
Merhaba,

Yaz dönemi planlama ve organizasyon 
ağırlıklı çalışma sürecini tamamlayan ve gelecek yılın 
stratejik planı hazırlığını bitiren üye Belediyelerimiz, 
yaz mevsiminin sona ermesi ile birlikte yoğun bir 
çalışma dönemine girdi. Bir yandan güz mevsiminin 
kendine özgü şartları, okulların açılması ve birlikte 
şehirlerdeki yoğunluğun artması ile Belediyelerimiz, 
hızlı bir çalışma temposu içine girmiştir.

Marmara Belediyeler Birliği’nin de üyesi olduğu 
Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı 
NALAS’ın çalışma grupları kapsamında Arnavutluk’ta 
yoğun gündemi olan toplantılar gerçekleştirildi. Bu 
toplantılara katılım sağlayan Birliğimiz, yapmış oldu-
ğu sunumlarla Balkan Belediyelerine birçok alanda 
model oldu. 

   Birliğimiz, AB biriminin üye belediyelerimizin 
Başkan, Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyeleri ile ger-
çekleştirdiği Arnavutluk, Makedonya, Çek Cumhuri-
yeti teknik inceleme ve temas programları başarıyla 
gerçekleştirildi. Yurt dışından gelen belediyelerin 
yetkilileri, Birlik çalışmalarını yakından takip etme-

si ve birçok projede Birliğimizden destek istemeleri, 
yaptığımız çalışmaların ne kadar nitelikli olduğunu 
da göstermiş olmaktadır.   

Türkiye yerel yönetim tarihinde özgün bir yere sa-
hip olan Birliğimiz, Başbakanlık Etik Kurulu ile imza-
ladığı protokol çerçevesinde başlamış olduğu Kamu 
Etik Eğitimleri geniş katılımlarla başladı. Bu eğitim-
ler güz döneminde artarak devam edecektir.  

2011 yılında bu bölgelerdeki belediyeler ve bele-
diye birlikleri ile daha güçlü ve derin ilişkiler gelişti-
rerek, imzaladığımız protokolleri hayata geçirmenin 
ve 2012 yılında bu protokollerin daha da artacağını 
sevinci içerisindeyiz. 

Birlik olarak, üye belediyelerimizin yanında bulun-
mak, onların yükünü hafifletmek ve performansına 
katkıda bulunmak için planlı bir çaba içindeyiz.

Birlik olarak stratejik planımız, varlık sebebimiz, 
üye belediyelerimize aktif katkı ve destek sağla-
maktır. Bu vesile ile büyük bir özveriyle çalışan ekip 
arkadaşlarım adına hepinize sağlık, mutluluk ve ba-
şarılar dilerim.

ArTAN uLuSLArArASı 
iLişKiLEr...

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Başkandan
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Zamanı mutluluk için harcamak

Yayın Kurulundan

Yazın yakıcı güneşinin ardından kışın habercisi olan sonbaharın da gel-
mesiyle hava yavaş yavaş soğumaya başladı. Yazdan kalma son sıcak günleri 
yaşadığımız şu zamanlarda biz de “BirLiK” dergisi olarak dosya konusunda 
yazdan kalma sıcacık bir konuyu ele aldık. Başbakan recep Tayyip Erdoğan, 
genel seçimlerden sonra yaptığı açıklamada, yeni dönemde Türkiye’nin “sıfır 
kilometre” Anayasa’ya ihtiyacı olduğunu söyledi ve bunun için 2012 yılının ilk 
yarısını tarih olarak verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek 
de, yeni Anayasa ile ilgili çalışmalara başladı ve Mecliste grubu olan partilerle 
görüşüyor. Peki toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak, çağın gerekleriyle çatış-
mayan, modern ve özgürlükçü bir Anayasa’da “Yerel Yönetimler” nasıl olmalı? 
Birlik Dergisinin de misyonu gereği, biz Türkiye gündemini meşgul eden “Yeni 
Anayasa” tartışmasına “yerel yönetimlere dair maddeler nasıl olmalıdır” pers-
pektifinden baktık ve konunun uzmanlarının görüşlerine başvurduk.  

Çağdaş dünya ve küresel kentler demişken, kardeş şehircilik uygulamaları-
na da bakmakta fayda var dedik ve bölgesel işbirliği sayfalarımızda belediyeler 
arası kardeşlik ilişkileri de masaya yatırdık. şehirler merkezlerine konan tabe-
lalarla ifade edilen “kardeş şehirler” acaba ne işe yarıyorlar, “kardeş şehircilik” 
protokolleri ne kadar verimli bir işbirliğine dönüşüyor? 

