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Çözüm Üreten Kentler İstanbul’da Buluşuyor
Marmara Urban Forum (MARUF), Marmara Belediyeler Birliği tarafından 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. 
“Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlenen MARUF; şehirlerin sorunlarının yanında, önemi ve fonksiyonunu da tartışmak için farklı seslerin 
bir araya geleceği, küresel ve yerel bilgilerin paylaşımına zemin hazırlayan bir platform olacak.

MARUF; kentleşme sürecinin, birey, 
toplum ve kent hayatında yarattığı eko-
nomik, politik, sosyal, ekolojik değişim ve 
sorunları çözüm yollarıyla birlikte yerel, 
bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde 
dayanışma ve iş birliği içinde incelemeyi 
amaçlıyor. MARUF, çeşitli nedenlerle ya-
şanan kriz ve insani hareketlilik durum-
larında yerel yönetimlerin ve kentlerin 

rolünü güçlendirmek, güvenli, kapsayı-
cı, dayanıklı ve sürdürülebilir kentleşme 
konusunda farkındalığın geliştirilmesini 
sağlamak, daha yaşanabilir, eşitlikçi bir 
kentler dünyasının oluşumuna katkı-
da bulunmak, kentler ve kent-bölgeler 
arasında bilgi akışını sağlamak, kentler 
arasındaki ilişki ağlarını desteklemek gibi 
hedeflerle yola çıkıyor.

Marmara Belediyeler Birliğinin son 
beş yılda, geçmiş deneyimlerinin getir-

diği potansiyel güç ile yerel yönetim ve 
şehircilik alanında pek çok konuda, uy-
gulamacılar ile akademisyenleri bir araya 
getirerek çözüm arayışı sunan platform-
lar oluşturmada izlediği yol ve yürütmüş 
olduğu çalışmalar, Marmara Uluslararası 
Kent Forumunun düzenlenmesi ile so-
nuçlanıyor. Böyle bir organizasyon dü-
şüncesinin nasıl oluştuğu ve nasıl karar 
verildiğini, Marmara Belediyeler Birliği 
Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, Şehir 

ve Toplum Dergisi’ne vermiş olduğu 
söyleşide şu şekilde ifade ediyor, “Bele-
diyelerde akademisyenler ile çok sayıda 
toplantı yaptık ama akademisyenler hep 
başka bir dünyadan bahsettiler, belediye-
ciler ise bambaşka bir dünyadan... Aslın-
da sadece toplantılar yaptılar; ortak işler 
yapamadılar. Başlatılanlar da çoğunlukla 
sürdürülemedi veya bir kenarda unutul-
du. Bu kurumda, teorik ile pratiği bir ara-
ya getirebileceğimizi fark ettik. Marmara 

Belediyeler Birliği çalışanlarının ortak bir 
fikri olarak çıktı aslında. Neticede hayalin 
pekişmesi ve gerçekleşmesi, insanların bu 
işi kabulü ve buna inanması ile olabilecek 
bir şey. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: 
Biz ortak karar alarak MARUF’u yapma-
ya karar verdik. Tamam, bir fikir olarak 
böyle bir şeyi yapabileceğimiz söylenmiş-
ti; ancak, Sapanca’da yaptığımız toplan-
tıda hep birlikte bu işi yapabileceğimize 
inandık.” (Sayfa 9)
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Gönüllü Turizm 
Elçileri Göreve 
Başladı

Silivri’de Görkemli Lavanta ŞenliğiBakan Pakdemirli Arnavutköy’de 
Elektrikli Traktörü Test Etti

Hayata Sağlıklı 
Dişlerle 
Gülümseyecekler

Metro Projesi, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığına Devredildi

Fatih’in tarihi, sosyal ve kültürel 
noktalarını ziyaret eden turistlere 
yardımcı olmak amacıyla Fatih Bele-
diyesinin başlattığı Gönüllü Turizm 
Elçileri Projesi 10’uncu kez hayata 
geçti. Bin 500 öğrencinin başvurdu-
ğu projede yazılı ve sözlü mülakatla-
rı geçen 450 Gönüllü Turizm Elçisi 
Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan, 
Divanyolu, Kapalıçarşı ve Eminönü 
olmak üzere toplam 6 bölgede gö-
revlerine başladı. (Sayfa 3)

Silivri Belediyesi 4. Lavanta Hasat 
Şenliği binlerce kişinin akınına uğradı. 
Tarımsal Üretim ve Araştırma Merke-
zinde düzenlenen şenlik birbirinden 
renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. 
Şenliğe, ilçe genelinden ve bölgedeki 
diğer ilçelerden misafirler akın etti. 
Özel olarak kurulan salıncaklarda, 
lavanta tarlalarında, yanında bulun-
durdukları sepet ve şapka gibi çeşitli 
aksesuarlar ile fotoğraf çektirdi. Ha-
sat sırasında toplanan lavantalarla el 
işi  takılar, taçlar ve doğal sabunlar 
yapıldı. Tarımsal Üretim ve Araştırma 
Merkezi görevlileri tarafından şenliğe 
katılan misafirlere köy ekmeği, ka-
rabuğday salatası ve organik salça ik-
ram edildi.   Silivri Belediye Başkanı 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, Arnavutköy’e bağlı Çilingir Ma-
hallesi’nde Türkiye’de ilk olma özelliği ta-
şıyan ve yerli olarak geliştirilen elektrikli 
traktörle deneme sürüşü gerçekleştirdi. 
Tarlada çiftçilerle bir araya gelen Bakan 
Pakdemirli, çiftçilerle birlikte traktörü 
inceleyerek çiftçilere teknik bilgiler verdi. 
Bakan Pakdemirli daha sonra elektrikli 
traktöre binerek, traktörün arkasındaki 
pullukla tarla sürdü.

Elektrikli traktörün performans ve 
teknik bakımdan oldukça verimli ol-
duğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, 
“Tarlada oldukça güçlü, kullanımı son 
derece güzel ve kolay. Normal bir trak-

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü, Esenyurt Özel Esencan 
Hastanesi iş birliği ile hayata geçirdiği 
“Bir Engel de Diş Olmasın” sosyal so-
rumluluk projesi kapsamında engelli 
bireylere ücretsiz ağız ve diş sağlığı 
hizmeti sunuyor. Türkiye’de bir ilk 
olma özelliği taşıyan projede şimdiye 
kadar 17 bireyin gerekli test ve mu-
ayenelerinin yapılmasının ardından 
operasyonları gerçekleşirken 150 bi-
reyin tedavisinin de tamamlanması 
planlanıyor. ( Sayfa 6)

Gebze-Darıca Metro Projesi ile ilgili 
açıklamalarda bulunan Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 
Kocaeli’yi çok yakından ilgilendiren açık-
lamalarda bulundu. Metro Projesi’nin 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devre-
dildiğini kaydeden Büyükakın “Projenin 
kapsamlı maliyeti 5 milyar lira. Bu da be-
lediyemizin 5 yıllık yatırım bütçesine eş-
değer kapasitede. Bu devir ile Kocaeli’de 
vatandaşlarımıza yönelik projeler üretile-
cek. Yeni yatırımların önü açılacak.” dedi.

Kocaeli’deki ulaşım ağının önümüz-
deki süreçte daha işlevsel olması adına 
raylı sistemler ve toplu taşıma noktasında 

en üst seviyelere çıkarmak için projelere 
devam edeceklerinin altını çizen Başkan 
Büyükakın, “Kocaeli’deki ulaşım ağını 
yeniden yapılandırmak adına raylı sis-
temlerin payını artıracağız. Toplu taşı-
manın Kocaeli’deki toplam ulaşımdaki 
payı yüzde 16, yani bütün yolculukların 
yüzde 16’sı toplu taşıma ile yapılıyor. Biz 
bu yüzdeyi iki katına çıkarmak istiyoruz. 
Raylı sistemin payı ise yüzde 7 civarında. 
Bu oranı da yüzde 14’e çıkarma hedefin-
deyiz. Eğer bunları başarırsak gelecekte 
vatandaşlarımız daha mutlu bir Kocae-
li’de seyahat edebilecek.” ifadelerini kul-
landı.(Sayfa 10)

Volkan Yılmaz, eşi Ezgi Yılmaz, MHP 
İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti İlçe 
Başkanı Mutlu Bozoğlu, İBB ve Silivri 
Belediye Meclis Üyeleri, oda ve dernek 
başkanları, muhtarlar ve Silivrililer, sa-
tış yapmak amacıyla kurulan stantları 
gezdi. Protokol üyeleri ile şakalaşarak 
Lavanta faydalarını aktaran Silivri 
Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Oğuz 
Özyaral:“Lavanta kokladığınızda size 
huzur veriyor, mutlu edebiliyor, ra-
hatlatabiliyor. Hakikaten lavanta ve 
tarım çok kıymetli. Altını çizmem 
gereken önemli birşey varsa, o da 
gençlerin bu mirasını tüketmememiz 
gerektiğidir.” (Sayfa 5)

töre göre alışmanız biraz zaman alabi-
liyor. Gazı çok hassas, tabiri caizse kuru 
tarlada yeri kopararak gidiyor. Güçlü bir 
traktör. Ama en önemlisi yakıt tasarrufu 
bakımından oldukça iyi, sessiz ve çevre 
dostu. Seri üretim ile ilgili çalışmalarımız 
devam ediyor. Bizim tek bir önceliğimiz 
var. Üreticimiz, çiftçimiz, köylümüz, 
buna en yakın zamanda, en uygun fiyatla 
nasıl kavuşacak. En kısa zamanda bunu 
çiftçimizin hizmetine sunacağız. Normal 
bir traktöre göre performansı son dere-
ce yüksek. Normal bir traktör ile böyle 
bir tarlada 6-7 km ile hız ile çalışırken    
elektrikli traktörle 20 km hız ile  çalışabi-
liyoruz.” dedi. (Sayfa 2)

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın,
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ÇEVRE VE ENERJİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Arnavutköy’e bağlı Çilin-
gir Mahallesi’nde Türkiye’de ilk olma 
özelliği taşıyan ve yerli olarak geliştiri-
len elektrikli traktörle deneme sürüşü 
gerçekleştirdi. Tarlada çiftçilerle bir 
araya gelen Bakan Pakdemirli, çiftçi-
lerle birlikte traktörü inceleyerek trak-
tör hakkında çiftçilere teknik bilgiler 
verdi. Bakan Pakdemirli daha sonra 
elektrikli traktöre binerek, traktörün 
arkasındaki pullukla tarla sürdü.
“Seri üretim ile ilgili çalışmalarımız 
devam ediyor”

Elektrikli traktörün performans ve 
teknik bakımdan oldukça verimli ol-

duğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, 
“Tarlada oldukça güçlü, kullanımı 
son derece güzel ve kolay. Normal bir 
traktöre göre alışmanız biraz zaman 
alabiliyor. Gazı çok hassas, tabiri caiz-
se kuru tarlada yeri kopararak gidiyor. 
Güçlü bir traktör. Ama en önemlisi 
yakıt tasarrufu bakımından oldukça 
iyi, sessiz ve çevre dostu. Seri üretim 
ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 
Bizim tek bir önceliğimiz var. Üreti-
cimiz, çiftçimiz, köylümüz, buna en 
yakın zamanda, en uygun fiyatla na-
sıl kavuşacak. En kısa zamanda bunu 
çiftçimizin hizmetine sunacağız. Nor-
mal bir traktöre göre performansı son 
derece yüksek. Normal bir traktör ile 
böyle bir tarlada 6-7 km ile hız ile ça-
lışırken elektrikli traktörle 20 km hız 

ile çalışabiliyoruz. Traktör çok güçlü 
olduğu için, kısa sürede bir tarlayı sü-
rebiliriz.” diye konuştu.  
“Bölgemiz ve ülkemiz için güzel bir 
çalışma”

Deneme sürüşüne katılan çiftçiler-
den Ömer Nizam, “Bölgemiz ve ülke-
miz için güzel bir çalışma. Gördüğünüz 
traktör elektrik gücü ile çalışıyor. Yakıt 
tasarrufu yönünden oldukça güzel bir 
traktör. Çiftçinin en büyük masraf-
larından birisi mazot. Biz de çiftçiler 
olarak özellikle mazot konusunda çok 
sıkıntı yaşıyorduk. Bu traktör sayesin-
de yakıttan elde ettiğimiz tasarruf ile 
zamandan da tasarruf etmiş olacağız. 
Biraz daha başka yerlere para harcaya-
bileceğiz.” şeklinde konuştu.

Başakşehir “Atık Nakit” Projesi 
Ödülleri Verildi

Bakan Pakdemirli Arnavutköy’de Elektrikli 
Traktörü Test Etti

Sultangazili Gençler Doğa Kamplarında

Daha Temiz Bir Çevre için Elektronik 
Atıklar Toplanıyor

Kağıthane’de ‘Sağlıklı’ Kentsel 
Dönüşüm

Kocaeli’de 4 İlçeye 24 Bin Metrekare Parke Yol

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arnavutköy’de çiftçilerle bir araya gelerek 
Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ve yerli olarak geliştirilen elektrikli traktörün deneme 
sürüşünü gerçekleştirdi. 

Eyüpsultan Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için 
geri dönüşüme katkı sağlamak amacı ile kullanım ömrü 
dolmuş elektronik eşyaları, bilinçli ellere teslim etmek için, 
her hafta vatandaşın kapısından alıyor.

Başakşehir Belediyesinin atıkları para puana dönüştüren 
uygulaması “Atık Nakit” projesini kullanarak hediye almaya 
hak kazanan sitelere ilk ödülleri verildi.

Başakşehir Belediyesi, Living Lab 
Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde 
geliştirilen Atık Nakit Projesi ile Tür-
kiye’de yeni bir uygulamayı devreye 
soktu. Akıllı telefonlara indirilen apli-
kasyon sayesinde Başakşehirliler, artık 
geri dönüşümden topladıkları para pu-
anlarla alışveriş yapabiliyor. 

Uygulamayı kullanan sitelerden Ağa-
oğlu My World ve TOKİ Kayaşehir 3. 
Bölge Konutları’na ödülleri takdim edil-
di. Siteler, hem ‘Sıfır atık, güzel gelecek’ 
projesine katkı sunmaktan hem de ödül-
lendirilmekten memnun.
“Projenin Tüm Paydaşları Kârlı 
Çıkıyor”

Başakşehir Belediyesi ekipleri ilk 
olarak kısa süre içeresinde önemli mik-
tarda atığı geri dönüşüme kazandırarak 
ödül almaya hak kazanan sitelerden 
Ağaoğlu My World’e 10 koli çöp poşe-
ti ve 1 adet çöp konteyneri teslim etti. 
Site Yönetimi Müdürü Ali Karaboğa, 

atıkları toplarken asıl amaçlarının he-
diye almak değil, geri dönüşüme katkı 
sunmak olduğunu belirterek, “Başak-
şehir Belediyesinin başlattığı ‘Sıfır atık, 
güzel gelecek’ projesine katkı sağlaya-
bildiysek ne mutlu bize. Bu uygulama 
sayesinde projenin tüm paydaşları kârlı 
çıkıyor. Keşke her belediye böyle pro-
jeler gerçekleştirse.” dedi.
“Çevre Dostu Siteler Ödüllendiri-
lecek”

Para puanlarını,  market hediye çeki 
kazanarak değerlendiren TOKİ Kaya-
şehir 3. Bölge Konutları Site Yönetimi 
Müdürü Muhammed Emin Tekçe de, 
uygulama sayesinde hediye çeki ka-
zandıklarını dile getirerek, “Bin TL’lik 
market hediye çeki ile sitemizin bazı 
ihtiyaçlarını karşılayacağız.” diye ko-
nuştu.

Başakşehir Belediyesi, ‘Atık Nakit’ 
projesi sayesinde geri dönüşüm atık-
larını kazanca dönüştüren çevre dostu 
sitelere ödül vermeye devam edecek.

Bu kapsamda Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü tarafından başlatılan çalış-
mayla; bilgisayar, buzdolabı, klima, 
elektrik süpürgesi, çamaşır-bulaşık 
makineleri, fırınlar, küçük ev aletleri 
vb. elektrikli ve elektronik atıkların 
geri dönüşümü sağlanıyor.
Kullanım Ömrü Dolmuş Elektronik 
Atıklar, Geri Kazanılmalı

Tamiri mümkün olmayan elektrikli 
ve elektronik aletlerin, kullanım ömür-
lerini tamamladıklarında, doğru bir 
biçimde geri kazanılması ve bertaraf 

edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu 
atıklar çevre ve insan sağlığını olumsuz 
yönde etkiliyor.
Toprağı, Suyu ve Havayı Kirletiyor

Sokağa bırakılan veya hurdacıya 
verilen elektrikli ve elektronik eşyalar 
öncelikle el değiştiriyor. Ardından par-
çalanıyor, yağları toprağa ve yeraltı su-
larına, gazı ise havaya karışıyor. Dün-
yayı tehdit eden bu durum, ardımızda 
yaşanamayacak bir çevre bırakıyor.

Doğaya geri dönüşü olmayan, zarar-
lar veren bu elektrikli ve elektronik atık-
lar her perşembe, Eyüpsultan’da yaşayan 
vatandaşların evlerinden alınıyor

Sultangazili gençler, Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen doğa kamplarında 
misafir edildi. Sultangazi Belediyesinin Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığı protokol 
çerçevesinde, ilçede ikamet eden gençler, Bolu Aladağ ve Kastamonu Yolkonak gençlik 
kamplarında düzenlenen çeşitli spor ve kültürel aktivitelere katıldı.

Sultangazi Belediyesinin Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ile yaptığı proto-
kol çerçevesinde erkekler Bolu Ala-
dağ Gençlik Kampı’nda, kızları ise 
Kastamonu Yolkonak Gençlik Kam-
pı’nda misafir edildi. Doğa kampla-
rına katılan gençlerin ulaşım, konak-
lama ve yemek ihtiyaçları Sultangazi 
Belediyesi tarafından karşılandı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. 
Abdurrahman Dursun konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada; gençlerin serbest 
zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini 
sağlamak amacıyla Anadolu’nun farklı 
bölgelerinde yer alan doğa kampların-
da ağırlandığını söyledi.

Doğa kamplarında gençlerin gü-
zel ve yararlı bir tatil geçirdiğini ifade 
eden Başkan Dursun, “Anadolu’nun 
farklı bölgelerindeki doğa kampların-
da gençlerimizi konuk ettik. Bu kamp-
larda spordan sanata kadar birçok ak-
tiviteyle gençlerimiz farklı deneyimler 
yaşadı.” diye konuştu.

  Aladağ Gençlik Kampı
Bolu Aladağ Gençlik Kampı, 

Bolu’ya 40 kilometre uzaklıkta yer 
alıyor. Kampta konaklama 4 kişi-
lik gruplar halinde konteynırlarda 
yapıldı. Kampta, el sanatları, tiyat-
ro, müzik, halk oyunları, yapay tır-
manış, oryantring, paintball, doğa 
yürüyüşü, satranç, kano, badmin-
ton, voleybol, futbol, tenis, okçuluk 
gibi etkinliklerin yanı sıra; Gölcük, 
Abant, Mudurnu, Yedi Göller, çevre 
köy gezileri de yer aldı.

Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı
Kastamonu Yolkonak Gençlik Kam-

pı, Kastamonu’ya 10 kilometre uzak-
lıkta bulunan Kadıdağı Yaylası mevki-
inde yer alıyor. Kampta konaklama 4 
kişilik gruplar halinde bungalovlarda 
yapıldı. Kampta, paintball, oryanti-
ring, yüksek ip aktiviteleri, at binme, 
doğa yürüyüşü, voleybol, futbol, ge-
leneksel sokak oyunları, el sanatları, 
halkoyunları, müzik, tiyatronun yanı 
sıra; Kastamonu ve Safranbolu şehir 
gezisi, Daday İlçesi At Çiftliği gezisi; 
Ilgaz Dağı çevre gezisi yapıldı.

Kağıthane Belediyesi, bölgede kentsel dönüşüm 
kapsamında yıkılması planlanan binaların asbest tespitini 
yaparak; asbestin neden olduğu kanser ve benzeri 
hastalık risklerine karşı önlem aldı.

Kağıthane’nin Yahya Kemal Mahal-
lesi’nde başlayan kentsel dönüşüm ça-
lışmaları kapsamında, belediye ekiple-
rince binalarda asbest tespit çalışmaları 
yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 
tespit edilen 1 ton 160 kg asbest içeren 
çatı malzemesi güvenli şekilde bertaraf 
edildi. Havaya karışması durumunda 
solunum yoluyla vücuda alınan asbes-
tin ilerleyen yıllarda kansere neden ol-
duğu biliniyor.

Kağıthane Belediyesinin Sağlık İşle-
ri Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Birimi, Yahya Kemal Mahalle-
si’nde kentsel dönüşüm kapsamında 
yıkım kararı verilen 30 binanın içi ve 
çatılarında asbest tespit çalışması yaptı. 
Alınan katı numuneler TÜRKAK ta-
rafından bu yönde akreditasyonu olan 
laboratuvara gönderildi. Gelen labo-
ratuvar sonuçları neticesinde çatılarda 
tespit edilen asbest türünün Chrysotile 
(Beyaz Asbest) olduğu anlaşıldı.

Tespit edilen asbest, havaya karış-
maması için belediyeye bağlı uzman 
ekiplerce dikkatli şekilde kırmadan, 

Gebze bölgesindeki vatandaşların 
daha konforlu ulaşımı amacıyla ya-
pılan, bakım ve onarım çalışmaları 
hummalı şekilde devam ederken bu 
güne kadar 24 bin metrekare parke 
yol yapım işi bitirildi.
24 Bin Metrekare Parke Yol Yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiple-
ri, Gebze bölgesindeki alt yapı, yol 
üzerinde çukur bulunan ve diğer 
nedenlerden dolayı bozulan yolların 
bakım ve onarım işlerini gerçek-
leştiriyor. Çalışmalar kapsamında 
ekipler, bu güne kadar 5 ton bitimli 
asfalt, 10 bin ton binder, 6 bin ton 
aşınma ve 6 bin yama olmak üzere 
toplamda 27 bin ton asfaltın serim 

işlemini yaptı. Ayrıca 9 bin 500 
ton PMT, 2 bin 700 metrekare kal-
dırım, 24 bin metrekare parke yol 
ve 400 metrekare parke yol tamirat 
imalatı yapıldı.
Bakım ve Onarım Hızla Devam Ediyor

Çalışmalarını yoğun ve özverili bir şe-
kilde gerçekleştiren Fen İşleri Daire Baş-

kanlığı ekipleri, Gebze bölgesi yol bakım 
ve onarım çalışmalarının yüzde 60’ını 
tamamladı. İmalatı gerçekleştirilen ça-
lışmaların yanı sıra ekipler toplamda 59 
bin ton asfalt serimi, 20 bin ton PMT, 10 
bin metrekare kaldırım, 20 bin metreka-
re parke yol ve 2 bin metrekare parke yol 
tamiratı gerçekleştirecek.

dökmeden sökülerek istif edilip, özel 
ambalajlarla paketlendi. Bu sayede 
bölge halkının ileride maruz kalabile-
ceği hastalık riskleri önlendi.
Asbest Nedir?

Isıya, aşınmaya ve kimyasal mad-
delere karşı son derece dayanıklı bir 
mineral olarak bilinen asbest liflerinin 
solunması; akciğer kanseri, mezotel-
yoma ve asbestozis gibi ciddi sağlık 
sorunlarına sebep oluyor. Asbest, ısıyı 
ve elektriği yalıtması, sürtünmeye ve 
asit gibi maddelere dayanıklı olması 
nedeniyle sihirli mineral olarak bilini-
yor ve çok uzun yıllardır inşaat, gemi, 
otomotiv, tekstil, marley, içme suyu 
borusu, levha, kazan, boru kaplama-
ları, fren ve debriyaj balatası, conta ve 
asbestli iplik gibi malzemelerin üreti-
minde kullanılıyordu.

29 Ağustos 2010 tarihinde asbes-
tin üretimi, kullanımı ve asbest içeren 
malzemelerin piyasaya arzı yasak-
landı. Asbestle ilgili yalnızca söküm, 
yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma 
işlerine izin veriliyor. Kağıthane Be-
lediyesi, Türkiye’de asbest tespit çalış-
ması yapabilen sayılı belediyeler ara-
sında bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca, Dilovası, Çayırova ve Gebze ilçelerinin, merkez ve 
köylerinde yol bakım-onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. 
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Esenyurt’ta Zabıta Personeline 
Uyuşturucuyla Mücadele Semineri

Gönüllü Turizm Elçileri Göreve Başladı

“Ayda Bir Gün Sokak Bizim” Etkinliği

Bağımlılıkla Mücadele “Şişenin Dibi” 
Sergisinde Anlatıldı

Esenyurt Belediyesinin zabıta ekiplerine yönelik düzenlediği 
‘Bağımlılık’ konulu seminerde uyuşturucu ile mücadelenin 
yolları anlatıldı.

Fatih’in tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret eden turistlere yardımcı olmak amacıyla 
başlatılan “Gönüllü Turizm Elçileri” projesi kapsamında yaşları 14 ila 30 arasında değişen 
450 gönüllü turizm elçisi, düzenlenen törenin ardından göreve başladı.

Beşiktaş’ta her ay düzenlenen “Ayda Bir Gün Sokak Bizim” etkinlikleri 
kapsamında belirlenen sokaklar, gün içerisinde araç trafiğine 
kapatılarak yayaların, bisikletlilerin, engellilerin kullanımına açılıyor.

Esenyurt Belediyesi, belediyecilik 
alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra 
sosyal sorumluluk projelerine de katkı 
sunmaya devam ediyor. Esenyurt Be-
lediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Mü-
dürlüğü, belediye bünyesindeki zabı-
ta personellerine hizmet içi eğitimin 
ilk basamağını oluşturan ‘bağımlılık’ 
başlığında ‘uyuşturucuyla mücadele 
konusunda doğru adımlar’ konu-
lu eğitim semineri verdi. İstanbul İl 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suç-
larla Mücadele Şube Müdürlüğünün 
destekleriyle, uzman polis memurları 
tarafından verilen eğitimde, madde 
kullanımında görülen sosyolojik ve 

Fatih’in tarihi, sosyal ve kültürel 
noktalarını ziyaret eden turistlere yar-
dımcı olmak amacıyla Fatih Belediye-
sinin başlattığı Gönüllü Turizm Elçileri 
Projesi 10’uncu kez hayata geçti. Bin 
500 öğrencinin başvurduğu projede 
yazılı ve sözlü mülakatları geçen 450 
Gönüllü Turizm Elçisi Sultanahmet, 
Ayasofya, Yerebatan, Divanyolu, Kapa-
lıçarşı ve Eminönü olmak üzere toplam 
6 bölgede görevlerine başladı.

Fatih Belediyesi tarafından özellikle 
tarihi yarımada da gönüllü turizm elçi-
leri projesi kapsamında çalışacak olan 
200 kişilik öğrenci grubuna iletişim 
eğitimleri verildi.

Gönüllü Turizm Elçilerinin göreve 
başlaması dolayısıyla Ayasofya Meyda-
nı’nda düzenlenen törene Fatih Beledi-
ye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun 
Yılmaz, Ak Parti Fatih İlçe Başkanı Or-
han Narin, İTO Yönetim Kurulu Üyesi 
Bahadır Yaşik, Fatih Belediyesi başkan 
yardımcıları, meclis üyeleri, turizm elçi-
leri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

psikolojik zararlar ve bu zararlardan 
nasıl kurtulabileceğine dair bilgilen-
dirmeler yapıldı. Bu eğitimle, bölgeye 
çıkan ekiplerin bağımlılık konusunda 
daha bilinçli hareket etmeleri sağla-
nırken, madde kullanımıyla karşı-
laştıklarında polise hangi yollardan 
ulaşmaları gerektiği de anlatıldı. Se-
minerde ayrıca, İçişleri Bakanlığının 
uyuşturucuyla mücadele kapsamında 
uygulamaya koyduğu UYUMA mobil 
uygulaması da tanıtıldı.

Vatandaşlara daha iyi hizmet vere-
bilmek için hizmet içi eğitimler kap-
samında tüm belediye personeline 
uzman eğitmenler eşliğinde motivas-
yon, stres yönetimi, öfke kontrolü gibi 
konularda kişisel eğitim seminerlerinin 
verilmeye devam edileceği belirtildi.

Törende konuşan Başkan M. Er-
gün Turan, projeyle dünyanın dört bir 
yanından Tarihi Yarımada Fatih’i ziya-
rete gelen turistlere yardımcı olmayı 
amaçladıklarını ifade etti. Turizmin bir 
ülkenin gelişimi, ekonomisi ve refahı 
açısından çok mühim olduğunu belir-
ten Başkan Turan, turistlere yardımcı 
olmanın yanı sıra ülkemizi temsil göre-
vi de üstlenecek olan gençlerin sorum-
luluğunun önemine dikkat çekti.
 “Gençler 10 Yıldır Bu Projeye Müt-
hiş İlgi Gösteriyor”

Fatih’in görülmesi gereken birçok 
tarihi güzelliğe ev sahipliği yaptığını, 
bu noktada projenin turistlere yar-
dımcı olmak adına önemli olduğunu 
ifade eden Fatih Belediye Başkanı M. 
Ergün Turan, “Türkiye turizmi 2000’li 
yıllardan itibaren gelişim gösteriyor. 
İstanbul’da şu anda gelişen bir turizm 
potansiyeli var. Gençlerimiz 10 yıldır 
bu projeye müthiş ilgi gösteriyor. Tür-
kiye’nin değişik şehirlerinden bin 500 
gencimiz başvuruda bulundu, yazılı 
sınav ve mülakat sonunda 450 genç 
projede yer aldı. Türkiye’ye örnek teşkil 
edecek olan bu projede, 14 ile 30 yaş 

aralığında gençlerimiz başvuruda bu-
lunabiliyor, ağırlıklı olarak 14-20 yaş 
arası gençlerimiz ülkemizin turizmine 
“Gönüllü Elçilik” yapıyorlar. Genç-
lerimiz İspanyolca, İtalyanca, Rusça, 
Arapça, İngilizce olmak üzere birçok 
dilde turistlere hem tercümanlık ya-
pıyor, hem de sorunlarını bu diller de 
çözüme ulaştırıyorlar. Aynı zamanda 
her meslek grubundan ve her eğitim 
grubundan gençlerimiz şu anda burada 
dillerini geliştirmek için bir fırsat bul-
muş oluyor. Elçilerimiz için unutulmaz 
anılar oluyor, turistlerden de çok güzel 
geri dönüşler alıyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından bin 500 öğ-
renci arasından seçilerek yazılı ve sözlü 
sınavlarda başarılı olan 450 öğrenci, 
turistlere yardımcı olmak amacıyla gö-
rev yerlerine geçti. Sahada bir genel ko-
ordinatör ve 6 gözetmen yer alıyor. 30 
günü dolduran Turizm Elçilerine serti-
fikanın yanı sıra sembolik cep harçlığı 
da veriliyor. Projeye kabul edilen Tu-
rizm Elçilerine bir yıl boyunca kulla-
nabilecekleri müze kart hediye ediliyor.

