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Dünya Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul 2019
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Dünya Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul’19”; Sanayi ve Bilim Bakanı Mustafa
Varank, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve İBB Başkan adayı Binali Yıldırım ile çok sayıda yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin katıldığı törenle başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin
ev sahipliğinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Dünya Akıllı Şehirler Kongresi
İstanbul’19” (World Cities Congress
Istanbul’19) 13-15 Mart tarihlerinde
Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Türkiye’de ve dünyada
akıllı şehir dönüşümlerine öncülük
eden yerli ve yabancı firmalar geliştir-

dikleri yeni nesil akıllı sistemler, stantlarda yerini aldı. Geleceğin teknolojik
sistemlerine ilişkin fikirlerin, projelerin ve tasarımların ele alındığı bu dev
platformda 10 bini aşkın sektör profesyoneli ağırlandı.
Akıllı şehir sistemlerinin tüm paydaşlarını buluşturan “Dünya Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul’19” açılış töreninde konuşma yapan Sanayi ve Bilim
Bakanı Mustafa Varank Türkiye’nin

ilk akıllı şehir ve mobilite uygulama
merkezini İstanbula kuracaklarını ifade etti.
Yeni nesil teknolojilerin üretilmesi
için İstanbul’a yatırım yapacaklarını
söyleyen Varank, “Bu kongrede, geleceğin akıllı şehirlerine ilişkin proje ve
tasarımlar ele alınacak; 10 binin üzerinde profesyonel bir araya gelecek.
Teknolojinin imkânlarını şehirlerimizde en iyi şekilde kullanacak, akıllı

şehirlerle yeni ufuklar açacağız. Esenler’de hayata geçireceğimiz akıllı şehir
çözümleri ileülkemizin ilk akıllı şehir
ve mobilite uygulama test merkezini
burada hayata geçireceğiz. Avrupa’da
elektrikli ve otonom araçların en son
uygulamalarının gerçek ortamında
denenebileceği bir şehri inşa edeceğiz.
Yine Esenler’de kurulacak teknoloji geliştirme bölgesi; İstanbul’un göbeğinde

bilişim, yazılım ve akıllı şehircilik teknolojilerinin geliştirilip üretildiği bir
ekonomik merkez olacak” dedi.
Törende konuşan Uysal, “Belediye
olarak insanlara sunmamız gereken
hizmetlerde akıllı sistemleri önemsiyoruz. İstanbul’u, akıllı sistemlerin üretilmesine ve geliştirilmesine öncülük
eden bir şehir konumuna yükseltmeyi
hedefliyoruz.” dedi. (Sayfa 9)

Duyu Bütünleme
Merkezi Açıldı

Türkiye’nin İlk Engelsiz
Üniversitesi Bağcılar’da Açıldı

Nevrotik rahatsızlıkları bulunan çocuklara ücretsiz bir şekilde hizmet verecek olan Duyu Bütünleme Merkezi,
Eyüpsultan Belediyesine ait Şeker Hayat
binasında açıldı.
Duyu Bütünleme Merkezi ile downsendromlu, otistik, mental, özel öğrenme
güçlüğü, gelişim geriliği olan çocukların,
sosyal hayata uyumlu, kendi hayat kalitelerini artıran bir süreci devam ettirmelerini sağlamaları hedefleniyor. Başvuru
sonrasında her bir çocuğa haftada bir gün
olmak üzere45 dakikalık bir terapi uygulanacak. (Sayfa 4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla,
“Engelsiz Üniversite” Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda açıldı. İstanbul Medipol Üniversitesi
ve Bağcılar Belediyesinin iş birliğiyle
hazırlanan “Engelsiz Üniversite” projesinde, akademisyenler tarafından 40
branşta 1600 engelliye eğitim verilecek.
Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi’nin imzaladığı proje
çerçevesinde, engellilerin eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik “Engelsiz
Üniversite” projesi hayata geçirildi.
Projenin açılış töreni için Bağcılar

Evde Bakım
Hizmeti

Altyapı Enerji İhtiyacı,
Çevreci Yatırımla Çözüldü

İhtiyaç sahibi hastaların ayağına
giderek evde bakımlarını üstlenen
Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın
Destekleme ve Engelliler Merkezi
(AKDEM), Evde Bakım Hizmeti ile
yüzlerce bakıma muhtaç vatandaşın
yardımına koşuyor. Özellikle yaşlı,
yalnız ve yardıma muhtaç hastaların
evlerine giderek, zaruri tedavi ve bakımlarını üstlenen evde bakım hizmeti
personeli, psikolojik tedaviye ihtiyaç
duyan hastalara da uzman bir psikolog
ile destek vererek hastaların morallerini yüksek tutmaya çalışıyor. (Sayfa 3)

Çanakkale Belediyesi Atık Su Artıkma Tesisi’nin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali kuruldu.
Günümüzde giderek kirlenen ve
zarar gören dünyamızdaki olumsuz
gidişi durdurabilmenin veya en azından yavaşlatabilmenin tek yolunun
yenilenebilir enerji kaynaklarını daha
etkili kullanmaktan geçmekte olduğu
bilinciyle, Çanakkale Belediyesi, çevreci yatırımlara büyük önem veriyor.
Bu kapsamda 2013 yılında faaliyetine
başlayan Çanakkale Belediyesi Atık Su
Arıtma Tesisinin hemen yanı başında-

ki, 14550 m2’lik alana 1071,84 kWp
(992,8 kWe- AC) kurulu gücünde
fotovoltaik panel kapasitesine sahip
Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali’nin kurulum çalışmaları Mayıs
2018’de başlamıştı. Çalışma kapsamında, toplamda 3828 adet yerli üretim 280W(Watt) gücünde panel, 17
adet 60kW(kilowatt) invertör kullanılırken, toplamda maximum 1071,84
kWp (992,8 kWe- AC) gücünde elektrik üretimi yapılması planlanıyor. 14
Ocak 2019 tarihi itibarıyla santralin
TEDAŞ kabulü yapılırken, UEDAŞ’a
da enerji satışı başladı. (Sayfa 2)

Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler
Sarayı’na gelen Sayın Emine Erdoğan
proje kapsamında oluşturulan atölye
ve sınıfları gezdi. Engelli bireylerin eğitim aldığı güzel sanatlar, ahşap boyama,
kilim dokuma, kekemelik ve konuşma
bozukluğu, kütüphane atölyelerini gezen Erdoğan’a, engelli kursiyerlerin ilgisi yoğun oldu. Emine Erdoğan’a, file
dokumadan yaptığı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresinin olduğu tabloyu gösteren engelli kursiyerlerden Esra Özay
Yıldız, bu tabloyu kendi elleriyle dokuduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
vermek istediğini söyledi.(Sayfa 14)

Yatay Mimari için İlk Adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 Mart
seçim kampanyası kapsamında açıkladığı seçim manifestosunda yer alan “Yatay
Şehirleşmeyle Yükselen Türkiye” projesinin tanıtım lansmanı Beyoğlu’nda
gerçekleştirildi. Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda düzenlenen törende, Beyoğlu
Belediyesi ile TOKİ işbirliğinde hayata
geçirilen Örnektepe Dönüşüm Projesi’nin temelini atan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, TOKİ tarafından yatay mimariyle Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde inşa
edilecek 50 bin sosyal konut projesinin
de detaylarını açıkladı. Programa; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah
Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye
Başkan adayı Haydar Ali Yıldız ve TOKİ

Başkanı Ömer Bulut’un yanısıra binlerce vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Taksim Meydanı’nı yeniden
düzenliyoruz. Hepsinden öte Atatürk
Kültür Merkezi’nin temelini attık. Orayı
muhteşem bir şekilde inşa ediyoruz. Bir
hayırseverimiz vasıtasıyla yıllardır yapılamayan ama şimdi yükselen Taksim Camii’ni de yapıyoruz. Artık Taksim Meydanı’nda araç görmeyeceksiniz. Bunların
yanında Tersane İstanbul’u yapıyoruz.
Orası Beyoğlu’na, İstanbul’a bir başka
hava getirecek. Orası marka olacak. Haliç Tersanesi de bilim, sanat merkezi olacak. Beyoğlu değişiyor. Bir çekim merkezi haline geliyor.” dedi. (Sayfa 8)
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ÇEVRE VE ENERJİ

Çanakkale’de Altyapı Enerji İhtiyacı, Çevreci Yatırımla Çözüldü
Çanakkale Belediyesi Atık Su Artıkma Tesisi’nin elektrik enerjisi ihtiyacı, Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali ile karşılanıyor. Çevreci bir anlayışla kurulan
ve yenilenebilir enerji üretimi konusunda öncü olması hedeflenen Güneş Enerjisi Santrali’nin açılış töreni 21 Şubat 2019 Perşembe günü gerçekleştirildi.

Günümüzde giderek kirlenen ve
zarar gören dünyamızdaki olumsuz gidişi durdurabilmenin veya en azından
yavaşlatabilmenin tek yolunun yenilenebilir enerji kaynaklarını daha etkili
kullanmaktan geçmekte olduğu bilinciyle, Çanakkale Belediyesi, çevreci
yatırımlara büyük önem veriyor. Kentin bulunduğu coğrafyanın en büyük
doğal enerji kaynaklarından biri olan
güneş enerjisini de bu anlayışla projelerine yansıtıyor.
Bu kapsamda 2013 yılında faaliyetine başlayan Çanakkale Belediyesi
Atık Su Arıtma Tesisi’nin hemen yanı
başındaki, 14550 m2’lik alana 1071,84
kWp (992,8 kWe- AC) kurulu gücünde fotovoltaik panel kapasitesine sahip
Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali’nin kurulum çalışmaları Mayıs
2018’de başladı.
Çalışma kapsamında, toplamda

3828 adet yerli üretim 280W(Watt)
gücünde panel, 17 adet 60kW(kilowatt) invertör kullanılırken, toplamda maximum 1071,84 kWp (992,8
kWe- AC) gücünde elektrik üretimi
yapılması planlanıyor. 14 Ocak 2019
tarihi itibari ile santralin TEDAŞ kabulü yapılırken, UEDAŞ’a da enerji
satışı başladı. Ocak ayı içerisinde 15
günlük yaklaşık 20.000kWh (kilowattsaat) elektrik üretimi yapıldı.
Bahar aylarından itibaren, güneşli
gün sayısının artması ve gün ışığı sürelerinin uzaması sonucunda, üretimin
tam kapasite olması ve aylık ortalama
200.000 kwh(kilowattsaat) kapasitelere ulaşması hedefleniyor. Bu da yaklaşık
olarak, 300 hanenin elektrik ihtiyacını
karşılamaya yetecek enerji miktarına
denk geliyor. Kurulan santral ile Atık
Su Arıtma Tesisi’nin elektrik enerjisi
ihtiyacının tamamının karşılanacağı
gibi, fazla üretim, dağıtım şebekesine
verilerek Belediye’ye maddi kaynak

da sağlanmış olacak. Ayrıca yine bu
proje ile birlikte kamu-özel sektör yatırımlarını teşvik etmek ve Türkiye’de
yıl içerisinde güneşli gün sayısının en
fazla olduğu illerden biri olan Çanakkale’nin, yenilenebilir enerji üretimi
konusunda öncü olması hedefliyor.
Çevreci bir anlayışla kurulan Güneş
Enerjisi Santrali’nin açılış töreni ise,
21 Şubat 2019 Perşembe günü yoğun
bir katılımla gerçekleştirildi.
“Yurtdışından bizim tesisimizi
incelemek için geliyorlar”
Açılışta bir konuşma yapan Belediye
Başkanı Ülgür Gökhan, göreve geldiği
ilk günden itibaren sağlıklı bir kentleşme için öncelikle altyapıya önem verdiğini, bu kapsamda çevre altyapılarını
da çalışma programına dahil ettiğini
kaydetti. Bu kapsamda kentte yapılması gereken öncelikli iki konudan birinin Çöp Depolama Alanı, bir diğerinin de Atık Su Arıtma Tesisi olduğunu
belirten Başkan Gökhan, ivedilikle bu

projelerin hayata geçirildiğini söyledi.
Çevresel anlamda bir diğer önemli projenin Atık su Arıtma Tesisi olduğunu belirten Çanakkale Belediye
Başkanı Gökhan, çevreci bu yatırımın
ihtiyaçlarına da yine çevreci çözümler
yaratıldığını kaydetti. Başkan Gökhan,
bu kapsamda tesisten çıkan çamurun
yüzde 90 oranında kurutulduğu Çamur Kurutma Tesisi’nin tamamen
güneş enerjisi ile çalışan bir teknikle
kurulduğunu söyledi. Solar Çamur
Kurutma Tesisi’ni kurmadan önce çeşitli örnekleri incelemek üzere yurtdışında teknik geziler gerçekleştirildiğini
belirten Başkan Gökhan, “Şimdi ise,
yurtdışından bizim tesisimizi incelemek için geliyorlar.”diyerek, tesisin verimli çalıştığını sözlerine ekledi.
“Bu gibi çevre yatırımlarını çok
önemsiyoruz. Yatırımlarımızın doğaya ve çevreye zarar vermeden, sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi çok önemli.”

Başkan Gökhan sözlerini şöyle sonlandırdı:
“Bu gibi çevre yatırımlarını çok
önemsiyoruz. Yatırımlarımızın doğaya
ve çevreye zarar vermeden, sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi çok
önemli. Belediye Meclisimiz de bu
konuya ilişkin güzel bir karar aldı. Bu
doğrultuda; kentsel gelişme alanımızda eğer yapılar kendi enerjilerini üretecek olursa, proje kontrol ücretlerinde
yüzde 50 indirim yapılacak. Dolayısıyla bu gibi konularda- kentlilerimizi de teşvik etmeye çalışıyoruz. Çevre
konusunda; Kazdağları, Atikhisar gibi
bölgelerimizi tehdit eden yatırımlara
karşı mücadelelerimizi yıllardır sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Yatırımlarımızda da çevreciliği ön
planda tuttuk ve tutmayı sürdüreceğiz.
Bu gibi projelerimizi çoğaltarak, ülkemizin enerji ihtiyacına katkı sunmayı
hedefliyoruz.” şeklinde açıklamalarda
bulundu.

Saklı Hazine Kırmızı Mercan Korunacak
Ayvalık’ın su altı zenginliklerinin en önemlilerinden biri olan kırmızı mercanların korunması
amacıyla “Edremit Körfezi Saklı Hazineleri Kırmızı Mercanlar” projesi başlatıldı.

Ayvalık ve Havran Katı Atık Aktarma
İstasyonları Faaliyete Başladı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı
tamamlanan Ayvalık ve Havran Katı Atık Aktarma
İstasyonları faaliyete başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Ayvalık
ve Havran Katı Atık Aktarma İstasyonları faaliyete başladı.
Yaz aylarında turizmin hareketlenmesiyle birlikte, nüfus konusunda büyük yoğunluk yaşayan körfez bölgesinin Balıkesir için çok önemli oluğunu
ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol
Daire Başkanı Mustafa Yılmaz, “Bundan önceki süreçte vahşi olarak depolanan evsel atıklar; toprağı, su kaynaklarını ve atmosferi kirleterek çevre
sağlığını tehdit etmekteydi. Vahşi depolama alanlarından gelir elde etmek
için çalışan ve barınan kişilerde, sağlık
problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktaydı. Ayvalık ve Havran
Katı Atık Aktarma İstasyonları’nın
işletmeye alınmasıyla, vahşi depolamaya son vererek, herhangi bir koku
ve çevre kirliliği yaratmayan, çevre ve
insan sağlığı açısından tehlike ve zarar
arz etmeyen, bir yatırımı daha gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
Çöp gazı elektiriğe dönüşecek
Mustafa Yılmaz, kış döneminde
yaklaşık 350 ton olan atık transferinin, turizmin yoğun olduğu yaz
döneminde günlük bin 200 ton’a
ulaşacağını öngördüklerini söyledi ve
“Entegre Katı Atık Değerlendirme
ve Bertaraf Tesisine getirilen atıklar,
ayırma ünitesinde ayrıştırılarak kağıt,

metal, cam ve plastikler ekonomiye
geri kazandırılacak. Organik atıklardan park ve bahçelerde kullanılmak
üzere kompost üretilecek ve geri kazanımı mümkün olmayan kalorifik
değeri yüksek olan atıklar, alternatif
yakıt haline dönüştürülecek. Aynı
zamanda tesiste çöp gazından ise 200
bin kişinin günlük elektrik ihtiyacını
karşılayacak miktarda elektrik üretimi
gerçekleştirilecektir” dedi.
20 ilçede çöp sorun olmaktan çıkıyor
Balıkesir’in 20 ilçesinin, katı atık
sorunundan arındırıldığına da dikkati
çeken Yılmaz, 2019 yılı içinde Marmara Adalar ve Dursunbey ilçelerinde
planlanan projelerle birlikte, 20 ilçede çöp sorununun sona erdiğini ifade
etti. Yılmaz, “Tarım arazileri korunuyor ve bu sayede yer altı sularının
kirlenmesi önleniyor. Atıkların büyük
araçlarla taşınmasıyla trafik yükünde
azalma ve aynı zamanda atık toplama için gerekli ekipman ihtiyacında
ekonomik tasarruf sağlanarak, ilçe
belediyelerinin de taşıma maliyetleri
düşmüş olacak. Bununla beraber bölgede bulunan vahşi depolama sahaları
gerek yerinde kapatılarak, gerekse taşınarak rehabilite edilecek ve bu sayede yaz aylarında vahşi depolama sahalarında meydana gelebilecek orman
yangınlarına da son vermiş olacağız.”
şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ayvalık’ta “Edremit Körfezi Saklı
Hazineleri Kırmızı Mercanlar Proje Tanıtım Toplantısı” Milli Eğitim
Bakanlığı’na ait Cunda Uygulama
Oteli’nde 28 Şubat 2019 tarihinde
gerçekleştirildi.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, “Edremit Körfezi Saklı Hazineleri Kırmızı Mercanlar” projesinin tanıtım
toplantısında açıklamalarda bulunan
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Zekai Kafaoğlu, bilinçsiz yapılan faaliyetler sonucu mercan yataklarının
zarar gördüğüne dikkat çekti. Başkan
Kafaoğlu, “Korunmasıyla, çevresinde
binlerce deniz canlısına barınma ve
çoğalma imkanı veren mercanlar ile
balıkçılığımız gelişecek ve su ürünleri
kaynakları korunmuş olacaktır. Turizme de katkı sağlanacak.” dedi.
Ayvalık’ın su altı zenginliklerinin
en önemlilerinden biri olan kırmızı mercanların korunması amacıyla
hazırlanan proje, Cunda Uygulama
Oteli’nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı,
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl
Müdürlüğü ve AGRİDA Tarım ve Turizm Derneği’nin ortaklaşa yürüteceği, “Edremit Körfezi Saklı Hazineleri
Kırmızı Mercanlar” projesi, Birleşmiş
Milletler tarafından da destekleniyor.
Toplantıda konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai
Kafaoğlu, proje sayesinde turizmin
yanı sıra su ürünlerinin gelişeceğini
ve balıkçılık faaliyetlerinin de artaca-

ğını söyledi. Mercan resiflerinin eski
canlılığına kavuşturulmasının deniz
ekosistemi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Kafaoğlu, iç
ve dış turizmin canlandırılmasında da
bu projenin büyük önemi olduğunu
vurguladı. Projenin bilinçli dalış turizminin geliştirilmesine de katkı sağlayacağını belirten Kafaoğlu, “Oluşumu binlerce yıl süren mercanlar bir
kaya parçası ya da bitki gibi görünmekle birlikte aslında omurgasız bir
hayvandır. Son zamanda yapılan araştırmalar deniz altı haritasının ölmesine; doğal iklimsel değişikliklerin yanı
sıra balıkçıların ağları ve tur gemilerinin bilinçsiz çapa atım faaliyetlerinin
de sebep olduğunu ortaya koymuştur.
Yalnız çapa atımı değil, çekimi sırasında da çapalar mercan ekosistemine
rastlayıp onların kırılmasına sebep
olabilmektedir. Atılan ağlar da kolonilerin ters dönmesine ve bu yüzden
de ölmelerine sebep olmaktadır.” diye
konuştu.
Bilinçsiz atılan ağların mercanların
üzerini kaplayarak gelişimlerini de etkilediğini vurgulayan Başkan Kafaoğlu, “Denize atılan çapaların yerlerinin
belirlenerek, bu bölgelerde mercanlara zarar verecek çapa ve ağ atım faaliyetlerinin engellenmesi amaçlanmakta. Korunmasıyla, çevresinde binlerce
deniz canlısına barınma ve çoğalma
imkanı veren mercanlar ile balıkçılığımız da gelişecek, balıkçılık ve su
ürünleri kaynakları korunmuş olacaktır. Proje kapsamında, uluslararası
korunma listesinde de bulunan kırmızı mercanların daha etkin korunması

için var oldukları noktalar ve derinlikler koordinat sistemi yardımıyla bölge
haritası üzerinde işaretlenecektir. Bu
yöntemle, mercanların yer tespiti yapılarak, mevcut durumlarının iyileştirilmesi ve korunması için çevresine
ucunda şamandıra bulunan tonozlar
inşa edilecek ve deniz yüzeyinde de
işaretlemeler yapılacaktır.”dedi.
Başkan Kafaoğlu’ndan sonra söz
alan AGRİDA Derneği Başkanı Attila Kaya proje için, “Örnek bir proje
olacak. İyi bir iş birliği ile projeyi bitireceğimize inanıyorum.” derken, İl
Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş
Candan, projenin Ayvalık’a, Balıkesir’e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Kırmızı mercanların önemi hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
İbrahim Türkmen, “200 milyon yıl
önce nesilleri ortaya çıkan kırmızı
mercanların, bir ekolojik bir de ekonomik önemi var. Böyle bir mercan
lokasyonunun, tespit edilmesi ve bunun korunması ile ilgili farkındalık
kazandırılması için hazırlanan proje,
son derece önemli. Çünkü mercanlar
çok hassas canlılardır. Bu nedenle de
tüm kurumların hassas olması gereklidir.” diye konuştu.
Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Dilek Türker de, kırmızı mercanları
“ekosistem mimarı” olarak tarif etti.
Doç. Dr. Türker, “Karbon döngüsüne direkt müdahale ederek oksijenin
atmosfere ulaşmasında Amazon Ormanları kadar etkin olan kırmızı mercanlar, bu yüzden gerçekten hazine ve
onlara sahip çıkmalıyız.” dedi.
Toplantıya, Ayvalık Kaymakamı
Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Mustafa Küçükkapdan, İlçe Turizm
Danışma Müdürü Yasemin Gençer,
Doğa Koruma ve Milli Parklar Burhaniye Şefliğinden Atasay Tanrısever,
AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp,
Cumhur İttifakı Ayvalık Belediye Başkan adayı Nazmi Başaran, Ayvalık’tan
çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcileri ve dalış okulları sahipleri de katıldı.
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Ataşehir’de Baba Destek Programı
Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) iş birliğiyle “Baba Destek Eğitim Programı”
başladı.
Babaların çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesi, sağlıklı, doğru iletişim
kurabilmesi, çocuklarının ihtiyaçları
konusunda bilgilenmeleri ve olumsuz
davranış biçimlerinin değiştirilmesine
yardımcı olması için neler yapmaları
gerektiği anlatılacak olan programda,
her hafta bir tema işlenecek.
Babaların, çocuklarının gelişiminde
sorumluluk üstlenmesi, çocuklarıyla
doğru iletişim kurması ve onların gelişimlerini etkin bir şekilde desteklemeleri için hazırlanan program, Ataşehir
Kayışdağı Lions Ataevi’nde düzen-

leniyor. Haftada bir gün akşam saat
19.00’da verilecek eğitimlerle babaların çocuk gelişiminde aktif rol ve sorumluk alması amaçlanıyor.
Eğitim süresi 3 ay
Üç ay sürecek eğitim programında;
annenin yanı sıra babaların da çocuğun
gelişiminde önemli olduklarını fark etmeleri, çocuklarının ihtiyaçlarıyla bilgilenmeleri, evdeki iş ve sorumluluk
dağılımında demokratik tutumu benimsemeleri, evlilik ve aile içi iletişimi
geliştirmeleri üzerinde durulacak.
Bilimsel gelişmeler ve toplumsal
ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenen
eğitim programı, babaların çocuk yetiştirme tutumlarında olumlu değişiklikler yarattığı gibi, çocuklarının gelişimini destekleme konusundaki bilgi
seviyelerini de anlamlı şekilde yükseltiyor.

Muhtaç Vatandaşlara Evde Bakım Hizmeti
Zeytinburnu Belediyesi, ihtiyacını kendi başına karşılayamayan yaşlılara ve sağlık
problemleri yaşayan vatandaşlara evde bakım hizmetiyle destek oluyor. Bu kapsamda
ihtiyacı olan hastalara evde tedavi ve psikolojik destek verilerek, onların yaşama
tutunması sağlanıyor.

Kadın Dostu Belediye
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne
bağlı TEPAV tarafından yapılan “kadın
dostu ilçe” araştırmasında Maltepe, ilk
10 belediye arasına girdi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepe’mizde kadınlar, hak ettikleri yeri daha çok
alacaklar. Bu onur, Maltepeli kadınların
eseridir.” dedi.
Maltepe Belediyesi, 214 belediye
arasından “kadın dostu ilçe’’ olarak ilk
10 belediye arasına girdi. Toplumsal
cinsiyet eşitliğine yönelik politikaların
geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne
bağlı Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından
“Karşılaştırmalı Olarak Türkiye’de Kadın Dostu İlçeler” raporu hazırlandı.
Rapor, “Belediyelerin Stratejik Planlarında Kadın” ve “Sosyal Medyada Kadın” olmak üzere iki başlık üzerinden
incelendi. Raporda kadın dostu ilçeler,
kadınların yerel hizmetlere, istihdam
olanaklarına ve yerel yönetimlerin
planlama ve karar alma süreçlerine katılımını sağlayarak, erkekler ile birlikte
kent yaşamının tüm alanlarında eşit bir
biçimde yer almasını destekleyen ilçeler
olarak tanımlandı. Bu kapsamda Maltepe Belediyesi, 214 belediye arasından
stratejik planında kadına en çok yer veren ilk 10 belediye arasına girdi.