şayet dünyanın farklı kentleri hakkında bilgiler yazıyorsanız, şehirler üstüne 
konuşuyorsanız, dünyayı tanımalısınız. Neredeyse dünyanın tamamını gezen, 
farklı kültürleri ve inançları yakından tanıyan bir dünya vatandaşını konuk et-
tik bu ayki söyleşi sayfamızda. Fotoğrafçı, belgeselci ve haberci Coşkun Aral 
ile kentleri ve insanları konuştuk. şöyle diyor Coşkun Aral: “Hala bireysel, 
toplumsal intikamlar, hesaplaşmalarla yıpratıp duruyoruz kendimizi. insan ta-
rihinden bu yana biz bunları düşünseydik bu kadar kötü olmazdı her şey. Bir-
birimize yok etme üzerine harcadıklarımızı mutlu olmak için harcasaydık daha 
farklı olurdu dünya.” 

iyi de, insanları nasıl kin ve nefretten kopartıp, birbirlerini mutlu edecek 
şekilde zamanlarını harcamasını sağlayacağız? Bu eğitimsiz mümkün mü? El-
bette hayır. Bu nedenle belki de Belediyelerimize önemli görevler düşüyor. işte 
Bandırma Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği için geliştirdiği projesi “Herkes 
için Eğitim”, Marmara Belediyeler Birliği’nden bu nedenle ödül aldı. Biz de bu 
sayımızda kapağımızı bu örnek projeye ve Bandırma’ya ayırdık. 

Malum Kasım ayında mübarek Kurban bayramını karşılayacağız… Buna is-
tinaden makale sayfamızda Kurban bayramı ve belediyelerin kurban kesimi ile 
ilgili hizmetlerini yazalım dedik. 

Son olarak da önemli bir isimle buluşturuyoruz sizleri.... Belediyeciliğin için-
de bulunmuş bir üstattan Osman Nuri Ergin’den bahsediyoruz. istanbul ve be-
lediyecilik üzerine yazdığı eserleri hala önemli kaynaklar arasında olan Ergin’in 
hayatını, eserlerini sizler için kaleme aldık. umuyoruz ki sıkılmadan, keyifle 
okuyacağınız bir sayı olmuştur. iyi okumalar…   

Dergide yayınlanan yazılardaki 
görüş ve önerilerden yazarları 

sorumludur.

MARMARA
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Bursa Büyük-
şehir Belediye 
Başkanı Recep 

Altepe, Bursa’ya 
tramvay uygula-

masıyla kesin-
tisiz ulaşımı 

getireceklerini 
açıkladı.  Alte-

pe, proyeji 2 yıl  
içinde tamamla-
mak istediklerini 

de belirtti.

BurSA’YA KESiNTiSiz uLAşıM MODELi

Bursa’nın trafik sorununa çözüm geliyor. Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, 2 yıllık süreçte tamamlamayı planladığı Santral Garaj – Heykel 
tramvay hattıyla, kent içi ulaşımda devrim niteliğindeki uygulamaya 
imzasını atmaya hazırlanıyor. Bursa Otomobilciler Odası Başkanı Ha-
san Topçu ve Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Başkanı ramazan Çalan’ı 
BuSKi’deki makamında kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı recep 
Altepe, Bursa’nın bir numaralı sıkıntısı olarak kabul edilen trafik konu-
suna kesin ve kalıcı çözüm getirmeye kararlı olduklarını söyledi.

ALTEPE: “2 YıLDA TAMAMLAMAYı 
HEDEFLiYOruz”
Yatırımlarının yüzde 70’lik dilimini, ulaşım harcamalarının oluştur-

duğunu belirten Başkan Altepe, “şehrin doğu yakasıyla batı yakasını 
metro hattıyla birleştirdik. Bunun yanı sıra şehir içi trafiğin en yoğun 
olduğu Santral Garaj ve Heykel güzergâhına da tramvay uygulaması ge-
tiriyoruz. Amacımız, araç yoğunluğunun önüne geçerek, şehir içi trafiği 
rahatlatabilmektir. Tramvay hattı projemizi 2 yılda tamamlamayı he-
defliyoruz. Trafik sorunundan arınmış bir Bursa, çok daha rahat nefes 
alınabilen, güzelliklerinin çok daha farkına varılan bir şehir görünümüne 
bürünecek. 2 yıl sonrasının Bursa’sı bugünkü Bursa’dan çok daha fark-
lı, vizyonu çok daha geniş bir kent olacak” diye konuştu.

şOFÖr ESNAFıNDAN DESTEK
Bursa Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Topçu da Büyükşehir 

Belediyesi’nin kent içi ulaşımın rahatlatılmasına dönük çalışmalarını 
takdirle takip ettiklerini belirterek, bu süreçte üzerlerine düşebilecek 
konularda işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Tramvay hattının devre-
ye girmesiyle kent içi ulaşımın kabuk değiştireceğini vurgulayan Top-
çu, yeni dönemde yeni taksi durakları talebinde bulundu. Bursa Özel 
Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı ramazan Çalan ise metro hattındaki 

genişlemeye bağlı olarak entegre 
taşımacılık ağının da yoğunluk ka-
zanacağını belirtti. Çalan, entegre 
taşımacılıkta gündeme gelecek yo-
ğunluk paralelinde, özel halk oto-
büsü seferlerinde de artış bekledik-
lerini dile getirdi.