Sokak kültürünü canlandırmayı, 
yaya öncelikli erişimi ve yaşanabilir 
sokakları temel alan “Ayda Bir Gün 
Sokak Bizim”  etkinliği, 4 Ağustos 
2019 Pazar günü Beşiktaş Gazi Re-
fik Sokak’ta gerçekleşti. Beşiktaş Be-
lediyesi ve Sokak Bizim Derneği iş 
birliğiyle düzenlenen etkinlik günü, 
sokak saat 17.00 - 22.00 arasında 
araç trafiğine kapatılarak yayaların 
ve bisikletlilerin kullanımına açıldı. 

Etkinlik süresince sokakta her 
yaştan insanla çeşitli sanat atölyele-
ri, müzik dinletileri, sokak oyunları, 
tiyatro gösterileri, piknik, çocukla-
ra yönelik resim atölyesi gibi çeşitli 
aktiviteler gerçekleştirildi. Ulaşım 
politikalarına ve trafik problemle-
rine farkındalık yaratmayı amaçla-
yan,  “Yaşanabilir sokak nasıl olur?” 
sorusuna cevap arayan etkinlikte; 
katılımcılar, özellikle de çocuklar, 
sokak kültürünü doyasıya yaşadı.
“Her Ay Bir Sokağı Araç Trafiğine 
Kapatarak İnsan Odaklı Sokak Ya-
ratıyoruz”

Sokak Bizim Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Arzu Erturan, Gazi 
Refik Sokak’ta gerçekleştirilen etkin-
likte konuştu. Beşiktaş Belediyesi-

ne teşekkür eden Erturan, sözlerine 
şöyle devam etti, ‘’Bu etkinlikle biz 
insanlarla farkındalık oluşturmayı 
hedefliyoruz. Yaşadığımız şehirler, 
sokaklar hep araba odaklı. Biz insan 
odaklı şehirler, mahalleler istiyoruz. 
Ayda bir gün sokak bizim olsun 
diyoruz. Bu etkinlik, yaya hakları-
nı, bisikletli ulaşımı ve herkes için 
erişilebilirliği savunan bir etkinlik. 
Sokağı araç trafiğine kapatıyoruz ve 
bir gün boyunca herkes bu sokağı 
istediği gibi özgürce kullanma hak-
kına sahip oluyor. Bu sokakta sokağı 
canlandırmak için çeşitli etkinlikler 
düzenliyoruz. Bu bir prova oluyor. 
Eğer bu etkinlik bir gün oluyorsa 
bütün yıl da olabilir mesajı verme-
ye çalışıyoruz. Bu projemiz 2007 
yılında başladı. İstanbul’un pek çok 
noktasında bu etkinliği düzenliyo-
ruz. Beşiktaş özelinde bakarsak bu-
radaki üçüncü etkinliğimiz. Eylül 
ve Ekim ayı içerisinde de bu etkin-
liğimiz Beşiktaş’ta olacak. Her ay bir 
sokağı araç trafiğine kapatarak insan 
odaklı bir sokak yaratmayı amaç-
lıyoruz. Her daim bizlerin yanında 
olan başta Beşiktaş Belediye Başkanı 
Rıza Akpolat olmak üzere desteğini 
esirgemeyen herkese de teşekkürleri-
mi sunuyorum.’’ dedi.

Gaziosmanpaşa’da, alkolün yol açtığı zararları anlatmak 
ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için “Şişenin 
Dibi” sergisi düzenlendi. Duvara gömülü şişelerin içine 
yerleştirilen, alkolün zararlı etkilerinin anlatıldığı görseller 
vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ye-
şilay ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş 
birliğiyle alkol bağımlılığıyla müca-
deleye dikkat çekmek için “Şişenin 
Dibi” isimli farkındalık sergisi dü-
zenlendi. Gaziosmanpaşa Kültür ve 
Sanat Merkezinde gerçekleştirilen 
sergide vatandaşlara, duvara gömülü 
şişelerin içine yerleştirilen görsellerle 
alkolün zararları anlatıldı. Alkol ba-
ğımlılığının kişilerde ve toplumda yol 

açtığı tahribatların yer aldığı görseller 
vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Sanatçı Nil Köroğlu’nun flüt dinle-
tisi ile müzik ziyafeti sunduğu sergide, 
sanatın toplumsal etkisinden fayda-
lanarak, alkol kullanımının olumsuz 
etkilerine vurgu yapıldı. Şişelerde 
görsellerin yanı sıra “Alkolden uzak 
durun, hayattan kopmayın”, “ Alkolle 
değil, sağlıkla büyütün” yazılı mesajlar 
verildi. Çok sayıda Gaziosmanpaşalı 
şişelerin içerisindeki görsellere baka-
rak alkolün zararlarını gözlemledi.

Çinli Heyetten Edirne Belediyesine İşbirliği Ziyareti
Çin Halk Cumhuriyeti Qingyuan bölge yetkililerini makamında ağılayan Edirne Belediye 
Başkanı Recep Gürkan, Türkiye’deki turizm pastasından Edirne’nin de önemli bir pay 
aldığını belirterek, kentin turizmde geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Çin Halk Cumhuriyeti Qingyuan 
Municipal People’s Government Of-
fice Belediye Başkan Yardımcısı Peng 
Yudıan, Qingyuan Belediyesi Konut ve 
Kentsel-Kırsal Kalkınma Ofisi Direk-
törü Du An Jun, Qingyuan Belediyesi 
İnşaat Proje Yönetim Bürosu Direktörü 
He Xıang Huı, Qingyuan Belediyesi 
Doğal Kaynaklar Bürosu Müdür Yar-
dımcısı Tong Lıdıng, Qingcheng Böl-
gesi Vali Yardımcısı Lıao Jıanfeng ve 
People’s Government Office of Fogang 
Bölgesi Vali Yardımcısı Qıu Chengjıe, 
Edirne Belediye Başkanı Recep Gür-
kan’ı ziyaret etti.

Çin Halk Cumhuriyeti Qingyuan 
bölge yetkililerini makamında ağırlayan 
Edirne Belediye Başkanı Recep Gür-
kan, “Çin kültürü çok beğendiğimiz bir 
kültür. İki kültür arasında benzerlikle-
rimiz de var. Çin de Türkiye gibi tari-
hi çok güçlü bir ülke. Özellikle turizm 
alanında sizlerle işbirliği yapmak isteriz. 
Buradan Çin’e; Çin’den Edirne’ye gelen 
turist sayısının artması her iki ülke ara-
sındaki işbirliğini daha güçlendirecek-
tir. Ayrıca Kentsel Dönüşümle ilgili bir 
projemiz var. Yakında ona başlayacağız. 

Onunla ilgili çeşitli görüşmeler, bilgi 
paylaşımları yapılabiliriz. Çinli turistler, 
ülkemize daha çok kültür turizmi için 
geliyorlar. Bu, Edirne için de iyi bir yak-
laşım. Çünkü, tarihi boyunca çok farklı 
kültürler  Edirne’ye izlerini bırakmış. 
Biz de onları koruyarak geleceğe ak-
tarmaya çalışıyoruz. Edirne 8 bin 300 
yıllık bir tarihe sahip. O yüzden burada 
geçmişte hüküm sürmüş bütün mede-
niyetlerin izleri ve eserleri var. Çin’in 
de büyük bir tarihi geçmişi var. Bunu 
karşılıklı olarak turizm alanında değer-
lendirmek her iki ülke için de her iki 
şehir için de doğru olur. Çin’e özellikle 
tarihi eserle ilgili anlatacağımız çok şey 
var. Tabi onlardan alacağımız da çok şey 
var. Kuşkusuz bu bir tanışma ziyareti, 
bundan sonra ilişkileri arttırarak sür-
dürmemiz gerekir.” diye konuştu.

Türkiye’ye gelen turist sayısında bir 
artışın söz konusu olduğunu belirten 
Gürkan, “Bizde Edirne olarak turizm 
pastasından iyi bir pay alıyoruz.” diye-
rek, Edirne’nin turizmde geldiği nokta-
yı anlattı.

Çin Halk Cumhuriyeti Qingyuan-
bölge yetkilileri, Edirne Belediyesinin 
hazırladığı tanıtım videolarını izleye-
rek; kent hakkında bilgi sahibi oldu.

Misafirperverliklerinden dolayı Edir-
ne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a 
teşekkür eden Çin Halk Cumhuri-
yeti Qingyuan Municipal People’s 
Government Office Belediye Başkan 
Yardımcısı Peng Yudıan, “Türkiye 
çok güzel bir ülke. Edirne’yi de çok 
beğendik. Özellikle Edirne’de tarihi 
eserlere hayran kaldık.  İlişkilerimizi 
hem ekonomik hem de kültürel alan-
da geliştirmemiz iki şehir açısından 
da çok faydalı olacağını düşüyor ve 
iki şehir arasındaki iş birliğini geliş-
tirmek istiyoruz. Edirne, Osmanlı’ya 
başkentlik yapmış bir şehir ve Çin’den 
Türkiye’ye gelen turist sayısı da gün-
den güne artıyor. Edirne Avrupa’ya 
açılan bir kapı. Burayı bir köprü ola-
rak kullanabiliriz.” dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti Qingyuan 
Municipal People’s Government Of-
fice Belediye Başkan Yardımcısı Peng 
Yudıan daha sonra Başkan Gürkan’a 
bölgelerine ait hediyeler takdim etti. 
Başkan Gürkan da nazik ziyaretlerin-
den dolayı heyete bir kez daha teşekkür 
ederek; Başkan Yardımcısı Peng Yu-
dıan’a Edirnekari hediye etti.
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Halk Oyunları Ekibi Bosna Hersek’te

“Kültür Kart” Sahipleri Tüketerek 
Kazanıyor

Maltepeliler Gelecek 5 Yıllarını Planlıyor

Bilecik Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 
Murat 124 sevdalıları, Bilecik’te buluştu. İstanbul’dan 
Kahramanmaraş’a, Adana’dan İzmir’e kadar 81 şehirden 
klasik severlerin bir araya geldiği etkinlik, Pelitözü 
Gölpark’ta kurulan kamp alanında başladı. Daha sonra 
şehir turu yaparak, Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret eden 
grup üyeleri, tekrar Gölpak’ta bir araya geldi.

MURAT 124 Sevdalıları Bilecik’te

Edirne Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu bayrağımızı 
bu kez de Bosna Hersek’te dalgalandırdı. Ekip, Bosna 
Hersek’in Puracic kasabasında düzenlenen 10. Uluslararası 
Folklor Festivali’nde hünerlerini sergiledi.

Maltepe Belediyesinin 2020-2024 stratejik planının hazırlanması için “katılımcı bir 
ilçe” anlayışıyla düzenlediği atölye çalışmaları, Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Atölyelerin ilk ayağı olan “Sürdürebilir Kentsel Gelişim Atölyesi”nde 
kentsel dönüşüm, ulaşım, sportif ve kültürel aktiviteler konuları ön plana çıktı.

Edirne Belediyesi Halk Oyunları 
Topluluğu oyuncu ve eğitmen kad-
rosundan oluşan 40 kişilik bir kadro 
ile Bosna Hersek’in Puracic Kasaba-
sında düzenlenen 10. Uluslararası 
Folklor Festivali’ne katıldı. 3 gün 
süren festivale Bulgaristan, Karadağ, 
Türkiye ve Bosna Hersek’in farklı 
şehirlerinden 9 grup katıldı. Edirne 
Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu 
festivalde Edirne, Zeybek ve Roman 

Esenler Belediyesinin sezon bo-
yunca süren etkinliklerine katılarak 
puan toplayan sanatseverler, pu-
anlarını ödüle dönüştürdü. “Kül-
tür Kart” sahibi olan 5.685 kişiden 
1.050’si müze karttan hobi setlerine, 
müzik aletlerinden teknolojik alet-
lere kadar çeşitli hediyeler kazandı. 
Katılımcılar kazandıkları puanlar-
la ‘kulturkart.com’ sitesine girerek, 
internet üzerinden hediye alışverişi 

yapabiliyor. Sipariş edilen hediyeler, 
kargo ile katılımcıların adreslerine 
ulaştırılıyor. Dileyen katılımcılar ise, 
Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’ne 
gelerek hediyelerini alabiliyor.

Ayrıca hediyeler arasında yer alan 
geziler için de çekilişe katılan 122 
kişiden 71’i; Umre ziyareti, Kudüs 
ziyareti, Balkan Turu, Türki Cum-
huriyetler Gezisi,   Güneydoğu Ana-
dolu Turu, Akdeniz Turu, Karadeniz 
Turu, Kapadokya Gezisi ve Kartepe 
Gezisi’ne katılmaya hak kazanırken, 
61 kişi de “müze kart” sahibi oldu.

dans gösterileri sundu. Ekiplerin 
gösterileri, izleyicileri adeta büyü-
ledi. Görsel bir şölene sahne olan 
festival büyük alkış aldı. Türk Bayra-
ğını bu kez de Bosna Hersek’te dal-
galandıran Edirne Belediyesi Halk 
Oyunları Topluluğu, Türkiye’yi ve 
Edirne’yi en iyi şekilde temsil etti.

Ayrıca festival kapsamında Edirne 
tava ciğerinin tanıtımı gerçekleştiril-
di. Katılımcılar Edirne tava ciğerinin 
tadına baktılar ve Edirne hakkında 
detaylı bilgi edindiler.

Belediye Başkanı Semih Şahin ve 
eşi Serpil Şahin de etkinliğe katıla-
rak Murat 124 sevdalılarının mut-
luluğunu paylaştı. Klasik severlerle 
birlikte şehir turu yapan Başkan 
Şahin, etkinlikte organizasyonu ger-
çekleştiren Murat 124 Sevdası Ku-
lüp Başkanı Sinan Demir, Yönetici 
Uğur Kırca ve üyelerine hediye ve 
Teşekkür Belgesi taktim etti.

Bilecik’te güzel çalışmalar ve et-
kinlikler düzenlemeye devam ede-
ceklerini kaydeden Belediye Başka-
nı Semih Şahin, “Etkinlik, Bilecik 
Belediyesi katkılarıyla oldu. Ancak 
bu güzel aktiviteyi araçlarıyla renk-
lendiren ve süsleyen katılımcılar ile 
organizatörlere çok teşekkür ediyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

Murat 124 Sevdası Kulübü Yöneti-
cisi Uğur Kırca, düzenlenen etkinlik-
ten duydukları memnuniyeti belirte-
rek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve 
bütün katılımcılara teşekkür etti.

Bilecik’te 3’üncü kez buluştuklarını 
kaydeden Murat 124 Sevdası Kulüp Baş-
kanı Sinan Demir ise Murat 124 sevda-
sı ile Ankara’dan geldiklerini belirterek, 
“Oğlumla geldik. Yaklaşık 300 kilometre 
yol yaptık ve Ankara’dan 15 araçla kon-
voy halinde geldik. Burada olmaktan 
mutluyuz. Kamp yaptık ve oğluma da bu 
sevdayı aşılıyoruz. İnşallah arabamı da 
ona bırakacağım. Belediye Başkanı Se-
mih Şahin ve Kulüp Yöneticimiz Uğur 
Kırca’ya da çok teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Renkli ve güzel görüntülerin yaşandı-
ğı etkinlikte katılımcılar 3 gün boyunca 
Bilecik’te kamp yapmaya devam etti.

Maltepe Belediyesi, ilçenin 5 yı-
lını belirleyecek belediye stratejik 
planı için düzenlediği atölye çalış-
malarına başladı. Küçükyalı Sürey-
ya İlmen Paşa Kültür Merkezi’nde 
başlayan atölye çalışmalarının ilk 
gününde, “Sürdürebilir Kentsel 
Gelişim” başlığı ele alındı. Malte-
pe Belediyesi Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
toplantıda, Maltepe’nin kentsel me-
kan kalitesini arttırmak, ulaşım ve 
erişilebilirlik problemlerini en aza 
indirmek, yürünebilir ve bisiklet 
dostu bir kent yaratmak, altyapı ve 
rekreasyon yatırımlarının verimli-
liğini arttırmak, kentsel dönüşüm, 
tasarım, akıllı kent, imar ve şehir 
planlama alanında politikalar belir-
lemek, kentsel dayanıklılığı arttır-

mak ve afetlere hazırlıklı olmak için 
stratejiler oluşturmak için paydaşla-
rın görüşleri alındı.
Kentsel Dönüşümden Ulaşıma

İlçedeki kurumlar başta olmak 
üzere mimar, mühendis gibi birçok 
meslek grubundan vatandaşın ka-
tıldığı toplantıda gruplar, yuvarlak 
masa toplantısı sonrası 4’e ayrıla-
rak, ilçenin önemli sorunlarını ve 
çözüm önerilerini tartıştılar. Yapı-
lan tartışmalar sonrasında kentsel 
dönüşümün gerçekleştirilmesi, yeşil 
alan miktarının yüzde 50 oranında 
arttırılması, kentin tarihi ve sanatsal 
değerlerinin desteklenmesi, çocuklar 
ve gençler için her mahalleye en az 1 
aktivite alanı, sorunların 24 saat içe-
risinde tespiti, sorunların en geç 5 iş 
günü içerisinde çözülmesi, 48 saat 
içerisinde vatandaşa geri dönülmesi, 
bisiklet ve yaya yollarının yüzde 50 
ila 75 oranında arttırılması öne çı-

kan konular oldu. Ayrıca 3 yıl içerisin-
de merkezden mahallelere ücretsiz ring 
seferleri, toplu taşımanın gece 01.00’a 
kadar hizmet vermesi, her mahallede 
başvuru merkezlerinin oluşturulması, 
belediye personel sayısının arttırılıp 
daha aktif hizmet verilmesi, 5 yıl içe-
risinde katlı otoparkların yapılması, 
kent rehberinin hazırlanması, mahal-
lelerde kültürel ve sanatsal etkinlikle-
rin düzenlenmesi ve denizi insanlarla 
buluşturmak önerileri de, paydaşlarca 
kabul gördü. 

2020-2024 stratejik planının ha-
zırlanması için oluşturulan atölye 
çalışmaları, Ekonomik Kalkınma 
ve Girişimcilik, Yaratıcı ve Yenilik-
çi Maltepe, Ayrımcılıkla Mücadele, 
Çevre Koruma ve Rekreasyon, Yöne-
tişim, Katılım ve İşbirliği, Sağlıklı, 
Güvenli ve Sosyal Kent başlıklarıyla 
devam edecek.

“Kültür Kart” sahipleri, kültür tüketerek kazandıkları puanlarla 
hediyeler alıyor. Esenler Belediyesinin, İstanbulluların 
kültürel ve sanatsal etkinliklere ilgisini artırmak ve kültür 
programlarına katılmalarını teşvik etmek amacıyla hayata 
geçirdiği “Kültür Kart” uygulaması ile sezon boyunca puan 
kazanan katılımcılar,  hediyelerini alıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından gelecek 5 yılda kent prob-
lemlerinin çözülmesi ve hayat kalite-
sinin artması hedefiyle yürütülecek 
faaliyet ve projelerin belirleneceği 
stratejik plan çalışmaları devam edi-
yor. Mevcut durumu ve ihtiyaçları 
belirlemeye yönelik yapılan çalışma-
lar kapsamında; katılımcı bir anla-
yışla, başta vatandaşlar olmak üzere, 
sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, 
kamu kurum ve kuruluşları ile mes-
leki ve akademik odaların görüşle-
rine başvuruluyor. Bu doğrultuda, 
geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 17 
ilçenin muhtarlarıyla bir araya gel-
diği buluşma gerçekleştirildi. Anket 
yöntemi ile muhtarlara, mahallele-
rine ilişkin belediye tarafından su-
nulan hizmetlerden memnuniyet ve 
beklentiler ile öncelikli ihtiyaçların 
neler olduğu soruldu. Yoğun katı-
lım sağlanan programda muhtarlar, 

mahallerinde iyileştirme gereken ko-
nular ile taleplerini belediye yetkili-
leriyle paylaştı. Sonrasında katılımcı 
yönetim anlayışı kapsamında, Bü-
yükşehir Belediyesinden hizmet alan 
vatandaşlara yönelik kapsamlı bir 
‘memnuniyet ve beklenti’ araştırma-
sı çalışması başlatıldı. https://www.
bursa.bel.tr/vatandasanket/  adresin-
den sanal yol ile yürütülen araştırma-
da, vatandaşlara ‘ulaşım başta olmak 
üzere’ belediyenin sunduğu hizmetlere 
ilişkin öncelikli beklentilerinin neler 
olduğu soruldu. 19 Ağustos tarihine 
kadar vatandaşlar, ankete katılarak gö-
rüşlerini belirttiler.
Her Vatandaş için Bir Fidan

Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, anketi dolduran her bir 
vatandaş için ilave bir fidan dikile-
ceğini söyledi. Böylece şehrin gele-
ceğine ilişkin görüş bildirenlerin,  
Yeşil Bursa’ya bir fidan kazandırmış 
olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, 
“Bayram öncesinde sosyal medya, 
bilboard ve web sitesinde duyuru-
su yapılan anketimize vatandaşlar 

oldukça yoğun ilgi gösterdi. Hem-
şerilerimiz günlük hayatta kullan-
dıkları ve gelecekte hayat kalitelerini 
artıracak hizmetler ile ilgili görüş 
bildirerek, planlama sürecine dahil 
oldular.” dedi. Vatandaş ve muhtar-
ların bakış açıları doğrultusunda bir 
ihtiyaç analizi çalışması yapılacağını 
ifade eden Başkan Aktaş, “Bu analiz 
sonucunda; kamu kurumları, üniver-
siteler, mesleki ve akademik odalar 
ile birlikte bir çalıştay düzenlenecek 
ve hizmet alanı bazında faaliyet ile 
projeler tartışılacak. Katılımcıların 
görüşleri doğrultusunda şekillene-
cek stratejik plan, 2020 tarihinden 
itibaren uygulanmaya başlanacak ve 
5 yıl boyunca Bursa’nın vizyonunu 
oluşturacak.” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada, katılımcı ve pay-
laşımcı bir anlayışla Bursa’nın yeni 
yol haritasını ‘vatandaşla birlikte’ 
belirlemek istediklerini söyledi.

Şehrin Geleceği Bursalılarla Belirleniyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 5 yıllık stratejik plana vatandaşı da dahil etti. 
Belediyenin web sitesinde  ‘Sen de Katıl, Birlikte Planlayalım’ sloganıyla kampanya 
açan Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların taleplerini dikkate aldı ve bunlara stratejik 
planda yer vermeyi hedefliyor.

Modifiye Tutkunları Çekmeköy’de Buluştu

Modifiye araç tutkunları, Çekme-
köy’de düzenlenen ‘İlker Togral Tu-
ning Day’ etkinliğinde bir araya geldi. 
Ömerli Mahallesi’ndeki açık alanda 
gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’nin 
çeşitli illerinden gelen 200’ün üzerinde 
araç görücüye çıktı. Çekmeköy Beledi-
yesi, Car Life Turkey ve Cigerci ABE 
iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 
gövde kaplamaları, ses sistemleri ve 
motor güçlendirmeleriyle birbirinden 
renkli görüntüler ortaya çıkaran modi-
fiyeli araçlar, gün boyu meraklılarının 
beğenisine sunuldu.

Organizasyonu düzenleyen ve 12 
yıldır modifiyeli araç organizasyon-
ları yapan İlger Togral, “Bu seneki 
organizasyonu Çekmeköy’de festival 
tadında gerçekleştirdik. Yaklaşık 230 
aracımız geldi. Hepsi birbirinden gü-
zel, birbirinden görsel araçlar. Herkes 
çok eğlendi, ziyaretçilerimiz çok mem-
nun kaldı. Hepimiz çok mutluyuz ve 
gururluyuz ilçemizde böyle bir orga-
nizasyon yaptığımız için. Çekmeköy 
Belediyesine çok teşekkür ediyorum. 
Katılım sağlayan herkese, ziyaretçi-
lerimize çok teşekkür ederim.” dedi. 
Etkinliğe modifiye araçlarıyla katılan 
araç sahiplerinin kendi özverileriyle bu 

işe emek verdiklerini kaydeden Tog-
ral, “Buradaki arkadaşlarımızın kendi 
aylıklarıyla, maaşlarıyla, alın terleriyle 
yapmış oldukları otomobiller bunlar. 
Ayrıca otobanda illegal hareketler ya-
pan, lastik yakan, makasa girenler değil 
bunlar. Gerçek modifiye işini yapanlar 
buradaki kişiler. Etkinlik alanındaki 
modifiyeli araç sahiplerinden bazıları 
ise modifiye tutkusunun kendileri için 
önemini anlatmaya çalıştı. 18 yaşında-
ki genç modifiye araç sahibi, “Modifi-
ye suç değildir, yaşam tarzıdır.” dedi. 
Etkinliğin yapıldığı alan ve araçların 
ortaya çıkardığı renkli anlar ise hava-
dan görüntülendi.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen 200’ün üzerinde modifiyeli araç, Çekmeköy’de buluştu. 
Ömerli’de açık alanda düzenlenen etkinlikte modifiyeli araçlar renk, motor gücü ve ses 
sistemleri başta olmak üzere çeşitli özellikleriyle renkli görüntüler oluşturdu.
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Tuzla Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından hazırlanan ve sahnelenen “7’den 
77’ye Halk Oyunları Kültürlerin Dansı 6” programı İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde 
izleyiciler ile buluştu.

Tuzla’da Kültürlerin Dansı, Birlik ve Beraberliği Sahneye Taşıdı

Tuzla Belediyesi tarafından kuru-
lan, birçok festivalde ve etkinlikte 
önemli dereceler alan Tuzla Beledi-
yesi Halk Oyunları Topluluğu, 13. 
yıl özel programında Kültürlerin 
Dansı 6 gösterisini sahneye taşıdı. 
Tuzla Belediyesi Halk Oyunları Top-
luluğu, Muğla, Adıyaman, Artvin, 
Antep, Bitlis, Karadeniz (Horon), 
Ankara (Seymen), Kırklareli, Üsküp, 
Kafkas ve Fethiye (Teke) yörelerine 
ait halk oyunlarını sahneledi. 52 ka-
dın, 31 erkek, 63 çocuk ve 2 minik 
dansçıdan oluşan 148 kişilik ekip 

gösterisi ile izleyenleri kendilerine 
hayran bıraktı.

Birbirinden güzel halk oyunları ba-
şarılı bir şekilde sahneleyen tüm ekip-
ler programın sonunda sahneye gele-
rek konukları toplu halde selamladı.
Tuzla’da Kültürlerin Zenginliğini 
Yaşıyoruz

Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcı-
sı Dr. Turgut Özcan, Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’yı temsilen 
ekipler adına eğitmenlere çiçek ve-
rerek teşekkür etti. Özcan, “Ben bu 
muhteşem kadroyu yürekten kutlu-
yorum. Kültürlerin aslında insan-
lara belki kelimelerin dışında figür 

ve danslarla, ses ve müziklerle neler 
anlatabildiğini görmüş olduk. Tuz-
la’da da, Anadolu’dan ve Rumeli’den 
gelen vatandaşlarımız müziğini, 
kültürünü, folklorunu birlikte ge-
tirdi.  Tuzla’da Belediye Başkanımız 
Dr. Şadi Yazıcı’nın desteğiyle kültür-
lerin zenginliğini yaşıyoruz. Bu zen-
ginliğin devam edip yaşaması, genç-
lerimizin bunu devam ettirmesi için 
böyle bir zemin hazırlandı ve bizde 
sürdürüyoruz. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Silivri’de Görkemli Lavanta Şenliği
Silivri Belediyesi 4. Lavanta Hasat Şenliği birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce kişinin hasat yaptığı ve fotoğraf çektirdiği şenlik keyifli geçti. Şenliğe, 
ilçe genelinden ve bölgedeki diğer ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Hasat sırasında toplanan lavantalarla el işi takılar, taçlar ve doğal sabunlar yapıldı.

Silivri Belediyesi 4. Lavanta Hasat 
Şenliği binlerce kişinin akınına uğradı. 
Tarımsal Üretim ve Araştırma Merke-
zi’nde düzenlenen şenlik birbirinden 
renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. 
Şenliğe, ilçe genelinden ve bölgedeki 
diğer ilçelerden misafirler akın etti. 
Özel olarak kurulan salıncaklarda, 
lavanta tarlalarında, yanında bulun-
durdukları sepet ve şapka gibi çeşitli 
aksesuarlar ile fotoğraf çektirdi. Hasat 
sırasında toplanan lavantalarla el işi ta-
kılar, taçlar ve doğal sabunlar yapıldı. 
Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi 
görevlileri tarafından şenliğe katılan 
misafirlere köy ekmeği, karabuğday sa-
latası ve organik salça ikram edildi. Si-
livri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 
eşi Ezgi Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Za-
fer Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu 
Bozoğlu, İBB ve Silivri Belediye Mec-
lis Üyeleri, oda ve dernek başkanları, 
muhtarlar ve Silivrililer, satış yapmak 
amacıyla kurulan stantları gezdi.