Maltepe’de vurgu: kadına yönelik
şiddet
Raporda, Maltepe Belediyesinin 80
kez kadın kelimesinin geçtiği 20152019
Stratejik Planı’ndan şu şekilde söz edildi: “Maltepe (İstanbul) İlçe
Belediyesi, Stratejik Planı’nda, kadına
yönelik şiddetin azaltılması için temel
amaç ve eylemlerini sıralamıştır. Planda
kadına yönelik şiddetin önlenmesinin
temel hedefler arasında olduğu belirtilmiş ve bu kapsamda faaliyet alanlarına
yer verilmiştir. Kadına yönelik şiddetin
önlenmesi için eğitim materyallerinin
hazırlanması, farklı sebeplerden dolayı (şiddet, fuhuş, insan ticareti, madde
bağımlısı) mağdur olan kadınlar için
ihtisaslaşmış konukevlerinin açılması,
bu kişilerin ekonomik hayata kazandırılması, kent planlamalarının kadınların
güvenliğini sağlayacak şekilde oluşturulması, plan kapsamında hedeflenmiştir.”
Maltepe Belediyesinin stratejik raporunda kadına dönük en çok aranan
ilk 10 kelimeyse, şöyle sıralandı: “Erkek
kadın”, “kadın erkek”, “kadına yönelik”, “kalan kadınların”, “kadınlara yönelik”, “kadınlar ve…”, “ve kadın mağduru kadınlar”, “kadın sığınma”, “planı
kadın”, “kadınlar için.” Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepe’mizde
kadınlar, hak ettikleri yeri daha çok
alacaklar. Bu onur, Maltepeli kadınların
eseridir” dedi.

Gemlik’te Aile Eğitimi Semineri
Gemlik Belediyesi ile Gemlik Sosyal Hizmet Müdürlüğü işbirliği ile
evlenen ve evliliğe hazırlanan çiftlere yönelik Evlilik Öncesi Eğitim ve
Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri
konularının anlatıldığı “Aile Eğitimi
Programı” seminerleri devam ediyor.
Bu kapsamda Gemlik Belediyesinin ev sahipliğinde evlendirme dairesinde organize edilen eğitim semineri
sosyal hizmet müdürlüğünde görevli
sosyolog Arzu Öz’ün sunum ve anlatımlarıyla gerçekleşti.
Seminerde evliliğe hazırlanan ve
yeni evlenen çiftlere yönelik bir konuşma yapan Arzu Öz, Türkiye’deki
sosyal sorunların tespiti ve çözümüyle ailenin bütünlüğünün korunması,
güçlendirilmesi ve sosyal refahının

arttırılması gibi konulara değinerek,
sosyal problemlerin çözümünde de
koruyucu ve önleyici hizmetlerin önemine vurgu yaptı. Sağlıklı evliliklerin
oluşmasında en önemli unsur, kişinin
eşini seçmeyi tesadüflere bırakmaması, bu kararın bilinçli olarak verilmesi
gerektiğini kaydeden Öz, “Eş seçimi
rastgele bir süreç değildir. Eş seçimi
kararında ilk adım kişinin kendi kişilik özelliklerini tanıması ve farkında
olmasıdır. Karşısındaki kişinin kişilik
özelliklerini tanımak da ikinci adım
olmalıdır. Evlenme kararı alınmadan
önce adaylar her anlamda birbirleri
için uygun olup olmadıklarını anlamalıdırlar. Unutmayın, hayatta herkes için uygun bir eş vardır. Herkes
sevmeye ve sevilmeye layıktır.” diye
konuştu.
Seminer, interaktif konuşmalar ve
soru-cevap kısmıyla son buldu.

İhtiyaç sahibi hastaların ayağına
giderek evde bakımlarını üstlenen
Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın
Destekleme ve Engelliler Merkezi
(AKDEM), Evde Bakım Hizmeti ile
yüzlerce bakıma muhtaç vatandaşın
yardımına koşuyor. Özellikle yaşlı,
yalnız ve yardıma muhtaç hastaların
evlerine giderek zaruri tedavi ve bakımlarını üstlenen evde bakım hizmeti
personeli, psikolojik tedaviye ihtiyaç
duyan hastalara da uzman bir psikolog
ile destek vererek hastaların morallerini yüksek tutmaya çalışıyor. Hemşire,
psikolog ve evde bakım personelleriyle
aralarında aile bağı kuran vatandaşlar,
hem yalnız kalmıyor hem de evlerinde
sağlık problemlerine çözüm buluyor.
Fil bacağı hastalığıyla mücadele
ediyor
Yıllarca deri atölyesinde çalıştıktan
sonra emekli olan ve zamanla halk
arasında fil bacak olarak adlandırılan
hastalığa yakalanan 80 yaşındaki Ayşe
Onbaşı da evde tek başına yaşayan hastalardan. Kirada oturan Ayşe Onbaşı
emekli aylığıyla geçiniyor. Eşi, 40 yıl
önce evi terk ettikten sonra çocuklarını tek başına büyüten Ayşe Onbaşı, “3
çocuğum var. Eşim 40 sene önce beni

terk etti. Çocuklarım büyüyüp evlendikten sonra da tek başıma kaldım. 2
yıl önce platin ameliyatı oldum. Ameliyattan birkaç ay sonra fil bacağı hastalığına yakalandım. Ayaklarım günden
güne şişiyor, doktora gidiyorum ama
pek fayda etmiyor. Sadece yavaşlatıyorlar. AKDEM hemşireleri sağ olsun.
Gelip ayağıma tedavi uyguluyorlar.
Hastanenin verdiği merhemi sürüp yarama pansuman yapıyorlar. Onlar da
olmasa ne yapardım bilmiyorum. Evde
ayağa kalkıp yürüyemiyorum. Kapıyı
bile hemşireler açıyor, ben açmıyorum.
Anahtarı camdan atıyorum onlar açıp
içeriye öyle giriyorlar. Hemşireler sürekli gelip bana destek oluyorlar. Onlar
olmasaydı daha kötü olurdum. Allah
hepsinden razı olsun.” dedi.
Psikolojik çöküntüyü tedaviyle
aştı
Yıllardır yatağa mahkum olan 60
yaşındaki ALS hastası İbrahim Şahanlı
ise belediyenin psikolojik destek hizmetlerinden faydalanan hastalardan.
Aldığı psikolojik destek sayesinde morali yerine gelen ALS hastası İbrahim
Şahanlı’nın artık yüzü gülüyor. Hastalığı yüzünden yatağa mahkum olan
ve psikolojisi iyice bozulan İbrahim
Şahanlı, “Eşimle birlikte yaşıyorum.
Sağ olsun en büyük destekçim eşimdir.

Gençken çok hareketli bir insandım.
ALS hastalığı sonrası hareket edemez
oldum ve yanlış tedaviler sonucu yatağa mahkum oldum. Hareketli biriyken artık hareket edemez olmak beni
psikolojik çöküntüye uğrattı. Artık
hayattan zevk alamıyordum. İçime
kapanık, eski günlerine özlem duyan
bir adam olmuştum. İçimden hep ‘ah
keşke eskisi gibi olabilsem’ diye sürekli
hayıflanıyordum. Günlerim böyle geçiyordu. Daha sonra AKDEM’in evde
bakım hizmeti çatısı altında, psikolojik
tedavi hizmeti verdiğini öğrendik. Sağ
olsun eşim tüm işlemlerimi haletti ve
terapi almaya başladım. O zamandan
bu zamana çok değiştim. Artık yüzüm
gülüyor hayata daha umutla bakıyorum.” diye konuştu.
Evde bakım ve refakat hizmeti,
sağlık hizmetleri, sosyal danışmanlık,
psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri çatısı altında yılda yaklaşık 2
bin vatandaşın yardımına koşan AKDEM, hafta içi periyodik aralıklarla
ziyaret ettiği hastaları sadece tedavi
etmekle kalmıyor aynı zamanda ihtiyacı olan hastalara tekerlekli sandalye,
oksijen makinesi, hasta yatağı, havalı
yatak, banyo sandalyesi ve hasta bakım
malzemesi gibi medikal malzeme yardımında da bulunuyor.

Sişli’de Alzheimer Gündüz Yaşam Evi Yenilendi
Şişli Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği işbirliği ile açtığı Şişli Alzheimer Gündüz Yaşam
Evi’ni yeniledi. Merkez haftanın 5 günü alzheimer hastalarına ücretsiz hizmet veriliyor.

Şişli Belediyesi, Türkiye Alzheimer
Derneği işbirliği ile açtığı Şişli Alzheimer Gündüz Yaşam Evi’ni yeniledi.
Merkezde haftanın 5 günü, günde 8
saat Alzheimer hastalarına ücretsiz hizmet veriliyor.
Bugüne kadar yüzlerce hastaya ve
500’den fazla aileye hizmet veren Gündüz Yaşam Evi’nin yeni yerinde daha
fazla kişiye ulaşılması ve daha kaliteli
hizmet verilmesi hedefleniyor.
Şişli Belediyesinin, Türkiye Alzheimer Derneği işbirliği ile hayata geçirdiği Alzheimer Gündüz Yaşam Evi,
Kuştepe Mahallesi’ndeki yeni yerine
taşındı. Alzheimer hastaları ve ailelerine haftada 5 gün ve ücretsiz olarak
hizmet verilen merkezde, hastalara yönelik rehabilitasyon çalışmaları sürdürülürken, halka açık düzenli toplantılar
ve hasta yakınlarına grup psiko-terapi
seansları da düzenleniyor. Yürütülen
çalışmalarla Alzheimer hastalarına ve
hastalara bakım veren kişilere destek
olunması hedefleniyor.
Hem Alzheimer hastaları hem de
aileleri için pek çok olanağı tek çatı
altında toplayan böyle bir merkeze ev

sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Şişli Belediye Başkanı
H. Hayri İnönü şunları söyledi,
“Bugün ülkemizde yaklaşık 650
bin Alzheimer hastası bulunuyor ve bu
650 bin ailenin bu hastalıkla mücadele
ettiği anlamına geliyor. Bildiğiniz gibi
Alzheimer hasta yakınlarını hastalardan daha fazla etkiliyor. Bu nedenle
Alzheimer ile mücadelede hem hastayı
hem de ailesini desteklemenin büyük
önem taşıdığına ve bu noktada yerel
yönetimler olarak bizlere önemli görevler düştüğüne inanıyorum.
Türkiye Alzheimer Derneği ile birlikte bugün yeni yerinde kapılarını
açan Gündüz Yaşam Evi’ni bu nedenle
çok önemsiyorum. Alzheimer Gündüz
Yaşam Evi’miz haftada 5 gün ve ücretsiz olarak hizmet veriyor.
Bugüne kadar yüzlerce hastaya ve
ailesine hizmet veren merkezimizde
hastaların rehabilitasyonları sağlanırken, hasta yakınlarına da uzmanlar
tarafından grup terapileri düzenlendi.
Daha fazla hastaya ve hasta yakınına
destek olmak için merkezimizi yeni
yerine taşıdık.”
Yemek yapmadan ok atmaya pek
çok aktivite düzenleniyor

Alzheimer Gündüz Yaşam Evi’nde
hastaların rehabilitasyonları için sanattan müziğe, geziden bedensel egzersizlere pek çok aktiviteyi içeren bir program sunuluyor. Gazete okuma, şiir
okuma, aylık takvim yapma, yemek
yapma, hikaye yazma, trafik işaretleri,
süsleme çalışması, mikado oynama,
dans etme, bulmaca çözme gibi genel
etkinliklerin yanı sıra; hafıza kartları,
boncuk dizme, dans etme, bowling ve
basketbol oynama, ok atma, ebru ve
drama çalışmaları,koro oluşturma, şarkı söyleme, park gezileri gibi pek çok
aktivite gerçekleştiriliyor.
100’den fazla hastaya hizmet verdi
Şişli Belediyesi Alzheimer Gündüz
Yaşam Evi, bugüne yüzlerce hastaya ve
ailesine hizmet verdi. Hastalar, ortalama 1 yıldan daha uzun süre merkezden
yararlanırken, 6 yıldır merkezden yararlananlar da bulunuyor.
Düzenlenen bilgilendirme toplantıları ve grup terapilerine de yılda 500
kişi katılıyor. Yaşam evi, hem kendilerine vakit ayırmalarını sağlayarak hem
de tükenmişlik sendromundan korunmak için psikolojik destek sağlayarak
hasta yakınlarına destek oluyor.
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Bahçelievler 5 Nolu 112
Acil Yardım İstasyonu Açıldı
Bahçelievler Belediyesi ve hayırsever iş adamlarının desteği ile yaptırılan Bahçelievler 5 nolu 112 Acil
yardım istasyonu 15 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen törenle hizmete
açıldı.
Törene İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Kenan
Ahmet Türkdoğan, Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler
Belediye Başkanı Osman Develioğlu,
Bahçelievler İlçe Müftüsü Yunus Acar,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, Ak Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Av. Ramazan Açıkgöz, Ak Parti
Bahçelievler Belediye Başkan Adayı
Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler İlçe
Sağlık Müdürü Serap Sarıhan Akkum
ile çevre sakinleri katıldı.
Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı
Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan
törende yaptığı konuşmasında, “Sağlık müdürlüğü olarak 265 tane istasyonumuz mevcut. Bunlara 40-45 is-

tasyon daha ilave etmeyi planlıyoruz.
Bunlardan bir tanesini Bahçelievler’de
hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.’’ dedi.
Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu ise yaptığı konuşmada, “Hükümetimize ve sağlık hizmetlerini yürüten sağlık çalışanlarına,
sağlığımıza bu kadar önem verdikleri
için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlık istasyonlarının yakınımızda olması
bize güç verir, kuvvet verir, kendimizi
emin hissederiz. O yüzden böyle tesislerimizi ne kadar çoğaltabilirsek
kendimizi daha güvende hissederiz.”
dedi.
Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, yaptığı konuşmada, “Sağlık çok
önemli, bu tür sağlık yatırımlarının
yapılması hepimizi çok sevindiriyor.
Bu tesisin yapılmasında emeği geçen
başta Belediye Başkanımız ve hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür
ediyorum.” dedi.

Hülya Koçyiğit Kanserle Mücadele Sürecini Anlattı
Beyoğlu Belediyesi tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlenen
“Hayata Dair” adlı söyleşiye katılan Akciğer kanserini yenen Türk sinemasının usta
oyuncusu Hülya Koçyiğit, “Ben bir örneğim. Gerçekten Türk hekimlerine teslim olmak
gerekiyor” dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 4
Şubat Dünya Kanser Günü münasebetiyle “Hülya Koçyiğit’le Hayata
Dair” adlı söyleşi düzenlendi. Göğüs
Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin
İbrahim Kocatürk’ün moderatörlüğünde Emek Sineması’nda gerçekleştirilen söyleşiye; Beyoğlu Belediye
Başkanı Ahmet Misbah Demircan
ve AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan
Adayı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra
çok sayıda vatandaş katıldı. “Farkındayız, Kanseri Yeneceğiz” sloganıyla
düzenlenen söyleşide, yaşadığı tedavi sürecini anlatan Hülya Koçyiğit,

program öncesinde de basının sorularını yanıtladı.
“Sağlık her şeyden daha değerli”
“Sağlığınızın kıymetini bilin” diyen Koçyiğit, “Kanser her insanın başına gelebilecek bir hastalık. İnsanlar
kanserden çok korkuyor. Halbuki,
ben bir örneğim. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Ülkemizde çok güçlü doktorlarımız var. Her biri kendi
branşının dehası. Gerçekten Türk
hekimlerine teslim olmak gerekiyor.
Özellikle kadınların da her sene kontrolden geçmeleri gerekiyor. Kansere
yakalananlar umudunu kaybetmesin.
Tedavisi mümkün olan bir hastalık
bu. Benim kızım da meme kanserine
yakalandı. Kanserde bütün mesele er-

ken teşhis. O yüzden ihmal etmemeliyiz sağlığımızı. Sağlık her şeyden daha
değerli.” ifadelerini kullandı.
“İnanmış bir insan kainata meydan okuyabilir”
Hülya Koçyiğit’e teşekkür ederek
sözüne başlayan Beyoğlu Belediye
Başkanı Ahmet Misbah Demircan,
“Bu hastalığın umut verici taraflarını
hastalara anlatmak gerekiyor. Söyleşide hastaların nasıl mücadele edebilecekleri, erken teşhisle nasıl hayata
bağlanabilecekleri anlatılacak. İnanmış bir insan kainata meydan okuyabilir. Bu bütün işlerde var. İnanırsanız
başarırsınız” diye konuştu.

Sağlıklı Yaşamın Püf Noktaları

Ücretsiz Diyetisyen Hizmetiyle Başiskeleliler Formda

Özel Derindere Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı
Ayşegül Yavuz, sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlattı.

Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün ücretsiz sunduğu diyetisyen hizmetiyle
Başiskeleli vatandaşlar forma giriyor ve formda kalıyor.

Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisinin, Derindere Hastanesi ile birlikte düzenlediği, “Hasta
Okulu Seminerleri” devam ediyor. Bu
kapsamda, Çağlayan Bilim Merkezi’nde Kağıthanelilerle buluşan beslenme ve diyet uzmanı Ayşegül Yavuz,
“12 Adımda Sağlıklı Beslenme” adlı
seminer gerçekleştirdi.
Dengeli ve düzenli beslenmenin
kişilerin sağlığını doğrudan etkilediğini belirten Yavuz, herkesi bu konuda daha dikkatli olmaya davet etti.
Yavuz, dünyada obeziteye yakalanan
insan sayısının günden güne arttığı-

na dikkati çekerek, “Kişiler, özellikle
‘fast-food’ denilen yemek kültürüne
alışmış durumda. Bu durum onların
sağlıksız ve düzensiz beslenmesine
neden oluyor. Yemek saatlerimiz belli
olmalı. Gün içerisinde tavsiye edilen
miktarda su tüketmeliyiz.” dedi.
Yemekten sonra mutlaka hareket
edilmesi gerektiğini ifade eden Yavuz,
“Hayatımızın bir köşesinde mutlaka
spor olmalı. Düzenli spor ve egzersiz yapılmalı. Bunu evimizde bireysel
olarak da yapabiliriz. Bu şekilde sağlıklı ve düzenli bir yaşam sürebilirsiniz.” diye konuştu.
Beslenme ve diyet uzmanı Yavuz,
sunumunun ardından katılımcıların
sorularını yanıtladı.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Sağlıkta Yıldız” Başiskele’de yaşayan vatandaşların sağlığına
büyük önem veriyor. Bu kapsamda
Başiskele Belediyesinin ücretsiz olarak
sunduğu ücretsiz spor merkezlerine
ve diyetisyen hizmetlerine vatandaşlar
büyük ilgi gösteriyor.
Özellikle kilo problemi olanların
ve sağlıklı beslenme ile sağlıklı bir yaşam sürmeyi hedefleyenlerin imdadına Sağlık İşleri Müdürlüğü diyetisyen
ekibi yetişiyor. Başiskele Belediyesine
bağlı spor merkezleri, semt konakları
ve belediyenin ana hizmet binasında
hizmet veren uzman diyetisyenler,
Başiskelelilerin formda kalmalarına
destek oluyor.
Uzman kontrolünde diyet
Sağlıklı İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan iki uzman diyetisyen,
her gün onlarca vatandaşa doğru beslenme ile ilgili danışmanlık veriyor.
Sunulan hizmette, vatandaşın vücut
yağ kütlesi de özel cihazlar ile ölçülüyor. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek
isteyen vatandaşlar için kişiye özel
beslenme programı hazırlanıyor. Gelen vatandaşların yüzde 90’ını kadınlar oluştururken, erkek vatandaşlar da
kilolarını kontrol altına almak için
bu hizmete başvuruyor. Son bir yılda
yaklaşık 3 bin 100 vatandaşa hizmet
veren uzman diyetisyenler, Başiskele’de halkın formda kalıp sağlıklı bir
yaşam sürmesine destek oluyorlar.

Eyüpsultan’da Duyu Bütünleme Merkezi Açıldı
Eyüpsultan Belediyesi, Nevrotik
rahatsızlığı olan çocuklara ücretsiz
hizmet verecek Duyu Bütünleme Merkezi’ni açtı.
Nevrotik rahatsızlıkları bulunan çocuklara ücretsiz bir şekilde hizmet verecek olan Duyu Bütünleme Merkezi,
Eyüpsultan Belediyesine ait Şeker Hayat binasında açıldı. Açılışa Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve
Eşi Tülay Aydın, AK Parti İlçe Başkanı
Adem Koçyiğit ile çok sayıda vatandaş
katıldı. Şeker Hayat binasında hizmet
vermeye başlayan Duyu Bütünleme
Merkezi ile downsendromlu, otistik,
mental, özel öğrenme güçlüğü, gelişim
geriliği olan çocukların, sosyal hayata
uyumlu, kendi hayat kalitelerini artı-

ran bir süreci devam ettirmelerini sağlamaları hedefleniyor.
“Bayrağı daha ileri taşıma felsefesiyle hareket ediyoruz”
Başkan Aydın, törende yaptığı konuşmada, geçmişten gelen güzel çalışmalara yeni bir halka daha eklediklerini
belirterek şunları söyledi,“Gerçekten
küçük dokunuşlarla çok önemli, çok
büyük açılımların yapıldığı bir alan.
Esas itibariyle nevrotik rahatsızlığı
olan çocuklarımızın hayata tutunmalarını sağlayan önemli bir terapi merkezi burası. Özel sektörde bu konuyla ilgili az da olsa hizmetler veriliyor.
Ancak son derece yüksek fiyatlarla bu
merkezlerde tedaviler yapılıyor.Belediyemiz, sosyal belediyecilik ve gönül
belediyeciliği felsefesinden hareketle,
halka yönelik tamamen ücretsiz bir
faaliyet olarak bu merkezi açtı. Açtığı-

mızdan bir kaç gün sonra kayıtlarımız
doldu. Şu anda sırada bekleyen onlarca
çocuğumuz var. Merkezimiz hayırlı olsun. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum.’ dedi.
Tüm seanslar ücretsiz
Eğitimler, alanından mezun olmuş
Fizyoterapist Nesibe Yaşar tarafından
verilecek. Başvuru sonrasında her bir
çocuğa haftada bir gün olmak üzere
45 dakikalık bir terapi uygulanacak.
Öğrencilerin fiziksel ve davranış bozukluklarının durumuna göre verilen
eğitimler 12 seans/3 ay sürecek. İlk
değerlendirme seansına fizyoterapist
ile birlikte bir psikolog katılacak ve
değerlendirme sonrasında sonraki seansların planları belirlenecek. Merkeze
başvurular, Sağlık Bakanlığı tarafından
verilen Engelli Sağlık Kurulu Raporu
ile yapılacak.

Kilo almak isteyenler de başvuruyor
Uzman diyetisyenler Betül Aydın
ve Fatma Şule Kılıç’ın vatandaşa ücretsiz olarak verdiği diyetisyenlik hizmetine fazla kilolarından kurtulmak
isteyen vatandaşların yanı sıra kilo
almak isteyenler de başvuruyor. Zayıflıktan yakınan vatandaşlara da yine
sağlıklı şekilde kilo almanın yollarını
gösterdiklerini söyleyen Diyetisyen
Betül Aydın, fazla kilonun birçok
hastalığa da davetiye çıkardığını ifade
etti. Diyetisyen Aydın, kilo problemi
olan tüm vatandaşları doğru ve sağlıklı beslenme hizmetinden faydalanmaya davet etti.

4-6 Yaş çocuklara sağlıklı beslenme eğitimi
Daha önce çocuklara yönelik hijyen
eğitimi veren Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 4-6 yaş
çocuklara yönelik de sağlıklı beslenme
eğitimleri veriyor. Sağlıklı bir toplum
oluşturma, sağlıklı nesiller yetiştirme
ve ilçede yaşam kalitesini yükseltme
hedefleri çerçevesinde, özellikle gıda
güvenliği bilincinin yerleşmesi için
okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara eğitim veriliyor. Güvenilir gıda
ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri
sonucunda çocuklardan başlayarak
tüm toplumda bu bilincin oluşmasını
ve artırılmasını amaçlanıyor.
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Belediyenin Desteğiyle Kadın Kooperatifi Kuruldu
Kadıköy Belediyesinin desteğiyle takıdan ahşaba, el işlerinden yiyeceğe kadar birçok
alanda üretim yapan kadınlar, Potlaç Kadın Kooperatifini kurdu. 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nde, Kadıköy Belediyesinin Feneryolu’nda kadın kooperatifine tahsis ettiği dükkanlar
önünde şenlik düzenlendi.

Potlaç yönetim modeli olarak da
bir örnektir
“Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve
İşletme Kooperatifi” kuruluşunu 8
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde belediyenin Feneryolu’nda Potlaç’a tahsis ettiği 9 dükkanın bulunduğu pasajın önünde düzenlenen bir etkinlikle
duyurdu. Törende konuşan Kadıköy
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu,
Kadıköy Belediyesinin yönetiminde
kadınların ciddi bir paya sahip olduğunu belirterek “Kadıköy’ün başarısında, Kadıköy Belediyesi yönetiminde çok sayıda kadın olması yatıyor.
Belediye meclis üyelerimiz, başkan
yardımcılarımız arasında çok sayıda
kadın var, müdürlerimizin yüzde 70’ı
kadın. Gördük ki kadınlar ne kadar
nüfusları oranında temsil edilirse, bir
yönetimde ne kadar kadın olursa, orada o kadar başarı, o kadar demokrasi,
o kadar sevgi ve umut vardır. Potlaç
kadınlarla beraber başladı ve bu noktaya kadar geldi. Potlaç kadınların
sadece ekonomik olarak güçlenmesi,
sosyalleşmesi, gelişmesi değil yönetim
modeli olarak da bir örnektir. Türkiye

siyasetine ciddi şekilde yansıyacağını
düşünüyorum” dedi. Yerel seçimlerle
birlikte görev süresinin dolacağını hatırlatan Nuhoğlu, “Böyle bir proje ile
beraber bu dönemi kapatmak benim
için de çok duygulu ve mutlu. Hepinizi çok seviyorum.” dedi.
110 Kadının başlattığı örgütlenme bugün 1050’ye ulaştı
Kadıköy Belediyesi, 2015 yılında
kadınlarla yaptığı toplantıda kadınlardan gelen talepler üzerine oluşturulan
Kadın Dayanışma Ağı Potlaç’ı kurdu.
Kızılderililerin, değiş tokuş bayramlarına verilen isim olan Potlaç’dan
esinlenerek, ilk kez 2016 yılında 110
kadınla başlayan proje, bugün 1050
kadına ulaştı. İlk olarak Moda’da
“Potlaç Kadın El Emeği Satış Noktası”nda el emeği ve göz nuru ürünlerini
sergileyen Potlaçlı kadınlar, daha sonra Caddebostan Kültür Merkezi’nde
açılan Potlaç Dükkan’da da ürünlerini
satışa çıkardı. Yazın Moda’da kışın ise
Potlaç Dükkan’da dayanışmanın en
güzel örneklerinden birinin gösterildiği projede Potlaç Atölye’nin de açılmasıyla, kadınlar birbirleriyle kalıcı
bağlar kurdu. Kadınların kalıcı bağlar
kurmasının sonuçlarından biri olarak
Potlaç Kadın kooperatifi fikri doğdu.

