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Marmara Urban Forum 1-3 Ekim’de İstanbul’da

Avcılar’da 
‘Engelsiz’ Hafta

İlaç Sektörünün Ham Maddesi 
Balıkesir’den

Başkan Büyükakın: “Varlık Sebebimiz 
Vatandaşımızın Mutluluğudur”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Yapıldı

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenecek olan Marmara Uluslararası Kent Forumu / Marmara Urban Forum (MARUF) ilk kez 1-2-3 Ekim 2019 
tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

 Marmara Belediyeler Birliği, 
uluslararası düzeyde iki yılda bir 
düzenleyeceği İstanbul merkezli 
Marmara Urban Forum (MARUF) 
ile Türkiye’ye şehircilik alanında kü-

resel marka olacak bir kent forumu 
kazandırmayı hedefliyor. Ülkemize 
şehircilik alanında küresel bir mar-
ka kazandırma amacıyla düzenlenen 
MARUF’ta, teknoloji, yerel ekono-
mi, ulaşım, konut, çevre gibi kente 
dair birçok konunun konuşulacağı 3 
günlük bir program gerçekleştirile-

cek. “Çözüm Üreten Kentler” mot-
tosuyla 150’den fazla konuşmacı ve 
3000’den fazla katılımcı ile bilgi, de-
neyim ve olanak paylaşımına zemin 
oluşturulacak. Marmara Belediyeler 
Birliği tarafından ilki 2019 yılında 
olmak üzere uluslararası düzeyde ve 
iki yılda bir düzenlenecek bir kent 

forumu olan MARUF; kamu sektö-
rü, özel sektör, sivil toplum kuruluş-
ları, üniversiteler, yerel yönetimler 
ve ilgili diğer paydaşları buluştura-
rak kentsel hizmetler ve kent yöneti-
mi konusunda farklı yaklaşımları bir 
arada değerlendirmeyi hedefliyor. 
Partnerleri arasında İKSV, WRI, 

Uluslararası Toplu Taşımacılar Bir-
liği (UITP) ve REC Türkiye gibi 
kuruluşların yanı sıra Marmara Böl-
gesi’nde yer alan birçok belediye ve 
üniversitenin yer aldığı forumun 
yürütme ve danışma kurulunda Tür-
kiye’den ve dünyadan alanında yet-
kin pek çok isim bir araya geliyor.  
(Sayfa 9)

Avcılar Belediyesi, Dünya En-
gelliler Haftası kapsamında, 13-18 
Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 
çeşitli etkinliklerle engelli vatandaş-
ları kültür, sanat ve doğayla buluş-
turdu. “Engelli mücadelesinin bir 
hak ve eşit yurttaşlık mücadelesi ol-
duğunu” savunan ve yaşamı boyunca 
bu mücadeleye destek veren Avcılar 
Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin 
engelliler için ‘erişilebilir bir Avcılar’ 
anlayışı doğrultusunda düzenlenen 
etkinliklerle engelli vatandaşlar sos-
yal hayata aktif olarak katılmaya teş-
vik ediliyor. (Sayfa 4)

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi  (BA-
ÇEM) Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Kazdağları’nın 
eteklerinde kurulu olan BAÇEM’de 
incelemelerde bulundu. Tıbbi aro-
matik ürünlerin yetiştirilmesi konu-
sunda BAÇEM’de verilen eğitimler 
sayesinde Türkiye ilaç sektörünün 
ihtiyacı olan ürünler, Burhaniye, İv-
rindi ve Gönen gibi pilot bölgelerde 
yetiştirilerek dünya pazarına çıkacak. 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyesi Kırsal Hizmetler Da-
ire Başkanlığına bağlı Çiftçi Eğitim 
Merkezinde (BAÇEM) yapılan uygu-

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. 
Tahir Büyükakın, belediye otobüsünde 
unutulan çocuğu, üç saat boyunca 
aracında misafir ederek ailesine teslim 
eden UlaşımPark A.Ş.’de görevli sürücü 
İsa Yıldırım’ı makamında konuk etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım-
Park’a ait Gebze Otobüs Garajı’nda şoför 
olan İsa Yıldırım’ın dikkati sayesinde beş 
yaşındaki Abdullah Karabiber’i, Dudayev 
parkından hat kodu 550 ile Çayırova is-
tikametine doğru seferine çıktığında 
unutulduğunu fark etti. Abdullah’ı ko-

İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı için 23 Haziran 2019 tari-
hinde yapılan seçimi oyların yüzde 
54,21’ini alan Millet İttifakı adayı 
Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğ-
lu, Cumhuriyet tarihine 17. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 
adını yazdırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı seçimi için, 10 milyon 570 
bin 222 seçmenin bulunduğu İs-
tanbul’da sandıklarda kullanılan 8 
milyon 868 bin 664 oydan 8 milyon 
696 bin 552’si geçerli sayıldı. Buna 
göre, seçime yüzde 84,42’i katılım 
gerçekleşti. (Sayfa 14)
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lamaları yakından inceledi. AR-GE 
çalışmaları hakkında detaylı bilgiler 
alan Başkan Yılmaz, tıbbi aromatik 
ürünlerin yetiştirilmesi ve pilot böl-
gelerde üretime geçmesi için çalışma-
ların hızlandırılması talimatını verdi. 
Başkan Yılmaz, pilot bölgelerde baş-
layan çalışmaların önümüzdeki sene 
bereket olarak çiftçiye yansımaya 
başlayacağını müjdeledi. Bir yıl önce 
de BAÇEM’de incelemelerde bulun-
duğunu belirten Başkan Yılmaz, bu-
radaki personellerin çiftçilere önemli 
eğitimler verdiğini söyledi. (Sayfa 2)

ruma altına alıp ailesine teslim eden İsa 
Yıldırım’a, MBB ve Kocaeli Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 
tarafından plaket verildi.
Otobüs şoförü Yıldırım’ı dikkatinden 
dolayı kutlayan Büyükakın, “En önce-
likli hedefimiz vatandaşımıza kaliteli bir 
şekilde hizmet etmektir. Biz de bu maks-
atla arkadaşlarımıza gereken tüm eğitim-
leri veriyoruz. İşte bu eğitimlerin sonucu 
olarak örnek modellerimizden birisi olan 
İsa kardeşimiz bugün yanımızda. Kendis-
ini canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.
(Sayfa 3)
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ÇEVRE VE ENERJİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 
Uludağ Üniversitesi’nin ortaklaşa baş-
lattığı proje ile üç noktaya kurulan ae-
roallerjen örnekleme istasyonlarından 
elde edilen veriler düzenli olarak ka-
muoyu ile paylaşılıyor. Böylelikle pole-
ne karşı alerjisi olan vatandaşlar, daha 
evlerinden çıkmadan polen değerlerini 
öğrenip, ona göre tedbirlerini alarak, 
sokağa çıkabilecekler.

Bahar aylarıyla birlikte vatandaşla-
rın açık havada vakit geçirme isteği ar-
tarken, özellikle polen kaynaklı alerjik 
hastalıklardaki artışlar ise baharın belki 
de insan üzerindeki tek olumsuz etkisi 
olarak değerlendiriliyor. Dünya Sağlık 
Örgütü verilerine göre polen kaynak-
lı alerjik hastalıklar dünya nüfusunun 
yaklaşık yüzde 30’unu etkiliyor ve her 
yıl 7 milyon kişi hava kirliliği kaynaklı 
hastalıklardan yaşamını yitiriyor. Po-
len alerjisi yorgunluk, huzursuzluk, iş 
gücü kaybı ve yaşam kalitesinde azal-
maya neden olurken, bu belirtiler özel-
likle polen mevsimlerinde ortaya çıkı-
yor. Bütün hastalıklarda olduğu gibi 
hastalık belirtileri ortaya çıkmadan 
koruyucu tedbirlerin alınabilmesi için 
de aeroallerjenlerle ilgili vatandaşların 
önceden bilgi sahibi olması korunma 
tedbirleri açısından büyük önem taşı-
yor.

Dünya genelinde aeroallerjen iz-
leme ağları uzun yıllardır aktif halde 
bulunurken, aeroallerjen izleme ağla-
rından elde edilen bilgileri takip eden 
bireyler, günlük aktiviteleri ve ilaç kul-
lanımını eşleştirerek ‘semptomsuz’ bir 
yaşam sürdürebiliyor. Aeroallerjenlerle 
ilgili kamuyu bilgilendirme çalışma-
ları dünyanın çeşitli ülkelerinde rutin 
olarak yürütülürken, dünya genelinde 
birçoğu bir ağın parçası olan yaklaşık 
400’ü Avrupa’da olmak üzere 1000 

Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi Kırsal Hizmet-
ler Daire Başkanlığına bağlı Çiftçi 
Eğitim Merkezinde (BAÇEM) yapı-
lan uygulamaları yakından inceledi. 
AR-GE çalışmaları hakkında detay-
lı bilgiler alan Başkan Yılmaz, tıbbi 
aromatik ürünlerin yetiştirilmesi ve 
pilot bölgelerde üretime geçmesi için 
çalışmaların hızlandırılması talima-
tını verdi. Başkan Yılmaz, pilot böl-
gelerde başlayan çalışmaların önü-
müzdeki sene bereket olarak çiftçiye 
yansımaya başlayacağını müjdeledi.

“Müşteri Odaklı Nitelikli Ürün”
Bir yıl önce de BAÇEM’de incele-

melerde bulunduğunu belirten Baş-
kan Yılmaz, buradaki personellerin 
çiftçilere önemli eğitimler verdiğini 

söyledi. BAÇEM’in bölgede bulunan 
bitkilerin çiftçilere fayda sağlayaca-
ğı, araştırmaların ve uygulamaların 
yapıldığı bir merkez olduğuna dik-
kat çeken Başkan Yılmaz, “Burada 
yapılan işlerin saha raporlarının so-
nuçlarını da hep pozitif olarak gö-
rüyoruz. Balıkesir oldukça verimli 
topraklardan oluşan büyük bir il 
fakat kişi başına düşen tarımsal ara-
zinin küçük olmasından dolayı daha 
nitelikli ürün üretmesi gerektiğine 
inanıyorum. Bu nedenle 7 dönümle 
15 dönüm arası farklı yerlerde tar-
laları olan vatandaşlarımızı niteliği 
daha güçlü, müşterisi daha net olan 
ürünlere yönlendirmeyi planlıyoruz. 
Bununla ilgili çalışmaların Burhani-
ye, İvrindi ve Gönen gibi bölgelerde 
pilot uygulamaları yapıldı” dedi.

“Bölgesel Analizleri Yapıyoruz”
Tıbbi aromatik ürünlerin müş-

terilerinin de hazır olduğunu vur-

gulayan Başkan Yılmaz, “Tabii bu 
ürünlerin yetiştirilmesi esnasında 
çiftçimizin biraz daha dikkatli ol-
ması gerekiyor. Bu tür ürünler ilaç 
sanayinde kullanıyor. BAÇEM’deki 
kurslarımızda da ürünlerin daha titiz 
nasıl yetiştirileceğinin eğitimleri ve-
riliyor. Biz denemediğimiz ürünleri 
çiftçimize vermek istemiyoruz, bu 
nedenle de AR-GE çalışmaları son 
ürün kullanıcı çalışmaları bittikten 
sonra pilotlama bölgelerinden tüm il 
geneline yayılacak. Ürünlerin hangi 
bölgede, hangi koşullarda yetiştikle-
rinin bölgesel analizlerini yapıyoruz. 
Ona göre il geneline ürünlerin dağı-
tımı yapacağız. Üniversitelerimiz de 
bizimle iş birliği yapıyor. Buradaki 
çalışmalar önümüzdeki seneden iti-
baren bereket olarak yansımaya baş-
layacak” dedi.

Ödül töreninde ilk olarak “Üre-
ten Köy Müzikali” isimli tiyatro 
oyunu sahnelendi. Ardından anao-
kulu “Atık Pil Toplama Yarışması” 
ödülleri, ilkokul ve ortaokullar arası 
“Atık Pil Toplama Yarışması” ödül-
leri, “Sıfır Atık Okulu” ödülleri ve 
“10. Geleneksel Maket Yarışması” 
ödülleri verildi.

Ödül törenine; Ataşehir Belediye 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, 
Ataşehir Belediye Meclis Başkan Ve-
kili Sevgi Uluğ, Ataşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 
Ayten Kartal, Ataşehir İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Ercan Metin, 
TAP Derneği Teknik Eğitim So-
rumlusu Savaş Arna, Deha Biodi-
zel Genel Müdür Nihal Karakuş ve 
ÇEVKO Vakfından Kurumsal İleti-
şim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu ve 
Eğitim Şefi Murat Anaç katıldı.

Atık Piller Toplandı
Ataşehir Belediyesi Çevre Koru-

ma ve Kontrol Müdürlüğü ile TAP 
Derneği’nin “Geleceğim için atık pil 
toplar mısın?” sloganı ile bu yıl ikin-
cisi düzenlenen “Anaokulları Atık 
Pil Toplama Yarışması”nda; 1. Ata 
Anaokulu, 2. Şehit Öğretmen Nuri-
ye Ak Anaokulu, 3.YA-PA Anaokulu 
oldu.

İlçedeki tüm okullarda öğrenci-
lere atık pil toplama bilincini aşıla-
mak amacıyla düzenlenen “Ödüllü 
Atık Pil Toplama Kampanyası”nda 
ise, ödül olarak her 250 kg atık pile 
karşılık 1 adet tablet verildi. Ayrıca 
yıl boyunca topladıkları atık pilleri 
teslim eden öğrenciler tablet, gitar, 
scooter, paten, mısır patlatma ma-
kinesi ve kulaklık gibi birbirinden 
güzel hediyelerin sahibi oldu.

Ödüllü Atık Pil Toplama Kam-
panyası’nda, 1. Cemile Besler İl-
kokulu, 2. Bahçeşehir Koleji, 3. 
Ata İlkokulu oldu.TAP Derneğinin 
düzenlediği atık pil toplama yarış-
masında 18 ton atık pil toplayarak 

örnekleme istasyonu bulunuyor. Bu 
konuda  ilk örnekleme istasyonu da 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ulu-
dağ Üniversitesi’nin ortaklaşa başlattı-
ğı proje ile kuruldu.

Vatandaş Bilgilendiriliyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 

2019 yılında Avrupa Sağlıklı Şehirler 
Ağı Yedinci Faz üyelik başvuruları de-
vam ederken, Bursa’nın Şehir Sağlık 
Profili de güncelleniyor. Bu kapsam-
da Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hava 
Kalitesi İzleme çalışmalarına yönelik, 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baş-
kanlığı Çevre Kontrol Şube Müdür-
lüğü ve Uludağ Üniversitesi Fen Ede-
biyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nün 
ortaklaşa olarak başlattıkları proje ile 
Türkiye’de ilk kez aeroallerjen örnek-
leme istasyonlarından elde ettikleri 
verileri kamuya duyurmaya başladı. 
Çalışma kapsamında Osmangazi, Ni-
lüfer ve Kestel ilçelerinde belirlenen 
üç merkeze aerobiyolojik örnekleme 
istasyonları yerleştirildi. Projeden elde 
edilen veriler ile Bursa’da ikamet eden 
ve polen alerjisi olan bireylerin ola-
sı rahatsızlık dönemlerini daha rahat 
geçirebilmeleri için uyarılar yapılıyor. 
Bu amaçla, ölçüm sonuçları haftalık 
olarak Büyükşehir Belediyesi’nin res-
mi web sitesinden (https://www.bursa.
bel.tr/?sayfa=cevre_polen) vatandaşla 
paylaşılıyor. Bu sayfada ağaç, çayır/çi-
men ve yabani otlara ait havadaki po-
len miktarlarını gösteren grafiklere ve 
bazı polenler için tahmin haritalarına 
da ulaşılabiliyor. Ayrıca Hava Kalite 
İzleme Ağı ile bağlantılı olan sayfa hem 
allerjenler hem de hava kirletici para-
metrelerine aynı anda ulaşım olanağı 
sağlıyor. Böylelikle polen alerjisi olan 
vatandaşlar verileri takip edip, polen 
mevsimi boyunca gerekli tedbirlerini 
aldıktan sonra gönül rahatlığıyla soka-
ğa çıkabilecekleri dile getiriliyor.

İstanbul’un 1.’si Ataşehir Belediyesi 
oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından 
hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından Türkiye’deki tüm 
kamu kuruluşlarında uygulanan “Sı-
fır Atık Projesi”ne, Ataşehir Beledi-
yesi çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle de 
destek oluyor. Bu kapsamda konu ile 
ilgili duyarlılığı Ataşehir’deki tüm 
kamu kurumlarına yaymaya yönelik

çalışmalar devam ediyor.
Sıfır Atık Projesi’ne katkı sağ-

layan okullar arasında düzenlenen 
yarışmada; ilkokul kategorisinde 
Ali Fuat Cebesoy İlkokulu, ortaokul 
kategorisinde Emlak Konut Ortao-
kulu, lise kategorisinde ise Mustafa 
Kemal Anadolu Lisesi ödül kazandı.

10. Geleneksel Maket Yarışması 
Ödülleri

Her yıl olduğu gibi çevre hafta-
sı kapsamında Ataşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü tarafından ilkokul-ortaokul 
öğrencilerine yönelik 10. Geleneksel 
Maket Yarışması düzenlendi.

Bu yarışmaya katılan eserler, geri 
dönüşümlü malzemelerden (cam, 
kağıt, karton, plastik, kompozit, 
metal ,ambalaj atığı vb.) yapılmış 
maketler olup, genç nesillerde çev-

re bilincinin arttırılması ve ambalaj 
atıkları hakkında farkındalık yaratıl-
ması amaçlandı.

Dereceye giren eserler; en iyi ya-
ratıcılık, en iyi estetik, en iyi konu 
ve jüri özel ödülü olmak üzere 4 ayrı 
kategoride ödüllendirilerek hepsi bi-
rincilik ödülünün sahibi oldu.

İlkokul kategorisinde En İyi Ya-
ratıcılık Ödülü “Cingöz’ün Geri 
Dönüşüm Dünyası” isimli maketle 
Akşemsettin İlkokulu’na, En İyi Es-
tetik Ödülü “Maket Köpek” isimli 
maketle Adıgüzel İlkokulu’na, En 
İyi Konu Ödülü    “Sanal Bağımlı-
lık” adıyla Ata İlkokulu’na, Jüri Özel 
Ödülü ise “Bandırma Vapuru” adlı 
maketle Cemile Besler İlkokulu’na 
verildi.

Ortaokul kategorisinde ise En İyi 
Yaratıcılık Ödülü “Dünyanın İki 
Yüzü” isimli maketle Piri Reis Or-
taokulu’na, En İyi Estetik Ödülü 
“Kadın Heykeli” maketiyle Adıgüzel 
Ortaokulu’na, En İyi Konu Ödülü 
“Son Umut (Kum Saati)” adlı ma-
ketle Celal Yardımcı Ortaokulu’na,  
Jüri Özel Ödülü ise “Dünya’ya El 
Ver” maketiyle Fenerbahçe Ortao-
kulu’na sunuldu.

Bursa’nın Polen Değerleri Kayıt Altında

“Arılar Varsa Yarınlar Var” Projesi

İlaç Sektörünün Ham Maddesi Balıkesir’den

10. Ataşehir Çevre Ödülleri 

Türkiye’nin ilk aeroallerjen örnekleme istasyonu Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi iş birliğinde 
Bursa’da kuruldu.

Ataşehir Belediyesi tarafından çevre duyarlılığının artırılması amacıyla geleneksel olarak 
her yıl düzenlenen çevre ödülleri 10’uncu kez sahiplerine verildi.

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi  (BAÇEM) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, Kazdağları’nın eteklerinde kurulu olan BAÇEM’de incelemelerde bulundu. Tıbbi 
aromatik ürünlerin yetiştirilmesi konusunda BAÇEM’de verilen eğitimler sayesinde Türkiye 
ilaç sektörünün ihtiyacı olan ürünler, Burhaniye, İvrindi ve Gönen gibi pilot bölgelerde 
yetiştirilerek dünya pazarına çıkacak.

Bolu’da Belediyenin desteği ile TEMA Vakfı il temsilciliği 
tarafından “Arılar Varsa Yarınlar Var” projesi kapsamında 
bisiklet turu düzenlendi. 

TEMA Vakfı ve Balparmak Arıcılık 
Akademisi tarafından arıların insan 
ve doğa için önemine dikkat çekmek 
amacıyla Bolu şehir merkezinde “Arı-
lar varsa yarınlar var” projesi kapsa-
mında bir bisiklet turu düzenlendi. 
Kentmeydanı’ndan startı verilen et-
kinliğe Bolu Belediye Başkanı Tanju 
Özcan ve eşi Meral Özcan, TEMA 
Bolu İl Temsilcisi Selma Demirel ve 
TEMA gönüllüsü vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 
eşi Meral Özcan, etkinliğe bisikletle-
riyle geldi.

“Arılar doğa için gerekli, olmazsa 
olmaz varlıklar”

Yüzlerce kişinin katılımıyla ger-
çekleşen etkinlikle ilgili bilgiler veren 
TEMA Bolu İl Temsilcisi Selma De-
mirel, 20 Mayıs’ın Dünya Arı Günü 
olduğunu hatırlatarak, “Arıların eko-
lojik sistemdeki önemini belirtmek 
için Balparmak ve Tema iş birliğinde 
‘Arılar varsa Yarınlar Var’ projesini 
hayata geçirdiklerini söyledi.  De-
mirel, bu kapsamda bir bisiklet turu 
düzenlediklerini belirterek, “Çünkü 
arılar doğa için gerekli, olmazsa olmaz 
varlıklar. Hem ballarını tüketmek açı-
sından, ekonomi açısından, daha  da 
önemlisi çevre ve ekoloji açısından de-
ğeri yadsınamaz. Onları korumak isti-
yoruz.  Tarım ilaçlarının, pestisitlerin 
arılar üzerinde olumsuz etkisi olduğu 
biliniyor. Bu konuda daha dikkatli ol-
maya herkesi çağırmak için böyle bir 
etkinlik düzenledik.” diye konuştu. 

Demirel ayrıca, içerisinde kekik to-
humu bulunan zarflar dağıttıklarını 
da belirterek, etkinliğe katılanlardan 
kekikleri ekerek arıların yaşamlarına 
katkı vermelerini istedi.

“Eğer arıların sonu gelirse 4 yıl 
içinde dünyanın da sonu gelecek!”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Öz-
can da konuşmasında ünlü bilim ada-
mı Albert Einstein’ın arıların önemi-
ne değindiği bir sözünü anımsatarak, 
“Einstein’in bir sözü var: ‘Eğer arıla-
rın sonu gelirse 4 yıl içinde dünyanın 
da sonu gelecek!’ Ekolojik dengenin 
ayakta kalabilmesi için arılar bu se-
beple önemlidir”dedi. 

“Çevreci örgütleri ve çevreye, 
doğaya karşı duyarlı tüm vatandaş-
larımızı bizimle birlikte çalışmaya 
davet ediyoruz”

Bolu’nun gelecek hedeflerinden 
bahseden ve TEMA gönüllülerine iş 
birliği çağrısında bulunan Başkan Öz-
can, “Bolu’yu daha çok yeşillendirme-
ye çalışıyoruz. Daha çok parklar, bah-
çeler yapma gayreti içinde olacağız. 
Ama tabii bunların temiz tutulması ve 
belirli periyotlarda temizlenmesi gere-
kiyor. Önümüzdeki günlerde planla-
ma yapacağız. Bütün çevreci örgütleri, 
çevreye, doğaya karşı duyarlı tüm va-
tandaşlarımızı da bizimle birlikte şeh-
rimiz için çalışmaya davet ediyoruz.” 
diye konuştu.

Basın açıklaması sonrası Bolu Bele-
diye Başkanı Tanju Özcan TEMA gö-
nüllüleri ile birlikte Bolu Kent Mey-
danı’ndan Demokrasi Meydanı’na 
kadar pedal çevirdi.
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 Çevre güvenliği, temizlik, ulaşım, 
sağlık ve alt yapı hizmetleri baz alınarak 
verilen “Mavi Bayrak” bu yıl, Uzunkum 
Plajı’nda yeniden dalgalanmaya başladı.

İstanbul’un tek mavi bayraklı ilçesi 
olan Şile’de 12 Haziran’da Uzunkum Pla-
jı’nda ’’Tertemiz Bir Şile İçin El Ele’’ çevre 
koruma etkinliği gerçekleştirildi. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve Şile Belediyesi 
tarafından organize edilen ’’Tertemiz Bir 
Şile İçin El Ele Projesi’’ ile Mavi Bayraklı 
halk plajlarını kullanan insanlarda plajla-
rın temiz bir kullanım bilincini oluştu-
rulması ve kalıcı çözümün temizlemekte 
değil, kirletmemekte olduğu bilincinin 
oluşturulması hedefleniyor.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, 
“İnsan kendi için bu güzel plajları ve 
bu güzel çevreyi kirletmeye içi el ver-
mez. Milletimizin devamlı ve bilinçli 

olarak çevreye duyarlı hâle gelmesini 
hedeflemeliyiz. 2023 yılına emin adım-
larla yürüdüğümüz şu günlerde, çevre-
mize hak ettiği değeri ve önemi vererek 
sahillerimizde Hedef 2023e, 23 Mavi 
Bayrak’’ hedefi koyuyoruz. Gelecek ne-
sillerimize güzel bir doğa bırakmalıyız. 
Bu sahillerimiz bu doğa güzelliklerimiz 
bizim en büyük zenginliğimiz. Dolayı-
sıyla bunları korumak zorundayız. Biz 
bizden önceki nesilden nasıl aldıysak, 
gelecek nesillerimize daha güzel bir 
doğa bırakmak için gayretle çalışmalı-
yız. Şile’de Mavi Bayraklı plaj sayısını 
arttırmak en büyük hedefimiz.’’ dedi.

Şile’nin temiz ve nitelikli plajlarının 
korunması, mavi bayraklı plajlarının 
arttırılması için çevre bilincini aşıla-
mak adına toplumda çevre eğitimi ve 
çevre bilinçlenmesi sağlanıyor. Bu doğ-
rultuda ödül ve teşvik yolu ile kıyıların 
korunması ve çevre bilincinin yerleşti-
rilmesi hedefleniyor.

Çevre için mücadele eden yaklaşık 
60 demokratik kitle örgütü, sivil top-
lum kuruluşu, platform ve inisiyatifin 
bir araya geldiği Kadıköy Çevre Festi-
vali’nde söyleşiden atölye çalışmaları-
na, yarışmadan konsere her yaş grubu-
na uygun pek çok etkinlik düzenlendi. 

Kadıköy Belediye Başkanı Odaba-
şı: Çevreyi “Daha Sık Konuşacağız”

Geçtiğimiz yıllarda “Marmara 
Denizi’ndeki kirlilik ve biyolojik çe-
şitlilik”, “Kentte Ekolojik Yaşam” ko-
nularının temel alındığı festivalin bu 
seneki konusu ‘Toprak’ olarak belir-
lendi. Yaşamın temel kaynaklarından 
toprağı korumak üzere önlemler alın-
ması ve çevre bilincinin geliştirilmesi 
gerektiğini vurgulayan Kadıköy Be-
lediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 
“Gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir 
dünya bırakma sorumluluğumuz var. 
Toprak da en önemli miraslarımız-
dan biri. Teknoloji, endüstri gelişirken 
doğal kaynaklarımızı korumak temel 
amaçlarımızdan biri olmalı. Doğayla 
savaşarak değil doğayla birlikte geliş-
meliyiz. Yeryüzündeki yaşamın sağlıklı 
bir şekilde ilerlemesi buna bağlı.” diye 
konuştu.

Türkiye’deki Tarım Politikaları 
Tartışıldı

3 gün süren etkinlikte alanında 
uzman konuklar ve sivil toplum ku-
ruluşları çevre sorunlarına yönelik 
analizler ve çözüm önerileri sundu. 
Festival Bandistanbul Ritim ve Bando 
grubunun konseri ve çocukların dans 
gösterileri ile açıldı. Alanında uzman 
konukların yer aldığı panellerde çevre-
ye yönelik konular ele alındı.

Festival kapsamında, “Kadıköy’ün 
Tarihi Çayırlarına Sahip Çıkıyoruz” 
konulu panelde Kadıköy Kent Kon-
seyinden Gülsün Gökalp, Arkeolog 
Gülbahar Baran Çelik, Mimar Arif 
Atılgan, Şehir Plancısı Nilgün Canatar 
ve Ahmet Kıvanç Kutluca Kadıköy’ün 
tarihinde önemli yer tutan çayırları 
anlattı. Açık Radyo’dan Can Tonbil, 
yazar Rüya Aygüneş, öğrenciler Atlas 
Sarrafoğlu ve Deniz Cevikus “Neden 
İklim Grevine Katılıyoruz?” sorusuna 
yanıt verdi. Kadıköy Çevre Festiva-
li’ndeki önemli oturumlardan biri de 

Şile’de Yeniden Mavi Bayrak Heyecanı3. Kadıköy Çevre Festivali Sona Erdi

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ulaşım Park A.Ş.’de görevli sürücü İsa Yıldırım’ın belediye 
otobüsünde unutulan çocuğu koruma altına alıp ailesine teslim etmesinden ötürü tebrik etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
UlaşımPark’a ait Gebze Otobüs Ga-
rajı’nda hat kodu 550 ile Çayırova 
istikametine doğru seferine çıkan oto-
büs şoförü İsa Yıldırım, beş yaşındaki 
Abdullah Karabiber’in unutulduğu-
nu fark etmişti. Gerekli önlemleri ve 
aldığı eğitimleri tek tek uygulayarak 
Abdullah’ı ailesine teslim eden İsa Yıl-
dırım’a, MBB ve Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ta-
rafından plaket verildi.

