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Startını İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Top-

baş’ın verdiği maratonun 
bu yıl ki teması, ‘Teröre 
Hayır’dı. Maraton için 
kayıt yaptıran binlerce 
kişi Boğaz Köprüsün-
den geçiş yaptı, ortaya 
muhteşem bir görüntü 

çıktı. Maratonun galibi 
erkeklerde Kenyalı Elias 

Kemboi Chelimo, kadınlarda 
ise üst üste ikinci kez zafere 

koşan Etiyopyalı Zerfie Limeneh 
Tadese oldu. Türk sporcu Meryem Er-

doğan ise üçüncü sırayı aldı. SAYFA 14’TE

İbrahim Yavuz Kas hastalığı 
yüzünden 33 yıl evinden çı-
kamadı. Ama inat etti, önce 
ilkokul mezunu oldu,, sonra 
ortaokul ve liseyi bitirdi, 
üniversiteli oldu. Bir de şiir 
kitabı çıkardı, “Yaşamaya en-
gel yok” dedi. SAYFA 13’TE

boğAz’DA TARİHİ şöLEN

‘YAşAMA İNADI’NIN 
KİTAbINI YAzDI!

Türkiye’nin en büyük ‘Çocuk Eğlence 
Merkezi’ Balıkesir’de açıldı. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur 
açılışa torunuyla katıldı, miniklerin 
heyecanına ortak oldu.  SAYFA 3’TE

Herkes onun belediye başkanı olarak 
hayata geçirdiği projeleri, başarılarını 
biliyor. Biz biraz daha ‘özele’ girdik, 
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan’ın aile hayatını dinledik. Demir-
can evdeki ‘baba’ halini, kızlarıyla olan 
ilişkisini, annelik hakkındaki düşünce-
lerini anlattı. Tabii bir de Beyoğlu halkı 
için hayatı çok kolaylaştıracak ‘Beyoğlu 
Smart’ projesini... SAYFA 8-9’ DA

Sanat İstanbul’un sahibi Ertemur, 
başarılı bir idareci olmanın yolunun 
şehrin fısıltılarına kulak vermek 
olduğunu söylüyor ve ekliyor: Çünkü 
şehirler yalan söylemez... SAYFA 5’TE

Osmangazi Belediyesi’nin hayata 
geçirdiği ‘Belediyem Benimle’ proje 
ekibi, doğuştan konuşma güçlüğü 
çeken skolyoz hastası Yusuf‘u, taraf-
tarı olduğu Bursasporlu oyuncularla 
tanıştırdı.  SAYFA 14’TE

Bakırköy Belediyesi tarafından düzen-
lenen 20 Kasım Çocuk Hakları Günü 
etkinlikleri Beşir Göğüş Parkı’nda 
unutulmaya yüz tutan oyunların oy-
nanmasıyla başladı. SAYFA 6’DA

Kocaeli’nin gizli kahramanı Sa-
dık Kabaca ile tanıştıralım sizi. 
Kabaca, gönüllü itfaiyeci, ama 
en çok gönülden itfaiyeci. Çünkü 
itfaiyecilik ona iki yıl önce kaybettiği 
oğlundan emanet. SAYFA 7’DE

ERTEMUR: bİR şEHİR 
ASLA YALAN SöYLEMEz

şİMDİ bALIKESİR’DE  
çocUK oLMAK vARDI

YUSUF’UN HAYALLERİ 
GERçEğE DöNÜşTÜ

bİLGİSAYARI bIRAKIp 
oYUNA KoşTULAR

HUzURLARINIzDA 
‘bAbA’ DEMİRcAN

MBB’nin 2015 yılı II. Meclis Toplantısı, Recep Altepe başkanlığında Bursa’da gerçekleşti-
rildi. Türkiye’ye göç ve mülteciler sorunu toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu

BÜYÜK SORUMLULUK
Marmara Belediyeler Birliği (MBB), 
yılın son meclis toplantısını Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı ve MBB 
Başkanı Recep Altepe’nin başkanlığın-
da Bursa’da yaptı. Altepe, Türkiye’deki 
mülteci sorunu konusunda yerel yö-
netimlere büyük görev ve sorumluluk 
düştüğünü belirtti.  

SeMpOzYUM DUYURUSU
Altepe, “Türkiye, iki milyondan fazla 
Suriyeli mültecinin yükü ile yalnız 
bırakıldı. Ancak Türkiye, bu insanlara 
gönül kapılarını ardına kadar açtı” dedi 
ve Marmara Belediyeler Birliği’nin 22-
23 Aralık tarihlerinde Marmara Denizi 
Sempozyumu’nu yapacağını duyurdu. 
SAYFA 4’TE

MBB Meclis 
Toplantısı sonrası   

Bursa’daki Timsah 
Arena’yı gezen baş-
kanlar beğenilerini 

dile getirdi. 4’TE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen 37. Vodafone İstanbul 

Maratonu’na rekor katılım vardı

bELEDİYE bASKANLARI
GocU TARTISTI

oğLUNUN 
MİRASINA  
SAHİp çIKTI 
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bursa  Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bursa 
Zoo Park’ın 17. kuruluş yıldönümü Bursa 
genelindeki ilköğretim okullarında okuyan 
öğrencilerin katılımıyla kutlandı. İlk olarak 
Bursa Zoo Park Müdürü Nermin Sığırcı 
tarafından hayvanat bahçesi hakkında 
bilgilendirilen minikler, daha sonra dokunma 
mesafesinden elleriyle zürafaları besleyerek 
eşine az rastlanır bir deneyime sahip oldu. 

Çeşit sayısı artacak 
Soğanlı’daki botanik park yerleşkesinde yapı-
lan kutlamalar, öğrencilere yönelik bilgilendirme 
konferansıyla başladı. Konferans öncesinde konuşma 
yapan Bursa Zoo Park Müdürü Nermin Sığırcı, hayvanat bahçe-
sinin dünden bugüne gelişimine değinerek, önümüzdeki yıllarda alan 

ve hayvan çeşidi sayısını artıracaklarını, tüm bu 
zenginlikleri çocukların hizmetine sunacakları-

nı söyledi. Öğrenciler, hayvanat bahçesindeki 
hayvanları ve değişime ilişkin tanıtım filmini 
büyük bir ilgiyle takip etti. Konferansın ar-
dından ilköğretim okulu öğrencileri, zürafa, 
maymun ve lemur platformlarına yiyecek 

bıraktı. Öğrencilerden bazıları, özel izinle 
zürafaların bulunduğu platforma girerek, 

dokunma mesafesinden müthiş bir deneyim 
yaşadı. Öğrencilerin yiyecek bırakmasının ardın-

dan bulundukları kafesten açığa bırakılan maymunlar, 
renkli görüntüler oluşturdu. Daha sonra lemurların bulun-

duğu alana geçen öğrenciler, hayvanları büyük bir dikkatle takip etti. 
Çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bursa Zoo Park 
17. kuruluş yılını kutlarken ziyarete gelen ilköğretim 

öğrencileri hayvanlarla doyasıya vakit geçirdi

şişli - istanbul  Şişli Belediye Başkanı Hayri 
İnönü, Şişli Ekolojik Pazar’ı ziyaret ederek 
alışveriş yaptı. Hem alışveriş yapan hem de 
pazar esnafı ile sohbet eden İnönü, pazar ile 
ilgili incelemelerde de bulundu. Pazarda Baş-
kanı alışveriş yaparken gören vatandaşların 
şaşkınlıkları görülmeye değerdi. Vatandaş-
larla uzun süre sohbet eden Başkan İnönü, 

sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti ve 
çevrenin korunması gerektiğinden özellikle 
bahsetti. İnönü, “Temiz ve güzel bir çevre 
istiyorsak çevremizi korumalı ve çevremize 
saygı duymayı öğrenmeliyiz. Biz de Şişli Be-
lediyesi olarak çalışmalarımızda her zaman 
çevremizi ön plana çıkaran uygulamalara 
öncelik veriyoruz” dedi.

Başkanın Pazar Keyfi

bilecik - Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 
geçtiğimiz günlerde hazırlanan program çerçevesinde, kreş öğrenci-
leri tarafından 1111 adet çiçek, Türkmeneli Caddesi’nde bulunan Kar-
deşlik Anıtı etrafına dikildi. Birbirinden renkli ve güzel görüntülerin 
oluştuğu etkinlikte öğrencilere, çevrenin ve yeşilliğin korunmasının 

önemi anlatıldı. Bilecik Belediye Başkanı Selim 
Yağcı, gerçekleştirilen aktiviteye katılarak, 

minik öğrencilerle birlikte çiçek dike-
rek, suladı. Bilecik Belediyesi olarak 

belirli dönemlerde birbirinden fark-
lı etkinlikler yapma gayretinde ol-
duklarını dile getiren Yağcı, aslında 
çocukların her birisinin en güzel 
çiçek olduğunu vurguladı. Etkinlik, 

Belediye Başkanı Selim Yağcı, öğ-
retmen ve minik öğrencilerin birlikte 

fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

Minik Öğrencilerle Çiçek Dikti

büyükçekmece - istanbul 
Mimarsinan Villaları’nda 
25 yaşındaki  palmiye 
ağacı geliştikçe yakınında-
ki konuta zarar vermeye 
başladı. Konutta ikamet 
eden vatandaşlar, “ağacın 
kesilmesini” talep ettiler. 
Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün, 
ağacın yerinden sökülerek 
başka bir yere dikilmesi 
yönünde talimat verdi.

çanakkale  Çanakkale’de 
kış çiçekleri açmaya baş-
ladı. Çanakkale Belediyesi 
Park Bahçeler Müdürlü-
ğü’ne bağlı ekipler, yeşil 
alanların doğal ve este-
tik görünümü açısından 
mevsime uygun çiçek ve 
bitkilendirme çalışmalarına 
devam ediyor. Bu doğrul-
tuda, geçtiğimiz günlerde 
soğuğa dayanıklı menekşe, 
kasımpatı gibi mevsim 
çiçekleri refüj ve yeşil alan-
lara dikildi.

KIRKLARELİ’NE 
DoğA MERKEzİ

bAşKAN oRAL  
‘Kİvİ’ TopLADI

KESİLMESİNE  
İzİN vERMEDİ

çANAKKALE’DE KIş 
çİçEKLERİ AçIYoR

kırklareli  Kırklareli´n-
de Doğa Eğitim Merkezi 
projesinin inşaatı devam 
ediyor. Proje bittiği zaman 
nesli tükenmekte olan 
bitkilerin nesillerinin de-
vamı sağlanacak. Kırklareli 
Belediye Başkanı Mehmet 
Siyam Kesimoğlu konuyla 
ilgili ´´Dereköy yolu üze-
rinde bulunan Wallddorf 
korumuzun güzelleşmesi ve 
gelişmesi için çalışmaları-
mızı yürütüyoruz” dedi.

altınova - yalova  Al-
tınova’da kivi hasadına 
başlandı. Hasadın ardından 
üreticileri ziyaret ederek, 
‘hayırlı olsun’ dileklerini 
ileten Altınova Belediye 
Başkanı Dr. Metin Oral, 
meyve ağaçlarının arasına 
girdi ve kivi topladı. Oral, 
burada yaptığı açıklamada 
Altınova kivisinin kalitesi-
ne vurgu yaptı.

zÜRAFALARI ELLERİYLE 
bESLEDİLER

Bilecik’te binlerce çiçek, öğrencilerin elleriyle toprakla buluştu. Birbirinden renkli görüntülerin 
oluştuğu etkinlikte Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı da miniklerle birlikte çiçek dikti
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Balıkesir’in Çocukları Gülecek

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 
çocuklar için hazırladığı örnek bir proje olan 
“Çocuk Köyü” görkemli bir törenle hizmete 
girdi. Türkiye’nin en büyük çocuk 
eğlence merkezi olan “Balıkesir 
Çocuk Köyü” ilk defa çocuklara 
kapılarını açtı. Binlerce davet-
linin katılımıyla gerçekleşen 
açılışta özellikle çocuklar 17 
metre yüksekliğindeki ‘air 
dome’ isimli dev kompleksin 
içindeki oyun alanlarına 
hücum ettiler. 

ÖRNEĞİ ABD’DE  
Törenin açılış konuşmasını 
yapan Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Edip 
Uğur, 6 ayda tamamlanan Çocuk 
Köyü ile çocuklara verdikleri sözü ger-
çekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade 
etti. Uğur, “Biz bu güzel şehri, çocuklarımızın 
emaneti olarak kabul ettik. Bu emaneti onlara 
en iyi şekilde imar ederek teslim etmek de bizim 
boynumuzun borcudur. Burada şehrimizin 
çocuklarına, keyifli vakit geçirebilecekleri bir 
eğlence alanını hediye etmek üzere, toplandık. 
25 Mayıs 2015 tarihinde başladığımız projeyi 
6 ay içinde bitirdik. Çocuklarımız için tam 12 
milyon lira harcadık. Türkiye’nin, en büyük kapalı 

alanlı çocuk köyü şimdi sizlerle birlikte hizmete 
açılıyor. Çocuk Köyümüz, Balıkesirli çocuk-
larımızın, yazın serin, kışın sıcak bir ortamda 

gönüllerince eğlenebilecekleri bir yaşam 
ve eğlence alanı olarak tasarlandı. Bu 

merkezle Balıkesir, çocukların yanı 
sıra, yetişkinlerin de gönüllerin-

ce eğlenebileceği bir aktivite 
alanına sahip olacak. Bu çocuk 
eğlence merkezinin, konsept 
ve büyüklük olarak bir örneği, 
sadece Amerika’da var” dedi.  
Başkan Uğur’un konuşmasının 
ardından çocuklar air dome 

içerisindeki Çocuk Köyü’nün 
içerisine alındı. Büyük bir 

izdihamın yaşandığı törende Bü-
yükşehir Belediyesi görevlilerinin 

halka ve çocuklara yardımcı olması ve 
alınan tedbirler sayesinde bir olumsuzluk 

yaşanmadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Çocuk köyü’nün açılışına yoğun ilgi gösteren 
davetliler, eğlence kompleksini çok beğendikle-
rini belirterek Başkan Uğur’a teşekkür ettiler. 
Açılış programının ardından Çocuk Köyü 
içerisinde gönüllerince eğlenen çocuklar günle-
rini daha sonra aileleriyle beraber ünlü sanatçı 
Gülben Ergen’in konserini izleyerek tamam-
ladılar. Ünlü sanatçının konseri Balıkesirliler 
tarafından büyük bir katılımla gerçekleşti.