B
U

R
SA

Haberler
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PE
N
D
İK ‘Pendik 

Geleceğine 
Koşuyor Projesi’ 
çalışmaları 
çerçevesinde 
Fuat Köprülü 
İlköğretim 
Okulu’nda iki adet 
anasınıfı açıldı. 
Çocuklar burada 
sabah ve öğleden 
sonra olmak üzere 
ikili eğitim alacak.

MiNiKLErE iKi YENi ANASıNıFı

“Pendik Geleceğine Koşu-
yor Projesi” kapsamın-

da Fuat Köprülü ilköğretim 
Okulu’nda iki adet anasınıfı açıl-
dı. Açılan anasınıflarında 100 
öğrenci 25’er kişilik sınıflarda 
sabah ve öğleden sonra olmak 
üzere ikili eğitim alacak. Ana-
sınıflarında oyun odalarından 
dinlenme odalarına, mutfaktan 
standartlara uygun tuvaletlere 
kadar her şey mevcut. Sınıflar-
da en dikkat çekici özellik ise 
akıllı sınıf tahtası.

Haberler
İS
TA
N
B
U
L iSTANBuL’uN EN uzuN YÜrÜYEN  

BANTLı TÜNELi

zincirlikuyu’daki Metro-
büs durağıyla Gayrettepe 

Metro istasyonu, 231 metre-
lik istanbul’un en uzun yürü-
yen bantlı tüneliyle birleşiyor. 
zincirlukuyu’da yaşanan yaya yo-
ğunluğunu rahatlatacak ve trafik 
kazalarını önleyecek tünelin kazı 
çalışmaları tamamlandı. Projenin 
yapımını üstlenen işadamı Nazif 
zorlu ve basın mensuplarıyla bir-
likte inşaatı gezen istanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, elektronik ve kaplama 
işlemlerinin tamamlanmasının 
ardından tünel yolun 2012 Ma-
yıs ayında hizmete alınacağını 
müjdeledi.

PrOjE 26,5 MiLYON TL

zincirlukuyu’daki kavşak 
noktalarında yaşanan trafik yo-
ğunluğunu ortadan kaldıracak ve 
metrobüs ile metro arasında mo-
dern ve kolay bir erişim imkanı 
sağlayacak tünelin aynı zamanda 
zorlu Center’a da yeraltından 
ulaşım imkanı sunduğunu belir-

ten Kadir Topbaş, 26,5 milyon TL’ye mal 
olan yatırımın yapımını tamamen zorlu Holding’in üstlendiğini kay-
detti. “231 metrelik yürüyen bantıyla istanbul’un en uzun yürüyen 
bantlı tüneli burada olacak. Metro ve metrobüs arasındaki erişimi 
bağladığı gibi çevredeki iş ve alışveriş merkezlerine de kolay erişim 
sağlanacak. Bütün projelerimizde olduğu gibi bu proje de engelli ve 
dezavantajlı vatandaşlarımızın kullanımına uygun olarak tasarlanıyor” 
diyen Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü;

“istanbul’un ulaşım yatırımları konusunda işadamlarımızla zaman 
zaman bu tür işbirliklerine gidiyoruz. işadamlarımız da bu konuda ge-
rekli hassasiyeti gösteriyor. istinye Park yönetimi de bize söz verdiği 
3 kavşağın iki tanesini bitirdi. Başka yerlerde de bu tür işbirliklerimiz 
olacak. Gezdiğimiz bağlantı tüneli gibi bütün metro istasyonlarından 
çevre noktalara yürüyen bantlı tüneller yapmak için çalışıyoruz. Bu tü-
nelin işletme ve bakım işini 5 yıl boyunca zorlu Holding üstlenecek.”

İstanbul Büyük-
şehir Belediye-
Başkanı Kadir 
Topbaş, Zincirli-
kuyu’daki Met-
robüs durağıyla 
Gayrettepe Met-
ro İstasyonu’nu 
birleştiren 
231 metrelik 
İstanbul’un en 
uzun yürüyen 
bantlı tünelini 
basına tanıttı. 
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B
EY
O
Ğ
LU

Giresun’a bağlı Alucra ilçesinde büyük bir eksiklik olan otogar sorununa Be-
yoğlu Belediyesi’nden yardım geldi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah 

Demircan,  Alucra ilçesinde eksik olan otogarın yapımına öncü oldu. Özellikle Ok-
meydanı bölgesinde yoğun olarak yaşayan Giresun Alucralı vatandaşlarını unut-
mayan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Gönülden gönüle 
yol, Beyoğlu’ndan Alucra’ya vefa var” sloganıyla başlattığı çalışmaları Alucra’daki 
temel atma töreniyle taçlandırdı. Temeli atılan otogar 12 bin metrekare (kapalı 
ve açık) alan üzerine kurulu olacak. Mevcut 5-6 bin nüfusa sahip olan Alucra’da 
en az 25 bin nüfusa hizmet edebilecek kapasiteye sahip olan otogarda 6 adet oto-
büs firması yazıhane ve peronu, 11 adet minibüs peronu, bekleme alanı, sosyal 
tesisler (mescit vs.) ve otopark da 
bulunacak. 