“Lavanta da, Tarım da Çok Kıymetli”
Protokol üyeleri ile şakalaşarak La-

vanta faydalarını aktaran Silivri Kent 
Konseyinin Başkanı Prof. Dr. Oğuz Öz-
yaral: “Lavanta kokladığınızda size hu-
zur veriyor, mutlu edebiliyor, rahatlata-
biliyor. Hakikaten lavanta ve tarım çok 
kıymetli. Altını çizmem gereken önemli 
bir şey varsa, o da gençlerin bu mirası-
nı tüketmememiz gerektiğidir. Tarımı 
korumak zorundayız. Burada sadece eğ-
lenmek için değil, gelecek için beraberiz. 
Hayatımızın planlaması için buradayız. 
Laf olsun diye Kent Konseyi Başkanlığı 
yapmıyorum, bu bitkiler sizin ellerinizle 
dikilecek. Bunları korumanın tek yolu, 
taşın altına eli koymak! Bu kadar net ve 
basit. Cildinizi güzelleştirir, çayını yapın 
için rahatlatır; yoğurdunuza, yemekleri-
nize katın. Esanslarını kullanın, banyo-
nuza koyun. Lavantalı ürünleri kullanın 
ama en önemlisi Silivri’nin lavantasını 
kullanın. Çünkü buranın lavantasının 
kafur oranı %3. Neredeyse 0 düzeyinde. 
Sokakta gördüğünüz her lavanta alın-
maz, çayı yapılmaz, zehirdir. Tüm bun-
lara dikkat ediniz.”

“Dünya Artık Doğal Beslenmeye Gi-
diyor”

Bezmiâlem Üniversitesi Fitoterapi 
Eğitim Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi Başkanı Prof. Dr. Murat Kartal 
tıbbi aromatik bitkiler vurgusu yaptı-
ğı konuşmasında, “Dünya artık doğal 
beslenmeye, tıbbi ve aromatik bitkiler 
kullanmaya doğru gidiyor. Yaklaşık 
110 milyar dolarlık bir pazar payı var 
bu tıbbi ve aromatik bitkilerin. Bu çev-
redeki lavanta ve farklı bitkileri tüm ye-
tiştiren çiftçilerimize burada yardımcı 
olunuyor. Onların yağlarının da elde 
edilmesi çok önemli. O yüzden bura-
da belediye başkanımıza teşekkür edi-
yoruz. Özellikle lavantanın çok farklı 
kullanım alanları var. Örneğin lavanta 
kapsülleri var ve ilaç olarak kullanılıyor. 
Dünya tıbbi ve aromatik bitkilerden 
gıda takviyesi, kozmetik ve ilaç endüst-
risi olarak yararlanıyor.” dedi.
“Yola Çıkarken; ‘Marka Kent Silivri’ 
Dedik”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz konuşmasında, “Murat hocam, 
Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve 

Araştırma Merkezi’nin, Destinasyon 
Tesisinin ve Tarım Lisesi’nin Türki-
ye’de tek ve ilk olduğunu belirterek 
belediyemize teşekkür etti. Ben de bir 
önceki belediye başkanı Özcan Işıklar 
beyefendi ve emeği geçen bütün çalı-
şanlara teşekkür ediyorum. Şimdi bize 
düşen görev o tuğlaların üstüne tuğla-
lar ilave etmek. Bu yapılanlar amacına 
ulaşmasa da belediyecilikte devamlı-
lığın esas olduğundan hareketle, bu 
tarım projelerini Dünyada ilk sıralara 
taşımak için kendimize hedef koyduk. 
Çünkü biz Silivri’ye Silivri’nin insanı-
na inanıyoruz. Yola çıkarken; ‘Marka 
Kent Silivri’ dedik. Ne demek marka 
kent? Herkesin hayatı boyunca en az 
bir kez görmek istediği, insanların ya-
şamak istediği bir şehir… 16 milyon 
İstanbullunun şehir stresinden, trafik-
ten, keşmekeşten sıkılıp gelip bir kaçış 
rotası olarak kafasını dinleyebileceği, 
elini toprağa değebileceği, organik 
ürünler yiyebileceği ve her şeyden 
önemlisi organik bir ortamda nefes 
alabileceği bir şehir. Önümüzdeki 100 
yılın en stratejik ürünü gıda olacak. 

Yalnızca yoğurt yemek için, yalnızca 
köy tavuğu almak için Nişantaşı’ndan 
Etiler’den Silivri’ye gelecek insanlarla 
karşılaşacaksınız. Bunun için topra-
ğa inanmamız, çiftçiye güvenmemiz, 
üreteni desteklememiz lazım. Silivri 
Belediye Başkanı olarak söz veriyo-
rum; her zaman üretenin yanında, 
çiftçinin yanında, köylünün yanında 
olacağım. Buğday, ayçiçeği, kanola 
gibi geleneksel çiftçilikten bir miktar 
ayrılıp aromatik bitkilere, seralara, çi-
çekçiliğe, ürünü çeşitlendirip burada 
toprakla üretim yapmak zorundayım. 
Şenliğimizi şereflendiren tüm hemşe-
rilerime teşekkür ediyorum.” dedi.

Şenliğin sahne programı Silivri 
Dans Gurubu’nun halk oyunları gös-
terisi ile başladı. Seyircilerin büyük 
beğenisini toplayan yöresel gösterinin 
ardından protokol üyeleri konuşma-
larını yaptı. Programın devamında ise 
Silivri Hasgal Anadolu Lisesi Müzik 
Grubu birbirinden güzel parçaları 
seslendirerek alkışları topladı.

Afetlerin oluşturabileceği yıkıcı etki-
leri azaltmak, afetlere karşı toplumsal di-
renç ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla 
Sultanbeyli Belediyesi tarafından kurulan 
SAKUT, katıldığı eğitimlerle olası afetlere 
hazırlanıyor. Afetlere hazırlık mali destek 
programı kapsamında İSTKA’nın des-
teğiyle 2014 – 2015 yıllarında kurulan 
SAKUT, belediye personelinden gönül-
lülük esasına dayanarak oluşturuldu. 1-5 
Temmuz tarihlerinde arama kurtarma, 

ilk yardım, yüksekten iniş-çıkış, tahliye, 
sel eğitimi, deprem gibi konularda AFAD 
tarafından eğitim verildi.

SAKUT ile ilgili bilgi veren Başkan 
Keskin, “Deprem gerçeğini hiç birimiz 
görmezden gelemeyiz. Afetlerin oluş-
maması için önlemlerimizi el birliğiyle 
almak durumundayız. Olası afetlere 
karşı da hazırlıklı olmak durumunda-
yız. Bu kapsamda 2014 yılında SA-
KUT ekibimizi oluşturduk ve bu ekibi 
olası durumlara karşı hazırlıklı tutuyo-
ruz. Rabbim dünyamızı ve ülkemizi 
afetlerden korusun.” dedi.

SAKUT, AFAD’ın Eğitimlerine Katıldı
Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi (SAKUT) AFAD tarafından 
düzenlenen eğitime katıldı. Bir hafta süren eğitimlerde arama 
kurtarma, ilk yardım gibi alanlarda uygulamalar yapıldı.

Sarıyer Belediyesi, ‘Evde Sağlık Hizmeti’ kapsamında 
2019 yılı içerisinde evden çıkamayacak olan bin hastaya 
ulaşarak, tedavi uyguladı.

Evde Sağlık Hizmeti 4 Bin Hastaya Ulaştı

Sarıyer Belediyesi, evde sağlık hiz-
metine ihtiyaç duyan hastalara ulaşarak 
tedavilerine yardımcı oluyor. Randevulu 
sistem ile hafta içi çalışan sağlık persone-
li, günde ortalama 10 vatandaşı evinde 
tedavi ediyor. Hastaların genel muaye-
nelerini yapan ekipler; sonda değişimi, 
pansuman, yatak yarası tedavisi, operas-
yon sonrası yara bakımı gibi işlemler ya-
pıyor. Gerekli görülmesi halinde hastalar 
uzman doktorlara yönlendiriyor. 2015 
yılından bugüne kadar 4 bin hastaya ula-
şan ekipler, hastaların iyileşme sürecinde 

her aşamayı titizlikle yürütüyor. Bu hiz-
metten yararlanmak isteyen vatandaşla-
rın 444 1 722 numaralı telefondan Sarı-
yer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünü 
arayarak evde sağlık hizmeti talebinde 
bulunmaları yeterli oluyor.
 “Tedaviyi Ayağımıza Getiriyorlar”

Hizmetten faydalanan hastalardan biri 
olan ve geçirdiği trafik kazası nedeniyle 
zor günler yaşayan Erdal Cengiz, Sarıyer 
Belediyesi personeline teşekkür ederek, “ 
Belediye başkanımız sağ olsun böyle bir 
hizmet çıkarmış. Arkadaşlarımız tedaviyi 
ayağımıza getiriyor.” diye konuştu.
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Hayata Sağlıklı Dişlerle Gülümseyecekler

Bu Tatilde Engel Yok

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü, Esenyurt Özel Esencan 
Hastanesi iş birliği ile hayata geçirdiği 
“Bir Engel de Diş Olmasın” sosyal so-
rumluluk projesi kapsamında engelli 
bireylere ücretsiz ağız ve diş sağlığı 
hizmeti sunuyor. Türkiye’de bir ilk 
olma özelliği taşıyan projede 150 bi-
reyin tedavisinin de tamamlanması 
planlanıyor. Beylikdüzü Belediyesi-
nin sağlık anlamında sunduğu önemli 
hizmetlerden biri olan nakil hizmeti 
ile hastaneye taşınan çocukların tüm 
tahlil ve tedavi süreçleri ise ailelerin 
bilgi ve onayı ile gerçekleşiyor.

Tüm Muayene ve Tedaviler Ücretsiz 
Yapılıyor

Esenyurt Özel Esencan Hastanesi 
ile ortak yürütülen projede muayene-
leri sonucu bireylerin ortodonti, çene 
cerrahisi ve implant hizmeti dışında 
tüm önemli müdahaleleri gerçekleş-
tiriliyor. Müdahale yapılırken kimi 
zaman genel anestezi ihtiyacı doğması 
sonucu gerekli kan tahlili ve tetkik-
lerle bireylerin anesteziye uygun olup 
olmadıkları tespit ediliyor ve tüm bu 
işlemler ailelerin onay ve bilgisi dâhi-
linde gerçekleştiriliyor. Şimdiye kadar 
ise 17 kişinin röntgen ve tahlilleri 
sonrasında diş çekimi, dolgu, diş taşı 
temizliği, kanal tedavisi gibi işlemleri 
ücretsiz olarak yapıldı.

“Ulaşılabilir Sağlık Hizmeti Köprü-
sü Kuruyoruz”

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü yetkilisi Ali Onur Baştuğ, 
“Beylikdüzü Belediyesi olarak yetki 
ve sorumluluklarımız çerçevesinde, 
almaları gereken hizmetleri alamayan 
vatandaşların sorunlarına başka bir 
bakış açısıyla çözüm projeleri üretme-
ye çalışıyoruz. Bu sorumlulukla geliş-
tirdiğimiz projelerden biri olan “Bir 
Engel de Diş Olmasın” projemizle diş 
sağlığı hizmeti alamayan düşük gelir-
li ailelerin çocukları ve sistemsel ak-
saklıklara yönelik bireylerin hayatını 
kolaylaştıran ücretsiz tedavi hizmeti 
sağlıyoruz.” dedi.

Beylikdüzü Belediyesinin Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği “Bir Engel de Diş Olma-
sın” sosyal sorumluluk projesi ile ilçede yaşayan engelli bireyler ücretsiz ağız ve diş sağlığı 
hizmeti alıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlü-
ğüne bağlı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi, sosyal beledi-
yecilik faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Sarıyer’de yaşayan engelli çocuklar ve aileleri için düzenlenen yaz kampında, hem ço-
cuklar hem de onları bir an olsun yalnız bırakamadığı için sosyal hayata katılamayan 
aileleri gönüllerince eğlendi.

Evinden çıkamayan engellilerin 
hayata aktif katılımını sağlamak ve 
sosyalleşmesi amacıyla hizmet sunan 
Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyık-
lık Engelliler Sarayı yaz mevsimin-
de de ara vermeden eğitim vermeye 
devam ediyor. Engelliler Sarayı’nın 
en aktif sınıflarından biri de beden-
sel ve zihinsel engel grupların kurs 
aldığı Ahşap Oyuncak Atölyesi. 35 
kişiden oluşan sınıfta, kursiyerler 
ahşap oyuncak yaparak psikolojik 

tedavi görüyor, öz güven gelişimini 
sağlıyor hem de meslek sahibi olup 
para kazanıyor.
Kimi Vagonları Kimi Tekerlerini 
Üretiyor

Her sabah önlüklerini giyen 
kursiyerler, hocalarının kendileri-
ne öğrettiği bilgilerle ve ahşapları 
oyuncağa dönüştürüyor. El ve göz 
koordinasyonunu sağlayan engelli-
ler, kılıçtan kedi evine, bastondan 
biblolara kadar her türlü oyuncağı 
rahatlıkla yapabiliyor. Yapımı ta-
mamlanan ürünler ise festivallerde 

kurulan stantlarda ve Engelliler Sa-
rayı’ndaki halka açık mağazada satı-
şa sunuluyor. Bugüne kadar en çok 
satan ürünlerin başında ise minik 
tren geliyor. 6 ay önce yapımına baş-
lanan trenden bugüne kadar 2 bin 
adet satıldı.Trenin çok satmasıyla 
büyük moral toplayan engelliler, sa-
tışı daha çok artırmak için tren üre-
timine yöneldi. Öğrencilerden kimi 
vagonları kimi tekerlerini yapıyor. 
Azimli oldukları görülen kursiyerle-
rin hedefi, 100 bini aşmak.

Engelli Bireyler  6 Ayda 2 Bin Oyuncak Tren Yapıp Sattı
Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Ahşap Oyuncak atölyesi 
kursiyerleri 6 ay gibi kısa bir sürede yaptıkları oyuncak trenlerden 2 bin adet sattı. 
Çok satanlar listesinin başında yer alan trenlerden elde edilen gelir, engelli kursiyerler 
arasında paylaşılıyor. Ürünlerinin beğenilmesiyle moral bulan engelliler, bir yıl içinde 
100 bini aşmayı hedefliyor.

Avcılar Kadın El Emeği Pazarı

Eyüpsultan Belediyesinden Gönüllere 
Dokunan Hizmet

Kadınların el emeği ürünlerini 
sergileyerek ev ekonomisine katkı 
sunmalarını sağlayan, aynı zamanda 
sosyalleşmek için güzel bir ortam yara-
tan pazar, Ambarlı Mahallesi Ihlamur 
Yolu’nda saat 16.00-23.00 arasında fa-
aliyet gösteriyor.
Avcılarlı Kadınlar için Büyük Fırsat

El Emeği Pazarı’nda kendi ürettik-
leri takı, giysi, el işi, örgü ve süs eş-
yalarını sergileyen kadınlar, El Emeği 
Pazarı’nın hem ek gelir elde etmek için 
hem de sosyalleşmek, arkadaşlarıyla 
vakit geçirmek için iyi bir fırsat oldu-
ğunu söyleyerek Avcılar Belediyesine 
ve Başkan Hançerli’ye teşekkürlerini 
ilettiler. Avcılar halkını El Emeği Pa-
zarı’na çağıran kadınlar, ürünlerini 
insanlarla paylaşmaktan zevk aldıkları-
nı, üretmeye ve paylaşmaya devam et-
mek istediklerini belirttiler. El Emeği 
Pazarı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla 

sohbet eden, dertlerini dinleyen Avcı-
lar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 
pazarın önemli bir proje olduğunu 
ifade ederek, “Kadın el emeği bizim 
için çok önemli ve çok güzel. Güzel 
olan şeyleri devam ettirip güçlendirme 
arzusundayız. Sıkıntıları dinliyoruz, 
sorunları dinliyoruz ve burayı nasıl 
daha da güzel bir hale getirebiliriz diye 
hep birlikte kafa yoruyoruz. Her şeyin 
daha güzel olması için var gücümüzle 
çalışacağız.” dedi.
“Avcılar Halkı Sahilimizi Daha Çok 
Kullanmalı”

Hançerli, Avcılar halkını Avcılar 
sahiline davet ederek, “Avcılar halkını 
sahilimizi daha çok kullanmaya ça-
ğırıyorum. Sahile inerken de buraya 
mutlaka uğramalarını isterim. Bura-
da hanımefendilerin kendi elleriyle, 
emeğiyle, alın teriyle ürettiği çok gü-
zel ürünler var. Avcılar halkını buraya 
gelip görmeye, bu ürünlerden almaya 
davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Avcılar Belediyesinin düzenlediği Kadın El Emeği Pazarı’nın 
5’incisi Başkan Turan Hançerli’nin katılımıyla açıldı. Avcılarlı 
kadınlar tarafından üretilen çeşitli ürünlerin sergilendiği 
Avcılar Belediyesi Kadın El Emeği Pazarı faaliyete başladı. 

Bundan sonra ilçede yaşayan yaşlı, 
engelli ve maddi durumu yeterli ol-
mayıp tek başına yaşayan ihtiyaç sa-
hiplerinin evlerinin temizliği, Yaşlı ve 
Engelli Hizmetleri Birimi tarafından 
yapılacak. Bunun için ilk etapta iki te-
mizlik ekibi oluşturuldu.

Ekipler, Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü tarafından tespit edilen yaşlı, 
engelli ve maddi durumu yeterli olmayıp 
tek başına yaşayan kişilerin evlerine gide-
rek temizlik yapacak. Temizlik sırasında, 
hiçbir nokta göz ardı edilmeden evler 
köşe bucak temizlenerek pırıl pırıl hale 
getirilecek. Evler, ayda bir gün düzenli 
olarak ekipler tarafından en ince ayrıntı-
sına kadar temizlenecek.
“Vatandaştan Olumlu Bildirimler Alı-
yoruz”

Temizlik hizmetiyle ilgili Yaşlı ve En-
gelli Hizmetleri Birimi Sorumlusu Le-
vent Bulut, yaptığı açıklamada şunları 
söyledi; “Belediye Başkanımız Deniz Kö-
ken sayesinde, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sa-
hibi vatandaşlarımıza ev temizliği hizmeti 
vermeye başladık. Bu hizmetten dolayı 
çok güzel, olumlu bildirimler alıyoruz. 
Birimimizde ayrıca medikal malzeme 

desteğimiz var, yatalak hastalara tıraş hiz-
meti veriyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaş-
larımıza kültürel geziler yapıyoruz.”
“Belediye Başkanımız Deniz Köken’e 
Binlerce Teşekkür Ediyorum”

Çalışmalar Düğmeciler Mahalle-
si’nde başladı. Ekipler, burada, yatalak 
hasta eşi Yusuf Bahri Parlak ile birlik-
te yaşayan Ümmügül Parlak’ın evine 
gittiler. Evde temizlik ekibi tarafından 
titiz bir temizlik yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesinin verdiği 
hizmetlerden çok memnun olduğunu 
belirten Ümmügül Parlak, şöyle devam 
etti; “Eyüpsultan Belediye Başkanımız 
Deniz Köken’e binlerce teşekkür edi-
yorum. Mutlu ve sıhhatli olsun, va-
tanını sevsin, bizlere yardımcı olsun.” 
diye başladığı sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Eşim 5 senedir hasta, 2 senedir yata-
lak. Bir kızım Dalaman’da yaşıyor, bir 
kızım sizlere ömür. Eşime tek başıma 
bakıyorum. 1947 yılından bu yana 
Eyüpsultan’da yaşıyorum. Allah razı 
olsun Eyüpsultan Belediyesinden. Be-
nim beyime bakıyorlar, hep yardımcı 
oluyorlar. Deniz Bey bayramda bir de 
çikolata yollamıştı, çok sevinmiştim.”

Engelli bireyler kadar aileleri de ya-
şamın her alanında çeşitli zorluklarla 
karşılaşıyor. Hepimizin ortak amacı bu 
zorlu hayatı onlar için bir nebze de olsa 
güzelleştirebilmek. Bu amaçla 2014 yılın-
da Koç Üniversitesi iş birliğiyle kurulan 
Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Mer-
kezi’nin (EÇADEM) her yıl düzenlediği 
yaz kampı, engelli çocuklar ve ailelerini 
yıllardır uzaktan baktıkları denizle buluş-
turuyor. Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal 
Tesisleri’nde engelliler için özel olarak 
tasarlanan ‘Engelsiz Plaj’da gönüllerin-
ce eğlenen çocuklar, eğitici aktivitelere 
de katılıyor. Çocuklarını güvenle tatile 
çıkaran aileler ise rahat bir nefes alıyor. 
Kampa katılan veliler, bu projeyle ilk defa 
kendilerine zaman ayırdıklarını ve tatile 
çıktıklarını söylüyor.

Hem Çocuklar Hem de Aileleri Yarar-
lanıyor

Yaklaşık bir hafta boyunca şehrin 
gürültüsünden uzak ve doğayla iç içe 
kamp yapacak, özel bireyler, gün için-
de ritim çalışmaları, yüz boyama, dans 
gibi aktivitelerle eğlenirken aileleri ise 
denizin tadını çıkarıyor. Kampta ayrıca 
psikolojik danışmanlık hizmeti de ve-
riliyor. Bu kampın hem çocuklar hem 
de aileleri için bir terapi gibi olduğu-
nu belirten eğitmenler, kampa katılan 
ailelerin birçoğunun tatil yapma im-
kânının olmadığını belirtiyor. Zihinsel 
engellilerin bakımının zor olduğunu 
ve ailelerin bir an olsun yanlarından 
ayrılmadığını söyleyen öğretmenler bu 
kamp sayesinde ailelerin kendilerine 
zaman ayırabildiğini belirtiyor.

Ataşehir’de 750 Kursiyer 
Sertifikalarını Aldı
Ataşehir Belediyesinin Ataevleri’nde meslek edindirme 
ve hobi kurslarına katılan kursiyerler düzenlenen törenle 
sertifikalarını aldılar.

Hobi ve meslek edindirmeye yönelik 
kurslar verilen Ataşehir’deki 6 Ataevi’nde; 
ahşap, el sanatları, biçki-dikiş, takı tasa-
rım ve tığ örgü, makine nakışı, iğne oyası, 
deri işlemeciliği, aşçılık, kuaförlük, bilgi-
sayar, İngilizce, okuma-yazma ve bağla-
ma eğitimleri tamamlandı. 2018-2019 
eğitim-öğretim döneminde Ataevleri’nde 
düzenlenen kursları başarıyla bitiren 750 
kişi, sertifikalarına kavuştu.

Özellikle kadınlara ekonomik an-
lamda güçlenebileceği meslekler ka-
zandıran ve sosyal çevrelerinin geliş-
mesine de katkı sağlayan bu kurslara 
katılan kadın sayısı ilk günden bugüne 
13 bin 182 kişiye ulaştı.

Törende konuşan Ataşehir Belediye 
Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, “Ata-
şehir Belediyesi olarak kadınlara büyük 

önem veriyoruz. Meslek edindirme ve 
hobi kurslarımız bu amaca bir örnektir. 
Bu çalışmalarımız, siz değerli kadınların 
toplumda hak ettikleri yeri alabilmesi 
için yapılmıştır. Hem ailenize hem de ül-
kemize faydalı birer birey olarak, ekono-
miye katkı sağlamanız için eğitimlerimiz 
sürecek. Kurslarımız sizlerden gelen talep 
ve istekler doğrultusunda güncellenerek 
devam edecek.” dedi.    

Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar yap-
tığı konuşmada şunları söyledi, “Bu 
yılki eğitim dönemimiz içerisinde top-
lam 17 kurs düzenledik. Bugün ise hobi 
kurslarımıza katılanlara katılım belgele-
ri, meslek edindirme kurslarımıza katı-
lanlara da sertifikalarını sunuyoruz. Ka-
dın, çocuk, engelli, sağlık ve aile yapısı 
üzerine çalışmalarımız devam ediyor. 
Kadınlarımızı meslek ve iş sahibi yap-
manın mutluluğunu yaşıyoruz.”    
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Çocuklara bilimi sevdirmek ve bilim insanı olmaya 
yönlendirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından 
İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 
adının verildiği bilim merkezi kuruldu. Çocuklar el 
becerilerini ve düşüncelerini geliştirdiği bilim merkezinde 
icat yapma fırsatı da buluyor.

Bağcılar’da Fuat Sezgin Bilim Merkezi 
Kuruldu

Üreticiye Destek Meyvelerini Verdi

 Metro Güvenlik İzleme Merkezi 

Esenyurtlulara KOSGEB Desteğiyle İş İmkânı

Kartal Belediyesinden İstihdama Yönelik Eğitimler

Bağcılar Belediyesi, geleceğin bilim in-
sanı olmayı düşünen öğrencilere yönelik 
önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bu kap-
samda Bağcılar Belediyesi,  8D Sinema ve 
Planetaryum binasının içinde bilim mer-
kezi oluşturuldu. Bilim üssüne ise dün-
yanın önde gelen tarihçilerinden  olan 
akademisyen, İslam Bilim Tarihi Araştır-
macısı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in adı verildi.

Fuat Sezgin Bilim Merkezi’nde gir-
dap tünelinden jiroskopa, Arşimet deney 
istasyonundan fısıltı çanaklarına kadar 
çok sayıda bölüm bulunuyor. Çocuklar 
okullarda teoriğini gördüğü derslerin bu 
deney istasyonlarında uygulamasını yapı-
yor. Ayrıca ressam robot, robot uçak, gü-
neş enerjisi atölyelerinde bireyler, günlük 
olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşa-
bilme ve düşünce becerilerini geliştirebil-
me özelliklerini de kazanıyor. Kendilerine 
verilen malzemelerden icatlar yapan öğ-
renciler, kendi yapmış oldukları robotları 
da yanında götürüyor. Bilim merkezi, 
ziyaretçilere aktif şekilde gezebilecekleri, 
dokunabilecekleri, deneyebilecekleri di-
namik ortamlar da sunuyor.

“Bu Merkezden Geleceğin Bilim ve 
Teknoloji Dehalarının Yetişmesini 
Ümit Ediyorum”

Çocuklar bilim merkezinde bilimi 
eğlenceye de dönüştürüyor. Kimi bisik-
let pedalı çevirerek enerjisiyle elektrik 
üretirken kimi maddenin dördüncü 
halini yansıtan plazma kürelerine do-
kunarak floresan lambayı çalıştırıyor. 
Öğrenciler, yaptıkları bu uygulamalarla 
eğlenirken öğreniyor. Hafta içi gençlere 
açık olan bilim merkezi, hafta sonu ye-
tişkinlere hizmet veriyor.

Daha güçlü bir nesil için çalıştıkla-
rını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, “Her konuda olduğu 
gibi bilim konusunda da geleceği şe-
killendirmek durumunda ve sorumlu-
luğundayız. Bu anlayışla eğitimin her 
alanında çocuklarımızın ve gençlerimi-
zin yanındayız. Çocuklarımıza ilham 
vermek, onları bilime teşvik etmek 
maksadıyla kurduğumuz bu merkezden 
geleceğin bilim ve teknoloji dehalarının 
yetişmesini ümit ediyorum. Çocukları-
mızı keyifli ve yararlı zaman geçireceği 
bilim merkezine bekliyorum.” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin (KÜGİM) desteğiyle maaşlı 
bir çalışanken cirosu 1,5 milyon TL olan bir şirketin sahibi oldu.

Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ile Gelen Büyük Başarı

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Raşit 
Ermiş Trakya Üniversitesi Elektronik 
bölümünden mezun oldu. Ermiş, 16 
yaşında lisedeyken çalışmaya başladı. 
13 sene proje 13 sene uygulama-sa-
tış bölümünde toplam 26 sene dö-
şeme sektöründe çalıştı. Fabrikada 
çıkan yangın sonrası, çalıştığı bölüm 
kapandı ve kendi işini kurmaya ka-
rar verdi. Küçükçekmece Belediyesi 
Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi 
(KÜGİM) bünyesinde KOSGEB kur-
suna katıldı. 2018 yılında Teknik Yapı 
Çözümleri şirketini kurdu. KÜGİM 
Açık Ofiste çalışmaya başladı. Şirketin 
cirosunu kısa sürede 300 bin TL’den, 
1 buçuk milyon TL’ye çıkardı. Şimdi 
kendisine bağlı 50 kişilik ekiple sektö-
rün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. 
Sadece Türkiye ile de kalmadı, KKTC, 
Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, 
Sırbistan, Türkmenistan, Cezayir, 
Suudi Arabistan’a da ihracat yapıyor. 
Gelecek hedefi ise döşeme sektörde en 
iyiler arasına girerek cirosunu 20 mil-
yon TL’ye çıkarmak.
İşyeri   Açık Ofis

KÜGİM Açık Ofis’te çalışmalarına 
devam eden Raşit Ermiş işe başlama 
hikâyesini ise şu sözlerle anlattı, “Fab-
rikada çıkan yangından sonra bizim 
bölüm kapandı. Beni tekstil, gıda 
gibi başka bir bölüme kaydırmak is-
tediler. Ben de kendi alanımda çalış-
mak istediğim için müsaade istedim. 
KOSGEB kursunda hocamız buradan 

bahsetmişti. Başvurdum 2 günde çık-
tı. Ofis kurmadan, elektrik vs. parası 
vermeden KÜGİM Açık Ofiste işimi 
sürdürüyorum. Bu gerçekten inanıl-
maz bir destek. 5-6 aydır inanılmaz iş 
yapmaya başladık ve bu noktaya gel-
dik. Bu nedenle Küçükçekmece Bele-
diyesine çok teşekkür ediyorum.”
“Sevdiğiniz İşle Hem Para Kazanın 
Hem Mutlu Olun”

Başarılı olmak isteyen gençlere de 
seslenen Ermiş, “İşten çıkınca şunu 
öğrendim. Herkes işi ben yapıyorum 
sanıyormuş. Güven çok önemli. Şu 
an ben parasız malzeme bile alabiliyo-
rum. Gençler sevdikleri işi yapsınlar, 
istemedikleri işi yapmasınlar. Pes et-
mesinler. Ben ilkokuldayken bisküvi 
kabını defter kabı diye satardım me-

sela. Para önemli ancak sevdiğin işi 
yaparak da iyi para kazanılabilir. Hem 
para kazanıp hem mutlu olabilirler 
böylelikle.” diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi Strateji 
Geliştirme Müdürlüğüne bağlı KÜ-
GİM Açık Ofis, KÜGİM Girişimcilik 
eğitiminden geçen, haftanın en az 3 iş 
günü kendi işiyle uğraşabilecek, Kü-
çükçekmece’de ikamet eden girişim-
cileri bekliyor. KÜGİM Açık Ofis’ten 
faydalananlara ayrıca, Sosyal Medya 
Uzmanlığı, E-Ticaret, Mobil Uygu-
lama, Veri Analizi, Web tabanlı Proje 
Geliştirme gibi eğitimler de veriliyor. 
KÜGİM Açık Ofis’ten faydalanmak 
için 444 4 360/ 8525 nolu telefon-
dan,  www.kugim.com.tr  adresinden 
bilgi alınabilir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Tarım AŞ 
tarafından başlatılan yaban mersini yetiştiriciliği projesi meyvelerini vermeye başladı.