2019 başında Potlaç Kooperatif Girişimine hız veren kadınlar “Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi”ni kurdu.
Belediyeden kadınlara büyük
destek
Kadıköy Belediyesi Meclisi, mart
ayı meclis toplantısında “Potlaç Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi”ne mülkiyeti belediyeye ait
olan 9 dükkanı oybirliği ile 3 yıllığına tahsis etti. 9 dükkanın bulunduğu
pasajın, 280 metrekare koridor alanı
olmak üzere toplam 814 metrekare
kapalı alanı bulunuyor.
Kadın emeği bu pasajda olacak
Kooperatif, belediyenin tahsis ettiği dükkanların bulunduğu pasajı,
Mutfak (cafe), Bakkal (gıda dükkanı),
İkinci El Dükkanı, El Emeği Dükkanı, Atölyeler (workshop alanları),
Mutfak Atölyesi, Sanat Atölyeleri (Seramik-Cam-Mine vb.) olarak düzenleyecek. Dükkanlarda üretici kadınların deneyimlerini aktarabilecekleri
atölyelerin yanı sıra diğer kooperatiflerle işbirlikleri yapılarak ürün satış
alanları oluşturulacak.

Kadınlara Finansal Okur-Yazarlık
Eğitimi Verildi
Fatih Belediyesi Kadın Aile ve Eğitim Birimi ile TEB Aile
Akademisi tarafından, eğitim birimi programlarından
faydalanan kursiyer, kadınlara finansal okuryazarlık eğitimi
verildi.

Fatih Belediyesi Kadın Aile ve Eğitim Birimi tarafından Halk Eğitim
Merkezi işbirliğiyle yıl boyunca devam eden eğitim programlarına katılan kursiyer kadınlar, eğitim aldıkları
branşların yanı sıra, Fatih Belediyesinin yapmış olduğu işbirlikleri ve anlaşmalar ile ek eğitim programlarına
da dâhil ediliyorlar.
Kadınlar bir yandan çeşitli el beceri branşlarında eğitim alırken, diğer
yandan sosyal ve ekonomik anlamda

da kendilerini geliştirme imkânına
sahip oluyorlar. Bunlardan biri de
Türkiye Ekonomi Bankası ile yapılan
işbirliği neticesinde, kursiyerlere sunulan finansal okur-yazarlık eğitimi.
Eğitim programıyla birlikte, finansal
teknolojilere hakim, tasarruf eden,
birikim yapan, parasını en uygun
şekilde yöneten, finansal avantaj ve
teknolojileri değerlendirmeyi bilen,
ekonomik olarak güçlü ve dijital dönüşüme katkı sağlayabilen bireyler
oluyorlar. Eğitime katılan kursiyerler,
eğitim sonunda finansal okur-yazarlık
belgesi almaya hak kazanıyorlar.

Tuzla Belediyesinden İstihdama Destek

Kadın İstihdam Eden Kuruluşlara Plaket
İzmit Belediyesi ile İŞKUR ortaklığında en çok kadın istihdam eden 41
firmaya törenle 11 Mart 2019 tarihinde
plaket verildi.
Kadın istihdamının teşvik edilmesi
amacıyla bu yıl 6.sı düzenlenen plaket
törenine İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Mehmet Örgev ve Güray
Oruç, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürü Bekir Yümnü ile en çok kadın

istihdam eden 41 işletmenin yöneticileri katıldı. Kadın istihdamının artırılmasının önemine vurgu yapılan konuşmaların ardından firmalara plaketleri
teslim edildi.
Plaket Verilen Firmalar;
BİM, Mediplaza Sağlık Hizmetleri,
Iss Tesis Yönetim Hizmetleri, Koton,
Iss Hazır Yemek, Şok Marketler, TÜPRAŞ, Cihan Özel Sağlık, Özel Marmara Sağlık Hizmetleri, İzmit Özel Poliklinik Sağlık Hizmetleri, Sodexo, Özel
Kocaeli Akademi, LCW Mağazacılık,
Bahçeşehir Kültür Sanat İşletmesi, Asist

Öğretim Kurumları, Aysim Tekstil,
Özdilek, Metraco İthalat İhracat, Deva
Holding, Acıbadem Sağlık Hizmetleri,
Köfteci Yusuf, Ehm Mağazacılık, Aysira Tekstil, Rahmi Seymen Özel Eğitim,
Bilgi Küpü, Müpa Tarım, Assan Hanıl
Otomotiv, Sungurbey Eğitim, Manevi
ve İktisadi Kalkınma Vakfı, Korkmaz
Mutfak Eşyaları, Almesan Alüminyum,
Göçmen Börek, SEPAŞ, Özel İhy Sağlık Hizmetleri, Özel Romatemer, Pmn
Özel Eğitim Hizmetleri, Akkale Özel
Eğitim, Sumiriko Hose, Snop İzmit
Metal, Altıntat Yemek, Brisa.

“Dijital Akademi” ile Kendi
Oyunlarını Tasarlıyorlar

Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler
Bilecik’te Öğretilecek
Bilecik’te, “Ver Elini Öğren Unutma Mesleğini’’ Projesi Protokolü 5
Mart 2019 Tarihinde İmzalandı
Bilecik Belediyesi koordinasyonunda imzalanan protokol ile Bilecik’te,
unutulmaya yüz tutmuş meslekler,
verilecek eğitim ve kurslarla tekrar yaşatılacak.
Bilecik Belediyesi ve Bilecik Çalışma ve İş Kurumu arasında imzalanan
“Ver Elini Öğren Unutma Mesleğini’’
protokolü ile ilimizdeki kadınlarımız
hem meslek sahibi olacaklar hem de
unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimiz
tekrar gün yüzüne çıkacak.
Belediye Başkanlığında imzalanan
Protokolde; Belediye Başkanı Nihat
Can, Milli Eğitim Müdürü Ramazan
Çelik, İŞKUR Müdürü Ayhan Tozan,
Bilecik El Sanatları Mesleki Eğitim
Merkezi Müdürü Ahmet Arslan ve
Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet
Sevinen katıldı.
Türkiye İş Kurumu ve Aktif İşgücü
Hizmetleri Yönetmeliği’nin 99. Maddesi doğrultusunda ve ayrıca özel politika ve uygulama gerektiren geleneksel
mesleklerin gelecek kuşaklara aktarılmasına ve ustaların aradığı iş gücün temin edilmesine katkı sunmak amacıyla
hazırlanan, Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız programının
uygulanmasına ilişkin genelgesi çerçevesinde, Bilecik Belediyesi bünyesinde
50’şer kişi olmak üzere toplam 200 kişiye yönelik olarak düzenlenecek.
Belediye Başkanı Nihat Can, im-

Tuzla Belediyesi, İŞKUR Tuzla
Şube Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi ve
Tuzla Marina işbirliğiyle düzenlenen
Tuzla 3. İstihdam Fuarı’nda 90 firma,
1598 açık iş pozisyonuna 5.315 başvuru aldı.
Tuzla Belediyesi, İŞKUR Tuzla
Şube Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi ve
Tuzla Marina işbirliğiyle 8-9 Mart
tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında Tuzla 3. İstihdam Fuarı düzenlendi. Tuzla Marina’da düzenlenen
fuara başta hizmet ve sanayi sektörü
olmak üzere çeşitli iş kollarından 90
firma katıldı. Türkiye’nin önde gelen,
ekonomiye ve istihdama ciddi katkı
sağlayan firmalara ev sahipliği yapan
Tuzla 3. İstihdam Fuarı’nda iş ve işçi

arayanlar bir araya geldi. Firmaların
insan kaynakları temsilcileri, başvuruları değerlendirerek, adaylarla ön
görüşmelerini gerçekleştirdi. Aranılan
kriterlere uygun adaylar, ön görüşmenin ardından firmalara davet edildi.
Fuar, bir çok kişinin iş hayatında yeni
bir başlangıç oluşturdu. Tuzla 3. İstihdam Fuarı’nda 90 firma, 1598 açık iş
pozisyonuna 5.315 başvuru aldı.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi
Yazıcı, Tuzla 3. İstihdam Fuarı’na
destek veren İŞKUR Tuzla Şube Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi ve Tuzla Marina
ile fuara katılan firmalara teşekkür
etti. Başkan Yazıcı, “Tuzla’da istihdamı arttıran organizasyonlara ve çalışma azminde olan vatandaşlarımızın iş
sahibi olabilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İnternet ve Bilgi Erişim
Merkezlerinde (BELNET) verilen Dijital Akademi Eğitimleri
ile 7’den 77’ye her yaştan çocuk, genç, yaşlı, kodlama
bilgisayarlı muhasebe, video klip hazırlama ve fotoğraf
işleme tekniklerine gibi 10 farklı alanda eğitim alıyor.

zalanan protokol hakkında verdiği
bilgide; amaçlarının sahip olduğunuz
değerlerin tekrar gün yüzüne çıkarılması ve unutulmaması olduğunun altını çizdi.
Protokolde yer alan bütün paydaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı
Nihat Can, “Belediyemiz ve ilimizdeki
değerli kurum temsilcileri ile birlikte
güzel bir protokolü imzalıyoruz. Meslek edindirme kursları kapsamında
vatandaşlarımıza güzel bir hizmeti vereceğiz. Biz de vatandaşlarımıza gerek
belediyemiz, gerek diğer paydaşların
katkısıyla onları bilgilendirme ve meslek kazandırma amacındayız. Projenin
adı; “Ver Elini Öğren Unutma Mesleğini’’ şeklinde. Belediyemiz kapsamında 200 vatandaşımıza eğitimler
vereceğiz. Diğer kurumlarımız da 350
vatandaşımıza bu anlamda kurslar verecek. Bu anlamda kurslar kapsamında; Bilecik bezi, sepet örücülüğü, süpürge yapımının, file yapımı yanı sıra

diğer kurumlarımız tarafından; Ahşap
doğrama, ahşap montaj kursu, ahşap
oymacısı, aşçı yardımcısı, mekikli dokuma, sedef kakma, seramik biçimlendirme ve sıhhi tesisatçı konularında
kurslar olacak.’’ ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Nihat Can, Belediye Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek kursların pozitif ayrımcılık
düşüncesi ile kadınlara yönelik olduğunu hatırlatarak, “Çalışmamız, kadınlarımızın sosyal hayata daha çok
dahil olmaları için düzenlendi. Bu
vesile ile kadınlarımızı meslek sahibi
yapmayı amaçlıyoruz. Belediyemizin
vereceği kurslar kadınlarımıza yönelik olacak ve 8 Mart Dünya Kadınlar
Gününde başlayacak. Kurslarımız Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi
Kültür ve Kongre Merkezi ile Bilecik
Belediyesi Kültür ve El Sanatları Merkezinde gerçekleştirilecek” ifadelerini
kullandı.

İstanbullulara güvenli, temiz ve
ücretsiz internet hizmeti veren İBB
BELNET şubelerinde bilişim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ışığında
farklı alanlarda da projeler uygulanıyor. Birçok BELNET şubesi Deneyap
Teknoloji Atölyesi’ne dönüştürülürken, ücretsiz internet hizmeti vermeye devam eden şubelerde ise İBB
Dijital Akademi Projesi uygulanmaya
başlandı.
Kodlama, fotoğraf işleme teknikleri ve muhasebeye yoğun ilgi
Hafta içi ve hafta sonu günlerinde
olmak üzere haftanın yedi günü yapılan eğitimlerden yazılım ve kodlama,
muhasebe ve fotoğraf işleme teknikleri, çocuk ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler, genellikle meslek
hayatlarına katkı sağlayacak eğitimler olduğu için muhasebe ve fotoğraf
işleme teknikleri eğitimini tercih ettiklerini belirtirken, yazılım ve kodlamanın katılımcıları ise çocuklardan
oluşuyor. Çocuklar bu eğitimlerde yazılım ve kodlamanın temelini öğrendikten sonra, oynadıkları bilgisayar
oyunlarını kendileri tasarlayabiliyor.
10 Farklı alanda eğitim veriliyor
Dijital Akademi Eğitimleri’nin

ikinci döneminde 456 kursiyer eğitim alıyor. Küçük büyük her yaştan
katılımcısı bulunan akademilerde
kursiyerlere temel bilgisayar kullanımı, bilgisayar işletmenliği, yazılım
ve kodlama, ofis programları kullanımı ve ileri ofis teknikleri, video klip
hazırlama teknikleri, bilgisayar programlama teknikleri, fotoğraf işleme
teknikleri ve bilgisayarlı muhasebe
eğitimleri veriliyor.
İlk eğitim döneminde 320 kursiyer sertifika aldı
2018 yılında ilk kez hayata geçirilen Dijital Akademi Projesi kapsamında 13 BELNET şubesinde, eğitimler verildi. İlk yıl 320 öğrencinin
katıldığı ve Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı sertifika verilen eğitimler, bu
yıl da devam ediyor.
İBB Dijital Akademi’de Mayıs
ve haziran aylarında blog, web sitesi
yapımı ve bloggerlık, bilgi güvenliği
bilinçlendirme eğitimi, powerpoint
ile sunum hazırlama teknikleri, bilgisayarda ödev araştırma ve indirme
metotları konularında da eğitimler
başlayacak. Yıl sonuna kadar sürecek
eğitimleri tamamlayan katılımcılara
sertifika verilecek.
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İz Bırakan Başarılı Kadınlar Üsküdar’da Ağırlandı
Üsküdar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında geleneksel olarak düzenlediği İz Bırakan Kadınlar Zirvesi’nin 3’üncüsünde, başarılarıyla
Türkiye ve dünyada iz bırakan kadınları ağırladı. Türkiye’nin adını dünyaya duyuran ünlü kadınlar bu zirvye katılarak deneyimlerini paylaştı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalarıyla örnek gösterilen
projelerin mimarı Esra Albayrak’ın
onur konuğu olduğu zirvede, Türkiye’nin adını dünyaya duyuran ünlü
piyanist Nehir Özzengin, başarılı basketbolcu Nevriye Yılmaz, Cumhuriyet
tarihinde yüzmede ilk kadın Avrupa
Şampiyonu unvanını kazanan engelli yüzücü Sümeyye Boyacı, sanat ve
teknoloji arasında kurduğu ilişkiyle
tasarıma farklı bir boyut kazandıran
dünyaca ünlü uzay tasarımcısı Ayşe
Ören, ödüllü filmleriyle dikkatleri
üzerine çeken Samah Safi Bayazid, başarı hikâyelerini katılımcılarla paylaştı.
Hilmi Türkmen, “Hükümetin
çıkardığı yasalarla farkındalık yükseldi.’’
Nehir Özzengin’in muhteşem
Chopin performansıyla başlayan zirvede konuşan Üsküdar Belediye Baş-

kanı Hilmi Türkmen “Kadınlar herhangi bir alanda başarılı olmak için
erkeklerden daha fazla çalışmak zorunda. Maalesef böyle dizayn edilmiş
ancak suni olan bir toplumsal işleyiş
var. Bu akıntıya karşı kürek çekerek
başaran ve böylece hayata iz bırakan
kadınların hikayeleri anlatılmayı hak
ediyor. Bu hikayelerden ilham alarak
hayatını değiştirecek binlerce kadın
var.’’ dedi.
Kadınların maruz kaldığı sorunların aslında toplumun maruz kaldığı
sorunlar olduğunu ve müreffeh topluma giden yolun kadınların hayatından geçtiğine dikkat çeken Başkan
Hilmi Türkmen, son yıllarda hükümetin düzenlediği sosyal kampanyalar ve çıkardığı yasalarla farkındalığın
yükseldiğine dikkat çekti. Zirve kapsamında, Türkiye’de ilk kez Osmanlı
Saray Sultanları Müzesi’ni de hizmete
açtıklarını ifaden Başkan Hilmi Türkmen, “16. ve 19. yüzyıl arası Osmanlı
dönemine ait eserlerin, izlerin, nakış-

Edremit’e İkinci Kez
“12 Yıldız Şehri” Ödülü
Edremit Belediyesi, Avrupa Konseyi’nin ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongresi’nin, Avrupa Yerel Demokrasi
Haftası kapsamında verilen “12 Yıldız
Şehri” unvanına layık görüldü.
Edremit Belediyesi, Avrupa Yerel
Demokrasi Haftası’nın 2018 temasına
uygun etkinlikleri ve Avrupa vizyonuna sahip çalışmaları, hayvan, doğa ve
insan dostu yenilikçi proje ve fikirleri,
katılımcı yerel yönetimi projeleriyle,
‘12 Yıldız Şehri’ sertifikası almaya hak
kazandı.
Fransa´nın Strazburg şehrinde geçtiğimiz salı günü düzenlenen ödül törenine, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Acar ve Edremit Belediye
Meclis Üyesi Mehmet Ertaş katıldı.
Edremit Belediye Başkan Yardımcısı
Tamer Acar, aldıkları, “12 Yıldız Şehri”

ödülünü Edremit’e ithaf ettiklerini belirterek şunları söyledi:
“Edremit Belediyesi olarak hazırladığımız etkinliklere katılarak, bu eşsiz
başarıya katkı sağlayan değerli gençler,
çocuklar, öğretmenler, personelimiz,
yerel idareciler ve bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederek bugün teslim aldığımız 12 Yıldız Şehri ödülünü gururla
Edremit’imize ithaf ediyoruz. Uluslararası ve Avrupa Birliği´nin teşvik ettiği
bu tarz etkinliklerde yer almak Edremit
Belediyesi´ne stratejik işbirlikleri, yeni
hibe kaynakları ve proje ortaklarının
kapılarını açmasını sağlayacaktır.”dedi.
Avrupa çapında büyük prestij getiren
bu ödül, Edremit Belediyesine yeni stratejik işbirliği ve proje ortaklıklarının kapılarını açacak. “12 Yıldız Şehri” unvanı,
yeni hibe kaynaklarının bulunmasına ve
bu kaynakların daha etkin kullanılmasına
da katkı sağlayacak.

İBB Toplu Ulaşım Araçlarının Yaş
Sınırını Yükseltti
İstanbul
Büyükşehir
Belediye
Başkanlığı
Ulaşım
Koordinasyon Merkezi, toplu ulaşımda kullanılan minibüs,
taksi ve taksi dolmuşların yaş sınırlarını yükseltti.

Yolcuların, ALO 153 Beyaz Masa’ya ulaşım araçlarının fazla yıpranmış
olmasıyla ilgili yaptığı şikayetler neticesinde, toplu taşıma araçlarına yeni
bir düzenleme getirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) ilgili kararında,
“Toplu ulaşımda kullanılan taşıtların
ekonomik ömürlerinin sonuna kadar
kullanılması, mevcut taşımacıların
ekonomik gelişmelerden en az şekilde
etkilenmesi amacıyla” toplu ulaşımda
kullanılan taşıt yaş sınırlarının yükseltilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Buna göre; 10 yıl olan minibüslerin
yaş sınırları 12 yıla, 8 yıl olan taksi
dolmuşlar 10 yıla, 5 yıl olan sarı veya
bordo renkli taksiler 6 yıla, 8 yıl olan
turkuaz ve siyah renkli taksiler ise 9
yıla çıkarıldı.
Taşıtların yaş sınırlarına, taşıtla-

rın hibrit olması durumunda ilave 1,
yüzde 100 elektrik motorlu olması
durumunda ise ilave 2 yaş eklenilmesi
kararı da alındı.
Taşımacılık faaliyetleri esnasında taşıtlardaki yıpranmanın fazla olması ve
vatandaşların ALO 153 Beyaz Masa’ya
konu hakkında sıklıkla başvurması nedeniyle taşıtların yaş sınırı uygun olsa
dahi toplu ulaşım aracı olarak kullanılması konusunda karar vermek üzere
Taşıt Uygunluk Kurulu oluşturulmasına karar verildi.
UKOME, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İstanbul
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl
Müdürlüğü, İSTESOB, TŞOF temsilcilerinden oluşacak bir alt komisyonun
kurulması, komisyonun vereceği karar
doğrultusunda araçlara Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenmesinin koşul,
süre ve diğer hususların belirlenmesi
kararı aldı.

ların ve saray dışındaki hayatın tam
da köklerinden öğrenebileceği güzel
bir müze oldu. Proje ortağımız Sabancı Olgunlaşma Enstütüsü’yle geçirdiğimiz bu müze, tarihimizi birtakım
dedikoducu dizilerden, oryantalist
tablolardan değil, gerçek kaynağından öğrenmemize vesile olacaktır.’’
diye konuştu.
Esra Albayrak: “Keşke böyle bir
güne ihtiyaç olmasaydı”
Onur konuğu Esra Albayrak ise
zirvede yaptığı konuşmada şunları
söyledi: “8 Mart vesilesiyle bir haftadır belki de en çok kadın kelimesini
duyuyoruz. Keşke bunu duymak zorunda olmasaydık, keşke böyle bir
gün olmak zorunda olmasaydı. Sözcüklere baktığınızda kadın kelimesi
belki birkaç satırla anlatılacak bir kelimeyken, hayata vurduğunuzda kadın kelimesinin karşılığı çok katmanlı
bir hal alıyor. Katmanlar arasında
gezdiğimizde, Peygamber efendimizin
hemen yanı başındaki dimdik duran

bir ticaret erbabı Hz. Ayşe, Kuran-ı
Kerim’de ismi tek geçen kadın olan,
yine iffet örneği Hz. İsa’nın annesi
Hz. Meryem, Kurtuluş mücadelemizin cesur kadınları; Nene Hatunlar,
Kara Fatmalar, Halide Edipler, 28 Şubat baskılarına dimdik direnen omurgalı kadınlar, Filistin’deki insanlık
dramına ses vermek için İsrail tankları
altında can veren Rachel Corrie, tüm
zorluklara katlanıp engelli çocuklarını eğitimden geri bırakmayan anneler çıkar karşınıza. Sanat, bilim, tıp,
hukuk, akademiler, yüzlerce binlerce
kadınların ayakla izleriyle kaplı.
Dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan kadınların, insanlık
tarihine yaptığı katkılar açık. Ancak
dünyadaki olumsuzluklardan en çok
etkilenen de maalesef yine kadınlar.
Müslüman kadınlar olarak dünyanın
kadınları ile ortak meselelerimiz olduğu gibi ayrı bir cenderenin içinde
olduğumuz da bir gerçek. Bu cenderenin birkaç ayağı var; Birincisi
İslamafobik söylem ve uygulamalar;
ikincisi ise modern dünyanın saygı
duyulan bir parçası olabilmek adına
mahremiyet gibi kendi değerlerinden
ödün vermek, tek tipleşme; üçüncüsü
ise din adı altında kadınların ikincilleştiren, dar bir alana hapseden, adalet ve merhametten nasiplenmemiş,
geleneksel kültür ve davranışların islamafobik söylemi yeniden beslemesi.
Tüm bunlar, kadını içinde yaşadığı
toplumda zorlu bir varoluş mücadelesine sokmaktadır. Bu konuda, İslam
dünyasının dürüst bir muhasebeye
ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Her
kadın hakkı konuşulduğunda “Batı
yine bizi kadın üzerinden yine asamble edilecek, Batı bizi yer’’ korkusuyla
kalkanlarımızı kaldırmamız gerekiyor. Eleştirilere kulak tıkamak yerine
inancımız ve köklü medeniyet tecrübemizi de katarak kadınlara verilen
olumlu statüyü yeniden keşfetmek ve
ihya etme zamanının geldiğini düşünüyorum. Şundan da eminim, sizler
de emin olun, kendi değerlerinden
inanan ve ondan güç alan gençler
ve nesiller kolay kolay asamble edil-

mez. Bu topraklar bunun örnekleriyle
dolu.’’
Başarılarıyla iz bırakan kadınlar
anlattı
Cumhuriyet tarihinde yüzmede ilk
kadın Avrupa Şampiyonu unvanını
kazanan engelli yüzücü Sümeyye Boyacı “Avrupa Şampiyonası’na hazırlık
süreci sırasında -6 derecede çalıştık.
Antrenman sonrası tekerlekli sandalyeyle dolaşmak zorunda kaldım.
Hiçbir şey kolay olmuyor. En büyük
yarışımı irademle verdim. Beni engelli
bir birey olarak saklamayan ailem sayesinde bugün buradayım.’’ derken,
Samah Safi Bayazid. “Başörtülü bir
film yapımcısıyım. 7 yıldır kimsenin
anlatmaya cesaret edemediği ya da anlatmak istemediklerini anlatıyorum.
Göçmenlerin yaşadıkları zorluklar,
savaş mağduru çocukların hikayeleri,
İslamofobi… Bütün başarılı kadınların arkasında inanan ve başaran kadınların birliği yatar. Hepimiz kadın
olarak bu dünyada bir rol üstlenmeliyiz’’ diye konuştu”. Bulgar göçmeni
bir ailenin kızı olarak zorlu bir süreç
yaşadığını, iki kez geçirdiği bel ameliyatının ardından sahalara dönerek
şampiyonluklar yaşayan milli basketbolcu Nevriye Yılmaz, başarılı olmak
isteyen kadınlara ‘’Herkesin uyuduğu
zaman siz çalışın. O zaman farklı olabilirsiniz.’’ çağrısında bulundu.
Türkiye’nin adını dünyaya duyuran ünlü piyanist Nehir Özzengin,
hedefinin yeni Nehirler yetiştirmek
olduğunu söylerken uzay tasarımcısı
Ayşe Ören ise ‘’Yurt dışında kimse sizi
Ayşe Erel olarak tanımıyor, arkanızda
Türk tasarımcı yazıyor, bu çok değerli.’’ diye konuştu. Zirve, Türkiye’nin
ilk Osmanlı Saray Müzesi’nin açılışıyla sona erdi.