TÖrENE iLGi BÜYÜKTÜ
Törene katılan Beyoğlu Be-

lediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan, Beyoğlu’nda 50 bin-
den fazla Alucralı’nın yaşadığını 
ve onların mutluluğunun kendi 
mutluluğu olduğunu ifade etti. 

Beyoğlu Bele-
diye Başkanı 
Ahmet Misbah 
Demircan 
Giresun’un 
Alucra ilçesin-
deki büyük bir 
eksiklik olan 
otogar soru-
nunu gidermek 
için kolları 
sıvadı. 12 bin 
metre kare 
alana kurula-
cak otogarın 
temeli geçtiği-
miz günlerde 
atıldı.

BEYOĞLu’NDAN ALuCrA’YA OTOGAr

Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi 
ihtiyaç sahibi 
insanlara gıda 
yardımında bulun-
mak amacıyla 41 
Kart uygulamasını 
başlattı. İhtiyaç 
sahibi Kocaelililer 
bu kart ile gıda 
alışverişlerini 
kolaylıkla yapabi-
lecekler. 

GıDA YArDıMıNDA 41 KArT DEvriMi

Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin hayata 

geçirdiği, ihtiyaç sahibi va-
tandaşların gıda yardımları-
nı marketlerden kart aracı-
lığı ile almalarını sağlayacak 
41 Kartlar kent genelinde 
dağıtılmaya başlandı. Gıda 
dağıtımına çok farklı bir 
boyut kazandıran dev proje 
kapsamında bugüne kadar 
yaklaşık 4 bin kişiye kart ve-
rilmesine karar verildi.

KO
C
AE
Lİ

MArKETLErDEN ALışvEriş 
YAPıLACAK
Gıdada kartlı sistem adı altında yürütü-

len proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha 
hızlı daha kaliteli hizmet verilecek ve gıda 
yardımının daha kolay ulaştırılması sağlana-
cak. ihtiyaç sahipleri böylece sadece kuru 
gıda değil ekmek, peynir, balık, yumurta 
gibi ihtiyaç duyduğu gıdayı rahatlıkla mar-
ketlerden alabilecek. Yaklaşık 4 bin kişinin 
belirlendiği hak sahibinden bin 594 kişi 
kartlarını teslim aldı. 
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B
O
LU Bolu Belediyesi de 

çevre temizliğinde 
teknolojiye 
ayak uydurdu. 
Belediye, 
sokakların 
temizliğini elektrik 
ve doğalgazla 
çalışan son 
teknoloji ürünü iki 
araçla yapacak.

ELEKTriKLi TEMizLiK ArAÇLArı BOLu’DA

Enerji kaynaklarının kontrol-
süz kullanımından doğan 

sıkıntıların sık sık gündeme gel-
diği günler de Bolu Belediyesi 
de çevre temizliğinde elektrikli 
araç kullanımına geçiyor. Firma-
lar elektrikli araç ile ilgili sunum 
yapmak için Bolu Belediyesi’ni 
sık sık ziyaret ediyorlar. Bu 
kapsamda Bolu’ya gelen özel 
bir şirket belediye önünde iki 
adet temizlik aracının tanıtımı-
nı yaptı. Biri elektrikli, diğeri de 
dizel ve doğalgazla çalışan iki 
adet aracın tanıtımına Bolu Be-
lediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 
Başkan Yardımcıları ismail Ya-

mantürk, Emine Davarcıoğlu, Bolu Kent 
Konseyi Başkanı Mehmet Özbostancı, 
belediye daire müdürleri ve çok sayıda 
meraklı vatandaş katıldı. 

“ÖNEMLi OLAN Bu 
ArAÇLArıN DOĞA DOSTu 
OLMASı”
Araçları sunum sonuna kadar yakın-

dan inceleyerek firma yetkililerinden 
araçlar hakkında teknik bilgiler alan Be-
lediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, sunum 
sonrası yaptığı açıklamada “Önemli olan bu araçların ekonomik ve 
doğa dostu olmasıdır. Doğa cenneti olan ilimizin havasını, suyu-
nu temizlemek için büyük adımlar attık. Eğer şartlar uygun olursa, 
doğa dostu bu araçları kullanarak çevre duyarlılığına büyük bir katkı 
sağlayacağımızı düşüyorum” dedi.