Bursa’da tarımsal kalkınmanın destek-
lenmesi ve kaliteli üretimin arttırılması 
hedefiyle önemli çalışmalara imzasını 
atan Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki Ta-
rım AŞ.’nin desteğiyle üretime başlayan 
çiftçiler, ticari değeri ve kullanım çeşitli-
liğinin her geçen yıl arttığı yaban mersi-
ninden ürün almaya başladı.

İznik’te elde edilen ürünlerin tadına 
bakan Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, projenin Bursa için 
heyecan verici olduğunu söyleyerek, 
“Hem İznik’e hem de Bursa’ya değer 
katacak olan proje üzerinde bir süredir 
çalışıyorduk ve sonuçları itibariyle bü-
yük bir kazanıma dönüştü. Ayrıca Or-
haneli, Kestel ve İnegöl’de de bu proje 
kapsamında üretim yapan çiftçilerimiz 
var. Önümüzdeki günlerde yerinde in-
celeme yapmak üzere bu çiftçilerimizin 
de bahçelerini ziyaret edeceğiz.” dedi. 

İznik civarında yetiştirilen numune 
ürünleri görünce çok mutlu olduğunu 

ifade eden Başkan Aktaş, doğru adım-
larla, üretimin teşvik edilmeye devam 
edileceğini ve kırsal kalkınmanın 
Bursa için bir zenginlik olacağını söz-
lerine ekledi. Büyükşehir Belediyesi, 
yaban mersininin tarımsal üretiminin 

geliştirilmesi ve üretim potansiyelinin 
arttırılması amacıyla, 2016 yılından 
bu yana çalışmalarını sürdürüyor. 
Bursa’da bugüne dek 70 çiftçiye ya-
ban mersini fidanı dağıtıldı ve üretim 
çalışmaları desteklendi. 

İstanbulluların güvenle seyahat edebilmesi için Metro 
İstanbul’un hayata geçirdiği “Güvenlik İzleme Merkezi”, 
7 bine yakın kamera ve ileri teknolojik ekipmanıyla 7/24 
hizmet veriyor. Sekiz oturumda, 9 raylı sistem hattı, yeni 
nesil teknolojik ekipmanla izleniyor.

Esenyurt Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen girişimcilik eğitimleri başladı. Vatandaşlar 
eğitim sonunda alacakları girişimcilik belgesiyle kendi işini kurma imkânı bulacak.

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle; vatandaşlara ilgi alanları ve 
yetenekleri doğrultusunda uzmanlaşabilecekleri birçok branşta eğitimler veriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şir-
ketlerinden Metro İstanbul, İstanbul-
luların güvenli ve huzurlu bir şekilde 
yolculuk yapabilmesi için çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Ağustos 2018’de yeni 
nesil teknolojik ekipmanla donatılan 
Güvenlik İzleme Merkezi (GİM) ha-
yata geçirildi.

Merkez sayesinde, olası bir soruna, 
hızlı ve sonuç odaklı müdahale ediliyor.

Güvenlik İzleme Merkezi’nde, İs-
tanbul’un metro ağındaki 7 bine yakın 
kamera, 8 oturumda sürekli olarak iz-
leniyor. Her ay yaklaşık bin 800 olaya 
müdahale edilen merkezde, 7/24 hiz-
met veriliyor. 35 lisans mezunu özel 
güvenlik personeli ve 4 süpervizörün 
görev aldığı teknolojik merkezde ayrı-
ca polis memurları da bulunuyor.
Şüpheli Durumlarda Hızlı Tespit

Güvenlik İzleme Merkezi, ağırlıklı 
olarak tehlikeli durum, anormal iş-
leyişler ve şüpheli faaliyetlerin anın-
da tespit edilmesi amacıyla Yenikapı 
Metro İstasyonu içerisinde kuruldu. 
İstanbul’un tüm raylı sistem hatların-
daki güvenlik ve işletme stratejilerinin 
gözlendiği bu merkezde, destek amaçlı 
ileri kullanım imkânları bulunuyor.

Halen üzerinde çalışılan ve kısa vadede 

devreye alınması planlanan akıllı yazılım-
larla da analitik izlemeye geçilecek. Böy-
lece, gerçek ve algısal güvenlik seviyesinin 
en üst düzeye çıkarılması sağlanacak.
Başkan İmamoğlu’ndan Ziyaret

Kurban Bayramında yaptığı ziyaret-
ler sırasında GİM’e de ziyarette bulunan 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, çalışmaları yerinde 
inceledi. Merkezin faaliyetleri hakkında 
yöneticilerden detaylı bilgi alan Başkan 
İmamoğlu, metronun güvenliği için mer-
kezin önemine dikkat çekti.
Hırsızlığa Anında Müdahale

Kurulduğu günden bu yana önemli 
başarılara imza atan GİM ekipleri son 
olarak, Yenikapı Metro İstasyonu çı-
kışındaki oturma banklarında laptop 
çantasını unutan bir kadın yolcunun 
mağduriyetini giderdi.

Merkezde, CCTV (Close Circuit 
TeleVision) sistemi ile geriye dönük ya-
pılan canlı izleme sonucu, laptopu alan 
şahsın tespiti yapılarak istasyon polisi 
tarafından turnike bölgesinde yakalan-
ması sağlandı. Laptopu çalınan kadın 
yolcu, yaşadığı mağduriyetin çok kısa 
sürede giderilmesi üzerine Güvenlik 
İzleme Merkezi ekiplerine teşekkür etti.

Esenyurt Belediyesi’nin KOSGEB 
işbirliğiyle başlattığı Girişimcilik Eği-
timi protokolünün ilk programı başla-
dı. Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim 
Merkezi’nde başlayan eğitim progra-
mının ilk ayağını mülakat oluşturdu. 
Mülakata katılan 200 Esenyurtlu va-
tandaştan 30’u girişimcilik eğitimini 
almaya hak kazandı. Vatandaşlara 
kolaylık sağlamak amacıyla başlatı-

Kartal belediyesi Uğur Mumcu, 
Hürriyet, Yakacık ve Soğanlık Kül-
tür Merkezleri ile Barış Manço Halk 
Kütüphanesi ile Atalar Kütüphane’de 
başlayacak olan kurslarda kursiyerler; 
keman, İngilizce, Rusça,   diksiyon, 
gitar, satranç, makine nakışı, giyim, el 
sanatları, okuma yazma, drama-tiyatro, 
tel kırma, şiş örücülüğü,  3-6 yaş ço-
cuk bakım odası, resim, bağlama, ney, 
zurna, yağlı boya resim, çini, çocuk 
korosu, felsefe atölyesi, piyano, çocuk 

lan uygulamada dersler cumartesi ve 
pazar günleri 30’ar kişilik gruplar 
halinde toplam 32 saat sürüyor. Eği-
timlerde kursiyerler KOSGEB kredi-
sini alabilmek için proje hazırlamanın 
inceliklerini öğreniyor. İlçedeki va-
tandaşlar için ücretsiz olarak verilen 
eğitimlere katılan kursiyerlerin kurs 
bitiminde belgeleri e-devlet hesap-
larına işleniyor. Yetkililer, Esenyurt-
luların yoğun ilgi gösterdiği bu uy-
gulamanın düzenli aralıklarla devam 
edeceğini söyledi.

gelişimi, aşçılık, pastacılık, kuaförlük, 
masa tenisi, mefruşat, kurdele nakış, 
maket uçak yapımı ve el sanatları ala-
nında eğitimler alacak.
“İşsizlik Sorununa Yeni Çözümler 
Getiriyoruz”

Özellikle kadınların üretimde oldu-
ğu, meslek edinerek ekonomik bağım-
sızlıklarını sağlayabilecekleri çalışma-
larda yer almalarının kendileri için çok 
önemli olduğuna vurgu yapan Kartal 
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 
“Kartal Belediyesi olarak ülkemizin en 
büyük sorunlarından olan işsizliğe eli-
mizden geldiğince çözüm üretebilmek 

Kursiyerlere kredi imkânı sağlanıyor
Eğitime katılan vatandaşlar, giri-

şimcilik belgelerini alarak hazırladıkla-
rı iş planlarıyla KOSGEB’e kredi için 
başvuru yapabiliyorlar. Onaylanan 
projelerin sahipleri KOSGEB girişim-
cilik desteği alarak kendi işini kurma 
imkanı buluyor. Açılan bu yeni işyer-
leri bir yandan ülke ekonomisine kat-
kıda bulunurken, diğer yandan da işe 
alımlarla istihdamı artırıyor.

adına yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu-
nunla alakalı yeni bir sosyal sorumluluk 
projesini hayata geçirdik. KARKAM 
(Kartal Kariyer Merkezi) adını verdiği-
miz bu proje ile iş arayan vatandaşlar ve 
işverenleri; ihtiyaçları, mesleki ve kişisel 
yetenekleri doğrultusunda profesyonel 
platformda buluşturmayı amaçlıyo-
ruz. Bu projemiz birçok vatandaşımı-
zın işsizlik sorununa çare olabilecek. 
Özellikle kadın istihdamı konusundaki 
çalışmalarımızın da artarak devam ede-
ceğini belirtiyor, açılacak kurslarımıza 
üretimde olmak isteyen tüm vatandaş-
larımızı davet ediyorum.” dedi.
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2. Iza Buğdayı Şenlikleri ve Tarla Günleri Gerçekleşti

İstanbul’da 24 Saat Ulaşım Hizmeti

Bolu’da, genetiğini koruyan Iza buğdayı ile ilgili düzenlenen “Iza Buğdayı Şenlikleri ve 
Tarla Günleri”nin ikincisi gerçekleştirildi.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları 6 metro ile 24 otobüs hattının gece hizmet 
vereceğini duyurdu. Gece ulaşımını kullananlar çift bilet ücreti ödeyecek.

Bolu Civril Mahallesi’nde düzenle-
nen programa Bolu Belediye Başkanı 
Tanju Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı 
Önder Yaman, Göynük Belediye Baş-
kanı Ahmet Çankaya, BAİBÜ Rektö-
rü Prof.Dr. Mustafa Alişarlı, Tarım İl 
Müdürü İzzet Murat, Ticaret Sanayi 
Odası Başkanı Türker Ateş, STK tem-
silcileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.  

Civril Mahallesi’nde bu yıl ikinci-
si düzenlenen ‘Iza Buğdayı Şenlikleri 
ve Tarla Günleri’nde Iza Buğdayının 
önemine dikkat çekildi. Yapılan ça-
lışmalarla ilgili bilgiler veren BAİBÜ 
Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi 
Nusret Zencirci, “Bolu Iza zenginliği-
ne sahip bir şehir. 14 kromozomlu ve 
son günlerin sağlık açısından değerli 
olan buğdayı. Bolu Seben ve çevresin-
de kendi kendine uzun yıllardır yetişen 
bir buğdayımız. Besleyiciliği, sağlığı, 
göz koruması, şekere karşı koruyucu-
luğu üstün bir buğdaydır.” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İs-
tanbul’da cumartesi ve pazar günleri 
hizmet verecek gece hatları ve ücret-
lerini açıkladı. İmamoğlu,  İstanbul’da 
24 saat ulaşım hizmetinin detaylarını 
basınla paylaştı.

İmamoğlu’nun verdiği bilgilere göre, 
30 Ağustos’tan başlamak üzere cuma - 
cumartesi günleri 6 metro ve 24 otobüs 
hattında gece 00.30’dan 05.30’a kadar 
24 saat toplu ulaşım sağlanacak. Gece 
ulaşımını kullanan vatandaşların İstan-
bulkart’larından çift bilet ücreti kesintisi 
uygulanacak. 

Dini ve milli bayramlarda, 24 saat 
toplu ulaşım ücretsiz sağlanacak. Yeni uy-
gulama ile İstanbul, dünyada hafta son-
ları gece metro ve otobüs hizmeti veren 
sekiz metropolden biri olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, 24 saat ula-
şımın detaylarını paylaşmak için İBB 
Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Genel 
Müdür Yardımcısı Orhan Demir ve 
Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin 
Alpkökin basın karşısına geçti.

6 Metro ile 24 Otobüs Hattı Gece 
Çalışacak

İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı: “30 
Ağustos gecesi saat 12.30 itibariyle 
gece ulaşımına dönük metro ve otobüs 
hatlarımızda hizmetimiz başlayacak. İs-
tanbul’un yoğun hatları üzerinden bir 
tespitle hem metro hatlarında hem de 
otobüs hatlarında hafta sonları için 24 
saat ulaşımı başlatıyoruz. 00.30 ile 05.30 
arasında bu ulaşım sağlanacak. Şimdilik 
6 metro, 24 otobüs hattında bu hizmeti 
İstanbullulara sunacağız.”
İstanbul’da Hizmet Verecek Gece 
Hatları

İstanbul’da en yoğun kullanılan 6 metro 
hattı resmi tatiller, dini bayramlar ve hafta 
sonlarında olmak üzere 24 saat boyunca 
hizmet verecek. Başlatılan bu yeni uygu-
lama çerçevesinde ilk etapta İstanbullulara 
hizmet verecek gece ulaşım hatları şunlar:
• M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı 

M1B Yenikapı - Kirazlı
• M2 Yenikapı - Taksim Hacıosman 

M4Kadıköy - Tavşantepe 
• M5 Üsküdar - Çekmeköy
• M6 Levent - Boğaziçi Üniversitesi       

Hisarüstü

İETT ve Metrobüs ile Entegre Hatlar
Gece hizmet verecek metro hatları, se-

kiz İETT hattı ve metrobüs ile de entegre 
olacak. Tuzla ile Büyükçekmece arasında 
yer alan bazı ilçeler gece saatlerinde toplu 
taşıma hizmetinden faydalanacak. 

Geceleri hizmet veren 24 İETT hattı 
içinden sekizi metro ile entegre olacak. 
Bu hatlar şunlar:
• 34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme         

(Metrobüs)
• 11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar
• 130A Deniz Harp Okulu - Kadıköy
• 15F Beykoz - Kadıköy
• 25G Sarıyer - Taksim
• 40 Rumelifeneri / Garipçe - Taksim
• E-10 Sabiha Gökçen Havalimanı 

Kurtköy - Kadıköy
• E-3 Sabiha Gökçen Havalimanı   

4. Levent Metro
Gece Hizmet Veren Hatların Ücretleri

Gece verilecek metro hizmetinden 
faydalanmak isteyen yolcular kendi tari-
felerinin iki katı ücret ödeyecekler. Örnek 
olarak, 00:30-05:30 saatleri arasında uy-
gulanacak gece tarifesine göre; 1,25 TL 
olan öğrenci bileti, gece metro kullanı-
mında 2,50 TL olacak.

BAİBÜ Rektörü Prof.Dr.Mustafa 
Alişarlı,  “Geçen senede buğdaylarla 
ilgili kongre yaptık. Maksadımız, her 
yörede buğday ekimi var önemli kay-
naklar yerinde mi ekiliyor. Iza buğda-
yı Bolu için önemli kaynak mı? yoksa 
başka illerde de yetişir mi? bunu araş-
tırmak istedik. Buna zemin oluşması 
için kongre yaptık.” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Öz-
can programda yaptığı konuşmasında 
geçen yıl 47 çiftçiyle sözleşme yapıldı-
ğını ve yaklaşık 560 dönüm civarında 
alım garantili ıza ekilmesini sağlandı-
ğını ifade etti. Başkan Özcan bu yıl 
hedeflerinin geçen yıl ki ekimin 5 katı 
olduğunu söyleyerek, “Ondan sonraki 
süreçte bunu büyütmeye çalışacağız. 
Bolu’nun çiftçisi ve ilçelerinin bun-
dan faydalanmalarını arz ediyoruz. Iza 
buğdayını hem buğday hem un ve kat-
ma değeri yüksek ürünler üretmek isti-
yoruz. Bu konuda Park Bahçeler Mü-
dürümüzün hemen önünde değirmen 
evi vardı. Bunu da ilk etapta katma 

değeri yüksek ürünleri burada satarak 
ve tanıtarak değerlendirmek istiyoruz. 
Ben bu projeyi başlatan benden önceki 
belediye başkanına destek veren sayın 
Rektörümüze, Ticaret Odası Başkanı-
na, Ziraat Odası Başkanlarımıza , Be-
lediye Başkanlarımıza, Park Bahçeler 
Müdürümüz ve orada çalışan arkadaş-
larımıza çok teşekkür ediyorum. 2 yıl 
önce SODEM’le birlikte Hollanda’da 
5 günlük şehir ve tarım konulu bir di-
zili toplantıya katılmıştık. Bütün Dün-
ya’da gıda yatırımlarının ne kadar öne 
çıktığını görüyorum. Belediyelerin, 
Avrupa ve Dünya belediyelerinin bu 
konuya ne kadar değer ve önem ver-
diklerini görüyorum. Önümüzdeki sü-
reçte sadece şehri değil, şehir ve tarımı 
devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda 
gönüllü olanlarla da sözleşmelerimi-
zi yapacağız. Üniversitemizle, Ticaret 
Odasıyla, Ziraat Odasıyla birlikte söz-
leşmeli tarımın Bolu’da yaygınlaşması 
konusunda üzerimize düşeni eksiksiz 
olarak yerine getireceğiz.” dedi.

Kent Selleri Yönetim ve Konrol 
Rehberi Çıktı

Kosova Heyetinden MBB’ye Ziyaret

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun yerel yönetimlere ve onlara 
mühendislik hizmeti sunanlara, sürdürülebilir sel yönetimi 
eylemlerini belirtmek için temel adımları ve metodolojileri 
ana hatlarıyla ve sırasıyla yürütmek için rehberlik etmeyi 
amaçlayan “Kent Selleri Yönetim ve Kontrol Rehberi” Mar-
mara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları’ndan çıktı.

Uygarlığın başlangıcından beri, 
insanlar sellerle baş etmek ve/veya 
mümkünse onlara uyum sağlamak zo-
runda kalmıştır. Sonuç olarak, çeşitli 
uygarlıklar bu doğa olayının etkisini 
gözlemlemiş ve altta yatan nedenleri 
anlamaya çalışmışlardır. Zamanla sel 
afetinin insanın cehaleti veya ihma-
li nedeniyle oluştuğu anlaşılmış ve 
bu durum, sel afetini yönetmek için 
daha rasyonel yaklaşımların geliştiril-
mesine yol açmıştır. Yirminci yüzyılın 
son yarısından itibaren sel afeti risk 
yönetimi tek başına bir disiplin ola-
rak gelişmiştir. Şu anda ise sel afetinin 
çözümü, yerel halk dâhil olmak üzere 
çeşitli mühendislik ve sosyal bilimler 
dallarını içeren çok geniş bir uzman-
lık alanı ve toplumsal yaklaşımı içer-
mektedir.

Kent sellerinin yönetimi ise sadece 
sellerin önlenmesi ya da sel kayıpla-
rının en aza indirilmesi ile ilgili de-
ğildir. Sellerin mutlak şekilde önlen-
mesi imkânsızdır. Daha ziyade kent 
sellerinin yönetimi, şehrin perfor-
mansını bir bütün olarak en üst dü-
zeye çıkarmak ve sürdürmekle, yani 
sürdürülebilir kalkınma ile ilgilidir. 
Kent sellerinin yönetimi bu nedenle 
aynı zamanda bir toplumun refahı-

na katkıda bulunan fırsatların ve çö-
zümlerin araştırılmasıyla da ilgilidir; 
bunun sosyal ve ekonomik faydaları 
potansiyel maliyetlerden daha önem-
lidir. Bu kitapta yer alan ve yerel ma-
kamlara sunulan kent selleri kontrol 
listesi, bu konudaki çalışmaların ilk 
versiyonudur. Bu kontrol listesi, yerel 
yönetimlere ve onlara mühendislik 
hizmeti sunanlara, sürdürülebilir sel 
yönetimi eylemlerini belirtmek için 
temel adımları ve metodolojileri ana 
hatlarıyla ve sırasıyla yürütmek için 
sadece bir rehberlik sağlar; tüm adım-
ları ve problemleri kapsayamaz.

Kosova Belediye Başkanları ve uzmanlardan oluşan Kosova 
Belediyeler Birliği heyeti 24-25 Haziran 2019 tarihleri arasında 
atık yönetimi ve enerji verimliliği hakkında bilgi edinmek ve 
yapılan uygulamaları yerinde görmek üzere Marmara Bele-
diyeler Birliği organizasyonuyla İstanbul’a geldi.

Alman Uluslararası İşbirliği Kuru-
mu (GIZ) tarafından desteklenen gezi 
kapsamında Marmara Belediyeler Bir-
liği (MBB), Bağcılar Belediyesi, Kü-
çükçekmece Belediyesi ve Pendik Bele-
diyesi ile Özyeğin Üniversitesi, İSTAÇ 
Atık Bertaraf Sahası ve belediyelerin 
atık tesislerine ziyarette bulunuldu.

Kosova Heyeti, ilk ziyaretini MBB’ye 
gerçekleştirdi. MBB’nin kurumsal ya-
pısı ve faaliyetleri hakkında bilgi veren 
MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, 
program süresince Türkiye belediyele-
rinin Kosova belediyeleri ile atık yöne-
timi ve enerji tasarrufu konularındaki 
deneyimlerini paylaşmaktan mutluluk 
duyacaklarını belirtti. Ardından Kosova 
heyeti adına konuşan Kosova Belediye-
ler Birliği Başkanı Agim Veliu, MBB’ye 
misafirperverliği ve gezinin planlanma-
sı için yardımlarından dolayı teşekkür 
plaketi sundu. 

Heyet, daha sonra ardından Bağ-
cılar Belediye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı’yı makamında ziyaret etti. Konuş-
masında Kosova ile kardeşlik bağları 
olduğu vurgusu yapan Çağırıcı “Za-
man ve mekan değişebilir. İnsanların 
ihtiyaçları dünyanın neresinde olursa 
olsun aynıdır. O yüzden yapılan hiz-
metlerin birbirleriyle kıyaslanması adı-
na bu tür bilgi paylaşımlarını önemsi-
yoruz.” dedi. Başkanla görüşen heyet, 
Başkanla görüşmelerinin ardından 
Bağcılar Belediyesi’ne bağlı Ambalaj 
Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’ni zi-
yaret etti.

Gezinin öğleden sonraki kısmında, 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Ke-
mal Çebi, Kosova heyetini makamın-
da ağırladı. Küçükcekmece Belediyesi 
ve Türkiye’nin ilk yeşil sertifikalı kamu 

binası olan Küçükçekmece Belediye 
binası hakkında bilgi veren Çebi, “ Be-
lediye binamız 5 yıllık bir bina. Akıllı, 
yeşil bir bina. Ülkemizde bu alanda 
ödüllü tek bina olma özelliğine sahip. 
Kendi enerjisini kendisi üretiyor ve 
izolasyon, ısı yalıtımı, ışık kullanımı, 
enerji üretimi ile ilgili ciddi bir altyapı-
ya dayanıyor. Bina, çevreye duyarlılığı, 
doğal kaynakların akıllıca kullanımı ve 
yeşil çatı özellikleri ile dikkat çekiyor.” 
dedi. Ardından heyet, belediyenin tek-
nik ekibi eşliğinde binayı gezdi.

Gezinin ikinci gününde ilk olarak, 
Özyeğin Üniversitesi’ne bağlı Enerji, 
Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) 
ziyaret edildi. Merkezde uzman araş-
tırmacı olarak görev yapan Yüksek 
Mimar Yasemin Somuncu, Özyeğin 
Üniversitesi’nde ‘sıfır enerji’ vizyonuy-
la inşa ettikleri kampüs binası hakkın-
da sunum yaptı. Somuncu “Toplumda 
şöyle bir algı oluştu, enerji tasarruflu 
binaların inşası normal binaların in-
şasından daha pahalı olur. Biz bunun 
böyle olmadığını gösterdik.” dedi.

Heyet daha sonra İstanbul Çevre 
Koruma ve Atık Maddeleri Değerlen-
dirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.’a (İSTAÇ) 
bağlı Kömürcüoda Atık Bertaraf Saha-
sı’nı gezdi. Gezinin son bölümünde, 
heyet Pendik Belediye Başkanı Ahmet 
Cin’i ziyaret etti. Heyeti ağırlamaktan 
dolayı memnuniyetlerini dile getiren 
Cin, Pendik Belediyesi’nin atık yöne-
timi ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi 
vererek “Ayda yaklaşık 1.800 ton am-
balaj atığı toplanarak ayrıştırılıp geri 
dönüşüme kazandırılıyor. Bu konuda 
kar değil, çevreci bir anlayışla hareket 
ediyoruz.” dedi. Heyetin İstanbul gezi-
si, Pendik Belediyesi’ne bağlı Ambalaj 
Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Tesi-
si’ne düzenledikleri ziyaretin ardından 
sona erdi.

Anne ve Anne Adaylarına Üsküdar’da “Emzirme Şenliği”
Üsküdar Belediyesi, Emzirme Haftası dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı ve TEMAS Emzirme ve 
Anne Sütü Gönüllüleri Derneğinin desteğiyle, tüm anneleri ve anne adaylarını Emzirme 
Şenliği’nde bir araya getirdi. 

Anne ve bebek sağlığıyla ilgili doğru 
bilgilendirmelerin yapıldığı şenlikte, bir-
birinden eğlenceli yarışmalar düzenlendi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen’in katılımıyla, Türkiye’nin ör-
nekle gösterilen millet bahçesi,  Üsküdar 
Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde düzenle-
nen etkinlikte, bebekler arasında yapılan 
emekleme yarışı sonucunda, kazanan be-
beğin annesine hediyeler verildi. 

Başkan Türkmen etkinlikte yaptı-
ğı konuşmasında, dünyanın en kutsal 
duygularından olan annelik makamına 
erişen anne ve anne adaylarına şükran-
larını iletirken, çocukların gelişiminde 
anne sütünün önemini vurguladı. Anne 

sütü ile beslenen ve büyüyen bebeklerin 
daha güçlü olduğuna dikkat çeken Türk-
men, “Anne sütü insanlığın en eski ama 
hiç eskimeyen gıdası. Bizim yapı taşımız. 
Anne sütü kutsaldır, emzirmek kutsal bir 
iştir. Ancak iyi hatırlıyorum. 70’lerde ve 
80’lerde küresel mama firmaları anne 
sütünün yerine mamayı ikame etmeyi 
denediler. Bir süre insanlar daha faydalı 
diye mamayı tercih ettiler. Sonra bunun 
zararları anlaşıldı. Toplumlar ve devlet-
ler büyük bir toplumsal maliyetle karşı-
laştılar.’’ dedi.  Türkmen, sözlerini şöyle 
sürdürdü, “Şimdi çok şükür, insanlık 
mutabakata vardı. Emzirmek bugün tar-
tışılan bir konu değil. Yine de bu bilinci 
aşılamaktan geri durmuyoruz. Sağlık Ba-
kanlığımızın 2016’da yayınladığı harika 

bir rehber var. Türkiye Beslenme Rehbe-
ri 2015 olarak biliniyor. Ne olur bulup 
okuyun. Bize gıdalar konusunda yol gös-
teren muhteşem bir rehber. Burada anne 
sütü ile ilgili de bir bölüm var. Faydaları, 
önledikleri hepsi orada yazıyor. Bilim in-
sanlarının, uzmanların sözleri, ilahi ikaz 
ile tam bir uyum içinde. Evlatlarımız 
bizim geleceğimiz. Onların bugünü çok 
önemli. Emzirilen bebekler daha sağlıklı 
oluyor, bunu söylememe gerek yok. An-
nelerimiz çok şükür her şeyin farkında. 
Bu farkındalığın sürmesi için de bizler 
elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda 
çalışmalarımız devam edecek.”Şenliğe ka-
tılan anne ve babalar Üsküdar Belediyesi-
ne böyle bir etkinlik yaptığı için teşekkür 
ettiklerini söylediler.
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Marmara Uluslararası Kent Forumu, MARUF 2019
Marmara Urban Forum (MARUF) Marmara Belediyeler Birliği tarafından 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde, düzenlenecek. 25 
ülkeden 200’den fazla konuşmacı ve aralarında 100’den fazla belediye başkanının bulunduğu 3000’den fazla katılımcı ile göçten iklim değişikliğine, 
şehir teknolojileri ve inovasyondan kamusal mekana kente ilişkin birçok konuyu tartışmaya açıyor. Dünyadan ve Türkiye’den belediye başkanlarından 
STK temsilcilerine, akademisyenlerden teknoloji kuruluşlarına kentin tüm paydaşları aynı platformda bir araya geliyor. Forum kapsamında 3 gün 
boyunca paneller, eş zamanlı oturumlar, söyleşiler, yuvarlak masa toplantıları, atölyeler, dinletiler, sergiler, yarışmalar ve teknik geziler düzenlenecek.