Başakşehir’de Deprem Simülasyon Merkezi Açıldı
Başakşehir Belediyesi, deprem anında yapılması gerekenlerin anlatıldığı ve çocukların
afetlere karşı bilinçlendirildiği Deprem Simülasyon Merkezi’ni törenle hizmete açtı.

Açılışta konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bilinçlendirme çalışmalarımız hızlı bir şekilde
devam ediyor. İlçemizi depreme dayanıklı, güçlü, yaşam kalitesi yüksek bir
şehir olarak hazırlıyoruz.” dedi.
Başakşehir Belediyesi tarafından
yapılan Kayaşehir Kültür ve Yaşam
Parkı’nda bulunan Deprem Simülasyon Merkezi, düzenlenen bir törenle
hizmete girdi. Açılış törenine; Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başkan Yardımcıları Mehmet
Tayip Tanrıkulu ile Serkan Çelik, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Doğa
Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, birim müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
“İlçemizi depreme dayanıklı bir
şehir olarak hazırlıyoruz.”
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamadai, 1-7 Mart Deprem
Haftası’nda, ilçedeki çocuklara ve
vatandaşlara yönelik depremle ilgili
bilinçlendirme çalışmalarına hız ver-

diklerini belirterek, “Bugün açılışını yaptığımız simülasyon odasında,
çocuklarımıza önce sivil savunma
eğitimi verip hemen ardından yapay
deprem deneyimi yaşatarak deprem
öncesinde, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim çalışmaları yapacağız. Başakşehir,
kayalık bir bölge üzerine kurulduğu
için deprem konusunda avantajlı bir
ilçeyiz. Bilinçlendirme çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor.
İlçemizi depreme dayanıklı, güçlü,
yaşam kalitesi yüksek bir şehir olarak
hazırlıyoruz. Tüm amacımız bu.” diye
konuştu.
“Marmara’da büyük bir deprem
bekliyoruz.”
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)
Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi
Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da,
depremle ilgili bilinçlendirme çalışmalarından dolayı Başakşehir Belediyesine ve Başkan Kartoğlu’na teşekkür
ederek, “Burası, geleceğimiz olan çocuklar için çok önemli bir tesis. Bizler
depremi ne kadar anlatsak da, yaşamak farklı. İnsanlar, bu simülasyon
merkezinde depremi bizzat yaşıyorlar.

Bu önemli bir deneyim. Deprem bizim gerçeğimiz. Marmara’da denizin
içerisinde büyük bir deprem bekliyoruz. 10 yıl içerisinde gerçekleşmesi
beklenen bir depreme karşı şimdiden
bu tarz çalışmaların yapılması ve eğitimlerin düzenlenmesi gerçekten çok
önemli.” dedi.
Öğrencilere “Temel Afet Bilinci
Eğitimi.”
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, daha sonra
deprem anında yapılması gerekenler
konusunda konuklara ve öğrencilere önemli bilgiler aktardı. Sivil Savunma Eğitmeni Jeoloji Mühendisi
Habip Polat, Kayaşehir Şeyh Şamil
İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine
“Temel Afet Bilinci Eğitimi” verdi.
Eğitimin ardından öğrencilere, simülatörde 5.4 ve 7.4 büyüklüğündeki
depremlerde sınıfta ve evde nasıl hareket etmeleri gerektiği uygulamalı
olarak gösterildi.
Program sonunda katılımcılara,
“Tedbir Hayat Kurtarır” ve “Yapısal
Olmayan Tehlikeler Azaltılabilir” başlıklı bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

7

GÜNCEL

Hayvan Barınağında
Sevgi Günü Kermesi

Kocaeli’de 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı Gerçekleştirildi
Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ ve ilgili odalar tarafından
düzenlenen Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı ile
Doğu Marmara Sera, Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarı 6-10 Mart tarihleri arasında Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi

Geçen yıl ilki düzenlenen fuara bu
yıl 65 bin 103 ziyaretçi, tarım sektöründe lider ve alt firmalardan oluşan
130’u aşkın firma, çok sayıda büyükşehir ve ilçe belediyeleri katılım sağladı.
Hayvancılık, tavukçuluk, süt endüstrisi, sera, bahçe ile süs bitkileri,
endüstrisi konularında alet, ekipman
ve ürünlerin sergilendiği fuarda, tarım ve hayvancılık alanında görev
yapan kurumlar, ziyaretçilerle bilgi
paylaşımında bulundu.
“Sadece fuar yapmıyoruz, Ar-Ge
zemini hazırlıyoruz”
TÜYAP Anadolu Fuarları Doğu
Marmara Bölge Müdürü Fatih Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşamba günü ziyarete açılan
fuarda beklentilerinin üzerinde bir
ilgiyle karşılaştıklarını belirtti.
Fuara 130’un üzerinde firmanın ve
65 bin 103 ziyaretçinin katıldığını aktararak bundan duyduğu sevinci dile
getiren Güngör, şöyle konuştu:
“Tarım son günlerde büyük önem
arz ediyor. Tarım fuarı ile birlikte
firmaları ziyaretçiyle buluşturmak,

yeni ürünleri burada teşhir etmek ve
alıcıyla satıcıyı bir araya getirmeyi
amaçladık. Buna bir tür inovatif taban diyebiliriz. Biz burada sadece fuar
yapmıyoruz, aynı zamanda biz burada
Ar-Ge zemini hazırlıyoruz. Yaptığımız
fuar içerisinde birçok etkinlik düzenledik. Mesela Büyükşehir Belediyemiz
tarafından, ‘kadın çiftçiler yarışıyor’
programı yapıldı. Bol katılımlı ve oldukça etkili oldu. Yine birçok eğitim
ve sempozyum düzenlendi. Çiftçiyi
ve sektörü gelişmeye ve değişime, yeniliklere adapte etmeye, teknolojileri
uygulamaya yönelik her türlü önlemli
almaya gayret gösteriyoruz.”
Güngör, fuarı sadece Kocaeli için
yapmadıklarını, etkinliğin İstanbul’u
da içinealarak Sakarya, Düzce, Bolu,
Zonguldak, Bartın, Karabük, Bilecik
ve Yalova’nın tamamını kapsadığını
kaydetti.
Sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli’nin tarıma elverişli verimli arazilerinin bulunduğuna dikkati çeken Güngör, “Bu lokasyon demir, deniz ve
hava yolunu bünyesinde barındırıyor.
Her yönden ulaşım ağı çok kuvvetli.
Tarım arazileri burada oldukça fazla. Burada bu sektörün gelişmemesi
için hiçbir neden yok. Sanayi tabii ön

planda ama güzel de bir tarım sektörü
var. Burada biz özellikle bunu ortaya
çıkarmaya çalışıyoruz.” Dedi
“Kanatlı beyaz et üretiminin
yüzde 70’i bu bölgeden sağlanıyor”
Sera, bahçe ve süs bitkileri konusunda Kocaeli, Yalova ve Sakarya’da
çok ciddi potansiyel olduğuna işaret
eden Güngör, “Biz bunları bir araya
getirmeye çalışıyoruz. Kanatlı beyaz et üretiminin Türkiye genelinde
yüzde 70’i bu bölgeden sağlanıyor.
Kanatlı Et Yetiştiricileri Birliğimiz de
burada. Manda eti buranın bir değeri.
Damızlık Manda Yetişticileri Birliğimiz de burada. Damızlık Sığır Yetişticileri Birliğimiz de burada. Arıcılık
da çok ileri bir noktada. Arı Yetiştiricileri Birliğimiz de burada. Aslında
hepsini bir bütün olarak düşünüp,
bu bütünden ara segmentleri besleyip
bunlardan tekrar bir bütün çıkarmayı
planlıyoruz. Mesela burada tavukçuluk ve tavukçuluk endüstrisine yönelik fuar organizasyonu yapılabilir.
Sadece sera bahçe süs bitkisi üzerine
bir organizasyon yapılabilir. Bu bölge
bunu kaldırabilecek nitelikte ve güçte. O yüzden bu fuarlar Türkiye’nin
en iyi fuarları olabilecek niteliktedir.”
değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Belediyesi ve Yedikule Hayvan Barınağı gönüllülerinin ortak
katılımı ile 7’ncisi düzenlenen Geleneksel Sevgi Günü Kermesi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Fatih Belediyesi ve Yedikule Hayvan Barınağı gönüllülerinin ortak
katılımı ile 7’ncisi düzenlenen, Geleneksel Sevgi Günü Kermesi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gelirinin
Yedikule Hayvan Barınağı’na bağışlanacağı Sevgi Kermesi’ne genç, yaşlı
birçok hayvanseverin yanı sıra Fatih
Belediye Başkanı Mustafa Demir de
katıldı. 3 bin köpeğin yaşadığı barınağa gelir sağlamak için birçok gönüllünün yardımıyla stantlar oluşturuldu.
Stantlarda, el ürünü eşyaların satışı ve
çekilişler yapıldı. Kermeste, sakatlığı
bulunan ‘Çiço’ adlı köpek de büyük
ilgi gördü. Yedikule Hayvan Barınağı’nın gönüllü yöneticisi Meral Olcay,
“Çiço, 45 günlükken insan görünümlü biri tarafından tekme ile felç olmuş
bir köpek. Burada ilgi, sevgi ve alakayla onu hayata döndürdük. Şimdi
aparatı ile oldukça mutlu, tedavisine
devam ediyoruz” dedi.

Akyazı’da“Değerli Kardeşime”
Adlı Proje Hayata Geçirildi
Büyükşehir Belediyesi Akyazı SGM
Çocuk Kulüpleri tarafından “Değerli
Kardeşime” isimli kıyafet bağışı projesi
hayata geçirildi.
Akyazı SGM’nin hayata geçirdiği
projede, yeni ve kullanılmamış giysilerle, ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak amacıyla bir kampanya başlatıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı SGM Çocuk Kulüpleri tarafından

Minik Eller, Kuşları Sıcak Yuvalarına Kavuşturdu
Arnavutköylü minik öğrenciler,
Belediye Başkanı Haşim Baltacı ile
birlikte, kış aylarında kuşların üreme
dönemi olması ve yem ihtiyaçlarının
karşılanması amacı ile İmrahor Mesire Alanı’nda bulunan ağaçlara 700
adet kuş yuvası yerleştirdiler.
Arnavutköy Belediyesi tarafından
hayata geçirilen sosyal sorumluluk
projesiyle, kuşlar soğuk kış günlerinde sığınacakları sıcak yuvalara kavuşmuş oldu. Arnavutköy Belediyesi
Gençlik Eğitim Merkezi Doğa Kulübü minik üyelerinin, Serçe, İskete,
Florya, Saka ve Kırlangıç gibi orman
kuşlarının üreme ve yumurtlama döneminde, sağlığa herhangi bir zararı
bulunmayan ahşap ve organik boyalarla yaptıkları yuvalar, ağaçlarda
renkli görüntüler oluşturdu. Ekolojik
dengeyi koruma ve çevre bilincini
uyandırma amacıyla gerçekleştirilen
projeyle, mesire alanı kuş evleriyle
daha da renklendi ve güzelleşti.
“Tüm canlılara karşı sevginin ne
olduğunu anlatmak adına yapılmış
bir etkinlik”
Çocuklarla beraber boyama yapan
ve kuş yuvalarını ağaca asan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı,
“Bugünkü çalışmamızda gerçekleştirmeyi amaçladığımız 2 ana konu var.

Birincisi kuşların, özellikle orman
kuşlarının üreme, yumurtlama zamanı olan bu dönem de onlara birer barınak sağlamak. Tabii ki bütün
ihtiyacı giderecek bir şey değil ama
sembolik anlam taşıyan özellikle çocuklarımıza böyle bir bilinci vermeyi
amaçladığımız bir etkinlik. İkincisi
çocuklarımıza bu bilinci aşılamak.
Onlara böyle bir etkinlikle neye ulaşmaya çalıştığımızı söylemek. Hem
hayvanlara karşı, tüm canlılara karşı
sevginin ne olduğunu anlatmak adına
yapılmış olan bir etkinlik.” şeklinde
konuştu.
“Soğukta aç kalmasınlar, üşümesinler”
Kuş yuvalarının montajını ve
boyamasını yaparak ağaçlara asan
öğrencilerden biri , “Kuşlara yuva
yapıyoruz. Kuşlar yuvasına girsin,
yuvalarında mutlu olsunlar. Soğukta
aç kalmasınlar, üşümesinler.” diye konuştu. Yaptığı yuvayı boyayan bir öğrenci ise, “Serçelere yuva yapıyorum.
Bu bittikten sonra buna benekler yapacağım. Bunları ağaçlara asacağız.
Serçeler bunlara girecek.” şeklinde
konuştu. Kar yağdığında kuşların
üşümemesi için yuvaları yaptıklarını
söyleyen bir öğrenci, “Kuşlara yuva
yapıyorum. Kar yağınca içine girsin
üşümesin diye ağaca asacağız.” ifadelerini kullandı.

Kuş yuvalarıyla ilgili önemli hatırlatmalar
Kuşlara konaklama alanları sunulmadığında, ormanlarımız ve yeşil
alanlarımız bir yangına göre beş kat
fazla zarar görmektedir.
Kuş türleri, yuvalarını kuracakları yüksekliklere göre farklı tercihlere sahiptirler. Serçe kuşlarının yuva
yükseklikleri 2-5 metre arasındadır.
Yüksek yuvalar, genellikle kediler ve
benzeri hayvanlar açısından güvenlidir. Ancak montaj, temizleme ve
gözlemenin daha zor olabileceği düşünülmektedir. Bahçenizde yaşayan kuşların yükseklik gereksinimlerine göre
oldukça esnek olduklarını ve yuvasını
kolayca seçebileceklerinin farkında
olmalısınız. Yükseklik ideal olmasa
da, evin güvenli ve sağlam bir şekilde
monte edilmesi önemlidir.
Aşırı yağışlı bölgelerde, korunaklı
bir bölgede bir kuş evi kurmak en iyisidir. Çok sıcak bir bölgede ise daha
serin, gölgeli bir yer şarttır. Hassas
yavru kuşların ve ebeveynlerin korunmasına yardımcı olmak için giriş deliği her zaman hakim rüzgarlardan uzak
durmalıdır.
En az yılda bir kere, yuvayı temizlemenizi ve kullanılan ipi yenilemenizi
tavsiye ederiz. Herhangi bir sebeple
yuvaya yaklaştığınız zaman dikkatli
olunuz. Kuşları ve yavrularını ürkütmeyiniz. Yuva dolu ise dokunmayınız.

“Yedikule hayvan barınağı’ndaki
hayvanların farkına varılsın istiyoruz”
Fatih Belediye Başkanı Mustafa
Demir ise süreç içinde her yıl kermese
katılımın daha da arttığını belirterek,
“Amacımız, hayvan haklarının farkına varılsın, Fatih Belediyesi Yedikule
Hayvan Barınağı’nın farkına varılsın
istiyoruz. Çünkü buranın 15 yıllık
bir mazisi var. 22 çalışanı, 2 veterineri var. Burada çok ciddi bir emek var.
Yedikule Hayvan Barınağı’ndaki hayvanların farkına varılmasını istiyoruz.
Burada 3 bin tane hayvanımız oldu.
İçlerinde özel ilgiye ihtiyaç olan, hasta olan hayvanlarımız var. Buranın
ihtiyaçlarının da giderilmesi gerekiyor. Buradaki kermeste hayırseverler
ve hayvanseverler var. Hayırseverler
malzemelerini bağışlıyor. Buradan
toplanacak parayla hayvanlarımızın
ihtiyaçları giderilecek.” dedi. Barınaktaki hayvanların çalınmaya çalışılması
durumunun da sorulduğu Demir, barınaktaki güvenlik önlemlerinin artırıldığına vurgu yaparak bir daha öyle
bir durumun yaşanmadığına dikkat
çekti. Türk Kalp Vakfı tarafından “İyi
kalpli insan” ödülü verilen Mustafa
Demir kermesteki stantları da gezdi.

“Değerli Kardeşime” isimli kıyafet bağışı projesine birçok Sakaryalı katılım
sağladı. Toplama merkezine yeni ve
kullanılmamış çocuk giysileri ulaştırarak destek sağlayan Sakaryalılar, kıyafet
ihtiyacı olan çocuklara yeni ve kullanılmamış kıyafetler topladılar.
“Değerli Kardeşime” destek projesi kapsamındaki kampanya süresince
toplanan kıyafetler, kampanya sonunda ihtiyacı olan çocuklara ulaştırıldı.
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Yatay Mimari için İlk Adım Beyoğlu’nda Atıldı
”Yatay Şehirleşmeyle Yükselen Türkiye” projesinin startını, Beyoğlu’nda Örnektepe Dönüşüm Projesi’nin temeli atarak veren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Beyoğlu değişiyor. Bir çekim merkezi haline geliyor.” dedi. Örnektepe Projesi ile 390 daire ve 15 işyerinin yanı sıra Cami ve Kültür Evi inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31
Mart seçim kampanyası kapsamında
açıkladığı seçim manifestosunda yer
alan ”Yatay Şehirleşmeyle Yükselen
Türkiye” projesini tanıtım lansmanı
Beyoğlu’nda gerçekleştirildi. Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda düzenlenen
törende, Beyoğlu Belediyesi ile TOKİ
işbirliğinde hayata geçirilen Örnektepe Dönüşüm Projesi’nin temeli atan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ tarafından yatay mimariyle Türkiye’nin
çeşitli bölgelerinde inşa edilecek 50
bin sosyal konut projesinin de detaylarını açıkladı. Programa; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah
Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız ve
TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un yanı
sıra binlerce vatandaş katıldı.
“Beyoğlu çekim merkezi haline
geliyor”
Beyoğlu’nda ve Taksim Meydanı’nda yapılan yatırımları anlatan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Taksim
Meydanı’nı yeniden düzenliyoruz.
Hepsinden öte Atatürk Kültür Merkezi’nin temelini attık. Orayı muhteşem
bir şekilde inşa ediyoruz. Bir hayırseverimiz vasıtasıyla yıllardır yapılamayan
ama şimdi yükselen Taksim Camii’ni
de yapıyoruz. Artık Taksim Meydanı’nda araç görmeyeceksiniz. Bunların
yanında Tersane İstanbul’u yapıyoruz.
Orası Beyoğlu’na, İstanbul’a bir başka
hava getirecek. Orası marka olacak.
Haliç Tersanesi de bilim, sanat merkezi olacak. Beyoğlu değişiyor. Bir çekim
merkezi haline geliyor.” dedi.
“Toki’nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz”
TOKİ aracılığı ile yapılacak konutların müjdesini de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün burada aynı
zamanda TOKİ’nin 50 bin yeni sosyal
konut projesinin müjdesini veriyoruz.
Yarın Ziraat Bankası ve Halk Bankası
aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi 45 gün sürecek.
Ondan sonra da hızla diğer süreçlere

geçiyoruz. Bu konutların bir başka
özelliği de yatay mimariyle inşa edilecek olmalarıdır. Böyle 15, 20, 30 kat
yok. Burada zemin artı 3, bilemediniz
zemin art 4 ve mimarisi gerçekten çok
güzel. Milletimizin geleneğine, göreneğine uygun şekilde mahalle kültürünü yaşatacak, insanların toprakla ve
yeşille irtibatını en üst düzeyde tutacak bir mimari anlayışla şehirlerimizi
dönüştürüyoruz.” ifadelerini kullandı.
“Bu projeyle kentsel dönüşüm
çalışmalarını birleştiriyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2019
yılı içinde 67 şehrimizde 140 projeyle
50 bin yeni sosyal konutun ihalesini
gerçekleştireceğiz. Proje bedeli yaklaşık 10 katrilyon lira olan bu konutlar
75 metrekareyle 128 metrekare arasında inşa edilecek. Fiyatları 116 bin lira
ile 399 bin lira arasında değişecek bu
konutlardan alt gelir gurubuna yönelik olanların taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak.
Bu projeyle kentsel dönüşüm çalışmalarını birleştiriyoruz. Hak sahiple-

rini mağdur etmeyeceğiz. Ama kamu
menfaatlerini de gözeteceğiz. Böylece
köhnemiş alanları ortadan kaldırıp,
yerlerine yepyeni, her türlü altyapı ve
üstyapıya sahip yerleşim yerleri inşa
edeceğiz. Düşük ve orta gelirdeki vatandaşlarımız için yapacağımız bu konutların şimdiden milletimize hayırlı
olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Yatay şehircilik hamlesinin beyoğlu’ndan başlaması beyoğlu için
bir talihtir.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet
Misbah Demircan ise, Yatay Şehircilik
hamlesinin Beyoğlu’ndan başlamasının Beyoğlu için bir talih olduğunu
belirterek, “Bizim medeniyetimizde
şehir, her şeyden çok insandır, gönüldür. Gönülden gönüle kurulan köprülerdir. Kanaatimce yatay şehircilik,
şehrin insan tarafını yükseltecek yeni
bir hamledir. Mimari, fiziki ve çevresel dokunun insanileşmesi, medenileşmesidir. Yatay şehircilik hamlesinin
Beyoğlu’ndan başlaması Beyoğlu için
bir talihtir. Okçular tepesinde, okun

atıldığı yerde şehirciliğimiz için yeni
bir menzil taşıdır. Allah’ın izniyle 1
Nisan Sabahı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı’nı devredeceğim Haydar Ali
Yıldız başkanımız, şehircilik okunu
yeni menzillere ulaştıracak. Beyoğlu
yine, her zaman olduğu gibi önden gidecek. Yatay şehirciliğin en iyi uygulamaları Beyoğlu’nda serpilecek. Yatay
Şehircilik hamlemiz hayırlı, uğurlu
olsun.” diye konuştu.
Yatay mimarinin ilk örneği
Beyoğlu Belediyesi ve TOKİ’nin
işbirliğinde hayata geçirilen Örnektepe Projesi kapsamında, Örnektepe’de
riskli alan ilan edilen 2,5 hektar büyüklüğündeki alan etaplar halinde
dönüştürülecek. Yatay mimarinin ilk
örneği olarak hayata geçirilecek proje
kapsamında 390 daire ve 15 işyerinin
yanı sıra Cami ve Kültür Evi inşa edilecek. 14 bin 959 metrekare alan üzerinde yükselecek olan 1. etapta 168
konut ve 10 dükkan yer alacak.

Sarıyer’de Kamil İlhan Parkı Açıldı
Sarıyer Belediyesi, 19 yıl önce hayata veda eden Kilyos
eski muhtarı Kamil İlhan’ın adının verildiği parkı baştan
aşağıya yeniledi. İlhan’ın ailesinin de katıldığı açılışta
duygusal anlar yaşandı

Sarıyer Belediyesi geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Kilyos eski
muhtarı Kamil İlhan’ın adının ölümsüzleştirildiği, Kilyos Kumköy’de bulunan parkı baştan aşağı yeniledi. Parkın
açılışında duygusal anlar yaşandı. Çocuk oyun gruplarından fitness alanına
kadar donatılıp halkın kullanımına sunulan parkın açılışında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kilyos Muhtarı Turgut Serdarlı, Kamil İlhan’ın eşi
Suzan İlhan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesini çocuklarla kesen Başkan Genç, “Bu bir dayanışma
örneğidir” dedi.

Küçükçekmece Semt Konaklarına Bir Yenisi Eklendi
Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kemalpaşa Semt Konağı
hizmete açıldı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından
yapımı tamamlanan Kemalpaşa Semt
Konağı hizmete açıldı. Semt Konağı’nda 20 odalı aile sağlığı merkezi, etüt
salonları, çok amaçlı toplantı salonu,
kütüphane ve sergi alanı bulunuyor.
Küçükçekmece’de semt konaklarına
bir yenisi daha eklendi. İçinde 20 odalı
aile sağlığı merkezi, etüt salonları, çok
amaçlı toplantı salonu, kütüphane ve
sergi alanı bulunan Kemalpaşa Semt
Konağı hizmete açıldı. Küçükçekmecelilerin yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine, Küçükçekmece Belediye Başkanı
Temel Karadeniz, Küçükçekmece İlçe
Kaymakamı Harun Kaya, AK Parti

3’üncü Bölge Milletvekili Şamil Ayrım,
AK Parti İstanbul Milletvekili Halis
Dalkılıç katıldı.
“Millet Bahçemiz olacak”
Açılışta konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Sizlere Mart ayında bitecek yüz dönümlük
bir çalışma hazırladık. Marmara Üniversitesi’nin arazisi diye nitelendirebildiğimiz yerde şuanda çalışma devam
ediyor. İnşallah bu yaz kullanacağız.
Haziran ayının sonunda bitecek, bittiğinde böyle bir millet bahçemiz olacak.
Şuanda Küçükçekmece’de kullandığımız yüz dönümlük bir parkımız yok.
Küçükçekmece’ye en büyük parkımız
geliyor. Millet bahçesinin arkasındaki alan haziran ayında tamamlanacak”
şeklinde konuştu.

Küçükçekmece Halkalı’ya metro
geldiğinin müjdesini veren Karadeniz,
“Mehmet Akif Hastanesi önüne metro
istasyonu yapılıyor. Yahya Kemal Beyatlı
Gösteri Merkezi önünde metro istasyonu yapılıyor. Atakent’in altına metro
istasyonu yapılıyor. Atatürk ve Mehmet
Akif hastanelerimizde metro istasyonu
yapılıyor. Şuanda Küçükçekmece’de 7
noktada metro istasyonu yapılıyor. Bu
metrolar yaklaşık birbuçuk sene sonra
gelecek. Şimdi Ulaştırma Bakanlığımız
bir çalışma yapıyor. İhaleler hazırlanıyor. Bir metro da Yenikapı’dan eski belediye binamızın olduğu yere gelecek.
Metronun gelmesiyle Küçükçekmece’nin en büyük problemi olan ulaşım
çözülecek” ifadelerinin kullandı.