Otobüs şoförü Yıldırım’ı dikkatin-
den dolayı kutlayan Büyükakın, “En 
öncelikli hedefimiz vatandaşımıza ka-
liteli bir şekilde hizmet etmektir. Biz 
de bu maksatla arkadaşlarımıza gere-
ken tüm eğitimleri veriyoruz. Hangi 
durumda ne yapmaları gerektiğini tek 
tek kendilerini anlatıyoruz. İşte bu 

eğitimlerin sonucu olarak örnek mo-
dellerimizden birisi olan İsa kardeşi-
miz bugün yanımızda. Kendisini canı 
gönülden tebrik ediyorum” dedi.

İsa Yıldırım’ın aldığı eğitimleri tek 
tek uyguladığını vurgulayan ve örnek 
davranışından dolayı tebriklerini su-
nan Başkan Büyükakın, “Geçtiğimiz 
günlerde otobüste unutulan bir yav-
rumuz vardı. İsa kardeşimiz aynadan 
bu çocuğumuzun durumunu fark 
ettiğinde kendisine verilen eğitimleri 
tek tek uyguladı. Ailesini aradı, ku-
rumuna bilgi verdi ve unutulan yav-
rumuzu koruma altına alarak ailesine 
teslim etti. İsa kardeşimize bu örnek 
davranışından dolayı özellikle teşek-
kür ediyorum. Aynı zamanda örnek 
modellerimizi de ödüllendiriyoruz 
ki diğer çalışanlarımıza örnek olsun. 
Maksadımız vatandaşımızın azami 
derecede mutlu olmasıdır. Varlık sebe-
bimiz vatandaşımızın mutluluğudur. 

Bu hassasiyeti gösterdiği için, liyakatle 
Büyükşehir Belediyemizin ve bizlerin 
yüzünü ak ettiği için ve bunun yanın-
da bizlere gurur yaşattığı için İsa kar-
deşimize bir kez daha teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.

Karşılaştıkları olay ve durumlara 
karşı nasıl davranılması gerektiğini al-
dığı eğitimler sonucunda öğrendiğini 
dile getiren UlaşımPark Şöförü İsa Yıl-
dırım, “Üç buçuk yıldır UlaşımPark 
A.Ş.’de çalışmaktayım. Aldığımız eği-
timler sonucunda karşılaştığımız olay 
ve durumlara karşı nasıl davranmamız 
gerektiğini öğreniyoruz. Bu konuda 
Büyükşehir Belediye Başkanımız başta 
olmak üzere UlaşımPark’taki yönetici-
lerimize bizlere verdiği destek için çok 
teşekkür ediyoruz. Nerede güzel bir iş 
ve hareket varsa aldığımız eğitimler ile 
birlikte başkanımızdan aldığımız güç-
le yapıyoruz” ifadelerine yer verdi. 

Kadıköy Belediyesinin her yıl ‘Doğaya emek ver’ sloganı ile düzenlediği Kadıköy Çevre 
Festivali bu yıl 24-26 Mayıs tarihlerinde, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda ‘Toprak’ 
temasıyla kutlandı.

Şile Belediyesinin yoğun uğraşları neticesinde, İstanbul’un 
ilk ve tek ’’Mavi Bayraklı’’ plajı Şile Uzunkum Plajı oldu.

Sıfır Atık için Çalıştay

Gurur Yaşattığı için İsa Kardeşimize Teşekkür Ediyorum

“Entegre Bir Yönetim Sistemi Kur-
guluyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yö-
netimi Dairesi Başkanı Oğuzhan Akınç, 
“Sıfır Atık, entegre bir yönetim sistemini 
kurguluyor. Bu yönetmelik sadece pro-
ses atığa değil, günlük hayattaki atığa da 
odaklı, var olan boşlukları tamamlar nite-
likte. İl ve ilçe belediyelerinin ilgili taraf-
ları işin içine dâhil etmelerini bekliyoruz. 

İl, ilçe belediyeleri, belediye birlikleri ve il 
özel idareleri; halkı, atıklarını ayırmaya ve 
ayrı biriktirmeye teşvik etmeli, sıfır atık 
yönetim sisteminin tasarım aşamasından 
başlayarak uygulamaların izlenmesi faali-
yetlerini de içeren tüm süreci kent konse-
yi gündemine dâhil etmelidir.” dedi. 

Türkiye’de Atık Yönetimi
Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türki-

ye tarafından yürütülen “Türkiye’de Atık 
Yönetimi – İkili Toplamaya İlişkin Tec-
rübeler ve Farkındalık Artırma Faaliyet-
lerinin Mevcut Durumu Projesi” kapsa-

mında çalışmalara değinen REC Türkiye 
Proje Yöneticisi Onur Akpulat, “AB ül-
kelerinde belediyeler ya da çevre ajansları 
yürütülmekte olan kaynakta ayrı toplama 
faaliyetlerinde hane sakinlerini sıkı dene-
timlerden geçirmekte ve atıklarını ayrı 
biriktirmeyen hane sakinlerine idari yap-
tırımlar uygulamaktadır. Biz de Antalya, 
Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Kayseri’yi 
pilot bölge seçerek ikili toplamaya ilişkin 
deneyimler elde ettikten sonra, inceleyip 
Danimarka uygulamalarıyla karşılaştırıla-
cağız.” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği Çevre Platformu toplantısı, sıfır atık yönetimi ve yönetmelik taslağını 
değerlendirmek üzere üye belediyelerden 96 kişinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. To-
plantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Oğuzhan Akınç ve REC 
Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat çalışmalarını katılımcılara aktardı.

“Türkiye’deki Tarım Politikaları” oldu. 
Peynir uzmanı ve aktivist İlhan Koçul-
lu, CHP PM Üyesi, Ziraat Mühendisi 
Gökhan Günaydın, Çiftçi Sendikaları 
Konfederasyonu (ÇİFTÇİ-SEN) Ku-
rucu Genel Başkanı Abdullah Aysu ve 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık’ın 
katılımıyla gerçekleşen panelde Tür-
kiye’de tarımın geldiği nokta masaya 
yatırıldı. “Ege’den Marmara’ya Ekoloji 
Mücadelesi” konulu panelde İzmir’den 
Dr. Ahmet Soysal, Ege Çevre ve Kültür 
Platformu (EGEÇEP)’ndan Özer Ak-
demir, Çanakkale Kent Konseyi Çevre 
Meclisi Başkanı Pınar Bilir, Kuzey Or-
manları Savunması (KOS)’dan Selçuk 
Koçum, aktivist yazar Cemil Aksu, 
avukat Ali Arif Cangı söz aldı.“Sağlıklı 
Yaşamak İçin Beton Değil Toprak” pa-
nelinde ‘Sağlıklı Yaşıyoruz Kurucusu’ 
Nurçin Çağlar, Okan Çağlar, Fizyoloji 
uzmanı Prof. Dr. Nazan Uysal Harza-
dın, Kardiyoloji uzmanı Dr. Zülfikar 
Danaoğlu, Kardiyolog Dr. Baybars 
Türel, Çocuk Hastalıkları uzmanı Dr. 
Hande Namal Türkyılmaz, Göz hasta-
lıkları uzmanı Dr. Sultan Kaya Ünsal, 
Mikro Cerrahi uzmanı Dr. Hüsrev 
Purisa, Fitoterapi uzmanı Dr. Bekir 
Uğur Yavuzcan (Fitoterapi), Nöroloji 
uzmanı Dr. Banu Taşçı Fresko, ve İç 
Hastalıkları uzmanı Dr. Aytaç Kara-
dağ sağlıklı yaşam konusunu masaya 
yatırdı. Çevre Festivali’nin en önemli 

konu başlıklarından bir tanesini bisik-
letli ulaşım oluşturdu. Kadıköy’de bi-
siklet kültürünü yaygınlaştırmak, araç 
trafiğine alternatif bir yaşam sunmak 
amacıyla çalışmalar yürüten Kadıköy 
Belediyesi festivalde düzenlediği etkin-
liklerde bisiklete vurgu yaptı. Bu kap-
samda Sahil Bisiklet Ekibi’nin ‘Trafik-
te Bisiklet, Sağ Şerit Yasal Hakkım’; 40 
yaş üstü bireylerin bisiklet kullanımını 
özendirmek için ‘İkinci Bahar Bisiklet 
Deneyimi’; Bisikletli Kadın İnisiyati-
fi’nin ‘Pedal Arkadaşım’ gibi etkinlik-
leriyle bisiklet kullanımı konusunda 
katılımcılar bilgilendirildi.

Çevre Üzerine Renkli Söyleşiler
Çevre festivalinde sanatçı ve yazar-

lar da deneyimlerini aktardı. Yazar Bu-
ket Uzuner ‘Toprak Kitabı’nı anlattı. 
Festivalde plastiklerin doğaya etkileri, 
palm yağının zararları gibi tüketim 
alışkanlıklarını sorgulayacak konular 
tartışıldı. İstanbul Üniversitesi öğretim 
üyeleri Meral Avcı ve Ünal Akkemik 
‘İstanbul’da Doğal ve Kültürel Bitki 
Çeşitliliği’ni ele alırken veganlık, eko-
lojik yaşam gibi konularda söyleşiler 
düzenledi. Yeryüzü Derneği, ‘Başkası 
İçin Pişir’ etkinliği ile 3 gün boyunca 
yemek pişirdi. Festival alanına kurulan 
stantlarla katılımcıların deneyim ka-
zanması amaçlandı. 

Sapanca eşsiz doğası ve gölüyle bütün-
leşen Macera Park, kapılarını Sapanca’nın 
ortaöğretim okullarına açtı. İçinde bu-
lundurduğu tırmanma kulesi, ağaç yolu, 
çoklu yürüme parkuru ve dev merdiven 
parkurlarıyla etkinliğe katılım sağlayacak 
çocuklar için adrenalin dolu dakikalar-
vadediyor. Sapanca Belediye Başkanı 
Özcan Özen’in girişimleriyle yedinci ve 
sekizinci sınıf öğrencilerinin ücretsiz ka-

tılım sağlayacağı etkinlik programının 
büyük ilgi göreceği düşünülüyor. Başkan 
Özen, “Gençlerimizin, çocuklarımızın 
spor yapmaları ve doğa ile bütünleşmeleri 
hem sağlıkları açısından hem de sosyal-
leşmeleri açısından önemli bir konu. İlçe-
miz sınırları içinde Özkum Park’ın bah-
çesinde konuşlanmış olan bu parktan, 
spora meyilli olan çocuklarımızın istifade 
etmesini sağlıyoruz. Macera Park’ın kapı-
larını çocuklarımıza açan işletme sahibi 
Osman Gür’e teşekkür ediyoruz.” dedi.

Sapanca’nın Çocukları Macera Park’ta

Dede-Torun Yaşam Merkezinin minik öğrencileri, ‘Geri Dö-
nüşüm Defilesi’nde atık poşet, kâğıt ve bezlerden hazırla-
nan birbirinden renkli kıyafetlerle ve kostümlerle geri dö-
nüşüme dikkat çektiler.

Çocuklardan Geri Dönüşüm Defilesi

Esenler Belediyesi Dede-Torun Ya-
şam Merkezinde eğitim gören öğren-
ciler, atıklardan tasarladıkları elbise 
ve kostümlerini, ‘Geri Dönüşüm De-
filesi’nde sergilediler. Çocuklara çevre 
bilincinin kazandırılması amacıyla, 
“Her Atık Çöp Değildir” fikrinden 
hareketle başlatılan kampanya kapsa-
mında çocuklar, aileleriyle birlikte bir-
birinden kullanışlı ve renkli tasarımla-
ra imza attılar. “Seç, Biriktir, İşle, Giy” 
sloganıyla hem tasarımcılığını hem de 

mankenliğini yaptıkları defilede sergi-
leyen minik öğrenciler, atık poşet, kâ-
ğıt ve bezlerden hazırlanan birbirinden 
renkli kıyafetlerle ve kostümlerle geri 
dönüşüme dikkat çektiler. Minikler, 
ellerindeki dövizlerle de çevreye duyar-
lılık mesajları verdiler. En kullanışlı ve 
yararlı olması kriterleri ile defilenin en 
başarılı kıyafeti, çevre mühendislerinin 
seçimiyle, karton koli ve kâğıttan yap-
tığı, çiçeklerle renklendirdiği elbisesi 
ve ayakkabılarıyla Sahra Selen Parlak-
demir’in tasarımı oldu.
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İBB’den Sosyal Sorumluluk Eğitimleri

Evimizin Sağlık Elçileri Bakırköy’de

Bilecik’te Huzurevi Sakinleri Sporla Buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilko-
kul ve ortaokul öğrencilerinin sosyal so-
rumluluk bilincini geliştirmek; çevreye, 
doğaya ve hayvanlara duyarlı bireyler 
olarak yetişmelerine destek olmak için 
2018 - 2019 eğitim öğretim yılı boyun-
ca farklı eğitimler düzenledi.

AKOM İş birliği ile Afet Bilinci 
Kazandırıldı

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile 
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) 
ortaklığında düzenlenen afet bilinci 
eğitimlerine ortaokul öğrencileri katıl-

Annelerin aile sağlığının önemi ve 
hastalıklardan korunma gibi konu-
larda doğru bilgi sahibi olmalarını ve 
sağlık okur yazarlıklarını geliştirmele-
rini amaçlayan Sanofi Pasteur’un des-
teğiyle  “Evimizin Sağlık Elçileri” pro-
jesini hayata geçiren ve yüzün üzerinde  
eğitim toplantısı düzenleyen Çağdaş 
ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği 
(ÇABA), Bakırköy Belediyesi İspirto-
hane Kültür Merkezinde de yurttaşlara 
eğitim toplantısı yaptı.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bü-
lent Kerimoğlu’nun açılış konuşmasını 
yaptığı eğitim toplantısında Balçiçek 
İlter’in moderatörlüğünde ünlü oyuncu 
Alina Boz, Dr. Sevil Elçin ve Dr. Özlem 
Cankurtaran enfeksiyondan korunma 
konusunda konuşma yaptılar.

Avrupa Hareketlilik Haftası kap-
samında erişilmesi zor gruplar için et-
kinliklerde yer almak üzere Bilecik Be-
lediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü 
ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü  iş birliğinde etkinlikler 
gerçekleştirildi. Bilecik Huzurevi Yaşlı 
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 
gerçekleştirilen etkinlikte uzman eğit-
menler tarafından yaşlılarla birlikte 
ısınma hareketleri yapıldıktan sonra 
sportif aktiviteler yapıldı. Daha sonra 
ise yaşlılar ve eğitmenler müzik eşliğin-
de oyunlar oynadı.

Huzurevi sakinleri etkinlikler kap-
samında ayrıca 4 gün boyunca Bilecik 
Belediyesine bağlı kadın spor ve yaşam 
merkezlerindeki sportif aktivitelere de 
katılabiliyorlar.

“Amacımız Avrupa’da 100 Milyon 
İnsan Hareketliliğini Sağlamak’’

Avrupa Hareket Koordinatörü Hül-
ya Eçen Çalışkan, gerçekleştirilen etkin-
lik hakkında yaptığı konuşmada; “Yaş-
lılarımızla birlikte dört yıldır ‘Bilecik 
Genciyle Yaşlısıyla Hareketleniyor’ et-
kinliği yapıyoruz. Son bir yıldır ise her 
hafta çarşamba günleri burada sportif 
etkinlikler yapıyoruz. Amacımız Avru-

dı. Sel, taşkın, deprem, heyelan, top-
rak kayması ve çığ gibi doğal afetlerin 
anlatıldığı eğitimler ile çocuklarda afet 
bilincinin yerleşmesi amaçlandı. Eği-
timlerde afetler öncesinde, sırasında ve 
sonrasında yapılması gerekenler detaylı 
bir şekilde anlatıldı.

Çocuklara Sıfır Atık ve Geri Dö-
nüşümün Önemi Anlatıldı

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsa-
mında düzenlenen bir başka eğitim ise 
çocuklara çevre ve doğa duyarlılığı aşı-
lamak amacıyla yapılan sıfır atık ve geri 
dönüşüm konu başlığında oldu. İBB 
iştiraki İSTAÇ’ın Odayeri Katı Atık 

Düzenli Depolama Sahası’nda gerçek-
leştirilen eğitimler her hafta 40 çocuğun 
katılımı ile gerçekleştirildi. 

İBB Atık Yönetimi Müdürlüğünün 
çevre mühendisleri tarafından verilen 
eğitimlerde çocuklara tesiste atık ayrış-
tırma ve geri dönüşüm sisteminin nasıl 
çalıştığı, çöplerin toplandıktan sonra 
hangi aşamalardan geçtiği anlatıldı. 
Çocuklar eğitimler sayesinde atıkların 
ayrıştırılmaması ve geri dönüşüme tabi 
tutulmaması durumunda doğaya vere-
cekleri zararları ve plastik ya da metal 
atıkların doğada ne kadar sürede çözül-
düğünü öğrendi.

“Bahçemde Sevgi” Sloganıyla So-
kak Hayvanları Bakımı ve Beslenme-
si Eğitimi

Çocuklar için düzenlenen bir diğer 
eğitim programı ise sokak hayvanlarının 
bakımı ve beslenmesi konusunda yapıl-
dı. “Bahçemde Sevgi” sloganıyla düzen-
lenen eğitimlere 4, 5 ve 6. sınıf öğrenci-
leri katıldı. Haftada iki gün düzenlenen 
eğitimlere her hafta 160 öğrenci katıldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kı-
sırkaya ve Tepeören Sahipsiz Hayvan 
Geçici Bakımevi ve yaşam alanlarında 
yapılan eğitimlerde çocuklara hayvan 
sağlığının ve bakımının önemi, sokak 
hayvanları ile ilgili acil durumlarda ne-
ler yapılması gerektiği ve bu durumlar-
da izlenecek adımlar anlatıldı. Ayrıca 
beslenme ve bakımın sahiplenmekten 
daha önemli olduğu vurgulandı.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bü-
lent Kerimoğlu da yaptığı konuşma-
da, “Belediye olarak biz de böylesine 
anlamlı sosyal sorumluluk projelerine 
elimizden gelen tüm desteği vermeye 
devam edeceğiz. ÇABA Başkanı Öz-
lem Zehebi ve tüm dernek üyelerini 
kutluyorum.” dedi.

Etkinliğe Bakırköy Belediye Baş-
kanı Dr. Bülent Kerimoğlu ve ÇABA 
Başkanı Özlem Zehebi’nin yanı sıra 
Sıla Öztürk, Gaye Alaçalar, İpek Baş-
yazıcıoğlu, ÇABA gönüllüleri ve Ba-
kırköylüler katıldı.

Bu türden sosyal sorumluluk pro-
jelerine imza atan ÇABA’nın yönetim 
kademesinde Başkan Zehebi’nin yanı 
sıra  Eda Kosif, Ayşegül Dinçkök, Dr. 
Özlem Cankurtaran, Müge Erdoğan, 
Alev Kaman , Şenay Abacı Turgut gibi 
kamuoyunun yakından tanıdığı  isim-
ler bulunuyor.

pa’da 100 milyon insan hareketliliğini 
sağlamak. Sizler de büyüklerimiz olarak 
gençlerimize örnek oluyorsunuz ve tüm 
Avrupa bu anlamda bizleri takip ediyor.
Bizlere bu imkânları sunan Belediye 
Başkanı Semih Şahin,  Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkili-
leri ile bizimle bu etkinlikte paydaş olan 
bütün kurum yetkililerine teşekkür edi-
yorum’.’ ifadelerini kullandı.

Proje Koordinatörü Çalışkan, etkin-
likler kapsamında   sırasıyla Bilecik Be-

lediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre 
Merkezi Kadın Spor ve Yaşam Merke-
zi, Beşiktaş Mahallesi Kadın Spor ve 
Yaşam Merkezi ile TOKİ Kadın Spor 
ve Yaşam Merkezlerinde yaşlılara özel 
sportif aktiviteler düzenlendi. Huzurevi 
sakinleri de düzenlenen etkinliklerden 
duydukları memnuniyeti belirterek, 
Belediye Başkanı Semih Şahin, Proje 
Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan ve 
bağlı oldukları kurum yetkililerine te-
şekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca çocukların ve gençlerin sosyal sorumluluk 
bilincini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler ve eğitimler düzenledi. Afet bilinci, çevre 
duyarlılığı ve sokak hayvanları konu başlıklarında düzenlenen eğitimlere 200 okuldan 
10.245 öğrenci katıldı.

“Evimizin Sağlık Elçileri” projesi kapsamında Çağdaş 
ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği (ÇABA), Bakırköy 
Belediyesi İspirtohane Kültür Merkezinde de yurttaşlara 
eğitim toplantısı yaptı.

Bilecik Belediyesi tarafından Avrupa Hareket Koordinatörlüğü çalışmaları kapsamında 
gerçekleştirilen etkinliklerde huzurevi sakinleri, uzman eğitmenler eşliğinde spor yaptı.

Engelli Vatandaşlara Havuz Hizmeti

Zeytinburnu Belediyesi engelli va-
tandaşlarını unutmuyor, onların sosyal 
yaşama kazandırılması, hayatın tam 

merkezinde ve yaşam dolu bireyler ola-
rak yetişmeleri için sürekli farklı proje-
ler üretiyor. Bunlardan en yenisi ise en-
gelli bireylere ücretsiz havuz hizmeti. 
Zeytinburnu Beştelsiz Yüzme Havuzu 

haftada bir gün kapılarını engelli va-
tandaşlara açarak ilçede yaşayan engelli 
bireylerin spor ve eğitici faaliyetlerine 
alternatif bir katkı sağlamış oldu.

Başvurular AKDEM’e Yapılıyor
Beştelsiz Yüzme Havuzu’nda eğitim-

ler, 10 Haziran 2019 tarihinden itiba-
ren başladı. Ayda 4 seans ve her seans 
1 saat olmak üzere konusunda uzman 
hocalar tarafından verilecek olan eği-
timlere; yaş kısıtlaması olmaksızın, 
fiziksel ve zihinsel engelli tüm vatan-
daşlar katılabilecek. Böylelikle Beştelsiz 
Yüzme Havuzu haftada bir gününü en-
gellilere ayırmış oluyor. İlk etapta Beş-
telsiz Yüzme Havuzu’nda başlatılan bu 
uygulama, vatandaşlardan gelecek olan 
talepler doğrultusunda Merkezefendi 
Yüzme Havuzu’na da taşınacak. Başvu-
ru ve kayıtlar ilçede bulunan Aile Ka-
dın Destekleme ve Engelliler Merkezi 
(AKDEM) tarafından alınıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte engelli vatandaşları ücretsiz olarak havuz hizmetinden 
faydalandıran Zeytinburnu Belediyesi, herhangi bir yaş kısıtlaması olmaksızın, zihinsel ve 
fiziksel engelli tüm vatandaşlara da haftada bir gün uzman eğitmenler eşliğinde yüzme 
eğitimi verecek.

Üsküdar, Babalar Günü’nde tüm çocukların en 
büyük kahramanı babaların katılımıyla yılın “En Baba 
Buluşması”na sahne oldu. 

Avcılar’da “Engelsiz” Hafta

Yılın “En Baba Buluşması” Üsküdar’da

Avcılarlı engelli vatandaşlar, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler 
Haftası’nı Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 
etkinliklerle dolu dolu geçirdi.

Avcılar Belediyesi, Dünya Engelli-
ler Haftası kapsamında 13-18 Mayıs 
tarihleri arasında düzenlenen çeşitli et-
kinliklerle engelli vatandaşları kültür, 
sanat ve doğayla buluşturdu. ‘Engelli 
mücadelesinin bir hak ve eşit yurttaş-
lık mücadelesi olduğunu’ savunan ve 
yaşamı boyunca bu mücadeleye destek 
veren Avcılar Belediye Başkanı Turan 
Hançerli’nin engelliler için ‘Erişilebilir 
Bir Avcılar’ anlayışı doğrultusunda dü-
zenlenen etkinliklerle engelli vatandaş-
lar sosyal hayata aktif olarak katılmaya 
teşvik ediliyor.

 Kültür Sanat Engel Tanımaz
Engelliler Haftası kapsamında 13 

Mayıs Pazartesi günü, Avcılar Belediye 
Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğ-
rencileri tarafından hazırlanan ‘engel-
sizsevda.com’ adlı tiyatro oyunu Barış 
Manço Kültür Merkezinde sahnelendi. 
15 Mayıs Çarşamba günü de yine Ba-

rış Manço Kültür Merkezinde, Avcılar 
Belediye Konservatuvarı öğrencileri 
tarafından hazırlanan piano dinletisi 
Avcılarlıların beğenisine sunuldu.

Engelliler İçin 1 Gün Temsili As-
kerlik

14 Mayıs günü, askerlik çağına 
gelmiş engelli gençlerin asker kına eğ-
lencesi düzenlendi. Gençler, 16 Mayıs 
Perşembe sabahı ise Marmara Cadde-
si’nden Avcılar Belediyesi önüne düzen-
lenen yürüyüş ve belediye önündeki tö-
renin ardından vatani görevlerini yerine 
getirmek üzere Hasdal’a uğurlandı.

Doğayla Baş Başa ‘Engelsiz Kamp’
Dünya Engelliler Haftası kapsa-

mında 17-18 Mayıs tarihlerinde ise 
Avcılar Belediyesi ve Şişli Rotary Ku-
lübü iş birliğiyle düzenlenen ‘Engelsiz 
Kamp’ ile engelli vatandaşlar doğayla 
buluşturuldu. Avcılar Belediyesi ev sa-
hipliğinde Gümüşpala Kamp alanında 
17 Mayıs Cuma günü başlayan kamp, 
2 gün 1 gece sürerek 18 Mayıs Cumar-
tesi günü sona erdi.

Üsküdar Belediyesi tarafından, Bo-
ğaz’ın en güzel manzaralarından birine 
sahip olan, Nakkaştepe Millet Bah-
çesi’nde gerçekleştirilen buluşmada, 
babalar, çocukları ve aileleriyle birlikte 
doğayla iç içe eğlenceli bir gün geçirdi.

Tebessüm Kahvesinin mimarı down 
sendromlu çocuklar, Engelsiz Yaşam 
Merkezinde eğitim gören engelli ço-
cuklar ve Bilim Merkezindeki dâhi ve 
yaratıcı çocuklar da babalarıyla birlik-
te, buluşmanın başrol oyuncusu oldu. 
Çocukların hayatlarının kahramanı 
olan babalar, etkinlik kapsamında çok 
özel sürprizler yaşayarak unutulmaz bir 
Babalar Günü geçirdi. Üsküdar Bele-
diye Başkanı Hilmi Türkmen, etkinlik 
sırasında yaptığı konuşmada şunları 
söyledi: “Türkiye’nin örnek gösterilen 
millet bahçelerinden olan Nakkaştepe 
Millet Bahçesi’nde gerçekleştirdiğimiz 
bu etkinlikle, çocuklarımızı babalarıy-
la buluşturmanın ötesine geçtik. Bele-
diyemizin en önemli projelerinden biri 

olan Nakkaştepe Millet Bahçesi’nin 
İstanbulluları bir araya getiren geniş 
ölçekli etkinlikler için ne kadar uygun 
bir atmosfer sunduğunu da görmüş 
olduk. Yeni yapacağımız projeler ara-
sında yer alan 5 millet bahçesi, 4 farklı 
Nevmekan ile tüm İstanbulluları bu-
luşturduğumuz etkinliklerimizi gide-
rek genişleteceğiz.” dedi.

Hilmi Türkmen, Babalar Günü et-
kinliğine ilişkin şu ifadelerde bulundu: 
“Çocukların gözlerinde kahraman olan 
babalar, aynı zamanda onların en kıy-
metlileri. Bugün gerçekleştirdiğimiz 
bu etkinliğin yılın “En Baba Buluş-
ması” olmasını, etkinliğimizin başrol 
oyuncusu olan Tebessüm Kahvesinin 
mimarı down sendromlu çocuklar, En-
gelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören 
engelli çocuklar ve Bilim Merkezinde-
ki dâhi ve yaratıcı çocukların katılı-
mıyla destekledik. Her koşulda hayata 
karşı dik durmayı ve mücadele etmeyi 
başaran çocuklarımıza, babalarıyla bir-
likte çok özel sürprizler yaşattık.” dedi.
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8. Girişimcilik Günü’nde Birincilik 
“Yapay Zekâ”nın

Bursa Bilim Festivali’nde Hedeflere Ulaşıldı

Geleceğin nitelikli iş gücünü ye-
tiştirmek ve bilimi toplumun tüm 
kesimlerine sevdirmek amacıyla Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi ve BEBKA 
tarafından Türk Hava Yolları’nın isim 
sponsorluğu ve Kültür A.Ş.’nin orga-
nizasyonuyla bu yıl sekizincisi yapılan 
Turkish Airlines Science Expo ile Bur-
sa, bilimle dolu dolu 4 gün geçirdi. 
TÜYAP Fuar alanında kurulan 236 
stant ve 1780 görevli eşliğinde yapılan 
festivalin proje yarışmasına Türkiye 
genelinden 946 ekip başvurdu ve 50 
finalist proje, festival boyunca katılım-
cılarla paylaşıldı. Autodesk 3B Tasarım 
ve Modelleme Yarışmasına 65 finalist 
tasarım kabiliyetleri ile birincilik için 
yarıştı. ‘Meslekler Yarışıyor’ başlık-
lı mesleki beceri yarışmasında ise 11 
kategoride 630 ekip kıyasıya yarıştı. 
Yoğun ilgi gören akıl ve zâka oyunları 
turnuvasında 2150 öğrenci ve öğret-
men birincilik için mücadele etti. Yerli 
ve milli üretim için ihtiyaç duyulan 
nitelikli insan kaynağının yetiştirilme-
sine katkı sağlayan festival, BEBKA, 

Dünyada ve Türkiye’de girişimciliğin 
konuşulduğu etkinliğe Başakehir Bele-
diye Başkanı Yasin Kartoğlu, Belediye 
Başkan Yardımcılarından Ahmet Melik, 
Starters HUB kurucularından Ersin Pa-
muksüzer, Living Lab Genel Koordina-
törü Ömer Onur, Başakşehir Belediyesi 
Bilgi İşlem Müdürü Bekir Selçuk Temel, 
17 girişimci ve yatırımcı katıldı. Girişim-
ciler tarafından sunumu gerçekleştirilen 
projeler büyük ilgi gördü.