TE
Kİ
R
D
AĞ Tekirdağ Bele-

diyesi engelli 
vatandaşla-

rın da yaşam 
standardını 
diğerleri ile 

aynı seviyeye 
getirmek için 

var gücüyle 
çalışıyor. 

TEKirDAĞ’DA ENGELLEr KALKıYOr

Tekirdağ Belediyesi engelli insanların 
özgürce yaşayabilmeleri için elinden 

geleni yapıyor. Soğukkuyu Caddesi Bu-
cak Sokak’ta bulunan bir engelli vatan-
daşın evine girişi ile ilgili sıkıntı yaşandığı 
bilgisini alan Fen işleri Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler duruma hemen müdahale edip bu 
vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ama-
cıyla bina girişine gerekli rampayı hızlı bir 
şekilde yaptılar. Engelli vatandaş da bu 
hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
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SAKArYA’NıN KÖrÜKLÜ OTOBÜSLEri

Balıkesir Kep-
sut yolunun 10. 
kilometresinde 
yapımı tamam-
lanan Marmara 
ve Ege bölgele-
rinin en büyük 
ve en modern 
hayvan pazarı 
bugün hizmete 
girdi. 

Sakarya Büyük-
şehir Belediyesi, 
ulaşım filosunu 
güçlendiriyor. 
Daha önce 34 
adet otobüs alan 
Büyükşehir Be-
lediyesi, aldığı 
2 adet körüklü 
otobüsle ulaşım 
filosunu daha da 
güçlendirdi.

BALıKESir’iN EN BÜYÜK vE MODErN PAzArı

Balıkesir Kepsut yolunda Ba-
lıkesir Belediyesi tarafından 

bölgenin en büyük ve en modern 
hayvan pazarı açılışını yaptı. Bü-
yükbaş ve küçükbaş hayvanlar 
için ayrılmış satış yerlerinin yanı 
sıra vatandaşlar için ayrılmış is-
tirahat alanları ve çay bahçeleri 
ile alışverişe gelenlerin rahat bir 
ortama kavuştuğu yeni hayvan 
pazarında, özellikle Kurban Bay-
ramları öncesi, vatandaşların kar-
şılaştığı alan sıkışıklığı, otopark 
sorunu gibi olumsuzluklar da or-
tadan kalkacak.

BAşKAN OK: “TiCAri 
KAYGı TAşıMıYOruz”

720 büyükbaş ve 1080 kü-
çükbaş hayvan kapasitesine sa-
hip pazara bugün 630 büyükbaş, 
540 küçükbaş olmak üzere top-
lam 1170 hayvan girişi gerçekleş-
ti. Konu ile ilgili konuşan Belediye 
Başkanı ismail Ok, ilk hizmet gü-

nündeki ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ok, “2,5 
trilyona mal olan hayvan pazarında asla kar amacı gütmedik, bu pazarı 
ticari amaçla yapmadık. Üreticinin alın terinin karşılığını bulması özel-
likle hayvancılıkla geçinen Balıkesirimizin kalkınmasına fayda sağlama-
sı bizim için çok önemli. Yine ilk gün olmasına rağmen sabah ziyaret 
ettiğimde gördüğüm manzara beni çok mutlu etti. Özellikle ilk günde 
çevre il ve ilçelerden gelenler de vardı. Hiçbir ticari kaygı taşımıyoruz. 
Balıkesirli köylünün emeğinin karşılığını bulmasını istiyorum. Balıkesir 
hayvancılık konusunda daha da ileriye gitmeli” dedi. Hayvan satıcıları, 
pazarın çok güzel yapılmış olduğunu, adeta ‘beş yıldızlı otel’ havasında 
olduğunu, alış ve satışlarının bundan sonra daha iyi olacağını ifade etti.

B
AL
IK
ES
İR

SA
KA
R
YA

malar yapıyoruz. 2,5 sene içerisinde 34 
adet yeni otobüs aldık ve bu otobüsleri 
değişik hatlarda hizmete sunduk. Daha 
önceden de 2 adet körüklü otobüs ala-
cağımızı söylemiştik. Körüklü otobüsleri-
mizin ihale işlemleri tamamlandı ve otobüslerimizin alımını gerçek-
leştirdik. Yeni otobüslerimiz geldi. şuanda plaka işlemleri yapılıyor. 
Plaka işlemlerinin tamamlanmasının ardından ihtiyaç olan hatlarda 
yeni otobüslerimiz kullanılacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
araç filosuna yenilerini ekle-

meye devam ediyor. Büyükşehir 2 
yeni körüklü otobüsü filosuna ek-
ledi. Körüklü otobüslerin geldiğini 
belirten Büyükşehir Belediyesi, 
yeni otobüslerin plaka işlemlerinin 
yapıldığını ve işlemlerin tamam-
lanmasının ardından otobüslerin 
hizmete gireceğini açıkladı.