Parkın açılışında konuşan Kamil
İlhan’ın eşi Suzan İlhan, “Kamil İlhan,
yıllarca görev yaptı. Kilyos’a hizmet
etmeyi kendine ilke edinmişti. Onun
gibi bir insanın adının yaşatıldığı parkı yenileyen Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç ise “ Yaşam bir gündür, o da bugündür derler. O yüzden bize verilen
bu hayatı sevgi ve dostluk anlamında
daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor.
Kamil İlhan gibi yaşamımızda iz bırakan dostlarımızın isimlerinin yaşatılması çok değerli. Dayanışma bizim
kanımızda var. Bu da bir dayanışma
örneğidir” dedi.
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“Milli Teknolojileri Teşvik Edeceğiz”
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Dünya Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul’19”; Sanayi ve Bilim Bakanı Mustafa Varank,
İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve İBB Başkan adayı Binali Yıldırım ile çok sayıda yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin katıldığı törenle başladı.

Akıllı şehir sistemlerinin tüm paydaşlarını buluşturan “Dünya Akıllı
Şehirler Kongresi İstanbul’19” 13-15
Mart tarihlerinde Avrasya Gösteri ve
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Milli çözümler
Kongrenin açılış konuşmasını yapan Sanayi ve Bilim Bakanı Mustafa
Varank, Altyapı ve üst yapı projeleri
ile her şehri asli karakterini güçlendirecek şekilde tasarlayacaklarını ifade
etti. Konuşmasında; “Teknolojinin
imkanlarını şehirlerimizde en iyi şekilde kullanacak, akıllı şehirlerle yeni
ufuklar açacağız. Bu kapsamda belediye hizmetlerine erişimden, ulaşıma,
enerjiden, cihaz yönetimine kadar her
aşamada akıllı şehir uygulamalarını
destekleyeceğiz. Bunları yaparken milli teknolojileri, milli çözümleri teşvik
edecek ve vatandaşımızın emrine sunacağız.” dedi. Varank, Esenler’de akıllı
şehir çözümlerini hayata geçireceklerini kaydederek, buradaki vatandaşların
hayatını kolaylaştıracak ve refahını artıracak birçok teknolojik yeniliğe imza
atacaklarını söyledi.
Akıllı şehir temalı destekler
TÜBİTAK’ın, şimdiye kadar akıllı şehirler alanında 103 milyon liralık
bütçeye sahip 20 farklı projeyi desteklediğini vurgulayan Varank, 2019 ve
2020’de akıllı şehirler temalı çağrıların
da olacağı bilgisini vererek, “Enerji
verimliliği, yenilenebilir enerji, enerjide dijitalleşme, elektrikli ve otonom
araçlar ve atık yönetimi konularda
destekler tasarlayıp girişimcilerimizin,
teknoloji geliştiricilerimizin çağrısına sunacağız.” dedi. Varank, TÜBİTAK’ın Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması ile de akıllı şehir kavramına hizmet
eden teknolojik projeleri destekleyeceklerini aktararak, bu yolla, teknolojide milli çözümlerin başarıyla geliştirilmesini sağlayacaklarını söyledi.
“Teknolojiyle birlikte ihtiyaçlarda değişti”
Törende yaptığı konuşmada teknolojinin gelişmesiyle günlük yaşamda
önceliklerin değiştiğine vurgu yapan

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Akıllı şehirler dediğimiz kavram, insan aklının
nesnelere yüklenerek sistemlerin daha
işlevsel ve pratik çalışmasını sağlamaktır. Şehir merkezlerinde nüfusun
artması beli başlı sorunları da beraberinde getiriyor. Yüzyıllar önce ‘İstanbul’a nereden, nasıl su getirebiliriz?’
diye düşünülürken şimdi ise ‘Bu kenti
erişilebilirlik, ulaşım, sosyal aktiviteler
gibi belli konularda nasıl daha iyi hale
getirebiliriz?’ sorusuna cevap aranıyor.
Günümüzde iletişim ve teknoloji hızla
gelişiyor. Yaklaşık 20 yıl önce hayatımıza giren telefonun, bugün neredeyse
her şeyin emanet edildiği, yüklendiği
bir mobil sisteme dönüşebileceği düşünülemezdi”dedi.
“İstanbul’a Teknolojilerin Üretileceği 4 Yeni Üs Kuracağız”
Yerli ve milli teknolojilerin üretilmesi için İstanbul’a 4 yeni üs kuracaklarını açıklayan İBB Başkan adayı
Binali Yıldırım, “2021 yılına gelindiğinde yapay zekaya 52.2 milyar dolar
harcama yapılacağı, 2020 yılına gelindiğinde ise 20 milyardan fazla cihazın, nesnelerin interneti teknolojisi
sayesinde birbirine bağlı olacağı tahmin ediliyor. Nesnelerin interneti de
reseptör-ölçme, sinir sistemi-iletişim,
hafıza-iletilenleri kaydetme depolama
ve beyin-kaydedilenleri analiz etme,
karar verme ve uygulama olarak tanımladığımız 4 temel sürece dayanıyor. Yaradan’ın mükemmel sisteminden örnekle; bizim de şehirdeki her
şeyi ölçmemiz, bu verileri toplamamız;
depolamamız, büyük veriyi analiz edip
sentezlerinden kararlar üretmemiz gerekir. İşte bizde İstanbul 4.0 modeli
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin
sunduğu bütün hizmetleri bu değişim
ve dönüşümle adapte edeceğiz”dedi.
Kongrede 140’dan fazla konuşmacı yer aldı
Kongre 3 gün sürdü ve 12 ülke, 120
şehir, 102 teknoloji üreten firma ile
140’dan fazla konuşmacı yer aldı.
Renato De Castro, Dr. Jonathan
Reichental, Prof. Dr. Temel Kotil, Serdar Kuzuloğlu gibi önemli isimlerin
konuşma gerçekleştirdiği kongrede
teknoloji, mobilite, strateji, sürdürüle-

bilirlik, çevre, dönüşüm, enerji, veri ve
girişimcilik başlıkları tartışıldı.
Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler
Kongresi kapsamında Netaş Üst Yöneticisi (CEO) Müjdat Altay’ın moderatörlüğünde panel gerçekleştirildi.
Panelde konuşan KoçSistem Genel
Müdürü Akarca, dünyanın her yerinde
şehirleşmenin arttığını belirterek, her
şehrin kendine has özellikleri ve ihtiyaçlarının farklı olduğunu kaydetti.
Akarca, Türkiye’de pek çok uygulamanın yapıldığını ifade ederek, “Barselona’nın, Dubai’nin akıllı şehirliliğini
ben görmedim. Türkiye’de çok iyi uygulamaların yapıldığını biliyorum. Birkaç hafta önce Uzak Doğu’da sunum
yaptık. Sunum yapanların kalitesinden, İstanbul’un geldiği ilerlemeden,
teknoloji kullanımındaki kabiliyetinden dolayı herkes kalkıp teşekkür etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, diğer
belediyelerimiz ve teknoloji firmalarımız da çok iyi, akıllı şehircilik uygulamalarını yapabiliyorlar.” diye konuştu.
Bundan sonra belki biraz daha
bütçe ayırmak gerektiğini vurgulayan
Akarca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu
ekosistemi ayakta tutacak, yurt dışına
açacak, bu örnekleri çoğaltacak bütçeleme ve finansal destekleme yapısını
oturtmamız lazım. İstanbul’da olan
sistemlerden daha gelişmiş olanını
hiçbir yurt dışındaki şehirde görmedim. Ben şirketlerimize söylüyorum;
dijitalleşmede Türkiye’nin, kamunun
geldiği yer takdire değer. Bizim şirketler olarak dijitalleşmede kamuyu yakalamamız lazım. Türkiye’de kamunun
geldiği yer çok önemli. Akıllı şehircilik
konusunda biz tüm dünyada ders verecek noktaya geldik.”
“Bugünün petrolü data”
Turkcell’in Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Ayşem Ertopuz ise 2050’de
dünya nüfusunun yüzde 75’inin şehirlerde yaşadığının görüleceğini aktararak, “2020’lerde 1 milyonluk bir
şehrin bir günlük data tüketiminin
orta ölçekli bir operatörün mobil daha
tüketiminin 40 katından fazla olduğunu göreceğiz. Bir akıllı fabrikanın orta
ölçekli bir operatörün bir günlük data

tüketiminin 5’te 1’ini tükettiğini göreceğiz.” dedi. Ertopuz, bu rakamlara
bir operatör açısından bakıldığında fırsatlar diyarı ve zorluklar bahçesi olarak
görüldüğünü anlatarak, “Kendimizi
telekomünikasyon şirketi olarak görmeyi bıraktık ve servis odaklı deneyim
sağlayıcısı olarak görmeye başladık.”
diye konuştu.
Bugünün petrolünün data olduğunu vurgulayan Ertopuz, Türkiye’nin
datasının Türkiye’de kalması gerektiğini dile getirdi.
“Dünyada nüfusun 3’te 2’si şehirlerde yaşayacak”
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin
de BM verilerine göre 2030 yılında
dünya nüfusunun 8,6 milyar olmasının beklendiğini, Türkiye’de nüfusun
ise 2050’de 95 milyonu geçmesinin
beklendiğini belirterek, bu verilere
göre, dünyada nüfusun 3’te 2’sinin şehirlerde yaşayacağını söyledi.
Şahin, nesnelerin birbirleriyle konuşması, enerji verimliliği ve yaşam
kalitesinin artmasının akıllı şehirlerde yaşayanların çok daha verimli, etkin, refah içinde bir yaşam sürmeleri
için kaçınılmaz olacağını aktararak,
“Bunların temelinde çok önemli bir
birleştirici var, o da iletişim. Bütün
operatörler burada devreye giriyor. Biz
sorumluluğumuzu bundan biraz daha
fazla ve geniş görüyoruz. Belediyelerle
de beraber bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu ekosistemin etrafındaki şirketler, yapılar bir araya gelip ortak aklı
oluşturduklarında, yaşayan merkezli
düşündüklerinde mutlaka çok etkin
ve verimli senaryolar ortaya çıkıyor.”
dedi.
Yapılan araştırmaların herhangi bir
kişinin şehir içinde park yeri bulmasının zaman olarak yüzde 45 azaltılabileceğini gösterdiğini aktaran Şahin,
ortak aklı; teknolojiyi şehirlerdeki insan hayatına fark oluşturacak şekilde
kullanılması için bir araya getirmenin
önemine işaret etti.
Kongre, çeşitli panellerin ardından
Kongre 15 Mart Cuma günü sona erdi.
Kongrenin kapanış konuşmasının İBB
Genel Sekreteri Hayri Baraçlı yaptı.

Törende
yaptığı
konuşmada
İBB’nin akıllı şehir sistemlerine büyük
önem verdiğine vurgu yapan Baraçlı,
“Bugün 4’üncüsünü düzenlediğimiz
bu kongrenin gelecekte daha nice seneler gerçekleştirebilmeyi ümit ediyoruz. 3 gün süren bu kongrede gerek
girişimciler gerekse firmalar, yatırımcılar arasında birçok bilgi, tecrübe, fikir
alışverişine ev sahipliği yapıldı. Dünya
sürekli bir değişim içerisinde. Biz de
bu değişim ve gelişim sürecini yerel
yönetimlerde hayata geçirmeye önem
veriyoruz. Şehirlerin daha yaşanabilir,
refah ve konforlu olabilmesi için akıllı
sistemlere önemli yatırımlar yapıyoruz. Belediye hizmetlerinde akıllı şehir
sistemlerini, sıfır atık projelerini yürütürken vatandaşlarımızdan gelen talepleri sürdürülebilir şehir yaşamı anlayışı
kapsamında uygulamaya gayret ediyoruz. Teknolojik şehirler her geçen gün
artıyor. Geleceğin şehirlerinin temeli
inşallah bu kongrede atılacaktır. Ülkemizin ekonomik anlamda kalkınması,
Gayri Safi Milli Hasıla’nın artmasıyla
birlikte sadece akıllı şehirlerle ilgili
değil savunmaya sanayi başta olmak
üzere birçok sektörde hızlı bir ilerleme
kaydedildi. Cumhurbaşkanımızın da
belirttiği “Gönül Belediyeciliği” anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
dedi.
Kapanış konuşmasının ardından
“3. Akıllı Şehir Fikir ve Proje Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri
verildi.
Yerli ve Yabancı Seçkin Firmalar
Bu Fuarda!
Fuarda; İBB iştirakleri İSBAK,
İSTAÇ, İSPARK, BELBİM, İSTTELKOM, BİMTAŞ, ENERJİ AŞ,
İSTON, İGDAŞ, METRO İSTANBUL, UGETAM ve MEDYA AŞ ile
İETT, İSKİ ve ilgili daire başkanlıklarına ait stantlar da yer aldı. Akıllı şehir
sistemleri alanında çalışan çok sayıda
yerli ve yabancı seçkin firma ile kamu
şirketleri fuarda stant actı.
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Beylikdüzü’ne Yeni Yeşil Alanlar
Beylikdüzü Belediyesi, Adnan Kahveci Mahallesi’ne üç yeni park daha kazandırdı. Beylikdüzü’ndeki çocukların
güvenle koşup oynayacakları, vatandaşların ise huzur içinde dinlenerek keyifli vakit geçirecekleri; Pir Sultan Abdal Parkı, Çamlıtepe Parkı ve Orkide
Parkı hizmete açıldı. Pir Sultan Abdal
Parkı’nda gerçekleşen açılış törenine
katılan Beylikdüzü Belediyesi Başkan
Vekili Ömer Şatır, “Vatandaşlarımızın
boş zamanlarını değerlendirebileceği
yeşil alanlar ve parklar oldukça önemli. Biz de Beylikdüzü’nde buna önem
veriyoruz.” şeklinde konuştu.
Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Ömer Şatır; “Beylikdüzü Belediyesi,
ilçenin daha yeşil ve daha yaşanabilir
bir kent olması adına çalışmalarına hız
kesmeden devam ediyor. Beylikdüzü
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2030 vizyonunda açıkladığı kişi
başı 16.5 m2 aktif yeşil alan hedefine
ulaşmak için çalışmalarını sürdüren
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Adnan
Kahveci Mahallesine üç yeni park daha
kazandırdı. Beylikdüzü’ndeki çocukların güvenle koşup oynayacakları, vatandaşların ise huzur içinde dinlenerek
keyifli vakit geçirecekleri yeşil alanlar
oluşturulmuştur.”dedi.
Pir Sultan Abdal Parkı, Çamlıtepe
Parkı ve Orkide Parkı’nın açılış töreni,

Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili
Ömer Şatır, CHP İstanbul Eski Milletvekili Süleyman Çelebi, ilçe protokolü
ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.
“Beylikdüzü’nde yeşile oldukça
önem veriyoruz”
Pir Sultan Abdal Parkı’nda düzenlenen açılış töreninde, Beylikdüzü Belediyesinin yeşile oldukça önem veren bir
belediye olduğunun altını çizen Ömer
Şatır, “Vatandaşlarımızın boş zamanlarını değerlendirebileceği yeşil alanlar ve
parklar oldukça önemli. Biz de Beylikdüzü’nde buna önem veriyoruz. Belediyenin görevi sadece yol ve kaldırım yapmak değil, ilçe halkının gereksinimlerine
katkı sunacak her alanda onlara destek
olacak hizmetler yapmak amacıyla tüm
birimlerimiz canla başla görevlerini yerine getiriyor.” şeklinde konuştu.
İlçe halkının yapımından oldukça
mutlu olduklarını belirttiği Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan 502 m2 büyüklüğündeki Pir Sultan Abdal Parkı’na;
çocuk oyun grubu, fitness alanı, oturma
cepleri ve dinlenme alanı kazandıran
Beylikdüzü Belediyesi, bin 566 m2 büyüklüğündeki Çamlıtepe Parkı ve bin
50 m2 büyüklüğündeki Orkide Parkı’na
da çocuk oyun grubu, oturma cepleri ve
dinlenme alanı ekleyerek vatandaşların
kullanımına sundu.

Edirne’de FIFA Standartlarında
Spor Kompleksi
Edirne Belediye Başkanı Recep
Gürkan, Edirne’nin en eski ve en köklü
spor kulübü olan Tuncaspor için FIFA
standartlarında spor kompleksi inşa
ettiklerini söyledi. Amatör spor kulüpleri için ellerinden gelen her türlü desteği verdiklerini ifade eden Gürkan, “1
Mart Cuma Günü temelini atacağımız
Edirne Belediyesi Tuncaspor Kulübü
Tesisleri Edirne’mize; spor camiamıza
hayırlı olsun” dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep
Gürkan; Edirne’nin en köklü spor
kulübü olan Tuncaspor için yapılacak
olan tesisin Bel-Koop yanındaki belediyeye ait 11 bin metrekarelik bir alanda inşa edileceğini söyledi. Tesislerde
FIFA standardı ölçülerinde 68x105
metre çapında futbol sahasının yer
alacağını ifade eden Gürkan, “Edirne
Belediyesi Tuncaspor Tesisleri’nde ayrıca 380 metrekarelik alan içerisinde

soyunma odaları, bay-bayan hakem
odaları ve kafeteryalar olacak. Ayrıca
saha kenarına da açık tribünler inşa
edilecek” diye konuştu.
Tesis için Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalara
başladığını ifade eden Başkan Gürkan,
tesisin yapılacağı alanda sık sık incelemelerde bulunuyor.
Edirne Belediyesi Tuncaspor Tesisleri için inşa edileceği alana 13 bin
metreküp kazı ve dolgu hafriyat çalışmasının yapılacağını belirten Gürkan,
“Tesisimizin temelini 1 Mart Cuma
Günü düzenleyeceğimiz tören ile atacağız. Edirne Belediyesi Tuncaspor
Kulübü Tesisleri Edirne’mize, spor
camiamıza hayırlı olsun. Edirne’nin
en eski spor kulüplerinden biri olan
Tuncasporu’muzu FIFA standartlarında bir tesis kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amatör spor kulüplerimiz için bugüne kadar her türlü
desteği verdik; bundan sonrada destek
olmaya devam edeceğiz” dedi.

Erişler Şelale Park ve Sosyal Tesisleri Açıldı
Çayırova’nın sosyal yaşam alanlarının
oluşumunda büyük rol alan Sosyal Tesisler ve Semt Meydanlarının bir yenisi
hizmete girdi. Özgürlük ve İnönü Mahallelerinin kesişiminde yer alan projede
en önemli detay ise dev bir şelale oldu.
İlçenin değişim ve dönüşüm hamlesinde birçok yatırıma hayat veren Çayırova Belediyesi, Erişler Şelale Park ve Sosyal
Tesisleri projesini tamamlayarak kullanıma sundu. İçerisinde kafeteryası, çocuk
oyun alanı, dinlenme ve etkinlik alanları
bulunan proje dev şelalesiyle şehrin silüetinde yerini aldı. Görkemli ve bir o kadar
da yoğun katılımla açılışı gerçekleştirilen
proje ile bölgede yıllardır atıl durumda
bulunan alan yeniden canlandı. Belediye
Başkanı Şevki Demirci’nin öncülüğünde
gerçekleşen açılışa Çayırova Kaymakamı
Hasan Gözen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Belediye Başkan Adayı
Bünyamin Çiftçi, siyasi parti temsilcileri,
STK ve dernek yöneticileriyle çok sayıda
protokol ve vatandaş katılım sağladı.
5 Yılda 80 proje, 450 milyonluk yatırım
Programda büyük bir ilgiyle karşılanan Belediye Başkanı Şevki Demirci, gerçekleştirmiş olduğu selamlama konuşmasında ilçenin 5 yıllık değişimine değindi.
Çayırova’nın 2014 yılından bugüne ka-

dar 80 projeyi aşan yatırım seferberliğiyle
gelişimini sürdürdüğünü aktaran Demirci, her yılı dolu dizgin geçirdiklerini
ve bu yolda projeleri birer birer hizmete
sunduklarını söyledi. Klasik belediyecilik
anlayışını 2014 yılında bir kenara bırakarak sosyal ve kültürel belediyeciliği ön
plana çıkardıklarını vurgulayan Demirci,
450 Milyonu aşan 80 projeyi tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci; 5 yıllık bir süreyi 80 projeyle dolu
dizgin geride bıraktık. Yaşam şehrim Çayırova’yı inşa ederken eğitime, sağlığa, sanata, spora, ulaşıma, altyapı ve üstyapıya,
çevreye, sosyal, kültürel ve yaşam alanlarına ciddi yatırımlar yaptık. Kentleşme
ve kentlileşme yolunda emin adımlar
attığımız bu süreçte örnek projelerde
geliştirdik. Türkiye çapında model olan
Semt Konakları inşa ettik. Yine kapalı
semt pazarları, binicilik ve cirit alanları,
trafik eğitim parkı, yarı olimpik yüzme
havuzu, kapalı spor salonları, sosyal tesisler, semt meydanları gibi birçok projeyi
hizmete açtık. Kocaeli’nin en modern ve
büyük Kültür Merkezlerini, büyük bir
sosyal yaşam olanı olan Kent Parkı kullanıma sunduk. İlçemize hayırlı ve uğurlu
olsun.” dedi.

Yalova’da Cemevi ve Kültür Merkezi Açıldı
Yalova Belediyesinin Bağlarbaşı Mahallesi’nde toplam 3 bin 352 metrekare alana inşa
ettiği, Türkiye’nin en büyük Cemevi ve Kültür Merkezi hizmete açıldı.

Yalova Cemevi ve Kültür Merkezi’nin resmi açılışına; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Ankara Milletvekili
Ali Haydar Hakverdi, CHP Kocaeli
Milletvekili Haydar Akar, Cem Vakfı
ve Alevi Vakıfları Federasyonu Onursal
Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Cem
Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner,
Cem Vakfı Yalova Şubesi Başkanı Sinan Giray ile vatandaşlar katıldı.
“Gönülleri yıkan düşünce karanlığına ışık tutmak için buradayız”
Açılışta konuşan Yalova Belediye
Başkanı Vefa Salman;“Hepiniz açılışımıza hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugün burada Hacı
Bektaş-i Veli’nin, Yunus Emre’nin,
Mevlana’nın, Hacı Bayram-i Velilerin,
Ahi Devranların ve bütün Horasan
erenlerinin çok uzun yıllar önce temellerini attıkları kardeşlik, hoşgörü, ilim,
irfan ve sevgi deryasına bir damla katkı
vermek, o deryada buluşan gönüllerle
birlikte olmak için buradayız. Bir ülkenin, o ülkeyi oluşturan toplumun
en sağlam harcı gönül birliğidir. Bir

ülkede akıl ve gönül birliği galip gelirse kimse onun karşısında duramaz.
Cemevi bir ibadet yeri olsa da onu
daha da önemli kılan adı bir birlik evi
olmasıdır. Bugün burada Yalova’mızda
bir olmak, diri olmak için bir aradayız.
Bugün burada gönülleri yıkan düşünce
karanlığına ışık tutmak için buradayız.
Madde karanlığına akıl ışığıyla, cehalet
karanlığına ilim ışığıyla, nefis karanlığını marifet ışığı ile aydınlatacak olan
Cemevi için bir aradayız” dedi.
“Önemli olan söz vermek değil, o
sözü icraata geçirebilmek”
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman; “24 Mayıs 2015 tarihinde Cemevi’nin temelini attık” diyerek sözlerine devam eden Başkan Salman, “Çok
şükür ki bu ekonomik şartlara rağmen
Cemevi’nin inşasını tamamladık. Bizim yönetim anlayışımızda asla ve asla
farklılaştırma, ötekileştirme olmadı.
Kimsenin inancına etnik kökenine,
kimsenin Yalova’ya nereden geldiğine
dünya görüşüne siyasi partisine bakmadan hizmet ürettik. Önemli olan
söz vermek değil, o sözü tutmak ve
burada olduğu gibi icraata geçirmektir.
Biz söz verdiğimiz gibi Türkiye’nin en

büyük Cemevi’ni bugün hizmete açıyoruz. Ne mutlu ki Alevi vatandaşlarımızın her zaman devletine, milletine,
Cumhuriyet’e ve Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’e bağlılığı bütün Türkiye’ye
örnektir. Bu Cemevi’miz bütün Yalovalılara açık olacaktır. Ben Yalova’ya
aşık bir adamım. Yalova’ya hizmet aşkı
için yanıyorum. Hepinizin katkısına
ihtiyacım var. Daha yapacak çok işimiz
var. Hepinize geldiğiniz için teşekkür
ediyor, saygı ve sevgiyle selamlıyorum”
dedi.
Düzenlenen konuşmaların ardından kurdele alkışlar eşliğinde kesilerek
Cemevi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi.
3 bin 352 metrekare alana inşa edilen Yalova Cemevi ve Kültür Merkezi
kullanım alanıyla 4 kattan oluşuyor.
Gerek mimari yapısıyla gerekse sosyal
donatıları ile Türkiye’ye örnek teşkil
ediyor. İçerisinde otopark, gasilhane,
ibadet alanları ve kültürel aktivitelerin yapılacağı çok amaçlı salonlar, fuaye alanları, kütüphane, kurs odaları,
teknik ve hizmet servisleri ile yönetim
ofisleri yer alıyor.