“Hedefimiz: Akıllı şehircilik”
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin 

Kartoğlu, 8. Girişimcilik Günü progra-
mında yaptığı konuşmada, Living Lab 
İnovasyon ve Teknoloji Merkezinde bu-
güne kadar çalışma yapan girişimcilerden 
70’inin projelerini ticari ürün haline ge-
tirdiklerini belirterek, “Bundan sonra da 
katma değeri yüksek yeni ürünler çıka-
caktır. Ben buna inanıyorum. Başakşehir 
inovasyon ve teknolojinin başkenti olma 
yolunda hızla ilerliyor. Akıllı şehircilikle 

de bu çalışmaları taçlandıracağız. Uzun 
vadede hedefimiz bu.” diye konuştu.

Birincilik ‘Yapay Zekâ ile Akıllı Şe-
hircilik’in

Proje sunumlarının ardından jüri tara-
fından yapılan oylamada Fatih Alp Yiğit 
ile Özcan İbrahim Durak’ın tasarladık-
ları şehirleri teknolojiyle buluşturmayı 
amaçlayan “Yapay Zekâ ile Yönetilen 
Akıllı Şehirler” projesi birinci olurken, 
Girişimci Can Jozef Şaul’un tasarladığı, 
“Derin Öğrenme Yöntemi ile Erken Za-
türre Teşhisi” projesi ikinci ve Girişimci 
Muhammed Gider’in otellere özel geliş-
tirdiği “Otelike” aplikasyonu ise üçüncü 
oldu. Yarışma sonucunda birinciye 2 bin 
TL, ikinciye bin TL ve üçüncüye 500 TL 
para ödülü verildi.

3 girişimciye özel ödül
Yarışmada ayrıca Barış Konca “Pin 

Smart”, Erhan Demircioğlu “Photosnow 
Smart Solar Panel”, Oğuzhan Uyanık 
da “İndirimde” projesi ile Girişimcilik 
Günü Özel Ödülüne layık görüldü.

Türk Hava Yolları, Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, Uludağ Üniversitesi, Bursa 
Teknik Üniversitesi, Ons Makina, Mesa-
fe Koleji, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, 
Tübitak Butal, Türksat, Roketsan, Aydın 
Okulları, Kavram Okulları, Tan Okulla-
rı, Şahinkaya Okulları, Osmangazi Okul-
ları, Limak, Eker, Coşkunöz, İnoksan 
Emko, Borçelik, Ermetal, Buski, Poligon 
Mühendislik, Beyçelik, İneva, Autodesk, 
Bosiad, Kuaförler Odası, Kaynak Merke-
zi, Robjet, Mnç Koleji ve Gold Magesty 
gibi önemli kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan desteklendi.

Geleceğin İş Gücü Sanayiciyle 
Buluştu

Bu yıl ‘Dijital Türkiye’ ana tema-
sıyla düzenlenen festivalin en önem-
li özelliklerinden biri de geleceğin iş 
gücü olan gençleri Bursa’nın ünlü sa-
nayicileriyle buluşturması oldu. Genç-
ler, söyleşi ve panel etkinliklerinin yanı 
sıra stantları da gezerek iş dünyasının 
önemli iş adamlarının tecrübelerini 
dinleme imkânı buldu. 200 binin üze-
rinde ziyaretçi ve 101 bin 358 atölye 
çalışması ile hedeflenen rakamları aşan 

Turkish Airlines Science Expo, düzen-
lenen ödül töreni ile sona erdi.

Çözüm Üreten Zihinlerin  Buluş-
ma Noktası

Turkish Airlines Science Expo’nun 
ödül törenine katılan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Uzun 
süren bir hazırlık aşamasının ardından 
dolu dolu bir festival yaşadık. Sanayi-
mizin önemli isimleri üretimde kul-
landıkları teknolojileri çocuklarımız ve 
gençlerimizle paylaştı. Bu eminim ki 
onlar için büyük bir tecrübe olacak. Bu 
gençlerimiz dinamik ve nitelikli birey-
ler olarak yakın gelecekte sanayimizin 
gücüne güç katacaklar. Bizi bu anlamda 
destekleyen tüm firmalarımıza teşekkür 
ediyorum. Meslekler yarışıyor etkinli-
ğinde becerilerini sergileyen gençlerimi-
zin, yakın gelecekte iş hayatına atılarak 
hünerlerini ülkemizin menfaati için 
sergileyeceklerine inanıyorum. Turkish 
Airlines Science Expo, çözüm üreten 
zihinlerin de buluşma noktası oldu. Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye çapında 
bir proje yarışması yaptık. Tüm katılım-
cılara teşekkür ediyorum. Ülkemizin ge-
leceği olan çocuklarımıza yönelik somut 
adımları bugünden atmazsak, yarın için 
hayal kurmaya hakkımız yok demektir. 
Turkish Airlines Science Expo 2020’nin 
tüm dünyada ses getirmesi ümidi ve 
inancıyla, festivalimize katkı ve emek ve-
ren kurum, kuruluş ve sanayicilerimize 
teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş 
ve ödül törenine katılan BEBKA Genel 
Sekreteri İsmail Gerim, İl Milli Eğitim 
Müdürü Sabahattin Dülger ve AK Parti 
İl Başkanvekili Mustafa Sayılgan, 7 farklı 
kategoride yapılan yarışmalarda dereceye 
girenlere ödüllerini verdi.

Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon 
Merkezinde 8’incisi düzenlenen Girişimcilik Günü’nde 
17 proje yarıştı. Birinciliği “Yapay Zekâ ile Yönetilen Akıllı 
Şehirler” adlı proje kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 
Türk Hava Yolları’nın isim sponsorluğunda bu yıl sekizincisi düzenlenen Turkish Airlines 
Science Expo, 200 binin üzerinde ziyaretçi ve 101 bin 358 atölye çalışması ile hedeflenen 
rakamları aşarak tamamlandı.

Hayallerini dinlemekle kalmayıp, seslerine yanıt bulan kadınlar, “Daha yapacak çok işimiz var” diyerek yola çıktı ve Yaşar Kemal Kültür Merkezinde bir 
araya geldi. Sarıyer Belediyesinin ev sahipliği yaptığı eğitimde kendilerine fırsat verilmeyen ev kadınlarına başarıya giden yolun cesaretten geçtiği bir 
kez daha hatırlatıldı. 

Girişimci Kadınlar Sarıyer’de Buluştu

Kadın girişimcileri rakiplerinden bir 
adım öneçıkarmak, aynı zamanda güç-
lendirip daha geniş kitlelere ulaşmaları-
nı sağlamak amacıyla Dijital Pazarlama 
eğitimi verildi. Ülkü Hür ve Oğuz Veli 
Yavaş’ın girişimci kadınlara ve adayları-
na yönelik gerçekleştirdiği eğitim Yaşar 
Kemal Kültür Merkezi’nde yoğun katı-
lımla yapıldı. Eğitimin ana başlıklarını, 
“Dijital Pazarlamada Kullanabileceğimiz 
Platformlar”, “Dijital Pazarlamanın Te-
melini Oluşturan Algoritma Nedir?”, 
“Sıfırdan Satışa Giden Dijital Pazarlama 
Stratejisi Nasıl Olmalı?” ve “Markanızı 
Öne Çıkarmak İçin Güncel Algoritmalar 
Bizden Neyi İstiyor?” konuları oluştur-
du. Girişimci Kadınlar Dernek Başkanı 
Ülkü Hür grubun nasıl bir araya geldiği 
ve amaçlarının neler olduğu konusunda 
bilgiler verdi.

Sosyal girişimcilik fikri nasıl oluş-
tu? Dernek olarak yaptığınız çalışma-
lardan bahseder misiniz?

Bu süreçte en önemli etken; her ge-
çen gün siyasi, sosyal ve ekonomik ko-
şulların değişmesinden birinci derecede 
etkilenen, hayatın her alanında başrol 
üstlenen, çoğu kez bir eş, bir anne olma-

nın gerekleri ile bir kat daha sorumlu-
luk üstlenen kadınlarımızın girişimcilik 
hayatında yaşadıkları sorunları bilmem 
ve bunlara çözüm önerileri getirmek is-
tememdir. Dünyada olduğu gibi Türki-
ye’de de girişimcilik büyürken, kadın gi-
rişimcilerin de bu konuya olan yakınlığı 
artmaktadır. Girişimcilik özünde kendi 
işini kurma fikrinden yola çıktığı için bir-
çok zorluğu beraberinde getirmektedir. 
Kadınların hayatta sorumlulukları daha 
fazla olduğundan, bu alanda da çözüm-
lemek zorunda oldukları çeşitli problem-
leri olmaktadır. Çözüm önerilerinde bu-
lunabilmek için öncelikle sorunları tespit 
etmek gerekmektedir ve ben bu konuda 
her zaman olumlu düşünerek, sorunların 
çözümünün, birlikte hareket etmemiz 
halinde daha kolay olabileceği kanısına 
vardım.

Girişimci kadınlar grubu nasıl 
oluştu?

2017’den beri “Fotoğraf ~ Styling & 
Etkin Sosyal Medya Kullanımı Atölyesi” 
vermekteyim. Atölyelerime katılan giri-
şimci kadınlarla eğitimlerimden sonra 
da yollarımızın ayrılmaması ve her daim 
destekçileri olmak istediğim için bu gru-
bu kurdum. Girişimci Kadınlar grubu 
benim ikinci ailem. Gruptaki katılımcılar 
aileye katıldıktan sonra hepsi kız karde-

şim oluyor. Genelde bir yerlere gelen 
başarılı iş insanlarının yakın aileleri 
tarafından maddi ve manevi desteklen-
diğini görüyoruz. Girişimci kadınlar 
grubunu kurarken desteği olmayan 
kişilerin birbirine destek vermesini ve 
böylece güçlenmesini istedim.

Bu atölyeleri vermeye başladıktan ve 
girişimci kadınlar grubunu kurduktan 
sonra, kadın gücünün doğru kullanıl-
dığında nasıl bir enerjiye dönüştüğü-
nü gördüm. Çocuklar için güçlü anne 
modeli çok önemlidir; bu yüzden kızım 
Duru Bilge için rol model bir anne ol-
mak istedim. Bu zamana kadar ki ha-
yatım boyunca çoğu para kazanmak 
amaçlı birçok girişimde bulundum, bir-
çok işte çalıştım. Ama iyi bir girişimciyi 
taçlandıracak şey iyi bir sosyal girişimci 
olmaktır. Ben de bu sebeple girişim-
ci kadınlar grubunu kurdum bu proje 
grubu benim sosyal girişimim oldu.

Girişimci kadınlar grubunda neler 
yapılıyor?

Önce toplu danışmanlık çalışmamı-
za katılan girişimci kadınlar grubuna 
dâhil olan her bir katılımcının hikâye-
lerini dinliyoruz. Yaptıkları ürünleri, 
verdikleri hizmetleri daha çok kitleye 
ulaştırmak adına sosyal medya hesap-
larımda ve topluluk adına kurduğum 

girişimci kadınlar grubunda yayınlı-
yorum.

Kadın girişimcilerin karşılaştığı 
zorluklardan bahseder misiniz?

Her şeyden önce kadın girişimcilere 
şans verilmesi ve fikirlerinden dolayı on-
ların ciddiye alınmaları gerektiğini düşü-
nüyorum. Kişilerin kararlılığını en çok 
zedeleyen şeylerin başında aile ve yakın 
arkadaşları arasında fikirlerinin ciddiye 
alınmaması gelmektedir. Ben burada 
tüm grup üyelerinin her birinin el emeği 
göz nuru olarak ortaya koydukları ürün-
lerin tanıtılmaya değer olduğunu düşü-
nüyorum. Onlara yaptıkları işten dolayı 
cesaret vermek için toplantılarımda tanış-
ma sırasında uzun uzun kendilerinden ve 
yaptıkları işten söz etmelerini sağlayarak 
onları dinliyor, sorunlarını algıladıktan 
sonra ortak aklı burada ortaya koyarak 
daha iyi nasıl yapılabileceği konusunda 
beraber kafa yoruyoruz.

Kadın girişimci ev hayatının kısıtlayıcı 
alanından ekonomiye sağlayacağı katkı 
ile nefes alacaktır. Kadın girişimcilerin 
yaptıkları emek gerektiren her işte des-
teklenmesi konusunda elimden geleni 
fazlasıyla yapmaya çalışmaktayım. Gru-
bumuzda aylık periyodik eğitim toplantı-
ları ile ayın değerlendirilmesi yapılmakta, 
daha iyi çalışmaların nasıl yapılabileceği-

nin tartışılması ile de aramıza yeni katılan 
arkadaşların daha kolay kaynaşması sağ-
lanmaktadır.

Girişimci kadınların gelecekte nere-
de olmasını hayal ediyorsunuz?

Fırsat verilmeyen, ciddiye alınmayan, 
aile hayatı ile işi bir arada götürmek zo-
runda olan, yeterli yatırımcı desteği bu-
lamayan, başarısızlıktan korkan kadınla-
rımızın sorunlarını biliyorum ve birlikte 
bu sorunları çözmeye çalışma kanalları 
yaratmak için var gücümle çalışmakta-
yım. Birliğimizden güç alarak çözülme-
yecek sorun olmayacağından hareketle şu 
anda iki buçuk yılda 1700 kadın girişim-
ci ile birlikte olmaktan onur duyuyorum 
ve bu sayının on binleri, yüz binleri bula-
cağından eminim.

Yeni mezun gençlere kadın girişimci-
liği konusunda neler tavsiye edersiniz?

Ben toplantılarda ve birebir tanıştığım 
girişimcilerde özgüven eksikliğini fark et-
tiğimde ona uygun şekilde girişimcilere 
örnek başarı öyküleriyle cesaretlenme-
lerini sağlamaktayım. Sonuçta başarıya 
giden yol cesaretten geçmektedir. Hata 
yapmaktan korktukça kabuğuna çekilen 
insanın işinde başarılı olması zordur. Zor-
luklar birlikte olunca aşılabilmektedir. 
Başarısızlıklardan ders çıkarabildiğimiz 
ölçüde hedefimize ulaşabiliriz.
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Trafik Kazalarına Dev Heykelle 
Dikkat Çekildi

Beylikdüzü Belediyesi, Evolog Lo-
jistik’i “Hayatı Görünür Kıl” sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında, hey-
kel sanatçısı Ayla Turan’ın hayata ge-
çirdiği 3,5 metre boyundaki kazalar-
da tahrip olmuş trafik levhalarından 
oluşan heykelin açılışına Beylikdüzü 
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ev 
sahipliği yaptı. Kör nokta nedeni ile 
meydana gelen trafik kazalarında far-
kındalık yaratmayı amaçlayan proje 
kapsamında hayata geçirilen eser 
BAKSM’de ziyaretçilerini bekliyor.

“Farkındalığa Katkı Sağlıyoruz”
Beylikdüzü Belediyesi 2.Başkan 

vekili Müslüm Akülker, açılışta yap-
tığı konuşmada “Trafik kazaları ne-
deniyle her yıl ne yazık ki binlerce 
insanımız yaşamını yitiriyor. TÜİK 
verilerine göre ülkemizde her yıl 
1 milyonun üzerinde trafik kaza-
sı meydana geliyor ve bu kazalarda 

ciddi sayıda yaralanmalar, hayatını 
kaybedenler oluyor. Kör nokta nede-
niyle meydana gelen trafik kazalarına 
dikkat çekmek için hayata geçirilen 
bu sosyal sorumluluk projesini ben 
çok anlamlı buluyorum. Bu projeyi 
hayata geçiren Evolog Lojistik’e, kıy-
metli heykel sanatçımız Ayla Turan’a 
ve katkısı olan herkese çok teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Hayatı Görünür Kıl projesiyle 
bilinçlenmeyi amaçladık”

Evolog Lojistik Finans Müdürü 
Narod Döşemeciyan ise, “Ağır vası-
taların kör noktalarından kaynaklı 
kazalara dikkat çekmek adına 2 yıldır 
‘Hayatı Görünür Kıl’ isimli sosyal 
sorumluluk projesini yürütüyoruz. 
Bu sene de bir ilk olarak değerli hey-
kel sanatçımız Ayla Turan vasıtasıyla 
bu heykeli halkımızla buluşturarak 
herkesin bu konuda bilinçlenmesini 
amaçladık.” diyerek Beylikdüzü Be-
lediyesine desteklerinden ötürü teşek-
kürlerini iletti.

Beylikdüzü Belediyesi,  kör nokta nedeniyle meydana 
gelen trafik kazalarına dikkat çekmek için hayata geçirilen 
sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yaptı. Farkındalık 
oluşturmak adına çeşitli kazalarda tahrip olmuş  trafik 
levhalarından oluşan heykelin açılışı, Beylikdüzü Atatürk 
Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı.

Tarihi Anadoluhisarı Namazgâhı Dualarla İbadete Açıldı

Beykoz Belediyesi sınırları içinde bulu-
nan Anadoluhisarı Toplarönü Namazgâ-
hı, Sultan Yıldırım Beyazıt’ın İstanbul’un 
fethi için 1396’da yaptırdığı Anadoluhisa-
rı Kalesi bitişiğinde yer alıyor.

Fatih Sultan Mehmet tarafından fe-
tih hazırlıkları kapsamında güçlendirilip 
genişletilen kalede topların bulunduğu 
kısım yükseltilirken askerlerin ibadet ede-
bilmesi için bir de namazgâh yaptırıldı.

Tarihi Namazgâh’ın açılışına Bey-
koz Belediye Başkanı Murat Aydın, İlçe 
Müftüsü Ali Efe ve ilçe sakinleri katıldı. 
Kılınan cuma namazıyla birlikte açılışı ya-
pılan Namazgâh’ta İstanbul’un fethine ka-
tılan ecdat ve tüm şehitler için dua edildi.

Namazgâh’ta ilçe sakinleriyle bir ara-
ya gelen Başkan Murat Aydın: “Her yıl 

yaz aylarında ibadete açılan Yıldırım 
Bayezid’in bir emaneti olan Anadoluhi-
sarı Toplarönü Namazgâhı’nda bu yıl ilk 
cuma namazımızı kıldık. Bize eşlik eden 
hemşehrilerimizin ve tüm İslam âlemi’nin 
dualarının kabul olmasını dilerim.” dedi.

Namazgâh Nedir?
Açık havada namaz kılmak amacıyla 

yapılan ibadet yeridir.
Namazgâhlar şehirlerde ve yakın çev-

redeki mesire yerlerinde daha çok yaz 
mevsiminde hizmet vermek amacıyla ku-
rulurdu. Buralarda cuma ve bayram na-
mazlarıyla ramazanda teravih namazları 
kılınırdı. Şehir namazgâhlar ise yolculuk 
sırasında ibadet ve dinlenme ihtiyacını 
gidermek amacıyla menzil yerlerinde inşa 
edilirdi.

İstanbul’u fethetmek için Anadolu’nun içlerinden gelen Türklerin ilk yerleşim yerlerinden 
biri olan Anadoluhisarı’ndaki Tarihi Toplarönü Namazgâhı yaz ayları için ibadete açıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürü Musa Zor, Müdür Yardımcısı 
Elif Civan Yüce, Çocuk Hakları Yetiş-
kin Temsilcisi Burcu Başak Kosova ve 
Çocuk Hakları Komite üyeleri,  “12 
Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mü-
cadele Günü” kapsamında Adapazarı 
Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’yu ma-
kamında ziyaret etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürü Musa Zor, Başkan Işıksu’nun 
yakın ilgisinden dolayı duydukları 
memnuniyeti paylaşarak teşekkür etti. 
Zor, çocuk işçiliğinin, çocuğun zihin-
sel, bedensel, ruhsal ve genel olarak 
sosyal gelişimini olumsuz etkilediğini 
belirterek, bu konuda il müdürlüğü 
olarak büyük bir titizlikle çalışma yü-
rüttüklerini söyledi.

Dünyada çalışan milyonlarca çocu-

ğun sorununa dikkat çekmek amacıyla 
belirlenen 12 Haziran Dünya Çocuk 
İşçiliği ile Mücadele Günü’nde yapı-
lan ziyaretin anlamlı olduğuna dair 
inancını paylaşan Başkan Mutlu Işıksu, 
“Devletimiz çocuk hakları konusunda 
gereken hassasiyetini göstererek, çocuk 
haklarını anayasa ile güvence altına al-
mıştır. Bu haklara göre kimse, yaşına, 
cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde 
çalıştırılamaz. Yasal olmayan yollarla 
çalıştırılan veya dilendirilen çocukları 
korumaya yönelik emniyet ve zabıta 
teşkilatlarının yanı sıra Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri de 
mücadelelerini sürdürüyorlar. Biz de 
Adapazarı Belediyesi olarak tüm çalış-
malarımızda bu hassasiyeti gözetiyo-
ruz.” diye konuştu.

Çocuk Dostu Adapazarı
Konuşmasında Adapazarı’na bir 

müjde de veren Başkan Mutlu Işıksu, 

“Adapazarı Belediyesi olarak tüm ke-
simlere özellikle çocuklarımıza karşı 
büyük hassasiyet gösteriyoruz. Çocuk 
Hakları Sokağı projemizle ilgili tüm 
çalışmalarımız titizlikle devam ediyor. 
Çocuk Hakları Sokağı Projesi ile bir-
likte çocuklarımıza haklarını bilecek-
leri, güvenli bir sokakta düşlerini ger-
çekleştirecekleri, hayata daha özgür ve 
kendine güvenen bireyler olarak hazır-
lanacakları, ekranla değil akranlarıyla 
büyüyecekleri bir ortam sağlayacağız ve 
Adapazarına çocuk dostu şehir hüviyeti 
kazandıracağız. Arkadaşlarımız çalış-
malarını tamamlamak üzere. En kısa 
zamanda hayata geçireceğiz. Belirledi-
ğimiz bir sokak, güvenlik tedbirleri alı-
narak 24 saat gözetim altında olacak ve 
sokakta bulunan bütün çalışmalar tüm 
çocuklarımızın ihtiyaçları göz önüne 
alınarak gerçekleştirilecek.” ifadelerini 
kullandı.

Adapazarı´na Çocuk Hakları Sokağı Geliyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor ve Çocuk Hakları Komitesi üyelerini 
misafir eden Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı’nın çocuk dostu şehir hüviyeti kazanmasını 
sağlayacak olan Çocuk Hakları Sokağı projesini çok yakında hayata geçireceğiz” dedi.

Çölyak ve PKU Hastalarına (Fenilketonüri) 
Glutensiz Çikolata ve Hediye Paketleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
sosyal sorumluluk misyonuna uygun 
olarak Çölyak ve PKU hastalarına 
(fenilketonüri) glütensiz çikolata ve 
hediye paketleri göndermeyi gele-
nek haline dönüştüren İstanbul Halk 
Ekmek, Ramazan Bayramı’nda da 
glütensiz ürün kullanan tüketicileri-
ni unutmadı. Çölyak ve PKU’lulara 
farklı bir bayram yaşatma geleneğini 

Ramazan Bayramı’nda da sürdüren 
İstanbul Halk Ekmek, her iki beslen-
me grubu için ayrı ayrı hazırlanan he-
diye paketlerini toplamda ulaşılabilir 
802 özel beslenme diyetine tabi bireye 
İstanbul başta olmak üzere, tüm Tür-
kiye’ye PTT Kargo ile ücretsiz olarak 
gönderdi. 

Çölyaklılar için hazırlanan hediye 
paketlerinin içerisinde; glütensiz gof-
ret, glütensiz kurabiye, glütensiz ek-
mekler ve glütensiz nişastalı karışım 

(GNK) bulunuyor. Normal ekmek 
özlemi çeken, glütensiz beslenmesi 
gereken bireylerin (çölyak, glüten in-
toleransı, otizm vs.) bu özlemlerini gi-
dermeye yardımcı olacak ekmek, tat, 
koku ve yapı olarak normal ekmeğe 
benzerlik gösteriyor. Besin değerle-
ri açısından oldukça zenginleştirilen 
glütensiz ekmekte, glütensiz ekşi ha-
mur kullanılıyor. Çeşitli tahıllarla 
karabuğday unu, mısır unu, pirinç 
unu ve pirinç kepeği ile zenginleşti-
rilen çölyaklılar için glütensiz nişas-
talı karışım ile yapılan her şey, tat ve 
görünüş olarak normal un ile yapılan 
ürünleri aratmıyor.

PKU’lu bireyler için hazırlanan 
hediye paketlerinin içerisinde; düşük 
proteinli çikolatalar, ekmekler ve ni-
şastalı karışımlar (GNK) bulunuyor. 
Düşük proteinli beslenmesi gereken 
bireylerin (PKU, MSUD, organik 
asidemi ve diğer metabolizma bozuk-
luğu olan bireyler) normal ekmek öz-
lemini gidermeye yardımcı olacak bu 
ekmek, tat, koku ve yapı olarak nor-
mal ekmeğe çok benzerlik gösteriyor. 
İnülin, havuç tozu ve selüloz lifi ile 
zenginleştirilen düşük proteinli nişas-
talı karışım (GNK) ile yapılan her şey, 
tat ve görünüş olarak normal un ile 
yapılan ürünleri aratmıyor.

Eyüpsultan’da “Fetih Yürüyüşü” 
Düzenlendi

Yeşilpınar Begonya Sokak’ta verilen if-
tar sonrası Eyüpsultan Belediyesi Mehter 
Takımı eşliğinde başlayan Fetih Yürüyü-
şü, Özlem Çarşısı’nda son buldu.

Ellerde taşınan meşalelerle cadde ve 
sokakların aydınlandığı yürüyüşe Eyüp-
sultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in 
yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Yü-
rüyüşe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar 
aynı zamanda evlerinin balkonlarından 
da konfeti, bayraklar ve alkışlarla destek 
verdiler.

Yürüyüşün son bulduğu Özlem Çar-
şısı’nda vatandaşların sevgi gösterileri ara-
sında konuşma yapan Eyüpsultan Beledi-
ye Başkanı Deniz Köken, şunları söyledi:

“İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dö-
nümü bütün İslam alemi için hayırlara 
vesile olsun diyorum. Kutlu fethin yıl 
dönümünde, fener alayımızla birlikte 
yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. İstan-
bul’u fethederek peygamber övgüsüne 
nail olmuş, büyük komutan Fatih Sultan 
Mehmet ve şanlı ordusunu bir kez daha 
minnet, rahmet ve hayır dualarıyla yâd 
ediyoruz” dedi.

İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü nedeniyle Eyüpsul-
tan’da bir “Fetih Yürüyüşü” düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, çocukların sağlıklı beslen-
mesi konusunda farkındalık yaratmak ve çocuklara sütü 
sevdirmek amacıyla “Süt Şenliğ”i düzenledi.

Süt Şenliği’ne Çocuklardan Büyük İlgi

Şarköy ilçesinde gerçekleşen ve bu 
yıl 5’incisi düzenlenen şenliğe, Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dai-
resi Başkanı Dr. Deniz Bozdoğan, Sağlık 
İşleri Dairesi personeli ve çok sayıda va-
tandaş katıldı.

Süt şenliğine katılan çocuklar, yüz 
boyama, kukla gösterisi, yarışmalar ve 
animatörler ile eğlenceli ve eğitici bir gün 
geçirdiler. Şenlikte ayrıca, Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından çocuklara 
süt ve süt ürünleri ikram edilerek, içeri-

sinde boyama kitaplarının yer aldığı bez 
çanta hediye edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık 
İşleri Dairesi Başkanı Dr. Deniz Bozdo-
ğan, şenliğe katkılarından dolayı Tekir-
dağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Albayrak’a teşekkür ettiğini belirterek, 
“Çocukların sağlıklı beslenmesi bizim 
için büyük önem arz ediyor. Bundan 
dolayı çocuklar arasında süt tüketimini 
arttırmak ve ailelere farkındalık kazandır-
mak için her sene farklı ilçelerimizde “Süt 
Şenliği” düzenliyoruz. Şenliğimizin ço-
cuklar tarafından büyük bir ilgi ile karşı-
lanmasından dolayı çok mutluyuz” dedi.
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Başkan Büyükakın’dan 
Mezun Olan Öğrencilere Sürpriz

Köprüleri Taştan 2 Kent 34’üncü Kez Buluştu

Ortaokulu öğrencilerinin mezuniyet balosunu ziyaret eden MBB ve Kocaeli Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye olarak her daim gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Mimar Sinan’ın eseri olan muhteşem taş köprülere sahip Büyükçekmece ve Edirne ara-
sında 1986 yılında kurulan kardeşlik köprüsünde 34. buluşma gerçekleşti.