Geçtiğimiz ay, Türki-
ye’nin en büyük ‘Çocuk 
Eğlence Merkezi’ Ameri-
ka’dan sonra Balıkesir’de 
açıldı. Balıkesir Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur, açılışa 
torunuyla katıldı, minik 
misafirlerin mutlulu-
ğuna ortak oldu. Uğur, 
konuşmasında 6 ayda 
tamamlanan Çocuk Köyü 
ile çocuklara verdiği 
sözü gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşadığını 
söyledi ve ekledi: “Biz bu 
güzel şehri çocuklarımı-
zın emaneti olarak  
kabul ettik”

Afet Karşısında  
Hep Birlikte 
Geçen ay Marmara Deni-
zi’nde 4.2 büyüklüğünde 
bir deprem yaşandı. Hemen 
ardından Yunanistan 6.5 ile 
sallandı. Komşudaki deprem 
2 can aldı, 5 kişi yaralandı. Bu 
zincirleme depremler gün-
deme “Büyük deprem geliyor 
mu?” sorusunu getirdi. Bu 
soru, biz yerel yöneticilerin 
zihninde ise başka bir soruyu 
doğurdu: Bizler olası bir afet 
felaketine ne kadar hazırız? 
Marmara çevresindeki şehir-
ler önemli deprem tehlike-
siyle karşı karşıya. Yollar, 
viyadükler, okullar önemli 
ölçüde depreme hazır hale 
getirildi ancak konutlar da 
dahil olmak üzere yapmamız 
gereken hazırlıklar var. Afet 
sonrasında yapılacaklar da 
öncesinde yapılması gereken-
ler kadar önem arz ediyor. 
Dolayısıyla, belediyeler olarak 
sürekli gündemimizde tutma-
mız gereken konulardan biri 
de afet yönetimi. 

Afet öncesinde, afet anında ve 
sonrasında almamız gereken 
birçok tedbir var. Beklenme-
yene ve en kötüsüne hazır 
olmak da afet yönetiminin 
en önemli ayaklarından biri. 
Afet yönetimi bir sürdüre-
bilir kalkınmanın gereğidir, 
sadece arama ve kurtarma-
dan ibaret bir süreç olarak 
konumlandırmak kesinlikle 
yanlış. Fakat tek başına hazır 
olmak ne kadar mümkün? 
Belediyeler arasında insan 
gücü ve teknoloji alanında 
dayanışma, örgütlenme 
ve acil durum planlaması 
yapılması yapılması lazım. 
Marmara Belediyeler Birliği, 
bu bağlamda kritik bir konu-
ma sahiptir. Birlik Encümeni 
olarak afet alanında üyeler 
arası görev dağılımını da içe-
recek bir çalışma yapıyoruz. 
Goethe’nin “Çözümde görev 
almayanlar problemin bir 
parçası olurlar” diye bir sözü 
var. Ben tüm üye belediyele-
rimizin çözümün bir parçası 
olacağına inanıyorum. Birlik 
olarak kuracağımız  yapı 
yavaş yavaş şekillenmeye 
başlıyor. Bu yapı uzun vadede 
sadece Marmara Bölgesi’n-
de faaliyet göstermeyecek, 
aynı zamanda başka yerlerde  
meydana gelebilecek olan bir 
afet durumunda da ivedilikle 
yardıma koşacak. Birliğimiz-
den ilgili çalışma arkadaşla-
rım tüm üye belediyelerimizle 
iletişime geçecek ve çalışma-
mızla ilgili daha detaylı bilgi 
verecek. İnanıyorum ki, birlik 
olmaktan aldığımız güçle, zor 
zamanlarımızı da düşünerek 
her türlü senaryoya hazır bir 
hale geleceğiz. 

TÜRKİYE cUMHURİYETİ’NİN  
64. HÜKÜMETİ HAYIRLI oLSUN

bAşbAKAN 
PROF. DR.  
AHMET DAVUTOĞLU
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‘SURİYELİLER’E GöNÜL 
KApIMIzI AçTIK’

Marmara Belediyeler Birliği’nin 2015 yılı II. Meclis Toplantısı’na 
çok sayıda belediye başkanı katıldı. Başkan Recep Altepe,  

Türkiye’nin Suriyelilere gönül kapılarını açtığını söyledi
Marmara Belediyeler Birliği 

(MBB), kırkıncı yılı olan 2015 
yılının son meclis toplantısını Bursa 

Büyükşehir Belediye Başkanı ve MBB 
Başkanı Recep Altepe’nin liderliğinde 

Bursa’da yaptı. Altepe, Türkiye’deki mül-
teci sorununa ilişkin olarak yerel yönetim-

lere büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü 
belirtti.  Altepe, “Türkiye, iki milyondan fazla 

Suriyeli mültecinin yükü ile yalnız bırakıldı. Ancak 
Türkiye, gerçek bir ensar gibi davranıp; bu insanlara 
gönül kapılarını ardına kadar açtı. Yurdun birçok 
noktasında tüm sosyal donatı alanları da düşünü-
lerek planlanmış 22 kamp kurdu. Türkiye insanı 
ve belediyelerimiz bu trajedinin yaralarını sarmak 
ve gelenlere en iyi şekilde ev sahipliği yapmak için 
büyük bir gayret sarf ediyor” şeklinde konuştu. So-
mut çözümler ortaya konuncaya kadar MBB’nin bu 
meseleyi konuşmaya devam edeceğini ve ortak akıl 
ile bu yaraları sarmak için çalışmalarda bulunacağını 
ifade etti. Bunun ilk adımı olarak da MBB’nin 25-26 
Kasım tarihlerinde Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği ile birlikte “Göç Çalıştayı” yapa-
cağını duyurdu. Altepe, mülteci sorununun yarattığı 
mevcut sıkıntılar dışında pozitif etkilerinin olduğunu 
da vurguladı. “Türkiye 2,5 milyon Suriyeliye sahip 
çıkıyor ve bunu hissetmiyoruz bile. Arap dünyası ve 
Avrupa’nın kucak açmadığı bu insanlardan karnını 
doyuran kadar ekonomiye katkı sağlayanı da var. Bu 
insanlar üretim sistemi içinde çalışıyorlar. Yani ülke 
olarak üstlendiğimiz bu külfetin nimetleri de var. Ye-
rel yönetimler ve merkezi yönetim birlikte çalışmalı 
ve krizleri yerinde çözmeli” dedi. 

TÜRKİYE’DEN 6.5 MİLYAR DOLAR 
Toplantının göç gündemi kapsamındaki özel konuğu 
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırma-
ları Merkezi Müdürü Doç. Dr. M. Murat Erdoğan, 
öncelikle Türkiye’nin Suriyeliler politikasından 
bahsetti. Bu politikanın üç önemli sac ayağının ‘açık 
kapı politikası’, ‘geri göndermeme ilkesi’ ve ‘geçici 
koruma’ olduğunu belirten Erdoğan, mültecilere 
ilişkin sayısal veriler de paylaştı.

RAKAMLARLA GÖÇ:
 
√ Dünyadaki kayıtlı Suriyeli mülteci / sığınmacı 
sayısı: 4,287,293.
√ Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli göçmen sayısı: 
2,181,293. Göçmenlerin sadece yaklaşık yüzde 
12’si kamplarda yaşarken geri kalanı 81 ilin 
tamamına dağılmış durumda. 
√ Avrupa’daki kayıtlı mülteci sayısı, toplam 
Suriyeli mültecilerin sadece yüzde 15’ini oluş-
turmaktadır. 
√ Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde % 54,2’si 18 
yaşın altındadır. Şimdiye kadar 150-200 bin 
bebek Türkiye’de doğmuştur.
√ En az 400 bin Suriyeli Türkiye’de çalışmak-
tadır. Bu durum ucuz işçilik ve çocuk işçiliğini 
beraberinde getirmektedir. 
√ Türkiye’nin bugüne kadar Suriyeliler için yap-
tığı insani yardım 7,5 milyar doların üzerindey-
ken bu rakamın sadece yaklaşık 400 milyonluk 
bölümü dış kaynaklar tarafından sağlanmıştır.

Erdoğan: Yerel Yönetimlerin  
Yetki ve Kaynakları Artırılmalı
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları 
Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan, yerel yönetimlerin 
yetki ve kaynaklarının artırılması gerektiğini söyledi

MBB, 2016’da Hız 
Kesmeden Çalışacak
Toplantıda MBB’nin 2015 yılı faaliyetleri değerlen-
dirildi. 22-23 Aralık’ta yapılacak Marmara Denizi 
Sempozyumu’na herkesi davet eden Başkan Altepe, 
Marmara ile ilgili çalışmaların bu sempozyumla kısıt-
lı kalmayacağını ve Tuna Nehri’nin yarattığı kirlilik 
sorununun nehrin geçtiği ülkelerden uzmanların ka-
tılacağı bir çalıştayda masaya yatırılacağını duyurdu.

ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ
Altepe, 2016’da yapılacak çalışmalar hakkında da 
kısaca bilgi verdi: “Nisan ayında Uluslararası Çocuk-
ların Şehri Kongresi’nin ikincisini düzenleyeceğiz. 
Planladığımız etkinliklerden biri de Yerel Yönetim 
Finans Zirvesi. Bu zirvede yerel yöneticilerin yanı 
sıra yurt içi ve yurtdışından önemli finans kuruluşla-
rının yöneticilerini bir araya getirmeyi hedefliyoruz. 
Marmara’nın tüm sorunları, biz yerel yönetimlerin 
ortak aklı ile çözüme kavuşacaktır. Bu ortak aklın 
zeminini oluşturansa bilgi ve deneyim paylaşımıdır. 
Birliğimiz, Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri ile bu 
deneyim paylaşımına katkı sağlayacak.” 

MBB’nin 2015 yılı II. Meclis Toplantısı’na 
çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesi 

katıldı.

MBB Başkanı Recep Altepe, MBB’nin 2016 
yılında çalışmalarına hız kesmeden devam 

edeceğini söyledi.

Erdoğan, konuşmasında, Suriyelilere 
yönelik bütün korkulara, endişelere 
ve rahatsızlıklara rağmen 
toplumsal kabul düzeyi-
nin son derece yüksek 
olduğunun altını çizdi.  
Suriye’de yakın ve 
orta vadede bir çö-
züm beklenmediğini 
ve göçün fıtratında 
kalıcılık olduğunu; 
dolayısıyla buna uygun 
politikalar geliştirilmesi 
gerektiğini belirtti. Bu nokta-
da, yasal çerçeve ile uluslararası hukuk 
bağlamındaki düzenlemelerin yeniden 
gözden geçirilmesi; idari düzenlemele-
rin hem merkezde hem yerelde acilen 
yapılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, 

“Yerel yönetimler, entegrasyon 
çalışmalarının asıl muhatabı ve 

sahibidirler. Yetkileri ve 
kaynakları, üstlendik-

leri yük çerçevesin-
de artırılmalıdır. 
Yerel entegras-
yon, sürecin yö-
netilmesinde en 
etkili politika 

olacaktır” şeklinde 
konuştu. Erdoğan, 

konuşmasının so-
nunda Suriyeli çocukların 

eğitiminin öncelikli bir konu olarak 
ele alınmasının ve yoğun Türkçe 
eğitimi verilerek Türk eğitim 
sistemi içine entegre edilmelerinin 
gerekliliğine vurgu yaptı.

Marmara Belediyeler Birliği 2015 yılı ikinci olağan 
meclis toplantısı, üye belediyelerin başkan ve 

meclis üyelerinin katılımlarıyla Crowne 
Plaza’da yapıldı. Meclis toplantısı 
sonrasında Marmara Belediyeler 
Birliği üyesi belediye başkanları 
ile Büyükşehir Belediyesi Stad-

yumu’nda incelemelerde bulunan 
Başkan Altepe, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve 
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan 

Akgün’e Bursa’ya kazandırılan özellikli tesisle 
ilgili detaylı bilgiler verdi.

Başkanların  
Stadyum  
Macerası
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iZnik - bursa  İznik’te ya-
şayan 82 yaşındaki Münise 
nine, İznik Belediye Başka-
nı Osman Sargın’ı ziyaret 
etti ve elleri ile ördüğü yün 
çorapları hediye etti. İznik 
Belediye Binası’na gelen 
Münise  nine ile uzun süre  
sohbet eden Başkan Sargın, 
İznik Belediyesi’nin her za-
man vatandaşların yanında 
olduğunu söyledi. 

maltepe - istanbul  Ata-
türk Haftası sebebiyle, 
Maltepe Mesleki ve Teknik 
Anadolu Meslek Lisesi 
Çocuk Gelişimi uygulama 
sınıfında okuyan ve yaşları 
3 ile 5 arasında değişen 
çocuklar, Maltepe Belediye 
Başkanı Ali Kılıç’ı maka-
mında ziyaret etti.  Çocuk-
ları, karşılayanlar arasında 
belediyenin adeta maskotu 
haline gelen tatlı mı tatlı 
Nazlı kedi de vardı.  

SÜLEYMANpAşA’YA 
SİMİT ARAbALARI

MÜNİSE NİNEDEN 
bAşKANA çoRAp

NAzLI’NIN MİNİK 
MİSAFİRLERİ

süleymanpaşa - tekirdağ 

Süleymanpaşa Belediyesi 
tarafından daha hijyenik 
koşullarda simit satılması 
için başlatılan kampanyaya 
simit fırınlarından da des-
tek gelirken alınan 16 yeni 
simit arabası Tuğlalı Park’ta 
görücüye çıktı. Süleyman-
paşa Belediye Başkanı 
Ekrem Eşkinat’ın açılış ko-
nuşmasını yaptığı yeni simit 
arabalarının tanıtımında 
simit ikram edildi.
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Sanat İstanbul’un sahibi İlyas Ertemur şöyle 
sesleniyor: “Başarılı bir idareci, şehrin fısıltılarına kulak 
veren idarecidir. Bir idareci kendi fısıltılarını şehre 
dayatmamalı, şehrin fısıltılarını kendine mihenk etmeli.”