Marmara Uluslararası Kent Forumu 
(MARUF); kentleşme sürecinin, birey, 
toplum ve kent hayatında yarattığı eko-
nomik, politik, sosyal, ekolojik değişim 
ve sorunları çözüm yollarıyla birlikte ye-
rel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzey-
lerde dayanışma ve iş birliği içinde incele-
meyi amaçlıyor.

Marmara Uluslararası Kent Forumun 
partnerleri arasında İBB’nin yanı sıra Dı-
şişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkan-
lığı, Türkiye Belediyeler Birliği, İKSV, 
UNDP Türkiye, İsveç Enstitüsü, Dani-
marka İstanbul Başkonsolosluğu, Hol-
landa İstanbul Başkonsolosluğu, WRI 
Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Ulusla-
rarası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) 
ile Marmara Bölgesi’nde yer alan birçok 
belediye, başta İstanbul Kalkınma Ajansı 
olmak üzere kalkınma ajansları ve üniver-
siteler bulunuyor.

Marmara Belediyeler Birliğinin böyle 
bir işi yapmasının tarihi bir sorumluluk 
olduğunu değerlendiren Arslan bunun 
gerekçesini şu şekilde açıklıyor; “Marma-
ra Bölgesi tek başına Türkiye’de ithalat ve 
ihracatın %60’tan fazlasını üreten bölge. 
İstanbul tek başına Türkiye’deki vergi ge-
lirlerinin %42’sini karşılayan bir şehir. İs-
tanbul’da 60’ı aşkın üniversite var. Dola-
yısıyla bu bölge sanayi, üretim, teknoloji, 
finans, ticaret, bilgi merkezi olduğu için 
Türkiye adına bir iş yapılacaksa bunun 
birinci adımının Marmara Bölgesi’nde 
atılması gerekir. Bu bağlamda Marmara 
Belediyeler Birliğinin böyle bir işi üstlen-
mesinin aynı zamanda tarihi bir sorum-
luluk olduğunu düşünüyorum.”

Marmara Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri M. Cemil Arslan, MARUF is-
minin nasıl ortaya çıktığını ise şu cüm-
lelerle ifade ediyor; “Biz kurum olarak 
ne kadar iddialı işler yaparsak yapalım, 
durmayı da başarabiliyoruz. Çünkü en 
üst ölçekte iyi işler yapmayı, bilinç oluş-
turmayı ve örnek olmayı amaçlıyoruz. 
Sonunda başka kurumlar benzer işleri 
yapmaya koyulurlarsa büyük bir mut-
lulukla destek veriyoruz. Bu nedenle 
Türkiye ve İstanbul isimlerini kullan-
mamaya karar verdik. Yanı sıra bölgesel 
meseleleri tartışmayı ve bölge-kent iliş-
kisine vurgu yapmayı da dikkate alarak 
Marmara Urban Forum koymaya karar 
verdik ismini. Tabi bu detaylı ve ince bir 
süreç ama bu kadarını belirtmiş olayım. 
Kısaltmada ise büyük bir tesadüf oldu. 
Hepimiz aynı şeyleri düşünmüşüz ve 
MARUF’ta karar kıldık.”

Marmara Uuluslararası Kent Foru-
mu, teknoloji, yerel ekonomi, ulaşım, 
konut, çevre gibi kente dair birçok 
konunun konuşulacağı 3 günlük bir 
program ile. “Çözüm Üreten Kentler” 
mottosuyla 150’den fazla konuşmacı 
ve 3000’den fazla katılımcı ile bilgi, 
deneyim ve olanak paylaşımına zemin 
oluşturulacak.
Kentler Dünyasına Detaylı Bir Bakış: 
12 Tema

Programda kentsel altyapıdan ulaşım 
ve hareketliliğe geniş bir perspektifle 12 
tema ile kentler dünyasına detaylı bir ba-
kış sunulması hedefleniyor. Belirlenen te-
malar: Çevre ve İklim Değişikliği,  Şehir 
Teknolojileri ve İnovasyon, Ulaşım ve 
Hareketlilik, Kentsel Altyapı, Konut 

ve Yapılı Çevre, Göç, Kent Ağları, Sos-
yal Kapsayıcılık, Dayanıklılık, Kamu-
sal Mekân, Yönetişim.

Marmara Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri M. Cemil Arslan 12 temanın 
nasıl belirlendiğini şu şekilde ifade edi-
yor: “Yürütme Kurulumuz ile birlikte 
tek bir konuya odaklanmak yerine, bu 
12 temayı seçtik. Ancak bu 12 temanın 
varacağı temel nokta şu olacaktı: Çö-
züm Üreten Kentler. Dolayısıyla çözüm 
üreten kentleri, 21. yy kent vizyonları 
çerçevesinde 12 temel tema altında tar-
tışacak hale getirdik. 12 temayı seçerken 
tek ölçümüz birden fazla konuya mı 
odaklanmaktı? Hayır. Başlıkları belirler-
ken uluslararası gündeme paralel gitmek 
gibi bir kriterimiz de vardı. Bunun da en 
üst organizasyonu HABITAT. BM’nin 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve 
HABITAT’ın Yeni Kentsel Gündem 
programları var.  Ayrıca küresel Sürdü-
rülebilir Kalkınma Amaçlarının yerelleş-
tirilmesi konusunda bir aktör olarak rol 
alma isteğimiz olduğu için onu buradan 
başlatabileceğimizi düşündük. Yürütme 
Kurulumuz da kalkınma hedefleriyle ör-
tüşen bu 12 başlığı belirledi.”
Gerçekleştirilecek Oturumlar

1 Ekim günü “21. Yüzyıl Kent Viz-
yonları” başlıklı açılış oturumuyla baş-
layacak olan programda çevre ve iklim 
değişikliğinden göçe, kentsel altyapıdan 
ulaşım ve hareketliliğe geniş bir perspek-
tifle toplam 50 oturum gerçekleştirilicek. 
Toplantıda belirlenen tema başlıklarına 
uygun oturumların yanında özel ve ka-
palı oturumlar da gerçekleştirilecek. Özel 
oturumların mahiyeti konusunda Mar-
mara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri 
M. Cemil Arslan vermiş olduğu söyleşide 
şu açıklamalarda bulundu; “Biz, neticede 
bölgesel bir birlik olduğumuz ve en so-
nunda ürettiğimiz bilginin ve değerlerin 
belediyelere yaramasını önemsediğimiz, 
belediyelerin kurumsal kapasitelerinin 
gelişmesi için çalıştığımız ve şehirlerin 
sürdürülebilir yönetimine bir katkımız 
olsun istediğimiz için İstanbul ve Mar-
mara Bölgesi meselelerini özel oturum-
larda tartışmayı planlıyoruz. Marmara 

Bölgesi’ne özgü bazı oturumlarımız ola-
cak. İstanbul şehrine özgü bir oturumu-
muz olacak. İstanbul Şehir Üniversitesi 
ile kültürel mirasın korunması ile ilgili 
olarak özel oturumlarımız olacak. Bunlar 
da özelleştirilmiş oturumlar. Kuşkusuz 
bütün bu başlıklar küresel gündemde de 
var aslında ama bunlar bizim bu bölgeye 
özgü, Türkiye’ye özgü, Marmara Bölge-
si’ne ve İstanbul’a özgü hale getirdiğimiz 
konular.”
Sürdürülebilir Marmara Oyunu: Play 
Marmara

Üç günlük etkinlik kapsamında 
gerçekleştirilecek oturumların yanında 
programda, Amsterdam merkezli ve 
kurucuları arasında bir Türk mimarın 
da yer aldığı Play the City iş birliği ile 
Play Marmar’a adında Marmara Böl-
gesi’nin çevresel ve mekânsal problem-
lerini ve bunlara çözümönerilerinin bir 
oyun yöntemiyle ele alınacağı özgün 
bir çalışmada yer alıyor.

 Play Marmara; Marmara Bölge-
si’nde yer alan yerel yönetimler ve kal-
kınma ajansları için kapasite geliştirme 
yöntemi olarak işlevselleştirilen çok 
aktörlü bölgesel gelişme oyunu. Oyun 
katılımcıları, Marmara’da yer alan beş 
istatistiki  alt-bölgeyi (İstanbul-TR10, 
Tekirdağ-TR21, Balıkesir-TR22, Bur-
sa-TR41, Kocaeli-TR42) temsilen 
uzmanlar, düzenleyiciler, yatırımcılar, 
siyasetçiler ve odak gruplardan ooluş-
makta, ekonomi, ulaşım-lojistik, eko-
lojik alanlar, doğal afetler, kıyı alanları 
ile ilgili konularda, coğrafi bölge ölçe-
ğinde bütünleşik/entegre bir yaklaşım 
ile çözümler üretebiliyor Play Marma-
ra, bu zorlukları aşmak için yenilikçi 
bir yaklaşımı tanıtmayı amaçlamakta-
dır. Kentlerin gelişim sürecinde etkin 
aktörlerin, mevcut bilgi ve deneyimle-
rini temel alan senaryolar çerçevesinde, 
bölge ölçeğinde Marmara’nın duru-
munu ve yönetişim sürecini deneyim-
lemelerini sağlamak hedeflenmektedir.
MARUF Doktora Çarşısı

Program kapsamında MARUF 
Doktora Çarşısı’nda doktora prog-
ramlarına kayıtlı olan araştırmacıların 

tez araştırmalarını maksimum 3 da-
kika içerisinde sözlü olarak İngilizce 
sunacakları bir oturum düzenlenecek. 
Doktora Çarşısı oturumu 2 Ekim 
2019 tarihinde gerçekleştirilecek.
Etkinlik Kapsamında Gerçekleştirile-
cek Sergiler

Program kapsamında 6 farklı sergi et-
kinliği gerçekleştirilecek.

Düz Ülke: Aydın Büyüktaş’ın sürreal 
fotoğrafları, zamana ve mekâna mey-
dan okuyarak İstanbul’u solucan deli-
ğinden görünüyormuşçasına sergiliyor. 
Bu serideki amacını yaşadığı kentle 
alakalı bir duyarlılıktan öte rüyaları-
nın geçtiği mekânlarla ve yaratmak 
istediği doku ve perspektif algısıyla 
alakalı olduğunu ifade eden Büyüktaş, 
yaşadığımız, çoğu zaman dikkatimizi 
dahi çekmeyen, belleğimizi oluşturan 
mekânları dönüştürerek ve farklı bo-
yutlar kazandırarak sunmaya çalışıyor.

Ormanlık İsveç: “Ormanlık İsveç” 
sergisi, mükemmel İsveç ahşap işçiliği 
özelinde, Lapland’daki bir “naturum”un 
(doğal yaşam alanı bilgi merkezi) egzo-
tik doğasından, Stockholm’ün bir ban-
liyösündeki kreş merkezinin mimarisine 
kadar yenilikçi çağdaş mimarideki hızlı 
gelişimi gözler önüne seriyor. Sergi, her 
biri ahşaptan yapılan inşaat çalışma-
larının farklı yönlerini anlatan, İsveç 
Mimarları tarafından İsveç Enstitüsü 
adına üretilmiş on adet fotoğraf plakası 
içeriyor. “Ormanlık İsveç” sergisi bizleri 
İsveç toplumunda bir yolculuğa çıkarı-
yor. Çağdaş İsveç mimarisi resimler ve 
kelimeler yoluyla hepsi ahşaptan yapılma 
konutlarda, okullarda, bakım merkezle-
rinde ifadesini buluyor.

Göç: Sergilenen göç fotoğrafları 
Gölcük Belediyesi, Gölcük Fotoğraf ve 
Sinema Sanatı Derneği ve Uluslararası 
Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile birlikte, 
insanların göç sürecinde karşılaştıkları 
zorlukları ve kazanımlarını belgeliyor. 
Kamuoyunun dikkatini bu konuya 
çekmek amacıyla uluslararası düzeyde 
gerçekleştirilen ve geçtiğimiz yıl dör-
düncüsü düzenlenen, “Göç” konulu 
Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda 

dereceye giren fotoğraflar, Birleşmiş 
Milletler’in uluslararası sosyal medya 
hesapları üzerinden dünya çapında 
birçok kişiye ulaşmış, BM Türkiye 
2019 raporunda da yer almıştır.

Marmara Denizi: Marmara Denizi 
Fotoğraf Sergisi, Marmara Denizi’nin su 
ve yaşam, çevre, ekosistem, sürdürülebi-
lirlik, flora ve faunanın korunması gibi 
temalar kapsamında fotoğraflarla belge-
lenmesini amaçlıyor.

Karanlığı Aydınlatmak: Esenler 
Görme Engelliler Derneği ve Art İstan-
bul Fotoğraf Kulübü’nün ortak proje-
si olan Karanlığı Aydınlatmak, görme 
engelli kentliler ile fotoğrafçıları kentte 
bir gezintiye çıkarıyor. Şehrin içinde be-
lirlenen bir rota doğrultusunda birlikte 
yürüyerek görme engelli kentlilerin ha-
yalindeki kent fotoğraflarını çekiyorlar. 
Çekim aşamasında fotoğrafçının sokakta 
gördüklerini sesli olarak tarif etmesinin 
ardından görme engelli kentlinin fotoğraf 
makinesini görüntülemek istediği kareye 
doğrultup deklanşöre basmasıyla ortaya 
çıkan fotoğraflar ilk kez Marmara Ulus-
lararası Kent Forumu’nda sergilenecek.

Toprağın Renkleri: Büyükçekme-
ce Belediyesi tarafından organize edilen 
“Toprağın Renkleri: Çamura Hayat Ve-
renler” sergisi porselen bezeme sanatçı-
ları Figen Özden, Meral Ezel ve Canan 
Bağ’ın eserlerinden oluşuyor.
MARUF Kapsamında Gerçekleştirile-
cek Teknik Geziler  

Program kapsamında 6 farklı teknik 
gezi etkinliği gerçekleştirilecek: Tarihi 
Yarımada Gezisi (Tarihi İstanbul’dan 
Bir Kesit), “Osmanlı Başkentinin Batılı 
Yüzü Beyoğlu / Pera Gezisi”, Boğaz Hattı 
(Suya Yansıyan İstanbul), Maslak, (İs-
tanbul’da Finans Coğrafyası: Günümüz 
Finans Merkezi, Kadıköy, 16. İstanbul Bie-
nali Kapsamında Büyükada Gezisi. 

Katılımın ücretsiz olduğu Marmara 
Uluslararası Kent Forumuna ilişkin bilgiler 
www.marmaraurbanforum.org web si-
tesinde bulunuyor.

“ÇÖZÜM ÜRETEN KENTLER”
1-3 Ekim 2019

İstanbul Kongre Merkezi
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Gaziosmanpaşa Millet Kıraathanesi 

Metro Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 
Devredildi

Tekirdağ’ın Çehresi Merdivenli Park 
Projesi’yle Güzelleşiyor

Gaziosmanpaşa Belediyesinin ilçede 
kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştır-
mak ve kültürel yaşama katkı sağlamak 
amacıyla inşa ettiği Millet Kıraathane-
si’nde hazırlıklar tamamlanmak üzere. 
Toplam 1.000 m² alanda 3 kat üze-
rinde inşa edilen Millet Kıraathanesi, 
doğa manzarası ve yeşil alanları ile böl-
ge halkına hizmet verecek. 7’den 70’e 
herkese hitap edecek olan kütüphane-

de çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik 
toplam 100 bin eser yer alacak. Engelli 
vatandaşların kitap okuyup güzel vakit 
geçirebilmesi için kabartmalı kitaplar 
da kütüphanede yerini aldı.

Sosyal etkinlik alanları, kafeteryası ve 
mescidiyle birçok ihtiyacın düşünüldüğü 
Millet Kıraathanesi, öğrencilerin ve kitap 
meraklılarının vazgeçilmez adreslerinden 
biri haline gelecek. Kitapseverler, Gazios-
manpaşa Belediyesinin ikramı olan sıcak 
içeceklerini yudumlarken yeşillikler için-

de göl manzarasına karşı kitap okumanın 
keyfine varacak.
Gaziosmanpaşa Kütüphanesi Yoğun 
İlgi Görüyor

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Mer-
kezi İçinde hizmet veren Halk Kütüpha-
nesi ise gençlerin gözde mekânı olmayı 
sürdürüyor. Haftanın 7 günü sabah 
8.30’dan akşam 22.30’a kadar hizmet 
veren kütüphanede gençler hem sessiz 
ve sakin bir ortamda ders çalışma hem 
de sosyalleşme fırsatı buluyor. Kütüpha-
nede Türk ve Dünya edebiyatının seçkin 
eserlerinden bilimsel yayınlara, psikolojik 
romanlardan tarih kitaplarına kadar 30 
bin kitap yer alıyor. Birçok konu hakkın-
da güncel yayına da erişme imkânı sunan 
kütüphaneye öğrencilerin yanı sıra araş-
tırma yapmak ve kitap okumak isteyen 
vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Ga-
ziosmanpaşa Belediyesinin ziyaretçilere 
çay ve kahve ikramı da bulunuyor.
İslami Araştırmalar Kütüphanesi

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat 
Merkezi içerisinde bulunan bir diğer 
kütüphane olan İslami Araştırmalar Kü-
tüphanesi de ilmi araştırmalara kaynak 
oluşturmak üzere hizmet vermeye baş-
ladı. Türk-İslam tarihi, kültürü ve me-
deniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda 
öğrenilmesini amaçlayan kütüphane, 
araştırmacılara büyük katkı sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze-Darıca Metro 
Projesi ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Gebze-Darıca Metro Projesi ile il-
gili açıklamalarda bulunan Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir 
Büyükakın, Kocaeli’yi çok yakından 
ilgilendiren açıklamalarda bulundu. 
Metro Projesi inşaat alanında yapı-
lan açıklamada AK Parti İl Başkanı 
Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye 
Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca 
Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 
Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir 
Gündoğdu, il ve ilçe protokolü de 
hazır bulundu.
Yeni Yatırımların Önü Açılacak

Metro Projesi’nin Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığına devredildiği-
ni kaydeden Büyükakın, “Projenin 
kapsamlı maliyeti 5 milyar lira. Bu 
da belediyemizin 5 yıllık yatırım 

bütçesine eşdeğer kapasitede. Bu 
devir ile Kocaeli’de vatandaşlarımıza 
yönelik projeler üretilecek. Yeni ya-
tırımların önü açılacak.” dedi.
“Raylı Sistemlerin Payını İki Katı-
na Çıkarmayı Hedefliyoruz”

Kocaeli’deki ulaşım ağının önü-
müzdeki süreçte daha işlevsel ol-
ması adına raylı sistemler ve toplu 
taşıma noktasında en üst seviyelere 
çıkarmak için projelere devam ede-
ceklerinin altını çizen Başkan Bü-
yükakın, “Kocaeli’deki ulaşım ağını 
yeniden yapılandırmak adına raylı 
sistemlerin payını artıracağız. Top-
lu taşımanın Kocaeli’deki toplam 
ulaşımdaki payı yüzde 16. Yani bü-
tün yolculukların yüzde 16’sı toplu 
taşıma ile yapılıyor. Biz bu yüzdeyi 
iki katına çıkarmak istiyoruz. Raylı 
sistemin payı ise yüzde 7 civarında. 
Bu oranı da yüzde 14’e çıkarma he-

defindeyiz. Eğer bunları başarırsak 
gelecekte vatandaşlarımız daha mut-
lu bir Kocaeli’de seyahat edebilecek.” 
ifadelerini kullandı.
Gebze’ye Ulaşım Rahatlayacak

Başkan Büyükakın Metro Projesi 
inşaatında yaptığı açıklamada şu ifa-
delere yer verdi. “Çevreyi rahatlatmak 
için meydandaki istasyonu hızlıca 
tamamlamak istiyoruz. Ocak ayına 
kadar bu kısmı bitirip, Gebze Kent 
Meydanı’nı rahatlatacağız. Tünellere 
inmemiz 2020’nin sonuna kadar sü-
recek. Bölgede belki 2 sene bir sıkıntı 
yaşanacak ama Metro Projesi tamam-
lanınca 50 sene bu bölgede huzur 
içinde yaşayacağız, ulaşımda konforlu 
bir hayat süreceğiz. Gebze ve Darı-
ca’ya insanlarımız kolayca ulaşım sağ-
layacak.” şeklinde konuştu.

Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul ve Ortacami Mahallesi’nde 
yer alan ve 4 bin 135 metrekare alana sahip olan Merdi-
ven Park Projesi kapsamında Tekirdağ tarihi kent merkezi 
içerisinde yer alan merdivenli yolun kültürel dokusunun 
korunması ve yaşatılmasını sağlayacak fonksiyon ve alan 
düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Gaziosmanpaşa Millet Kıraathanesi, doğal manzarası ve 100 bin eserlik kütüphanesi 
ile çok yakında hizmete açılıyor. Hem öğrencilerin hem de kitapseverlerin vazgeçilmez 
adresi olmaya hazırlanan kıraathane, 7’den 70’e tüm vatandaşlara hizmet verecek. 

Proje, Tarihi ve Bitkisel Kimlikler 
Korunarak Tasarlandı

Proje ile ayrıca, düzenleme içe-
risinde bulunan yapıların yapısal, 
bitkisel ve tarihsel kimlikleri koru-
narak çevreleri ile bütünleşmelerinin 
sağlanması amaçlanıyor. Bu amaçla 
tasarım alanında mevcutta bulun-
mayan ve yeni projede tasarlanan 
engellilerin de geçebileceği rampa 
çözümleri yapılıyor. Tekirdağ Valili-
ği binası aksından sahile inen mer-
divenlerde hem merdivenler hem 
de rampalar geçiş için kullanılacak. 
Yine görme engelli vatandaşlar için 
merdivenlere uyarıcı taşlar da yerleş-
tirilecek. Ayrıca vatandaşların park 
alanında dinlenebilmesi için her 
sahanlık sonunda dinlenme ve seyir 
için 7 adet oturma bankı bulunacak. 
Hayata geçirdiği her projede yeşil 
alanın korunmasına büyük önem 
veren Tekirdağ Büyükşehir Beledi-
yesi, Merdiven Park Projesi’nde de 
aynı hassasiyeti göstererek, bitkiler 
için teraslamalar yapacak. Park etra-
fındaki tarihi binaları da korunarak 
bütüncül bir şekilde planlanan pey-
zaj uygulamasında, Kurakçıl peyzaj 
düzenleme çalışması yapılıyor. Böy-

lece sürdürebilir kentsel yeşil alanlar 
yaratılmış olacak. Merdiven Park 
Projesi kapsamında yaratılan 2 adet 
büfe ve kafe alanlarında da vatandaş-
lar dinlenme ve sosyalleşme imkânı 
bulacaklar.
“Tekirdağ Daha Modern Bir Yüz 
Kazanacak”

Yapımı devam eden ve kasım 
ayında vatandaşların hizmetine su-
nulacak olan Merdiven Park Proje-
si’yle ilgili açıklama yapan Tekirdağ 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Albayrak, “Meydanlar, kentlerin 
görünen yüzleridir. Bir kentin ne 
kadar gelişmiş olduğunu o kentin 
meydanlarından anlayabilirsiniz. Biz 
de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 
olarak Tekirdağ’ın çehresini değiş-
tirecek, kentimize daha modern bir 
görünüm kazandıracak projelerimizi 
birer birer vatandaşlarımızın hizme-
tine sunuyoruz. Merdiven Park pro-
jemizin çalışmaları da bu kapsamda 
devam ediyor. Kasım ayında vatan-
daşlarımızın hizmetine sunacağımız 
Merdiven Park’ın şimdiden Tekir-
dağ’a ve vatandaşlarımıza hayırlı ol-
masını diliyorum.” dedi.

Bu kapsamda çevre ve hava kirlili-
ğine geçit vermeyen Ümraniye Bele-
diyesi Türkiye’de bir ilki gerçekleşti-
rerek, millet bahçesinde vatandaşlara 
doğalgazlı mangallarda barbekü yapa-
bilmenin ayrıcalığını yaşatacak. Yürü-
yüş ve koşu parkurları, bisiklet yolu, 
çocuklar için oyun alanları,   voleybol 
sahalarının olduğu ve ayrı ayrı lokal 
masaların bulunduğu Ümraniye Mil-
let Bahçesi’nde vatandaşlar rahat bir 
nefes alacak. Ümraniye Millet Bahçe-
si’nde; 2700 metre koşu parkı, 7 adet 
oyun alanı, 1 adet basketbol sahası, 2 
adet futbol sahası, 2 voleybol sahası, 

1000 araçlık otopark-otomatik kontrol 
sistemi, kafeteryalar, 2700 metre bisiklet 
yolu bulunuyor. Ağaçlandırma ve bitki-
lendirme, ışıklandırma, 16 adet erkek 
WC, 16 adet bayan WC, 4 adet engelli 
WC, Ücretsiz internet hizmeti, 24 saat 
izlenebilen güvenlik kamera sistemi, 

Kaya bahçesi gibi özel tasarım peyzaj dü-
zenlemeleri, Yaşlı ve engelli vatandaşları 
taşıyacak çevre dostu araçlar, Türkiye’de 
ilk defa gerçekleşecek olan doğalgaz ile 
çalışan ve tek seferde yüzlerce ailenin 
mangal yapılabilmesine imkân sağlayan 
barbekü alanları bulunuyor.

Türkiye’nin İlk Doğa Dostu Millet Bahçesi Hizmete Açıldı
Vatandaşların aileleriyle birlikte hoşça zaman geçireceği Ümraniye Millet Bahçesi, 
doğal bitki örtüsü ve tabiata hiçbir zarar verilmeden inşa edilerek yeşilin en doğal 
hâliyle hizmete sunuldu. 

Üsküdar Belediyesinden Yeni Kent 
Vizyonu için Tarihi Adım

Barındırdığı kültürel mirasa sahip 
çıkarak Üsküdar’a yeni bir kent viz-
yonu kazandıran Üsküdar Belediyesi, 
kentsel dönüşüm çalışmalarında hız-
la ilerliyor. Bu kapsamda sürdürülen 
Çamlıca Camii eteklerindeki, Kiraz-
lıtepe Mahallesi ‘Kentsel Dönüşüm 
ve Gelişim Projesi’nin “Yerinde ve 
Gönüllü” dönüşümün altyapı çalış-
malarında 2’nci etaba geçildi. Bugü-
ne kadar 293 adet binanın ortadan 
kaldırılarak, inşaat çalışmalarına baş-
lanan projede; bölgede yer alan kent 
dokusuyla uyuşmayan, riskli ve gü-
vensiz binaların yerine Üsküdar’ın 
çehresiyle uyumlu, güvenli binalar ya-
pılacak.   Projenin ilk etabında inşaat 
çalışmaları hız kazandı.  

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen’in katılımıyla, gerçekleşen 
yıkımda, bölge sakinlerinin can ve mal 
güvenliğinin sağlanarak, Üsküdar’ın 
hak ettiği çehreye kavuşturulması yö-
nünde tarihi bir adım atıldı. Projenin 
yıkım çalışmaları tamamlandığında 
can güvenliği olmayan 566 riskli bi-
nanın yıkımı gerçekleştirilmiş olacak.

Bölge sakinlerinin de bulunduğu 
yıkım sırasında yaptığı konuşmada, 
Üsküdar’ın geçmişten bu güne uzanan 
kent vizyonunun iyileştirilerek yaşatıl-
ması konusunda çok önemli adımlar 
attıklarını vurgulayan  Üsküdar Bele-
diye Başkanı Hilmi Türkmen,  “Bu-

gün vatandaşlarımız için çok ciddi 
bir risk barındıran, can güvenliklerini 
tehlike altına alan binaların yıkımıyla, 
bir yandan da inşaat çalışmaları baş-
lanan kentsel dönüşüm projemizin 
yıkım aşamasında çok önemli bir yol 
kat ettik. Bu, Üsküdar için tarihi bir 
adımdır.” dedi.

Hilmi Türkmen, konuşmasını 
şöyle sürdürdü, “Bugün Üsküdar’da, 
Kirazlıtepe Mahallemizde, Çamlıca 
Camii eteklerinde devam eden kent-
sel dönüşüm projemiz için çok önem-
li bir gün! Anlaştığımız hak sahipleri 
ile birlikte burada dönüşümün çok 
önemli bir adımını atmış oluyoruz. 
Yaklaşık 100’e yakın bağımsız bölüm, 
20-25 tane de binanın yıkımını ger-
çekleştireceğiz. Bir taraftan yıkım ger-
çekleştirirken bir taraftan da projemi-
zin inşaatına başladık. Bulunduğumuz 
alan, 180 bin metre kare. Biz buraya 
toplamda bin 900 bağımsız bölüm 
yapacağız.   Ve bu bin 900 bölümün 
tamamını buradaki hak sahiplerine 
vereceğiz. Bizim önemli iki kriteri-
miz var; yerinde ve gönüllü dönüşüm. 
Burada yine herkes yerinde ev sahibi 
olacak. Kimsenin rızası olmadan yı-
kım gerçekleştirmiyoruz. Burada dö-
nüşümün maliyetini de vatandaşımıza 
yansıtmayacağız. Temmuz 2021’de 
vatandaşlarımızı bin 900 adet konuta 
kavuşturacağız.”

Çamlıca Kirazlıtepe kentsel dönüşüm projesinde, Üskü-
dar’da “Yerinde ve Gönüllü” dönüşümün alt yapısı için 
ikinci etaba geçildi.
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Bal Suyu Projesi için Dev Adım

5 Milyon TL  ile Neler Yapılacak?

İSKİ Genel Müdürlüğünde imza-
lanan protokolün hayırlı olmasını te-
menni eden Başkan Ekrem Yüce, Ge-
nel Müdür Turan’a hassasiyetleri için 
teşekkür ederek çalışmalarında başarı-
lar diledi.