2,5 SENEDE 34 
OTOBÜS
ulaşım Dairesi Başkanı ismail 

Yolcu, “ulaşım filomuzu güçlen-
dirmek ve vatandaşlarımıza daha 
iyi hizmet verebilmek adına çalış-
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 ‘Taksim 
Meydanı 

Yayalaştırılması 
Projesi’ 
İstanbul 

Büyükşehir 
Belediye Meclisi 

tarafından 
oybirliğiyle 

kabul edildi.

Edirne Beledi-
yesi, spor kulüp-

lerine desteğe 
devam ediyor. 

22 spor kulübü-
ne malzeme yar-
dımında bulunan 
belediye, yapılan 

törenle malze-
meleri klüplere 

dağıttı.

TAKSiM YAYALAşTırıLıYOr

zaman yaşanan trafik de ortadan kalka-
cak. Projeyle 98 bin metrekarelik bir alan 
yayalaştırılmış olacak. 

OTOBÜS HATLArı DA 
KALDırıLACAK
Taksim’de toplam 38 adet otobüs hat-

tı ile transit geçen 16 adet hattın önemli 
bir bölümü de Haliç Metro Geçiş Köprüsü 
ve Marmaray’ın tamamlanmasının ardın-
dan kaldırılacak. Meydana toplu ulaşım 
daha çok raylı sistemle sağlanacak. Proje 
alanı içinde yer alan Taksim Cumhuriyet 
Anıtı aynen korunurken, tarihi “Taksim 
Kışlası” da Kentsel Tasarım Projesi ile bir 
bütünlük içerisinde değerlendirilecek.

istanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, ‘Taksim Meydanı Ya-
yalaştırılma Projesi’ni oy birliğiyle kabul etti. Proje kapsa-

mında trafik tamamen yer altına alınarak Taksim Meydanı’nın 
Gezi Parkı ile bütünleşmesi sağlanacak.  

YAPıLACAKLAr KONuşuLDu
Toplantıda, Başbakan recep Tayyip Erdoğan ve istanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 12 Haziran genel 
seçimlerinin öncesinde açıkladıkları istanbul projeleri arasında 
yer alan ‘Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin imar 
plan tadilatı ile uygulama imar planı tadilatı ele alındı. Meydanın 
ortasında kalan metro ve füniküler çıkışı da yanlara alınarak ya-
yaların istiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı’na kesintisiz erişimi 
gerçekleşecek. Meydana çıkan bütün trafik tamamen yer altına 
alınarak, Taksim Meydanı ve çevresinde parçalı şekilde bulanan 
yaya alanları birbirine kesintisiz bağlanacak. ulaşımda zaman 

İS
TA
N
B
U
L

ED
İR
N
E EDirNE BELEDiYESi’NDEN SPOrA DESTEK

Edirne Belediyesi spora verdiği önemi destekle-
riyle gösteriyor. Bu çerçevede 22 spor kulübü-

ne yardım yapan belediye düzenlenen törenle spor 
malzemelerini sahiplerine ulaştırdı. Edirne Belediye 
başkanı Hamdi Sedefçi, Belediyle Meclis Salonu’nda 
düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Edirne’nin 
son yıllarda spor dallarında yeteri kadar başarı göste-
remediğini belirtti. Kentte Edirne Gençlik dışında bazı 
branşlarda başarılar olduğunu ifade eden Sedefçi, 
“judo da belli başarılarımız var. Ancak, voleybol, fut-
bol gibi spor müsabakalarında başarımızın çok fazla 
olduğunu söylemek mümkün değil. Bize yakışan ba-
şarılar sağlamak, çok daha güzel yerlere getirmektir 
sporumuzu” dedi. 
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Ümraniye 
Belediyesi 2011-
2012 eğitim 
sezonunda 
da binlerce 
öğrenciye eğitim 
yardımı 
yaptı.

EĞiTiME DESTEK BiTMiYOr

Ümraniye Belediyesi eğitime 
desteği bu yıl da sürdürü-

yor. Her yıl eğitim sezonu başın-
da ilçede bulunan tüm ilköğre-
tim ve lise öğrencilerine kıyafet, 
çanta ve kırtasiye setleri hediye 
eden Ümraniye Belediyesi, dü-
zenlediği bir törenle 2.500 öğ-
renciye kırtasiye seti ve çanta 
hediye etti. Programa katılan 
Ümraniye Belediye Başkan Yar-
dımcısı Hüseyin Erdoğdu, hedi-
yelerin bir kısmını kendisi tak-
dim etti.