Fatih’te 2018-2019 yılı ‘Bilgi Evleri Yıl sonu Programı’ gerçekleş-
tirildi. Programda Bilgi Evleri öğrencileri birbirinden farklı kate-
gorilerde hazırladıkları gösterilerini davetlilere sundu.

Çocukların aileleriyle birlikte doyasıya eğlenebileceği 
“Çekmeköy Çocuk Ramazan Sokağı” Taşdelen Sultan 
Murat Caddesi’nde açıldı.

Marmara Belediyeler Birliği ve 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
Doç. Dr Tahir Büyükakın, 29 Ekim 
Ortaokulu Mezuniyet Balosu’na ka-
tılarak gençlere sürpriz yaptı. SEKA 
Park alanında yer alan restorantta ger-
çekleştirilen baloda mezun gençlerin 
mutluluklarına ortak olan Başkan Bü-
yükakın, gençlere bizim geleceğimiz-
siniz diyerek, “Sizlerle bir araya gel-

Büyükçekmece Belediyesinin bu yıl 
34’üncüsünü düzenlediği geleneksel 
Edirne Ramazan Gezisi 3 bin kadın 
ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep 
Gürkan’ı makamında ziyaret eden Baş-
kan Dr. Hasan Akgün “Edirne Beledi-
ye Başkanını 3 bin kadımızla birlikte 
ziyarete geldik. Bu geziyi yaparken 
aynı zamanda serhat şehrimiz Edir-
ne’nin Belediye Başkanı dostum, kar-
deşim Recep Gürkan’ı ziyaret etmek 
istedik. Tekrar belediye başkanı seçilen 
Recep Başkanıma ve Edirne halkımıza 
hayırlı olsun!” ifadesini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep 
Gürkan, Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün’ün 6. kez se-
çim kazanarak önemli bir zafere imza 

mekten dolayı son derece mutluyum. 
Genç arkadaşlarımla buluşmak için de 
her türlü fırsatı şahsen değerlendiriyo-
rum” dedi.

Gençlerin büyük coşkusuyla ve 
sevgi dolu ilgisiyle karşılaşan Başkan 
Büyükakın, öğrencilerle bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. 
Öğrencilerle sohbet eden Büyüka-
kın, “Yaşamınızda ve bu sene girdiği-
niz sınavda başarılı olmanızı temenni 
ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin 

attığını ve siyasetin altın kemerini 
almaya hak kazandığını ifade ederek, 
Kırkpınar başpehlivanlarına verilen 
“Altın Kemer” takdim etti. Serhat şeh-
ri Edirne’nin tarihi ve doğal güzellik-
lerini heyetiyle birlikte gezen Başkan 
Dr. Hasan Akgün, tüm Edirne halkına 
ve esnafına ilgilerinden ötürü teşekkür 
etti.

34 yıl süren gelenek
Kültür gezisinin ardından iftar sa-

atinin gelmesiyle birlikte Meriç Nehri 
kenarında Büyükçekmeceli kadınlar-
la orucunu açan Başkan Dr. Hasan 
Akgün “Edirne’ye 34’üncü kez gel-
dik. 1986 yılından beri devam eden 
bir kültür gezisidir ve bu gezide ben 
mutlaka olurum. Ramazanın 24’üncü 
gününde yaparız bu geziyi. Bu akşam 
ramazanın 24’üncü günü aynı zaman-
da İstanbul’un fethi olması nedeniyle 
gezi daha bir anlam kazandı. Bu kültür 

tüm imkânları sizlerin arkasındadır. 
Sizlerin bilgilerinizden ve kente dair 
fikirlerinizden yararlanacağız. Gençle-
rimiz bizim göz bebeğimizdir. Dona-
nımlı yetişmeleri için elimizdeki her 
türlü kaynağı kullanacağız. Büyük-
şehir Belediyesi olarak kentimizin ve 
ülkemizin lider gençliğinin yetişmesi, 
güçlü Türkiye’nin oluşması ile yoluna 
devam etmesi için üzerimize düşen 
tüm görevleri yerine getireceğiz” diye 
konuştu.

faaliyetleri Edirne ve Büyükçekmece 
arasında müthiş bir köprü oldu. Edir-
ne halkının ve esnafının beklediği gün 
oldu. Binlerce kadınımız on binlerce 
lira para bırakacak Edirne’ye. Önce 
Edirne halkımızın sonra tüm İslam 
aleminin Kadir Gecesi’ni ve Ramazan 
Bayramı’nı kutluyorum. Bizden bugü-
ne kadar ilgi ve alakasını esirgemeyen 
Sayın Recep Gürkan’a, Edirne Emni-
yet Teşkilatına ve memur arkadaşları-
ma teşekkür ediyorum. Allah tuttu-
ğunuz oruçları kabul etsin.” ifadesini 
kullandı.

İftara katılan Edirne Belediye Baş-
kan Yardımcısı Selçuk Çakır, Büyük-
çekmeceli kadınlara Edirne’nin tarihi 
ve kültürel yapısı hakkında bilgi verdi. 
Başkan Akgün orucunu açtıktan sonra 
tarihi Selimiye Camii’nde teravih na-
mazı kılarak Edirne esnafıyla sohbet 
etti.   

Çekmeköy’de Çocuk Ramazan Sokağı

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da Taşdelen Sultan Murat Cadde-
si’nde açılan Çekmeköy Çocuk Ra-
mazan Sokağı, iftardan sonra aileleri 
misafir etti. Çocuklar için hazırlanan 
sokakta; eğlenceli oyunlar, sahne gös-
terileri, Hacivat ve Karagöz, Nasreddin 
Hoca gibi renkli etkinlikler yer aldı. 
Teravih namazı’na kadar süren etkin-
liklerde aileler ve çocuklar doyasıya eğ-
lendi. Ramazan sokağının ilk gününde 
sahnede gerçekleştirilen renkli gösteri-
leri ilgiyle izleyen çocuklar daha sonra 

alanda kurulan stantlarda yüz boyama, 
kum boyama gibi etkinliklere katıldı.  
Aileleriyle birlikte etkinliklere yoğun 
ilgi gösteren çocuklar, hem keyifli anlar 
yaşadı hem de ramazanın birlik ve bü-
tünlük duygusunu paylaştı.

 Çekmeköy Çocuk Ramazan Sokağı  
ramazan ayı boyunca Taşdelen Sultan 
Murat Caddesi’nde birbirinden renk-
li etkinliklere vatandaşları ağırlamaya 
devam etti. Çekmeköylü vatandaşlar 
programları Çekmeköy Belediyesi Web 
TV’den ve Çekmeköy Belediyesi sosyal 
medya hesaplarından yapılan canlı ya-
yınlardan da takip ettiler.

Çerkezköy Belediyesi  tarafından Babalar Günü dolayı-
sıyla “En Baba Tavlacıları Arıyoruz” sloganı ile düzenlenen 
Tavla Turnuvası, birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sah-
ne oldu.

Down sendromlu gençlerin hizmet verdiği ve vatandaşla-
rın yoğun ilgi gösterdiği “Tebessüm Kahvesi” yenilendi.

Türkiye’deki kültür rotalarının yapımı, bakım ve tanıtımından sorumlu olan Kültür Rotaları 
Derneği (KRD), Yunanistan’ın kuzeyi ile Balkanlar üzerinden Türkiye’yi İtalya’ya bağlayan 
sınır ötesi bir kültür rotası olan Avrasya Yolu’nun sertifikalandırılması için Avrupa Konse-
yi’ne başvurmaya hazırlanıyor. Edirne Belediyesi de projeye dahil olan iştirakçi kurumlar 
arasında yer aldı.

En Baba Tavlacılar Turnuvada Buluştu

Türkiye’yi İtalya’ya Bağlayan Avrasya Yolu’nda Edirne de Var

Çerkezköy Belediyesi tarafından 
Kapalı Otopark Alanı üzerinde Ba-
balar Günü’ne özel düzenlenen Tavla 
Turnuvası’na 64 kişi katıldı. Belediye 
Başkanı Vahap Akay’ın da katılımcılar 
arasında yer aldığı turnuvayı, finalde 
Burhan Kımık’ı 5-2 mağlup eden Ça-
ğatay Çiçeklitaş kazanırken; İbrahim 
Halil Çabuk da 3’üncü oldu.

“En Baba Tavlacıları Arıyoruz” slo-
ganı ile düzenlenen Tavla Turnuvası 
sonunda kısa bir konuşma gerçekleş-

tiren Belediye Başkanı Vahap Akay, 
“Öncelikle tüm babaların Babalar Gü-
nü’nü kutluyorum. Babalar Günü’ne 
özel düzenlediğimiz turnuvamıza katı-
lan herkese teşekkür ediyor, turnuvada 
dereceye girenleri de tebrik ediyorum. 
Daha geniş katılımlı turnuvalarda bu-
luşmak ümidiyle, herkese saygılarımı 
sunuyorum.” diye konuştu.

Turnuvada ilk üçe giren Çağatay 
Çiçeklitaş, Burhan Kımık ve İbrahim 
Halil Çabuk’a kupa, madalya ve birer 
adet tavla takımı hediye edildi.

Fatih Belediyesi Bilgi Evleri’nde 
Yıl Sonu Coşkusu

“Tebessüm Kahvesi” Yenilendi

Fatih Belediyesi bünyesinde hizmet 
veren yedi Bilgi Evi’nin, 2018-2019 
yılı ‘Bilgi Evleri Yıl sonu Programı’ 
gerçekleştirildi. Programa Fatih Bele-
diye Başkanı M. Ergün Turan ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. Bilgi Evleri 
öğrencileri folklor oyunları, rap şar-
kıları, işaret dili ve dans gösterilerine 
kadar birbirinden farklı kategorilerde 
hazırladıkları etkinlikleri davetlilerin 
beğenisine sundu. Program sonunda 
ise Başkan Turan, Bilgi Evlerindeki 
en başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler 
verdi. Programda konuşan Başkan Tu-
ran, Fatih’teki Bilgi Evlerinin sayısının 
arttırılacağını müjdeledi.

“Çocuklar hayallerinizi ertelemeyin”
Fatih’teki Bilgi Evlerini sayısının 

arttırmayı hedeflediklerini belirten Fa-
tih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, 
“İnşallah Bilgi Evlerimiz çocuklarımı-
zın hizmet ve keyif aldığı, geleceklerine 
şekil verecek, bugün olduğundan hem 
mekânsal, hem de içerik anlamında 
çok daha genişleteceğiz. Yeni eğitim öğ-
retim yılına Bilgi Evlerinin sayısını art-
tırarak girmenin gayreti içerisindeyiz. 
Eğer mutluluk birisinin hakkıysa o ço-
cuklarımızın hakkı olduğunu düşünü-
yoruz. Çocuklarımız mutlu olmalılar. 
Çocuklar hayallerinizi ertelemeyin! Ne 
arzu ediyorsanız bize söyleyin imkânla-
rımızı sizlerin mutlu olmasına yönelik 
kullanacağız.” şeklinde konuştu.

Üsküdar Belediyesi tarafından geç-
tiğimiz yıllarda açılışı gerçekleştirilen, 
Down sendromlu gençlerin hizmet 
verdiği ve vatandaşların yoğun ilgi gös-
terdiği “Tebessüm Kahvesi” yenilenen 
yüzüyle hizmet vermeye başladı. 

Down sendromlu gençlerin hem 
para kazanmayı öğrendiği hem de elde 
ettikleri iş deneyimleri sayesinde ileriki 

zamanlarda yeni iş kapılarını da arala-
dığı Tebessüm Kahvesi 10 Haziran iti-
bariyle yepyeni yüzüyle hizmete açıldı. 
Bahçedeki zeminin tadilatı, çim alanında 
bulunan masalar, çocuk parkı, engelli 
bireyler için rampaların yenilenmesi gibi 
bir çok detay ile  kapılarını açtı.

Tebessüm Kahvesinde yeni oluştu-
rulan konsept ve sunumlar ile Down 
sendromlu gençlerimiz sizleri tebessüm 
etmeye bekliyor.

“Avrasya Yolu’nda Yürüyüş” isimli 
proje Avrupa Birliği tarafından finanse 
edilen, sözleşme makamı Merkezi Finans 
ve İhale Birimi olan ve T.C. Dış İşleri Ba-
kanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütü-
len Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın 
5. dönemi kapsamında hibe almaya hak 
kazanan projelerden biri oldu.  Başvuru 
sahibi Kültür Rotaları Derneği (KRD), 
bu projeyi İtalya’daki Avrupa Via Fran-
cigena Birliği (EAVF) ve Yunanistan’daki 

Çevrenin İzini Sür Derneği (TYE) ortak-
lığında yürütüyor. Edirne Belediyesi de 
Via Egnatia Vakfı (Hollanda), Sultanlar 
Yolu Vakfı (Hollanda), Bursa Nilüfer 
Belediyesi, İzmit Belediyesi ve İtalya’daki 
Puglia Bölge Belediyesi ile birlikte proje-
ye dahil olan iştirakçi kurumlar arasında 
yer alıyor.

Nisan 2019’da başlayan ve bir yıl süre-
cek olan projede, ortak kurumlar, Avras-
ya Yolu olarak bilinen ve İtalya’nın Roma 
kentinden Antalya’nın Demre ilçesine 
kadar uzanan yeni bir yürüyüş güzergâ-
hının, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları 

Enstitüsü tarafından tescil edilmesi için 
başvuruda bulunacaklar. Luxemburg’da 
bulunan bu enstitü, temalı uzun mesafe 
yürüyüş ve diğer kültür rotalarını ‘Avrupa 
Kültür Rotası’ olarak tescil etmekle yet-
kilendirilmiş bir Avrupa Konseyi organı. 
Sertifikalandırma işlemi gerçekleştiği tak-
dirde, yaklaşık 5000 km’yi aşan uzun-
luğuyla Avrasya Yolu, Türkiye’nin ilk 
tescilli, Avrupa’nın ise en uzun mesafeli 
uluslararası kültür rotası olacak. Edirne 
Belediyesi de bu projeye iştirakçi kurum 
olarak destek veriyor.
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Silivri’de Tarım ve Hayvancılık Konuşuldu

Tuzla’dan Türkiye’ye Örnek Bir Eğitim Modeli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, Silivri’de mahalle muhtarları, 
tarım kuruluşu temsilcileri ve Da-
mızlık Birliği temsilcileriyle toplantı 
düzenledi. Program öncesi Silivri Be-
lediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP 
İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve AK Parti 
İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu tarafın-
dan karşılanan Bakan Pakdemirli, gün 
boyu Silivri’de ziyaretler gerçekleştir-
di. Bakan Pakdemirli ilk programın-
da muhtarlar ve ziraat kuruluşları ile 
toplantı yaptı. Silivri Belediyesi Yaşar 
Kemal Sergi Salonu’nda düzenlenen 
buluşmada ilçenin sorunları üzerine 
konuşmalar yapılarak talepler dinlen-
di. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, Orman Genel Müdürü Bekir 
Karacey, Hayvancılık Genel Müdürü 
Zekeriya Erdoğmuş, Hatay Milletveki-
li ve AK Parti MYK Üyesi Hacı Bay-
ram Türkoğlu, Tarım ve Orman Ba-
kanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 
İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü 
Ahmet Yavuz Karaca, Silivri İlçe Tarım 

Tuzla Belediyesi, Tuzla İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Ce-
miyeti Tuzla Şubesi işbirliğiyle gençle-
rin geleceğin başarılı liderleri olmaları 
amacıyla hayata geçirilen “Genç Li-
derler Akademisi 2” eğitim programı-
nın kapanış ve sertifika töreni prog-
ramı Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal 
Tesisleri’nde düzenlendi.

Törene Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü Şube Müdürü Aydın 
Bora, İlim Yayma Cemiyeti Tuzla 
Şube Başkanı Cumali Keleş, cemiyet 
yöneticileri ve öğrenciler katıldı. 68 
öğrencinin katıldığı eğitimi başarıyla 
tamamlayan 40 öğrenci törende serti-
fikalarını alarak Genç Liderler arasın-
da yerini aldı.

Genç Liderler, Sosyal Sorumlu-
luk Projelerindeki Başarısıyla Öne 
Çıktı

Tören, Genç Liderler Akademisi 
2’de 1 yıl boyunca yapılan çalışmaları 
anlatan slayt gösterisi ile başladı. Pro-
je tanıtımında görev alan genç lider 
adayı Hakan Özgür de duygularını ve 
eğitim sürecindeki projelerini anlattı. 
Bir önceki yılın mezunlarından Nazlı 
Genç de programda duygularını pay-
laştı.

İlim Yayma Cemiyeti Tuzla Şube 
Başkanı Cumali Keleş, eğitim hizmet-
leri ve akademinin her yıl geliştirile-
rek sürdürüldüğünü vurguladı. Tüm 
hizmetlerinde Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı’nın sağladığı katkıya 
dikkat çeken Keleş, “Bu yılı da başarı 
ile tamamladık. Her yıl üzerine yeni 
şeyler koyarak geliştirmeye devam 
edeceğiz. Genç Liderler Akademisi’ni 
bundan sonra İlim Yayma Cemiye-
ti’nin ülkemizdeki tüm şubelerine ör-
nek proje olarak öğretmek istiyoruz. 
Bu da sizin sayenizde olacak. Sizin 
yapmış olduğunuz sosyal sorumluluk 
projeleri ile güzel örnek olmanız bizi 
gururlandırıyor. Bu anlamlı organizas-
yonda emeği geçen, şubemizin kurucu 
başkanı Tuzla Belediye Başkanımız 
Dr. Şadi Yazıcı’ya tüm katkılarından 
dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, AK 
Parti İl Başkan Yardımcısı Nazif Barış 
Çiftçioğlu, MHP İlçe Başkanı Zafer 
Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Mut-
lu Bozoğlu, İBB ve Silivri Belediye 
Meclis Üyeleri Şenoğlu Türkyılmaz ve 
Sami Barlas, Ziraat Odası Başkanı Me-
tin Gürsu, Muhtarlar Derneği Başkanı 
Muharrem Eren, Silivri Birleşik Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray 
Koçer, Önder Çiftçi Danışmanlık 
Derneği Başkanı Metin Oral, mahalle 
muhtarları, kooperatifler, odalar, un ve 
yem fabrikalarının işverenleri katılım 
gösterdi.

Başkan Yılmaz: “Tarım ve Hay-
vancılık Üssü Hedefliyoruz”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, toplantıda yaptığı konuşmada şu 
mesajları verdi: “Tarım ve hayvancılı-
ğın Silivri’nin genelinde ne kadar bü-
yük bir öneme sahip olduğunu anlat-
mama gerek yok sanırım. İstanbul’da 
39 ilçe arasında ekilebilir dikilebilir 
arazisi en fazla olan ilçeye sahibiz. Cid-
di oranlarda  tarımsal ve hayvansal üre-

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Şube Müdürü Aydın Bora da törende 
yaptığı konuşmada “Tuzla’da yaşamak 
bir ayrıcalık. Tuzla Belediye Başkanı-
mız Dr. Şadi Yazıcı’nın “Eğitim Kenti 
Tuzla” vizyonu hepimizin gönlünde yer 
etmiştir. Bu projenin Tuzla’da başlayıp 
Türkiye’ye örnek olmasının bu vizyonla 
birlikte doğal olduğunu düşünüyorum. 
Öncelikle Tuzla Belediye Başkanımız 
Dr. Şadi Yazıcı’ya, İlim Yayma Cemi-
yeti’ne, geleceğimizde rol alacak olan 
istikbalimizin teminatı olan gençlere bu 
anlamlı projede yer aldığınız için teşek-
kür ediyorum.” dedi.

“İnsanın En Büyük Düşmanı Ce-
halettir”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı, İlim Yayma Cemiyeti Tuzla 
Şubesi ve Genç Liderler Akademisi’ne 
katılan gençleri tebrik etti. Konuşma-
sında eğitimin medeniyete temel oluş-
turmasını vurgulayan Başkan Yazıcı, 
“Medeniyetin asıl meselesi eğitimle 
beraber geliştirecek, çevreye zarar 
vermeyen enerjiyle beraber ekolojik 
dengeyi koruyacak olan bir dünya 
oluşturabilmektir. Medeniyetimizin 
beşiğini sallayan üniversitelerdir, bil-
gidir, birikimdir. Sizler de bugün me-
zun olduğunuz Genç Liderler Akade-
misi’nde belli bilgi ve birikime sahip 
oldunuz. Yapmış olduğunuz sosyal 
sorumluluk projeleri, seminerler ve 
değerli büyüklerimizi dinleyerek, tec-

rübe paylaşımından faydalanarak gele-
cekte başkalarının yaptıklarından ders 
alarak akıllılık yapmış oluyorsunuz. 
Medeniyet, insan şahsiyetine duyulan 
saygıyla eşittir. Medeni bir insan, ken-
dini tanımakla buna ulaşabilir. Ken-
dini tanımakla bu şahsiyete saygıya 
sahip olabilir. Kendini tanımakta baş-
kalarını tanımakla mümkündür.  Her 
şey akla, akıl da eğitime muhtaçtır. Bir 
insana yapılacak en büyük yatırım ak-
lını kullanmayı öğretmektir. İnsanın 
en büyük düşmanı cehalettir, bundan 
kurtulmanın yolu eğitimle, bilimle 
meşgul olmaktır. Zaman geri getirile-
meyen ve insanlar arasında en adaletli 
dağıtılmış bir nimettir.” dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Tuzla Şube-
si’nde Genç Liderler Akademisi 2’den 
mezun olan 40 öğrenciye sertifikaları 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazı-
cı, Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcı-
sı Dr. Turgut Özcan, Tuzla İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 
Aydın Bora ve İlim Yayma Cemiyeti 
Tuzla İlçe Başkanı Cumali Keleş tara-
fından verildi.

Törende İlim Yayma Cemiyeti 
Tuzla Şubesi tarafından lise öğrenci-
leri arasında düzenlenen “Günümüz 
Gençliğinin Sorunları ve Manevi 
Çözüm Yolları” konulu kompozisyon 
yarışmasında dereceye giren öğrenciler 
de ödüllendirildi.

tim yapıyoruz. Biz yola çıkarken “Mar-
ka Kent Silivri” dedik, marka bir şehir 
olmalıyız dedik. Doğayı kirletmeden, 
çevreye saygılı bir şekilde nasıl yapa-
biliriz diye düşündük. Marka şehir 
hedefimizdeki parametrelerimizden en 
önemlisi, şehrin bir tarım kenti ola-
bilme özelliğine sahip olmasıydı. Ama 
şehri yönetenlerin de bu özellikten ha-
berdar olması gerekiyor. Biz toplantı-
yı organize ederken bunun bilincinde 
olarak bakanımıza talepte bulunduk. 
Onlar da bizi kırmadı. İstanbul’un18 
milyona yaklaşan nüfusunun gıda ih-
tiyacının karşılanabileceği yegane coğ-
rafyanın Silivri olacağından hareketle, 
Silivri’yi nasıl bir gıda ve hayvancılık 
üssü yapabilirizi tartışmak istiyorum. 
Silivri’nin potansiyeli var. İstanbul’u 
besleyecek sebzeyi, meyveyi, et ve süt 
ürünlerini Silivri’den götürebiliriz. 
Silivrili çiftçinin her zaman ifade et-
tiği ürün çeşitleriyle hayvancılığıyla, 
seracılığıyla bunları geliştirdiğimizde, 
gazeteye ilan verip işçi arayabilecek 
noktaya getirebileceğinden eminim. 

Hollandalı çiftçi göğsünü gere gere 
çiftçiyim derken, Silivri’deki çiftçile-
rin de o seviyede bir anlayışla kolek-
tif üretim anlayışla, kooperatifçiliği 
geliştirerek Silivri’yi Türkiye’nin ve 
İstanbul’un tarım ve hayvancılık üssü 
yapabiliriz. Ana fikir şu; ‘Marka Kent 
Silivri’, ‘Tarım Kenti Silivri’...Tarım ve 
hayvancılık üssü olmuş ürünün ve çift-
çinin mutlu olduğu ve üretimin arttığı 
bir Silivri’de buluşmak dileğiyle.”

Bakan Pakdemirli: “Silivri Üreti-
cisini Tebrik Ediyorum”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, bakanlık olarak yapılan faa-
liyetleri anlattığı konuşmasında şun-
ları söyledi: “Dün geç vakitlere kadar 
kabine toplantımız vardı. Özellikle 
Silivri’ye geleceğimizi Sayın Cumhur-
başkanımız biliyor. Sizlere selamını 
getirdim. Silivri üreticisini tebrik edi-
yorum. Özellikle son 15 yıldır hem ta-
rım hem hayvancılık alanında takdire 
şayan bir performansı var Silivri’nin. 
Toplam tarım alanı, tarımsal hasıla 
ve yakaladığı ürün çeşitliliği ile Silivri 
üreticisi örnek bir üretim ortaya koy-
muş. Özellikle kanola üretiminde 2. 
sıraya yerleşmişiz. Yüzde 700’lerde bir 
artış var.  Kanola 15 sene önce yeniydi 
ama dayanıklı, alternatif ve yenilebilir 
olması sebebiyle çok önemli bir ürün. 
Diktiğimiz tohumlara dikkat ettiği-
miz sürece herhangi bir sıkıntısı yok. 
Küçükbaş ve büyükbaşta son 15 yılda 
misli misli bir artışımız var. Manda 
yetiştiriciliğinde de Silivri’yi merkez 
yapabileceğimiz bir başarı söz konusu. 
Yine çiçek üretimi bugüne kadar 25 
misli artmış. Bunun sebebi de İBB ile 
ortak ve güzel bir çalışma olması. Eğer 
biz ülkenin dört bir yanından İstan-
bul’a gelen ürünü burada yetiştirirsek 
kalkınma sağlayabiliriz. Bölgenin ge-
nel sıkıntı ve sorunlarını biliyoruz, çö-
zümleri birlikte bulacağız.” dedi.

Bakan Pakdemirli Çözüm Sözü 
Verdi

Konuşmaların ardından muhtarlar 
ve STK temsilcileri sorunlarını Bakan 
Pakdemirli’ye iletti. Talepleri dinleyen 
Pakdemirli çözüm mesajı verdi. Bazı 

muhtarların Silivri köylerindeki hazine 
arazilerine ilişkin sorunları aktarması 
üzerine Pakdemirli, bu konunun ken-
di bakanlıkları ile ilgili olmadığını an-
cak problemi çözebileceklerini söyledi. 
Pakdemirli, o anda telefonla Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ara-
yarak muhtarların sorununu kendisine 
iletti ve Kurum’dan çözüm sözü aldı.

Damızlık Üreticileri ile Bir Araya 
Geldiler

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ve Be-
lediye Başkanı Volkan Yılmaz, muhtarlar 
ve tarım kuruluşu temsilcileriyle yaptığı 
toplantısının ardından Türkiye Damızlık 
Birliği temsilcileriyle bir araya geldi. Si-
livri Belediyesinin ev sahipliğinde gerçek-
leştirilen toplantıya katılımın yoğunluğu 
dikkat çekti. 80 ilin birlik temsilcisinin 
hazır bulunduğu toplantıda hayvancılık 
konuşuldu.

Başkan Yılmaz, hayvancılık faaliyetleri 
açısından Silivri’nin büyük bir şans oldu-
ğunu ifade etti. Tarım arazileri ve verim-
li toprakları ile hayvancılık üretiminin 
merkezi olabileceğini kaydeden Başkan 
Yılmaz, Silivri’nin İstanbul’un hayvancı-
lık üssü olabileceği söylemini tekrarladı.   

Yol Haritamız Mevcut
Bakan Pakdemirli ise geçmişten bugü-

ne yapılan çalışmaları aktardı. Bir hayva-
nın yıllık süt üretiminin 2002’de 1,7 ton 
olduğunu hatırlatarak, şu anda 3,1 tona 
çıktığını, hedeflerinin 6 ton olduğunu 
söyledi. Ancak yurt dışında 9 tona ulaşan 
ülkelerin bulunduğunu dile getiren Pak-
demirli, daha gidecek çok yolları oldu-
ğunu, hayvanlardan alınan et miktarının 
daha fazla artırılabileceğini anlattı.

Pakdemirli, “Türkiye, tekrar hayvan 
ihraç eder konuma gelmelidir ve gelecek-
tir de. Bununla ilgili gerekli her türlü ted-
biri aldık, yol haritamız da mevcut. Yol 
haritamızda herhangi bir eksiklik oldu-
ğunu düşünüyorsanız gelin birlikte çalı-
şalım, bunu düzeltelim.” diye konuştu.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi Silivri’de ağırladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Silivri’de 
mahalle muhtarları, tarım kuruluşu temsilcileri ve Damızlık Birliği temsilcileriyle toplantı düzenledi.

Küçükçekmecede Kardeşlik Festivali
Küçükçekmece Belediyesi, Türkiye’nin sanatsal ve kültürel de-
ğerleri ile renklerini ‘Kardeşlik Festivali’nde bir araya getirdi.

Tuzla’da 2 yıldır süren Genç Liderler Akademisi, İlim Yayma Cemiyeti tarafından ülke ge-
neline yayılıyor. Tuzla’dan yetişen genç liderlerin sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıktığı 
akademinin, ülkemizin örnek eğitim modelleri arasına kazandırılması hedefleniyor.

Fevziçakmak Meydanı’nda ger-
çekleştirilen festivalin ilk gününde İç 
Anadolu Bölgesi’nin yöresel ve folk-
lorik değerleri tanıtıldı. Özgün müzi-
ğin sevilen seslerinden Grup Abdal’ın 
sahne aldığı geceye Küçükçekmeceliler 
büyük ilgi gösterdi.

