum Dergisi, Vefatının Onuncu Yılında
Mimar Turgut Cansever Dosyası ile Yayınlandı

Sağlık ve Müzik
Kütüphaneleri Konuşuldu
Marmara Belediyeler Birliğinin
düzenlediği, Kebikeç Seminerleri’nin
onuncu programının konusu Türkiye’de Özel Konu Kütüphaneleri,
17 Ocak 2019, Perşembe günü saat
14.00’te MBB Hızır Bey Çelebi Salonu’nda gerçekleştirildi.
Programda Müzik ve sağlık bilimleri kütüphanelerini gündemine taşıyacak seminerde İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dr. Erol
Üçer Müzik İleri Araştırma Merkezi
Kütüphane sorumlusu Özlem Gürkan
ile Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Kütüphane Sorumlusu Ertaç Nebioğlu
sunumlarını gerçekleştirdi.
Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırma Merkezi hakkında bilgiler veren
ve özellikle Borusan Müzik Kütüphanesi koleksiyonunun, bu kütüphaneye
bağışıyla beraber hem nitelik hem de
nicelik yönüyle, gelişen kütüphanele-

rini ve okuyucu hizmetlerine değinen
Gürkan, zaman zaman hem okul öncesi dönem 4-5 yaş çocuklarının, hem
de çeşitli grupların çeşitli grupların kütüphaneyi ziyarete geldiğini de belirtti.
Ertaç Nebioğlu ise Koç Üniversitesinin kütüphanelerinden kısaca
bahsettikten sonra sağlık bilimleri
kütüphanelerinin Türkiye’deki durumu hakkında bilgi verdi. Üniversite
bünyesinde bulunduğu için özellikle
elektronik veri tabanlarının bu kütüphaneler için çok değerli olduğu, akademisyen ve doktorların sık sık bu veri
tabanları üzerinden taleplerde bulunduğunu da aktardı.
Kebikeç Seminerleri’nin yeni döneminde Türkiye’de Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri, Türkiye’de Belediye Kütüphaneleri, Türkiye’de Çocuk
Kütüphaneleri konuları işlenmişti.

Şehir & Toplum Dergisi, Vefatının
Onuncu Yılında Mimar Turgut Cansever Dosyası ile yayınlandı
Mimar Turgut Cansever’in, mimarlık ve şehir inşası üzerine fikirlerini,
duruşunu ve eserlerinde ortaya çıkan
çizgiyi birbirinden değerli isimlerin kalemlerinden yazılarla ele alan Şehir &
Toplum’un 12. sayısı çıktı. Mimar Turgut Cansever’in vefatının onuncu yılında, Şehir & Toplum dergisi tarafından
hazırlanan, Turgut Cansever dosyasının
editörlüğünü, Halil İbrahim Düzenli ve Alim Arlı yürüttü. 2015 yılında,
Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi tarafından düzenlen,
Bilge Mimar Turgut Cansever Sempozyumu’nda bir araya gelen, değerli
konuşmacı kadronun yazılarının yanı
sıra, Mehmet Öğün ile Cansever üzerine yapılan söyleşi ve Cansever bibliyografyasının sunulduğu zaman çizelgesi
ile yayınlanan derginin detaylı içeriği
şöyledir:
Turgut Cansever’in fikriyatında üslup meselesi, Yusuf Civelek
Cansever mimarlığının inşa süreci,
aykut köksal
Cansever’in arayışı: Modern dünyanın sakini olmak mümkün mü?, Tansel
korkmaz
Bir mimar olarak turgut cansever’i
farklı kılan nedir?, Korhan Gümüş
Çevre, mimari üzerine, Emine
Öğün
Mehmet Öğün’le Turgut Cansever’in mimarlık dünyası üzerine söyleşi, Halil İbrahim Düzenli, Alim Arlı,
Samet Keskin

Turgut Cansever düşüncesinde estetik, Beşir Ayvazoğlu
Turgut Cansever düşüncesinde
kubbeyi yere koymamak, Mustafa Armağan.

Piyasanın yerine değerleri merkeze
almak: marka kentlerden güzel şehirlere, Murat Şentürk
Turgut Cansever eserleri bibliyografyası, Büşra Yılmaz
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