“EĞiTiME KATKı 
YArıNLArA KATKıDır”
Ümraniye Belediyesi Nikâh 

Sarayı’nda düzenlenen program-

da konuşan Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Erdoğdu, eğitime yap-
tıkları katkılardan söz etti. Çocuk ve genç-
lerin ülkenin yarınları olduğunu ifade eden 
Erdoğdu, eğitime yapılan her katkının ya-
rınların inşasına katkı olduğunu söyledi. 
Her yıl eğitim sezonu başında yaptıkları 
yardımlarla velilerin yükünü azalttıklarını 
hatırlatan Erdoğdu, öğrencilere de dersle-
rine çalışmaları konusun-
da nasihatte bulundu. 
Daha sonra hediyelerin 
dağıtım faslına geçildi. 
Hediyeleri alan çocuk-
lar çok mutlu olurken, 
aileler de katkılarından 
dolayı Ümraniye Beledi-
ye Başkanı Hasan Can’a 
teşekkür etti.

Malkara 
Belediyesi’nin 
organizasyonunu 
üstlendiği ve her 
yıl geleneksel 
hale gelen Fehmi 
Özkan Yağlı Peh-
livan Güreşleri-
nin bu yıl 21.’si 
düzenlendi. 

MALKArA’DA PEHLivAN GÜrEşLEriNiN 21. Si 
GErÇEKLEşTiriLDi

Malkara Belediyesi her yıl 
yapımını üstlendiği Fehmi 

Özkan Yağlı Güreşlerinin 21.sini 
düzenledi. rumeli Tv’nin can-
lı yayın yaptığı organizasyona 
Malkara Belediye Başkanı Birol 
kaya, Kaymakam Yunus Fatih 
Kadiroğlu, Belediye Başkan Yar-
dımcısı Hasan Eğilmez, Belediye 
Meclis Üyeleri, Fehmi Özkan’ın 

eşi ve torunları ile pek çok Malkaralı güreşsever katıldı. 

YıLLArıN GÜrEşÇiLEri KATıLDı

Malkara Belediye Başkanı Birol Kaya’nın organizasyonunu üst-
lendiği Fehmi Özkan Yağlı Pehlivan Güreşlerine yıllarca Kırkpınar’da 
Baş Pehlivan olarak güreşmiş Ahmet Taşçı, Gökhan Arıcı, Ahmet 
Yavuz, şaban Yılmaz, Güngör Ekin, Ahmet Yeşil gibi birçok ünlü 
pehlivan konuk olarak katıldı. Malkaralı işadamı Ahmet Oflas’ın Gü-
reş Ağası olduğu 21. Fehmi Özkan Pehlivan Güreşleri izleyicilerden 
tam not aldı. 
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10-14 yaş ara-
sı 90 bin Türk 
çocuğuna temel 
eğitim vermek 
için UNICEF’in 
başlatmış olduğu 
Stars Of İstan-
bul (İstanbul’un 
Yıldızları) pro-
jesi için çeşitli 
sanatçılar ve 
kurumların bo-
yadığı 130 yıldız 
İstanbul sokakla-
rını süslüyor. 

KADıKÖY BELEDiYESi DE YıLDızıNı KAYDırDı

uNiCEF’in başlatmış ol-
duğu Stars Of istanbul 

(istanbul’un Yıldızları) projesine 
Kadıköy Belediyesi de destek 
verdi. Proje için çeşitli kurumla-
rın ve sanatçıların boyadığı 130 
yıldız istanbul sokaklarını süsle-
di. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sa-
nat Merkezi’nde bulunan çocuk-
ların da boyadığı Kadıköy Yıldızı 
sokaklarda yerini aldı. Lütfi Kır-
dar Kongre Merkezi’ndeki ta-
nıtım toplantısında aralarında 
Türkan şoray, Nurgül Yeşilçay, 
Derya Baykal, Ayşe Kulin gibi 
tanınmış sanatçı ve kişilerin bo-
yadığı yıldızlar, istanbullulara 
tanıtıldı. Gecenin açılış konuş-
masını yapan Proje Sorumlula-
rından Nuri Çolakoğlu, boyanan 
130 yıldızın hiç okula gidememiş 
90 bin çocuğa eğitim sağlayaca-
ğını belirtti. Yıldızların Kasım ayı 
sonuna kadar istanbul’un cadde 
ve sokaklarında, önemli alış-ve-
riş merkezlerinde sergilenece-
ğini kaydeden Çolakoğlu, Aralık 

ayında düzenlenecek açık arttırma ile sa-
tışa çıkarılacağını ve elde edilecek gelirin 
unicef Türkiye’ye aktarılarak, çocukların 
eğitimleri için kullanılacağını belirtti. 

KADıKÖY’ÜN YıLDızı DA vAr

Birbirinden ilginç ve renkli mesajlar içeren istanbul’un yıldızları 
arasında Kadıköy’ün yıldızı da canlı renkleri ve temasıyla dikkat çek-
ti. Kadıköy Belediyesi adına Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi 
resim bölümü öğrencilerinin boyadığı Kadıköy Yıldızı, diğer yıldız-
larla birlikte başta Bağdat Caddesi olmak üzere istanbul’un önemli 
cadde ve sokaklarıyla ünlü alış-veriş merkezlerinin önlerinde buluştu.