Gecede, yöresel sanatçılar Sami Çe-
lik, Hasan Keşkek ve Oktay Kahraman 
da sahne aldı. İllerin tanıtımlarının da 
yapıldığı gecede Küçükçekmeceliler 
omuz omuza gönüllerince eğlendi. Va-
tandaşlar halaylar çekip, oyun havaları-
na eşlik ederek festivalin tadını çıkardı.

“Kemal Çebi’ye Teşekkürler”
Bu tür etkinliklerin devamını bek-

lediklerini dile getiren Ercan Taşkın, 
“Ailem ve arkadaşlarımla birlikte gel-
dik. Ortam olarak hepimizin arzula-
dığı ve dayanışmanın, birlikteliğin, 
dostluğun bir arada olduğu güzel bir 
etkinlik. Küçükçekmece’de özlediği-
miz arkadaşlığı görebildiğimiz bir gün. 
Hep birlikte devamının geleceğine ina-
nıyoruz.” 

Etkinlikten dolayı Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye te-
şekkür eden Muharrem Yılmaz, “Ai-
lemle beraber geldim. Aslında bütün 
belediyelerin yapması gereken bir şey. 
Toplumun son dönemlerde en çok ih-
tiyaç duyduğu barış ve kardeşlik duy-
gularının bütün topluma yayılması 
gerekiyor. Bunu tüm belediyeler orga-
nize etseler mükemmel bir iş yapmış 
olurlar. Kemal Çebi’yi buradan tebrik 
ediyorum.” diye konuştu. 

“Ortam Çok Güzel”
Festivalde kaynaşma, birlik ve bera-

berliğin olduğunu ifade eden Müjgan 
Topçu, “Ortam çok güzel. Memnu-
nuz. Devamını dileriz. Mümkün ol-
duğunca gelmeye çalışıyoruz. Burada 
eğleniyoruz. Kızım ve eşimle birlikte 
geldim. Çoğunlukla hep buradayız. 
ada yaşanan kaynaşma, birlik ve bera-
berlik duygularını seviyoruz.”dedi. 

Trakya Rumeli ve Balkan, Doğu, 
Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi’nin 
yöresel ve folklorik değerlerinin tanı-
tıldığı festival 10 gün sürdü.
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Şehircilik Alanında Küresel Marka Olacak Bir Kent Forumu
1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde, Marmara Belediyeler Birliği tarafından ilk kez düzenlenecek olan Marmara Urban Forum 
(MARUF); şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde önemli rol oynayan tüm paydaşları bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Marmara Belediyeler Birliği, ulusla-
rarası düzeyde iki yılda bir düzenleye-
ceği İstanbul merkezli Marmara Urban 
Forum (MARUF) ile Türkiye’ye şehir-
cilik alanında küresel marka olacak bir 
kent forumu kazandırmayı hedefliyor. 
Ülkemize şehircilik alanında küresel 
bir marka kazandırma amacıyla düzen-
lenen MARUF’ta, teknoloji, yerel eko-
nomi, ulaşım, konut, çevre gibi kente 
dair birçok konunun konuşulacağı 3 
günlük bir program gerçekleştirilecek. 
“Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla 
150’den fazla konuşmacı ve 3000’den 
fazla katılımcı ile bilgi, deneyim ve ola-
nak paylaşımına zemin oluşturulacak. 
Marmara Belediyeler Birliği tarafından 
ilki 2019 yılında olmak üzere iki yılda 
bir, uluslararası düzeyde düzenlenecek 
bir kent forumu olan Marmara Ulus-
lararası Kent Forumu / Marmara Ur-
ban Forum (MARUF); kamu sektörü, 
özel sektör, sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili 
diğer paydaşları buluşturarak kentsel 
hizmetler ve kent yönetimi konusunda 
farklı yaklaşımları bir arada değerlen-
dirmeyi hedefliyor. Bu hedefler daha 
somut şekilde aşağıda sıralanmıştır.

MARUF’un Hedefleri 
• Kentleşme sürecinin bireyler ve top-

lumların hayatında ve kentte yarattı-
ğı ekonomik, politik, sosyal, ekolojik 
değişim ve sorunları çözüm yollarıy-
la birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve 
uluslararası düzeylerde dayanışma ve 
iş birliği içinde incelemek,

• Çeşitli nedenlerle yaşanan kriz ve 
insani hareketlilik durumlarında ye-
rel yönetimlerin ve kentlerin rolünü 
güçlendirmek,

• Güvenli, kapsayıcı, dayanıklı ve sür-
dürülebilir kentleşme konusunda 
farkındalığın geliştirilmesini sağla-
mak,

• Daha yaşanabilir ve eşitlikçi bir 
kentler dünyasının oluşumuna kat-
kıda bulunmak,

• Kentler ve kent-bölgeler arasında 
bilgi akışını sağlamak ve kentler ara-
sındaki ilişki ağlarını desteklemek.
“Çözüm Üreten Kentler”
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

doğrultusunda “Çözüm Üreten Kent-
ler” mottosuyla düzenlenen MARUF; 
şehirlerin sorunlarının yanında, öne-
mi ve fonksiyonunu da tartışmak için 
farklı seslerin bir araya geleceği, küresel 
ve yerel bilgilerin paylaşımına zemin 
hazırlayan bir platform olacak. MA-
RUF; kentleşme sürecinin bireyler ve 
toplumların hayatında ve kentte yarat-
tığı ekonomik, politik, sosyal, ekolojik 
değişim ve sorunları çözüm yollarıyla 
birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve ulus-
lararası düzeylerde dayanışma ve iş bir-
liği içinde incelemeyi amaçlıyor.

1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstan-
bul Kongre Merkezi’nde yapılacak et-

kinlikte ele alınacak temalar, 12 ana 
başlıkta belirlendi. 

12 Ayrı Tema
MARUF, çeşitli nedenlerle yaşanan 

kriz ve insani hareketlilik durumların-
da yerel yönetimlerin ve kentlerin ro-
lünü güçlendirmek, güvenli, kapsayıcı, 
dayanıklı ve sürdürülebilir kentleşme 
konusunda farkındalığın geliştiril-
mesini sağlamak, daha yaşanabilir ve 
eşitlikçi bir kentler dünyasının oluşu-
muna katkıda bulunmak, kentler ve 
kent-bölgeler arasında bilgi akışını sağ-
lamak ve kentler arasındaki ilişki ağla-
rını desteklemek gibi hedeflerle yola 
çıkıyor. İlk yılında çevre ve iklim de-
ğişikliğinden göçe, kentsel altyapıdan 
ulaşım ve hareketliliğe geniş bir pers-
pektifle 12 tema ile kentler dünyasına 
detaylı bir bakış sunmayı hedefliyor.  

Temalar:
1. Çevre ve İklim Değişikliği
Kentleşmenin vazgeçilmez başlık-

larından biri olan çevre konusu, artık 
geleneksel hizmet ve yaklaşımların öte-
sinde iklim değişikliğinden döngüsel 
ekonomiye kadar geniş bir bağlamda 
ele alınmaktadır. MARUF kapsamın-
da “Çevre ve İklim Değişikliği” teması 
altında, kentlerin geleneksel çevre hiz-
metlerinin ötesinde, iklim değişikliği 
ile mücadele ve bu mücadelenin önem-
li bir bileşeni olarak döngüsel ekonomi 
konuları tartışmaya açılacaktır.

2. Şehir Teknolojileri ve İnovasyon
Yerel yönetimler tarafından sunulan 

hizmetlerde kullanılan akıllı şehir tek-
nolojileri ve şehirlerde sanal ve fiziksel 
altyapı arasında kurulan bağlantılar 
bir yandan hizmet kalitesini artırırken 
diğer yandan şehirleri kontrol edilme-
si güç olan bu dijital dönüşümün po-
tansiyel riskleri ile karşı karşıya getir-
mektedir. Veri manipülasyonu, sinyal 
bozma gibi siber saldırı teknikleriyle 
mücadele edebilmek için akıllı şehirle-
re yönelik siber güvenlik, emniyet ve 
asayiş, saldırı önleme sistemleri gelişti-
rilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. MA-
RUF kapsamında “Şehir Teknolojileri 
ve İnovasyon” teması altında, şehirlerin 
dijital dönüşümden nasıl etkileneceği, 
ne gibi uygulamalara sahne olacağı ve 
ne tür fırsatlar ve risklerin ortaya çıka-
cağı; çözüm önerileri ve iyi uygulama 
örnekleriyle birlikte tartışılacaktır.

3. Ulaşım ve Hareketlilik
Geçmişten günümüze kent makro-

formlarının şekillenmesinde önemli 
bir unsur olan ulaşım sistemi, teknolo-
jideki gelişmelerle insanlara çok daha 
geniş bir yelpazede hareketlilik imkanı 
sunmaya başlamıştır. Kentleşmenin 
ana dinamiklerinden biri olan hare-
ketlilik talebine sunulan her bir arz; 
arazi kullanım yapısını, kent içi nüfus 
hareketliliğini ve kentin mekansal bo-
yutlarını etkilemektedir. MARUF çer-
çevesindeki temalardan biri olan “Ula-

şım ve Hareketlilik”, kentlerde insan 
odaklı ulaşım çözümlerini konunun 
uzmanlarıyla tartışmaya açmayı hedef-
lemektedir.

4. Kentsel Altyapı
Sürekli artan kentsel nüfus, yaşam 

kalitesinin yükselmesiyle oluşan yeni 
talepler, eskiyen ve yeni talepleri kar-
şılayamayan altyapının yenilenmesi 
ihtiyacı ve beklenmedik doğa olayları; 
etkin, ekonomik ve verimli bir kentsel 
altyapının önemini dünya ölçeğinde 
kritik bir tartışma konusu olarak gün-
deme getirmektedir. MARUF, kent 
yaşamı için en temel bileşenlerden 
biri olan “Kentsel Altyapı” temasını; 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 
ilişkilendirerek sistemsel bir bütünlük 
içinde tartışmayı hedeflemektedir.

5. Konut ve Yapılı Çevre
Yapılı çevre ile doğa ilişkisi, şehir-

lerin temel karakterine dair insanlara 
açık veya örtülü pek çok şey söylemek-
tedir. Bunlar arasındaki uyum, çelişki 
veya karşıtlık insan yaşamını da şekil-
lendirmektedir. MARUF kapsamında 
“Konut ve Yapılı Çevre” teması altın-
da; yaşanabilir şehirlerin oluşması için 
konutu ve onu çevreleyen toplumsal 
ortamı şehir sakinleri, uygulayıcılar, 
akademisyenler ve uzmanlar birlikte 
tartışacaktır.

6. Göç
Dünyada son yıllarda daha da yo-

ğunlaşan insani hareketliliğin temel 
evrensel ilkeler ve insan onuru ile çe-
lişen durumu, yönetilebilir olmaktan 
çıkmıştır. Bu konuda Birleşmiş Millet-
ler öncülüğünde “Göçmenler için Kü-
resel Mutabakat” ve “Mülteciler Konu-
sunda Küresel Mutabakat” başlıkları 
altında, özünde sorumluluk paylaşımı-
nı ve kalıcı çözümleri barındıran yeni 
bir çerçeve geliştirilmeye çalışılmakta-
dır. MARUF, yeni küresel arayışlara da 
katkı sunmak üzere “Göç” temasını, 
iradi göç-zorunlu göç ve iç göç-dış göç 
ayrımlarıyla birlikte; yerel ve küresel 
ölçekte değerlendirmek için önemli bir 
platform olmayı amaçlamaktadır.

7. Kent Ağları
Kentler; üretim, tüketim, ticaret ve 

finans, politik ve sosyal ilişkiler, kültür 
ve sanat, inovasyon ve yeniden üreti-
min mekânlarıdır. Ulusal hükümetler 
ve uluslararası organizasyonların etkin 
olduğu alanlarda kentlerin de önemli 
birer aktör olarak yer aldıkları kuşku 
götürmez bir gerçektir. Diğer taraftan 
kentler, ulus ve uluslarüstü organizas-
yonların sebep olduğu veya çözüm üre-
temediği sorunlar konusunda belirgin 
işlevler üstlenebilecek aktörler olarak 
yeniden sahne alma eğilimindedirler. 
MARUF kapsamında “Kent Ağları” 
teması altında, kentsel mekânın üre-
tim ve sermaye döngüsü ile ilişkisinin 
yanı sıra kente ilişkin karşılaştırılabilir 
verilere dayalı değerlendirme sistemle-

ri, kent diplomasisinin küresel sorun-
lara çözüm üretme potansiyeli, ulusal 
ve uluslararası düzeydeki ilişkiler dik-
kate alınarak tartışmaya açılacaktır.

8. Yerel Kalkınma
Yerel kalkınma yaklaşımının ortaya 

çıkmasındaki en temel nedenlerden 
biri gelişmişlik farkları ve bu farkların 
yarattığı eşitsizliklerdir. Yerel kalkınma 
yaklaşımı hâlihazırda gelişmiş ya da 
gelişme potansiyeli olan yerleşmelerin 
ötesinde, orta-kademe yerleşmelerin 
gelişme potansiyellerini de ortaya çı-
karmaya olanak sağlamaktadır. Kal-
kınma teriminin süreç içinde ekono-
mik boyutunun öne çıkmış olmasına 
karşın, yerel kalkınma sadece ekono-
mik kalkınmanın sınırlarını aşan bir 
kapsama sahiptir. Dünyanın dört bir 
yanında, şehirler yerel kalkınma için 
inovatif fikirler geliştirmektedir. MA-
RUF kapsamında ele alınacak “Yerel 
Kalkınma” teması ile şehirlerin bir-
birlerinden öğrenmeleri, bu inovatif 
fikirleri planlama ve politika geliştirme 
süreçlerine uyarlayarak hayata geçir-
meleri için zemin hazırlanacaktır.

9. Sosyal Kapsayıcılık
Sosyal dışlanmanın önlenmesi ve 

kapsayıcılığın geliştirilmesi için sos-
yal, mekansal, ekonomik ve kültürel 
politikaların bütüncül bir perspektif-
le gündeme alınması gerekmektedir. 
MARUF, buradan hareketle “Sosyal 
Kapsayıcılık” temasını gündeme alarak 
sosyal eşitsizliklerin nedenlerini ve bu 
eşitsizlikleri önleyici ve azaltıcı politika 
ve uygulama önerilerini tartışmayı he-
deflemektedir. Yerel ve küresel düzeyde 
farklı boyutları olan sosyal kapsayıcılık 
meselesinin zengin bir tarihsel ve top-
lumsal tecrübesi bulunan İstanbul’da 
tartışılması da ayrıca anlamlı olacaktır.

10. Dayanıklılık
Günümüzde doğal afetlerin yanı 

sıra, çevresel, teknolojik, biyolojik 
ve sosyal tehlikeler de şehirlerde baş 
göstermekte ve küresel iklim değişik-
liğinin de etkisiyle bu tehlikeler daha 
endişe verici bir boyut kazanmaktadır. 
Kentlerin maruz kaldığı hava kirliliği, 
sıcak hava dalgaları, sel, kuraklık, dep-
rem, terör ve kazalar gibi doğa, insan 
ve teknoloji kaynaklı riskler ile bunlara 
yönelik toplum tabanlı afet yönetimi 
çalışmalarının kapsamlı bir şekilde 
ele alınması gerekmektedir. MARUF 
kapsamında “Dayanıklılık” teması al-
tında başta afetler olmak üzere çeşitli 
zorluklarla eş zamanlı mücadele edile-
rek kaynakların verimli kullanılması ve 
hizmetlerin iyileştirilmesi konularının 
tartışmaya açılması hedeflenmektedir.

11. Kamusal Mekan
Kentteki bireyler ve gruplar ara-

sında güçlü ve kalıcı iletişim sağlayan 
kamusal mekanlar, farklı kesimleri bu-
luşturma işlevi görmekte, kentin ortak 
kullanım alanlarını oluşturmakta ve 

bunların paylaşımını sağlamakta ve 
kente aidiyet duygusunun oluşmasında 
kilit bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla 
kamusal mekânlar, rekreasyonun yanı 
sıra toplumsal bütünleşme, farklılıkla-
rın ayırdına varma, tanıma ve anlama 
açısından da önemlidir.Bu çerçevede, 
yerel ve merkezi yönetimlerin planla-
ma stratejilerinde ve eylem planlarında 
yer alması gereken “Kamusal Mekân-
lar” MARUF kapsamında küresel ve 
yerel gündem ekseninde farklı aktörle-
rin bakış açılarıyla değerlendirilecektir.

12. Yönetişim
Günümüzde dünyadaki kentli 

nüfusun yaklaşık %21’ini oluşturan 
1,6 milyar insan, nüfusu 1 milyo-
nun üzerindeki metropollerde yaşam 
sürmektedir. Kentler büyüdükçe sos-
yo-ekonomik aktörler çeşitlenmekte, 
sorunlar farklılaşmakta ve kentlerin 
yönetimi daha karmaşık hâle gelmek-
tedir. Yerel yönetimler, yönetim işle-
vini yerine getirirken ve çeşitli kamu 
hizmetlerini sunarken farklı sosyo-e-
konomik aktörlerle yakın iş birliği 
içinde olmak durumundadırlar. MA-
RUF kapsamında “Yönetişim” teması 
altında, başta metropoliten alanların 
yönetimi olmak üzere, yerel yönetişim 
konuları tartışılacaktır. Bu kapsamda 
yerel yönetişim modelleri, merkezi yö-
netim-yerel yönetim ilişkileri ve met-
ropoliten yönetimlerde hizmet ve gelir 
bölüşümü konuları ele alınacaktır. Ay-
rıca yerel düzeyde vatandaş katılımının 
nasıl geliştirilebileceği sorusuna yanıt 
aranacak, yerel yönetimlerin ulusal ve 
uluslararası düzeyde kendi aralarında 
kurdukları iş birlikleri ve bu iş birlik-
lerinden elde edilen katkılar da değer-
lendirilecektir.

Marmara Urban Forum’a Kimler 
Katılıyor?

- Yerel Yönetimler
- Kamu Kurumları
- Özel Sektör
- Sivil Toplum Kuruluşları
- Üniversiteler
- Finans Kuruluşları
- Sanayi Kuruluşları
- Teknoloji Kuruluşları
- Medya Kuruluşları
Partnerleri arasında İKSV, WRI, 

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği 
(UITP) ve REC Türkiye gibi kuruluş-
ların yanı sıra Marmara Bölgesi’nde 
yer alan birçok belediye ve üniversite-
nin yer aldığı forumun yürütme ve da-
nışma kurulunda Türkiye’den ve dün-
yadan alanında yetkin pek çok isim bir 
araya geliyor. 

MARMARA URBAN FORUM
“ÇÖZÜM ÜRETEN KENTLER”

1-3 Ekim 2019

İstanbul Kongre Merkezi



10
ALTYAPI-YATIRIM

Tarihi Siyavuşpaşa Köşkü Sanatevi Olacak

Gaziosmanpaşa’da Kentsel Dönüşüm Hızlanıyor

Uzuntarla Kültür Merkezinin 
Temel Kaba İnşaatı Tamamlandı

Akıllı Şehirciliğe Kurumsal Kimlik

İstanbul Bahçelievler’de uzun yıllar 
atıl durumda kalan ve sekiz yıl süren 
titiz proje aşamasının ardından iki yıl 
önce başlayan restorasyonu tamamla-
nan 4,5 asırlık Sivayuspaşa Köşkü, eski 
ihtişamına kavuştu. Bahçelievler’deki 
en bilinen tarihi yapı olan Köşk, sanat 
galerisi ve butik sanat atölyesi olarak 
faaliyet gösterecek.

İstanbul Bahçelievler’de bulunan ve 
1571 yılında Mimar Sinan tarafından 
yapıldığı tahmin edilen Sivayuşpaşa 
Köşkü, 2005 yılında Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’nca Bahçelievler Bele-
diyesine tahsis edildi ve bakımsızlığı 
nedeniyle de restore edilmesine karar 
verildi. 2008’den itibaren başlayan 
süreçte, restore edileceği 2009 yılında 

Kültür merkezi vatandaşların sos-
yal ihtiyaçlarına cevap verecek şekil-
de yapılırken içinde muhtarlık ofisi 
ve sağlık ocağını da bulunduracak. 
Merkez bünyesinde ayrıca konferans, 
kongre, düğün gibi organizasyonların 
gerçekleştirmelerine imkân verecek. 
Yapı, KO-MEK sınıflarıyla da çeşitli 
kurslara ev sahipliği yapacak. Geçti-
ğimiz aylarda kültür merkezinin ilk 
kazmasını vuran Büyükşehir Beledi-
yesi, temel kaba inşaat çalışmalarını 
tamamlarken son olarak yapının ko-
lonlarını dikmeye başladı.

Kolonlar Yükselmeye Başladı
Büyükşehir Belediyesi vatandaşla-

rın sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek 
projeler yapmaya devam ediyor. Bü-
yükşehir bu kültür merkezlerinden 
birini de Kartepe Uzuntarla’ya ka-

açıklansa da, proje aşaması sürecinde 
8 yıl boyunca atıl durumda bekletilen 
tarihi yapı uyuşturucu ve tinercilerin 
yuvası haline döndü. Aslına uygun 
projesi Bahçelievler Belediyesi tarafın-
dan hazırlan Köşkün restorasyonuna 
2016 yılında başlandı. Geçtiğimiz ay-
larda İstanbul Valiliğince restorasyonu 
tamamlanarak tamamen Bahçelievler 
Belediyesine devredilen Siyavuşpaşa 
Köşkü, önümüzdeki günlerde sanat 
galerisi ve atölyesi olarak hizmete açı-
lacak.

“Tarihimize sahip çıkalım”
Restorasyon sonrası Köşkün yeni 

işlevi hakkında açıklama yapan Bah-
çelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan 
Bahadır, “Ülkemizde tarihi yapıları ne 
yazık ki hak ettiği kadar korumuyor ve 
önemsemiyoruz. Ya duvarlarına yazılar 
yazıyor, ya sağına soluna tarihi doku-

zandırıyor. Kartepe ilçesi Uzuntarla 
mevkiinde 1488,6 metre karelik alana 
yapılan kültür merkezinin geçtiğimiz 
aylarda temeli atılmıştı. Hummalı ça-
lışmanın devam ettiği merkezin temel 
kaba inşaat ve temel iç dolgu çalışma-
ları tamamlandı. Sağlık ocağı döşeme 
kalıp işlerine devam edilen yapının 
kolonları da yükselmeye başladı. 

Toplam Alanı 1488 Metrekare
Yapının kültür merkezi bölümün-

de 540 metrekarelik çok amaçlı salon, 
gelin odası, kulis, bay-bayan wc’ler 
yer alacak. KO-MEK bölümünde 
spor salonu, derslikler ve muhtarlık 
birimleri oluşturulacak. Sağlık ocağı 
bölümünde ise doktor odaları, mua-
yene odaları, aşı odası, bebek bakım 
odası, mescit ve wc’ler bulunacak. 
Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 met-
rekare olup otopark ve yeşil alan dü-
zenlemeleri yapılacak.

sunu bozacak başka bir şey inşa ediyor, 
ya da restorasyonu yapılırken aslından 
çok farklı bir yapı ortaya çıkarabiliyo-
ruz.  İstanbul’daki bilinen ünlü tarihi 
köşkler arasında da yer alan ve ilçe-
mizin simgelerinden olan Sivayuşpaşa 
Köşkü’nün önceki hali içler acısıydı. 
Bu görüntüler ne tarihimize ne de bize 
yakışıyordu. Millet olarak tarihimize 
sahip çıkmamız gerekiyor. Yaklaşık 
10 yıl devam eden süreç sonrasında 
kaderine terk edilen köşkümüzü as-
lına uygun proje hazırlayarak restore 
edilmesini sağladık. 448 Yıllık Tarihi 
Köşkü, önümüzdeki günlerde butik 
sanat atölyesi olarak halkın hizmetine 
açmayı planlıyoruz. Tarihi bir yapı ol-
duğu için dokusuna uygun çalışmalar 
yapmayı düşünüyoruz. Resim sergileri, 
klasik müzik ve şiir dinletileri yapmayı 
planlıyoruz” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa’da, yaklaşık 4 bin 400 hak sahibinin 
bulunduğu alanda, yıl sonuna kadar tüm ihaleleri yapmak suretiyle, kentsel dönüşümü hız-
landıracaklarını belirterek, “En kısa zamanda da hak sahibi vatandaşlarımıza sağlam, güvenli 
konutlarını vereceğiz.” dedi. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Akıllı Şehircilik ve İno-
vasyon Dairesi Başkanlığı kuruldu. Yeni kurulan birim, kentin 
problemlerinin çözülmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin 
artırılmasına yönelik çalışmalar yürütecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Gaziosmanpaşa’da TOKİ tara-
fından inşası devam eden kentsel dö-
nüşüm alanındaki konutları inceledi. 
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı 
Fatma Varank, Gaziosmanpaşa Beledi-
ye Başkanı Hasan Tahsin Usta, TOKİ 
Başkanı Ömer Bulut ve bakanlık bü-
rokratları da Bakan Kurum’a eşlik etti.

Sahadaki fiili çalışmaları yerinde 
incelediklerini belirten Kurum, 31 
Mart seçimleri öncesinde vatandaşlara 
Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm 
sözü verdiklerini hatırlattı. 19 Mayıs’ta 
süresi dolan genelge kapsamında bazı 
ilçelerdeki riskli alanların da inceleme-
lerini yaptıklarını ifade eden Kurum, 
en acil ve öncelikli risk taşıyan alanlar-
da kentsel dönüşümü başlatacaklarını 
söyledi. Bakan Kurum, kentsel dö-
nüşümü 5 yıllık süreçte hazırlanacak 
master plan çerçevesinde yürütecekle-
rini söyledi. Kurum, “Bugün de Ga-
ziosmanpaşa’da yaptığımız istişareler 
neticesinde, yaklaşık 4 bin 400 hak sa-
hibinin bulunduğu alanda, yıl sonuna 
kadar tüm ihalelerimizi yapmak sure-
tiyle, kentsel dönüşümü hızlandırıyo-
ruz ve en kısa zamanda da hak sahibi 

vatandaşlarımıza sağlam, güvenli ko-
nutlarını vereceğiz.” diye konuştu.

“Yatay Mimari Esaslı, Az Katlı 
İnşa Edilecek”

Kentsel dönüşümün bundan son-
raki süreçte bakanlığın yapacağı en 
önemli işler arasında olduğunu belir-
ten Kurum, bu yapıların yatay mimari 
esaslı, az katlı inşa edileceğini söyledi. 
Türk kültürünü yansıtan projeler yap-
mak istediklerini dile getiren Kurum, 
şunları anlattı: “Bakanlık olarak hiçbir 
gelir beklemeksizin vatandaşlarımızla 
el birliği içerisinde, onların rızası çer-
çevesinde kentsel dönüşüm projesini 
yürüteceğiz. Bu anlamda bizim pilot 
bölgelerimizden biri olan Gaziosman-
paşa’da yeteri kadar riskli alan ve bina 
söz konusu. Biz de bu boşaltılmış alan-
ları bir an önce yapıp vatandaşlarımıza 
teslim etmek suretiyle bu kentsel dö-
nüşüm projelerini yapmak istiyoruz”.

“Hızlı Bir Şekilde Hak Sahibi Va-
tandaşlarımıza Anahtarlarını Teslim 
Edeceğiz”

Bakan Kurum: “Burada hem Ga-
ziosmanpaşa Belediyesi sahada olacak 
hem de Altyapı ve Kentsel Dönüşüm 
Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz de 
işin içerisinde olacak ve uygulamala-
rı da TOKİ Başkanlığımız yürütecek. 

Hızlı bir şekilde işlerimizi anahtar tes-
limi yapmak suretiyle hak sahibi va-
tandaşlarımıza teslim edeceğiz. Etaplar 
halinde de bu süreci tamamlayarak Ga-
ziosmanpaşa’da bulunan ne kadar riskli, 
acil dönüştürülmesi gereken alan varsa 
bu alanların dönüşümünü gerçekleşti-
receğiz.” ifadelerini kullandı.

“Gaziosmanpaşa, İstanbul’un En 
Çok Tercih Edilen İlçelerinden Biri 
Haline Gelecek”

Gaziosmanpaşa’daki kentsel dönü-
şüm çalışmaları hakkında bilgiler veren 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Ha-
san Tahsin Usta ise, “Sayın Cumhur-
başkanı ile Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığının destekleriyle ilçemizde yoğun 
biçimde devam eden kentsel dönüşüm 
çalışmalarına daha da hız kazandırdık. 
Kentsel dönüşüm projelerimizi raylı 
sistem metro hatlarına entegre ederek 
aynı zamanda ulaşımın merkezi bir ilçe 
haline geleceğiz. 4 yeni metro projesiyle 
birlikte devam eden kentsel dönüşüm 
projelerimiz tamamlandığında Gazi-
osmanpaşa, İstanbul’un en çok tercih 
edilen ilçelerinden olacak. Daha yeşil ve 
daha güzel Gaziosmanpaşa için yoğun 
çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin 
problemlerinin çözülmesi ve vatandaşla-
rın yaşam kalitesinin artırılmasına yöne-
lik yeniden yapılanma çalışmaları kapsa-
mında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 
‘Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi 
Başkanlığı’nı kurdu.

Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi 
Başkanlığı’na ARGE Şube Müdürlüğü, 
Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü ve 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü 
bağlanarak akıllı şehircilik vizyonu pekiş-
tirildi. Akıllı şehir kavramı ile kentlerdeki 
çevre, enerji, ulaşım, insan gibi kaynakla-
rın daha verimli, sürdürülebilir ve kont-
rol edilebilir düzeyde kullanılması hedef-
leniyor. Alınan karar ile yeni dönemde 
Bursa’da kent yönetim aracı olarak değer-
lendirilen akıllı şehircilik uygulamalarına 
ağırlık verilmesi planlanıyor. Bursa’da 
artan nüfus ve göçün ortaya çıkardığı 
konut, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, 
güvenlik, çevre ve enerji gibi alanlarda 
ortaya çıkan problemler ile kaynakların 
maksimum seviyede değerlendirilmesi 
ihtiyacı, kent yönetimini ‘teknolojinin 
sunduğu imkânlardan’ azami ölçüde ya-
rarlanmaya sevk etti.

Bursa için ‘Akıllı’ çözümler
Bursa’nın geleceğini akıllı çözümler-

de gören Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa’nın her geçen gün artan nüfusu ile 
birlikte ulaşım başta olmak üzere çevre, 
sağlık, enerji, güvenlik ve yönetim konu-
larında farklılaşan ihtiyaçlarını, bilgi ve 
iletişim teknolojilerini daha fazla kulla-
narak yönetmeyi planlıyor. Vatandaşlara 
sürdürülebilir, refah seviyesi yüksek ve 
katılımcı bir gelecek sunmak için akıllı 
şehircilik uygulamalarını tek tek kentte 
yaygınlaştırmak istiyor. Bu projeleri ha-
yata geçirmek için şehirdeki hareketliliği 
ölçmek, her alanda verileri toplamak, de-
polamak ve nihayetinde ‘big data’yı oluş-
turup analiz etmek hedefleniyor.

İnovasyon ve akıllı şehircilik uygula-
malarının kısa zamanda hayatı kolaylaş-
tırdığı, Bursa’da yapılan uygulamalarla 
kısa sürede kendini gösterdi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Bur-
sa’da göreve başlamasının ardından ula-
şım probleminin çözümünde dar boğaz 
olarak görülen kavşaklarda pratik ve 
ekonomik dokunuş olarak yapılan “akıllı 
kavşak” uygulamaları kent trafiğine nefes 
aldırmıştı. Dünya genelinde trafik sıkı-
şıklığı hakkında istatistikler hazırlayan 
Hollanda merkezli şirketin verilerine 
göre 2017 yılında trafiği en sıkışık iller 
listesinde 68’inci sırada yer alan Bursa, 
2018 yılında ise yüzde 5 rahatlama ile 92 
şehri geride bırakıp, 160’ıncı sıraya yer-
leşti. Küçük ama akıllı dokunuşlar, trafik 
probleminin kısa vadede çözümünde he-
men karşılık bulmuş oldu.

Yeni oluşum ile Dünyada ulaşım, çev-
re, sağlık, sosyal, güvenlik, enerji ve mo-
bilite alanında popüler olan akıllı şehir 
uygulamaları Bursa’da yaygınlaştırılacak. 
Diğer taraftan projelerin finansmanının 
oluşturulması çalışmaları kapsamında 
“Geleceğin Şehirleri Hibe Programı” 
kapsamında akıllı şehircilik ve kentsel dö-
nüşüm alanında 21 milyon TL’lik proje 
başvurusu onay almıştı. 

Gelişimin yeni anahtarı: İnovasyon
Daha yaşanabilir bir Bursa için yeni 

fikirlerin ortaya çıkartılması ile fikirlerin 
katma değer oluşturan ürün, metot veya 
hizmetlere dönüştürülmesi için gerek-
li altyapının oluşturulmasına, kurulan 
daire başkanlığı öncülük edecek. Alınan 
kararla, sürekli değişen Bursa şartlarında, 
vatandaşların ekonomik ve toplumsal 
yarar sağlayacağı şekilde belediye hizmet-
lerinin güncelleştirilmesi, geliştirilmesi 
veya yepyeni farklı bir hizmetin ortaya 
konulması hedefleniyor. Belediyede ku-
rumsal olarak inovasyon yaklaşımının 
benimsenmesi ile akıllı şehircilik faaliyet-
lerinin yeni dönemdeki uygulanmalarına 
hız katacağı öngörüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla’da inşaatı-
na başladığı kültür merkezi için hiç ara vermeden çalışmala-
rına devam ediyor.

İstanbul Bahçelievler’de bulunan ve 1571’de Mimar Sinan tarafından yapıldığı tahmin edi-
len Siyavuşpaşa Köşkü, 2005’te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bahçelievler Bele-
diyesine tahsis edildi.
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Derince’ye Millet Bahçesi

Ümraniye Mesire Alanı Yenileniyor

Başiskele´ye Yeni Açık Otopark

Sel Erken Uyarı ve Bilgi Sistemi Projesi

Ümraniyelileri ve çevre ilçelerden 
gelen vatandaşları yeşilin en doğal ha-
liyle buluşturan ve şehrin stresinden 
uzaklaştıran Ümraniye Mesire Ala-
nı’nda hummalı bir çalışma var. Va-
tandaşların daha konforlu bir ortamda 
piknik yapmalarını sağlamak için ilgili 
müdürlüklerce peyzaj ve çevre düzen-
lemesi çalışmaları yapılıyor. 

Ümraniye; sadece kentsel dönüşüm 
konusunda değil, mesire alanlarıyla 
da en çok tercih edilen ilçelerden biri. 
Yoğun iş temposundan sıkılan ve rahat 
bir nefes almak isteyen vatandaşlar, 

Marmara Belediyeler Birliği ve 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derin-
ce Lisesi Mezunları Derneği Başkanı 
Necdet Meriçli ve yönetimiyle bir 
araya geldi. Samimi ve bir o kadar da 
verimli geçen görüşmede, Kocaeli’nin 
gelişimine dönük öneriler dile getiri-
lirken, Derince’ye yapılacak sosyal, 
kültürel ve eğitim alanlarındaki pro-
jeler de ele alındı. Yeşilin ve mavinin 
şehri Kocaeli yaklaşımının huzurlu bir 
kent için çok önemli olduğunu dile 
getiren Başkan Büyükakın, eski İsmet-
paşa Stadyumu alanında Derince’ye 
yakışacak bir millet bahçesi kazandı-
racaklarını söyleyerek, “Millet Bahçesi 
konseptine uygun projelendireceğimiz 
bu alan 120 bin metrekare olacak. 

Vatandaşlarımız huzurlu bir ortamda 
keyifli bir yaşam sürecekler.” açıkla-
masını yaptı.

“Kocaeli için Hep Birlikte Çalı-
şacağız”

Seçim kampanyası dönemi başta 
olmak üzere her an çevreye saygılı bir 
şehir anlayışıyla hareket edeceklerini 
dile getiren Başkan Büyükakın, sivil 
toplum kuruluşlarının bu alanda en 
büyük destekçileri olacağını da ifade 
etti. Halkla birlikte yönetim modeli 
ve yaklaşımıyla hareket ettiklerini de 
söyleyen Büyükakın, Derince Lisesi 
Mezunları Derneği’nin fikir ve öneri-
lerine de değer verdiklerini vurguladı. 
‘Mutlu Şehir Kocaeli’ hedefine birçok 
başlık altında ulaşacaklarını, ortak akıl 
ve katılımcılığın ise bunun tam mer-
kezinde olduğunu açıklayan Başkan 
Büyükakın, “Huzurlu ve sağlıklı şehir 
Kocaeli için hep birlikte çalışacağız.” 

hatırlatmasını yaptı. 
“Kültür ve Sanatın Bu Kentte 

Hâkim Olmasını İstiyorum”
Bu kentin çocuklarının, gençleri-

nin, kadınlarının, yaşlılarının ve en-
gellilerinin mutlu olacakları bir Ko-
caeli için kolları sıvadıklarını belirten 
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. 
Dr. Tahir Büyükakın, “Kültür ve sa-
natın her alanının bu kentte hâkim 
olmasını istiyorum. Bunun için sivil 
toplum kuruluşlarımıza büyük görev 
düşüyor. Sürdürülebilir ve verimli her 
projeye destek olmak için çalışacağız.” 
sözlerini sarf etti. Konukseverliğinden 
dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür 
eden Derince Lisesi Mezunları Der-
neği Başkanı Necdet Meriçli ise, 30 
Haziran Pazar günü 60 Evler Gösteri 
Merkezi’nde organize edecekleri Türk 
sanat müziği etkinliğine tüm Kocaeli-
lileri ve Başkan Büyükakın’ı davet etti.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin 
Özlü, göreve başladığı tarihten itibaren 
seçim beyannamesinde yer alan vaatle-
rini yerine getirmeye devam ediyor.

Başiskele’de nüfus artışıyla birlikte 
yoğunlaşan şehir içi trafiğini rahatlata-
bilmek için, araç trafiğinin yoğunluğu 
doğrultusunda otopark ihtiyacı bulu-
nan lokasyonlara yeni otopark kazan-
dırılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekip-

Uzunköprü Belediyesinin, “Pre-
vent/Önlemek” isimli ‘Sel Erken Uya-
rı ve Bilgi Sistemi Projesi’ Regio-Stars 
2019 yarışmasında Türkiye adına fi-
nale kalırken, ülkemizi proje bazında 
temsil eden tek belediye Uzunköprü 
Belediyesi oldu.

Interreg – IPA Bulgaristan – Tür-
kiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 
çerçevesinde; Uzunköprü Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü tarafından yazılan, Bulgaristan 

Dimitrovgrad Belediyesi proje or-
taklığıyla hayata geçirilen “Prevent/ 
Önlemek” isimli ‘Sel Erken Uyarı ve 
Bilgi Sistemi Projesi’ RegioStars 2019 
yarışmasında finalist olmaya hak ka-
zandı.

Bölgesel kalkınma alanındaki iyi 
uygulamaları belirlemek ve diğer böl-
gelere ilham olabilecek yenilikçi ve 
orijinal projeleri öne çıkarmak adına 
her yıl Avrupa Komisyonu tarafından 
gerçekleştirilen RegioStars yarışma-
sında finale kalan üç projeden birinin 
sahibi Uzunköprü Belediyesi oldu.

Konuya ilgili konuşan Trakya’nın tek 
kadın belediye başkanı olan Uzun-
köprü Belediye Başkanı Özlem Becan; 
“Kurum olarak Regio-Stars2019’da 
199 ilham veren yenilikçi ve orji-
nal proje arasına “Kategori 4: İklime 
Dayanıklı Şehirlerin İnşası/Building 
Climate-Resilient Cities” de ülkemiz 
adına yarışacak olmanın heyecanı ve 
gururu içindeyiz. Herkesi belediye-
mizin “Prevent/Önlemek” projesinin 
ekim ayındaki ödül töreninden önce 
yapılacak halk oylamasına katılmaya 
davet ediyoruz.” dedi.

leri, Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün 
talimatıyla hummalı bir çalışma ger-
çekleştirerek Yeşilyurt Mahallesi’nde 
Yuvacık Başiskele Camii karşısında 
Serkan ve Fırın Sokak arasındaki yak-
laşık 10 bin metrekarelik alanı açık 
otopark yaptı. Vatandaşların ücretsiz 
olarak araçlarını park edebildiği açık 
otoparkın yanına, ayrıca kamelyalar 
da konarak Başiskelelilerin huzurla 
oturup dinlenebileceği alanlar oluştu-
ruldu.

Ümraniye Mesire Alanı’na akın ediyor. 
Ümraniye Belediyesi de, vatandaşların 
daha temiz ve konforlu bir ortamda 
eğlenceli vakit geçirmeleri için Bele-
diye Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü tarafından bakım 
ve onarım çalışmaları yapıyor. Ça-
lışmaların hızla devam ettiği alanda; 
yürüyüş yolları, yağmur suyu ızgarası, 
orta refüj düzenlemeleri, asfaltlama, 
ağaçlandırma, ışıklandırma, mescid ve 
şadırvan yenileme gibi çalışmalar yapı-
lıyor. Ümraniye Mesire Alanı bu yıl da, 
vatandaşların en çok tercih ettiği alan 
olacak.

Pendik Belediyesinin Bosnalı Şehit Çocuklar Parkı’ndaki tesisin niteliği için yaptığı seçim so-
nuçları belli oldu. Parkı en çok kullanan Sapanbağları, Yeşilbağlar ve Yeni Mahalle sakinleri 
oylarını “kütüphane kafe”den yana kullandı. Seçimde 12 yaş üzeri çocukların yer alması “kü-
tüphane kafe”nin seçilmesinde belirleyici rol oynadı.

Uzunköprü Belediyesinin, “Prevent/Önlemek” isimli ‘Sel Erken Uyarı ve Bilgi Sistemi Projesi’ 
RegioStars 2019 yarışmasında Türkiye adına finale kaldı.

Seçim Sonuçları Açıklandı, Mahalleli 
“Kütüphane Kafe Olsun” Dedi

Pendik Belediyesinin Bosnalı Şehit 
Çocuklar Parkı’ndaki tesisin niteliği 
için yaptığı seçim sonuçları belli oldu. 
Parkı en çok kullanan Sapanbağları, 
Yeşilbağlar ve Yeni Mahalle sakinleri 
oylarını “kütüphane kafe”den yana 
kullandı. 

Seçimde 12 yaş üzeri çocukların 
yer alması “kütüphane kafe”nin seçil-
mesinde belirleyici rol oynadı. Toplam 
12 bin 795 metrekare alanıyla bölge-
nin en önemli parkı olan Bosnalı Şehit 

Çocuklar Parkı’nı yenileyen Pendik 
Belediyesi, içinde inşa ettiği kapalı te-
sisin kütüphane kafe mi, kafeterya mı 
olacağı konusunda kararı bölge sakin-
lerine bıraktı. Parktan en fazla yararla-
nan Sapanbağları, Yeşilbağlar ve Yeni 
Mahalle sakinleri için seçim yapıldı. 

12 yaş üzeri çocukların da katıldığı 
seçimde bölge sakinleri oylarını “kü-
tüphane kafe”den yana kullandı.Pen-
dik Belediye Başkanı Ahmet Cin, böl-
ge sakinlerinin kararı için hayırlı olsun 
dileklerini sundu ve kapalı tesisin en 
kısa zamanda “kütüphane kafe”ye 

dönüştürüleceğini söyledi. Seçime 
toplamda 705 bölge sakini katıldı. Se-
çim sonuçlarına göre 658 kişi oyunu 
“kütüphane kafe”den yana kullandı. 
Seçimde çocukların da yer alması “kü-
tüphane kafe”nin seçilmesinde belir-
leyici rol oynadı. Görüşlerini belirten 
Selen Çolak ve Mina Çolak kardeşler, 
“kütüphane kafe”den yana oy kullana-
rak “Geçmişimizi bilmek önemli. Bir 
Boşnak olarak Bosna tarihimizi öğ-
renmek isteriz. Bu yüzden ‘kütüpha-
ne kafe’de Aliya İzzetbegoviç’i anlatan 
kitapların bulunmasını isteriz.” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın 
Derince  ilçesine Millet Bahçesi konseptinde büyük bir park yapılacağını müjdesini verdi.

“Atıl Yerler Değerlendirilecek”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk 
Özlü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-
ne bağlı şehir plancıları ve kurmayları 
ile birlikte Kalıcı Konutlar Bölgesi ile 
Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan 
atıl durumdaki iş yerlerini inceledi. 
Bölgede iş yapan esnaflarla da sohbet 
eden Başkan Özlü Düzce’de her nok-
tanın vatandaşlara kazandırılacağının 
altını çizerek “Fevzi Çakmak Mahal-
lesi ve Kalıcı Konutlar Bölgesi’nde 
bulunan ve kullanılmayan iş yerlerini 
kontrol altına almaya hazırlanıyoruz. 
Fizibilite konusunda önce işin uzman-
larından görüş aldık, en güzel şekilde 
nasıl değerlendirebiliriz bunu konuş-
tuk. Kalıcı Konutlar büyük bir yaşam 
alanı bu nedenle buradaki iş yerlerinin 
sosyal yaşam alanlarına dönüştürülme-
sini planlıyoruz. Planlarımız arasında 

kadınlar için spor salonları, çocuklar 
için aktivitelerin düzenleneceği ders-
likler olabilir. Hatta Düzce Belediyesi 
birimlerinin bir kısmını buraya aktar-
mayı da düşünüyoruz. Fevzi Çakmak 
Mahallesi’nde bulunan yerleri de ihti-
yaçları belirleyip buna göre karar ve-
receğiz. Buraya da bazı birimlerimizi 
taşıyabiliriz. Söz konusu atıl iş yerleri 
her türlü ihtiyaca cevap verecek yapıya 
sahip. Düzce’de hiçbir yapı boş kalma-
yacak, hepsini vatandaşlarımızın hiz-
meti için düzenleyerek, sosyal yaşama 
kazandıracağız.” dedi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ve es-
nafın da fikrini alan Başkan Özlü, her 
öneriyi büyük bir dikkatle dinleyerek 
beraberindeki heyetle değerlendir-
di. İnceleme gezisinden memnuniyet 
duyan vatandaşlar da Başkan Özlü’ye 
yakın ilgi göstererek beklenti ve talep-
lerini iletti.

65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Beledi-
ye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Fevzi Çakmak Mahallesi ve Kalıcı 
Konutlar Bölgesi’nde bulunan atıl iş yerlerini ziyaret etti.
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Arnavutköy 5. Bilim Kültür ve Sanat Günleri

Kadınlar Korosundan Eşsiz Eserler

Masal Müzesi’ne Ziyaretçi Akını

İBB Ramazanın Coşkusunu 
“Ezgi Gecesi” ile Taçlandırdı

Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nden Yaza Merhaba Etkinliği

Bebek Şenliği Sona Erdi

Arnavutköy Belediyesi ve Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 5’inci Geleneksel 
Bilim, Kültür ve Sanat Günleri düzenlendi. ‘Her Yerde Eğitim, Her Yerde Gelişim’ temasıyla 
başlayan etkinlikler 3 gün sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ramazan 
etkinlikleri kapsamında Sultanahmet Meydanı’nda “Ezgi 
Gecesi” düzenlendi. Meydanı dolduran İstanbullular ve 
etkinliğe şehir dışından katılan vatandaşlar söylenen 
ezgilere hep birlikte eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı.

Büyükşehir  Kadınlar Korosu tarafından SDKM’de 
düzenlenen konserde, Türk müziğine eşsiz eserler 
kazandırmış kadın bestekârların eserleri seslendirildi.

Şair ve Yazar Sunay Akın’ın küratörlüğünde, Türkiye’de ilk 
defa Kartal Belediyesi tarafından hayata geçirilen Masal 
Müzesi’ne ziyaretçi akını devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Sultanahmet Meydanı’nda 
özel Ezgi Gecesi programı düzenlendi. 
İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği 
gecede sanatçılar en sevilen eserlerini 
seslendirdi. Ezgi Gecesi öncesinde if-
tardan önce tasavvuf müziği ve mehter 
konseri de İstanbullulara keyifli daki-
kalar yaşattı. İftardan sonra çocuklara 
yönelik Hacivat Karagöz gölge oyunu, 
İBB Gösteri Sanatları Merkezi oyun-
cuları tarafından sahnelendi.

Sultanahmet Meydanı’nda Nos-
talji Gecesi

Unutulmaz ezgilerle İstanbullulara 
müzik ziyafetinin yaşatıldığı gecede; 
Abdülbaki Kömür, Aykut Kuşkaya, 
Eşref Ziya Terzi, Taner Yüncüoğlu, 
Hasan Sağındık, Hakan Aykut ve 
Ömer Karaoğlu sahne aldı. 90’lı yıl-
ların toplumsal konularını işleyen ve 
o döneme damgasını vurmuş olan sa-
natçılar sevilen ezgileri seslendirdi.

Seslendirilen Eserlere Dinleyen-
ler Eşlik Etti

Konserde, Abdülbaki Kömür, ‘Yi-
ğit’ ve ‘Şehide Ağıt’, Taner Yüncüoğlu, 
‘Yağmur’ ve ‘Kızıl Denizden’, Aykut 
Kuşkaya, ‘İbrahim’ ve ‘Bir Güneş Do-
ğuyor’, Eşref Ziya Terzi, ‘Kalksam ve 
Dirilsem’ ve ‘İstanbul’, Hakan Aykut, 
‘Kardan Aydınlık’, Hasan Sağındık, 

‘Ben Hep Seni Düşünürüm’ ve ‘İsma-
ilce’, Ömer Karaoğlu ise ‘Kuşlar’, ‘Adı 
İçin’ ve ‘Şehid Türküsü’ isimli eserleri 
seslendirdi. Sanatçılar tarafından ses-
lendirilen unutulmaz eserlere İstan-
bullular da eşlik etti.

Etkinliğe İstanbul Dışından Ka-
tılanlar Oldu

Etkinliğin sonunda ise ‘Lâ İlâhe 
İllâllah’ adlı eseri tüm sanatçılar sah-
nede birlikte seslendirdi. Son parçaya 
Sultanahmet Meydanı’nda bulunan 
tüm dinleyicilerin yanı sıra Ömer Ka-
raoğlu tarafından sahneye davet edi-
len Seyit Onbaşı’nın torunu Havranlı 
Kadir Amca lakaplı Kadir Özyurt da 
eşlik etti.

“Vesile Olanlardan Allah Razı 
Olsun”

Yalova’dan bu etkinlik için geldik-
lerini söyleyen Yumuk ailesi, “Bizi 
anılarımıza götürdüler, geçmişimizi 
yaşattılar. Özlem hissettik. Çok mutlu 
olduk. Vesile olanlardan Allah razı ol-
sun.” şeklinde konuştu. Öğretmenlik 
yapan Hilal Yumuk ise, “Çok mutlu 
olduk, çok sevindik. Zaten dinlediği-
miz, sevdiğimiz sanatçılar. Çocukları-
mız bu ezgilerle büyüdü. Hepsi biliyor 
bu ezgileri. İnşallah devamı olur, her 
zaman isteriz böyle programların ol-
masını.” dedi. İlginin yoğun olduğu 
konserin ardından sanatçılar dinleyi-
cilerle sohbet etti ve fotoğraf çekildi.

Arnavutköy Belediyesi ve Arna-
vutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen 5’inci Bilim, 
Kültür ve Sanat Günleri, Arnavutköy 
Belediyesi Nuri Pakdil Kültür Mer-
kezinde yapıldı. Organizasyonda 75 
stant, 1071 çocuk yazar ve genç ka-
lemler ile okulların ürettiği bilimsel, 
kültürel ve sanatsal ürünler sergilen-
di. Toplam 3 gün boyunca okulların 
etkinlikleri ve gösterileri ile devam 
eden programa Arnavutköy halkının 
da ilgisi yoğundu. Etkinliğin bu yıl ki 
teması “1071 çocuk ve genç kalemle-
rimizle geleceğin kapılarını açıyoruz” 
oldu.

1071 çocuk yazar ve genç kalem
Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Mü-

dürlüğünün 3 yıldan beri yürüttüğü 
çocuk yazarlar ve okul yayınları proje-
si kapsamında 1’inci yıl 350, 2’inci yıl 
607 genç yazar keşfedilmiş ve çocuk-
ların hazırladığı eserler Arnavutköy 
halkıyla buluşturulmuştu. Arnavut-

köy İlçe Milli Eğitim Müdürü Meh-
met Dağ’ın öncülüğünde başlatılan 
çalışma daha da genişleyerek bu yıl 
bin 71 çocuk yazar ve genç kaleme 
ulaştı. 1071 çocuk yazar üzerlerinde 
tişörtleri, ellerinde yazdıkları kitaplar 
ve balonlarla “1071 çocuk yazar” ya-
zısını yazarak balon uçurdular.

“Bu çalışmaların sayılarının ar-
tarak devam etmesini diliyorum”

Etkinlikte ülke çapında ödül alan 
çalışmaların olduğunu söyleyen Ar-
navutköy Belediye Başkanı Haşim 
Baltacı: ““Bu etkinliğin iki ayrı bö-
lümü var. Öncelikle geçmiş yıllarda 
başlatılmış olan çocuklarımızın hikâ-
ye ve masal yazmalarıyla ilgili, daha 
doğrusu yazarlık serüvenleriyle ilgili 
teşvik edici bir çalışmaydı. Bu yıl ar-
tan sayıda gelişerek devam etti. Bu 
yıl bin 71 çocuğumuzun kendi dün-
yalarında ürettikleri eserlerin kitap 
haline getirilmesi suretiyle önemli bir 
aşamaya geldi bu çalışma. Gençleri-
mizin, çocuklarımızın eserleri ortaya 
çıktı ve basılı hâle geldi. İkinci kısmı 
yine geleneksel olarak devam eden ve 

bu yıl 5’incisi yapılan Bilim Kültür ve 
Sanat Günleri. Burada da ilçemizde 
bulunan tüm okullarımızın yıl bo-
yunca yapmış oldukları faaliyetlerin, 
çalışmaların ortaya konulduğu bir 
başka etkinlik söz konusu. Şu an öğ-
rencilerimiz yıl boyu yapmış oldukları 
çalışmaları sergiliyorlar. Ülke çapında 
ödül alan çok güzel çalışmalar var. 
Bunların sayılarının artarak devam et-
mesini diliyorum.” şeklinde konuştu.

“Geleceğin yazarlarının bunların 
içinden çıkacağına inanıyoruz”

İlçedeki bütün okulların çocuklar 
için seferber olduğunu belirten Ar-
navutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Dağ ise: “Bin 71 tane çocuk 
yazarımızla geleceğin kapılarını açıyo-
ruz. Arnavutköy’de 60 bin öğrencimiz 
var. Onlar kitaplar yazdılar. O kitap-
ları okullarımız bastı ve çocuklarımızı 
o kitapların içinde bulduk. Onlara 
anlam yüklüyoruz. Onları alkışlıyo-
ruz. Geleceğin yazarlarının bunların 
içinden çıkacağına inanıyoruz. Bütün 
okullarımız, öğretmenlerimiz sefer-
ber.” ifadelerini kullandı.

25 Haziran 2019 Salı günü Altın 
Yıllar Yaşam Merkezi’nde düzenlenen 
Yaza Merhaba etkinliğine Belediye 
Başkan Vekili Kanber Koç, merkez 
katılımcıları, eğitmenler ve davetliler 
katıldı. Etkinlik, el işi ve karma resim 
sergisi açılışı ile başladı. Başkan Vekili 
Koç ve katılımcıların kurdele kesimi ile 
açılan sergide, merkez katılımcılarının 

Üç gün süren Bebek Şenliği’nde; 
gün boyu kültür-sanat aktiviteleri, 
çocukların ve ailelerinin keyifli zaman 
geçirebileceği atölye çalışmaları, moda 
ve tasarım stantları, dans, yoga/pilates 

bir yıl boyunca yaptıkları el işi eserler 
ve resimler sergilendi. Sergiyi büyük 
bir ilgi ile gezen Başkan Vekili Koç, 
eğitmenlerden sergilenen eserler hak-
kında bilgi aldı.

Sergi açılışının ardından merkez 
bahçesinde devam eden etkinlikler 
kapsamında ilk olarak halk oyunları 
gösterisi gerçekleştirildi. Kıdemli kent-
liler, gösterdikleri performansla büyük 
alkış aldı. Halkoyunları gösterisinin 
ardından Başkan Vekili Koç, merkez 

atölyeleri gibi eğlenceli aktivitelerin 
yanı sıra katılımcıların farklı lezzetleri 
de tadabilecekleri dopdolu bir prog-
ram vardı. Şenlik alanında Beşiktaş 
Belediyesi Engelli Koordinasyon Mer-
kezi üyelerimizin standı da yer aldı. 
13. yılında dopdolu bir müzik prog-
ramı sunan Bebek Şenliği’nde pek çok 

eğitimcilerine seramik takdim etti. Al-
tın Yıllar Yaşam Merkezi katılımcıları 
tarafından düzenlenen Yaza Merhaba 
etkinlikleri Demli Sesler Korosu kon-
seri ile devam etti. Şef Ömer Aydın 
önderliğinde merkez katılımcılarından 
oluşan koronun seslendirdiği şarkı-
lara katılımcılar da eşlik etti. Konser 
sonunda koro üyelerini gösterdikle-
ri performans nedeni ile tebrik eden 
Koç, koro şefi Ömer Aydın’a seramik 
takdiminde bulundu.

müzisyen ve müzik grubu sahne aldı. 
Ziyaretçiler üç gün boyunca âdeta mü-
zik ziyafeti yaşadı.

Şenliğe katılarak stantları gezen Be-
şiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 
da vatandaşlarla bol bol sohbet etti, 
fotoğraf çektirdi. Başkan Akpolat, 
bir tasarım atölyesinde tezgâhın ba-
şına oturarak çeşitli tasarımlar yaptı. 
Beşiktaş’ın festival merkezi olacağını 
belirten Akpolat, şu sözleri sarf etti: 
“Bebek şenliği gibi gelenekselleşmiş 
şenliklerimizi devam ettireceğiz, onlara 
yeni değerler katacağız. Bu festivaller-
de insanlarımız günlük hayatın koşuş-
turmasından sıyrılıp müziğin, sanatın 
iyileştirici gücünden faydalanıyorlar. 
Dolayısıyla bu alanların çoğalması bi-
zim için çok önemli. Yeni dönemde biz 
bu alanların çoğalmasını destekleyece-
ğiz. Beşiktaş’ı bir festival kenti haline 
getirmek istiyoruz. Her kuşaktan in-
sanlarımız bu festivalde buluşuyor ve 
günlük hayatın koşuşturmasından bir 
anlamda sıyrılıyor. İnsanlarımızı sağ-
lıklı yaşamla ve doğayla buluşturuyo-
ruz. Biz Beşiktaş Belediyesi olarak hem 
Beşiktaş’ta hem İstanbul’da insanları-
mızı bilimle, kültürle, sanatla ve sporla 
buluşturacağız’’ dedi.