Başkan Yüce, imzalanan protokolün 
ardından değerlendirmelerde bulundu. 
Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak 
Kuzey bölgemizden geçen Melen isa-
le hattı üzerinde yeni bir yaşam alanı 
oluşturacağız. Haziran meclis toplantı-
mızda da İSKİ ile Kocaali, Karasu ve 
Kaynarca ilçeleri su temini ile Melen 
isale hattı üzerinde yapılacak olan Bal 
Ormanı Projesi için İSKİ ile protokol 
imzalayacağımızı açıklamıştık. Bugün 
ise protokolümüzü imzaladık. Şehri-
mize hayırlı olsun.” dedi.
Melen’den Su Temini ve Bal Suyu 
Projesi

Protokolün detaylarına değerlen-
dirmesinde yer veren Başkan Ekrem 
Yüce, “Melen isale hattından, içme 
suyu amaçlı günlük 40 bin metreküp 
ve arıcılık ile bal ormanının sulama ih-
tiyacı için 3 bin 500 metreküp olmak 
üzere toplamda 43 bin 500 metreküp 
ham su kullanımı yer alıyor. Ayrıca 
bölgenin bal yetiştiriciliğine katkı sun-
mak için, bal ormanlarının kurulması-
nı sağlamak, ormanlık alanlarda sabit 
gezginci arıların konaklamasını ve böl-

gede bal üretimi yapılmasını desteklemek 
protokolümüzün içerisinde önemli bir 
yer tutuyor. İnşallah çok özel bir önem 
atfettiğimiz çalışmayı kısa süre içerisinde 
hayata geçireceğiz.” dedi.
Proje Hazırlıkları Hızla Tamamla-
nacak

Proje hazırlıklarını da derhal başla-
tacaklarını ifade eden Başkan Ekrem 
Yüce, “Bölgede hayata geçireceğimiz 
çalışma örnek bir proje olacak. Bal 
Suyu Projesi kapsamında bölgeye aro-
matik bitkilerle güzellik katacak, tarım 
arazilerinin yanında faydalı faunanın 

yaşayabileceği doğal yaşam alanları 
oluşturacağız. İsale hattı güzergâhın-
da bisiklet ve yürüyüş yollarıyla sosyal 
yaşantıya katkı sunacağız. Güzergâhı 
rengârenk bitkilerle donatacağız. Hem 
bölgenin sosyal yaşantısında nadide bir 
yere sahip bir çalışma olacak hem de 
bal üretimini profesyonel bir alana ta-
şıyacağız. Ayrıca teknik olarak da üre-
ticilerimizin yanında olacağız. Destek-
lerimizle üretime ve üreticiye katkılar 
sunacak, ihracat ile milli ekonomiye 
katkı sağlayacağız.” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan’la Kocaali, 
Karasu ve Kaynarca ilçeleri su teminini ve Melen isale hattının Sakarya kısmını kapsayan yer 
tahsisini içeren protokolü imzaladı.

Adım Adım Şehir Hastanesi’ne

Darıca ile Eskihisar Sahilden Birleşiyor

Alibeyköy’de Tramvay için Altyapı 
Deplasesi Yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir Hastane-
si’ne sorunsuz ulaşım amacıyla yaptırılan 3 gidiş 3 geliş 
şeklindeki bölünmüş yolun 900 metrelik bölümünde sıcak 
asfalt çalışmaları tamamlandı.

Bünyesinde genel, kadın doğum, 
çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik te-
davi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek 
güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) ol-
mak üzere 6 farklı hastanede toplam 
bin 355 yatak kapasitesi bulunan 
Bursa Şehir Hastanesi, geçtiğimiz ay 
hasta kabulüne başlarken, Büyükşehir 
Belediyesi hastaneye sorunsuz ulaşım 
için çalışmalara hız verdi. İlk etapta 
Bursa’nın farklı noktalarından Şehir 
Hastanesi’ne ulaşımı sağlamak ama-
cıyla kurulan H/1, H/2 ve H/3 hatları 
günde ortalama 6 bin yolcu taşırken, 
Altınşehir Kavşağı, Nilüfer Orga-
nize Sanayi Bölgesi istikametinden 
Şehir Hastanesi’ne ulaşacak yaklaşık 
7 kilometrelik yolda asfalt kaplama 
ve altyapı çalışmaları da hızla devam 
ediyor. Şehir Hastanesi’ne ulaşımın 
yanında Nilüfer Organize Sanayi Böl-
gesi’ni de ciddi şekilde rahatlatacak 
olan, 3 gidiş 3 geliş şeklindeki bölün-
müş yolun 900 metresinde sıcak asfalt 

çalışmaları tamamlandı. Yolun diğer 
bölümlerindeki kazı, dolgu ve altyapı 
çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.
Hedef Sorunsuz Ulaşım

Bursa Şehir Hastanesi’nin Türki-
ye’nin en büyük 10 yatırımı arasın-
da yer aldığını, sadece Bursa’ya değil 
çevre illerle birlikte yaklaşık 6 milyon 
nüfusa hizmet vereceğini hatırlatan 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, bu nedenle hastaneye 
ulaşımın da sorunsuz olması için yo-
ğun bir mesai harcadıklarını söyledi. 
İlk etapta oluşturulan 3 yeni otobüs 
hattı ile Bursalıları kentin farklı nok-
talarından hastaneye ulaştırdıklarını 
dile getiren Başkan Aktaş, “Hastane-
ye ulaşım için açtığımız yeni yolda 
çalışmalarımız devam ediyor. Yolun 
900 metrelik bölümünde sıcak asfalt 
kaplama tamamlandı. Etap etap bu 
çalışmamız devam ediyor. Bunun ya-
nında Bursaray Emek Hattı’nın 5,5 
kilometrelik ilave hatla hastaneye ka-
dar uzatılmasıyla Bursa’nın her nok-
tasından hastaneye kolaylıkla ulaşıla-
bilecek.” dedi.

65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 
Düzce için toplam 5 Milyon TL hibe alındığının müjdesini vermişti. Başkan Özlü hibe kay-
naklarla neler yapılacağını da tek tek kamuoyu ile paylaştı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk 
Özlü, Düzce için gelen hibe kaynak-
lar hakkında önemli açıklamalarda 
bulunarak planlanan mega projelerin 
borçsuz ve kredisiz bir şekilde yapıla-
cağını söyledi. 
Asar-Karaca Deresi’nin Detaylarını 
Anlattı

Projeye göre Asar ve Karaca dere-
leri Melen Su Park ile birleştirilerek 
‘Su Cenneti’ ile Düzce’de baştan başa 
16 kilometrelik su ve yeşil hat oluştu-
rulacak. Bu hat üzerinde sosyal yaşam 
alanları, spor alanları, yeşil alanlar, 
dinlenme grupları, yaya ve bisiklet 
yollarından oluşan gezi hattı oluştu-
rulacak. 2 Milyon TL’lik proje bütçesi 
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
onay alınan ve tasarımı için ulusal bir 
yarışma düzenlenecek mega proje saye-
sinde Asar, Karaca ve Melen birbirine 
bağlanarak Düzceliler için yepyeni bir 
yaşam alanı oluşturulacak.

Konuralp Antik Tarihi ile Anılacak
Toplam 5 Milyon TL hibenin 

yaklaşık 3 Milyon TL’si ise yalnızca 
Konuralp’in yeniden canlandırılması 
ve kültür-tarih turizmine kazandırıl-
ması için kullanılacak. ‘Borçlanarak 
yatırım yapmak yok, kredi kullan-
mak, faiz ödemek Düzce Belediyesi 
tarihinden silinecek’ şeklinde beyan-
da bulunan Başkan Özlü’nün Anka-
ra temasları sayesinde proje kaynak-
larını hibe olarak kazanan Düzce, 
yepyeni bir çehreye kavuşacak.

Tarihi 2000 yıl öncesine kadar da-
yanan Konuralp bölgesi için ilk ola-
rak özel yönetim ofisi kuran Başkan 
Özlü bölge için düşünülen yenileme 
ve canlandırma çalışması için de kol-
ları sıvadı. Sokak sağlıklaştırma, cep-
he düzenlemeleri ve restorasyon için 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluru ile 
İller Bankasından alınacak 1,5 Mil-
yon TL hibe ile Konuralp aslına geri 
dönecek. Proje kapsamında bölgede 
kurulacak Kültür Sokağında kültü-
rel ve yöresel gastronomi, açık hava 

müzesi, el sanatları, hediyelik eşya, 
doğal ürünler çarşısı, yerel kıyafetler 
ile el emeği ürünler iç ve dış turizme 
sunulacak. Bölgede istihdama da bü-
yük katkı sağlaması beklenen proje ile 
Konuralp, hem turizmde hem de eko-
nomide yükselişe geçecek.
Kazı Çalışmaları için Bakanlık 
Devrede

Batı Karadeniz’in Efes’i olarak ad-
landırılan ve gizli tarihi gün yüzüne 
çıkmayı bekleyen Konuralp için te-
maslarını sürdüren Düzce Belediye 
Başkanı Dr. Faruk Özlü, yalnızca böl-
gede yapılacak kazılarda kullanılmak 
üzere Kültür ve Turizm Bakanlığından 
1,5 Milyon TL hibe aldı. Bakanlıktan 
gelen kaynak sayesinde Tarihi Roma 
Köprüsü ve Antik Tiyatronun kalan 
kısımlarının tarih turizmine kazan-
dırılması için kazı çalışmaları kaldığı 
yerden devam edecek. Düzce Belediye-
si hibe kaynaklar sayesinde, turizm ve 
şehirleşme konusunda borçlanmadan 
yeniden kalkınmaya başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nı temmuz 
ayında vatandaşların hizmetine sunmuştu. Eski askeri alan üzerine inşa edilen sahil parkı, 
Eskihisar Sahili ile birleştiriliyor. Darıca Sahil Parkı’ndan Eskihisar Vapur İskelesi’ne kadar 
yapılacak olan 2. Etap Sahil Parkı toplamda 2 bin 300 metre uzunluğunda olacak.

Bin 100 Metrelik Beton Yol Ta-
mamlandı

2 bin 300 metre uzunluğunda 
inşa edilen 2. Etap Sahil Parkı çalış-
maları kapsamında şu ana kadar be-
ton yolun bin 100 metresi tamam-
landı. Çalışmalar kapsamında deniz 
kıyısına 600 metre taş tahkimat, 
balık tutma iskelesi, bin 100 metre 
uzunluğunda 5 metre genişliğinde 
yürüyüş ve bisiklet yolu, 6 adet al-
tıgen kamelya, 150 metre travers, 
Çınaraltı dinlenme alanına bin 900 
metrekare granit küptaş meydan 
düzenlemesi, Çınaraltı dinlenme 
alanına 90 metrekare podima taşı 
ile pusula yer döşemesi, papatya ay-
dınlatma direği, 40 adet alüminyum 
aydınlatma direği imalatları yapıldı. 
Ayrıca 40 dönüm alanın sulama hat-
tı çekilerek çimlendirme yapılırken, 
2 bin adet ağaç ve çalı türleri dikildi.
2 Bin 300 Metre Uzunluğunda 
Olacak

Darıca Sahil Parkı’ndan Eskihisar 
Sahiline doğru ilerleyen Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri, bin 200 metrelik 
kalan kısımda çalışmalarına devam 
ediyor. Çalışmalar kapsamında bin 
200 metre yürüyüş ve bisiklet yolu, 
mescit, WC, bebek bakım odası, de-

niz kenarına yaklaşık bin kişilik beş 
basamaklı amfi oturma alanı, amfi 
önüne 900 metrekarelik meydan, 
kamelya ve dinlenme alanı, yeni 
piknik ve mesire alanları, otopark, 
askeri alan sonu ile Eskihisar arasına 
800 metre uzunluğunda taş duvar, 
300 metre taş tahkimat, 1 adet iske-
le inşa edilecek. Eski askeri alandan 
kalan birer adet basketbol sahası, te-
nis kortu, mini futbol sahası ve res-
toranın da tadilat ve tamiratı yapıla-
cak. Ayrıca 50 dönümlük bir araziye 

ağaçlandırma gerçekleştirilerek yeşil 
alan oluşturulacak.
Yıl Sonuna Bitirilecek

Çalışmalarına aralıksız devam 
eden Büyükşehir Belediyesi, va-
tandaşların deniz kıyısında ve yeşil 
ortamda vakit geçirebileceği yeşil 
alanı genişletiyor. Darıca Şehit Er 
Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı ile 
Eskihisar Sahili arasındaki 2. Etap 
Sahil Parkı’nın 2019 yılının sonun-
da tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni 
dönemde raylı sistem çalışmalarına ön-
celik ve hız verdi. Bu kapsamda yapımı 
aksayan Eminönü - Alibeyköy Tramvay 
hattında da çalışmalar hız kazandı.

Çalışma sebebiyle Alibeyköy’de 
İSKİ ve İGDAŞ tarafından altyapı 
deplasesi (taşıma) yapılıyor. Bu neden-
le Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köp-
rüsü Kavşağı 30 gün süreyle trafiğe 
kapatılacak.

Bölgede trafik, haritada gösterilen 
Kıryokuşu Sokak, Nihan Sokak ve 
Ceylan Sokak üzerinden çift yönlü 
olarak aksamadan işleyecek. Alibeyköy 
Atatürk Caddesi’ni transit olarak kul-
lanacak araçların ise, alternatif olarak 
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nı kul-
lanmaları tavsiye ediliyor.
Enerjisini Yerden Alan Çevreci 
Tramvay

Raylı sistem, deniz ve lastik teker-
lekli toplu ulaşım araçlarını şehrin 
merkezinde entegre edecek olan Emi-
nönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın 
2020’nin ikinci yarısında tamamlan-
ması hedefleniyor.

Eminönü Meydanı’nda Kaba-
taş-Bağcılar Tramvayı’na entegre 
olarak başlayacak olan tramvay, Un-
kapanı, Cibali, Fener, Balat, Ayvan-
saray, Eyüp, Silahtarağa gibi tarihi 
semtlerden geçerek Alibeyköy Cep 
Otogarı’na ulaşacak. Tramvay ta-
mamlandığında Feshane, Eyüp Dev-
let Hastanesi, Piyer Loti Tepesi ve 
Alibeyköy Cep Otogarı ile güzergâh-
taki 3 ayrı üniversiteye raylı sistemle 

kesintisiz toplu ulaşım sağlanacak.
Günlük 114 bin yolcu taşıma kapasi-
tesine sahip olacak 10 kilometrelik 14 
istasyonlu tramvay ile Eminönü-Ali-
beyköy Cep Otogarı arısında yolcuk 
süresi 35 dakikaya düşecek. Güzergâh 
boyunca tamamen katenersiz (enerji 
direği) ve havai kablo kullanılmayacak. 
Tramvay araçları enerjisini, iki ray ara-
sına gömülü bir sistemden alacak.
9 Noktada Diğer Ulaşım Araçlarına 
Entegrasyon Sağlanacak
1. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı 

(T1) Eminönü İstasyonu ve Şehir 
Hatları Eminönü vapur iskeleleri 
ile Eminönü İstasyonu’nda,

2. Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı 
(M2) ile Küçükpazar İstasyonu’nda,

3. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metro-
büs Hattı ile Ayvansaray İstasyo-
nu’nda,

4. Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Telefe-
rik Hattı (TF2) ile Eyüp-Teleferik 
İstasyonu’nda,

5. Planlanan Bayrampaşa-Eyüp Tram-
vay Hattı ile Feshane İstasyonu’nda,

6. Planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeş-
me Metro Hattı ile Silahtarağa İs-
tasyonu’nda,

7. Planlanan Eyüp-Yeşilpınar Teleferik 
Hattı ile Sakarya Mahallesi İstasyo-
nu’nda,

8. Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro 
Hattı (M7) ile Alibeyköy Metro İs-
tasyonu’nda,

9. Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı 
ile Alibeyköy Cep Otogarı İstasyo-
nu’nda entegrasyon.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hızlandırma talimatı ver-
diği raylı sistemlerden biri olan Eminönü-Alibeyköy Tram-
vayı için altyapı deplasesi yapılıyor. Çalışmalar sebebiyle 
Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün sü-
reyle trafiğe kapatılacak. Trafik alternatif güzergâhlardan 
aksamadan işleyecek.
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Beykoz Karpuz Festivali Damakları 
Şenlendirdi

Kadıköy’de İki Ayrı Dünya Bir Arada: Çizgi ve Sahaf

20. Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Sona Erdi

Osmanlı’dan bu yana üretilen meşhur Beykoz karpuzu 
“Karpuz Festivali”yle damakları şenlendirdi. Konser, 
animasyon gösterileri ve renkli yarışmaların yer aldığı 
festivalde ziyaretçilere 2 ton karpuz ikramı edildi.

Kadıköy Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali’nin 
2’inci etabı, Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri ile devam ediyor. 22 - 27 Ağustos tarihleri 
arasında Moda’da gerçekleşecek festival, uluslararası çizerlerin söyleşilerinden canlı 
çizimlere, sergilerden mezatlara kadar birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

10 gün boyunca 71 ülkeden gelen sanat elçilerini İstanbul ile buluşturan 20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. 
Festivalin son günü kapsamında CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Festival Onursal Başkanı Tahsin Öztiryaki ve Müjdat Gezen katıldı. 
Festival kapsamında Yaşam Boyu Kültür Sanat Ödülü ise Oya Başar ve Selçuk Yöntem’e verildi.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçe-
nin doğal güzellikleri ve organik tarım 
potansiyeline dikkat çekmek, ilçe tu-
rizmini canlandırmak ve yeni üretici-
lerin teşvik edilmesini sağlamak ama-
cıyla yapılan etkinlik İstanbullulardan 
yoğun ilgi gördü. 

Kılıçlı Meydanı’nda çocuklara yö-
nelik animasyon ve gösterilerle başla-
yan festivalde ziyaretçiler hem eğlence-
ye hem de karpuza doydu. 

Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, 
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geçmiş 
Dönem Belediye Başkanı İbrahim Ka-
raosmanoğlu ve Beykoz Belediyesi baş-
kan yardımcıları da festivale katılarak 
vatandaşların coşkusuna ortak oldu. 
En Güzel Karpuz Seçildi  

Civar köylerden üreticilerin katı-
lımıyla yapılan “En Güzel Karpuz” 
yarışmasında en tatlı ve en sulu kar-
puzu üreten çiftçi Kadir Demirkıran 
birinci olarak tam altın ödülüne la-
yık görüldü. “İki Koltukta İki Kar-
puz “ yarışmasında ise 28 genç hü-
nerini sergiledi. Karpuzları en kısa 
sürede düşürmeden taşıyan Yunus 
Aydoğdu birinci gelerek tam altın 
ödülünü aldı.  Kaymakam Katırcı ve 
Başkan Aydın dereceye girenleri kut-
layarak ödüllerini takdim etti.  

KADFEST Uluslararası Kadıköy 
Festivali, bu yıl ilk kez Çizgi ve Sahaf 
Günleri’ne birlikte ev sahipliği ya-
pacak. 22-27 Ağustos 2019 tarihleri 
arasında, İstanbul Kadıköy Lisesi ve 
Kadıköy Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi’nde gerçekleşecek. Çizgi ve 
Sahaf Günleri edebiyat, tarih, kültür 
söyleşilerine ve sergilere ev sahipliği 
yapacak. 22 Ağustos Perşembe saat 
18.00’de İstanbul Kadıköy Lisesi’nde 
açılışı yapılacak festivalde çizgi ve sahaf 
dünyasının önemli isimleri kitapsever-
lerle birlikte olacak. Ücretsiz olarak 
düzenlenen festival saat 13.00-23:00 
saatleri arasında açık olacak. 
Bir Tarafta Sahaf Bir Tarafta Çizgi

Nadir bulunan kitaplar, dergi ve 
plaklar, eski belge, evrak ve haritalar; Os-
manlıca kitap ve mecmualar; imzalı, bi-
rinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun 
ikinci el kitaplar meraklılarını bekliyor. 
Öte yandan festivalin bir diğer ayağı olan 
Çizgi Günleri’nde ise Türk ve yabancı çi-
zerlerin yer alacağı söyleşiler, canlı çizim 
atölyeleri, manga çizerlerinin söyleşileri 
gibi renkli etkinlikler yer alacak.
Osmanlı’nın İzleri Kahire’den İstan-
bul’a Taşınıyor

Osmanlı’dan Günümüze İlk Sayıla-
rıyla Mizah Dergileri sergisi Türkiye’nin 
mizah tarihine ışık tutacak. Çıngıraklı 
Tatar’dan Karagöz’e, Marko Paşa’dan 
Gırgır’a, Hacamat’tan Çarşaf’a, 1828-
2019 yılları arasında yayımlanmış mi-
zah dergilerinin yer aldığı koleksiyon, 
İstanbul Kadıköy Lisesi’nde meraklıla-
rını bekliyor. Kadıköy’ün geçmişinden, 
tarihinden önemli izler taşıyan kartpos-
talların yer aldığı Sarkis Karamanik’in 
derlediği Kadıköy Kartpostalları sergisi 
(İstanbul Kadıköy Lisesi’nde) ile Karika-
türcüler Derneği’nin hazırladığı Nazım 
Hikmet Portreleri sergisi (Gençlik Sanat 

Ziyaretçilerin heyecanla izlediği ya-
rışmaların ardından Maskot Mehter 
Takımı ve illüzyon gösterileri sahne-
lendi. Festivalde sahne alan   “Üç Tel 
Bir Avaz Grubu” ise katılımcılara yöre 
yöre türkü ziyafeti sundu. Beykoz Be-
lediyesi köy meydanında etli pilav, di-
lim karpuz ve karpuz suyu ikram etti.  
Alanda, ilçe tarihinde köylerdeki sosyal 
yaşamı anlatan bir de fotoğraf sergisi 
açıldı. 
Başkan Murat Aydın: “İstanbullular 
Bir Dilim Karpuz Yemek İçin Bey-
koz’a Gelecek” 

Belediye olarak düzenledikleri festi-
vallerle, Beykoz kimlikli bu ürünlerin 
yaşatılması ve yaygınlaşmasına katkıda 
bulunmayı amaçladıklarını vurgula-
yan Beykoz Belediye Başkanı Murat 
Aydın, “Araştırmalarımız neticesinde 
gördük ki Osmanlı döneminde Riva 
Vadisi İstanbul’un meyve ve sebze ih-
tiyacını ciddi bir şekilde karşılıyordu. 
Bugün de Kılıçlı, Alibahadır, Bozhane 
köylerinde sebze ve meyve yetiştirici-
leri var. Çalışmalarımızla köylerimizin 
ekonomisini canlandıracağız, turizmi 
artıracağız. Bu festivali seneye daha 
fazla katılımla yapacağız. İstanbullular 
bir dilim karpuz yemek için Beykoz’a 
gelecek. Karpuz Festivali’ne ilgi gös-
teren tüm hemşehrilerime gönülden 
teşekkür ediyorum.” dedi. 

Merkezi’nde) ilgililerini bekliyor. Mev-
lüt Ceylan’ın moderasyonunu yapacağı 
Bulak Baskısı Osmanlı Türkçesi Kitaplar 
söyleşisinde Aly Abdelwahab El Sayed, 
Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki 
önemli birkaç basım merkezinden biri 
olan Kahire/Bulak baskısı kitapların 
hikâyesini anlatacak.
Bostancı’dan Kadıköy’e Korku Ro-
manlarının İzinde

Cumhuriyet dönemi edebiyatının ilk 
korku romanlarından Dehşet Gecesi’nin 
yazarı Kerime Nadir, Sahaf Günleri’nin 
en renkli oturumlarından birinin konu-
su olacak. “Bostancı’da Doğan Korku: 
Kerime Nadir Ve Dehşet Gecesi” baş-
lıklı söyleşide, Işın Beril Tetik, Demokan 
Atasoy, Galip Dursun konuşmacı olarak 
yer alacak. Bostancı’daki bir köşkte yazı-
lan Kadıköy menşeli roman üzerinden, 
Türkiye’de korku ve fantastik edebiyat 
konuşulacak. Ayrıca Güven Erkin Erkal 
ve Bilge Özkösebalaban “Koleksiyon-
culuğun Fantastik Tarihi” adlı söyleşide 
bilim-kurguyu ele alacak. Okuyay Ko-
nuşmaları kapsamında gerçekleşecek 
“Sahafların Okuma Kültürüne Katkısı” 

başlıklı söyleşide ise Ümit Nar ve Bengi 
Berksoy’un sunumuyla eski kitapların, 
sahafların okuma alışkanlıklarına kazan-
dırdıkları ele alınacak.
Dünya Çizgileri Festivalde

Çizgi Günleri kapsamında ise Fransız 
karikatürist Jul, “Mitlerin 50 Tonu” adlı 
sergisiyle (Bayan Yanı Cafe’de) festivalin 
konuklarından. Öte yandan Jul ve çizer 
Ramize Erer, Didier Pasomonik’in yöne-
teceği bir söyleşide bir araya gelecekler. 
Kedi Kız, Tarzan ve Zagor gibi süper 
kahramanların çizeri Bane Kerac’ın ise, 
Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde çizgi 
roman severler için bir sergisi olacak.   
Avusturyalı karikatürist ve çizgi roman 
tasarımcısı Rudi Klein Karikatür Evi’n-
de “Karmaşık Olmayan Bir Dünyanın 
Basitleştirilmesi” isimli bir sergi düzen-
leyecek. Japon sanatçılar Shigetaka Mo-
chizuki, Raku İchikawa ise manga çizimi 
üzerine merak edilenleri yanıtlayacak.

Programa ilişkin bilgi Kadıköy Bele-
diyesi resmi sosyal medya hesaplarından 
ve  http://kadfest.kadikoy.bel.tr/l inkin-
den takip edilebilir.

Büyükçekmece Belediyesi tarafın-
dan sevgi, barış ve kardeşlik temasıyla 
20’incisi düzenlenen Uluslararası Bü-
yükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 
10. gününde son buldu. Festivalde, 
konuk ülkeler son kez dans gösterisi 
yaptı.
Yaşam Boyu Kültür Ve Sanat Ödülü, 
Başar ve Yöntem’e Verildi

Son gününde Yaşam Boyu Kültür 
ve Sanat Ödülü kapsamında Oya Ba-
şar, Selçuk Yöntem’i konuk etti. Yön-
tem’e ödülü Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Hasan Akgün tarafından verildi.
Sanat İyileştirir, Birleştirir, Güçlen-
dirir, Üretir

Yöntem, “20 yıldır Kültür ve Sanat 
Festivali yapmak herkesin harcı değil, 
Sayın Başkanı ve ekibini tebrik ediyo-
rum. Sanat iyileştirir, birleştirir, güç-
lendirir, üretir. Sanattan hiçbir zaman 
ayrılmayalım. Böyle güzel bir geceyi 
bu ödülü verdiği için teşekkür ederim, 
sizlerle paylaştığım için de hepinize te-
şekkür ederim.” dedi.
Gezen, Levent Kırca’yı Andı

Oya Başar’a ise ödülü Müjdat Ge-
zen tarafından verildi. Gezen, “O, 
bize Türkiye’nin en büyük komedyeni 
Levent Kırca’nın emanetidir. Onu da 
rahmetle anıyoruz burada.” dedi.

Başar, ” Ne mutlu bana senin elin-
den ödül almak. Ben senin asistanın-
dım, hocam.” şeklinde konuştu.

Mimar Sinan Köprüsü Üzerinden 
Hep Beraber, Sevgi Birbirimize, Ba-
rış Hepimize Dedik

Festivalin son günü kapsamında ko-
nuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı 
Hasan Akgün,  “Uluslararası 20. Büyük-
çekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin 
sonuna geldik. Bu festivale 20 sene önce 
Tahsin Öztiryaki, Gürhan Ozanoğlu 
kardeşimle başladık. Birlikte devam edi-
yoruz.” dedi. Akgün, “Bir kez daha ha-
tırlatmak istiyorum, dünyanın kültür ve 
sanat festivalleri arasında ilk üç ve beşte 
yer alan Uluslararası Büyükçekmece Kül-
tür ve Sanat Festivali’ni Büyükçekmece 
ailemle, gençlerimizle, kadınlarımızla, 
sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtar-
larımızla bütün ailemizle büyüttük, ça-
lıştık, dünyanın en iyi festivali yaptık. 7 
kez üst üste dünyanın en iyi kültür sanat 
festivalini aldık. Bu ödül ailemindir, bu 
ödül Büyükçekmece ailemizindir. Bu 
ödül kültür ve sanat ailemizindir. Festiva-
lin 4 ayağı olduğunu biliyorsunuz, Dün-
ya El Sanatları Bayramı Atölyesi, Dünya 
Heykel Sempozyumu, Dünya Fotoğraf 
Yarışması, Dünya Altın Köprü Halk 
Dansları yarışması ve çocuk temalı göste-
riler. Yani bu festivalin sadece uluslararası 
dans yarışması olmadığını bilmenizi isti-
yorum. Bu sene Çağdaş Dans Yarışması 
ilave edildi, çok da güzel oldu. Gelecek 
sene daha güzel 21. Uluslararası Kültür 
ve Sanat Festivaliyle birlikte olacağımı-
za inanıyorum. Ana teması şudur; sevgi 
burada dostluklarla buluştu. Sevgi kültür, 

sanat barış Büyükçekmece Mimar Sinan 
Köprüsü üzerinde Dünyanın 71 ülkesin-
den buraya gelen sanat elçilerimizle bir-
likte aynı noktada buluştuk Mimar Sinan 
Köprüsü üzerinden hep beraber sevgi 
birbirimize, barış hepimize dedik. Bu ne-
denle Dünya Festivaller Birliği, Uluslara-
rası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali 
F. CIOFF ve FİDAF’ın A kategorisindeki 
tek festivalidir. Dünya kültürüne dünya 
sanatına dünya dostluk kardeşlik barışına 
hizmet eden, müthiş bir dünya kültür 
hizmetidir.” diyerek festivale destek veren 
herkese ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür 

etti. Akgün sözlerini, “21. Uluslararası 
Kültür ve Sanat Festivalinde buluşmak 
üzere sevgi birbirimize, barış hepimi-
ze.” diyerek bitirdi.
Birinciler Belirlendi

Festivalin 10. Gününde Çağdaş 
Danslar ve Altınköprü Uluslararası 
Halk Dansları yarışmasında birinciler 
belli oldu. Çağdaş Danslar Yarışması 
kapsamında, Hasan Akgün ve Dans 
Festivalleri Federasyonu 2. Başkanı 
Hayri Gürhan Ozanoğlu, katılım bel-
gesi, dereceye girenlere plaket verdi. 
Festival Kapsamında Halk Dansları, 
Çağdaş Dans Seçici Kurul Üyeleri ve 

Düzenleme Kurulu Üyelerine ve jüriye 
plaket verildi. 1 hafta boyunca yapılan 
dans yarışmasında, birincilik Macaris-
tan ve Rusya’ya gitti. İkinci, Kosova, 
üçüncü Gürcistan oldu. Çeşitli ülke-
lerden gelen sanat elçilerine ödül ve 
katılım belgeleri, Büyükçekmece Be-
lediye Başkanı Hasan Akgün, CHP 
İstanbul Milletvekili Erdal Toprak, 
Festival Onursal Başkanı Tahsin Öz-
tiryaki, Dans Festivalleri Federasyonu 
2. Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu 
ve Almanya Genel Meclis Milletvekili 
Oliver Wittke tarafından verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk dünyasının önde gelen bilim ve fikir adamı Farabi’nin 
hayatına ve eserlerine dair bilgi ve görsellerin yer aldığı Farabi Kültür Evi’ni açtı.