B
İL
EC
İK Bilecik Belediyesi 

tarafından 
Kasım sonu 
tamamlanması 
planlanan 
Aguapark’ın 
temelleri 
geçtiğimiz 
günlerde atıldı. 

AQuAPArK’ıN TEMELLEri ATıLDı

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz 
günlerde Aquapark’ın temelleri atıldı. 

Parkın Kasım sonunda tamamlanması 
bekleniyor.  Temel atma törenine Bilecik 
Belediye Başkanı Selim Yağcı başta ol-
mak üzere çok sayıda önemli isim katıldı. 
Yağcı burada yaptığı konuşmada şunla-
rı söyledi: “Bilecik büyük bir gelişim ve 
değişimin içerisinde. Nüfusumuz gittik-
çe artıyor. Elbette ki buna paralel olarak 
bazı tesislerimiz yetersiz gelmeye başladı. Bugün burada sizlerle bir-
likte su sporlarıyla eğlencenin birleştiği güzel bir tesisin temellerini 

atıyoruz Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”
Yağcı konuşmasında ayrıca Aguapark’ın teknik özelliklerinden de bahsetti. Yağcı şöyle konuştu: 

“Mevcut havuzumuzun alanı 1050 metrekare. Ancak bunun sadece 300 metrekaresi yüzme alanı. şu an 
ise inşaatına başlayacağımız Aquapark’ın alanı ise 2370 metrekare. Bu alan içerisinde yüzme alanı 346 
metrekare olup, çocuklar için ise 27 metrekarelik bir havuz yapılacak.”
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Osmangazi Bele-
diyesi Bağlarba-

şı Mahallesi’ne 
yeni ve modern 

bir meydan 
kazandırmak 

için çalışmalara 
büyük bir hızla 

başladı. Yeni  
meydan için 3 

bin 118 metre-
karelik alanı 
kamulaştırdı. 

Gebze Belediyesi 
Zabıta Müdürlü-

ğü Ekipleri ilçede 
izinsiz asılan afiş 
ve ilanları topla-

maya başladı.154 
TL’den 4  bin 

689 TL’ye kadar 
idari para cezası 
verilerek ve ilgili 

afiş ve ilanlar 
kaldırılıyor. 

BAĞLArBAşı YENi MEYDANA KAvuşACAK

GEBzE’DE iziNSiz AFiş ASMAYA SON

Osmangazi Belediyesi Bağlarba-
şı halkına yeni bir meydan ka-

zandırıyor. Belediye yapılacak yeni 
meydan için kamulaştırma çalışma-
larını bitirdi. Kamulaştırma davala-
rı nedeniyle zaman kaybı yaşanan 
Bağlarbaşı Meydanı’nda hukuki 
süreç de böylelikle tamamlanmış 
oldu. Bağlarbaşı Mahallesi’ne so-
luk aldıracak meydan düzenlemesi 
için 5 parselden oluşan alanın, 3 
bin 118 metrekarelik bölümü kamulaştırılırken bin 853 metrekarelik bölümü 
için açılan dava sonuçlandı. Mahkeme sürecinin ardından projede pürüzler tek 
tek ortadan kaldırılırken meydan düzenlemesi için çalışmalara hızla başlanacağı 
bildirildi.  Mahallelinin sosyal yaşamına renk katacak ve bölgeye soluk aldıracak 
olan meydanda yeşil alanlar, oturma grupları, süs havuzu, çocuk oyun alanı ve 
fitness alanı yer alacak.

Gebze Belediyesi yeni bir uygulamaya daha imza attı. zabıta Mü-
dürlüğü ilçede izinsiz afiş ve ilanları topluyor. zabıta ekiplerinin 

başlattığı çalışma kapsamında; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 
42. maddesi hükmü gereği meydanlara veya parklara, cadde veya 
sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmak-
sızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan 
kişilere ayrıca aldığı afiş ve ilan asma izninin zamanına ve şekline 
uymayan şirket veya şahıslara 154 TL’den 4  bin 689 TL’ye kadar 
idari para cezası verilerek ve ilgili afiş ve ilanlar kaldırılıyor. Yapılan 
bu çalışmayla; gelişi güzel asılan afiş ve ilanlardan dolayı yaşanan 
görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, 

çevreye atılan ilan ve afişler nede-
niyle oluşan çevre kirliliğinin önü-
ne geçilmesi amaçlanıyor. Afiş ve 
ilanların izin alınmadan asılmama-
sı ve dağıtılmaması gerektiğini bil-
diren zabıta Müdürlüğü yetkilileri,  
belediyenin afiş ve ilan stantlarının 
kullanılması ve kullanımı biten 
afişlerin gelişi güzel çevreye atıl-
maması konusunda vatandaşlara 
çağrıda bulundu.

O
SM
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