Çanakkale Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezinin kıdemli katılımcıları, bir yıllık emeklerini 
düzenlenen ‘Yaza Merhaba’ etkinliğinde paylaşma imkânı buldu.

Beşiktaş Belediyesi’nin de destekçisi olduğu Bebek Şenliği 14-15-16 Haziran tarihlerinde 
Bebek Parkı’nda gerçekleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ka-
dınlar Korosu tarafından Süleyman 
Demirel Kültür Merkezinde (SDK-
M)’nde konser düzenlendi. Ayşen 
Cengiz şefliğinde gerçekleştirilen kon-
serde, kadın bestekârların eserleri ses-
lendirildi. Türk müziğine eşsiz eserler 
kazandırmış kadın bestekârların en 
seçkin eserleri müzikseverlerle buluştu. 
SDKM’yi dolduran sanatseverler kon-
ser boyunca eserlere eşlik etti.

Ayşen Cengiz’in şefliğini yaptığı 
Büyükşehir Kadınlar Korosu, seçkin 
bir repertuvarla kadın bestekârlar ta-
rafından bestelenmiş en özel eserleri 
seslendirdi. Sanatseverlerle buluşan 
kadınlar korosu, bu özel konserde sevi-
len şarkıları söyledi. Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından düzenlenen konserle, 
müzikseverlerle bir araya gelen koro, 
katılımcılara müzik keyfi yaşattı. Unu-
tulmaz bir akşam yaşayan katılımcılar 
da Türk müziğinin eşsiz eserlerini din-
leme keyfi yaşadı.

Türkiye’de ilk defa Kartal Bele-
diyesi tarafından hayata geçirilen ve 
müzeciliğin toplumda bilinçli bir 
şekilde oluşturulması, çocukların ha-
yal ve bilgi dünyasının geliştirilmesi 
amacıyla hizmete sokulan Masal Mü-
zesi’ne ziyaretçi sayısı 140 bine ulaştı.

Şair ve Yazar Sunay Akın’ın küra-
törlüğünde, Türkiye’de ilk defa Kartal 
Belediyesi tarafından hayata geçiri-
len Masal Müzesi’ne ziyaretçi akını 
devam ediyor. Müzecilik kavramının 
toplumda oluşturulması ve çocukla-
rın hayal, bilgi ve becerilerini geliştir-
mesi amacıyla hizmete sokulan müze-
ye, ziyaretçi sayısı tam olarak 143.190 
kişiye ulaştı. 

Ziyaretçilerini Türk ve Dünya Ma-
sallarına Doğru Yolculuğa Çıkarıyor

Ziyaretçilerine, kitap okuma alış-
kanlığını kazandırmak amacıyla, sah-
ne tasarım sanatçısı Ayhan Doğan 
tarafından, Pop-Up kitap şeklinde ta-
sarlanan müze, misafirlerini tarihi de-

ğere sahip oyuncaklar ve kitaplar ara-
cılığıyla, Türk ve dünya masallarına 
doğru bir yolculuğa çıkartıyor. Türk 
ve dünya masallarının tarihine ışık tu-
tan Masal Müzesi’nde, tarihi değerle-
re sahip oyuncakların yanı sıra, dünya 
edebiyatının önde gelen yazarlarının 
ilk basım kitapları sergileniyor. Ayrı-
ca, Kartal Belediyesi Masal Müzesi, 
kurulduğu ilk ayda Marmara Beledi-
yeler Birliği Altın Karınca Ödülü’nü 
kazanmıştır. 
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23. Sabahattin Ali Kültür Günleri

Balıkesir Pullusu Karesi’de Canlanıyor

Maltepe Belediye Tiyatrosu’na Yurt Dışından Çifte Ödül

1989 Göçünün 30. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu

Şair ve yazar Sabahattin Ali, 23. Sabahattin Ali Kültür Günleri kapsamında Kırklareli’nde anıldı.

Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun “Deli” isimli oyunu Ukrayna’nın en önemli festivallerinden 
11. Kamenskoye Dnipropetrovski Tiyatro Festivali’nde “En Yenilikçi Yönetmen” ödülünü 
kazandı. Oyun, 21. Kherson Tiyatro Festivali’nde de sahne aldı ve Azerbaycan ve Rus 
dernekleri tarafından “Üstün Başarı Ödülü”ne layık görüldü. 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nin katkılarıyla Çorlu Belediyesi 
tarafından düzenlenen, 1989 Bulgaristan Türklerinin Zorunlu Göçünün 30. Yıl Dönümü 
Uluslararası Sempozyumu yoğun ilgi gördü. Avrupa’nın 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en 
büyük ‘zorunlu göçü’ ile karşı karşıya kalan Türklerin mücadelesi duyan veya okuyanlara 
bugün bile ilham kaynağı oluyor.

“Çevre” temalı ulusal kısa fı̇lm yarışması ve onur ödülü
sahı̇plerı̇ bellı̇ oldu.

17. Uluslararası Çevre Kısa Film 
Festivali Sonuçları Açıklandı

Bakırköy Belediyesi, BASAD (Ba-
kırköylü Sanatçılar Derneği) ve Çevre 
Film iş birliğiyle yapılan “Uluslararası 
Çevre Kısa Film Festivali”nin 17’incisi 
gerçekleştirildi Türkiye’nin ilk ve tek 
çevre temalı kısa film etkinliği olan 
festivalin uluslararası gösterimi bö-
lümünde  22 ülkeden 1990 kısa film 
gösterimi yapıldı. Festival kapsamın-
da; Beykent Üniversitesi, Nişantaşı 
Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, İs-
tanbul Kültür Üniversitesi ile Kayseri 
Erciyes Üniversitelerinde film gösteri-
leri, sergiler, söyleşi ve açık oturumlar 
ile müzik dinletileri gibi etkinlikler 
yapıldı.

Festivalde Agah Özgüç, Güler Ökten 
ve Derviş Zaim’e ‘Sinema Onur Ödülle-
ri’ takdim edildi.

Sinema Onur Ödülleri
 - Agah Özgüç
 - Güler Ökten
 - Derviş Zaim.

Bu yıl sadece ulusal dalda yapılan 
yarışmada ödüllü filmler belli oldu. 
Festival kapsamında düzenlenen ve 
Engin Çağlar, Prof. Dr. Selahattin 
Yıldız, Vural Çavuşoğlu, Doç. Dr. 
Özden Toprak, Doç. Dr. Burcu Kur-
tiş’den oluşan seçici kurul tablodaki 
filmleri ödüle değer buldu.

Kırklareli Kültür Varlıkları Derne-
ği Başkanı Erdoğan Kantürer ve bera-
berindekiler, İstasyon Caddesi’ndeki 
Sabahattin Ali Anıtı’na karanfil bırak-
tı. Kantürer, burada yaptığı konuşma-
da, Sabahattin Ali’nin Türk Edebiyatı 

için önemli bir isim olduğunu söyledi. 
Kantürer, “Benim meskenim dağlar-
dır” diyen Sabahattin Ali’nin tam anla-
mıyla bir Balkanlı olduğunu kaydetti. 

Eğitim-Sen Kırklareli Şube Başka-
nı Seyfi Meriç de, Kırklareli’nin Sa-
bahattin Ali’ye vefa borcunu ödemeye 
devam ettiğini ifade etti. 

Sabahattin Ali 25 Şubat 1907 ta-
rihinde, Yunanistan sınırları içindeki 
(o dönemde) Gümülcine kazası Eğ-
ridere köyünde doğdu. Öğrenimini 
Balıkesir ve İstanbul Muallim Mek-
teplerinde yaptıktan sonra Yozgat’ta 
öğretmenliğe başladı. 

Kazandığı sınavla gittiği Alman-
ya’da Postdam ve Berlin’de öğrenim 
gördü. Dönüşünde çeşitli okullarda 
öğretmenlik, Devlet Konservatuva-
rında dramaturgluk yaptı. Çeşitli 
resmi kuruluşlarda 1945 yılına kadar 
çalıştı. İssiz kaldığı bir dönemde Aziz 
Nesin ile birlikte Marko Paşa’yı ve 
onun devamı olan mizah dergilerini 
çıkardı. Bu dergilerdeki yazılarında, 
yayın yoluyla hakaret ettiği savıyla 
yargılandı ve mahkûm oldu. 2 Nisan 
1948’de yurt dışına çıkmak için anlaş-
tığı ve kendisine kılavuzluk yapan Ali 
Ertekin tarafından, Bulgaristan sınırı 
yakınlarında Sazara köyü civarındaki 
ormanda öldürüldü. Ali, yaşamı bo-
yunca, şiirler, hikayeler, romanlar yaz-
dı, çeviriler yaptı. 

Kurmaca Dalı

1. Ronaldo 
Yönetmen: Recep Bozgöz

2. Simülakr
Yönetmen: Melihat Özdoğan Ağgül

3. Siyah ve Beyaz
Yönetmen: Ahmet Sami Kuriş

Belgesel Dalı

1. Kurbağa Avcıları
Yönetmen: Batuhan Kurt

2. Şehrin Ortasında
Yönetmen: Yüce Sayılgan

3. Orada Bir Yerde
Yönetmen: Naz Melis Özdil

Halk Jürisi Ödülleri

1. Karabiga
Yönetmen: Mustafa Ünlü

2. Kördüğüm
Yönetmen: Selim Uyar

3. Balıkçı
Yönetmen: Ezgi Yağmur Küçük

Balıkesir’e özel bir gelinlik olan Balıkesir Pullusu, Karesi 
Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Karesi Halk Eğitim 
Müdürlüğünün destekleriyle, Kocaavşar Mahallesi’nin 
kadınları tarafından yıllar sonra yeniden günlük yaşamın 
bir parçası haline getirildi. 

Karesi Belediyesi, İŞKUR İl Mü-
dürlüğü ve Karesi Halk Eğitim Mü-
dürlüğü iş birliğinde Kocaavşar 
Mahallesi’nde düzenlenen Balıkesir 
Pullusu kursuna katılan 25 kursiyer 
kursu tamamlayarak sertifikalarını 
aldı. Sertifika törenine katılan Karesi 
Belediye Başkan Vekili Uğur Türkmen 
ve İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı 
kursu başarıyla tamamlayan kursiyer-
leri tebrik ederek sertifikalarını verdi.

Unutulmaya Yüz Tutan Meslekle-
re Destek Sürecek 

Törende konuşan İŞKUR Müdü-
rü Balcı, Balıkesir’de unutulmaya yüz 
tutan zanaat ve mesleklerden birini 
yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade 
ederek, “Buna ilişkin daha önce yine 
Karesi Belediyemizin destekleriyle 
Kamçılı’da yine bir kurs yapmıştık. Bu 
İŞKUR olarak ikinci kursumuz. Biz 
kurum olarak kursiyerlerimize günlük 
cep harçlığı vererek genel sağlık sigor-
talarını karşıladık. Yaklaşık 40 bin lira 
civarında bir destek söz konusu oldu. 
Bu tür, unutulmaya yüz tutmuş mes-
leklere yönelik kurslara destek vermeye 
devam edeceğiz. Bu meslekleri hayata 

geçirmeye çalışan herkese desteğimiz 
olacak. Katkı sunan Karesi Belediye-
mize ve Karesi Halk Eğitim Müdürlü-
ğümüze teşekkür ediyoruz.” dedi.

‘Bir Milleti Millet Yapan Gelenek 
ve Görenekleridir’ 

Törende bir konuşma da Karesi Be-
lediye Başkan Vekili Uğur Türkmen 
yaparak, törene katılamayan Belediye 
Başkanı Dinçer Orkan’ın kursiyerle-
re selamlarını iletti. Bir milleti, millet 
yapanın maddi değerler olmadığını 
söyleyen Türkmen, “Bir milleti millet 
yapan gelenek ve görenekleridir, kül-
türel değerleridir. Sizleri bu çabalarınız 
için kutluyor ve Türk milleti bireyi 
olarak teşekkür ediyorum. Kursa des-
teklerinden dolayı İŞKUR ve Karesi 
Halk Eğitim Müdürlerimize teşekkür 
ediyorum. Bu tür etkinliklere Karesi 
Belediyesi olarak her zaman katkı sun-
maya devam edeceğiz. Karesi Belediye-
si olarak Türk milletinin değerlerinin 
sonsuza kadar devam etmesini istiyo-
ruz.” şeklinde konuştu. Konuşmaların 
ardından Türkmen ve Balcı kursiyerler 
tarafından açılan sergiyi gezerek, yapı-
lan ürünler hakkında bilgi aldılar.

Maltepe Belediyesi çalışanlarından 
oluşan tiyatro grubu, 20-23 Mayıs ta-
rihlerinde davetli olarak katıldığı Uk-
rayna’daki iki ayrı festivalden ödülle 
döndü. 23 Mayıs’ta Dnipropetrovski 
Tiyatro Festivali’ne katılan Malte-
pe Belediye Tiyatrosu, Ukrayna asıllı 
ünlü Rus yazar Nikolay Gogol’ün “Bir 
Delinin Hatıra Defteri” isimi oyunu-
nu farklı bir şekilde yorumlayarak ti-
yatroseverlerin karşısına çıktı. Festival-
de ABD, İngiltere, Litvanya, Polonya, 

Gürcistan, Azerbaycan ve Ukrayna’dan 
23 tiyatro grubu 25 oyunla sahne aldı. 
Oyun, farklı ülkelerden eleştirmen-
ler, rejisörler, dramaturglar tarafından 
oluşturulan jüri tarafından tam not 
alarak “En Yenilikçi Yönetmen” ödülü-
nü kazandı. 

Rusya ve Azerbaycan’dan “Üstün 
Başarı Ödülü”

Tiyatro topluluğu, Dnipropetros-
ki’de düzenlenen muhteşem gecede 
ödülünü aldı. Topluluk sahneye Tür-
kiye, Azerbaycan ve Ukrayna bayrakla-

rıyla çıktı. Maltepe Belediye Tiyatrosu 
Sanat Yönetmeni Kubilay Erdelikara, 
ilk yurt dışı ödüllerini almaktan dolayı 
büyük mutluluk ve gurur duydukla-
rını söyledi. 5 yıl önce Maltepe Bele-
diye Başkanı Ali Kılıç’ın önerisi doğ-
rultusunda tiyatrolarını kurduklarını 
belirten Erdelikara, “Ukrayna’da 17 
ülkenin tiyatroları ile aynı sahneyi 
paylaştık. Bunların çoğu devlet tiyat-
rosuydu. Festivallerden Türk tiyatrosu 
olarak övgü dolu yorumlarla ve ödülle 
dönmek çok önemliydi, gurur vericiy-
di. Başardığımız için çok mutluyuz.” 
diye konuştu.

21. Kherson Tiyatro Festivali’nde 
sahne alan topluluk, izleyicilerin bü-
yük ilgisiyle karşılaştı. Azerbaycan ve 
Rus dernekleri tarafından “Üstün Ba-
şarı Ödülü” verildi. Yurt dışından çif-
te ödülle dönen oyunda tımarhaneye 
sürüklenen bir insanın yaşamı sahne-
lendi. Oyunun uyarlamasını ve yönet-
menliğini Kubilay Erdelikara üstlendi. 
Koreografisini Başak Ova ve Murat Er-
gin’in yaptığı oyunda bir insanı tımar-
haneye sürükleyen unsurlar, oyuncular 
tarafından maskeler eşliğinde anlatıldı. 
Oyunun sahne tasarımını Bahadır Ke-
şan hazırladı. Oyunda Murat Çilgasit, 
Ender Eker, Büke Okyay Erdelikara, 
Kubilay Erdelikara, Bahadır Keşan, 
Yasin Konuksever, Alparslan Orhan, 
Nalan Özdemir, Hakan Polat, Adem 
Tosun ve Betül Yavuz rol aldı. 

Bulgaristan Türklerinin asimilas-
yon politikasına ve baskılara karşı 
direnişini 30. yıl dönümünde anmak 
için Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Ja-
ponya, İskoçya ve ülkemizden olmak 
üzere birbirinden değerli 30 akade-
misyen katıldı. 1989 yılında gerçekle-
şen zorunlu göçe dair bilimsel araştır-
maları ortaya koyan akademisyenler, 
Türklerin yaşamış olduğu çile dolu 
günlerin hafızalarda canlanmasına se-
bep oldu.

‘Tek Dil, Tek Millet’
15-16 Haziran tarihlerinde 09.00-

18.00 saatleri arasında süren sem-
pozyum süresince 30 yıl önce Bulga-
ristan’da yaşananlar anıldı. Türklere 
karşı başlatılan asimilasyon politikası 
ile Jivkov Devri’nin ‘Tek Dil, Tek 
Millet’ ilkesinin, halkın itirazlarına 
karşın nasıl her geçen gün daha da 
yaygın hâle geldiği konuşuldu. Bulga-
ristan’da yaşayan Türk halkının kendi 
ana vatanlarına göç için zorlanması, 
sınır dışı edilirken maddi ve manevi 
uğradıkları zararlar sempozyumda 
öne çıkan konular arasındaydı.

Nurcan Özgür Baklacıoğlu, Beycan 
Hocaoğlu, Safiye Karasu, Sercan Ek-
lemezler, Selda Adiloğlu, Kader Öz-
lem ve Rumen Petrov katıldı.

Beş Oturumdan Oluştu
Beş oturumdan oluşan sempoz-

yumda oturumları Prof. Dr.  Mehmet 
Hacısalihoğlu, Prof. Dr. Emine İna-
nır, Doç. Dr.  Neriman Ersoy Hacı-
salihoğlu, Prof. Dr. İlker Alp, Prof. 
Dr.  Zeynep Zafer, Prof. Dr.  Nurcan 
Özgür Baklacıoğlu, Prof. Dr.  Musta-
fa Türkeş, Prof. Dr. Emin Atasoy ve 
Prof. Dr. Levent Kayapınar yönetti.

5. ve son oturumda göç öncesi ve 
sonrasında yaşananların anlatıldığı 
sempozyum, Prof. Dr. Ayşe Kayapı-
nar moderatörlüğünde yapılan Genel 
Değerlendirme Oturumu ile sona 
erdi. Yurt içi ve yurt dışından pek çok 
konuşmacı, davetli ve akademisyenin 
katıldığı sempozyuma hem 1989 yı-
lında zorunlu göçe maruz kalan va-
tandaşlar hem de Çorlu halkı yoğun 
ilgi gösterdi.

Son olarak yapılan değerlendirme 
toplantısının ardından hatıra fotoğra-
fı çekimi gerçekleştirildi.

Yaşananlar Gözler Önüne Serildi
15 Haziran Cumartesi günü başla-

yan açılış töreninde Çorlu Belediyesi 
tarafından hazırlanan Göç Belgeseli 
izlenirken Behiç Günalan’ın objek-
tifinden yansıyan ‘Göçün Orta Yeri 
Hüzün’ adlı fotoğraf sergisi gezildi. 
Görüntüler ve fotoğraflar 1989 yı-
lında yaşanan zorunlu göç esnasında 
yaşananları gözler önüne serdi.

Birbirinden Değerli Konuşmacı-
lar Katıldı

Açılış konuşmasını Prof. Dr. Mus-
tafa Türkeş’in yaptığı sempozyuma 
konuşmacı olarak Levent Kayapınar, 
İlker Alp, Ayşe Kayapınar, Evgenia 
İvanova, Fırat Yaldız, Ayşegül İngi-
nar Kemaloğlu, Ahmet Cebeci, Elif 
Kıran, Elif Baksı, Erhan Vatansever, 
Maria Vasilikiotou, Emin Atasoy, 
Mihail İvanov, Deyan Kyuranov, İb-
rahim Kamil, Zeynep Zafer, Abidin 
Karasu, Metin Edirneli, Emine İna-
nır, Neshen Gyunanova Isaeva-Gyu-
nesh, Cengiz Yolcu, Mehmet Hacı-
salihoğlu, Neriman Hacısalihoğlu, 
Stoyan Dinkov, Gülbahar Kurtuluş, 
Sercan Eklemezler, İsa Cebeci, Lilya-
na Alexandrieva, Tetsuya Sahara, To-
mazs Kamusella, Haydar Eren Akın, 
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Altın Kızlar Tunus’tan 5 Altın, 
3 Gümüş Madalyayla Döndü
Tunus’taki Grand Prix Şampiyonası’nda Türkiye adına 
mücadele eden Bağcılar Belediyesi’nin Bedensel Engelli 
sporcuları Hamide Doğangün ile Zübeyde Süpürgeci büyük 
bir başarı elde etti. Altın Kızlar olarak tanınan sporculardan 
Doğangün 3 altın 1 gümüş; Süpürgeci ise 2 altın ve 2 gümüş 
madalya kazandı.

Run24:1 Koşu Heyecanı Beykoz’da Yaşandı
Dünyadan 24 ülkenin 1’er saatlik zaman dilimiyle yer aldığı Run24:1 Koşusu’nun Türkiye 
ayağı Beykoz’da yapıldı. 7’den 70’e ilçe sakinlerinin katılımıyla renklenen koşunun heyecanı 
tüm dünyada gün boyu sürdü.

Uluslararası Atletizm Federasyon-
ları Birliği (IAAF) tarafından her yıl 
“Dünya Küresel Koşu Günü” dolayı-
sıyla tüm amatörlerin katılımına açık 
olarak yapılan etkinlik, sağlık yaşam, 
hareket ve sporla ilgili farkındalık oluş-
turmayı amaçlıyor. 

Ülkemizde Türkiye Atletizm Fe-
derasyonu ve Beykoz Belediyesi’nin 
düzenlediği Run 24:1 Koşusu’na Eski 
Milli Atet Halil Akkaş ile Milli Atlet 
ve Survivor Türkiye yarışmacısı Sema 
Aydemir katılarak sporculara destek 
verdi. 

Beykoz Belediye Başkanı Murat 
Aydın, Türkiye Atletizm Federasyonu 
Başkan Vekili Yasin Taş ve ilçe proto-
kolü alanda yer alarak ilçe sakinlerinin 
heyecanına ortak oldu. 

Beykoz 12:30’da Koştu  
Run24:1 Koşusu, Beykoz’da yerel 

saatle 12:30-13:30 saatleri arasında 
yapıldı. 

Beykoz Belediyesi önünden başla-
yan yarışlar Beykoz Korusu girişine 
kadar ki 1 millik (1,607m) parkurda 
gerçekleşti. Her yaştan ilçe sakininin 
ilgisine sahne olan koşuya katılan ço-
cuklar da azimleriyle takdir topladı. 

Beykoz Belediyesi tarafından bi-
rincilere 1500 TL, ikincilere 1000TL, 
üçüncülere de 750 TL para ödülü ve-

rildi. Ayrıca tüm yarışmacılara anı ma-
dalyası ve katılım belgesi takdim edil-
di.  Aileleriyle etkinliğe gelen çocuklar 
da kendileri için hazırlanan atletizm ve 
aktivite alanlarında spor yaparak eğ-
lenceli vakit geçirdi. 

Başkan Murat Aydın: “Beykoz’da 
spor adına çok iyi şeyler olacak” 

Koşu sonunda katılımcıları kutla-
yan ve dereceye girenlere ödüllerini 
takdim eden Beykoz Belediye Başkanı 
Murat Aydın: “Türkiye Atletizm Fede-
rasyonu’na ilçemizi tercih ettikleri için 
ilçe sakinlerimize de yarışmaya katıl-
dıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu 
bir başlangıç, ilçemizde spor adına çok 
iyi şeyler olacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı için 23 Haziran 2019 ta-
rihinde yapılan seçimi oyların yüzde 
54,21’ini alan Millet İttifakı adayı 
Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğ-
lu, Cumhuriyet tarihine 17. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 
adını yazdırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı seçimi için, 10 milyon 570 bin 
222 seçmenin bulunduğu İstanbul’da 
sandıklarda kullanılan 8 milyon 868 
bin 664 oydan 8 milyon 696 bin 
552’si geçerli sayıldı. Buna göre, seçi-
me yüzde 84,42’i katılım gerçekleşti.

Ekrem İmamoğlu, en fazla oyu 
yüzde 83.71 ile Beşiktaş, 81.71 ile Ka-
dıköy, 79.17 ile Bakırköy ve 73.31 ile 
Şişli’den aldı. Binali Yıldırım, en fazla 
oy oranına yüzde 65.81 ile Sultan-
beyli, 61.10 ile Esenler, 57.68 ile Sul-
tangazi ve 56.52 ile Bağcılar’da ulaştı. 
Yenilenen seçimde İstanbul’un 39 il-
çesinden 28’inde İmamoğlu, 11’inde 
Yıldırım seçimi önde tamamladı. 31 
Mart’ta Binali Yıldırım 24 ilçede se-
çimi önde bitirirken, bu seçimde 13 
ilçede üstünlük Ekrem İmamoğlu’na 
geçti.

Seçim sonuçlarının belli olmasın-
dan sonra açıklama yapan İmamoğlu; 
“Öncelikle bugünkü 23 Haziran’da 
yaptığımız İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı seçimi ve çok anlamlı 
bu seçimin en önemli ifadelerinden 
birisi de Türkiye’nin demokrasi sü-
recine olacak olan katkısıydı. Her 
iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti 
İstanbulumuza bugünkü seçimin ne-
ticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile 
olsun.” ifadelerini kullandı.

Mazbatayı 27 Haziran 2019 tari-
hinde İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya 
Bülent Öner’den alan İmamoğlu, 
burada yaptığı açıklamada, seçimin 
İstanbul’a hayırlı olmasını dileyerek, 
“İstanbulumuz Türkiye’mizin loko-
motif şehri, umarım en doğru işleri 
yapacağımız 5 yılı hep birlikte yaşa-
rız.” dedi.

“İlk Günün İlk Mesajı”
Çoğunluğu kadın olan bir heyetin 

imzasıyla mazbatayı alacağına işaret 
eden İmamoğlu, “Bu aynı zamanda 
bize kamu yönetiminde, yapacağı-
mız görevlerde cinsiyet eşitliği adına 
kadınların varlığı adına, kadınların 
toplumdaki yeri adına da değerli bir 
mesajdır. Bu mesajı da İstanbul’un 
şehremini olarak taşımaktan onur 

duyacağım ve bu konuda gerekeni 
yapacağımı şimdiden ilk günün ilk 
mesajı olarak paylaşmak isterim.” diye 
konuştu.

Adliyedeki vatandaşların da sev-
gi gösterisinde bulunduğu Ekrem 
İmamoğlu, mazbata teslim töreninin 
ardından adliyeden ayrılırken kendi-
sini bekleyen basın mensuplarının so-
ruları üzerine, “İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinde açıklama yapacağım, 
hepimiz için, şehrimiz için hayırlı 
olsun.” dedi. Çağlayan’daki İl Seçim 
Kurulundan mazbatasını aldıktan 
sonra beraberindeki heyetle Saraçha-
ne’deki İBB Başkanlık binasına geldi. 
Burada kalabalık tarafından karşıla-
nan İmamoğlu, eşi Dilek, büyük oğlu 
Mehmet Selim ve CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Seyit Torun, Muharrem 
Erkek ve bazı milletvekilleriyle birlik-
te başkanlık makamına geçti. Burada 
devir-teslim töreni gerçekleşti.

İstanbul Valisi ve İBB Başkan 
Vekili Ali Yerlikaya, 7 Mayıs’tan bu 
yana vekâleten ifa ettiği görevi Ekrem 
İmamoğlu’na devrettiğini belirterek, 
“Kendisini tebrik ediyor, başarılar di-
liyorum. Allah hayırlı, uğurlu etsin. 
Bu süre içerisinde birlikte çalıştığı-
mız, Büyükşehir Belediyesi ailesine, 

tüm İstanbullu hemşehrilerime te-
şekkür ediyorum.” diyerek, başkanlık 
mührünü İmamoğlu’na verdi.

Ekrem İmamoğlu ise, “Elbette ki 
böyle kadim bir kentin belediye baş-
kanlığını yapmanın kutsallığını her-
kes biliyor, hissediyor ama bunu şu an 
da en fazla hisseden benim diye dü-
şünüyorum. Allah, mahcup etmesin. 
Umuyorum, bu şehre, tarihine, ma-
neviyatına, bütün geçmişten bugüne 
her şeyine sahip çıkacak, doğruları 
yapmaya çalışacak, yanlışlardan sakı-
nacak bir yönetim anlayışını ortaya 
koymayı diliyorum, istiyorum. Bu bir 
mücadele dönemi, Türkiye’nin en bü-
yük kenti, Avrupa’nın en büyük kenti 
İstanbulumuza hep beraber hizmet 
etme karakteriyle hareket edeceğime 
herkesin huzurunda elbette ki söz ve-
riyorum.” şeklinde konuştu. İmamoğ-
lu, herkesle uyum içinde çalışmayı te-
menni ettiğini belirterek, kentin çok 
şeye ihtiyacı olduğunu söyledi. 