İBB’den “Farabi Kültür Evi”  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
İştiraki Kültür AŞ, bilim tarihine adını 
altın harflerle yazdıran en önemli isimle-
rinden biri olan ve Muallim-i Sani (İkin-
ci öğretmen) olarak bilinen Ebu Nasr 
El-Farabi’nin hayatı ve eserlerinin yer 
aldığı kültür evi açılışını gerçekleştirdi.

Topkapı Türk Dünyası Kültür Ma-
hallesi’nde bulunan “Farabi Kültür 
Evi” açılışına, Kazakistan İstanbul Baş-
konsolosu Baurzhan Abdrakhmanov, 
Kazakistan El Farabi Üniversitesi Rek-

törü Prof. Dr. Galimkair Mutanov İs-
tanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut 
Ak ve birçok yetkili isim katıldı.

Açılışta konuşan Kazakistan El Farabi 
üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galimkair 
Mutanov, “Bu müzenin açılışı, 2020 yı-
lında UNESCO desteğiyle geniş şekilde 
uluslararası kapsamda kutlanacak olan 
El Farabi’nin 1150’inci yıl dönümü mü-
nasebetiyle yapılıyor. El Farabi değişim 
programını Üniversitesinde uygulayan 
İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut 
Ak Müzenin açılışında desteği olan her-

kese teşekkür ederim. “dedi. Açılışta bir 
konuşma gerçekleştiren İstanbul Üni-
versitesi Rektörü Mahmut Ak ise, şu 
ifadelere yer verdi; “Farabi sadece Türk 
ve İslam dünyasının değil aynı zaman-
da dünyanın en büyük filozoflarından 
birisidir. Felsefe alanın da Aristo’dan 
sonra muallimi Sani, yani ikinci öğ-
retmendir. O bütün ilimlerle meşgul 
olmasına rağmen Felsefe, Fizik, Me-
tafizik, Ahlak ve Siyaset ile daha çok 
ilgilenmiş, irili ufaklı yüz kadar eser 
kaleme almıştır.”
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Kırklareli Belediyesi, 1200 Kitap 
Dağıttı

750 Kişilik Konser ve Tiyatro Salonu

Kafkasya Yaz Şenliklerinde İmera Rüzgarı Esti

Bahçelievler’de Kadın El Emeği Festivali

Çanakkale Seramikleri, Uluslararası 
Pişmiş Toprak Sempozyumunda

Kortel Konağı Küllerinden Doğacak

Kırklareli Belediyesi, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü’nde 
vatandaşlara 1200 kitap dağıttı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Buçuktepe’de inşaatı devam eden Edirne 
Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı’nın 750 kişilik tiyatro ve 
konser salonuyla Edirne’deki çok önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini söyledi.

Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, ‘Uygarlık yapısının te-
meli kitaplardır’ sözünden yola çıkı-
larak, bu yıl 4’üncü defa gerçekleş-
tirdiği etkinlik kapsamında İstasyon 
Caddesi üzerinde kurulan stantta 
hem yerel hem de ulusal yazarların 
kaleme aldığı birçok seçkin eser va-
tandaşların beğenisine sundu. 

Kırklareli Belediyesinin arşivinde 
yer alan kitapları günün anlamına 

Çanakkale Belediyesinin Kardeş 
Kenti olan Eskişehir Tepebaşı Bele-
diyesinde bu yıl 13. kez düzenlenen 
Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyu-
mu başladı.

Eski Eti Fabrikası’nda, 2 Eylül 2019 
Pazartesi günü başlayan ve 14 Eylül’e 

kadar devam edecek olan Pişmiş Top-
rak Sempozyumunda Çanakkale Be-
lediyesi de yer alıyor. Çanakkale Se-
ramiği Anı Eşya Üretim Merkezi’nde 
üretilen ürünlerin ilk kez alıcıyla bu-
luştuğu sempozyumda, geleneksel ve 
modern formlardan oluşan Çanakkale 
Belediyesi standı katılımcılardan yo-
ğun ilgi görüyor. 

uygun olarak okuyucu ile buluşması 
ve tanıtımının amaçlandığı etkin-
likte, yaklaşık bin 200 adet kitabın 
dağıtımı yapıldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Meh-
met Siyam Kesimoğlu,  kitap dağıtım 
etkinliğine katılarak, vatandaşlar ile 
bir araya geldi. Kesimoğlu, “8 Eylül 
Dünya Okuma Yazma Günü nede-
niyle İstasyon Caddesi’nde halkımıza 
ücretsiz kitap dağıttık. Etkinliğimize 
katılan, kültür sanat bilinci çok yük-
sek olan değerli Kırklareli halkına te-
şekkür ediyorum.” dedi.

Kocaeli’ de bulunan ve “Kortel Konağı” olarak tanınan 
ve eski müderrislerden Hacı Ahmet Hilmi Efendi’ye ait 
olan konak, mülk sahipleri tarafından, “Kamu Yararına” 
kullanılmak üzere 2019 yılında Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesine bağışlandı.

İzmit Hacı Hasan Mahallesi’nde 
çevresinde de tarihi yapılar bulunan 
Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı sı-
nıfındaki Kortel Konağı, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından aslına uygun 
olarak rekonstrüksiyon çalışması ya-
pılarak, aslına uygun olarak yeniden 
inşa edilecek.
Konak Büyük Bir Yangın Geçirmişti

Kortel Konağı, sahibi olan aile 
mensupları Av. Zehra Nuran Kortel 
ve Zehra Kuteyla Kortel tarafından 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlandı. 
Osmanlı Dönemi’nin önemli şahsi-
yetlerinden Müderris Hacı Ahmet 
Hilmi Efendi’ye ev sahipliği yapmış 
olan konak, 2014 yılında büyük bir 
yangın geçirmişti.

Büyükşehir Belediyesince projelen-
dirme çalışmaları devam eden Kortel 
Konağı’nın, rölövesi ve yangın sonrası 
statik raporu Kocaeli Kültür Varlıkla-

  Kadınların el emeği ürünlerinin pa-
zardaki yerini alabilmesi amacıyla düzen-
lenen “Kadın El Emeği Festivali” Milli 
Egemenlik Parkı’nda başladı. Bahçeliev-
ler Belediyesi 120 üretici kadını 6 gün sü-
ren festivalde bir araya getirdi. Festivalin 
açılış törenine AK Parti İstanbul Millet-
vekili Tülay Kaynarca, Bahçelievler Bele-
diye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, üretici 
kadınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.   
Kadınların kendi evlerinde ürettikleri ta-
kıdan örgüye, ahşap eşyalardan çantaya, 
keçe işlerinden kaktüse, oyuncak bebek-
lere kadar kendilerinin yaptığı pek çok 
ürünü satışa sunmasını sağlayan Bahçe-
lievler Belediyesi, 120 üretici kadının yer 
aldığı stantla kadın emeğini görünür kıl-
dı. Kukla oyunları ve sihirbaz gösterileri 
ile süren Festival’de Bahçelievler Belediye 
Başkanı Dr. Hakan Bahadır, kadın emek 
merkezi kuracağını belirterek, kadınların 
gelir kaydedip sosyalleşmeleri için böy-
le bir ortam hazırladıklarını ifade etti. 
“Avrupalı kadınlar gibi güçlü olup öz 
güvenleri artsın” Başkan Bahadır, “Bah-
çelievler’de kadınlarımızın el emekleriyle 
buluşacağımız ve değerlendireceğimiz 
kadın emek merkezi kuracağımızı beyan 
etmiştik. Kadınlarımız kendi göz nuru 
el emekleriyle bir şeyler yapıyorlar. On-
ları 1 haftalık festivalle değerlendirelim 
satışa sunalım, birazcık gelir kaydedip 
sosyalleşsinler diye böyle bir ortam ha-
zırladık. Ayrıca anneleri burada satış ya-
parken çocuklarda kuklayla ve sihirbazla 

eğleniyor. Kadınlarımız evlerden çıksın 
bilgilerini arttırsın ve mutfaktan dışarıya 
çıksın istedik. Geleneklerini ve görenek-
lerini çoğaltıp büyütsünler yani Avrupalı 
kadınlar gibi güçlü olup öz güvenleri art-
sın” dedi. “Hayal güçlerini kullanıyorlar” 
Çok güzel bir festival olduğunu söyleyen 
Şebnem Çelikgüler, “Diğer arkadaşlarım 
örgü bebekler yapıyor, el emeği olması 
çok güzel bir şey. Hayal güçlerini kulla-
nıyorlar. En azından bir şeyler üretiyorlar. 
Hizmetten dolayı da başkanımıza çok te-
şekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.

Ev hanımı Hidayet Kurtçebe,“ 
Hepsini ben yaptım. Bir şeylerle uğ-
raşmak özellikle geri dönüşümden 
faydalanmak, benim en çok hoşlan-
dığım, sevdiğim şeydir. Başlarda zevk 
olsun diye uğraşmak istedim, yaptıkça 
arkadaşlarım, çevrem çok beğendiler. 
Bunları satabilirsin demeye başladılar. 

İlk defa katılıyorum. Belediyemizin 
ev hanımlarına yönelik böyle bir or-
ganizasyon düzenlemesi çok iyi oldu. 
El emeği, göz nuru çok önemli çünkü 
hakikaten, hanımlara katkı sağlamış 
oluyor” dedi.

Festivale katılanlardan Hülya Aktı, 
“Sabunların hepsi el yapımı, bitkisel, ke-
sinlikle katkı maddesi yoktur. Müşterinin 
talebine göre sabun öneriyorum. Egzama 
der ona göre, kükürt der ona göre yön-
lendiriyorum. Nar ekşilerimiz var, doğal 
narlardan yapılıyor. Nar’ı Mardin’den 
topladım. Üretim de orada. Kazanlarda 
kaynatıyoruz aynı pekmez gibi sonra şi-
şelere doldurup gönderiyoruz”. 

Bahçelievler Belediyesi tarafından dü-
zenlen ve 6 gün süren  “Kadın El Emeği 
Festivali” Tuğçe Kandemir konseri ile fi-
nal yaptı.

rını Koruma Bölge Kurulu tarafından 
30 Temmuz 2019 tarihinde onaylan-
mıştı. Alınan onay sonrasında çalış-
malarını hızlandıran İmar ve Şehirci-
lik Dairesi Başkanlığı Tarihi Mekânlar 
ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ve 
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planla-
ma Şube Müdürlüğü uzman ekipleri; 
konağın yangın sonrası kalan ve teh-
like oluşturan parçalarının sökümünü 
tamamladı. Gerçekleştirilen söküm 
sonrasında yapının yangın sebebiyle 
harap olan ve tehlike arz eden duru-
mu giderildi.
Konak Kocaeli Halkına Hizmet Ve-
recek 

Aslına uygun bir şekilde rekons-
trüksiyon çalışması yapılacak olan 
Kortel Konağı, kullanılmak üzere Ko-
caeli halkına hizmet verecek. Yangın-
dan dolayı harap olan Kortel Konağı, 
küllerinden yeniden doğacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep 
Gürkan, Buçuktepe mevkiinde bulu-
nan Edirne Belediyesi Atatürk Kültür 
Merkezi ve Belediye Konservatua-
rı’nın inşaatının devam ettiğini söyle-
di.  10 bin 650 metrekarelik bir ala-
na kurulacak olan binanın 3 bloktan 
oluşacağını ifade eden Gürkan, Kültür 
Merkezi’nin 2 bin 660 metrekarelik 
yeşil alana sahip olacağını kaydetti.   

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür 
Merkezi ve Belediye Konservatuarı 
olarak hizmet verecek olan binada ça-
lışmaların tüm hızıyla devam ettiğini 
belirten Gürkan, “Edirne Belediyesi 
Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye 

Konservatuarı’nı kısa bir süre içerisin-
de hizmete açmayı planlıyoruz. Edirne 
Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve 
Belediye Konservatuarı’nda 750 ki-
şilik tiyatro ve konser salonu olacak. 
Böylelikle Edirne’deki çok önemli bir 
ihtiyaca cevap vereceğiz. Gençlerimizi 
ve çocuklarımızı tiyatro ile buluştu-
racak, onların geleceğe daha sağlam 
adımlarla yürümesi için elimizden ge-
len çabayı göstereceğiz. Aynı zamanda 
binamızda 150 kişilik bir eğitim salo-
nu yer alacak. Kültür merkezimizde 
ayrıca 2 adet 100 kişilik, 2 adet 40 
kişilik toplantı salonları; 180 metreka-
relik halk oyunları salonu, 95 metre-
karelik amatör tiyatro eğitim salonu, 
105 metrekarelik Türk sanat müziği 
kurs salonu ve 50 metrekarelik okuma 

salonu yer alacak. Ayrıca 300 metre-
karelik kapalı restoranında yer alacağı 
merkezimizde Edirneliler keyifli anlar 
yaşarken; kentin muhteşem güzelliği-
ni de 900 metrekarelik terastan izleye-
bilecek.” diye konuştu.

Gürkan, Edirne Belediyesi Atatürk 
Kültür Merkezi ve Belediye Konserva-
tuarı olarak hizmet verecek bina inşaa-
tının büyük bölümünün tamamlandı-
ğını belirterek, “Edirnelileri mümkün 
olan en kısa zamanda Edirne Beledi-
yesi Atatürk Kültür Merkezi ve Bele-
diye Konservatuarı ile buluşturmayı 
hedefliyoruz. Edirne, içerisinde sana-
tın, kültürün yer alacağı muhteşem bir 
binayla buluşacak.” dedi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kafkas Kültür ve 
Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Kafkasya Yaz Şenlikleri 
vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Gürcü ve Çerkezlerin oluşturduğu Abhaza 
topluluğunun yer aldığı şenliğe yöre halkı büyük ilgi gösterdi.

Gölcük ilçesi Şevketiye köyünde 
düzenlenen şenliğin açılışına Koca-
eli Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reter Yardımcısı Ali Yeşildal, Gölcük 
Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın 
ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı 
Hasan Yılmaz, Büyükşehir Belediye-
si Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı 
Raşit Fidan, STK temsilcileri ve va-
tandaşlar katıldı.
Kültürümüzü Yaşatıyoruz

Şenlik açılışında konuşan Gölcük 
Kafkas Kültür ve Dayanışma Derne-
ği Başkanı Çetin Seymen; “Biz kül-
türümüzü yaşatmak için çalışıyoruz. 
Bu şenliklerde kültürümüzü tanıt-

mak için önemli bir fırsat. Bu fırsatı 
bize veren ve desteklerini esirgeme-
yen Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür 
ediyorum.” dedi.
Burası Herkesin Vatanı

Geçmişten aldıkları kültür ve 
değerleri yukarılara taşıyacaklarını 
belirten Gölcük Belediye Başkanı 
Ali Yıldırım Sezer, “Bu etkinlikler 
örfümüzün, ananemizin, gelenek ve 
göreneklerimizin, yaşatılması ve ge-
lecek nesillere aktarılması anlamını 
ifade ediyor. Gölcüğümüz içerisinde 
ülkemizin birçok yerinde gelen gü-
zel insanlarımız bulunuyor. Ayrıca 
1877-78 Osmanlı – Rus harbinde 
Kafkasya’dan buraya göç eden ata-
larımız Gölcük’ün bu köylerine ge-

lerek burayı vatan kabul ettiler. Bu 
etkinliklerin düzenlenmesinde çok 
önemli katkı sunan, Kocaeli’nin ge-
nelinde çok güzel hizmetler yapan 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Tahir Büyükakın ve çalışma 
arkadaşlarını teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.
Horonla Coştular

3. Kafkasya Yaz Şenlikleri’nde 
Grup İmera sahne aldı. Sanatçıyı 
sevgiyle karşılayan vatandaşlar Grup 
İmera’nın seslendirdiği parçalara za-
man zaman eşlik etti. Çocuklar, şiş-
me oyun grupları etkinlikleriyle eğ-
lenirken, büyükler Grup İmera’nın 
seslendirdiği hareketli parçalarla eğ-
lendi. Yöre halkı şarkılara eşlik eder-
ken horonlar oynadı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlen “Kadın El Emeği Festivali” Milli Egemenlik 
Parkı’nda gerçekleştirildi. Festival kapsamında 120 üretici kadın bir araya geldi. 
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 
Başpehlivan Ali Gürbüz

İBB’li  Sporculara Avrupa Oyunları’nda 7 Madalya

Sebile Akbulut Dünya Üçüncüsü

Beyoğlu’nda Tecrübeli ve Profesyonel Yelkenciler Yetişiyor

Bozüyük’te “Off-Road” Yarışları 
Yoğun İlgi Gördü

Tokyo 2020 Olimpiyatları’na katı-
lım puanı ve kotası veren 2019 Avrupa 
Oyunları Belarus’un başkenti Minsk’te 
21-30 Haziran tarihleri arasında dü-
zenlendi. Bu yıl ikinci kez düzenlenen 
oyunlara 50 ülkeden 4 binin üzerinde 
sporcu katıldı. Türkiye, oyunlarda 14 
spor dalında 110 sporcu ile mücade-
le etti. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Spor Kulübü’nün 20 sporcusu da milli 
takım kafilesinde yer aldı.

Türkiye 2. Avrupa Oyunları’nda 
2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak 

üzere toplam 15 madalya kazandı. 
Milli sporcular, karatede 6, güreşte 3, 
jimnastikte 2, judo, boks, atletizm ve 
okçulukta ise birer madalya kazandı. 
İBB’li sporcular; güreş, karate, judo, 
badminton ve okçuluk olmak üzere 5 
branşta madalya için yarıştı toplam 7 
madalya elde etmeyi başardı.

Judo 90 kiloda Mikail Özerler al-
tın madalya kazanma başarısı göster-
di. Karatede; 84 kiloda Uğur Aktaş, 
50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu ve 
+68 kiloda Meltem Hocaoğlu gümüş 
madalya alırken 61 kiloda Merve Ço-
ban ülkemize bronz madalyayı getirdi. 
Ferdi kata dalında Ali Sofuoğlu ise gü-

müş madalya kazandı. Okçuluk bran-
şında ise Makaralı Yay’da Yeşim Bostan 
bronz madalyanın sahibi oldu.
Başkan İmamoğlu’ndan Tebrik

İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Oyun-
ları’nda önemli başarılar elde eden 
sporcuları tebrik etti. İmamoğlu sos-
yal medya hesaplarından yayınladığı 
mesajında, “Belarus’ta gerçekleşen 2. 
#AvrupaOyunları’nda ülkemizi tem-
sil eden milli sporcularımızı ve İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi adına farklı 
branşlarda yarışan ve madalya kazanan 
tüm sporcularımızı tebrik ederim, gu-
rurumuzsunuz.” ifadelerini kullandı.

Ali Gürbüz finalde 2015 ve 2018 
Kırkpınar şampiyonu Orhan Okulu 
ile karşılaştı. Gürbüz, rakibi Okulu ile 
40 dakikalık sürede yenişemedi.

Altın puan alanın başpehlivan ola-
cağı bölümde ilk 10 dakikada bir ye-
nişme olmadı. Ali Gürbüz 10 dakika-
nın sonunda rakibi Orhan Okulu’nun 
hamlesine ustaca karşılık vererek altın 
puanı aldı ve 658’inci Tarihi Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı oldu.

Ali Gürbüz, 658’inci tarihi Kırkpı-
nar Yağlı Güreşleri’nde ilk turda Ab-
dullah Güngör’ü, ikinci turda Serhat 
Gökmen’i, üçüncü turda İsmail Koç’u, 
çeyrek finalde Faruk Akkoyun’u, yarı 

finalde de Hamza Köseoğlu’nu yendi. 
Gürbüz birinci olduktan sonra yaptı-
ğı açıklamada şampiyonluğu, kendisi 
gibi başpehlivan babası Recep Gür-
büz’e armağan ettiğini söyledi.

Güreşlerin sonundaysa ödül töreni 
gerçekleştirildi. Ödül töreninde başpehli-
vanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Baka-
nı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Toplam 14 boyda gerçekleştirilen ödül 
törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp, İYİ 
Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, 
Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirne 
Belediye Başkanı Recep Gürkan, eski ba-
kan ve milletvekilleriyle çok sayıda bele-
diye başkanı katıldı.

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 658’incisi düzenlenen Tarihi 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Belarus’ta düzenlenen 2. Avrupa Oyunları’na İstanbul Büyükşehir Belediyeli sporcular 
damga vurdu. Türkiye oyunlarda toplam 15 madalya kazanırken madalyaların 7’si 
İBB’li sporculardan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Avrupa Oyunları’nda yarışan ve madalya kazanan tüm sporcuları tebrik etti.

Beyoğlu Belediyesi açtığı Beyoğlu Yelken Okuluyla tecrübeli ve profesyonel yelkenciler 
yetiştiriyor. Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimlere her yıl yaklaşık 500 öğrenci katılıyor.

Yelken sporunu gençlere sevdirmek 
ve Haliç’i yelken sporunun merke-
zi yapmak amacıyla kurulan Beyoğlu 
Yelken Okulu’nda eğitimler aralıksız 
devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi ta-
rafından Hasköy Sahil’de açılan yelken 
okulunda 7-14 yaş arası çocuklara yıl 
boyunca yelken eğitimi veriliyor. Ala-
nında uzman eğitmenler tarafından 
verilen teorik eğitimlerin uygulamaları 
Haliç’te Optimist ve Lazer sınıfı tek-
nelerle gerçekleştiriliyor. Yıl boyunca 
500 öğrencinin eğitim aldığı Beyoğlu 
Yelken Okulu’nun 100 tane de Lisanlı 
sporcusu bulunuyor.

Çocukları ve gençleri yelken okulu-
na davet eden Beyoğlu Belediyesi Yel-
ken Şubesi Baş Antrenörü Siraç Bilici, 
“Beyoğlu Yelken Okulu, Beyoğlu’nda 
ikamet eden 7-14 yaş arası bütün çocuk 
ve gençlere yelken sporunu sevdirme 
amaçlı belediyenin ücretsiz sunmuş ol-
duğu yelken branşında faaliyet gösteri-
yor.  Bu sporu yapmak isteyen gençlere 
önerilerim ise hiç bir şekilde denizden 
dalgadan hiç bir şeyden korkmalarına 
gerek yok. Biz burada Beyoğlu Bele-
diyesi Spor Kulübü olarak maksimum 
derecede güvenlik önlemlerimizi alıyo-
ruz. Can yeleksiz hiç bir arkadaşımız 
suya inmiyor. Yelkenden önce herkesin 
can güvenliği bizim için en önemlisidir 
ve bunu başarıyoruz.” dedi.

Yelken Okulu sporcusu Dilruba 
Demirci, “2011 senesinde yelkene baş-
ladım.  Bu zamana kadar birçok yarışa 
katıldım. Birkaç tane de ödül aldım. En 
son 19 Mayıs’ta Samsun’a gittik, orada 
gösterilere katıldık ve yeni deneyimler 
elde ettim.  Yelken sporu bana çok şey 
kattı. Yeni deneyimler, yeni arkadaşlık-
lar kattı. Yelken sporunu yapacaklara 
tavsiyem, kesinlikle korkmalarına gerek 
yok. Çünkü ilk önce güvenliği sağlıyo-
ruz. Can yeleği takıyoruz. Başımızda 
sürekli bot dolaşıyor. Yeni başlarken 
başımızda birileri olduğu için sıkıntı 
olmuyor.” ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Yelken Okulu eğitimlerin 
yanı sıra her yıl düzenlenen Haliç Yel-
ken Yarışları’na da ev sahipliği yapıyor. 
Yarışlara Beyoğlu Belediyesi Yelken 
Kulübü başta olmak üzere birçok ku-
lüpten yüzlerce genç sporcu katılıyor. 
Haliç Köprüsü ve Unkapanı Köprüsü 
arasındaki parkurda çift eleme sistemi 
ile yapılan yarışlar optimist ve lazer sı-
nıfı tekneler ile yapılıyor. 2 gün süren 
yarışlar izleyenlere keyifli saatler yaşa-
tırken dereceye giren öğrenciler kupa 
ve madalya ile ödüllendiriliyor.

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’na Lassa Desteği

Bozüyük Belediyesinin destekleri ile Kız Gibi Off-Road 
Derneği tarafından düzenlenen off-road yarışları zorlu 
mücadelelere sahne olurken izleyicilere de heyecanlı 
anlar yaşattı.

Bozüyük; ilçede ilk kez düzenlenen 
off-road yarışları, kamp ve şenlik etkinli-
ğine ev sahipliği yaptı. Dodurga yolu üze-
rinde Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekiplerince hazırlanan off-road 
parkurunda 38 aracın start aldığı etkinlik 
park alanına ise 150 araçlık katılım sağ-
landı. Off-Road yarışlarının sonunda 
sporcular kupalarını Bozüyük Belediye 
Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun 
elinden aldılar. Zonguldak, Konya, An-
kara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, 
Kütahya, Düzce ve Bilecik gibi ülkenin 
çeşitli yerlerinden cumartesi gününden 
itibaren gelmeye başlayan off-road tut-
kunları gece kurdukları kampta şenlik 
ateşi ile eğlenerek stres attı ve ertesi gün 
yapacakları yarışlar için moral depoladı. 
Tüm çevre düzenlemelerinin Bozüyük 
Belediyesince yapıldığı etkinlikte Pazar 
günü saat 11:00 sularında Belediye Baş-
kan Yardımcısı Mahmut Fındık’ın baş-

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 
ev sahipliği, Cumhurbaşkanlığı hima-
yelerinde 2020 yılında gerçekleştiri-
lecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton 
Şampiyonası’nın ana sponsorlarından 
biri de Türkiye lastik sektörü lideri 
Brisa’nın öncü markası Lassa oldu. 
Brisa İzmit Fabrikası’nda düzenlenen 
imza törenine Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem Yüce, Brisa Pazarlama 
Direktörü Evren Güzel, Dağ Bisikleti 
Maraton Dünya Şampiyonası Direk-
törü Aziz Sırnaç, Lassa Bisiklet Takımı 
ve basın mensupları katıldı.

Türkiye’de sporun ve sporcunun 
gelişimine katkı sunduklarını ifade 
eden Pazarlama Direktörü Evren Gü-
zel, “Lassa, Türkiye’de doğup 80’e ya-
kın ülkede başarı kazanan, ülkemizin 
en güçlü markalarından bir tanesidir. 
Her zaman Türk sporunun gelişimine 
ve gelişmesine katkı sağlamak adına 
çalışmalar gerçekleştirdik. Ülkemizde 
bisiklet sporuna Lassa Bisiklet Takımı 

ile destek vermeye 40 yıl önce başla-
dık. Her zaman birçok başarıya imza 
atmış olan takımımız hem ulusal hem 
de uluslararası arenada ülkemizi temsil 
etmektedir. Lassa olarak, 2020 Dünya 
Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası ile 
etkinlikte hem organizasyona hem de 
Lassa Bisiklet Takımı ile sporcularımıza 
sağlam bir destek sunacağız. Sporcuları-
mız, yöneticilerimiz ve vatandaşlarımız 
ile birlikte şampiyonaya ev sahipliği 
yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Bisiklet sporunun ülkemizde ki 
başarısından söz eden Başkan Ekrem 
Yüce, “Bugün burada ülkemiz için hat-
ta Dünya için bir gurur kaynağı olan 
ve başarı trendini yakalamış, hem ka-
litesiyle hem de yapmış olduğu sosyal 
aktivitelerle gerçekten ülkemizde adın-
dan söz ettiren Brisa Lassa’yı tebrik edi-
yorum. Bildiğiniz üzere 2020 Dünya 
Dağ Bisikleti Turnuvası Sakaryamızda 
gerçekleşecektir. 2020 yılında şehrimiz-
de düzenlenecek Dağ Bisikleti Maraton 
Dünya Şampiyonası’nın ana sponsorla-

rından biri olan Lassa ile imzalanan an-
laşmanın hayırlı olmasını diliyor, Lassa 
nezdinde tüm emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.” dedi.
Pedal Çeviren Şehir Sakarya

Açıklamalarına devam eden Başkan 
Yüce, “Şampiyonanın şehrimizde ya-
pılacak olması bizim için çok büyük 
bir gurur. Hem bisiklet kültürünün 
yaygınlaşması hem de şehrimizin ta-
nıtımına büyük katkı sağlayacak bu 
şampiyonaya şehir olarak en iyi şekilde 
ev sahipliği yapacağız. Bisiklet takımı-
mızın başarılarının yanı sıra şehrimizin 
her alanına yayılan bir farkındalık oluş-
turacak, Sakarya’da pedal çeviren şehir 
imajını yaygınlaştıracağız. Bu vesileyle 
bugün Lassa ile imzaladığımız spon-
sorluk anlaşmasının hayırlı olmasını bir 
kez daha temenni ediyor, 13-15 Eylül 
tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 
MTB Cup yarışlarına tüm bisiklet sev-
dalılarını davet ediyorum.” dedi.

lama komutu ile start alan yarışlar gün 
boyu devam ederek Bozüyüklülere keyifli 
anlar yaşattı. 4 kadın sürücünün de başarı 
ile mücadele ettiği yarışlarda Bozüyüklü 
off-road tutkunları da başarılı skorlar 
elde etti. Yarışlarda Barış Bülbül, Yaşar 
Emre Ayaz, Göksel Aydın, Kemal Turhal 
ve Duygu Bayraktar Aydın olmak üzere 
ilçemizden  5 pilot yarıştı. S1 erkekler 
klasmanının, 2.si Barış Bülbül, S2 klas-
manı 3.’sü Yaşar Emre Ayaz ve Duygu 
Bayraktar Aydın’da bayanlar S2 klasmanı 
ikincisi oldu.