Osmangazi’de Macera Parkının Temeli Atıldı
Sukaypark ve Kaykay Parkı gibi
spor ve eğlencenin bir arada yer aldığı
tesisleri inşa eden Osmangazi Belediyesi, tarafından Hamitler Mahallesi’nde inşa edilecek olan Macera Park’ın
temeli düzenlenen törenle atıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar’ın ev sahipliğinde düzenlenen
Macera Parkı’nın açılış törenine AK
Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Osmangazi
İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Hamitler
Mahalle Muhtarı Hüsamettin Aşkın,
belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar
katıldı.
Toplam 50 bin metrekare alan
üzerine kurulacak olan Macera Parkı,
‘Ziplin, Kızak Sistemi ve Macera Parkı’ olmak üzere 3 bölümden oluşacak.
Macera ve adrenalin arayanların oyunları olan, ‘merkez kule, ahşap macera
parkuru zip coaster, zipline (yüksek bir
noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış
çelik halat üzerinde kayma aktivitesi),
serbest düşüş, tırmanma duvarı, macera ip parkuru, oryantiring, 19 etaplı
ip parkuru, serbest düşüş, fitness alanı,
kır kahvesi’ gibi ekstrem dolu aktiviteler bu bölümlerde yer alacak. Parkta
spor ve eğlencenin yanı sıra bisiklete binmeyi sevenler için özel bisiklet
yolları, piknik alanı, çocuk oyun ve
egzersiz alanları, evcil hayvan parkı,
doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları da bulunacak. Spor ve eğlencenin bir
arada olabildiği aktivitelere odaklanan
proje kapsamında bölge ağaçlar dikilerek yeşillendirilecek.
“Osmangazi meydanı bursa’ya
heyecan katacak”
Temel atma töreninde konuşan
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz hizmetlerle
Osmangazi’yi ve Bursa’yı kent sınırları
dışına taşıyan çalışmalara imza atıyoruz. Göreve geldiğimiz 2009 yılından
itibaren kısa vadeli değil, her zaman
uzun vadeli düşündük. Bu yönde çalışmalara imza attık. 136 mahallemizin
tamamını gezerek vatandaşlarımızın
mahallesi, ilçesi ve kenti hakkındaki isteklerini dikkate alarak çalışmalar yaptık. 2009 yılında göreve geldiğimizde
Osmangazi Meydanı ile ilgili neler yapabilirizi düşünmeye başladık. Bu proje için 2012 yılında kamulaştırmalara
başladık ve birinci bölümün kamulaş-

tırmasını tamamladık. Önümüzdeki
günlerde bu projemizin tanıtımını
yapacağız. İhale sürecini başlattık. En
yakın zamanda temelini atarak Bursa’yı Bursa yapan önemli bir projeyi
kentimize kazandıracağız. Bursa, Fetih
Müzesi ile nasıl bir heyecan yakaladıysa Osmangazi Meydanı bu heyecanı
10 katına çıkaracaktır. Bunlar günlük
projeler değil. En ince detayına kadar
düşünülüp tasarlanmış projeler” dedi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar; Hamitler Mahallesine
önemli bir proje kazandırıyor olmanın
mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,
“Bursa’da bir ilki burada hayata geçiriyoruz. Hamitler bizim göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana uyguladığımız imar planları ile Osmangazi’nin
gelişim bölgesi oldu. Bursa’nın en güzel mahallelerinden biri haline geldi.
37 bin 640 daireye oturma izni verdik.
Yaklaşık 150 bin kişilik modern bir şehir inşa ettik. Bugün de gençlerimiz ve
vatandaşlarımız için önemli bir projenin temelini atıyoruz. Bu modern mahallemizde, doğal bir ortama Macera
Parkı inşa ediyoruz. Her köşesinde ayrı
bir heyecan yer alacak olan bu parkta
gençlerimiz adeta heyecanını atacak.
Ayrıca oluşturacağımız yeşil alan da
mahalleye nefes aldıracak. Tüm bu
projeler sizlerin belediyenize sahip
çıkmanızla, bizlerin de sizlerin vergilerini en verimli ve etkin şekilde kullanmamız ile ortaya çıkıyor. İnşallah 31
Mart’ta sizlerin bize vereceği destekle
daha da güçleneceğiz ve yeni dönem
için çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Bursa’yı tarihteki hüviyetine kavuştu-

racağız. Bizim bir geçmişimiz var. Tarihimize bakarak geleceğe yürüyeceğiz”
dedi.
TBMM İnsan Hakları Komisyonu
Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili
Hakan Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada belediyelerin hizmet konusunda ne kadar güçlü konuma geldiğine
dikkat çekti. Çavuşoğlu, “Çok güzel
bir projeyi hayata geçirmek için bugün
ilk adımı atıyoruz. Türkiye’nin güçlenmesiyle belediyecilik faaliyetlerinin
tarzı da değişti. Belediyeler geçmişte
çöp toplamak, park yapmak gibi temel
çalışmalara imza atarken, günümüzde
insanın yaşamına kalite katan projeleri
hayata geçirebilecek güce kavuştular.
Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, sadece Hamitler bölgesine yaptıkları yatırımları saydığında
bile bizler Osmangazi ve Bursa için ne
kadar önemli çalışmalar yapıldığının
farkına varıyoruz. Plansız yapılaşmadan dolayı bazen hizmet üretmek zor
oluyor. Ancak içinizde hizmet sevdası
varsa önünüzde hiçbir engel duramıyor. Osmangazi Belediye Başkanımız
Mustafa Dündar, bu hizmet sevdası ile
çalışmalarına devam ediyor. Osmangazi’de projelerini hayata geçirecek alan
bulamasa da kamulaştırmalar yaparak
bu alanı oluşturuyor. Ben Mustafa
Dündar başkanımıza içindeki bu hizmet sevdası için teşekkür ediyor, bugün temelini attığımız projede emeği
geçen herkesi tebrik ediyorum” diye
konuştu.
Konuşmaların ardından protokol
üyeleri Macera Parkı’na ilk harcı döktü.
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“Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezi” Kartal’da Hizmete Açıldı
Afet Bilinçlendirme Merkezinde konteyner park alanı, voleybol ve basketbol sahaları, çocuk oyun parkları, otopark ve yürüyüş parkuru yer alıyor.

Kartal Esentepe’de bulunan Kartal
Belediyesi-AKUT Vakfı Toplum Afet
Bilinçlendirme Merkezi’nin açılış törenine, Anadolu Adliyesi Cumhuriyet
Başsavcı Vekili Uğur Seçkin, Kartal
Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz,
AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki,
Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel,
Saadet Partisi Kartal Belediye Başkan
Adayı Fehim Hava, Kartal Belediyesi
Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi
Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Başkan Adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri,
Kartal’da görev yapan mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Meydana gelebilecek afet ve kazaların önüne geçebilmek ve afetler sonrasında yaşanabilecek olumsuzlukları
en aza indirmek adına vatandaşların
bilinçlendirilmesi amacıyla tasarlanan
eğitim merkezinde, acil durum yönetimi kapsamında çok sayıda eğitim
parkuru, uluslararası standartlar göz
önüne alınarak, konunun uzmanları
tarafından tasarlandı.
Yaklaşık 8.500 m2 alan üzerine
kurulu olan Kartal Belediyesi-AKUT
Vakfı Toplum Afet Bilinçlendirme
Merkezi’nin eğitim sahasında, 15
metre yüksekliğinde ve bir yüzeyinde
tırmanma duvarı bulunan Yüksekte
Çalışma ve İp Erişimi Eğitim Kulesi,
Trafik Kazaları ve Araçta Sıkışma İçin
Araç Kesme Ayırma İstasyonu, Toplum Afet Müdahale Takımı Eğitim Sahası, L ve T şeklinde Hendek ve Kanal
Kurtarma İstasyonları, Hasarlı Bina
Geçici Sağlamlaştırma - Tahkimat istasyonu, Beton Kırma İstasyonu, Enkaz Kurtarma Eğitimi - Zorlu Giriş ve
Tahliye İstasyonu, Dikey düzlemde 4
m derinliğinde Kuyu, Rögar ve Kanalizasyon Kurtarma istasyonu ile birlikte
Yatay düzlemde Dar Alan Kurtarma
istasyonu bulunuyor.
Merkezin eğitim alanları haricinde
ise, konteyner park alanı, voleybol ve
basketbol sahaları, çocuk oyun parkları, otopark, yürüyüş parkuru ve yeşil
alan da yer alıyor. Merkezin yaklaşık
250 m2 olan kapalı alanlarında ise,
100 kişilik seminer salonu, idari ofisler, toplantı odaları, engelli tuvaletleri,
misafirhane ve depo bulunuyor.

Kartal Belediyesi-AKUT Vakfı Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezi’nde
bulunan eğitim parkurunda, AKUT
Vakfı kendi gönüllülerine eğitim vermenin yanı sıra, gönüllü vatandaşlara,
bu alanda uzmanlaşmak isteyen şirketlere ve sivil örgütlere yönelik de eğitim programları düzenlenecek. Ayrıca
AKUT’un uzman kadrosu tarafından,
vatandaşlara yönelik ilk yardım, ev
kazaları ve temel afet bilinçlendirme
eğitimi gibi çok çeşitli konularda da
ücretsiz seminerler düzenlenecek.
Kartal Belediyesi-AKUT Vakfı
Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Kartal
Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz,
“ Çocuk parkıyla şu an içerisinde bulunduğumuz alan, hem basketbol sahasıyla, hem tenis kortuyla halkımıza
hizmet etmeye devam edecek. Hemen
arkanızda bir inşaat görüyoruz. İnşaatın üstünde insanlar çalışıyor. Bu
projenin fikri ortaya atıldığında, kulenin yapılmasının altında yatan temel
neden olarak; burada eğitim almayan
hiç kimsenin, görmüş olduğunuz yükseklikteki inşaatta ve buna benzer koşullarda çalışmamasını öngörmüştük.
Yani Kartal Belediyesi olarak yüksekte
çalışma sertifikası olmayan hiç kimse,
öyle bir inşaatta görev almasın istedik.
Usta da olsa bu eğitimi mutlaka görmeli dedik. İş kazalarını ancak o zaman azaltırız” dedi.
Kartal Belediye Başkanı Altınok
Öz konuşmasına söyle devam etti:
“Tabii yakın zamanda Kartal’da hepimizin canını yakan bina çökmesi
olayı oldu. Bina yıkıldı veya deprem
oldu, depremi ben Erzincan’da yaşamış
olan biriyim.Deprem geldiği zaman,
insanın siyasi kimliğine bakmıyor,
mezhebine bakmıyor, etnik kökenine
bakmıyor, geldi mi herkesi birden götürüyor. Dolayısı ile bizim bu bilinçlendirmeyi, siyaset üstü düşünmemiz
lazım. Gördüğünüz gibi burada iki
tane Belediye Başkan Adayımız var,
Gökhan Bey ve Fehim Bey. Bu makama oturan herkes, burayı siyasetin
dışında, halkın bilinçlenme noktası
olarak görmeli ve onun için destek vermeli. Bu sadece Kartal Belediyesinin
görevi değildir. Kartal Kaymakamlığı,
Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de görevidir. Çünkü çocukları
eğitmek; yaşlıları eğitmekten daha kolaydır, ağaç yaş iken eğilir. Eğitimin de

etkili olanı, küçükken verilendir. Eğer
ilkokuldaki çocuklarımıza bu eğitimleri verebilirsek, amacımıza ulaşmış,
Kartalımızı ve Kartal halkımızı da çok
doğru bilinçlendirmiş oluruz.Toplam
220 kişiyle başlamıştık diye belirtmişti
Nasuh Bey. Bugün onbinlere ulaştık
dedi. Biz buna yerel yönetim olarak
Kartal’da başlarsak ve Kaymakamlığın, Milli Eğitimin, yani hükümetin
buradaki kurumlarını da desteğiyle,
halkı çok iyi bilinçlendirmiş oluruz
diyorum. Kartal Belediyesi olarak bu
konuda Türkiye’de ilk defa alerjik çocuklar kreşini açtık. Bu konuda yeteri
kadar deneyimimiz var mı? Hayır. O
zaman, ne yapalım? dedik. İşte o bilgi
birikimini Alerjik Çocuklar Anneleri Derneği’nden sağladık. Burada da
bir sivil toplum örgütünün, deprem

ve afet kurtarma çalışmalarının bilgi
birikimini kullanarak Kartal’a hizmet
edelim dedik. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, Sizlere
de katılımlarınızdan dolayı teşekkür
ediyorum. Bu kurumun biraz önce
söylediğim gibi siyaset üstü devamını
diliyor, saygılar sunuyorum.” şeklinde
açıklamalarda bulundu.
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr.
Altınok Öz’ün ardından söz alan
AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki
ise, “Bundan sonrasında bu tesis artık
Kartallıların, İstanbulluların burada
çocuk parkı, park alanı, yeşil alanı var.
Eminim önümüzdeki süreçlerde daha
keyifli ve güzel hale gelecektir. Baharla
birlikte burası yemyeşil bir yere dönüşecek. Bu tesisten faydalanmamız gerek Kartal ve çevresinde gelişen, güzel

işler yapan çeşitli sivil toplum kuruluşları da var. Onlara da kapımız açık
olacak. Sonuçta burada seminer salonundan tutun da ofis binalarına kadar
bir işletmede ihtiyaç duyabileceğiniz
her şeye sahibiz. Mekânın içini insanlarla, ekiplerle, burada proje üretecek,
çalışacak, bir şeyler gerçekleştirecek yapılarla dolduramazsak, yine amacımızdan saparız. O yüzden hep birlikte el
birliğiyle enerjimizi, gücümüzü birleştirerek en güzel şekilde yedi yirmi dört,
365 gün hafta sonu da dâhil nasıl hareketlendirebiliriz sorusunun cevabını
bulmamız gerekli. Arama ve kurtarma
konusunda toplum bilinçlendirmeyle
ilgili konularda zaten sorumluluk bizim üzerimizde; ama bu tesis o kadar
güzel ki bundan daha fazlasını da gerçekleştirebiliriz.” şeklinde konuştu.

Pendik’te Hayaltepe Sosyal Tesisinin Temeli Atıldı
Güzelyalı Sosyal Tesisi, PenCR Çarşı, PenCR Köfte ve PenCR Burun’dan sonra Pendik
Belediyesinin 5. sosyal tesisi olacak Hayaltepe Sosyal Tesisi’nin temeli törenle atıldı.
Deniz manzarası ve havadar konumuyla kapalı ve açık teras alanlara sahip olacak tesis,
düğünlere yönelik de hizmet verecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden
Mera Islah Projesi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık
alanında yürüttüğü projeler kapsamında mera ıslah
projesini hayata geçirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından,
vasıf kaybedip yeterli düzeyde verim
alınamayan meraları, tekrar en yüksek verim alınabilecek hale getirmek
amacıyla 2015 yılında başlatılan Mera
İyileştirme ve Yönetimi Projesi kapsamında, 18-21 Şubat tarihleri arasında
Muratlı ilçesinin Yukarısevindikli, Süleymanpaşa ilçesinin Demirli, Nusratlı
ve Karabezirgan, Saray ilçesinin Servi
ve Çukuryurt, Ergene ilçesinin Sağlık,
Malkara ilçesinin Kavakçeşme, Müstecep ve İbribey ile Hayrabolu ilçesinin
Şalgamlı ve Yörgüç mahallelerinde toplam 135 bin kg gübre dağıtımı gerçekleştirilerek, yaklaşık 100 bin dekar mera
ıslahı yapıldı. Ot verimi 50 kilograma
kadar düşen alanlarda, verimin 4 kat
attırılarak 200 kilogram seviyesine çıkartılması hedeflenen iyileştirme saye-

sinde, ekonomik anlamda hayvancılık
yapmak isteyen işletmeler, kaliteli kaba
yem ihtiyaçlarının önemli bir kısmını,
çayır ve meralardan karşılamış olacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak, Türkiye’deki tarım
arazileri içinde Tekirdağ’ın önemli bir
yer tuttuğunu belirterek, “Biz Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi olarak bir ülkenin kalkınmasında tarım ve hayvancılığın büyük önem taşıdığını biliyor,
bu nedenle tarım ve hayvancılığı beş
büyük vizyonumuz arasında gösteriyoruz. 2014 yılından başlayarak bu alanda gerçekleştirdiğimiz birçok proje ile
Türkiye’de öncü konuma geldik. Yine
Türkiye’nin büyüğü olma özelliği taşıyan mera ıslah projemiz kapsamında 6
ilçemizin 13 kırsal mahallesinde gübre
dağıtımları gerçekleştirdik. Tarım ve
hayvancılık alanında gerçekleştirdiğimiz projelere önümüzdeki dönemde de
devam edeceğiz,” dedi.

Pendik Belediyesinin 5. sosyal tesisi olacak Hayaltepe Sosyal Tesisi’nin
temeli törenle atıldı. Güzelyalı Sosyal
Tesisi, PenCR Çarşı, PenCR Köfte
ve PenCR Burun’dan sonra Çınardere Mahallesi’nde Pendikspor Tesisleri
yanına inşa edilen Hayaltepe Sosyal
Tesisi’nin temel atma törenine Kaymakam İlhan Ünsal, Belediye Başkanı Dr.
Kenan Şahin, AK Parti İlçe Başkanı
Rüstem Kabil, MHP İlçe Başkanı Yüksel Cebe, İlçe Emniyet Müdürü Barış
Çukur, İlçe Müftüsü Hüseyin Baş, AK
Parti Pendik Belediye Başkan Adayı
Ahmet Cin ve çok sayıda mahalleli katıldı. 165 kişi kapasiteli kapalı alan ve
800 m² açık teras alanına sahip olacak
tesis deniz manzarası ve havadar konumuyla Pendiklilerin uğrak mekanı
olacak. İlgi çekici mimarisi olan tesisin
inşasına başlandıktan sonra 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
1.500 kişilik açık alanı bulunacak
Şehre hizmet etmek için her geçen

gün büyük bir gayret içerisinde olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Dr.
Kenan Şahin: “Hayaltepe Sosyal Tesisi, manzara açısından şehrin en güzel
noktalarından biri. Burası vatandaşlarımızın istifade ettiği yerler olan sosyal
tesislerimizin 5.si olacak. Çok iyi seyir
terasıyla birlikte tesisin yaklaşık 1.500
kişilik açık alanı bulunacak. Buradaki
tesisimiz kapalı alanından daha çok
açık alanıyla düğünlere yönelik de hizmet verecek. Yenişehir’de açmaya hazırlandığımız Kır Kahvesi ise 6. olacak.
Yenişehir Piknik Alanı içerisinde inşa
ettiğimiz Kır Kahvesi’nin de Tarım ve
Orman Bakanlığından onayını aldık.
Yaz sezonuyla beraber burayı da hizmete açacağız.” dedi.
Sosyal tesisler halkın güvenli ve
huzurla gidebileceği yerler
Belediyelerin alt ve üst yapı çalışmalarında güzel işlere imza attığını
belirten Kaymakam İlhan Ünsal, sosyal hizmet faaliyetlerinde de hükümete
destek verdiklerini söyledi. Belediyenin kurduğu sosyal tesislerin halkın

güvenli ve huzurla gidebileceği yerler
olduğunu söyleyen Kaymakam Ünsal:
“Burada Pendik Belediyesinin 5. sosyal
tesisinin temelini atıyoruz. Vatandaşlarımız nezih ve havadar bir mekanda
vakit geçirebilecek. Pendik’e hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
“Hayaltepe, gerçektepe oluyor”
Törende söz alan AK Parti Pendik
Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin:
“Şimdi görüyorum ki Hayaltepe, Gerçektepe oluyor. Öncelikle Belediye
Başkanımıza teşekkür ediyorum. Aslında Pendik ve İstanbul’da hayaller
1994’ten beri gerçek olmaya başladı.
Üç dönem görev yapan Erol Kaya ve
iki dönemdir görevini sürdüren Kenan
Bey, bu şehre çok büyük hizmetler yaptı. İnşallah bundan sonraki süreçte de
kaldığı yerden hizmetlerimizi artırarak
devam ettirmeye çalışacağız.” şeklinde
konuştu. Konuşmaların ardından İlçe
Müftüsü Hüseyin Baş’ın duaları eşliğinde tesisin temeli atıldı.
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Esenler'de "Şehir Benim"
Projesi Hayata Geçirildi
Esenler Belediyesi, Şehir Benim
Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında kadınlar şehirde yaşama kültürü ile ilgili eğitim alıyorlar ve şehirlerini güzelleştiriyorlar.
Esenler’de bulunan 16 mahallede,
iki yıl boyunca şehirli olma kültürünü
destekleyecek olan proje kapsamında,
Esenler de yaşayan kadınlar şehirde yaşama kültürü ve kentsel davranış geliştirme eğitimleri alıyorlar. Eğitimlerle,
kadınlar aracılığıyla yaşadığı çevreye,
topluma ve ailesine karşı sorumluluklarını bilen nitelikli nesillerin yetiştirilmesi hedefleniyor.
Şehre kadın eli değiyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın da destek verdiği projeye katılan 20 kadın,
eğitim süresince, “Şehirli Olmak”,
“Çevreyi Sevmek”, “Milli Kültür Değerlerimiz”, “İnsani Temel Haklar”,
“Geleceği Kurmak” başlıklı altı derste
eğitim alıyorlar. 10.00-12.30 ve 13.0015.30 saatleri arasında iki grup halinde gerçekleşen eğitimlerde kadınlar, iki
hafta boyunca hafta içi her gün, top-

lamda 25 saatlik eğitimden geçecekler ve programın sonunda sertifika da
alacaklar. Eğitimlere katılan kadınlara
“Bayat Ekmekten Lezzetli Sofralara”
ile “Şehir ve Muaşeret” kitapları hediye
edilecek, kadınlara özel şehir dışı geziler düzenlenecek.
Derslerde; doğruluk ve dürüstlük,
ahlâk, sorumluluk, yardımlaşma, kurallara uyma, sabır, geri dönüşüm, çalışkanlık ve çevreye saygılı olmak gibi
son derece önemli konular öncelenecek. Ayrıca uygulamalı tasarım dersi ile
de her bir katılımcı grup, kendi sokağı
ve apartmanı için hasır ip ve taşlardan
saksı, kuş evi, süs balonları gibi tasarımlar yapabilecekler. Saksılara kendi
çiçeklerini dikerek apartmanlarının
girişlerine yerleştirecekler. Kadınlar,
Yavuz Selim Mahallesi’nde merdiven
demirlerini boyayıp süslemeye başladılar bile...
Eğitimlere katılmak isteyen kadınlar, Yavuz Selim Mahallesi’ndeki Yavuz
Selim Spor Kulübü içinde bulunan Şehir Benim Proje Ofisi’nde bizzat kayıt
yaptırabilecekleri gibi 0(212) 611 85
64 numaralı telefondan da projeyle ilgili bilgi alabilecek.

Kırklarelililer Atatürk Evi’ni Birlikte Açtı
Kırklareli Belediyesi tarafından Yayla Mahallesinde inşa edilen Atatürk Evi açıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Selanik’te doğduğu evin birebir aynısı olan ve Kırklarelili vatandaşların maddi ve manevi destekleri
ile yapılan Atatürk Evi törenle açıldı.
Törene Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi,
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet
Siyam Kesimoğlu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan
Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan
Kaya, Jandarma Komutanı Albay Kadir
Oğuz, İl Emniyet Müdür Vekili Metin
Mandacı, gazeteci yazar Ömür Gedik
ve Kırklarelili vatandaşlar katıldı.
Açılış töreni Kırklareli Belediye
Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun konuşması ile başladı. Kesimoğlu, her soluğunda, her düşünce ve
sözünde, her tutum ve davranışında
Büyük Öndere sevgisini ve bağlılığını,
Türkiye Cumhuriyetine aidiyetini ve
sevdasını “Kırklareli Duruşu” ile kanıtlayan kente, yeni bir değer kattıklarını belirterek, “Bugün topraklarımızın
dışında kalan Selanik’teki Ata’mızın
doğduğu evin aynen benzeri olan Atatürk Evi’ni, Kırklarelililerin, belediyeleri öncülüğünde var ettikleri bir eser
olarak, hep birlikte açacağız. Bu sonuç,
uzun bir emeğin ve çabanın ürünüdür.
Arsasını bağışlayan Kırklareli, bu çabanın değerini bilen Kırklareli, her
aşamasında destek veren Kırklareli’dir.
Atatürk Evi, büyük önderle Kırklareli’nin, çok anlamlı ve önemli bir simge sayesinde yeniden kucaklaşmasıdır.

Aradaki sınırlar, kuş uçuşu uzaklıkta
duran tarihsel ve anıtsal bir binayı
çocuklarımızın görmesine engel olamazdı. Büyük Ata’mızın doğduğu evin
benzerini yapmak ve geleceğe armağan
etmek, her şeyden önce Kırklareli’ne
yakışırdı. Bunun unutulmamasını dilerim” dedi.
“Atatürk evi’miz öncelikle çocuklarımız ve gençlerimiz içindir”
Atatürk Evi’ni Kırklareli’ne kazandırmanın pek çok açıdan önemi büyük
olduğuna vurgu yapan Kesimoğlu, “Az
önce değindim, kent hafızasına katkı
verecek, Büyük Ata’mıza olan sevgimizi, vefamızı ve bağlılığımızı simgeleyecektir. Kırklareli’nin tarihsel değerini yükseltecektir. Kent kültürü ve
toplumsal değerler açısından, yaşayan
ve yaşatan bir çekim merkezi olacaktır. Dünle yarınlar arasında bir köprü
oluşturacak, yurtseverlik bilincimizin
kuşaklardan kuşaklara aktarılmasını
kolaylaştıracaktır. Bu nedenle Atatürk Evi’miz öncelikle çocuklarımız
ve gençlerimiz içindir. Atatürk Evi,
Kırklareli’nin toplumsal yaşamında,
vazgeçilemez bir konumda duracak,
hepimizin onurlarından biri olacaktır.”
diye konuştu.
Bir anlamda baba ile oğlunu buluşturduk
Ali Rıza Efendi adını taşıyan Kültür Evi’ni geçtiğimiz günlerde açtıklarını hatırlatan Kesimoğlu, “Babasının
onuruna, yakın zaman önce Ali Rıza
Efendi Kültür Merkezimizi açmıştık.
Şimdi ona, bu eseri eklemenin onuru
içindeyiz. Bir anlamda oğulla babayı

buluşturduk. Sıra elbette “Bir anne
dünyayı değiştirebilir” sözünü kanıtlayan Zübeyde Hanım’ın adını taşıyacak
esere gelmiştir. Onu da tasarlayıp gerçekleştireceğiz’’ ifadelerini kullandı.
Kesimoğlu’nun ardından konuşan
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, önemli
bir değerin Kırklareli’ne kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, Atatürk Evi’nin Kırklareli’ne
kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Çiftçi, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, bu ülkenin en önemli ortak
değerlerinden bir tanesidir. Türk milleti Atatürk’ün kendisi için ne kadar
önemli olduğunu bilmekte ve bu nedenle de sonuna kadar sahip çıkmaktadır” dedi.
Törende, müzenin yapımında katkısı olan kişilere Atatürk Evi’nin minyatürü hediye edilerek kurdele kesimi
yapıldı.
Konuşmaların ardından açılan Atatürk Evi katılımcılara duygu dolu anlar
yaşattı. İçerisinde Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün, Ali Rıza Efendi ve
Zübeyde Hanım’ın silikon heykellerinin yanı sıra, Atatürk’ün kullandığı
bazı obje ve eşyaları gören vatandaşlar
uzun uzun silikon heykelleri ve objeleri incelediler.
Atatürk Evi pazartesi günleri hariç
haftanın 6 günü, 09.30 - 17.30 saatleri
arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek

Bursa’ya Estetik Dokunuş
Bursa Büyükşehir Belediyesi, çağdaş kent kimliği ve kent estetiğine yönelik çalışmalara ağırlık vererek, ana
caddelerde görüntü kirliliği oluşturan
duvarları, birbirinden özgün resimlerle
birer sanat eserine dönüştürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, ressam ve sokak
sanatı ekibiyle yürüttüğü çalışmalarla,
kenti açık hava sanat galerisine dönüştürüyor. Uygulanan sanatsal çalışmalar
fiziksel yaşam kalitesinin artmasına

katkı sağlarken, kentin merkezi noktalarında fark yaratan sokak sanatı
çalışmaları vatandaşların da ilgisini
çekiyor. Çalışmalar kapsamında, İzmir
Yolu Beşevler mevkii Bursa merkez istikametindeki 203 metrelik boş duvar,
sonsuza giden desenlerin betimlendiği
özgün tasarımla bölgeye adeta renk
kattı. Önce inşaat ve boya ekipleri
tarafından yapılan çalışma ile resim
çizmeye hazır hale getirilen duvar, ressamların hünerli ellerinden çıkan çalışma ile de adeta bir sanat galerisi halini
aldı.