şEHRİN 
FISILTILARINA
KULAK vERİN

Bir hafta sonu çıkın dışarıya, alın elinize 
kahvenizi ve kulak verin yaşadığınız şehre... 
Çünkü hayatımızı ikame ettirdiğimiz şehir 
bizlere bir şeyler fısıldıyor. Sanat İstanbul’un 
sahibi İlyas Ertemur, şehrin fısıltılarını 
duyabilen belediye başkanlarının başarısız 
olmasının mümkün olmadığını özellikle 
belirtiyor. Ertemur’la Marmara Belediyeler 
Birliği’nin 2015 yılı II. Meclis Toplantısı’nda 
bir araya geldik, Sanat İstanbul’u dinledik. 
Sokak kütüphanelerini, konuşan bankları 
ve diğerlerini… Ama tüm bunların ötesinde 
belediye başkanlarımıza mesajı vardı İlyas 
Beyin: ‘Şehrin fısıltılarına kulak verin. Çünkü 
bir şehir asla yalan söylemez...’

70’TEN FAZLA BELEDİYE
Öncelikle Sanat İstanbul’u dinleyelim siz-
den… 
Her şeyin bir kimliği ve kişiliği vardır. Şehir-
lerin de bir kimliği ve kişiliği vardır. Şehirlere 
kimlik katan şeyler ise şehirlere koyduğunuz 
tasarımlardır. Ruhunuzdan çıkan tasarımlar. 
Sanat İstanbul, şehirlerin estetiğini daha güzel 
bir formata taşıyan, estetik ürünler üreten ve 
şehrin kimliğini ön plana çıkartan işler yapan 
bir firmadır. Adımız bu yüzden Sanat İstan-
bul... Şehirlerde kimliklerin ne kadar eksik 
olduğunu gördük ve bu boşlukları doldurmak 
üzere yola çıktık. Bu boşlukları doldurmak 
için yola çıktığımız zaman kafamızdan geçen 
bazı projeler şimdi kendini çok farklı projelere 
bırakan gerçekten büyük bir yapıya dönüştü. 
Şehirleri kitap kafelerle, sokak kütüphanele-
riyle, ikram çeşmeleriyle, konuşan banklarla 
ve daha pek çok farklı, orijinal çalışmalarla 
süsledik. Tek amacımız şehirlere kişilik ve 
kimlik kazandırmaktı. İstedik ki, belediye baş-
kanlarımız şehirlerini hem daha çok sevsinler 
hem de daha çok sevdirsinler. Bugün çok iyi 
bir noktaya geldiğimizi söyleyebiliyorum.
Peki, hangi belediyelerle çalışıyorsunuz?
Türkiye’de yaklaşık 7-8 büyükşehir, 60’ın 
üzerinde ise il ve ilçe belediye 
başkanı ile çalışıyoruz. 

Kısacası 70’den fazla belediye başkanı ile 
çalıştığımızı söyleyebilirim.

ŞEHRİ ŞEHİR YAPAN İNSANDIR
Tüm bu çalışmalarınız sonucunda bir şehri 
‘şehir yapan’ temel unsurun ne olduğunu 
söyleyebilirsiniz?
Bir şehri şehir yapan önce insanlarıdır. Eğer 
insanlar şehirli değilse o şehirdeki hiçbir 
ürünün kıymeti yoktur. Önce insanlar şehirli 
olmalı, medeni olmalı. Medeniyet, kavramlar 
üzerine doğar. Bu kavramlar, saygı, merhamet, 
kardeşlik ve ahlaktır. Örneğin saygı kavramı-
nı düşünün. Eskiden kapı tokmakları vardı. 
Bir ince kapı tokmakları vardı, bir de kalın… 
Eğer bayan geldiyse ince kapı tokmağını, eğer 
erkek geldiyse kalın kapı tokmağını vururdu. 
İnsanlar saygı duydukları için kaldırımlarını 
geniş yapıyorlardı. İnsanlar öbür insanlara 
saygı duydukları için sokağa tükürmüyorlardı. 
Görüyorsunuz ki, saygı kavramı medeniyeti 
örüyor, evlerini ve kapılarını şekillendiriyor. 
Bir merhamet kavramı ise sokak sebillerini 
kuruyor, sadaka taşlarını kuruyor. Adalet kav-
ramı da medeniyette başka olguları oluşturu-
yor. Biz de yaptığımız iş kalemlerimizde önce 
yaptığımız işin felsefesini üretiyoruz. Bunlara 
göre şekillenen ürünü insanlar gördükleri 
zaman çok hoşlarına gidiyor ve çok beğeni-
yorlar. Neden? Çünkü o ürünün artık bir ruhu 
olmuş oluyor. 
Bazı şehirlerin tanımlamaları vardır. Siz o 
şehirler için tanımlamalar da yaratabiliyor 
musunuz?
Örneğin Ankara’nın girişinde bir şehir var. Adı 
Pursaklar. Pursaklar Belediye Başkanı kentini 
tanıtmak istediğini söyledi ve ne yapabilece-

ğimizi sordu. Baktım ki Pursaklar’ın bir 
tarihi yok. Çünkü yeni bir kent ve 

oluşmuş bir kültürü yoktu. De-
dim ki, “Başkanım 

önce sizin şehre 
bir kavram 

bulalım 

ve sonrasında yaptığımız bütün ürünleri o 
kavramın içerisine koyalım. İnsanlar bu şehri 
böyle tanımlasınlar” ve tüm çalışmalarımızın 
sonunda ben Pursaklar şehrini bir ‘tebessüm 
şehri’ olarak tanımladım. Onun için Pursaklar 
şehri, bir tebessüm şehridir. 

İSTANBUL KALP GİBİ BİR ŞEHİR 
Neden tebessüm şehri olarak tanımladınız?
Çünkü bir belediyenin temel vasfı şudur: İn-
sanları mutlu etmek. Mutlu etmenin de birinci 
işareti tebessümdür. Eğer bir insanı mutlu 
ederseniz, o insanı hemen tebessüm ettirirsi-
niz. Mutlu ettiğinizin ilk anahtarıdır çünkü. Bir 
belediyenin temel çalışma prensibi de insan-
ları mutlu etmek üzerine kurulmuş olmalıdır. 
Belediyeler yolu, kaldırımı bile insanları mutlu 
etmek için yapar. 
İstanbul için sanat şehri diyoruz. Sizce İstan-
bul’un hangi vasıfları önümüzdeki yıllarda ön 
plana çıkacak? 
İstanbul, herkes ne görüyorsa o şehirdir. 
İstanbul kimine göre kültür şehri, kimine 
göre sanat şehri, kimine göre ticaret şehri, 
kimine göre iman şehridir. İstanbul öyle 
bir şehir ki, insanlar ona kendi renklerini 
veremez. İstanbul o kişiye rengini verir. Eğer 
kişi İstanbul’da ticaret erbabı olmak istiyorsa 
onun için İstanbul ticaret şehri olur. İstanbul 
kalp gibi bir şehirdir. Her noktaya atar damar 
gibi damarlarını serer ve vücudun yaşamasını 
teşekkül ettirir. İşte Türkiye’nin atar damarı 
da İstanbul’dur. İstanbul zaten, İstanbul’da ya-
şayan insana ne yapılması gerektiğini söyler, 
üfler. Yeter ki idareciler, bu işi yapan insanlar, 
İstanbul’un ne söylediğini hissetsin. Başarılı 
bir idareci şehrin fısıltılarına kulak veren bir 
idarecidir. Bir idareci kendi fısıltılarını şehre 

dayatmamalı, şehrin fısıltı-
larını kendine 
mihenk etmeli. 

İlyas Ertemur,  belediye başkanlarının beş 
yıl boyunca her yılı farklı bir yıl ilan etme-
leri gerektiğini söylüyor. Böylelikle başarı 
da kaçınılmaz oluyor. Sırasıyla bu yılların 
tanımlamaları şöyle: sevgi, saygı, merhamet, 
adelet ve kardeşlik... 

Ertemur’un İstanbul’un mega projesi ‘Tele-
ferik Projesi’ ile ilgili önerisi var: “Havaalanı 

güzergâhından başlayarak her yere teleferiği 
koyabilirsiniz. İnsanlar bir şeye binerlerken 

zevk almak için binerler, sadece binmek için 
değil. Bunu unutmayın”

HER YILIN 
BİR ADI OLSUN!

HAVAALANINDAN 
SARIYER’E TELEFERİK 
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bANA GENçLİğİN 
FoToğRAFINI 
çEKER MİSİNİz?

AFETLERE KARşI 
MÜzİKALLE 
bİLİNçLENDİLER

sakarya   Sakarya Büyük-
şehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi Başkan-
lığı ve Sakarya Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi işbirliği ile 
‘Sakarya’da Genç Olmak’ 
konulu fotoğraf yarışması 
düzenledi. Çeşitli katego-
rilerde gerçekleştirilecek 
yarışmada başvurularda son 
tarihin  2 Şubat 2016 Salı 
günü olduğu açıklandı.  Tüm 
fotoğraf severlerin katılımı 
bekleniyor.

kadıköy - istanbul  Kadıköy 
Belediyesi tarafından afetlere 
karşı bilinçlendirme eğitimi 
ilk kez bir müzikalle yapıldı. 
Müzikalin hedef kitlesiyse ço-
cuklar oldu. Bak-Kadıköy’ün 
senaryosunu yazdığı, Kadıköy 
Belediyesi Çocuk Sanat Mer-
kezi öğrencilerinin müziklerini 
yaptığı “Bir Afet Masalı” adlı 
müzikal sahnelendi.

çAYIRovA’DA 
HER MAHALLEYE 
çocUK KULÜbÜ

ENGELLİ 
öğRENcİLER 
REKoRA KoşUYoR

çayırova - kocaeli  Çayıro-
va Belediye Başkanı Şevki De-
mirci, belediye çocuk kulüple-
rini ziyaret ediyor.  Kapılarını 
çocuklara ve annelerine açan 
çocuk kulüpleri 5 ayrı şubede 
1500 anne-çocuğa hizmet ve-
riyor. Hedef ise her mahallede 
bir çocuk kulübünün olması.
Eğitimler konusunda uzman 
kişiler tarafından veriliyor.

bağcılar - istanbul 
Türkiye’de ilk defa engelli ve 
engelsiz oyuncuların oynadığı 
“Martısız Ada” adlı tiyatro 
oyunu Bağcılarlı izleyiciler için 
670 kez perdesini açtı. Senem 
Sönmez Arslan’ın yazdığı ve 
Funda Cansever ile birlikte 
yönettiği oyun duygulara ve 
toplum bilincine hitap ediyor. 
Oyunda, Engelliler Sarayı’nın 
iki kursiyeri yer alıyor.

bakırköy-  istanbul   Bakırköy 
Belediyesi tarafından Çocuk 
Hakları Gününe özel etkinlik-
ler gerçekleştirildi. İlk etkinlik 
unutulmaya yüz tutan oyunların 
oynanmasıyla başladı. Beşir Gö-
ğüş Parkı’nda düzenlenen ilk et-
kinliğe katılan Bakırköy Belediye 
Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şu 
açıklamada bulundu: “Çocuklar 
bizim yarınlarımız, geleceğimiz. 
Her çocuk bir renktir ve koca-
man dünyaları vardır her birinin. 
Günümüzde yaşanan toplum-
sal buhranlar insanların gün 
geçtikçe birbirlerine, dolayısıyla 
topluma karşı güvensizleşmele-

rine neden olmuş ve bu güven-
sizlik psikolojisi çocuklara da 
yansıtılmıştır. Çocuklar evlerde 
ya da kapalı oyun salonların-
da, teknolojik aletlerle vakit 
geçirmek zorunda bırakılmıştır. 
Bizler Bakırköy Belediyesi olarak 
çocukların renklerini yansıtmak 
ve çocuk yetiştirmenin emek 
istediği gerçeğinden yola çıkarak 
Bakırköy İncirli Caddesi üzerinde 
bulunan Beşir  Göğüş Parkı’n-
daki 35 kadar ağacı rengârenk 
örgülerle süsledik. Çocuk emek 
isterdi ya biz de her bir ağaçla 
yaklaşık üç saat uğraştık. İlk 
aktivitemizi  gerçekleştirdik. Ço-

cuklarımıza aileleriyle birlikte 
özgürce oynayabilecekleri bir 
atmosferde, unutulmaya yüz 
tutan oyunlarımızı oynattık. Bir 
de kısa film çektik, sessiz sedasız. 
Çocuklarımızın haklarını bilmek 
ve korumak adına. Çocukları-
mız renktir dedik, renklerimize 
sahip çıkalım, renklerimizi 
karartmayalım diye... Çocukla-
rımızın çocukluklarını özgürce 
yaşayabilecekleri ortamlar 
yaratmaya devam edeceğime 
söz veriyorum. Aydınlık yürekli, 
umut bakışlı tüm çocuklarımız 
adına 20 Kasım Çocuk Hakları 
günümüz kutlu olsun.”

Burada Bilgisayar Oyunu 
Yok, Kutu Kutu Pense Var!

Yıldırım Belediyesi’nin 
başlattığı tiyatro 

seferberliği kapsamında 
ayda 5 bin çocuk tiyatro 

izliyor. Proje kapsamında 
Adile Naşit Tiyatrosu’nda 

ücretsiz çocuk oyunları 
oynanıyor  

Yıldırım’da Tiyatro Seferberliği
yıldırım  - bursa Yıldırım Beledi-
yesi, sanatı ve çocukları bir araya 
getiren yeni bir projeyi daha haya-
ta geçirdi. ‘Alo Tiyatro’ projesi ile 
ilçede her ay 5 bin öğrencinin ti-
yatro izlemesini sağlayan Yıldırım 
Belediyesi’nin, ilçedeki okullarla 
birlikte yürüttüğü proje kapsa-
mında Adile Naşit Tiyatrosu’nda 
ücretsiz çocuk oyunları oynanıyor. 
Okulların talepleri doğrultusunda 
tiyatro sanatçıları oyunlarını okul 
salonlarında da sergiliyor. Oyun-
ları Adile Naşit Tiyatrosu’nda 
izlemek isteyen okullara ise servis 
imkanı sağlanıyor. Genç bir nüfusa 
sahip olan Yıldırım’da dar gelirli 
ailelerin çoğunlukta olduğunu 
ve daha önce hiç tiyatro izleme-
yen çocuk sayısının fazlalığını 

belirten Yıldırım Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Edebali, “İlçemiz dar 
gelirli ailelerin ağırlıkta olduğu bir 
bölge. Bir çok çocuğumuz maddi 
eksikliklerden dolayı hayatlarında 
hiç tiyatro seyretmemiş. Çocukla-

rımızın bu dezavantajını avantaja 
çevirmek için başlattığımız proje 
kapsamında her ay 5 bin çocuğu-
muzu tiyatro ile buluşturuyoruz”  
dedi. ‘Alo Tiyatro’ etkinliğine 
vatandaşların ilgisi yoğundu.

Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen 20 Kasım Çocuk Hakları Günü 
etkinlikleri Beşir Göğüş Parkı’nda unutulmaya yüz tutan oyunların 
oynanmasıyla başladı. Çocuklar bilgisayarı bıraktı, kutu kutu pense oynadı

Zeytinburnu  - istanbul Fransa’daki Les 
Rencontres Festivali’nde eserleriyle Türk 
fotoğraf sanatını temsil eden fotoğraf 
sanatçısı Murat Filinte’nin Zeytinburnu Kül-
tür ve Sanat Merkezi’ndeki “Eve Giden Yol” 
sergisine  katılan Belediye Başkanı Murat 
Aydın, “Zeytinburnu’muza ve Türk sanatına 
katkı veren bu sergimizin hayırlı olmasını 
dilerim. Benim için de çok anlamlı bir sergi 
çünkü ben de fotoğraf çekmeyi seviyorum. 
Fotoğrafa karşı özel bir ilgim var. Bu sergiyi 
daha önce gelip gezdim, dolaştım ve çok be-
ğendim. Murat kardeşimizin eline, gözüne 

sağlık, ışığı bol olsun. Buraya kadar gelen 
tüm davetlilerimize de çok çok teşekkür 
ediyoruz.” dedi. Sergiye ilişkin açıklamada 
bulunan fotoğraf sanatçısı Murat Filinte 
ise, serginin hazırlığına 1997’de başladı-
ğını, çekimlerin 2007’ye kadar sürdüğü-
nü, 2008’den sonra da baskı aşamasına 
geçerek, serginin 18 yılda tamamlandığını 
aktardı.  Filinte, “Eve Giden Yol”un ilk kişisel 
sergisi olduğunun altını çizerek, “Daha önce 
Fransa ve Almanya’da karma sergilere ka-
tıldım.Bu sergi ise tamamen özel bir sergi” 
diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Bu Sergi Eve Gidiyor!
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bün-
yesi içerisinde gönüllü itfaiyeci olarak 
çalışıyordu baba Mehmet Sadık 
Kabaca... Sadık Kabaca, oğlu Mustafa 
ile omuz omuza...Kocaeli sınırları 
içerisinde çıkan yangınlara birlikte 
müdahale ediyorlar, en zor işlerde 
“Bana mısın” demiyorlardı. Sevgiyle, 
azimle ve büyük bir gururla çalışıyor-
lardı. Taa ki bundan iki yıl öncesine 
kadar. Her daim yan yana olan baba 
ve oğulun hikâyesi 2013 yılında acı 
bir olayla sarsıldı. Mustafa, geçirdiği 
kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 
57 yaşındaki Sadık Bey’e ‘Artık bırak’ 
diyordu herkes. Ancak o farklı düşünüyor-
du. Artık tek amacı ‘oğlunun mirası’ olarak 
gördüğü itfaiyeciliği devam ettirmekti. 
Ettiriyor da... Biz de elinde telsizi ile birçok 
yangına ve trafik kazasına koşan Sadık 
Bey’i bulduk, büyük bir saygıyla hikayesi-
ne ortak olduk...   

“BÜYÜKŞEHİR’E BAŞVURDUK” 
“Benim yaşadığım yer, merkeze uzak ve 
binalar genellikle ahşap. Bir yangın çıktığı 
zaman müdahale edilene kadar alevler evi 
esir almış oluyor. Kendi aramızda bunun 
için mücadele ettik, fakat engeller çıktı 

önümüze. Hal böy-
le olunca biz de 
Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi’ne 
başvurduk. Ken-
dileri konuyla ilgili 
bize destek oldular 
ve araç verdiler. Kıya-
fetlerimizi, telsizlerimizi 
Büyükşehir verdi. Bunun 
yanında gönüllü itfaiyecilik için 
eğitim almamızı sağladılar. Verilen eğitim-
lerde yangına nasıl müdahale edileceğini,  
panik anında neler yapılması gerektiğini,  
yangın hortumlarının nasıl kullanılması 

gerektiği öğrendik. Kıs-
men de ilk yardım eğitimi 
almış olduk.” 

‘BIRAK’ DİYENİN 
EVİ YANDI! 

“Oğlum öldükten sonra 
çevrem tarafımdan çok baskı 

gördüm. Herkes, ‘Bırak gönüllü 
itfaiyeciliği, aracı da teslim et kendi 

işini yap. Zaten artık yaşın ilerledi’ dedi. 
Ancak ilginç bir olay meydana geldi. Sanki 
bana mesaj veren bir olay. Oğlumun 
öldüğü günün üzerinden 4 gün geçmişti 
ki bana bunları söyleyen vatandaşlardan 

birinin evi yandı. Yangına ben müdahale 
ettim. Eğer oğlum vefat ettikten sonra 
gönüllü itfaiyeciliği bırakıp, aracı da 
belediyeye teslim etmiş olsaydım yangına 
merkezden müdahale gelene kadar ev 
yanıp gidecekti. Bu olay üzerine vatan-
daşlar beni anlamaya başladı ve destek 
verdiler. Ben de görevimi bırakmadım, 
oğlumun vefatından sonra, onun bayrağı-
nı yere düşürmemek istedim. Ve devam 
etmeye karar verdim. Tempolu bir şekilde 
de devam ediyorum. Gün içinde bazen o 
kadar yoğun oluyoruz ki yemek yemeye 
bile fırsat olmuyor. Önemli olan bir can 
gitmesin, zarar gelmesin.”   

Oğluyla birlikte adım attı gönüllü 
itfaiyeciliğe... 2 yıl önce ölüm 
ayırdı ikisini... Herkes hayata 
küsmesini beklerken Sadık Kabaca 
“Bu bana oğlumun emaneti” dedi, 
‘kırmızı araca’ bindi, gece gündüz 
demeden, yangınlara koşuyor

Tüm Aile İtfaiyeciliğe 
Gönül Verdik

Baba Sadık Bey gibi, aile de bu göreve yürekten bağ-
lı. Şu anda hayatta olan oğlu, gelini ve hatta torunu 

bile bu mesleğe hayatını adamaya hazır. Sadık Bey, 
“Biz tüm aile olarak itfaiyeciliğe gönül verdik. Şu 

an hayatta olan oğlum, torunum ve gelinim de 
sürekli destek veriyorlar. Kızımın köyünde 

yangın çıktığı zaman kendisini telefonla 
arıyorum ve ondan yardım istiyorum. Çoğu 

zaman gece çıkıyor yangınlar ya da kaza 
oluyor. İnsana ihtiyacımız oluyor” diyor. 

BİR HOBİ GİBİ DEĞİL 

 Bu işi gönüllü olarak ya-
pılan bir hobi olmaktan 

farklı gören Sadık 
Bey konuşmasına 
şöyle devam ediyor: 
“Gönüllü itfaiyecilik 
sayesinde birçok 
insanın hayata 
tutunmasına vesile 
oldum. Bundan 
daha güzel ne  
olabilir ki!.. 

Sadık Bey gibi aile de gönüllü itfaiyeci. Kızı, 
oğlu ve hatta torunu... “Ailece bu işe gönül 
verdik” diyor ve ekliyor: Kızımın köyünde 
yangın çıkınca ondan yardım istiyoruz...

oğLUNUN 
bAYRAğINI
bAbASI 
DEvRALDI

‘ALDIğIM DUALAR 
bANA YETİYoR’

bİN 100 KİşİLİK 
DEv bİR AİLE Gİbİ

Kalp krizi sonucu hayata veda eden 
oğlunun ardından devam ettirdiği 
gönüllü itfaiyecilik deyim yerindeyse 
hayat kaynağı olmuş Sadık Bey için... 
O işten aldığı keyfi şöyle anlatıyor: 
“Gönüllü itfaiyecilik sayesinde birçok 
insanın hayata tutunmasına vesile ol-
dum. Bu benim için gerçekten önemli 
bir şey. İnsanları kurtardıkça inanıl-
maz derecede mutlu oluyorum ve iyi 
ki bu işi yapıyorum diyerek daha çok 
bağlanıyorum. İnsanlardan aldığım 
dualar bana yetiyor. Bu benim için  
gerçekten çok önemli. 12 yıldır gönül-
lü itfaiyecilik yapıyorum, yapmaya da 
devam edeceğim. Fırsatı olan her in-
sanın gönüllü olarak destek vermesini 
istiyorum. Ruhsal olarak inanılmaz 
derecede rahat hissediyorsunuz ve 
mutlu oluyorsunuz.”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı’nın Türkiye’ye örnek 
olan çalışmalarından biri ‘gönüllü’ 
itfaiyeciler... Yaklaşık bin 100 kişi 
ile Kocaeli’de birçok olayda can ve 
mal güvenliği için görev yapan bu 
insanlardan sadece biri Sadık Bey... 
Öğretmeninden serbest meslek 
erbabına her meslekten insan, bu 
ekip içerisinde yer alabiliyor. Araç ve 
gerekli teçhizatlar Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından karşılanıyor. 
Tabi ki tüm bunların yanında işin uz-
manlarından eğitim alınıyor. Büyük-
şehir Belediyesi gönüllü itfaiyecilikte 
amaçlarının, itfaiyecilik mesleğini 
kamuoyuna tanıtmak, yangın ve kur-
tarma konularında eğitilmiş gönül-
lüler oluşturmak, yangın ve afetlerle 
mücadelede vatandaşların katkılarını 
sağlamak olarak ifade ediyorlar.

RÖPORTAJ: KÜBRA BAL

İNSAN HİKAYESİ
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Peki, Tarlabaşı Projesi ne zaman tamamla-
nacak?
Tarlabaşı Projesi hızlı bir şekilde devam 
ediyor. Önümüzdeki 6 aydan sonra biten bö-
lümlerin gezilmesine başlanacak. İlk parça 
bittikten sonra şekil çıkmış olacak. Projenin 
daha iyi algılandığı bir döneme gidiyoruz. 
Sadece Beyoğlu’nda değil, dünyada böyle 
projeler mevcut. Böyle kısa zamanda büyük 
projenin tamamlanması sanırım ilk olacak.

Tarlabaşı belki de 
bir ilk olacak

Sahnede olmak 
güzel bir şey
Beyoğlu, İstanbul’un kalbi konumunda ve 
göz önünde olan bir ilçe. Bu kentin başka-
nı olmanın avantajları ve dezavantajları 
nelerdir? 
Hep sahnede olmak güzel bir şey. Fakat bir 
eksiklik olunca da kaçma şansı yok. Be-
yoğlu’nda işler güzel gidince alkış var, kötü 
olduğu zaman ise eleştiri var. Ben Kasımpa-
şalıyım. Burada doğup büyüdüm. Buranın 
insanlık hallerine alışığım. Bu olaylar da 
buranın bir parçası. Baktığımız zaman bize 
artık normal geliyor. 

EvDE MELEKLERIM vAR

Herkesin açılmasını beklediği Emek Si-
neması’nın çalışmaları da devam ediyor. 
Proje 2016’da mı tamamlanacak?
Emek Sineması yılbaşında açılacak. Çok 
tartışılan bir projeydi. Bazı insanların 
yanlış beyanları toplumsal hassasiyeti 
bilinçli bir şekilde hareketlendirip siyasi 
bir netice elde etmek isteyenlerin bir 
yönlendirmesi projesiydi. Toplum bunu 
da süreç içinde anladı diye düşünüyorum. 
Sonuçta biz Beyoğlu’nun tarihi mimarisini 
koruyoruz. Emek Sineması’ndaki has-
sasiyetimiz yüksek. Beyoğlu’ndaki tüm 
tarihi yapıların restorasyonu bu duyguyla 
yapılıyor. Uluslararası programları Emek 
Sineması’nda yapmayı planlıyoruz.

Emek sineması 
yılbaşına hazır

y
B

eyoğlu’na 12 yılını vermiş ve hala 
yorulmadan çalışmalarına devam 
eden bir başkan Ahmet Misbah 
Demircan... Gerek tarzı, gerekse 

duruşuyla dikkatleri her daim üzerine 
topluyor. Onu görenler ‘’Artist Başkan’’ diye 
hitap ediyor. Başkanlığının yanında ailesine 
ve özellikle kızlarına verdiği önemle tanıyo-
ruz kendisini. Her başkan gibi o da ailesine 
vakit ayıramamaktan muzdarip. İşlerden 
bulduğu birkaç saatlik vaktinde kızlarının 
yanına koşuyor. Özellikle 4 yaşında olan en 
küçük kızı Neva,  ‘’Anne, babam bizim eve 
niye gelmiyor’’ diye dert yanıyor. Başkanlı-
ğının yanında babalığını da ihmal etmeyen 
Başkan Demircan ile yaptığımız keyifli 
söyleyişle baş başa bırakıyoruz sizleri… 
Beyoğlu’nda hala devam etmekte olan 
‘’Taksim Meydan Projesi’’ ne zaman 
bitecek? 
Taksim Meydan 
Projesi, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin halen 
çalışmalarına devam ettiği bir proje. 
Projenin sağlıklı ve güzel olabilmesi için 
gerçekten çok özenle çalışılıyor. Projenin 
yılbaşına kadar tamamlanması hedefleni-
yor. Beyoğlu’nda yapılan işin zamanı uzun 
olabilir fakat sonucu iyi olmalı. Çünkü 
proje bittikten sonra meydan yıllarca 
kullanılacak.  