Başkan Ekrem İmamoğlu göre-
vi teslim aldıktan sonra İBB binası 
önündeki vatandaşlara hitap etti. 
İmamoğlu konuşmasında; “Bu güzel 
bayrağın, bu güzel gök kubbenin al-
tında, cumhuriyete ve demokrasiye 
inanmanın geçmişten bugüne tüm 

değerlere sahip çıkmanın, o gururu 
yaşamanın büyük bir keyfi içerisin-
deyim. Hepinizle kucaklaşmanın, siz-
lerle kol kola olmanın, omuz omuza 
olabilmenin büyük bir keyfini yaşı-
yorum. Bu şehirde 16 milyon insanı-
mıza eşit olduğumuzu gösterdik hep 
birlikte. Eşitiz biz. Zengini fakiri eşi-
tiz. Eşitlik duygusu çok önemli. Türk-
Kürt herkes eşit. Milletçe biriz, biz bi-
riz. Birlikte mutluluk yaşatacağız bu 
kente. 16 milyon vatansever olarak 
bu devlet için her zaman hizmeti en 
önemli karakter biliriz.” 

“Birlikte İstanbul’u ayağa kaldı-
racağız”

“İş insanlarına, mali anlamda hazır 
olan iş insanlarına sesleniyorum. İlk 
etapta özellikle başta kreş kampanya-
mız olmak üzere çocuklara ve sosyal 
anlamda ki birçok projemize eşlik et-
melerini bekliyorum. İstanbul’un her 
kesimini bu süreçte seferberliğe davet 
ediyorum. Biz bu şehrin inançlarını, 
kurucu değerlerini hep birlikte var 
edeceğiz. Şehrin her kesiminin insan-
larına saygınlık kazandıracağız. Gö-
receksiniz başka bir mutluluk, sevgi, 
saygı ve huzur ortamı inşa edeceğiz.” 
şeklinde konuştu. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

Tunus’ta 28 ila 30 Haziran tarihleri 
arasında IPC Uluslararası Paralimpik Ko-
mitesi tarafından düzenlenen Grand Prix 
Şampiyonası sona erdi. Milli takım kad-
rosunda Bağcılar Belediyesi’nin Bedensel 
Engelli sporcuları Hamide Doğangün ve 
Zübeyde Süpürgeci de yer aldı. Bugüne 
kadarki başarılarından dolayı Altın Kızlar 
lakabını alan Hamide ile Zübeyde, teker-
lekli sandalye atletizm branşında rakiple-
rine karşı amansız bir mücadele verdi.

Zorlu geçen yarışmalar sonucunda 
Hamide Doğangün kendi kategorisinde-
ki 100, 400 ve 1500 metre yarışlarında 
birinci olarak altın madalya kazanırken 
800 metrede ise ikinci olarak bir gümüş 
madalya elde etti. Zübeyde Süpürgeci ise 
200 ve 800 metre yarışlarında altın ma-
dalya, 100 ve 400 metre yarışlarında ise 
kinci olarak iki gümüş madalya almaya 
hak kazandı.

Giderken altın madalyayla dönecekle-
rini söylemişlerdi, sözlerini tuttular.

Milli sporcularımızın zaferi başta 
Bağcılar olmak üzere tüm yurdu sevin-
ce boğarken Bağcılar Belediye Başkanı 

Lokman Çağırıcı da “Sporcularımızın 
başarılı olacağına yürekten inanıyordum. 
Bizi yine şaşırtmadılar ve Afrika kıtasın-
da Türk Bayrağı’nı göndere çekip İstiklal 
Marşı’nı okutarak bize büyük gurur ya-
şattılar. Giderken altın madalyayla döne-
ceklerini söylemişlerdi, sözlerini tuttular. 
Kendilerini tebrik ediyorum.” şeklinde 
konuştu.

Antrenör Ömer Cantay ile sporcular 
Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpür-
geci de her zaman yanlarında olan ve 
kendilerine verdiği maddi ve manevi des-
tekten dolayı Çağırıcı’ya teşekkür etti.
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Bağcılarlı Atletlere İsviçre’de 3 Madalya

Sultangazi İzci Kampı Kapılarını Açtı

Kağıthane Yağlı Güreşleri’nde Şampiyon Belli Oldu

Yalovalı Sporcuların Tarihi Başarısı

İsviçre’nin Notwill şehrinde düzenle-
nen Grand Prix’de millî takım adına ya-
rışan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engel-
liler Atletizm Takımı sporcuları 1 altın, 1 
gümüş ve 1 de bronz madalya kazandı. 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı, başarılı sporcuları tebrik etti.

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engel-
liler Atletizm Takımı sporcuları yeni bir 
başarıya daha imza attı. İsviçre’nin Not-
twil şehrinde düzenlenen Atletizm Grand 
Prix’de millî takımız adına yarışan atletler, 
değişik kategorilerde 3 madalya kazandı. 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı, başarılı sporcuları tebrik etti.

Başarılı atletler, 43 ülkeden sporcunun 
yarıştığı Atletizm Grand Prix’inde millî 
takımımızı en iyi şekilde temsil ettiler. 
Hamide Doğangün, 400 metre yarışında 

altın madalya kazanırken, 800 metre ya-
rışında ise bronz madalyaya ulaştı. Yine 
Hamza Doğan ise F46 Gülle Atma da 
gümüş madalya kazandı. 

Yarışlarda ayrıca millî sporcu Zübeyde 
Süpürgeci 400 metredeki koşuda dere-
cesini korurken, 3 sporcu da elde ettik-
leri derecelerle 2020 Tokyo Paralimpik 
Oyunları’nın A barajını geçerek büyük 
bir başarı elde ettiler.

“Dünya Şampiyonası ve 2020 
Olimpiyatları’ndan da madalyalarla 
dönecekler”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, başarılı sporcular ile antrenör 
Ömer Çantay’ı tebrik etti. Sporcuların, 
Bağcılar’ı katıldıkları yarışlarda her za-
man en iyi şekilde temsil ettiklerini ifa-
de eden Başkan Çağırıcı, “İnşallah, Du-
bai’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası 
ile 2020 Olimpiyatları’ndan da madalya-
larla dönecekler.”dedi.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen Ultra Dağ Maratonu, yaklaşık 
1200 sporcunun katılımıyla gerçekleştı̇.

İsviçre’nin Notwill şehrinde düzenlenen Grand Prix’de 
millî takımı adına yarışan Bağcılar Belediyesi Bedensel 
Engelliler Atletizm Takımı sporcuları madalya kazandı.

Bu yıl 28’incisi düzenlenen ve 400 güreşçinin katıldığı Kağıthane Yağlı Güreşleri’nde altın 
kemer Orhan Okulu’nun oldu. Final müsabakasında Abdullah Güngör ile mücadele eden 
Okulu, kıyasıya geçen güreşin ardından irakibini mağlup etti.

12-16 Haziran tarihleri arasında Kuzey Makedonya’nın 
başkenti Üsküp’te düzenlenen 2019 Balkan Gençler Masa 
Tenisi Şampiyonası’nda Türkiye, altın, gümüş ve bronz 
olmak üzere toplam 12 madalya kazandı. 

Kağıthane Belediyesi Hasbah-
çe Güreş Sahası’nda gerçekleşen 28. 
Kağıthane Yağlı Güreşleri’nde 400 
pehlivan mücadele etti. İlk olarak alt 
gruplar güreşirken, Başpehlivanlar 
Orhan Okulu, Tanju Gemici, Recep 
Kara, Abdullah Güngör ve Ali Altun 
da seyirciye Kırkpınar tadında güreşler 
izletti. Final müsabakasında Abdullah 
Güngör-Orhan Okulu güreşinden 
galip ayrılarak altın kemeri alan isim 
Okulu oldu.

Hasbahçe Güreş Sahası’nda bu yıl 
28’incisi düzenlenen Kağıthane Yağlı 
Güreşleri’ne binlerce vatandaş ilgi gös-
terdi. Farklı şehirlerden 400 güreşçinin 

12-16 Haziran tarihleri arasın-
da Kuzey Makedonya’nın başkenti 
Üsküp’te düzenlenen 2019 Balkan 
Gençler Masa Tenisi Şampiyonası’n-
da Türkiye, altın, gümüş ve bronz ol-
mak üzere toplam 12 madalya kazan-
dı. Yalova Belediyesi Gençlik ve Spor 
Kulübü başarılı oyuncusu Ece Haraç 
kazandığı 3 altın madalya ile Üsküp’te 
ülkemizi temsil ederek, büyük bir ba-
şarıya imza attı.

Genç Kadın Milli Takımı Roman-
ya’yı 3-1 yenerek Balkan Şampiyonu 
olurken, Yıldız Kız ve Erkek Milli ta-
kımları Balkan ikincisi, Genç Erkek 
Milli Takımı ise Balkan üçüncüsü 
oldu. Ece Haraç altın madalya kaza-
nırken, Yücel Ocak ve Ekin Bahtiyar 
Toprak 2’şer bronz madalya, Emir 

katıldığı alt grupların da yer aldığı mü-
sabakalarda izleyenler güreşe doydu. 
Ata sporuna olan ilgi, sporculara da 
güreş anında yansıdı. Kıyasıya geçen 
mücadeleler ise Kırkpınar’ı aratmadığı 
gözlendi.

“Ata Sporumuz Yağlı Güreşi Ya-
şatmak İstiyoruz”

Kağıthane Belediye Başkanı Mev-
lüt Öztekin, Kağıthane’de 28 yıldır 
geleneksel yağlı güreşleri düzenledik-
lerini hatırlatarak, “Bugün 20’den 
fazla başpehlivanımız, 400’ten fazla 
da sporcumuz burada mücadele edi-
yorlar. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ön-
cesi güreşçilerimiz burada kendilerini 
de görecekler. Biz ata sporumuz yağlı 
güreşi bölgemizde yaşatmak istiyoruz. 
Gelecek kuşaklara aktarmak adına da 

ev sahipliğini üstleniyoruz. Sadece gü-
reş değil, cirit olacak okçuluk olacak 
Kağıthane’de. Çünkü Sadabad, tarihi 
Lale Devri’nin yaşandığı yer. Osman-
lı zamanında burası yağlı güreşlerin, 
okçuluğun ve ciritin yapıldığı yer. Biz 
de burada Ata sporumuzu Kağıthane-
lilere, İstanbullulara ve şehir dışından 
gelen vatandaşlarımıza izlettiriyoruz.” 
açıklamasını yaptı.

400 güreşçinin mücadele ettiği 
kıran kırana geçen Kağıthane Yağ-
lı Güreşleri’nde altın kemer Orhan 
Okulu’nun olurken, ikinci Abdullah 
Güngör, üçüncü ise Şaban Yılmaz 
oldu. Güreşçilere madalyalarını Kağıt-
hane Belediye Başkanı Mevlüt Özte-
kin, Güreş Federasyonu Başkanı Musa 
Aydın verdi.

Baha Sönmez ise 1 bronz madalya ala-
rak göğsümüzü kabarttı.

Ülkemizi temsil eden milli sporcu-
larımız, ferdi müsabakalarda; 3 altın, 2 
gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 
8 madalya aldılar.

Masa Tenisi Oyuncuları Başarıla-
rına Bir Yenisini Ekledi

“Yalovamızın adını tüm dünyaya du-
yuran ve art arda başarılarla göğsümüzü 
bir kez daha kabartan gençlerimizi kut-
luyorum.” diyen Yalova Belediye Başkanı 
Vefa Salman; “Kulübümüz oyuncuları 
Ece Haraç, Yücel Ocak, Ekin Bahtiyar 
Toprak ve Emir Baha Sönmez’in üstün 
başarısı bizi oldukça gururlandırdı. Spor-
cularımızın aldıkları altın ve bronz ma-
dalyalar Yalovamızın adını tüm dünyaya 
bir kez daha duyurmuş oldu. Emekle-
rinden dolayı başta sporcularımız olmak 
üzere antrenörlerimizi yürekten kutlu-
yorum.” dedi.

Sapanca 5. Ultra Dağ Maratonu Gerçekleştirildi

Sultangazi Belediyesi,  izci olmak isteyenlere kapılarını 
açıyor.  Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda düzenlenecek 
“Sultangazi Belediyesi İzci Kampı”nda 09-16 yaş 
grubundaki öğrencilere ücretsiz eğitim verilecek. 100 kişilik 
gruplar halinde verilecek eğitimlerde binlerce öğrenci,  
izciliğe ilk adımlarını atacak.

Sultangazili öğrenciler; 2018-2019 
eğitim-öğretim yılının  bitmesiyle izci-
lik heyecanını yaşıyorlar. 14 Haziran’da 
karnelerini olan öğrenciler; yaz tatiline 
girme sevincini yaşarken, Sultangazi 
Belediyesi İzci Kampı da öğrencileri 
ağırlayacak.

Sultangazi Belediyesinin düzenle-
diği “İzci Kampı”nda 09-16 yaş gru-
bundaki öğrencilere ücretsiz eğitim 
verilecek. 100 kişilik gruplar halinde 
yapılacak eğitimlerde, binlerce öğrenci 

Sapanca Belediyesi, Limit Sensin Plat-
formu ve bölgedeki bir otelin iş birliğiyle 
bu yıl 5’inci kez düzenlenen ‘Sapanca 
Ultra Dağ Maratonu’ yaklaşık bin 200 
yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla 
gerçekleşti. Yarış öncesinde start alanına 

izciliğe ilk adımlarını atacak. 14 Ha-
ziran’da başlayan kampta, 9 dönem 
halinde beşer günlük eğitimler verile-
cek. Sultangazi Belediyesi İzci Kampı, 
ilk ve ortaöğrenim okullarının açılma 
tarihi olan 07 Eylül’e kadar devam 
edecek. Mimar Sinan Şehir Orma-
nı’nda öğrencilere doğal hayatta ya-
şam koşullarının sağlanacağı kampta; 
okçuluk, dağ bisikleti, ip düzenekleri, 
oryanting, paintball, kano gibi birçok 
sportif eğitimler verilecek.

gelen Sapanca Kaymakamı Bilgehan Ba-
yar, sporculara başarılar diledi. Kırkpınar 
sahilinden başlayan Sapanca Ultra Dağ 
Maratonu’nda sporcular şehir hayatın-
dan uzaklaşarak Sapanca’nın doğal güzel-
likleri ile baş başa kalma şansı yakaladı. 
Sapanca Ultra Dağ Maratonu Organiza-
törü Ali Cem Aktaş, “Ultra Sapanca Dağ 

Maratonuna, yerli ve yabancı olmak üze-
re 41 farklı şehir, 14 farklı ülkeden yakla-
şık bin 200 sporcu katıldı. Sporcular 60K 
ve 40K kategorilerinde uzun etap, 13K 
ve 6K kategorilerinde ise kısa etap koşa-
caklar. Keyifli bir alan. Sapanca halkına, 
destekçilerimiz ve sponsorlarımıza çok 
teşekkür ederiz.” dedi.

Maratona katılmak için Adıyaman´ın 
Samsat ilçesinden gelen sınıf öğretmeni 
Murat Ertan, “Şimdiye kadar 4 üniver-
site bitirdim. Çok gezen mi yoksa çok 
okuyan mı kısmının çok okuyan kısmı 
benim için bitti. Şu anda çok gezme kıs-
mındayım.” diye konuştu. 

Maratona İstanbul´dan katıldığını 
ve 12 yıldır koştuğunu belirten doktor 
Nevin Ekşi ise, “Bu yarışı devamlı takip 
ediyorum. Yoğun tempo içerisinde hem 
çalışıyorum hem de fırsat buldukça bu 
tür etkinliklere katılıyorum.” dedi.
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RESLOG Türkiye Projesi ile Belediyeler 
Göç Ana Planlarını Hazırlıyor

Marmara Belediyeler Birliği 
(MBB), Türkiye Belediyeler Birliği 
(TBB), Çukurova Belediyeler Birliği 
(ÇBB) ve İsveç Yerel Yönetimler ve 
Bölgeler Birliği (SKL) iş birliğinde yü-
rütülen “Yerel Yönetim Rezilyans Pro-
jesi” (RESLOG-Türkiye) kapsamında 
Marmara Bölgesi pilot belediyelerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen Göç Ana 
Planı Hazırlama Eğitimi MBB Göç 
Politikaları Merkezi Direktörü Bur-
cuhan Şener’in açılış konuşmasıyla 
başladı. MBB Uluslararası İşbirliği 
Uzmanı ve RESLOG Projesi MBB 
Proje Koordinatörü Merve Ağca RES-
LOG-Türkiye kapsamında Marmara 
Bölgesi’nde gerçekleştirilen pilot bele-
diye seçim süreçlerinden bahsederken 
proje kapsamında belediyelerin sahip 
olduğu bilgi ve tecrübeyi paylaşarak 
iyi uygulama örnekleri ortaya koyma-
larını umduklarını ve MBB olarak bu 
süreçte belediyelere destek olacaklarını 
belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Or-
hangazi Belediyesi, Osmangazi Bele-
diyesi, Sultanbeyli Belediyesi, Şişli Be-
lediyesi ve Zeytinburnu Belediyesinin 
Marmara Bölgesi’nden pilot belediye 
olarak yer aldığı projenin Türkiye Ulu-
sal Proje Yöneticisi M. Sinan Özden 
projenin genel çerçevesi ve faaliyet 

adımları ile ilgili bilgi verdi. Marmara 
Bölge Uzmanı Ervin Sezgin RESLOG 
Projesinin temel kavramlarından olan 
“rezilyans”a ilişkin bir sunum gerçek-
leştirirken RESLOG-Türkiye Kilit 
Uzmanı Metehan Gültaşlı da planla-
ma süreçleri hakkında bilgilendirmede 
bulundu. Her belediyenin kendi göç 
hikâyelerini ve gelecek için öngörüle-
rini paylaştığı eğitimde kurumsal ka-
pasite analizi, strateji geliştirme gibi 
çalışmalara yer verildi. 

RESLOG ile Yerel Yönetimlerin 
Göç Yönetimi Süreçlerinin İyileşti-
rilmesine Destek Olunması Hedef-
leniyor

İsveç Uluslararası Kalkınma Ajan-
sı (SIDA) tarafından finanse edilen 
proje kapsamında başta uluslararası 
göç olmak üzere farklı alanlarda yerel 
yönetimler, belediye birlikleri ve mer-
kezi hükümet arasındaki iletişimi güç-
lendirmek, iş birliklerini artırmak ve 
yerel yönetimlerin katılımcı yöntemler 
kullanarak Göç Master Plan hazırlama 
ve uygulama kapasitesini geliştirmesi 
hedefleniyor. RESLOG kapsamında 
Suriye göç krizinden ciddi boyutlarda 
etkilenen iki ülke olan Türkiye ve Lüb-
nan’da, yerel yönetimlerin rezilyans 
(dayanıklılık), barışçılık ve kapsayıcı-
lık ilkeleri çerçevesinde hem yerleşik 
topluluklar hem de göçmenler için 
kapsayıcı temel hizmetler sunmaları-

nın desteklenmesi amaçlanıyor. SKL 
International, TBB, MBB ve ÇBB or-
taklığında yürütülen ve 2018 yılında 
başlayan projenin Aralık 2020’ye ka-
dar sürmesi planlanıyor.

Rezilyans Nedir?
Latince “geri sıçrama” veya “geri 

gelme” anlamına gelen “resilire” kö-
künden doğan rezilyans kelimesi “da-
yanıklılık (çabuk iyileşme gücü ya da 
çabuk toparlanma gücü), bir varlık 
veya sistemin bir karışıklık veya bo-
zulma sonrasında şeklini (formunu) ve 
konumunu geri kazanabilme yeteneği” 
şeklinde tanımlanıyor. 

Marmara ve Çukurova’dan Be-
lediyeler Deneyim Paylaşımında 
Bulundu

Proje kapsamında düzenlenen “Re-
zilyans Değerlendirme ve Deneyim 
Paylaşımı Toplantısı” 16-17 Nisan 
2019 tarihlerinde MBB, TBB, ÇBB ile 
Marmara ve Çukurova Bölgeleri’nden 
pilot belediye ekiplerinin katılımıyla 
Ankara’da gerçekleştirildi. Programda 
“Göç Ana Planı” hazırlamasına yönelik 
çalışmalar pilot belediyelerin planlama 
ekipleri tarafından yapılan sunumlarla 
aktarılarak belediyeler arasında bilgi ve 
tecrübe paylaşımında bulunuldu. Be-
lediyelerin kitlesel göç karşısında kar-
şılaştıkları zorlukların benzerlik göster-
diği tespit edildi.

MBB Kültür Yayınlarından 
3 Yeni Kitap

Yerel Yönetim ve Göç Buluşmalarının İkincisi 
MBB Ev Sahipliğinde Düzenlendi
Suriye göçünden etkilenen kentlerin hizmet kapasitelerinin artırılmasını desteklemek 
amacıyla hayata geçirilen “Türkiye Yerel Yönetimde Rezilyans Projesi (RESLOG-Türkiye) 
kapsamında MBB Göç Politikaları Merkezi (GPM) bünyesinde düzenlenen “Yerel Yönetişim 
ve Göç Buluşmaları” programının ikincisi 2 Mayıs 2019 tarihinde MBB ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, “Kentleşme ve 
Yerelleşme Sürecinde Edirne Monografisi”, “Belediye Or-
ganları: Meclis, Encümen, Başkan” ve “Belediyelerde İş 
Hukuku Uygulamaları” kitaplarını yayınladı.

“Göç ve Mülteci Krizi Bağlamında 
Yerel Yönetim Finansmanı’’ başlığıyla 
gerçekleştirilen buluşma MBB Uluslara-
rası İşbirliği Uzmanı ve RESLOG Projesi 
MBB Proje Koordinatörü Merve Ağca 
ile RESLOG Türkiye Proje Koordi-
natörü Gül Tucaltan tarafından yapılan 
açılış konuşmalarıyla başladı. Program 
kapsamında Sn. Dr. Yahya Can Dura ve 
Sn. Coşkun Karakoç tarafından “Göç ve 
Mülteci Krizi Bağlamında Yerel Yöne-
tim Finansmanı” konusunda bilgi pay-
laşımında bulunuldu. Yerel yönetimlerin 
finansmanı bağlamında odaklanılması 
gereken alanların neler olduğuna deği-
nilen buluşmaya Marmara Bölgesi ve 
Çukurova Bölgesi pilot belediyeleri ile 
birlikte Türkiye Belediyeler Birliği ve 
Çukurova Belediyeler Birliği de katılım 
sağladı.

Göç ve yerel yönetimler ilişkisinin 
belediye hizmetlerinin finansmanı 
bağlamında değerlendirildiği program-
da yerel yönetimlerin kapsayıcı hizmet 
sunumunda karşılaştıkları mali sorunlar, 
mevcut gelir-gider ve kaynak yönetimi 
modelleri ile proje bazlı alternatif fon 
kaynakları ele alındı. TBB Proje ve Fi-
nansman Birimi Müdürü Cemal Baş ise 
FRIT II fonu ile ilgili çalışmalardan bah-

setti. Ortak kent kültürünü ve yaşamını 
tesis eden ve idame ettiren belediyelerin 
Suriye göçü karşısında finansal kaynak-
larını geliştirmelerine olanak tanıyacak 
araçlar üzerinde durulan programın 
öğleden sonraki oturumunda yapılan 
grup çalışmasında ise belediyeler örnek 
olay üzerinden bütçe gelir gider tablo-
larını inceleyerek bilgi ve tecrübe pay-
laşımında bulundu.

MBB, Meclis Üyelerine Yönelik 
Oryantasyon Eğitimleri Gerçekleştirdi

MBB Yerel Yönetim Akademisi, ye-
rel seçimlerin ardından seçilmiş olan 
meclis üyelerinin görevlerini daha iyi 
yerine getirebilmelerine ve belediye-
lerin kurumsal kapasite çalışmalarına 
destek olmak için Meclis üyelerine 
yönelik oryantasyon eğitim program-
ları gerçekleştirdi.

26-27 Nisanda  İstanbul, 27 Nisan 
tarihinde Çanakkale, 29 Nisanda 
Bursa 28 Mayısta ise Tekirdağ’da  
gerçekleşen eğitim programlarında; 
belediyenin organları, belediye ve 
büyükşehir kanunu, belediye mecli-
si ve üyelerinin görev, sorumluluk-
ları, meclisin denetim yolları, imar 
mevzuatı ve belediye bütçesi gibi 
konulara değinildi.

Zabıta Çalışanlarına MBB Eğitim Verdi

Zeytinburnu, Fatih, Çekmeköy, 
Bağcılar Belediyelerinde yeni göreve 
başlayacak zabıta çalışanları yerel yö-
netim akademisi tarafından hazırlan-
mış olan zabıta oryantasyon eğitim 
programına dahil olarak eğitimlerinin 
ardından göreve başladılar. 3 hafta 
süren eğitim programında; zabıta yö-
netmeliği, ekip çalışması, tebligat ve 
tüketici kanunu, rapor hazırlama ve 
tutanak örnekleri derslerinin yanı sıra, 
insan psikolojisi, halkla ilişkiler, stres 
ve öfke yönetimi gibi konularda da 
eğitim aldılar. 212 kişinin katıldığı eği-
tim programlarının sonunda akademi 
tarafından sertifikaları teslim edildi.

Belediyelerde İş Hukuku 
Uygulamaları

İş hukuku, işçi-işveren ilişkilerini 
düzenler ve birçok ayrıntıyı içerir. 
Bu ayrıntılar içinde kolayca kaybol-
mak ihtimal dahilindedir. Muzaffer 
Koç, bu ayrıntılar içinde kaybolma-
dan yolu kolayca bulabilmeyi sağla-
yan önemli bir çalışma yürüterek, iş 
hukukunun güncel değişikliklerini 
ele almış, güncel meseleleri ve uy-
gulama örneklerini okuyucusu ile 
paylaşmıştır.

 Belediyelerde iş hukuku uygu-
lamalarını konu alan bu çalışmada, 
Muzaffer Koç’un daha önce yayımla-
nan bazı çalışmalarının özetleri pay-
laşılmış, ayrıntılı teorik tartışmalara 
girilmeden güncel konular ele alın-
mış ve uygulamaya katkı sağlayacak 
bilgilere yer verilmiştir. Çalışma on 
bir bölümden oluşmaktadır. Bölüm-
lerde sırasıyla; kavramsal çerçeve, iş 
sözleşmesi, ücret, işin düzenlenmesi, 
fazla çalışma, yıllık ücretli izin, söz-
leşmenin sona ermesi, ihbar tazmi-
natı, iş güvencesi, iş sözleşmesinin 
haklı sebeple derhal feshi ve kıdem 
tazminatı konularına yer verilmiştir.

Belediye Organları: Meclis, En-
cümen, Başkan

Bu rehber kitap, Marmara Beledi-
yeler Birliğinin belediyelere yönelik 
el kitapları serisi kapsamında ha-
zırlanmıştır. Belediye organlarının 
kapasitesinin geliştirilmesine destek 
sağlamak için etkin meclis ve encü-
men üyeliği ile belediye başkanlığı 
için yararlı bilgiler içermektedir.

Bu rehberin temel amacı, bele-
diye organlarında yer alan seçilmiş 
temsilcilerin, görevlerini yerine ge-
tirirken ihtiyaç duyacakları bilgileri 
pratik olarak sunabilmektir. Rehber, 
sıklıkla başvurabilecekleri bir el kita-
bı niteliğinde hazırlanmıştır. Eliniz-
deki kitap, mevzuat ağırlıklı bir içe-
riğe sahip olarak hazırlanan birçok 
rehberden farklı bir yaklaşıma sahip-
tir. Belediye organlarının görevlerini 
daha etkin bir biçimde yapabilmesi 

için ilgili mevzuat yanında, belediye-
cilikle ilgili temel konu ve kavramla-
rın da işlendiği bir yaklaşıma sahip-
tir. Kitap temel olarak 7 bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde yerel 
yönetim kavramı, ikinci bölümde 
Türkiye’de yerel yönetimlerin genel 
görünümü hakkında temel bilgiler 
yer almaktadır. Üçüncü bölümde, 
belediye meclisinin üye yapısı, görev 
ve yetkileri, işleyişi ve karar alma sü-
reci ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. 
Bu bölüme etkin meclis üyeliği için 
önemli tavsiyeler de eklenmiştir.

Kentleşme ve Yerelleşme Süre-
cinde Edirne Monografisi

Mahmut Güler ve Seyhan Bi-
lir Güler’in editörlüğünde genç bir 
akademisyen grup tarafından kale-
me alınan Kentleşme ve Yerelleşme 
Sürecinde Edirne Monografisi eseri 
emsalleri arasında önemli bir çalış-
ma olarak yerini almaktadır. 

Kitap, okuyucuya Edirne’nin ta-
rihi, coğrafi özellikleri, sosyoekono-
mik durumu, sanayi yapısı hakkında 
tanıtıcı bilgi vermenin yanı sıra, ta-
rihsel süreç içerisinde Osmanlı Dö-
nemi’nden başlayarak cumhuriyetin 
ilanından bugüne kadar; Edirne’nin 
toplumsal, kültürel dokusu, yaşanı-
lan göçler ile bu göçlerin yaratmış 
olduğu çatışma ve birçok medeni-
yete ev sahipliği yapması gibi temel 
kentsel sorunlar konusunda analitik 
ve düşündürücü bilgiyi de yeniden 
üretmiştir. Bu anlamda eserin en-
telektüel genişliği ve kapsamı ba-
kımından bilim dünyasına derinlik 
kazandıracağı ön görülmektedir. Bu 
kitap çalışması kapsamında yazarla-
rın en önemli dokunuşlarından biri 
de Edirne ile ilgili yerel yönetim, 
kentleşme ve belediyecilik alanların-
da geçmişten bugüne ve hatta gele-
ceğe yönelik referans teşkil edecek 
tespit ve değerlendirmeleridir. Eser, 
bir Edirne Monografisinin ötesinde 
çok değerli belge incelemeleri ve bü-
yük veri uygulaması ile analitik bil-
gilere, şehircilik anlamında inovatif 
çözümlere ve mesajlara sahiptir.