Yerli ve Yabancı Yayımcılar İstanbul’da Buluştu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) ev sahipliğinde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu
Uluslararası Avrasya Kitap Festivali kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları (İstanbul Fellowship) Avrasya
Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirldi. İstanbul Yayımcılık Buluşmalar kapsamında üç gün boyunca 72 ülkeden 286 yayımcı bir araya geldi.

Etkinliğe, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ile
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi
Turşucu’nun yanı sıra STK temsilcileriyle
yerli ve yabancı pek çok yayımcı katıldı.
“İstanbul yayımcıların buluşma noktası”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM)
tarafından ortaklaşa düzenlenen programın açılışında konuşan Kültür ve Turizm
Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü
Dr. Ziya Taşkent, 2016’da düzenlenen
ilk İstanbul Fellowship programına, 14
ülkeden 17 kuruluşun katılım gösterdiğini anlattı. Taşkent, gelişim göstererek

2019’a gelen programın, çok sayıda ülkeden sektör profesyonelini buluşturması
ve İstanbul’un telif marketi olmasına katkısı yönünden önemli olduğunu vurguladı.
İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan
Duran da İstanbul’un, medeniyetlerin, tarihin, kültürün ve ticaretin tarih
boyunca başkenti olması açısından yayımcılar için doğru bir buluşma noktası
olduğunu ifade ederek, “Yayıncıların İstanbul’da Fellowship kapsamında buluşmasını biz İBB olarak çok önemsiyoruz.
İnşallah fırsatınız olursa İstanbul’u gezdiğinizde bu söylediklerimi çevrenizde göreceksiniz. Tüm tarihin dokularını kültürel anıtlarını, kalıntılarını İstanbul’da
bulmanız mümkün olacak. 4.’sü yapılan
bu programa katılımın sürekli artarak devam etmesini de çok değerli buluyoruz.”
diye konuştu.
Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği’nce düzenlenen ve Anadolu Ajansı’nın
(AA) global iletişim ortağı olduğu, “CNR
5. Uluslararası Kitap Fuarı” kapsamındaki programda, uluslararası yayıncılar 3
gün boyunca telif anlaşmaları yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB

ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği
(TBYM) tarafından düzenlenen “Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel
Buluşmaları-İstanbul Fellowship” programı 26, 27 ve 28 Şubat günlerinde 3
gün devam etti.
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği
Başkanı Mustafa Doğru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Basın Yayın Birliği
ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenen ve
Anadolu Ajansının global iletişim ortağı
olduğu Uluslararası Avrasya Kitap Festivali kapsamında gerçekleşen etkinliğe
ilişkin AA muhabirine değerlendirmede
bulundu.
Üç gün boyunca, 72 ülkeden 286
yayımcının bir araya geldiğine dikkati
çeken Doğru, “Satılan her kitap bir elçi.
Yurt dışına lisanslı olarak verilen her kitap
o ülkede, o dilde yayımlanacağı için ve o
ülke vatandaşlarına ulaşacağı için aslında
hem ülkemizin anlatmaya çalıştığı değerleri ulaştırmak açısından bir araç, hem
de tanınırlığını artırmak açısından çok
önemli.” diye konuştu.
Mustafa Doğru, 3 bine yakın görüşmenin gerçekleştiği programı başarıyla
tamamlamaktan duydukları mutluluğu

dile getirerek, “Bu görüşmelerin sonucunda arkadaşlarımızın istatistik amaçlı
topladığı ön anlaşma rakamları var. (Bu
rakam) Şu anda bin civarında.” ifadelerini kullandı.
İstanbul’un yabancı yayımcıların birbirleriyle iletişime geçebildiği bir merkez
haline geldiğinin altını çizen Doğru, şu
bilgileri verdi:
“Bazı konuklarımız için yepyeni bir
dünyanın kapılarını açmış olduk aslında.
Çünkü dünyanın bir tarafındaki yayıncılar diğer tarafındakilerle çok kolay bir
araya gelemiyorlar. Batı ve doğu arasında
da çeşitli farklılıklar var. Yayım dünyasında İngilizce, İspanyolca ve Fransızca’nın
hâkimiyetinden kaynaklanan bazı tekelleşmeler de olabiliyor. İstanbul Fellowship, bütün bunların yavaş yavaş değiştiği
yepyeni bir dünyanın kapılarını açan bir
program. Umuyoruz ki İstanbul Fellowship, ileride hem dünya yayımcılığı açısından önemli bir kavşak olacak hem de pek
çok yeni yayının anlaşmasının yapıldığı
bir yer olacak. Istanbul Fellowship’i dünya yayımcılığının merkezinde bir konuma getirmek için gayret edeceğiz.”şeklinde açıklamalarda bulundu.
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Karacabey Belediyesi Geçmişe Işık Tutuyor
Karacabey Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerindeki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini
gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlattı.

Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesinde
“Yazarlık Atölyesi” Başladı
Beykoz Belediyesi, Kültür-Sanat faaliyetleri çerçevesinde
ilçe sakinlerinin yeteneklerini keşfetmesi amacıyla “Yazarlık
Atölyesi” ni başlattı.

Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi’nde, Şair-Yazar Aykut Nasip Kelebek
tarafından verilen Yazarlık Atölyesi
derslerinde, Türk şiiri ve öyküsünde
yer edinmiş metinler çözümleniyor.
Şair-yazar adaylarının analiz gücünü
geliştiren derslerin yapıldığı atölye
çalışmalarındaki nitelikli metinler, zaman içerisinde ulusal edebiyat dergilerinde de yer bulabilecek.
Devamlılığın esas alındığı mekânda, dersler her pazartesi 18.00 - 19.30
saatleri arasında yapılacak.
Şair-Yazar Aykut Nasip Kelebek 4
Mart Pazartesi akşamı yoğun katılımla
yapılan ilk atölyede, edebiyatın temel
prensiplerinden, okumanın ve dergi
takip etmenin öneminden bahsetti.
“Programlı okumalar yapmaksızın
nitelikli bir yazar olunamaz.”

Aykut Nasip Kelebek, edebiyat
atölyelerinin buradaki derslerle sınırlı
kalmaması gerektiğini belirterek, “Şair-yazar adayları, bütün hayatlarını
edebiyat atölyesine dönüştürmeliler.
Bu anlamda Türk ve Dünya Edebiyatı’ndan önemli kalemlerin programlı
bir biçimde okunması gerektiği gibi
yerli-yabancı filmlerin seyredilmesi ve
düzenli olarak atölye ve sergilere gidilmesi de gerekiyor. Programlı okumalar yapılmaksızın nitelikli bir yazar
olunamaz. Edebiyat sabır ve disiplin
gerektiren bir alandır, umutsuzluğa
kapılmadan çalışmaya devam etmek
gerekir.” dedi.
Son kayıtların 11 Mart’ta sona ereceği Yazarlık Atölyesi dersleri toplamda 10 hafta sürecek ve atölye 6 Mayıs
Pazartesi tarihinde tamamlanacak.
Program bitiminde ise katılımcılara
sertifika verilecek.

Karacabey Belediyesi, başlattığı çalışma ile ilçenin kırsal mahallelerindeki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gün
yüzüne çıkarıyor. Belediye ekipleri, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü çalışma ile tarihi, doğa güzelliklerinin yanı
sıra gelenek ve görenekleri ile tarihe mal
olmuş isimler için kapsamlı araştırmalar yürüterek, geçmişe ışık tutmak için
kolları sıvadı.
İlçenin sahip olduğu tarih ve doğal
güzelliklerin gün yüzüne çıkarılması
adına yaptığı tanıtım ve farkındalık
çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren
Karacabey Belediyesi, başlattığı çalışma
ile ilçenin bu güzelliklerinin envanter
çalışmasını ortaya çıkarıyor.
Bu zamana dek 10’dan fazla kırsal
mahallede sürdürülen çalışma neticesinde; tarihi taşlar, anıt ağaç niteliği
taşıyan doğal güzellikler ile tarihe mal
olmuş kişi ve olaylar gün yüzüne çıktı.
Projenin özellikle bugüne kadar uzanan
bilgilerden farklı ve daha detay bilgiler
aranması, ayrıca bununla ilgili mahalle

sakinleri ile birebir görüşmeler yapılmasından dolayı yavaş ilerlediği kaydedildi.
Belediye Başkanı Ali Özkan, konuyla
ilgili yaptığı açıklamada, “Karacabey’in
sahip olduğu eşsiz değerlerin ve mevcut
potansiyelin gün yüzüne çıkarılıp tanıtılması için çalışmalara devam ediyoruz.
Bu kapsamda, ciddi tanıtım ve farkındalık çalışmaları ile sadece ülkemizde değil dünyada dikkat çeken değerlerimizi ortaya çıkardık. Ancak bütün
bunların yanında, Karacabey’de bu
zamana kadar gerçekleştirilmemiş bir
çalışmanın da peşine düştük. Oluşturduğumuz ekip arkadaşlarımız, bilinen
değerlerin yanı sıra sadece yaşlı insanların hafızalarında kalmış tarihî, doğal ve
kültürel değerlerimiz için kolları sıvadı.
Yaklaşık 3 aydır devam eden bu süreçte onlarca anıt niteliği taşıyan yaşlı
ağaçlar, tarihi taşlar ve kaideler ile mağara, akarsu, şelale ve seyir alanları bulduk. Bunun yanında, Kurtuluş Savaşı
dönemlerindeki kahramanlıkları unutulmaya yüz tutmuş bazı isimlere de
ulaştık. Yakın zamanda, bu başlıklarla
ilgili ayrıntılı bilgileri yine kamuoyuyla
paylaşacağız’’ dedi.

Başlatılan çalışmanın önemli bir
yanı da özellikle tarihi eser kaçaklığına
yenik düşen bazı eserlerin günümüze
ulaşanlarının neyi ifade ettiğinin belgelenmesi ve bu eserlerin, bir belge niteliğiyle korunarak geleceğe aktarılmasını
sağlamak olarak öne çıkıyor.
Proje sonunda, belirlenen tarihi ve
doğal güzellikleri korumak için tanıtım
faaliyetlerine geçileceği açıklanırken,
envanter sonuçlarının da bir kitap haline getirilerek kamuoyuna sunulacağı
kaydedildi.
Dev çınara “Anıt Ağaç” girişimi
Öte yandan, kısa süre önce Karacabey sınırları içerisinde belediye personeli tarafından bulunan ve 650 yaşından
daha fazla olduğu tahmin edilen dev
çınar ağacı da basında yoğun ilgi görmüştü.
“Dere Çınarı” olarak bilinen ve asırlara meydan okuyan dev ağaçla ilgili
Karacabey Belediyesi, anıt ağaç olması
için girişimde bulundu. Eğer yapılan
tetkiklerle ağacın yaşı 650’den fazla çıkarsa, Türkiye’nin en yaşlı çınarları arasında başı çekeceği ön görülüyor.

Nilüfer Belediyesi Tarafından
Tiyatro Festivali Düzenlendi
Nilüfer Tiyatro Festivali yedinci kez Bursa’da tiyatro
severlerle 9-27 Mart tarihleri arasında buluştu.

Nilüfer Belediyesinin daha önce iki
yılda bir düzenlediği Nilüfer Tiyatro
Festivali artık her yıl izleyici ile buluşacak. Bu yıl yedinci kez düzenlenen
festival, “Sonra Açılacak Perde” sloganıyla tiyatro meraklılarına merhaba
dedi.Festivalde oyunlar, 6 ayrı sahnede
19 gün boyunca sahnelendi.
7. Nilüfer Tiyatro Festivali’nin açılışı ‘Beni Bekleme Kaptan!’ oyunu ile
yapıldı. Prof. Dr. Beliz Güçbilmez’in
yazdığı, Uluç Esen’in yönettiği ‘Beni
Bekleme Kaptan!’ı Nilüfer Belediyesi
Kent Tiyatrosu oyuncuları sahneledi.
Oyun, tiyatro festivalinin açılışının yapıldığı 9 Mart’ta aynı zamanda dünya
prömiyerini yapmış oldu.
7. Nilüfer Tiyatro Festivali’nde 23
tiyatro topluluğu 31 temsil ile sahne
aldı. Şener Şen, Genco Erkal, Haluk
Bilginer, Rutkay Aziz, Füsun Demi-

rel, Levent Ülgen, Lale Mansur ve
Taner Barlas gibi isimler, temsilleriyle
izleyici karşısına çıktı. Kapanış galası
27 Mart’ta Dünya Tiyatro Günü’nde
özel bir programla gerçekleşti. Kapanışta, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları, Burçak Çöllü yönetimindeki Nilüfer Bando ekibinin
eşliğinde, tiyatrodan bilinen şarkıları,
tiyatro ritüelleriyle sentezleyerek seyirciye sundu. Festivalde tiyatro oyunları
dışında, altı atölye çalışması yapıldı ve
oyun ekipleriyle söyleşiler gerçekleştirldi. Festival kapsamında ayrıca ‘40
Ayna-Muammer Yanmaz Sergisi’ de
sanatseverlerle buluştu.
Festivalde oyunlar, Yüzüncüyıl
Eğitim ve Sanat Merkezi Ayşe Selen
Deneme Sahnesi, Nazım Hikmet Kültürevi, Uğur Mumcu Sahnesi, Konak
Kültürevi, Merinos AKKM, ve Podyum Sanat Mahal’de sahnelendi.

Kartepe´de “Yaratıcı Atölye” Çalışmaları
Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri’nde
Yaratıcı Atölye Çalışmaları çocukları;
oyunlar, öyküler ve düşlerle dolu bir
tasarım serüvenine çağırmaya devam
ediyor.
Kartepeli minikler keşfetmeyi, farklı
kurgular gerçekleştirmeyi, öykü anlatmayı, sorular sormayı, eleştirmeyi öğrenerek, kendi hayal dünyalarını keşfediyor. Birbirinden renkli ve öğretici
atölye çalışmaları ile çocukların aktivite
zamanlarına heyecan katan Bilgi Evleri, çocukların kişisel gelişimlerini doğrudan etkileyerek onların becerilerini
geliştirmelerini sağlıyor. Bu tür atölye
çalışmalarında çocuklar, eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkarıyor.

“Hayal et, düşün, oluştur, çalıştır,
paylaş”
Kartepeli minikler “Yaratıcı Atölye”
de tasarım ve öğrenmeyi birlikte gerçekleştiriyor. Öğrenciler eğitimcilerle
birlikte her türlü malzeme ve eşyayı,
teknolojiyi, fen ve sanat alanlarındaki
yeni kavramları bir arada kullanıyor.
Yapılan etkinliklerde, hızla değişen 21.
yy dünyasında, yaratıcı düşünebilen ve
hareket edebilen, üretken bireyler yetiştirebilmek için, tasarım temelli öğrenme deneyimleri gerçekleştirilerek tüm
aktivitelerde “Hayal Et, Derinlemesine
Düşün, Oluştur, Çalıştır, Paylaş” sözcükleriyle hareket ediliyor.
Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri’nde
ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yöne-

lik düzenlenen atölye çalışmaları kapsamında İstasyon Necip Fazıl Kısakürek
Bilgi Evi’nde öğrenciler, cam boyasıyla
evlerinde bulunan kullanılmayan cam
malzemeleri değerlendirdi. Çocuklar,
sevdikleri kahramanları cam üzerine
resmederek camlara renklilik kattılar.
Arslanbey Yunus Emre Bilgi Evi’nde
çocuklar sevdikleri kitapları okurken
kullanmak için quilling kâğıtları ile
kendi yaratıcılıklarını kullanarak kitap
ayraçları yaptılar. Ataevler Piri Reis Bilgi Evi’nde öğrenciler, “Her şey benim
elinde” diyerek parmak boyalarla yaptıkları resimlerde “Güven-Özgüven”
değerlerine dikkat çektiler.

yazma konuşma savunma teknikleri
konularını da aktardı.
Sosyal dönüşüme örnek
Bir şehre hizmet ederken o şehrin
refah seviyesini, yaşam kalitesini ve
şehrin rekabet gücünü arttırmak için
çok geniş yelpazede hizmetler sunmak
gerektiğini belirten Yıldırım Belediye
Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Kültürel ve sosyal alanlarda standartları arttırarak insanlarımızla bir arada yaşama
kültürümüzü değerlerimizle yaşatacak
çalışmalara imza attık. İlçemizde Ana-

dolu, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen
hemşehrilerimizin sayısı oldukça fazla.
Bu kadar derin ve farklı zenginliği olan
bir ilçede kültür ve sanata da oldukça
önem verdik. Bizler de bir arada yaşayan bir toplumda yerel yönetimler
olarak, ilçemizde tiyatro oyunları,
ünlü isimlerin yer aldığı söyleşiler, yarışmalar ve sergiler ile kültür ve sanatta
önemli atılımlar gerçekleştirdik. İlçemizin kültür ve sanat alanında yakaladığı gelişim sosyal dönüşüme örnek”
diye konuştu.

Kültür-Sanat Etkinliklerinde Yeni Yetenekler Keşfediliyor
Yıldırım Belediyesi kültür-sanat sezonları boyunca birbirinden kıymetli
isimleri ilçe sakinleriyle buluşturarak
önemli programlara ev sahipliği yaparken, Tiyatro, Erguvan Halk Oyunları
ile Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Tasavvuf Musikisi, 3D Çizim sanatı, Kara kalem, Yazarlık Akademisi,
Sinema Akademisi, Sosyal Medya Uzmanlığı, Resim ve Karikatür dalında
ücretsiz düzenlediği kurslarla yeni yeteneklere kendilerini geliştirme imkanı
sağlıyor. Uzman eğitmenler öncülüğünde 16 farklı yöreden halk oyunları
eğitimi, uygulamalı tiyatro ve drama
eğitimi, en önemli eserleriyle Türk
Halk Müziği, 3D Çizim ve Kara kalem
ile Resim ve Karikatür kurslarına katılan 7’den 70’e her yaştan Yıldırımlı,
kişisel gelişimlerine artı değer sağlamış
oldu.
Anadolu’nun kültürel yansıması
Uzman eğitmenlerin öncülüğünde
7-10 yaş küçükler, 11-14 yaş yıldızlar, 15-25 yaş gençler ve 25 yaş üzeri
master gruplarıyla, Anadolu’nun dört
bir yanından asırlardan boyunca süre
gelen kültür mozaiği, Erguvan Halk
Oyunları Topluluğu’nun çalışmaları

ile Yıldırım’da yansıyor. 16 yörenin
halk oyununun sahnelendiği Erguvan
Halk Oyunları Topluluğu’nda Bursa,
Artvin, Kütahya, Aydın, Bilecik, Burdur, Samsun, Trabzon, Rize, Gaziantep, Erzurum, Kastamonu, Adıyaman,
Akşehir, Anamur ve Van yörelerine
ait oyunlar sergileniyor. Kılıç kalkan
ekibini de bünyesinde barındıran Erguvan Halk Oyunları Topluluğu, Bursa’nın kültürünü de yaşatıyor.
Perde yıldırım’da aralanıyor
7’den 70’e her yaş grubu insanın
katılabileceği tiyatro kursunda temel
tiyatro bilgisinin kazandırılmasına
yönelik olarak, sahne bilgisi, rol ve
mimik, beden dili, tiyatro tarihi, şiir
okuma, diksiyon, dans, müzik ve orta
oyunu alanlarında hazırlanan dolgun
bir içerikten oluşmakta. Ayrıca tiyatronun temel niteliklerinden olan sahne ahlakı ve disiplini de kursiyerlerin
edindikleri temel kazanımlardan. Kurs
sonunda hazırlanan sahne gösterileri
ile Yıldırımlılar yeteneklerini sergileme
imkanı buluyor.
Yıldırım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 3D çizim ve kara kalem
kursunda kursiyerlere 3 boyutlu çizimlerin yanı sıra kara kalem resim
tekniğini uygulama bilgi ve becerisi
kazandırılıyor. Nokta ve çizgi, açıklık

ve koyuluk, ışık ve gölge temel bilgileri, genel tasarı ilkeleri, renk doku,
strüktür, perspektif ve kara kalem resim teknikleri kursa katılan öğrencilere
aktarılıyor. Projede her yaş grubundan
katılan kursiyerler eğitimler sonunda
sanat ve tasarım alanında üretim yapabiliyor.
Yazarlığa ilk adım
Vatandaşların sosyal yaşamına renk
getirerek öncü çalışmalara imza atan
Yıldırım Belediyesinin, düzenlediği
Yazarlık Akademisi eğitim programında usta isimler vatandaşlara yazarlığın
gereklerini aktardı. ‘Yazarlık Akademisi’ eğitim programına ücretsiz olarak
katılan kursiyerler, alanında Türkiye’nin en iyileri olan eğitmenlerden
ders alma imkanı buldu. Habertürk
Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni
Veyis Ateş ile İnternet Haber Yazarı
Süleyman Özışık’ın yazarlığın temel
yönlerini aktardığı kurslarda, yazarlığa
ilk adım, yazma teknikleri, sosyal medya kullanım teknikleri ve gazetecilik
yaklaşımı konuları ele alındı. Öte yandan ünlü isimler ‘Yazarlık Akademisi’
eğitim programında, Yıldırımlı kalemlere, kelime-cümle zenginliği oluşturma becerileri, farklı ifade yaklaşımı,
yazar vasfıyla konuşma, kitle önünde
konuşma becerileri, ikna becerileri ve
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Türkiye’nin İlk Engelsiz Üniversitesi Bağcılar’da Açıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla, “Engelsiz Üniversite” Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda
açıldı. İstanbul Medipol Üniversitesi ve Bağcılar Belediyesinin iş birliğiyle hazırlanan “Engelsiz Üniversite” projesinde, akademisyenler tarafından 40
branşta 1600 engelliye eğitim verilecek. Proje ile engelli bireylerin sosyalleşmesi, istihdam edilmesi, akademik eğitimlerini tamamlaması amaçlanıyor.

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi’nin imzaladığı proje
çerçevesinde, engellilerin eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik “Engelsiz
Üniversite” projesi hayata geçirildi.
Projenin açılış töreni için Bağcılar
Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’na gelen Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan proje kapsamında oluşturulan atölye ve sınıfları gezdi. Engellilerle
sohbet eden ve onlara başarılar dileyen
Emine Erdoğan, yapılan çalışmalarla
ilgili Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’dan bilgi aldı.
Engelli bireylerin eğitim aldığı güzel
sanatlar, ahşap boyama, kilim dokuma,
kekemelik ve konuşma bozukluğu, kütüphane atölyelerini gezen Erdoğan’a,
engelli kursiyerlerin ilgisi yoğun oldu.
Emine Erdoğan’a, file dokumadan
yaptığı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresinin olduğu tabloyu gösteren engelli
kursiyerlerden Esra Özay Yıldız, bu

tabloyu kendi elleriyle dokuduğunu
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vermek
istediğini söyledi.
“Bağcılar Belediyesi, engellilerle
ilgili son derece titiz çalışmalar yürütüyor”
Emine Erdoğan, güzel sanatlar atölyesinde ayaklarıyla resim yapan 15
yaşındaki Muhammed Uğur Bitkay’ın
resim yapışını izledi. Bitkay ve annesiyle sohbet eden Erdoğan, Bitkay’ı
resimlerinden ve çalışmalarından dolayı tebrik ettiğini dile getirdi. Emine
Erdoğan, “Muhammed ayaklarıyla
resim yapıyor. Tebrik ediyorum ve başarıların devamını diliyorum. Muhammed seninle tanıştığıma çok memnun
oldum” diye konuştu. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selam söyleyen
engelli kursiyerlerle atölyelerde hatıra
fotoğrafı çektirdi.
Yoğun katılım olan programın açılış
konuşmasını yapan Erdoğan, “Bağcılar
Belediyesi, 2011 yılından beri engellilerle ilgili son derece titiz çalışmalar
yürütüyor.