‘’TÜRKİYE’NİN MESELESİ’’ 
Marmara Denizi’ne baktığımız zaman 
birçok sorun görebiliyoruz. En dikkat 
çeken ise kirlilik. Siz İstanbul Boğazı Be-
lediyeler Birliği Başkanı olarak konuyla 
ilgili neler söyleyebiliyorsunuz? 
Çevre Bakanlığı konuyla ilgili hassas 
çalışmalar yapıyor. Marmara Denizi’ne 

kıyısı olan ilçelerde konuyla ilgili bilincin 
arttığını görüyoruz. Bilinçlenme yük-
seldikçe kirlilikle mücadelede de somut 
adımların atılması hızlanıyor. Belediye 
başkanları olarak İstanbul Boğazı’nda 
üzerinde durduğumuz taraf kendi yapı 
stoğumuzun iyileştirilmesi ve çarpık 
kentleşmenin olduğu yerlerin rehabilite 
edilmesi. Sonuç olarak da görsel kirli-
liği ortadan kaldırmak. Özellikle Kanal 
İstanbul var. Kanal İstanbul’un hedef-
leri içinde burası uluslararası su yolu. 
Sınırlamalarımız olmuyor. Onun oluştur-
duğu trafik de var. Bu tüm Türkiye’nin 
meselesi aslında.deki 6 aydan sonra biten 
bölümlerin gezilmesine başlanacak. İlk 
parça bittikten sonra şekil çıkmış olacak. 
Projenin daha iyi algılandığı bir döneme 
gidiyoruz. Sadece Beyoğlu’nda değil, 
dünyada böyle projeler mevcut. Böyle 

kısa zamanda büyük projenin 
tamamlanması sanırım ilk 

olacak.

‘Beyoğlu’na yenilikleri getirmeye çalışıyoruz. 
Smart Beyoğlu Projesi’yle insanlar gidecekleri 
mekanları bulabilecek, indirimleri takip edecek’ 

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCAN, HEM PROJELERİNİ HEM BABALIK DUYGUSUNU ANLATTI:

Yolda görenler  
‘artist başkan’ diyor
Dikkat çekici bir tarzınız var. Bununla ilgili 
insanların tavrı nasıl oluyor?
Yolda gördükleri zaman ‘artist başkan’ 
diyenler oluyor. Gençlik dönemlerimde de 
hiçbir zaman kalıp içinde olmadım. Devam 
ettirdiğim bir tarzım ve duruşum var. Haya-
tımı bu yönde devam ettirmeye çalışıyorum. 
İç dünyamda dahi üstün olduğum gibi bir 
duyguya kapılmadım. Normal bir vatandaşım 
aslında. Fakat bizim elimizde olan bir avantaj 
var; insanların Beyoğlu’yla ilgili sıkıntılarını 
çözmeye çalışıyoruz. 

Kızlarınızdan birinin belediye başkanı olmasını ister 
miydiniz?
Bilemiyorum. Bir baba olarak siyasi kimliğimi bir 
kenara bırakarak söylüyorum; anne olmadan olmaz. Bir 
kadının hayatta bırakabileceği en büyük iz, çocuğunu 
iyi yetiştirmiş olmasıdır. Kariyeri ön plana almış, anne 
olmayı sonraya bırakmış birçok arkadaşımın üzüldüğü-
nü gördüm. Bir gün geliyor ve bunun büyük pişmanlığını 
yaşıyorsunuz. Çünkü, bu hayatın kadına verdiği bir 
ayrıcalık. Bütün kadınlar bir gün anne olmak istiyorlar. 
Anneler çocuklarına vakit ayırmalı. Bir annenin iyi bir 
eğitim alması gerekli. Kızlarım ileride çocuklarına bak-
tıklarında onları ihmal etme hissi yaşayacaklarsa orada 

tereddüt ederim. 
Siz çocuklarınızı ihmal ettiğinizi düşü-
nüyor musunuz? 
Kesinlikle düşünüyorum. Bir baba 
olarak Pazar günü dahil her gün işe 
gidiyorum. Küçük kızım bazen annesine, 
‘’Anne, babam bizim eve niye gelmiyor’’ 
diyor. Kızım sabah kalkıyor beni görmü-
yor. Akşam ben eve gittiğim zaman uyumuş 
oluyor. Bu açıdan bakıldığında moral bozucu 
oluyor.  Vakit buldukça onunla özel ilgilenmeye 
çalışıyorum. Çünkü daha küçük ve ilgiye fazlasıyla 
ihtiyacı var.

 

Siz 
çocuklara 
da oldukça fazla 
önem veren bir başkansınız. 
Onların mutlu olduğunu görmek sizi olumlu 
yönde motive ediyor sanırım… 
Benim de 3 tane kızım var.  Çocukları seviyorum. Çocuklar ge-
leceğin büyükleri. Onlara yatırım yapmaktan başka çaremiz 
yok. Çünkü Türkiye temel ihtiyaçlarını çözdü, insan kayna-
ğının farkına vardı. Mesleki eğitimini tamamlamış, kariyer 
planını doğru yapan bir toplum olursak o zaman yapılanmış 
olacağız. Bu da çocuklardan başlayacak. Özgüveni yüksek 
çocuklarımıza ihtiyacımız var. Onlar için yeni bir Türkiye 
kurmaya çalışıyoruz. 

Üç kızınız var. Kız babası olmak nasıl bir duygu, ne tür 
sorumlulukları var?

Evde 
bir 

sürü 
meleğim var 

benim (gülüyor). 
Kadınlar aslında insan 

neslinin en önemli varlıkları. 
Sevgi onların hamurunda var. Ben kadını 

‘sevgi’ sıfatıyla tabir ederim. Öncelikle onlar anne. Ben de 
evin tek erkeği olarak bu sevgi çemberinin içindeyim. Kız 
çocukları biraz daha ilgi istiyor. 
Kızlarınızla nasıl vakit geçirirsiniz? 
Vaktimizi dolu dolu geçirmeye gayret gösteriyoruz. Mesela 
bu hafta 4 saat en küçük kızım Neva’yla dolaştık. Neva, 4 
yaşında ve son çocuk olmanın tadını çıkarıyor. ‘’Gezmeye 
gidelim, kimse gelmesin’’ dedi bana. Beraber çıktık, nereye 
gidelim dedim ona: ‘’Nereye istersen oraya gidelim 
babacığım’’ dedi. Her zaman gittiğimiz bir yere gittik. 
Çimenlerde yürüdük, gezdik kızımla. Oyun alanlarında 
bütün oyuncaklara bindik onunla. 

çocuklara
 yatırımdan 

başka 
çaremiz yok

‘ANNE’ oLMADAN oLMAz

  

‘Çocukları çok seviyorum. 3 tane kızım var. Evde 
bir sürü meleğim var diyebilirim. Ben de evin tek 
erkeği olarak bir sevgi çemberinin içerisindeyim’
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EvDE MELEKLERIM vAR
y

kıyısı olan ilçelerde konuyla ilgili bilincin 
arttığını görüyoruz. Bilinçlenme yük-
seldikçe kirlilikle mücadelede de somut 
adımların atılması hızlanıyor. Belediye 
başkanları olarak İstanbul Boğazı’nda 
üzerinde durduğumuz taraf kendi yapı 
stoğumuzun iyileştirilmesi ve çarpık 
kentleşmenin olduğu yerlerin rehabilite 
edilmesi. Sonuç olarak da görsel kirli-
liği ortadan kaldırmak. Özellikle Kanal 
İstanbul var. Kanal İstanbul’un hedef-
leri içinde burası uluslararası su yolu. 
Sınırlamalarımız olmuyor. Onun oluştur-
duğu trafik de var. Bu tüm Türkiye’nin 
meselesi aslında.deki 6 aydan sonra biten 
bölümlerin gezilmesine başlanacak. İlk 
parça bittikten sonra şekil çıkmış olacak. 
Projenin daha iyi algılandığı bir döneme 
gidiyoruz. Sadece Beyoğlu’nda değil, 
dünyada böyle projeler mevcut. Böyle 

kısa zamanda büyük projenin 
tamamlanması sanırım ilk 

olacak.

‘Bir baba olarak Pazar dahil her gün işe gidiyorum. 
Küçük kızım bazen annesine, ‘’Anne, babam bizim 
eve niye gelmiyor’’ diyor. Bu duygu moral bozuyor.’ 

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCAN, HEM PROJELERİNİ HEM BABALIK DUYGUSUNU ANLATTI:

  

Beyoğlu Zabıtası ‘’Tekteker’’ kullanarak 
görevlerini yapacaklar artık. Bunu Türkiye’de 
ilk defa Beyoğlu Belediyesi yapıyor. Fikir 
nasıl ortaya çıktı? Ne gibi faydalar sağlıyor?
Aslında bu fikir Ginger ile ortaya çıkmıştı. 
Ginger bizim belediyemizin bir parçası oldu. 
İstiklal Caddesi oldukça kalabalıklaştı. Orayı 
arabalardan ayıklamaya çalışıyoruz. Zabıta-
mız da işlerini Ginger gibi araçlarla yapmaya 
çalışıyorlar. Bu bile yer kaplamaya başladı. 
Zabıtanın görünür olması çok önemli. Bu 
sorundan dolayı da ‘’Tekteker’’ kullanmaya 
başladık. Beyoğlu’na yenilikleri getirmeye 
çalışıyoruz. Yeni dönemde Smart Beyoğlu Pro-
jesi’yle halkımızın karşısına çıkacağız.

Tekteker, ‘ginger’  
ile ortaya çıktı

Türkiye’nin ilk 
‘smart projesi’

Her insan kendi 
alanında liderdir

3. Köprü 
Trafiği

Rahatlatacak

Smart Beyoğlu dediniz. Bu nasıl bir proje 
olacak?
Beyoğlu’na baktığımız zaman bir esnafımız 
var, bir de buraya gelen ziyaretçilerimiz. Bu 
ikisinin arasındaki ilişkiyi koordine eden akıllı 
bir sistem olacak Smart Beyoğlu Projesi. Bir 
internet sitesi düşünün bu sitede cep apli-
kasyonları da var. Beyoğlu’na gelmeyi isteyen 
çok insanımız var fakat neyin nerede oldu-
ğunu bilmiyorlar. Bu aplikasyondan gitmek 
istedikleri yeri kolayca bulacaklar ve oraya 
yönelecekler. Gittikleri mekanları kolayca 
bulabilecek, indirimleri takip edecek ve ayrıca 
oylayabilecekler.  İnsanlar bu aplikasyonu 
akıllı telefonlarından indirerek kullanacaklar. 
Türkiye’de bunu hayata geçiren ilk belediye 
olacağız, örneğimiz yok bununla ilgili. Projeyi 
2016 yılında hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde bir dönem 
liderlik dersi vermişsiniz. Sizce bir lider nasıl 
olmalıdır?
Lider mi doğulur, lider mi olunur diye bir tar-
tışma konusu var. Eğer konu siyasi liderlikse 
bence lider doğulması lazım. Ama dünyanın 
çok değişik alanlarda da liderliğe ihtiyacı var. 
Çünkü Allah her bir insanı özel yaratmıştır. 
Her insan mesuliyet duyduğu alanın lideri 
aslında. Herkesin mayasında bir liderlik var. 
Eğer biz liderliği 3-5 tane insana bırakırsak 
bizden bir şey olmaza dayatmış oluruz. O 
zaman sorumluluk duygusu zafiyete düşer. 
Benim liderlikte 2 tanımım var. Her insan 
kendi olduğu alanda liderdir. Annesinden, 
babasından, çevresinden sorumludur. Siyasi 
liderlik ise biraz da yaratılıştan geliyor.

Beyoğlu Belediye ve İstanbul 
Boğazı Belediyeler Birliği Baş-
kanısınız. Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü şu an ne aşamada?  
3. Köprü gerçekten şehre büyük 
faydalar sağlayacak. Bunun 
yanında bağlantı yolları da yer 
alıyor. Yaklaşık 95 kilometre 
bir yoldan bahsediyoruz. Bu 
yol Edirne tarafından İstan-
bul’a giriş yapan kamyonların 
şehir trafiğine girmeden 100 
km boyunca İstanbul’u by 
pass geçerek, Kocaeli’nden 
Tem’e bağlantı verecek bir yol. 

Bu yönden baktığımız zaman 
İstanbul trafiğine katkısı olacak. 
Köprünün tepesinden baktığınız 
zaman umudu hissediyorsunuz. 
Şehrin, ülkenin, teknolojinin 
geleceğine ilişkin bir umut 
hissediyorsunuz. Ben 3. Boğaz 
köprüsünde bulunduğum zaman 
bunları hissediyorum. Projenin 
2016 Kasım’da tamamlanması 
hedefleniyor fakat Sayın Cum-
hurbaşkanı Erdoğan daha erken 
tamamlanması için talepte 
bulundu. Tarihinden önce de 
tamamlanması görülebilir. 

‘Çocukları çok seviyorum. 3 tane kızım var. Evde 
bir sürü meleğim var diyebilirim. Ben de evin tek 
erkeği olarak bir sevgi çemberinin içerisindeyim’
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kestel - bursa  Kestel 
Belediyesi tarafından ilçe 
sakinlerinin sağlıklı ortam-
larda alışveriş yapmalarına 
imkân sağlamak amacıyla 
başlatılan  kapalı Pazar 
alanları çalışmaları kapsa-
mında Mayıs ayı sonunda 
temeli atılan Yeni Mahalle 
Kapalı Pazar alanı ve oto-
parkının inşaat çalışmaları 
tüm hızıyla devam ediyor. 
Kısa süre içinde tamamla-
nacak olan proje ile Yeni 
mahalle sakinleri kapalı bir 
mekânda alışveriş yapabil-
me imkânına sahip olurken 
aynı zamanda otopark so-
runu da ortadan kaldırılmış 
olacak. 6800 m² kullanım 
alanın sahip olacak tesis 
Kestel’de önemli bir eksiği 
ortadan kaldırmış olacak.

gaZiosmanpaşa - istanbul Gaziosmanpaşalıların 
önemli toplanma noktalarından biri olan Küçükköy 
Meydanını bağlantı yollarının baskısından kur-
tararak, yeni bir kimlik kazandırmayı amaçlayan 
peyzaj projesi son hızla sürüyor. Meydanı betonun 
sertliğinden kurtararak, mümkün olan en yüksek 
seviyede yeşil alanla donatmayı hedefleyen projede, 
estetik görünümün yanı sıra fonksiyonel bir tasarım 
öne çıkıyor.  