Zaman zaman araçların devrildiği 
talihsiz kazalarında yaşandığı yarışların 
sonunda dereceye giren başarılı sporcu-
lara kupalarını Belediye Başkanı Meh-
met Talat Bakkalcıoğlu verdi. Yoğun 
katılımlı, güzel bir etkinlik gerçekleş-
tirdiklerini belirten Kız Gibi Off-Road 
Derneği ve tüm yarışçılar kendilerine 
bu imkânı sağlayan Belediye Başkanı 
Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na ve Bo-
züyük Belediyesine teşekkür ettiler

Sancaktepe Belediyespor sporcusu Sebile Akbulut 
İtalya’nın Napoli kentinde düzenlenen Dünya Üniversiteler 
arası Judo Şampiyonası’nda Dünya üçüncüsü olarak 
bronz madalyanın sahibi oldu.

30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor 
Oyunları’nda judo dalında kadınlar +70 
kiloda mücadele eden sporcu Sebile Ak-
bulut bronz madalyanın sahibi oldu.

Akbulut, ilk turda Amerikalı, İkinci 
turda maçında Taypeli, çeyrek finalde 
Ukraynalı rakiplerini ipponla yendi. Yarı 
finalde Koreli rakibine yenilen Sebile 
Akbulut bronz madalya karşılaşmasında 
Alman Renee Luncht’ı ipponla yenerek 
üçüncülük kürsüsüne çıktı.

2020 yılında Sakarya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Dağ Bisikleti 
Maraton Şampiyonası’nın ana sponsorlarından biri de Brisa Lassa oldu.
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Paraşütler Gökyüzünü Renklendirdi

‘Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası’na 
Zeytinburnu Ev Sahipliği Yapacak

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Akademik Kongre’de

Yalova Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen                        
5. Yalova Havacılık Festivali, Yalova halkı ve çevre illerden 
gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. 
Gökyüzünde renkli görüntüler oluşturan paraşütler, Yalova 
semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) faaliyet 
programında yer alan ‘Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası’ 
(Continental Cup) ilk tur müsabakalarına İstanbul ev 
sahipliği yapacak.

Kocaeli’nin 4 mevsim turizm şehir olması için projeler 
geliştiren Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 
gerçekleşecek olan 2020 Dünya Gençler Oryantiring 
Şampiyonası’nın hazırlıkları devam ediyor.

Festivalin birinci gününde 11 ilden 
gelen yamaç paraşütü pilotları onlarca 
metre yükseklikten kendilerini Yalo-
va’nın büyülü havasına bıraktılar. Yalo-
va, Burdur, Ankara, İstanbul, Sakarya, 
Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Ordu, 
Yozgat ve Kütahya’dan gelen yamaç 
paraşütü sporcuları Soğucak köyü Ka-
letepe mevkiine çıktılar. Yalova’da gök-
yüzüne süzülen sporcular hedefe en ya-
kın inişi gerçekleştirmek ve birinciliği 
almak için tüm hünerlerini sergilediler.

Yamaç paraşütü hedef yarışmasıyla 
başlayan festival, balıkadamlar sualtı 
temizliği, Yalova su altı resim sergisi, 
folklor gösterisi, geleneksel okçuluk 
gösterisi, zıpkınla balık avlama yarışı, 
kürek ve kano gösterisi, kitesurf göste-

Bu sezon  Türkiye Buz Hokeyi  Sü-
per Ligi’ni şampiyon olarak tamam-
layan  Zeytinburnu Belediyesi Spor 
Kulübü’nün ev sahipliğinde  20-22 Ey-
lül  tarihleri arasında gerçekleşecek orga-
nizasyona Sırbistan, Bulgaristan ve İz-
landa temsilcileri katılacak. Zeytinburnu 
ekibi; grubu, kendi seyircisi önünde lider 
tamamlayıp bir üst grupta mücadele et-
mek için mücadele edecek.

Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü 
Başkanı Halit Albayrak organizasyonu 

risi, yamaç paraşütü paramotor uçuş-
ları, sokak oyunları ve yavaş bisiklet 
sürme yarışması ile devam etti. Festival 
programı ödül töreni ile sona erdi.

Yalova Havacılık ve Spor Kulübü 
(YAHAK)’ın Soğucak Kaletepe’de 
5.Yalova Havacılık Festivali kapsamın-
da yarışan yamaç paraşütü kazananları; 
Birinci Mustafa Kemal Paşa Havacılık 
Kulübü pilotlarından Özkan Yıldırım, 
ikinci Burdur Havacılık pilotlarından 
Yılmaz Bedri, üçüncü İranlı pilot As-
kan Bamadi oldu.

Yıldırım’a madalyasını Yalova Valisi 
Muammer Erol takdim etti. Kadınlar-
da onur ödülünün sahibi İstanbul’dan 
yarışmaya katılan Elif Acıcı oldu. Acı-
cı, katılım belgesini Yalova Belediye 
Başkanı Vefa Salman’ın elinden aldı.

en iyi şekilde düzenlemek adına ellerin-
den geleni yapacaklarını ifade ederek, 
“Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi 
takımımız bu yıl 5’inci kez Kıtalar arası 
Buz Hokeyi Kupasına katılacak. Ev sa-
hipliği aday başvurularımız görmezden 
gelindi. Şimdi gururla söylemek isterim 
ki, Budapeşte’de yapılan toplantıda bu 
organizasyonun 20-22 Eylül tarihlerin-
de gözbebeğimiz, medeniyet ve kültür 
beşiğimiz İstanbulumuzda yapılması ka-
rarlaştırıldı. Organizasyon becerimizi ve 
misafirperverliğimizi göstermemiz için 
çok güzel bir fırsat. Bunu en iyi şekilde 
değerlendireceğiz.” diye konuştu

Türkiye Triatlon Federasyonu tara-
fından İstanbul Büyükşehir Belediye-
sinin (İBB) desteğiyle düzenlenen Tri-
atlon Balkan Şampiyonası, 16 ülkeden 
500’ün üzerinde sporcunun katılımıy-
la gerçekleştirildi.

Şampiyonanın ilk gününde yıldızlar 
ve gençlerde erkek ve kadın sporcular 
ter döktü. Elit sporcuların da koştuğu 
ilk günün sonunda milli sporcular 12 
madalya kazandı. Yarışların ikinci günü 
ise yaş grubu kategorisinde müsabaka-
lara sahne oldu. 750 metre yüzme, 20 
km bisiklet ve 5 km koşu kategorilerin-
de yarışan sporcuların kıyasıya müca-
delesi büyük beğeni topladı. 20 ve 74 
yaş arası sporcuların katıldığı şampiyo-
nada bayrak yarışları da gerçekleştirildi.

Balkan Triatlon Şampiyonası’nda pro-
fesyonel sporcuların yanı sıra minik spor-
cular da unutulmadı. 9 ve 12 yaş arasın-
daki çocukların yarışları bisiklet turunun 

olmadığı aquatlon etabında yapıldı. Kısa 
mesafeli parkurda yarışan geleceğin şam-
piyon sporcuları ilerleyen yıllarda katıla-
cakları müsabakalar için tecrübe kazandı

İBB’nin Desteğiyle Düzenlenen 2019 ETU Sprint Triatlon 
Balkan Şampiyonası Tamamlandı
İBB’nin desteğiyle düzenlenen 2019 ETU Sprint Triatlon Balkan Şampiyonası tamamlandı. 
3-4 Ağustos’ta Kartal sahilinde düzenlenen şampiyonada; yıldızlar, gençler ve elit 
sporcuların yanı sıra yaş grubu kategorilerinde 500’ün üzerinde sporcu yarıştı.

Şampiyonada madalya kazanan sporcuların isimleri ise şöyle:

Yıldız Erkekler 

Erick Rogoz Lorincz
Mehmet Fatih Davran
Romas Catalin
Yıldız Kadınlar

Delia Oana Dudau
Elif Polat
Aişenur Acar
Genç Kadınlar  

Özlenen İpek Günad
Lana Gavrilovic
Beyza Ayaşlıoğlu

Genç Erkekler  

Bartu Ören
Emir Aracı
Gabriel Barac
Elit Kadınlar     

Zeljka Milicic
İpek Oztosun
Ece Calp
Elit Erkekler     

Gültigin Er
Luka Grgorinic
Ali Rezvani

Konaklama ve Turizm Pazarlaması ve Yönetiminde Gelişmeler (Advances in Hospitality 
& Tourism Marketing And Management (Ahtmm) isimli konferans İngiltere Portsmouth 
Üniversitesinde 9-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Konferansa Bournemouth Üni-
versitesinden Prof. Dimitros Buhalis, 
Washington State Üniversitesinden 
Prof. Doğan Gürsoy, Portsmouth 
Üniversitesinden Dr. Yüksel Ekinci 
başta olmak üzere 27 ülkeden 100’e 
yakın akademisyen katıldı. “Katı-
lımcıların Memnuniyet İncelenme-
si: Kırkpınar Yağlı Güreşleri” isimli 
araştırmasıyla konferansta Edirne 
Belediyesi de yer aldı.

Edirne Belediyesi adına Aydemir 
Ay, Dr. Aril Cansel ve Dr. Erdoğan 
Ekiz; yaklaşık 5 yıldır üzerinde ça-
lıştıkları ‘Katılımcıların Memnu-
niyet İncelenmesi: Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri (Investigating Attendees’ 
Satisfaction: Case of Kirkpinar Oil 

Wrestling Competitions)’ isim-
li araştırmalarını akademisyenlerle 
paylaştı.

‘Katılımcıların Memnuniyet İn-
celenmesi: Kırkpınar Yağlı Güreş-
leri’ isimli sunum beğeniyle karşı-
landı. Konferansa katılan editörler 
ve akademik camia; bir belediyenin 
bilimsel araştırmalar yapmasından 
dolayı büyük memnuniyet duy-
duklarını, bunun tüm belediyeler 
tarafından da yapılması gerektiği-
ni, Edirne Belediyesinin de turizm 
konusunda bilimsel araştırma yapan 
ve bu araştırmaları ciddi konferans-
larda yayınlatan belediyelerden birisi 
olduğunu söylediler.

Konferans başkanı Prof. Doğan 
Gürsoy, “Investigating Attendees’ 
Satisfaction: Case of Kirkpinar Oil 
Wrestling Competitions” makalesini 

2020 yılında basılacak Uluslarara-
sı Turizm kitabına dâhil edileceğini 
söyledi.

Konferansı değerlendiren Edir-
ne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 
Edirne Belediyesini temsil eden he-
yeti kutlayarak, “Edirne; 8 bin 300 
yıllık tarihe sahip; insanlığın en ka-
dim şehirlerinden biri. Edirne sade-
ce kültürü, doğası ve tarihiyle değil 
içinde barındırdığı güzellikleri ve 
festivalleriyle dikkat çekmeye devam 
etmektedir.  ‘Katılımcıların Memnu-
niyet İncelenmesi: Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri’ isimli araştırma sunumu-
muz akademisyenlerin dikkatini çek-
miştir. 658 yıllık geçmişe sahip olan 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni ulusal ve 
uluslararası alanda tanıtma çalışma-
larına devam edeceğiz.” dedi. 

İstanbul Boğazı’nda Kulaç Heyecanı 

2020 Dünya Gençler Oryantiring 
Şampiyonası Kampı Kocaeli’de Yapıldı

Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak nitelendirilen ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalar arası 
Yüzme Yarışı 21 Temmuz Pazar günü yapıldı. Kadınlarda 1. Ilgın Çelik olurken, erkeklerde 
de 1.liği Melikşah Düğen aldı.

Sporseverlerin büyük heyecanla 
beklediği, dünyanın iki kıtasını ku-
laçlarla birleştiren tek organizasyo-
nu olma özelliğine sahip Samsung 
Boğaziçi Kıtalar arası Yüzme Yarışı, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi-
nin (İBB) desteği ile Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi tarafından 31. 
kez pazar günü yapıldı. Boğazı ba-
şarıyla geçenlere ödüllerini Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Er-
kut verdi.

Kanlıca’dan start alıp, Kuruçeşme 
Cemil Topuzlu Parkı’nda son bulan 
yarışa 59 ülkeden toplam 2400 yüzü-
cü katıldı. Yüzücüler, 6.5 kilometrelik 
zorlu parkurda en hızlı yüzen olabil-
mek için kıyasıya yarıştı.

Birinciler Türkiye’den
Bu yıl rekor başvurunun yapıldığı 

uluslararası organizasyonda, 59 ül-

keden 2400 sporcu boğazda kulaç 
attı. Zorlu yarışın ardından genel 
klasman kadınlarda, 1. Ilgın Çelik, 
2. Hilal Zeynep Saraç olurken 3.sı-

rayı da Şira Nur Eroğlu aldı. Erkek-
ler genel klasmanda ise, 1. Melikşah 
Düğen, 2. Efe Erduran, 3.lüğü de 
Artur Artamonov aldı.

2020 Dünya Gençler Oryantiring 
Şampiyonası(JWOC 2020), 26 Ha-
ziran-4 Temmuz 2020 tarihlerinde 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilecek. Ulusla-
rarası Oryantiring Federasyonu (IOF), 
5 Temmuz 2017’de şampiyonayı dü-
zenleme hakkını Türkiye’ye vermişti. 
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 
Kocaeli’nin çeşitli bölgelerinde gerçek-
leştirilecek olan şampiyonada 50’nin 
üzerinde ülkeden 800’ü milli olmak 
üzere 2.500 sporcunun yarışması bek-
leniyor.

Kentte, 26 Haziran-4 Temmuz 2020 
tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyo-
na kapsamında Gebze, Darıca, Gölcük, 
Kartepe, Başiskele ve İzmit’teki alanlarda 
hazırlık kampı gerçekleştirildi. Türkiye 
Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer 
Akyüz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reter Yardımcısı Ali Yeşildal’ın da katılı-
mıyla Başiskele ilçesi Bahçecik’teki kamp 
alanında düzenlediği basın toplantısında, 
şampiyona ile ilgili bilgi verdi.

Şampiyonayı Kocaeli’de yapmaya 
2017’de karar verdiklerinde Kocaeli 
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başka-
nı’nın destek yazılarıyla Uluslararası 
Oryantiring Federasyonuna (IOF) 
müracaat ettiklerini belirten Akyüz, 
bu taleplerinin uygun görüldüğünü ve 
organizasyonun Kocaeli’de yapılması-
na karar verildiğini söyledi.

Organizasyonun 1 yıl sonra Kocae-
li’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilece-
ğini anlatan Akyüz, oryantiringin harita 
ve pusula ile yön bulma, hedeflerin sıra-
sıyla dolaşılmasını gerektiren bir spor dalı 
olduğunu ifade ederek, “Yarışlarda süreye 
karşı mücadele ediliyor. Oryantiringde 4 
ana disiplinimiz var. Koşarak, tekerlek-
li sandalye ile kayakla ve bisikletle yön 
bulma. Biz Kocaeli’de 2020 yılı Haziran 
ayında koşarak oryantiring disiplini yapa-
cağız.” diye konuştu.

Türkiye Oryantiring Federasyonu 
Başkanı Hacer Akyüz, daha sonra milli 
takım sporcuları ve antrenörleriyle bir-
likte Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Büyükakın’ı makamında ziyaret ederek, 
kamp hakkında bilgi verdi. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Bü-
yükakın, 2020 Dünya Gençler Oryan-
tiring Şampiyonası’nın, Kocaeli’yi spor 
şehri yapmak açısından son derece önem-
li bir fırsat olduğunu vurguladı.

Daha önce federasyon başkanı ile yap-
tığı görüşmelerde, böyle bir organizasyo-
na ev sahipliğinden mutluluk duyacağını 
ifade ettiğini belirten Büyükakın, şunları 
kaydetti:“Şimdi organizasyonla ilgi ha-
zırlık çalışmalarımız başlamış durumda. 
İnşallah 2020’de yapılacak Dünya Genç-
ler Şampiyonası’nda önemli bir başarıya 
imza atacaklar. Oryantiring Türkiye için 
yeni bir spor. Gençlerin gözlerindeki pı-
rıl pırıl ifadeleri görünce, onların başarılı 
olacağına inanıyorum.”
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UN-HABITAT Kent Profilleme Metodu 
MBB’de Konuşuldu

Raylı Sistemlerde Güvenilirlik Eğitimi
UITP ile ortaklaşa kent ı̇çi raylı sistemlerde güvenilirlik, kul-
lanılabilirlik, sürdürülebilirlik ve emniyet eğitimi düzenlendi.

“Göçten Etkilenen Belediyeler için 
Kent Profilleme Metodu” başlığıyla ger-
çekleştirilen buluşmaya Türkiye Beledi-
yeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Bir-
liği temsilcileri ile Marmara ve Çukurova 
Bölgelerinden seçilen pilot belediyelerin 
temsilcileri katıldı. Etkinliğin açılış ko-
nuşmalarını RESLOG Türkiye Ulusal 
Proje Yöneticisi M. Sinan Özden ile 
MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan 
yaptı. Arslan konuşmasında, göç mesele-
sine sadece sosyal hizmetler boyutu değil, 

diğer boyutlar da göz önüne alınarak bü-
tüncül bir şekilde yaklaşılması gerektiğini 
vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından etkin-
liğin ilk oturumda UN-Habitat (Nairo-
bi) İnsan Yerleşmeleri Uzmanı Stephanie 
Loose ile UN-Habitat (Lübnan) Kent 
Analizleri Birimi Başkanı Suzanne Ma-
guire sunumlarını yaptılar. Konuşmasın-
da göçe ilişkin uluslararası çerçeveler ve 
benimsenen yaklaşımlar ile bunların be-
lediyelerdeki olası yansımalarına değinen 
Loose, göç yönetiminde farklı paydaşla-
rın diyalog içerisinde olması gerektiğini 

öngören “Çok Sektörlü Yaklaşım”ı (Mul-
ti-sectoral Approach) benimsediklerini 
vurguladı. UN-Habitat Lübnan’dan Su-
zanne Maguire ise, göçle ilgili sorunların 
ve/veya kalkınma olanaklarının tespiti 
ile bunların mekân ile ilişkilendirilmesi-
ni amaçlayan ve etkili bir göç yönetimi 
için metot olarak kullanılabilecek “Kent 
Profilleme” (urban profiling) yöntemi 
hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Et-
kinliğin ikinci oturumunda katılımcılar-
dan oluşan gruplar, örnek olay üzerinden 
kent profilleme ve strateji geliştirme çalış-
ması yaptı.

Kent Selleriyle Mücadelede Belediye 
Personelleri Bilgilendi

Suriye göçünden etkilenen kentlerin rezilyans (dayanıklılık), barışçılık ve kapsayıcılık ilkeleri 
çerçevesinde hizmet kapasitelerinin arttırılmasını desteklemek amacıyla hayata geçir-
ilen “Türkiye Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG-Türkiye) kapsamında düzenle-
nen “Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları” programının üçüncüsü 9 Temmuz 2019 tarihinde 
MBB ev sahipliğinde düzenlendi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Yerel Yönetim Akademi-
si, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu tarafından anlatılan Kent Sell-
eri Yönetimi ve Kontrolü eğitimini 23 Ağustos 2019 Cuma 
günü MBB Hızır Bey Çelebi Salonu’nda gerçekleştirdi.

Türkiye’deki sel problemi ve müca-
delesi, İstanbul’da kentleşme ve seller, 
İstanbul’da iklim değişikliği ve seller, 
seller ile mücadele için ilde koordi-
nasyon, havza özellikleri, sel tehlike ve 
zarar görebilirlik gibi konuların işlen-
diği eğitim programında Prof. Dr. Ka-
dıoğlu ani su baskınları ve oluşabilecek 
doğal afetler konusunda alınabilecek 
önlemler hakkında önemli bilgiler 
verdi. Eğitim katılımcıları da Prof. Dr. 
Mikdat Kadıoğlu’nun çalışmasını yap-
tığı Kent Selleri Yönetim ve Kontrol 
Rehberi’nden takibini yapıp sorularını 
sordular.

Kent selleri ile mücadele etmenin 
yöntemlerini anlatan Prof. Dr. Mik-
dat Kadıoğlu, “İstanbul özellikle ba-
harla beraber sağanak gök gürültülü 
yağışlarla karşı karşıya kalıyor. Sadece 
İstanbul değil bütün büyük kentlerde 
Türkiye’nin genelinde bu sağanak ya-
ğışlar yer yer küçükte olsa su baskın-
larına, sellere neden oluyor. Bu seller 
giderek artıyor. Bu sellerin tümü akar-

sularla ilişkili değil, farklı bir sel türü 
bu, buna biz kent selleri diyoruz. Kent 
selleri ile mücadele etmenin yöntem-
lerini öğrenmemiz, can ve mal kaybı 
olmadan bunları engellememiz gereki-
yor. Bu konuda hazırladığımız rapora 
dayanaraktan ‘Kent Selleri Yönetim 
ve Kontrol Rehberi’ni belediye perso-
nellerine anlatmaya çalışıyoruz. ”dedi. 
Eğitim programında sellerin birçok tü-
rünün olduğunun da altını çizen Prof. 
Dr. Kadıoğlu “Oluşum sürelerine göre 
seller var. Sel, 6 saat içinde oluşabilir. 
Flash Floods dediğimiz bu seller, çöller 
dahil dünyanın her yerinde görülebi-
lir.” dedi. Kent selleriyle ilgili halkın 
katılımının önemine de dikkat çeken 
Prof. Dr. Kadıoğlu “Halk ‘kazazede’ 
olarak konumlandırılıyor. Halkı selle 
mücadele kısmında eğitmeli ve aktif 
rol vermeliyiz. Halkın selle mücadele-
si, seli gördükten sonra başlıyor. Bu da 
düzeltmemiz gereken başka bir konu.” 
dedi. Kadıoğlu, program sonunda ka-
tılımcıların “Kent Selleri Yönetim ve 
Kontrol Rehberi”ni imzaladı.

Yerel Yönetim Akademisi bölge-
sel eğitim ortağı olduğu Uluslararası 
Toplu Taşımacılık Birliği (UITP) ile 
ortaklaşa eğitimlerine devam ediyor. 
03-04-05 Temmuz 2019 tarihlerinde 
düzenlenen eğitim programına 3 farklı 
ülkeden 15 kişi katıldı. 8 farklı konu 
başlığının eğitmenler tarafından anla-
tıldığı eğitimin son gününde katılım-
cılar Metro İstanbulu ziyaret ederek 
oradaki uzmanlardan bilgiler aldılar.

Sistem güvenirliği, veri yönetimi, ola-
sılık ve RAMS istatistikleri, risk ölçümle-
ri, kabul kriterleri, RAMS parametreleri 
ve güvenilirlik tahmini gibi  konuların 
yanı sıra güvenilirlik blok diyagramı, arı-
za ağacı analizi gibi uygulamalarla güven-
lik değerlendirmesi, sertifikasyon süreci 

ve güvenlik planlarını kapsayan, yeni sü-
reç yönetim araçlarının en etkin kullanı-
mı konuları ele alındı.

Uluslararası örneklerle  RAMS ge-
reksinimlerini incelemek, hizmet kali-
tesini etkileyen potansiyel tehditlerin, 
arıza, arıza ve hataların değerlendirilmesi 
ve kontrolü ve arıza önleme, arıza tole-
ransı, arıza giderme ve hata tahmini gibi 
kontrollerin sağlanması eğitim süresince 
değerlendirildi.

Üç gün süren eğitimde; RAMS yöne-
timi, sistemin işletme hedeflerinin geliş-
tirilmesi ve bu alanda en son gelişmeler 
örnek vaka çalışmalarıyla incelendi.

Konusunda uzman Rusya, Fran-
sa, Belçika ve İran’dan birçok deneyimli 
uluslararası eğitmelerin katılacağı prog-
ramda ayrıca  Metro İstanbul’a teknik 
gezi düzenlendi.

Göç Tüm Boyutlarıyla Marmara Uluslararası Kent Forumu’nda Ele Alınacak
1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Marmara Uluslararası Kent Forumu’nda göç olgusu akademisyenler, belediye başkanları ve 
uygulamacılar tarafından yerel ve uluslararası boyutuyla tartışılacak. Forum kapsamında Andaç Haznedaroğlu’nun “Misafir” filminin gösterimi, 
yönetmenle söyleşi ve “Göç” isimli bir fotoğraf sergisi düzenlenecek.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 
tarafından 1-3 Ekim 2019 tarihleri 
arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde 
düzenlenecek Marmara Uluslararası 
Kent Forumu (Marmara Urban Fo-
rum-MARUF) ile Türkiye’ye şehircilik 
alanında küresel marka olacak İstanbul 
merkezli bir kent forumu kazandırmak 
hedefleniyor. Bu yıl ilki düzenlenen 
MARUF, şehirlerin tasarımı, dönüşümü 
ve yönetiminde önemli rol oynayan tüm 
paydaşları bir araya getiriyor. Kentsel 
hizmetler ve kent yönetimi konusunda 
farklı yaklaşımların bir arada değerlen-
dirileceği MARUF’ta, bu yıl 12 tema 
ile kentler dünyasına detaylı bir bakış 
sunulacak. Bu 12 temadan birini de göç 
oluşturuyor.

Türkiye’deki Suriyeliler, Uluslararası 
insani hareketlilik ve sosyal uyum, göç 

yönetimi ve küresel mutabakatların ko-
nuşulacağı oturumlarda aşağıdaki isim-
ler konuşma yapacak:
• Abdullah Ayaz, Genel Müdür, İçiş-

leri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Mü-
dürlüğü

• Ahmet İçduygu, Direktör, Koç Üni-
versitesi Göç Araştırmaları Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi (MiReKoc)

• Ayhan Kaya, Prof. Dr., İstanbul Bil-
gi Üniversitesi

• Demetrios G. Papademetriou, 
Araştırmacı, Göç Politikası Enstitüsü

• Elizabeth Ferris, Araştırma Görevli-
si, Georgetown Üniversitesi

• Howard Duncan, Dr., Carleton 
Üniversitesi

• Hüseyin Keskin, Belediye Başkanı, 
Sultanbeyli Belediyesi

• Katharina Lumpp, Türkiye Temsil-
cisi, BMMYK

• Kemal Kirişci, Kıdemli Araştırmacı, 

TÜSİAD & Türkiye Proje Direktö-
rü, Brookings Enstitüsü

• Mazen AboulHosn, Acil Durum 
Program Koordinatörü, IOM Turkey

• Murat Erdoğan, Müdür, Türk Al-
man Üniversitesi Göç ve Uyum 
Araştırmaları Merkezi

• Sinan Özden, Ulusal Proje Yönetici-
si, RESLOG Türkiye Projesi

• Neeraj Kaushal, Sosyal Politika Pro-
fesörü, Columbia Üniversitesi

• Nihal Eminoğlu, Çanakkale 18 
Mart Üniversitesi & Göç Uzmanı, 
İGAM

• Omar Kadkoy, Politika Analisti, 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araş-
tırma Vakfı (TEPAV)

• Ömer Arısoy, Başkan, Zeytinburnu 
Belediyesi

• Yusuf Adıgüzel, Prof. Dr., İstanbul 
Üniversitesi
Dünya üzerinde her gün ortalama 

37.000 kişi ya da her dakikada 25 kişi 
yerinden ediliyor. 2018 yılı sonu itiba-
rıyla 70.8 milyon kişi yerinden edildi. 
Mültecilerin yüzde 16’sı gelişmiş ülke-
lerde yaşarken, üçte biri az gelişmiş ülke-
lerde yaşamaktadır. Mültecilerin yarısını 
çocuklar oluşturuyor. Türkiye, 2018 yılı 
itibarıyla 4 milyonu aşkın olmak üzere, 
2014 yılından bu yana dünyada en fazla 
mülteciyi barındırıyor.  

Dünyada son yıllarda daha da yo-
ğunlaşan insani hareketliliğin temel ev-
rensel ilkeler ve insan onuru ile çelişen 
durumu, yönetilebilir olmaktan çık-
mıştır. Bu konuda Birleşmiş Milletler 
öncülüğünde “Göçmenler için Küresel 
Mutabakat” ve “Mülteciler Konusunda 
Küresel Mutabakat” başlıkları altında, 
özünde sorumluluk paylaşımını ve kalı-
cı çözümleri barındıran yeni bir çerçeve 
geliştirilmeye çalışılmaktadır. Özellikle 
mülteciler konusunda kabul edilebilir 

yük ve sorumluluk paylaşımının yapıl-
ması, mülteci kabul eden ülkelere daha 
çok destek verilmesi, mültecilerin süreç-
lere aktif katılımlarının sağlanması, sivil 
toplum ve ekonomi çevrelerinin sorum-
luluk üstlenmesi kalıcı çözüm arayışın-
da ortaya konulan temel hedefler olarak 
gözlenmektedir. Artık dünyanın hemen 
her yerinde “kent mültecileri” haline ge-
len mültecilere hizmetle yükümlü yerel 
yönetimlerin yerel uyum süreçleri için 
güçlendirilmesi de bu hedefler arasında 
yer almaktadır.

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. Bu 
hedef doğrultusunda MARUF kapsa-
mında göç konusunda çeşitli etkinlikler 
düzenlenecektir.