Engelliler Sarayı sayesinde nice kardeşimiz mesleki eğitim aldı. Spor ve
sanat alanlarında güzel işler yaparak
sosyal yaşama daha fazla katılma imkânı buldu. Şimdi ise, İstanbul Medipol
Üniversitesi ve Bağcılar Belediyemizin iş birliğiyle, bu çalışmalar bir üst
seviyeye taşınıyor. Engelsiz Üniversite
ile engelli bireyler, akademik gelişim
sağlama noktasında birçok imkâna
kavuşacaklar. Emeği geçen herkesi
gönülden tebrik ediyorum. Engelli
kardeşlerimiz, eğitim ve liyakate sahip
olarak meslek hayatında yer alacak ve
çok daha özgüvenli kişiler haline gelecekler.” dedi.
“Güzel temenniniz Bağcılarımıza
marka projeleri kazandırma şevkimize heyecan kattı”
Projenin ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
da “Engelli bireylerimizin sosyalleşmelerini sağlamak, istihdam alanlarını genişletmek ve akademik anlamda
kendilerini geliştirmelerini sağlamak
adına ‘Engelsiz Üniversite’ projesini

hayata geçiriyoruz. Bu proje ile akademik alanda yetkinlik kazanacak olan
engellilerimizin, istihdam alanlarını
artırarak, mesleki beceriler kazanmalarını sağlayacağız.” diye konuştu.
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, “Projenin paydaşı olmaktan duyduğum
mutluluğu sizlerle paylaşıyorum. Engelsiz üniversite projesiyle birlikte üniversitemiz ve belediyemiz önemli bir
hizmetin yürütülmesine talip oldular.
Sadece rehabilitasyon değil, hayatın
her alanına hazırlamayı amaçlayan bir
eğitim paketi sunmayı hedefliyoruz.”
dedi.
Protokol konuşmalarının ardından
Çağırıcı, engelli kursiyerlerin yaptığı
Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın, ahşap yakma resmini Erdoğan’a hediye etti.
“Öğretim üyeleri de dil eğitimi ve
kariyer eğitimi dersi verecek”
İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda

Bolu Belediyesinden Eğitime Yüzde 100 Destek
Bolu Belediyesi tarafından 10 yıl
önce başlatılan “Eğitime Yüzde Yüz
Destek” projesi kapsamında bu yıl da
4 yıllık üniversite kazanan 1.060 öğrenciye bilgisayarları dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın
katıldığı törende öğrenciler bilgisayarlarını Oktay’ın elinden aldı.
Bolu Belediyesi tarafından 10 yıl
önce başlatılan “Eğitime Yüzde Yüz
Destek” projesi kapsamında Bolu’da
lise okuyup, 4 yıllık üniversite kazanan tüm öğrencilere bu yıl da dizüstü
bilgisayar dağıtıldı. Karaçayır Nikah
Salonu’nda gerçekleştirilen bilgisayar
dağıtım törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bolu Valisi Ahmet
Ümit, Ak Parti Bolu Milletvekilleri
Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu
Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti
İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhur
İttifakı ve AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Bilgisayar dağıtımları hakkında da
konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz; bunu yapan başka bir
il olmadığının altını çizerek, “2 tane
özel çalışmamızdan bahsetmek istiyorum, bunları çoğaltmamız lazım. Bunlardan biri hasta ziyaretleridir. 10 yıl
önce başladık. Evvelden hastalığın her
şeklini bilirdik yaşımız nedeniyle. Bir
sürü sıkıntılar geçerdik. Bolu Beledi-

yesi öncülüğünde ilgili müdürlüklerle
hastayı ziyaret ederek ‘Bir sıkıntın var
mı? Sağlık hizmetleri ile ilgili yapabileceğimiz bir şey var mı?’ diye soruyoruz. Başka şeyler soruyoruz. Sosyal
bir devlet anlayışı içinde bunu tam 10
yıldır sürdürüyoruz. İkinci bir çalışmamız ise belediye başkanı olduktan bir
süre sonra kriter oluşturduk bilgisayar
vermeye karar verdik. Her öğrenciye, 4
yıllık üniversiteye kazanan ve Bolu’da
bir liseden mezun olan herkese bu
bilgisayarları verelim dedik. Bunu yapan başka bir il yok. Bu sayede zaman
içinde master yapan, doktora yapan
kişilere vermeye başladık. Bu arada
hafızlık başladı. Hafız öğrencilerimize
de vermeye başladık. Engellilerimize
vermeye başladık. Önümüzdeki günlerde bunların çoğalmasını istiyoruz”
ifadelerini kullandı.
“Sizlerle beraber olmaktan mutlu
olduk”
Törende bir konuşma da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bolu halkına
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini söyleyerek, “Bugün Anadolu’nun yeşil yaylası
güzel Bolu’da sizlerle gönül gönüleyiz.
Sizlerle programlarımız devam ediyor.
Gençlerle buluştuk, Bolulu hemşerilerimizle buluştuk. Hasret giderdik. Birbirimizi dinledik, sorunlarımızı dinledik.
Bolu’yu geleceğe taşıyacak projeleri dinledik. Heyecanlandık. Gurur duyduk,
mutlu olduk. En çokta sizlerle beraber
olmaktan mutlu olduk. Öncelikle siz-

lere Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın selam ve muhabbetlerini getiriyorum ” dedi.
Bolulu vatandaşların karşısına hep
güzel müjdelerle geldiklerini ifade
eden Oktay, “Bolu binlerce yıllık tarihini, gelenek ve görenekleriyle bugüne
taşınmış ve bugüne taşınmayı başarmış
bir memleketimiz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocası olan Akşemsettin’in
mayası ile yoğrulmuştur. Feraset, sağ
duyunun harmanlanmış şehirlerimizden biri olması nedeni ile ülkemizin
nereden nereye geldiğini iyi bilmektedir. Her daim ülkemizin kalkınmasına
sahip çıkan Bolu; gelişmenin, büyümenin ve eser belediyeciliğinin anlamını
da iyi bilir. Bu güne kadar Bolu’nun
güzel insanlarının karşına hep yeni ve
güzel müjdelerle geldik. İşte bugün de

gerçekleşecek eğitim kapsamında,
akademisyenler tarafından 40 branşta
1600 engelliye eğitim verilecek. Oluşturulan atölyelerde ve sınıflarda eğitim
verilerek bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanacak. Bunun
yanında engelliler konusundaki proje,
protokol, eğitim modelleri de denenmiş olacak. Üniversite öğrencileri,
Ergo Terapi, Odyoloji, Fizyoterapi
dallarında staj yaparak engellilerle birebir çalışma yapmış olacak. Üniversite
öğretim üyeleri de dil eğitimi, mesleki eğitim, kariyer eğitimi gibi dersleri
verecek. Eğitimi tamamlayan engelli
kursiyerlere, iş bulma imkanlarını genişletecek sertifikalar verilecek.
Bu projeyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Hayat Boyu Öğrenme kriterleri ve ülkemizin 2001
yılında dahil olduğu Bologna Süreci
çerçevesinde; engelli bireylerin sosyalleşmesi, istihdam edilmesi, akademik
eğitimlerini tamamlaması ve engelliler
için yapılan çalışmaların akademik bir
zemine oturtulması amaçlanıyor.

Karikatür Okulunda

Eğitimler Başlıyor

sizlerle 10 yıldır devam eden bir olay
için bir aradayız. Bolu Belediyesi vesilesi ile üniversite kazanan öğrencilerimize bilgisayar hediye edeceğiz. Bolu
Belediyemiz eğitime yüzde 100 destek
verme projesi kapsamında tüm üniversiteye kazanan öğrencilerimize tam
10 bin bilgisayar hediye ettik. Dünden
bugüne farkımız ise dün üniversiteye
öğrencilerimizi gönderiyorduk, bugün artık üniversitelerimizi öğrencilerimizin ayağına getiriyoruz. Bu yıl da
bin gencimize bilgisayarlarımız hediye
edilecek. yüksek öğrenim gören gençlerimize destek veren belediyemize bu
projesi için yürekten tebrik ediyorum.
İstikbalimizin teminatı, geleceğimiz
olan gençlerimize ne kadar destek versek azdır” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki
Kültür AŞ, genç yetenekleri desteklemek
ve karikatüre olan ilgiyi artırmak amacıyla “Çizgi Atölyesi” düzenliyor. Çizgi
Atölyesi’nde açılacak olan “Karikatür
Okulu” ve “Çizgi Roman Okulu”nda, çizim, yazım ve mizah yeteneği olan gençlere, temel eğitim, kompozisyon, anatomi, senaryo ve benzeri konularda dersler
verilecek. Her yaş grubuna açık olan Çizgi Atölyesi, Fatih ilçesi Ali Emiri Kültür
Merkezinde gerçekleştirilecek.
Karikatür Okulunda, çizim ve mizah
yeteneği olan gençlere eğitim verilecek.
Ressam-Çizer Şafak Tavkul ve Karikatürist Ahmet Kesgin tarafından verilecek
dersler, 2 Mart 2019 tarihinde başlayacak
ve 19 Mayıs 2019’da sona erecek. Ders
dönemini başarıyla tamamlayan her öğrenciye sertifika takdim edilecek. Ayrıca
başarılı öğrencilerin çalışmalarını içeren
bir albüm hazırlanıp yayımlanacak.
Ders süresi 4 saat. Ders dönemini başarıyla tamamlayan her öğrenciye sertifika verilecek. Ayrıca başarılı öğrencilerin
çalışmalarını içeren bir albüm hazırlanıp
yayımlanacak. Çizgi Roman Okulu’nda
verilecek derslerle öğrenciler Güzel Sanatlara da hazırlanacak.
Katılmak için yaş sınırının olmadığı
Çizgi Atölyesi, mizah ve çizim yeteneğini
geliştirmek isteyen herkesi bekliyor.

15

SPOR

Ata Sporu Çekmeköy’de Canlanıyor
Çekmeköy Belediyesi ilçede bulunan ilköğretim okulu öğrencilerine binicilik eğitimi veriyor.
lerinde, deyimlerde, sanatsal çalışmalarda, sosyal yaşamda, savaşta ve
ekonomide sürekli yer edinen at kültürü, değişen dünya şartları ile birlikte
günümüzde yok olmaya yüz tutmuş
durumda. Kaşgarlı Mahmud, Divanı
Lügati’t-Türk’de “At Türk’ün kanadıdır.” der. Bazı kaynaklarda “Türkler
sanki at üstünde doğmuşlardır, yerde
yürümesini bilmezler” denmektedir.
Tarih bu kadar açıkken, bizde bu proje
ile geçmişten günümüze köprü kurarak çocuklarımızın tarihini bilmesi,
kültürüne sahip çıkmasını amaçladık.
Çocuklarımız burada binicilik dersi
alırken kültürünü tanıyacak ve farklı
alanlarda da kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.” dedi.

Kadın Boksörler Esenyurt’ta
Türkiye Boks Federasyonu’nun düzenlediği Yıldız ve
Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Esenyurt
Belediyesinin ev sahipliğinde 12-18 Şubat tarihleri arasında
gerçekleştirildi.
‘Sporu seven bir ilçeyiz’
Açılışta bir konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Şampiyonanın hayırlı uğurlu
olmasını, kazasız belasız sona ermesini temenni ediyorum. Sizleri burada
ağırladığımız için çok mutluyuz. Biz
sporu seven bir ilçeyiz. 100 bin sporcuya eğitim veren dünya rekortmeni
bir ilçeyiz. Ben bir abiniz olarak sizleri buradan tebrik ediyorum. İnşallah
sizlerin içerisinden ileride dünya şampiyonları çıkacak. Şansınız bol olsun”
dedi. Başkan Alatepe açılış sonrası
sporcuları yemekte ağırlayarak kendileriyle tek tek sohbet etti.
Şampiyonaya 7 gün boyunca ev
sahipliği yapan Esenyurt Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, sporculara ulaşım ve forma konusunda da destek sağladı. Farklı illerden katılan birçok bokscu Esenyurt
Belediyesinin hediye ettiği formayla
maça çıktı.

Türkiye Boks Federasyonu’nun
düzenlediği Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası
Esenyurt Belediyesinin ev sahipliğiyle Esenyurt Belediyesi Cumhuriyet
Kapalı Spor Salonu’nda başladı. 33
ilden 348 sporcunun katıldığı şampiyonanın açılış törenine Esenyurt
Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe,
Türkiye Boks Federasyonu Yönetim
Kurulu Üyesi Atilla Alatepe ve çok sayıda sporsever katıldı. Saygı duruşu ve
İstiklal Marşının sonrası Uluslararası
Boks Hakemi Berna Yurtsever’in yaptığı hakem yemini ve konuşmaların
ardından müsabakalara geçildi. Farklı
iller dışında Esenyurtlu sporcularında
katıldığı şampiyona 7 gün boyunca devam ederek 18 Şubat tarihinde
oynanan final karşılaşmalarıyla sona
erdi.
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Çekmeköy Belediyesi ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan çalışmayla, ilçedeki okullarda
eğitim gören 30 bin öğrenci, at binmeyi öğrenecek. Orta Asya’dan beri Türk
tarihinde önemli bir yer tutan at ve
biniciliğin yeniden Türk halkına hatırlatılacağı projede, dersler ikinci eğitim
öğretim dönemiyle birlikte başladı.
Dersler 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek.
Uzman eğitmenlerin kontrolünde
gerçekleşen binicilik derslerinde, binlerce Çekmeköylü çocuk doyasıya eğlenirken; bir yandan da unutulan bir
Türk kültürünü öğreniyorlar. Hayvan
sevgisi ve sporu bir araya getiren proje
ile çocukların fiziksel ve ruhsal gelişim-

lerine de faydalı olması amaçlanıyor.
Uzmanların tavsiyesine göre, at binme
aktivitesi çocuklarda; iç kaslara doğrudan hitap ederek dengeyi geliştiriyor,
özgüveni artıyor, cesareti artırıyor, öğrenme güçlüklerine yardımcı oluyor,
solunum sistemini ve eklem hareketliliğini geliştiriyor.
Binicilik eğitimlerinin çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı olsun diyen
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz,”Çocuklarımız için ilçemizde
birçok projeye imza atıyoruz. Bu proje ile yaklaşık 30 bin öğrenci binicilik
eğitiminden faydalanacak. Tarihimizde ve kültürümüzde büyük bir yeri
olan atların ve biniciliğin ilçemizdeki
çocuklar tarafından bilinmesi bizim
için son derece önemli. Köklü Türk
tarihi boyunca, destanlarda, atasöz-
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MBB’DEN HABERLER

Evsel Katı Atık Tarifeleri ve Sıfır Atık Uygulamaları Tartışıldı
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, MBB üyesi büyükşehir ve ilçe belediyeleri ve büyükşehirlerin su ve
kanalizasyon idarelerinin temsilcilerinin katılımıyla “evsel Katı Atık Tarifeleri ve Sıfır Atık Uygulamaları Çalıştayı” 19 Şubat 2019, Salı günü İstanbul’da
düzenlendi. Toplantının gündem maddeleri arasında Evsel katı atık yönetim maliyetlerinin hanelerden tahsil edilebilmesinin önündeki hukuki güçlükler
ve muhasebe sisteminin kurulması; evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesindeki güçlükler, maliyet başlıkları ve iyi uygulama örnekleri; ve Sıfır Atık
Politikası ve Belediyelerde Sıfır Atık Uygulamaları yer aldı.

MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman çalıştayın
açılış konuşmasında evsel katı atık tarifelerine ilişkin belediyelerin çözüm ihtiyacı olduğunu ve bu amaçla çalıştayı
düzenlediklerini ifade etti. Sunumunda katı atık yönetimi ve maliyetlerine
ilişkin verileri aktaran Kahraman, grafikler üzerinden karşılaştırmalı bilgiler
verdi.
Açılışın ardından konuşan İSKİ
Su Arıtma Dairesi Başkanı Fatih Yıldız evsel katı atık tarifelerinin İSKİ
tarafından alınmadığını ve bunun
önündeki güçlükleri anlattı. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Evsel Atıklar Proje
Şube Müdürü Demet Erdoğan, Evsel
Katı Atık Tarife yönetmeliği ile ilgili
ayrıntılı bilgiler verdi. Yönetmeliğin
2010 yılında yayınlanmasına rağmen
uygulanmaya girmesinin sürekli ertelendiğini ve uygulanmasının önündeki
engellerin kaldırılmasına yönelik yeni

bir çalışma içerisinde olduklarını sözlerine ekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü Nusret
Safa Şahbatoğlu ise, İBB olarak henüz
tarife uygulamasına geçmediklerini
ancak MBB çatısı altında birkaç ilçe
belediyesi ile bir pilot çalışma yapmayı hedeflediklerini belirtti. Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi
Şube Müdürü Hüseyin Kılıç da henüz
tarifeyi uygulamadıklarını söyledi ve
sunumunda tarifenin muhtemel uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir hesaplama paylaştı. İSU 1. Hukuk Müşaviri
Suat Torlak tarifenin uygulanmasındaki yasal konulara değindi.
Çalıştayın öğleden sonraki ikinci
kısmı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Serap Uluç’un sunumuyla başladı.
Serap Uluç mevcut yönetmeliği yayın
tarihinden itibaren Tekirdağ’da TESKİ
ile birlikte başarılı bir şekilde uyguladıklarını söyledi ve sunumunda uygulamaya ilişkin ayrıntılı hesaplamalar
verdi. TESKİ Abone İşleri Dairesi Baş-

kanı Nurettin Doygun uygulamanın
teknik boyutuna ilişkin açıklamalarda
bulundu. Tarifeyi uygulayan bir diğer
belediye Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanı A.Nalan Fidan Bursa’da tarifenin başarılı bir şekilde uygulandığını
söyledi ve sunumunda ilgili detayları
paylaştı. Belediyenin BUSKİ Abone
İşleri Dairesi Başkanlığı temsilcisi Murat Oğuz uygulamayı nasıl gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Çalıştayın Sıfır Atık ile ilgili üçüncü oturumunda REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman Avrupa’daki
ikili atık toplama sistemi hakkında
konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Atıklarının Yönetimi Şube
Müdürü Demirhan Küçük Sıfır Atık
uygulaması ile ilgili yasal ve teknik
bilgiler verdi. Konuşmasının ardından
sıfır atık uygulamaları ile ilgili belediye
temsilcileri ile soru cevap kısmı düzenlendi.

Okul Kütüphaneleri
Bu Seminerde Konuşuldu
Marmara Belediyeler Birliğinin düzenlediği Kebikeç
Seminerleri’nin on birincisi “Türkiye’de Okul Kütüphaneleri”
başlığıyla 21 Şubat 2019, Perşembe günü MBB Hızır Bey
Çelebi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları Gerçekleştirildi
Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği
ve İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SKL) iş birliği çerçevesinde yürütülmekte olan
“Türkiye Yerel Yönetişimde Dayanıklılık Projesi (RESLOG-Türkiye)” kapsamında düzenlenen
Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının ilk programı 27 Şubat 2019, Çarşamba günü MBB
ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

MBB Göç Politikaları Merkezi Direktörü Burcuhan Şener ve RESLOG
Türkiye Ulusal Proje Yöneticisi M. Sinan Özden’in açılış konuşmasını yaptığı programda MBB Uluslararası İşbirliği Uzmanı ve RESLOG Projesi MBB
Proje Koordinatörü Merve Ağca MBB
Göç Politikaları Merkezi bünyesinde
yürütülen çalışmalara ilişkin bir sunum
gerçekleştirdi. TBB ve ÇBB ile birlikte
Marmara ve Çukurova Bölgelerinden
pilot belediyelerin katıldığı programda
RESLOG Proje Koordinatörü Gül Tucaltan da mevcut ve yeni yaklaşımlar ile
belediyelerin göç alanındaki deneyimlerinin bir dizi eğitim, söyleşi ve panel
ile ele alınmasının hedeflendiği “Yerel
Yönetişim ve Göç Buluşmaları” hakkında bilgilendirmede bulundu.
“Göç Hukuku ve Yerel Yönetimler”
temasıyla gerçekleştirilen programın

ilk oturumunda Avukat Utku Kılınç
insan hakları hukuku bağlamında temel kavramlar ile ulusal ve uluslararası
düzenlemelerden bahsederken öğleden
sonraki oturumda ise göç ve mülteci
hukukuna ilişkin yaklaşımlarda belediyelerin konumu ele alındı. Adana Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir
Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Orhangazi Belediyesi, Reyhanlı
Belediyesi, Sarıçam Belediyesi, Seyhan
Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi, Şişli
Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesinin katıldığı programda belediyelerin
göçmen ve mültecilerle ilgili çalışmalarında uygulamada karşılaştıkları
zorluklar ve kısıtlılıklar idari yargı, Sayıştay ve diğer ilgili kurumların düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirildi.
MBB ve ÇBB bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu
Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları

Programının ertesi gününde Marmara
Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği bir araya gelerek göç
alanındaki çalışmalarına ilişkin bilgi ve
tecrübe paylaşımında bulundu. MBB
Göç Politikaları Merkezi Direktörü
Burcuhan Şener ve MBB Uluslararası İşbirliği Uzmanı Merve Ağca MBB
Göç Politikaları Merkezinin kurumsal
yapılanma süreçlerine ilişkin bilgi verdi. ÇBB Müdürü Demet Avşar, ÇBB
Eğitim Koordinatörü Emel Kılıçlıoğlu,
ÇBB Eğitmen Eshap Topcil ile birlikte
RESLOG Türkiye Ulusal Proje Yöneticisi M. Sinan Özden, Proje Koordinatörü Gül Tucaltan, Adana Bölge Uzmanı Alim Çopuroğlu ve Marmara Bölge
Uzmanı Ervin Sezgin’in de katıldığı
toplantıda yerel yönetimlerin göçmen
ve mültecilerle ilgili çalışmaları ve yerel
yönetim birliklerinin üstlenebilecekleri
roller istişare edildi.

RESLOG Göç Ana Planı
Hazırlama Eğitimi Düzenlendi
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 Gazatecilik A.Ş. Tel: (0212) 454 30 00

Marmara Belediyeler Birliği’nin
(MBB) ortağı olduğu Yerel Yönetişimde
Dayanıklılık (RESLOG) Projesi kapsamında Marmara Bölgesi’nde yer alan
pilot belediyelerin göç ana planı hazırlamasına yönelik ilk faaliyet 12-13 Şubat
2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Çukurova
Belediyeler Birliği (ÇBB) ve İsveç Yerel
Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SKL) iş
birliğinde yürütülen “Yerel Yönetişimde
Dayanıklılık Projesi” (RESLOG-Türkiye) kapsamında Marmara Bölgesi
pilot belediyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Göç Ana Planı Hazırlama
Eğitimi MBB Göç Politikaları Merkezi
Direktörü Burcuhan Şener’in açılış ko-

nuşmasıyla başladı. MBB Uluslararası
İşbirliği Uzmanı ve RESLOG Projesi
MBB Proje Koordinatörü Merve Ağca
RESLOG-Türkiye kapsamında Marmara Bölgesi”nde gerçekleştirilen pilot belediye seçim süreçlerinden bahsederken
proje kapsamında belediyelerin sahip
olduğu bilgi ve tecrübeyi paylaşarak iyi
uygulama örnekleri ortaya koymalarını
umduklarını ve MBB olarak bu süreçte
belediyelere destek olacaklarını belirtti.
İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı
(SIDA) tarafından finanse edilen proje
kapsamında başta uluslararası göç olmak
üzere farklı alanlarda yerel yönetimler,
belediye birlikleri ve merkezi hükümet
arasındaki iletişimi güçlendirmek, işbirliklerini artırmak ve yerel yönetimlerin
katılımcı yöntemler kullanarak Göç
Master Plan hazırlama ve uygulama kapasitesini geliştirmesi hedefleniyor.

Programda Fevziye Mektepleri
Vakfı Erenköy Işık Okulları Lisesi Kütüphane Sorumlusu ve aynı zamanda
Uluslararası Okul Kütüphaneciliği
Derneği’nin Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bölge Direktörü Sevgi Arıoğlu, okul
kütüphaneciliğinin önemine değindikten sonra kütüphanedeki etkinliklerinden ve uygulamalardan bahsetti.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden Sedat Cankılıç ise kütüphanelerinin kuruluş aşamasını ve son on yıl
içindeki gelişimini anlattıktan sonra
yeni kütüphane binalarını dinleyicilere
detaylı bir şekilde tanıttı. Kütüphane
içerisinde sahaflardan alınacak kitaplarla ilgili yeni bir alan oluşturulacağı-

nı aynı zamanda kitap okuma grupları
ve farklı etkinliklerle kütüphanelerin
aktif şekilde kullanıldığını belirtti.
Enka Okullarından Şule Yılmaz
ise konuşmasına masal okuyarak başladı. İlkokul kütüphanelelerinde daha
çok masal ve hikaye kitaplarıyla ilgili
bölümler bulunduğu, öğrencilere masal saati uygulamalarının yer aldığını
ve her bir öğrencinin anasınıfından
itibaren kütüphaneleri aktif bir şekilde kullanmaları için çeşitli etkinlikler
planlandığını aktardı.
Kebikeç Seminerleri’nin yeni döneminde Türkiye’de Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri, Türkiye’de Belediye Kütüphaneleri, Türkiye’de Çocuk
Kütüphaneleri, Türkiye’de Özel Konu
kütüphaneleri konuları işlenmişti.

NALAS Bilgi Yönetimi Asistanları
Belgrad’da Bir Araya Geldi
Güney Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS)
Bilgi Yönetimi Asistanları yıllık toplantısı 13-15 Şubat
2019 tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da
düzenlendi. Toplantıya Güney Doğu Avrupa’dan, Marmara
Belediyeler Birliğinin de aralarında yer aldığı, on yerel
yönetim birliğinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, bilgi yayma mekanizmalarının iyileştirilmesi ve yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi
amacıyla, NALAS üyesi yerel yönetim
birlikleri ile birliklerin üyeleri olan
Güney Doğu Avrupa yerel yönetimlerine yönelik NALAS Bilgi Merkezi
tarafından sunulan yerel hizmet ve
ürünlerin niteliğinin artırılması üzerinde duruldu. 2018 yılı içerisinde
Bilgi Yönetimi Asistanları tarafından
yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, 2019 yılı için de faaliyet
planlaması yapıldı.
NALAS Bilgi ve İletişim Direktörü Jelena Janevska, “Son NALAS Üye
Memnuniyet Anketi sonuçlarına göre
üyelerin NALAS’tan memnuniyet
oranları bir önceki ankete göre artış
göstermiş durumda ve oldukça yüksek seviyelerde. Anketi yanıtlayanların
%72’sinden fazlası NALAS’ın üyeleri
için yararlılığını ‘yüksek’ ya da ‘olduk-

ça yüksek’ olarak tanımlıyor. Anket
sonuçlarına göre NALAS’ın en güçlü
yanları: ağ kurma (networking); bilgi
paylaşımı ve savunuculuğu; tecrübe ve
uygulama paylaşımı.” dedi. Janevska,
“Anket sonuçlarına göre, NALAS’ın
en takdir edilen hizmeti, NALAS Bilgi Yönetimi Asistanlarının katkılarıyla
sunulan “Hızlı Yanıt” hizmeti. Dolayısıyla NALAS’ın başarısında büyük katkısı olan Bilgi Yönetimi Asistanlarına
özel olarak teşekkür ediyoruz.” şeklinde ekledi.
NALAS Proje Sorumlusu Semra
Amet, NALAS’ın ve üye yerel yönetim
birliklerinin çalışmalarının hazırlık ve
yayılımı sürecine aktif katkı veren Bilgi Yönetimi Asistanlarının NALAS’ın
temsiliyeti konusunda oldukça önemli
bir yerde durduğunu vurguladı. Bilgi
Yönetimi Asistanları bu temsiliyeti geliştirmeye yönelik eğitimler alarak iletişim, sunum ve moderasyon teknikleri konularında uygulamaları inceledi.