Yeşil alanlar artıyor 
Projeyle meydandaki toplam yeşil alan yüzde 8’den 
yüzde 35’e çıkarken, proje kapsamında ahşap 
oturma alanı, çiçek parterleri, ağaç ve çalılar uygun 
yerlere yerleştirildi. Çim serme işleminin yanı sıra 
altyapı sistemleri yenilenen meydan aydınlatılarak 
gece ve gündüz vatandaşların kullanımına sunu-
lacak. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden yetkililer 
konuyla ilgili yaptıkları açıklamada projenin çok kısa 
bir süre içinde biteceğini söylediler. Şu anda çalış-
malar tüm hızıyla devam ediyor.

KApALI pAzAR  
ALANI YApILIYoRDaha Yeşil ve Güzel Olacak

bayrampaşa - istanbul  
Araçların ve yayaların 
rahatça hareket edebilmesi 
için Bayrampaşa’da asfalt 
ve kaldırımlar yenileni-
yor. Fen İşleri Müdürlüğü, 
ilçedeki 11 mahallede yol 
bakım-onarım, asfaltla-
ma ve kaldırım yenileme 
çalışmasına aralıksız devam 
ediyor. Son bir aylık çalış-
malarda yaklaşık 10 bin ton 
asfalt kullanılarak 45 bin 
metrekarelik alanın asfaltı 
yenilendi. Bayrampaşa’da 
var olan prestij cadde ve 
sokaklara yeni prestij cadde 
ve sokaklar eklemek için 
yoğun bir çalışma sergile-
yen Bayrampaşa Belediyesi, 
ilçenin cadde ve sokakla-
rına bir bir prestij kazan-
dırıyor. Yol ve caddelerde 
granit oluk kullanılıyor.

SoKAKLARA Ab 
STANDARTI

adapaZarı - sakarya 
Kayrancık Mahallesi’nde 
yapılan asfalt çalışmala-
rını inceleyen Adapazarı 
Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı Rıdvan Özüm, Fen 
İşleri tarafından yapılan 
asfaltlama, kilitli parke ve 
baskı beton çalışmalarının 
havaların da iyi gitme-
siyle hızla devam ettiğini 
söyledi. Temmuz ayında 
başlanan asfalt çalışma-
larının yanında, mahal-
lelerde ihtiyaç duyulan 
bölgelerde de, kilitli parke 
ve baskı beton çalışma-
sı yaptıklarını belirten 
Başkan Özüm, “ Kasım ayı 
itibarıyla yaklaşık 2 ayda,  
6 bin metre kare parke ve 
6 bin metre kare de baskı 
beton döşedik” dedi.

10 ALTYApI vE YATIRIMLAR

körfeZ - kocaeli  Körfez’in birçok noktasın-
da asfalt çalışması gerçekleştiren Körfez 
Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve 
konforlu seyahat etmesi için başlattığı 
asfalt atağına yenilerini ekliyor. Yapılan 

hizmetleri eşit bir şekilde Körfez’in gene-
line yayarak çalışmalarını sürdüren Körfez 

Belediyesi, kentin birçok noktasında sıcak 
asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların 

daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesini sağlayan 
çalışmalarıyla sadece Körfez halkının değil, Kocaeli 
halkının takdirini toplayan Belediye Başkanı İsmail 
Baran Elmacık Köyünde sıcak asfalt çalışması başlattı. 
Köy halkının büyük bir sevinçle karşıladığı çalışmalar-
da Elmacık Köyü Muhtarı Ömer Günbatı, köylerinde 
yapılan asfalt çalışmasını takip etti. 4 kilometrelik bir 
alanda sürdürülen asfalt serim çalışmalarında köy 
yollarına 5.700 ton asfalt serildi.

Körfez’de Yol Seferberliği Başladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçenin önemli meydanlarından olan Küçükköy Meydanını daha 
yeşil ve daha güzel bir hale getirmek için bir peyzaj düzenlemesi projesi yürütüyor.

çorlu - tekirdağ   Çorlu Be-
lediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
asfalt ekipleri, Çorlu’nun 
çeşitli bölgelerinde asfalt 
serim çalışmalarına devam 
ediyor. Çorlu Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü asfalt ve yol 
ekiplerinin mahalle bazında 
çalışma programı kapsamın-
da Hürriyet Mahallesi’nde 
bulunan Başmaslak Caddesi 
ve Başmaslak 1. Sokak’ta 
zemin teşkili yapılmasının 
ardından greyder bekolo-
der, bobcat, silindir, küçük 
silindir, kamyon ve finişer 
makineleriyle 540 ton asfalt 
serimi gerçekleştirildi. Çorlu 
Belediyesi Fen İşleri Müdür-
lüğü yol ve asfalt ekiplerinin 
yol açma, iyileştirme ve 
asfalt serim çalışmalarının 
kış aylarında da elverişli hava 
şartlarında devam edeceği 
gelen bilgiler arasında.

Yollara Makyaj   

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Şehir İçi 
Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyon-
ları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve 
Yapımına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe 
göre bisiklet yolları öncelikle topoğrafyanın 
müsait olduğu yerlerde yapılacak. Bisiklet 
yolunun gidiş yönünde yolun sağ tarafında 
yol platformu ile yaya kaldırımı arasında 
planlanmasına karar verildi. Ayrıca bisiklet 
yolunun içerisinde bisiklet kullanıcılarının 
ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda park istas-
yonları ve park yerleri yapılacak.  Bisiklet 
yolları, bisikletlilere beklenmedik durum-
larla karşılaştıklarında durmak için gerekli 
reaksiyon ve frenleme mesafesini sağlaya-
cak duruş görüş mesafesine göre ayarla-

nacak. Beş yıl içerisinde başta büyükşehir 
belediyeleri olmak üzere tüm belediyelerin 
altyapısını bisiklet yolları için hazırlaması 
bekleniyor.

SÜRÜCÜLER EĞİTİLECEK 
İşte yönetmelikte yer alan ve bisiklet kul-
lanıcılarını bekleyen uygulamalar: Bisiklet 
kullanıcılarının sağlıklı bir şekilde toplu 
taşımadan yararlanması için gerekli çalış-
malar gerçekleştirilecek. Örneğin, bisiklet 
taşıma aparatlarına sahip otobüsler. Otobüs 
sürücülerine gerekli eğitim verilecek ve 
bilgilendirme yapılacak. Bisiklet taşıma 
aparatına sahip otobüsler öncelikle yoku-
şun fazla, trafiğin yoğun olduğu yollarda 
kullanılacak. Şehir içi deniz yolu taşımacılığı 

da bisiklet kullanıcıları tarafından kullanıla-
bilecek.  Şehir içi deniz yolu taşımacılığının 
bisiklet kullanımı ile uyumu, ilgili idarenin 
uygun görüşü çerçevesinde, yolcu yoğun-
luğunun fazla olduğu saatlerde günlük sayı 
sınırlaması dâhilinde, diğer saatlerde ise 
herhangi bir sayı sınırlamasına tabi olmadan 
uygulanacak. Sadece bisiklet kullanıcılarına 
özel olarak yollar mavi renkli olacak. Aynı 
zamanda güvenliği sağlayacak trafik işaret 
ve işaretlemeleri ile sinyalizasyon sistem-
leri de bisiklet kullanıcılarının hizmetine 
sunulacak. Ayrıca, her bisiklet yolunun gü-
zergâhına bir ad veya kod verilecek. Bisiklet 
yolları engelliler tarafından kullanılan ve hız 
sınırı dâhilinde olan araçlar tarafından da 
kullanılacak. 

şİMDİ bİSİKLET zAMANI İSTANbUL  
TRAFİğİNDE 

YENİ DöNEM

Şehrin dört bir yanında
 güvenli ve rahat bir şekilde bisiklete binmek 

hayal olmaktan çıkıyor. Bisiklet yollarına ilişkin 
yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı bile

6 bİN METRE 
KARE pARKE
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Gelibolu Belediyesi, periyodik 
hale getirdiği kanalizasyon 
hatları ve yağmur kanallarını 
temizleme çalışmalarını bu 
yıl da sürdürüyor.

Edremit Belediye Başkanı 
Kamil Saka, Güre ve Darsofa 
Mahallelerinde incelemelerde 
bulundu. Başkana vatandaş-
ların ilgisi yoğundu.

gelibolu - çanakkale  Gelibolu 
Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 
tıkalı her türlü kanalı açabilecek 
donanıma sahip araçla temizlik 
ve kanal açma çalışmalarını aşırı 
yağışlarda risk oluşturan bölge-
lerden başlattı. Yüksek basınçlı 
jet pompası ve atıkları güçlü 
vakumu ile çekebilme özelliğine 
sahip Çanakkale Belediyesi’ne 
ait araçla gerçekleştirilen 
çalışmanın geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi kent merkezindeki 

tüm kanalizasyon hatlarında 
yapılacağı bildirildi. Gelibolu 
Belediye Başkanı M.Mustafa 
Özacar, beş yıldır yapılan bu 
çalışmadan olumlu sonuçlar 
alındığını belirterek, etkili ya-
ğışlar sonrasında kentin sorunlu 
noktalarında önemli oranda 
su baskınının yaşanmamasının 
bu çalışmaya bağlı olduğunu 
vurguladı. Özacar, konuşmasının 
devamında altyapı çalışmalarına 
önem verdiklerini, çalışmaların 
devam edeceğini söyledi.

edremit -balıkesir  Edremit 
Belediye Başkanı Kamil Saka, 
Güre ve Darsofa Mahallelerinde 
çalışmaları yerinde inceleyerek 
bilgi aldı. Güne başladığı gibi 
çalışmaları takibe alan Belediye 
Başkanı Kamil Saka, çalışma-
larda herhangi bir aksaklık ya-
şanmaması için ekipleri kontrol 
ediyor. Başkan Saka, kontrol 
sırasında vatandaşlarla da 
sohbeti ihmal etmeyerek sorun, 
istek ve şikâyetleri dinliyor. Kış 
aylarına hazırlanarak bu süreci 

başarılı bir şekilde tamamlamak 
istediklerini kaydeden Belediye 
Başkanı Kamil Saka,  “Edremit’in 
çeşitli noktalarında, gerek tu-
ristik gerekse kırsal mahallele-
rimizde çalışmalarımız sürüyor. 
Mutlu huzurlu ve güvenli bir 
kenti inşa etmek için çalışıyo-
ruz. Bu doğrultuda Edremit için 
hazırladığımız projelerimizi 
sırasıyla hayata geçiriyoruz. Ed-
remit ve Edremit Belediyesi’nin 
kışa hazır olduğunu rahatlıkla 
söyleyebilirim” dedi. 

istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile 
koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda 
İstanbul trafiğinde artık yeni bir dönem baş-
ladı. Park, duraklama, emniyet şeridi, hız ihlali 
tespitleri ve olay yönetimi gibi birçok işlevi 
bir arada gerçekleştirebilen ‘Mobil Elektronik 
Denetleme Sistemi (Mobil EDS) teknolojisi 
hizmete alındı. Mobil EDS Sistemi’nin tanı-
tımı İBB Yenikapı Etkinlik alanında düzenle-
nen tatbikatla basın mensuplarına anlatıldı. 
İstanbul trafiğinde bir sürücünün kural ihlali 
nedeniyle yüzlerce kişinin etkilendiğini be-
lirten İBB Ulaşım Daire Başkanı Adil Karais-
mailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
trafik teknolojilerindeki ilklerin mühendisi 
olduğunu söyledi.

DÜNYADA İLK DEFA 
Şu anda sabit yüzlerce noktada yapılan trafik 
denetimini Mobil EDS ile güçlendirdiğini 
ifade eden Adil Karaismailoğlu, “Türkiye’de 
ve dünyada bir ilk olan Mobil EDS ile trafik 
denetimi yaparak İstanbul’daki trafik sıkışık-

lığını azaltmayı ve trafik kazalarının önüne 
geçmeyi hedefliyoruz. İBB bu tarz akıllı şehir 
uygulamalarıyla Türkiye’ye ve dünyaya 
örnek oluyor” dedi. Sistemin 
çalışması hakkında da bilgi-
ler veren Karaismailoğlu, 
“Araçların üzerindeki 
kameralarla her türlü 
trafik ihlalini etkin bir 
şekilde tespit ediyo-
ruz. 11 aracımız 24 
saat İstanbul trafiğinin 
içinde denetim yapıyor.”

AMAÇ CEZA DEĞİL  
Görüntüler araçlardan İBB Trafik 
Kontrol Merkezi’ne iletiliyor. İstanbul Emni-
yet Müdürlüğü ile işbirliği yaparak trafik ce-
zaları kesiliyor. Şehrin birçok sabit noktasın-
da sürdürdüğümüz EDS uygulamasını Mobil 
EDS Sistemi ile güçlendiriyoruz” diye konuş-
tu. Dünyada ilk defa kırmızı ışık, hız, emniyet 
şeridi, park, duraklama ihlallerini birleştiren 
bu sistemle olay yönetimi de yapılacağını dile 

getiren Karaismailoğlu, “Burada amaç trafik 
cezası kesmek değil, etkin bir trafik denetimi 
yaparak ihlallerin önüne geçmek ve kazaları 

önlemek. EDS sistemini kurduğumuz 
yerlerde trafik ihlallerinin yüzde 

95 oranında önüne geçtiğimizi 
tespit ettik” şeklinde konuş-
tu. Mobil EDS ile trafiğin 
içindeki trafik ihlallerini 
engellemeyi amaçladık-

larını belirten İBB Trafik 
Müdürü Yunus Emre Ayözen 

de Mobil EDS’nin yoğun 400 
ana cadde ve meydanda hizmet 

vereceğini söyledi. Sistem kapsamında 
kullanılan “Akıllı Gözlük” ile de dar sokaklar 
gibi çevresel etkiler nedeniyle Mobil EDS 
sisteminin ulaşamadığı noktalardaki ihlalleri 
tespit ettiklerini aktaran Ayözen, gözlüğün 
görüntüyü araçtaki bilgisayara aktarmaya 
yaradığını kaydetti. Dünyada ilk olan Mobil 
EDS araçları; Park İhlali, Emniyet Şeridi İhlali, 
Hız İhlali Tespitleri ve Olay Yönetimi gibi pek 
çok uygulamayı gerçekleştiriyor. 
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SpoR KoMpLEKSİ 
YApILIYoR

YEşİL oTobÜSLER 
GELİYoR

gölcük - kocaeli  Gölcük 
Belediyesi tarafından yapılan 
“Çiftlik Spor Kompleksi” 
projesiyle ilgili çalışmalar 
büyük bir hızla devam ediyor.
İhsaniye Çiftlik Mahallesi’nde 
inşaatına başlanan ve büyük 
aşama kaydedilen “Çiftlik 
Spor Kompleksi” bünyesinde; 
Kafeterya, Spor Salonu, İdari 
Ofis, Judo-Güreş Salonları, 
Sentetik Çim Zeminli Futbol 
Sahası, Basketbol ve Voleybol 
Sahası, Fitness Salonu, So-
yunma Odaları, WC ve Çocuk 
Park Alanları yer alacak. Çalış-
maların önümüzdeki günlerde 
bitmesi bekleniyor.

düZce  Düzce Belediyesi 
tarafından Beçi Kooperatifine 
ihalesi gerçekleştirilen 34 
adet yeşil otobüsün hatlarına 
ilişkin olarak taraflar arasında 
protokol imzalanacak. Taraflar 
arasındaki protokolün imza-
lanmasından sonra yeşil renkli 
toplu taşıma araçlarının sefer-
leri resmi olarak başlayacak. 
Düzce Belediyesi tarafından 
ön görülen standartlar kapsa-
mında oluşturulan Beçi hattı 
sayesinde üniversite öğren-
cilerinin ulaşım sorunu da 
büyük ölçü de rahatlayacak. 
Muncurlu hattı için de ihale 
hazırlığı başlatıldı.

derince  - kocaeli   Derin-
ce’de gerçekleşen altyapı ve 
üstyapı çalışmaları kapsa-
mında son bir aylık süreçte 
ilçedeki mahallelerde 13 bin 
238 ton asfalt serimi gerçek-
leştirildi. Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi, İSU Genel Müdür-
lüğü ve Derince Belediyesi’nin 
ortaklaşa gerçekleştirdiği ça-
lışmalar kapsamında ilk olarak 
Derince’deki altyapılar elden 
geçirildi. İlçe genelindeki alt-
yapı düzenlemelerinin ardın-
dan ise son bir aylık süreçte 
asfaltlama işine yoğunluk 
verildi. Bu bağlamda yapılan 
çalışmalarla on mahallede 11 
bin 991 ton asfalt serimi ya-
pılırken, bin 247 ton da asfalt 
yama işlemi yapıldı. Toplamda 
ilçe genelinde 13 bin 238 ton 
asfalt serimi yapılmış oldu.

13 bİN ToN 
ASFALT ATILDI

esenler  - istanbul  Esen-
ler’in algısında zaman zaman 
olumsuzluklara sebep olan 
eski Karabayır artık tarih 
oluyor. Esenler Belediyesi’nin 
çalışmaları ile 91 bina ve 302 
bağımsız bölüm yıkılarak 
Tuna Eğitim Vadisi Projesi 
yapılıyor. 

Bolu Belediyesi’nin Olimpiyat ve Spor Kompleksi’nin 4. Etabında yer alan Büyüksu 

Deresi Su Sporları ve Sahil Projesi de takvimine uygun olarak yürütülüyor. Ağustos 

ayında başlanan inşaat çalışmaları Ocak ayında bitecek. 

Bolu Sahiline Kavuşuyor!

bolu  Doğa, spor ve sağlık turizmini 

öncelikleri arasına alan Bolu Beledi-

yesi’nin hedeflerinden biri, Bolu’yu 

“yaşanabilir bir dünya şehri” yapmak. 

Doğa ile uyumlu bir turizm ve spor ca-

zibe merkezi oluşturmak için yola çıkan 

Belediye, bu amaçla “Karaçayır Olimpi-

yat Spor Kompleksi Projesi” yürütüyor. 

Bu ana projenin odağında da “Büyüksu 

Su Sporları ve Sahil Projesi” yer alıyor. 

Bolu-Karacasu yolunda Büyüksu deresi 

üzerine planlanan su sporları, kürek ve 

kano yarışlarının yapılabileceği sahil pro-

jesi çalışmaları aralıksız sürüyor. Ağustos 

ayında başlanan inşaat çalışmalarının 

Ocak ayında tamamlanacağı açıklandı. 

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 

konuyla ilgili yaptığı açıklamada Büyük-

su Deresi Su Sporları ve Sahil Projesi 

kapsamında oluşturulacak gölette, 

yüzme imkânının yanı sıra su sporları da 

yapılabileceğini söyledi.

Gelibolu’da Yağmur Kanalları 
Temizleniyor

Edremit’te Başkan Saka, 
Sahaya İndi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mühendisleri 
tarafından geliştirilen Mobil EDS’ler trafiğe çıktı. 
Dünyada ilk olan Mobil EDS araçları; Park İhlali, 
Emniyet Şeridi İhlali, Hız İhlali Tespitleri ve Olay 

Yönetimi gibi pek çok uygulamayı gerçekleştiriyor.

İSTANbUL  
TRAFİğİNDE 

YENİ DöNEM

ESENLER’DE 91 
bİNA YIKILDI
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“Akıllı Şehirler” temalı IX. İstanbul Bilişim 
Kongresi; Türkiye Bilişim Derneği tarafından 
18-19 Kasım 2015 tarihlerinde düzenlendi.  
Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan 
Kongre, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul 
Büyük Şehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi 
destekleri ile gerçekleştirildi. Kongrede, 
şehirlerdeki yaşamı kaliteli hale getirecek 
bilişim ve internet teknolojileriyle, şehirleri ve 
yaşamı yeniden şekillendiren “Akıllı Şehirler”  
üzerinde yoğunlaşan konuşmalar yapıldı. 
Akıllı şehirlerde enerji verimliliği, çevre ve atık 
yönetimi,  akıllı sağlık hizmetleri,  akıllı ulaşım 
sistemleri konuları masaya yatırıldı. Kongrenin 
ilk gününde Türkiye Bilişim Derneği Başkanı 
İlker Tabak’ın moderatörlüğünde, Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Ak-
gün, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Fatih 
Belediyesi Başkan Yardımcısı O. Erhan Oflaz 
‘akıllı şehir’leri tartıştılar. Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir 
gibi büyük bir şehri yönetmek için şehre ilişkin 

tüm bilgileri sentezleyerek bir veri tabanı oluş-
turmanın gerekliliğinin altını çizerek Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi olarak veri madenciliği 
alanında çalışmalar yaptıklarını belirtti. 

EKO-TEK KENT’İ KONUŞTULAR
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün 
ise kırk yıldır belediyecilikle uğraştığının altını 
çizerek bu süreçte teknoloji ve iletişim araçla-
rının yerel yönetimleri nasıl dönüştürdüğüne 
şahitlik ettiğini söyledi. Akgün “Bilgiye erişimin 
çok hızlı olması, kontrolü tam olarak elimize 
almamızı sağladı. Şeffaflık yükselen bir değer 
oldu. Belediye meclisinde olup biteni görmek 
için meclise gelmenize gerek yok. İnternetten 
de yayınlıyoruz.  Buna ek olarak, bilgi teknolo-
jileri ile beraber insan kaynakları yönetimi de 
daha verimli bir hale geldi” şeklinde konuştu.
 Kongrede konuşulan bir başka kavram ise 
“eko-tek kent” kavramı oldu. Tuzla Belediye 
Başkanı Şadi Yazıcı, akıllı şehir kavramını kent 
bilgi sistemi ve coğrafi bilgi sistemi temelinde 
vatandaşların bütün hizmetlere sabit veya 
mobil teknolojik cihazlarla erişebildiği, her 

alanda bilgi dönüşleri sağlayan, paylaşan, ka-
tılan, denetleyen, uygar bir kent yapısı olarak 
tanımladı. Akıllı şehirlerin vizyonu oluşturulur-
ken Türkiye’nin gerçekleri ve sosyo ekonomik 
düzeyi göz önünde bulundurularak kamu, özel 
sektör ve akademik düzeyin bir araya gelmesi 
ile vatandaş odaklı olunması gerektiğinin altını 
çizdi.  Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı O. 
Erhan Oflaz, sunumunda Türkiye’deki bilgi 
teknolojilerini 2023 hedefleri doğrultusunda 
değerlendirdi. Oflaz, “Kişi başına geliri 10 bin 
USD seviyesine gelen bazı ülkelerin uzun süre 
bu seviyenin üzerine çıkamadıkları gözlenmiş-
tir” diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

KADİR 
TopbAş’TAN 
Mbb’YE  
zİYARET

YEREL 
YöNETİM 
AKADEMİSİ 
bAşLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş,  geçti-
ğimiz ay Marmara Belediyeler 
Birliği’ni ziyaret etti. Ziyareti 
esnasında Marmara Beledi-
yeler Birliği Genel Sekreteri 
M. Cemil Arslan’dan Birliğin 
faaliyetleri hakkında bilgi alan 
Topbaş, MBB personeli ile de 
sohbet etti. Ayrıca Topbaş, 
Birlik binasından yapılan ya-
yında TGRT Haber’de Gülden 
Kalecik’in sorularını canlı 
yayında yanıtladı. 

Aralık ayında MBB tarafın-
dan düzenlenecek olan II. 
Marmara Denizi Sempoz-
yumu hakkında detaylı bilgi 
alan Topbaş, İstanbul’a fayda 
sağlayacak her türlü faali-
yete destek vereceklerini 
vurguladı. Topbaş “Dünyada 
barış ve huzura ihtiyacımız 
var. Biz ülkeye hizmet etmek 
için varız” şeklinde konuştu.  
Topbaş 3. havalimanının 
İstanbul’a müthiş bir ekonomi 
getireceğinin altını çizdi.

Marmara Belediyeler Birli-
ği’nin yerel yönetimlerde hiz-
met kalitesinin arttırılması ve 
yerel yönetim personelinin 
disiplinlerarası bir yaklaşımla 
eğitilerek kurumsal kapasi-
tenin geliştirilmesi hedefiyle 
bünyesinde kurduğu Yerel 
Yönetim Akademisi, yeni 
dönem eğitim programı-
na başladı. 27 Kasım – 19 
Aralık 2015 tarihleri arasında 
dört hafta sürecek olan 64 
saatlik sertifikalı programa 
yoğun katılım oldu. Program 
çerçevesinde, Türkiye’nin ve 
belediyelerin yönetim yapısı, 
belediyeleri ilgilendiren mev-
zuat, kent ve belediye yöne-
timine ilişkin güncel konulara 
ilişkin eğitimler ile belediye 
yönetici ve çalışanlarının 
yetkinliklerini geliştirmeye ve 
farkındalıklarını arttırmaya 
yönelik kişisel gelişim eğitim-
lerine yer veriliyor.

bİLİşİM KoNGRESİ’NDE 
GÜNDEM AKILLI şEHİRLER 

Marmara Belediyeler Birliği ve Uludağ Üniversitesi arasında 
geçtiğimiz ay kurumsal işbirliği protokolü imzalandı. 

Birçok farklı alanda ortak çalışmala-
rın hayata geçirilmesini hedefleyen 
protokole, Marmara Belediyeler 
Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe ile Uludağ 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay imza attı. Türkiye’de en aktif 
yerel yönetimler birliğinin Mar-
mara Belediyeler Birliği olduğunu 
söyleyen  Altepe “Lokomotif şehir 

Bursa’da daha aktif görev yapmak 
için birçok kurum ve kuruluşla ortak 
çalışmalar içindeyiz. Bunların başın-
da ise daha da yeni dönemde daha da 
dinamik bir yapıya kavuşan Uludağ 
Üniversitemiz geliyor. MBB olarak 
imzaladığımız protokolle Uludağ 
Üniversitesi’nin bilgi ve deneyim-
lerinden daha çok belediyemizin 
yararlanmasını hedefliyoruz.” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği’nin destekleri ile gerçekleştirilen      
İstanbul Bilişim Kongresi’nde başkanlar akıllı şehirleri tartıştılar 

Marmara Belediyeler Birliği’ni 
ziyaret eden Kadir Topbaş, 
Genel Sekreter Arslan’dan 
faaliyetler hakkında bilgi aldı 
ve personelle sohbet etti

MBB’nin kurduğu Yerel Yöne-
tim Akademisi, yeni dönem 
eğitim programına başladı. 
Eğitim 4 haftalık süre içinde 
64 saat devam edecek

Mbb- ULUDAğ ÜNİvERSİTESİ İşbİRLİğİ
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“Burada Yeniden Doğdum”

YAşAMAYA ENGEL YoK

İbrahim Yavuz’a göre yeniden dünyaya gelişinin adresi, Başakşehir. Artık 
dışarıya çıkmaya korkmuyor. Akülü arabasını ise rahatça kullanabiliyor.

Bu hikâye dinmeyen azim, tükenmeyen sabır ve 
bolca umut içeriyor. Kas hastası 61 yaşındaki 
İbrahim Yavuz’un hayatı engellere, engellerine 
sınır tanımayan bir hayat…

İbrahim Yavuz, kas hastalığından dolayı 
33 yıl boyunca evden dışarı çıkmadı. Fakat 
okumaktan, öğrenmekten hiçbir zaman 
vazgeçmedi.

İstanbul’a taşındıklarında Yavuz ailesi önce Gazios-
manpaşa Küçükköy’e yerleşti. Emekli 
olan İbrahim Yavuz bir süre araba 
pazarlama işine girişti. Otur-
dukları evin güzergahından 
metro geçeceği için onlara 
Başakşehir’de daire 
verildi ve artık Yavuz’un 
deyimiyle yeniden dün-
yaya gelişlerinin adresi 
Başakşehir’de yaşamaya 
başladı. Yavuz ailesinin 
iki çocuğunda da kas has-
talığı vardı. İbrahim Bey ve 
en küçük kardeşi Kerim’de. 
İbrahim Bey hastalığını ne kadar 

içine kapanık geçirse de kardeşini de bir o kadar 
asiydi diye anlatıyor. Fakat iki kardeşin de 

ortak noktası azimli olmaları. Kerim 
Yavuz da İstanbul’a göç ettik-

lerinde eğitimini dışarıdan 
tamamlayarak E-KPSS’ye 

girdi. Şu an Başakşehir 
Devlet Hastanesi’nde 
memur olarak çalışıyor. 
Başakşehir Belediyesi iki 
kardeşe verdikleri sözü 

tuttu ve onları uygun iki 
daireye yerleştirdi. Engelli 

giriş çıkışına uygun rampa 
ile akülü arabalarını rahatça 

kullanabiliyorlar.

Trabzon’un Of ilçesinde dört çocuğun en 
büyüğü olarak dünyaya geldi İbrahim Ya-
vuz. Kıpır kıpır bir çocuk, yerinde durama-
yan cinsten. Arkadaşlarıyla güreş tutan, 
koşan, oyunlar oynayan… İlkokulu bitirdiği 
zamanlar, 11 yaşına geldiğinde vücudun-
daki güçsüzlüğü yavaş yavaş hissetmeye 
başladı. Belirtilerini çok uzun yıllarda 
gösteren ne sinsi bir hastalıktı bu kas has-
talığı… Gücü azalmaya başladı çocuk İb-
rahim’in. Mahallenin sıska çocuklarını bile 
yenememeye başladı tuttuğu güreşlerde. 
Koşarken “Ben bu çocuğu nasıl geçemiyo-
rum?” diye söylenmeye başladı. Fakat eski 
zamanlar işte; 1960’lardan söz ediyoruz. 
Kimse anlamıyordu bu kas hastalığından. 
Akrabaları “tembelliğinden böyle” dedi, 
geçiştirdi. Doktorlar vitamin eksikliği teş-
hisi koydu, gönderdi. 13 yaşında artık bir 
problem olduğu gözle görülür hale geldi. 
Trabzon’a götürdüler, bir doktor genetik 
bir rahatsızlığı olduğunu fakat tedavisinin 
mümkün olmadığını, Ankara’da ya da 
İstanbul’da başka bir doktora götürme-

lerini söyledi. Düştüler Ankara yollarına. 
19 yaşındaki İbrahim’e kas hastası teşhisi 
konuldu. Tedavisinin ise hala araştı-
rıldığı belirtildi. Bu geçen yıllarda 
Yavuz ailesi başka acıları da yaşadı. 
Baba vefat etti, ailesine bakmak 
için İbrahim çalışmak zorunda 
kaldı. Daha 14 yaşındayken yaşını 
4 yaş büyüterek çay fabrikasına 
girdi. Diğer kardeşlerini okutması 
gerekiyordu. Fakat fabrikadaki 
beşinci yılında artık çalışamaz 
duruma gelmişti. Yürürken 
düşme korkusu ile köy 
evlerinin de uygun 
olmamasından eve 
kapanış yılları baş-
ladı, aynı zamanda 
içine kapanış da: 
“Birisinin arabası 
olduğunda dışarı 
çıkarıyorlardı. 
33 sene evde 
kaldım.” 

Dile kolay 33 sene… Bu 33 senede ne 
mi yaptı dersiniz İbrahim Yavuz? Sürekli 
okudu. Eline ne geçtiyse okudu. Sağı da 
okudu, solu da okudu. Bir de rahmetle 
andığı annesinin ineğini satarak ona 
aldığı radyosunu es geçmeyelim. Radyo 
onun eğlencesiydi. Haberleri radyodan 
dinliyor, kulaklarının dinlemekten aşina 
olduğu türkülere artık eşlik ederek vakit 
geçiriyordu. İbrahim Yavuz evde geçirdiği 
o yılları şöyle anlatıyor: “Ben radyo ile 
eğleniyordum. Evde türkü söylüyordum 
vakit geçirmek için. O kadar çok türkü 
dinlemiştim ki radyonun bütün reper-
tuarını ezberlemeye başlamıştım. Hangi 
türkü çıkarsa söylüyordum. Ömrüm 
hep radyo dinlemekle geçiyordu. Sonra 
kitaba döndüm. Kardeşlerim okulun kü-

tüphanesine 
kaydolmuşlar-
dı. Kütüpha-
neden kitap 
alıp geliyorlar-
dı bana. Ben 
onları bitirip 
geri gönde-
riyordum, 
tekrar yeni bir 
kitap alıyordum. 
Deli gibi kitap 
okumaya başla-
mıştım. Atatürk’ün 
Nutuk’undan tut da, 
Aleksander Solje-
nitsin’in Gulag Takım 
Adaları’na kadar…”

İçine kapanık bir çocukluk geçiren İbrahim Yavuz o 
zamanlarda komşularıyla yaşadığı anılarını anla-
tıyor: “İçime kapanıktım. İnsanlar geliyordu eve, 
konuşmak istemezdim. Rahmetli annemin arka-
daşları, komşu hanımlar gelirdi. Bir gün komşu ‘Bir 
daha sizin evinize gelmeyeceğim. İbrahim galiba 
bizi istemiyor, konuşmuyor bizimle’ demiş anneme. 
Ertesi günlerde kadın bozulmasın, gitmesin diye 
havadan sudan konuşmaya çalışırdım.” Gel zaman git 
zaman radyoyla uğraşa uğraşa radyo tamirine baş-

ladı. Köydeki bozulan 
radyolar ondan sorulu-
yordu. Bozulan radyolardan 
sonra köy sakinleri ilkokul 
çağındaki çocuklarını da İbrahim 
Yavuz’un yanına getirmeye başladılar 
derslerinde yardımcı olması için. İbrahim 
Yavuz anlatıyor: “’Bizim çocuğun kafası hiç 
almıyor. Babasından kurtaramıyorum, Allah rızası 
için sen öğret’ derlerdi.”

/

“Deli Gibi Okuyordum”

“İçine Kapanık Bir Çocuktum” 
 

TEK bİR şİİRİN 
pEşİNDE...
İbrahim Yavuz İstanbul’a geldiğinde 
de okumaktan, yazmaktan hiçbir 
zaman vazgeçmedi. Şiir ise onun 
adeta tutkusu… Yavuz, içtenlikle 
şöyle anlatıyor: “Türküden sonra 
şiire yönelmeye başladım. 2 öğ-
retmen bana aruz öğretti. 2 kitap 
çıkardım.” Onun hayali ise tek şiir… 
“500’ü aşkın şiirim vardır fakat ben 
tek bir şiirin hala peşindeyim” diyor 
İbrahim Bey.

CANSU MEŞEDİLCİ

İbrahim Yavuz 
Başakşehir’e 
2007 senesinde 
taşınmıştı. Ba-
şakşehir’e gelince 
akülü araba alan 
Yavuz, “Burada 
yollar çok güzel. 
Tamamen araca 
kapalı alanlar var. 
Burada rahatlıkla 
kullanabiliyo-
rum” diyor.

İlgi duyduğu 
alanda kendini 
geliştirmekten 
geri kalmayan 
Yavuz, biraz da bu 
nedenle şu anda 
Türk Dili ve Ede-
biyat Bölümü’n-
de birinci sınıf 
öğrencisi.

İbrahim Yavuz Başakşehir 
Belediyesi’nin engelliler 
için yaptıklarını büyük 
bir minnet ile anlatıyor: 
“Başkanımızdan engelli-
leri taşımak için minibüs 
istedik.  2 araç aldı. Kışın 
karda kıyamette engellileri 
taşıyan bir aracımız oldu. 
STK olsak da desteklerini 
esirgemiyorlar. Yeter ki 
engelliler mutlu olsun. Be-
lediye sayesinde sosyalleş-
tik. Türkiye’de bir ilk olarak 
camide bizim için güzel bir 
namaz kılma yeri yaptılar. 
Artık hem hocayı görebi-
liyoruz hem de hoparlörle 
duyabiliyoruz”

KEMAL 
KURUMAHMUT

bELEDİYE  
SAYESİNDE 
SoSYALLEşTİK
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YUSUF HAYALLERİNE KAvUşTU

bİR İSTANbUL 
MASALI

istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bu yıl 37. kez İstanbul Maratonu 
düzenlendi. Maratonun startını İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş; Sağlık 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gençlik ve Spor 
Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile birlikte İstanbul 
Valisi Vasip Şahin verdi. Maratonda İBB Meclisi 
2. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, bazı millet-
vekilleri, ilçe belediye başkanları ve sanatçılar 
ile Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, 
İBB Bürokratları da yer aldı. 100 binin üzerinde 
İstanbullunun ve turistlerin katıldığı maratonda 
42 kilometre 195 metrelik maraton, 15 ve 10 
kilometre yarışları için 120 farklı ülkeden 30 
bin profesyonel sporcu yarıştı. Dereceye giren 
sporculara ödüllerini İBB Başkanı Kadir Topbaş 
verdi. Bu yıl kurulan “’Spor AŞ Timing Ekibi’’ 
sayesinde organizasyonda chip kontrol ve 
zamanlama ölçümleri ilk kez uygulandı. 

Kazananlara büyük ödül
Toplam 1 milyon dolar ödüllü Vodafone 37. 
İstanbul Maratonu’nda Belarus, Eritre, Etiyopya, 
Güney Afrika, Kenya, Rusya ve Ukrayna’dan 60 
elit atlet yarıştı. 42 kilometre 195 metrelik mara-

tonda erkeklerde Kenyalı atlet Elias Kemboi Che-
limo birinci oldu. Erkeklerde ikinci ve üçüncü 
sıraları yine Kenyalı atletler aldı. Maratonu, 
Evans Kiplagat ikinci, Silah Limo ise 
üçüncü sırada tamamladı. Kadınlarda 
ise Etiyopyalı Amane Gomena üst 
üste ikinci kez birinci oldu. Yarışta, 
Etiyopyalı Zerfie Limeneh Tadese 
ikinci, Etiyopya asıllı Türk sporcu 
Meryem Erdoğan ise üçüncü sırayı 
aldı. Boğaziçi Köprüsü, halk yürüyü-
şünde her yıl olduğu gibi bu 
yıl da vatandaşların 
ilginç etkinlikleri-
ne sahne oldu. 
Katılımcılar, 
8 kilo-
metrelik 
parkurun 
ardından 
yürüyüşü, 
Avrupa 
yakasında 
Dolmabahçe’de 
tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 37. kez düzenlediği Vodafone İstanbul 
Maratonu çok büyük bir katılımla tamamlandı. Startını İBB Başkanı Kadir 
Topbaş’ın verdiği maratonun bu yıl ki teması, ‘Teröre Hayır’dı

osmangaZi - bursa  Osmangazi Belediyesi’nin 
hayata geçirdiği ‘Belediyem Benimle’ pro-
je ekibi, yürüttüğü saha çalışmaları 
sırasında ziyaret ettiği Maviçi-

çek ailesinin, doğuştan konuşma 
güçlüğü çeken skolyoz hastası çocukları 

Yusuf ile tanıştı. Yusuf’un koyu bir 
Bursaspor taraftarı olduğu-

nu ve en büyük 
hayalinin 

Bursasporlu 
futbolcuları 
görmek ol-
duğunu öğrenen 

belediye ekibi, durumu 

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a iletti. Kemal 
ve Nazmiye Maviçiçek çiftinin 2 çocuğundan 

biri olan Yusuf’un talebinden haberdar olan 
Başkan Dündar, küçük Yusuf’un hayalini 

gerçekleştirmek için harekete geçti. 

Forma hediye edildi
Kulüp yönetimi ve teknik direktör 
Ertuğrul Sağlam’la yapılan görüşmenin 
ardından Yusuf, Başkan Dündar ile 

birlikte Bursaspor’un Özlüce’deki tesis-
lerine gelerek, teknik direktör Sağlam ve 

futbolcularla tanışma fırsatı buldu. Yusuf’la 
yakından ilgilenen Sağlam, minik hayranına, 

‘Yusuf’ yazan bir forma hediye etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursaspor sevdalısı skolyoz has-
tası Yusuf Maviçiçek’i, Bursasporlu futbolcularla buluşturdu

“İNSAN 
HAYATI 

KUTSALDIR” 
 Her yıl değişik bir 
temayla koşulan 
İstanbul Maratonu’nun 

bu yıl da Kadına 
Şiddete Hayır temasıyla 

koşulduğunu belirten 
Kadir Topbaş, Paris’te 

yaşanan terör saldırıları 
nedeniyle maratonun aynı zamanda 

“Teröre Hayır” temasıyla koşulacağını söyledi. 
Altın kategorideki İstanbul Maratonu’nun dünya 
tarafından takip edilen halk maratonu olduğunu 
vurgulayan Topbaş, “Paris’te yaşanan terör 
olaylarını buradan lanetliyoruz, kınıyoruz. İnsan 
hayatı kutsaldır. İstanbul’dan tüm dünyaya bunu 

haykırıyoruz. İstanbul, asırlardır farklı kültür ve 
inançlara mensup insanlara ev sahipliği yapıyor. 

Hepimiz kardeşiz. Bugünlerde dünyanın da buna 
ihtiyacı var” diye konuştu.

GEbzE’DE DÜNYA 
şAMpİYoNU
gebZe - kocaeli  Endonez-
ya’da yapılan Dünya Karate 
Şampiyonası’nda rakiple-
rini dize getirerek dünya 
şampiyonu olan Gebzeli 
sporcu Eray Şamdan, Gebze 
Belediye Başkanı Adnan 
Köşker’i makamında ziyaret 
etti. Şamdan, şampiyonluk 
gururu ve sevincini Başkan’la 
paylaştı.  Köşker, genç spor-
cuyu tebrik etti.
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Yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 

anma gecesinde... 
Belediye 

Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 

ve duygularını 
paylaştılar... 

Biz de onların 
paylaşımlarına 

ortak oluyoruz. İşte 
başkanların sosyal 

medya keyfi...

15SoSYAL MEDYA

ALİ KILIÇ                                                                @bskalikilic

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, otostop çeken gençleri 
arabasına aldı ve fotoğraf çekip paylaştı.

ÜLGÜR GÖKHAN                                     @BSKulgurgokhan

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Barış geldi Hoş-
geldi, artık çalışma odamı, sevgimi onunla da paylaşacağım. 
Hoşgeldin Barış” diye yazdı.

MEHMET TEVFİK GÖKSU                                    @mt_goksu

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Haydi 
çocuklar bugün sizleri Dünyanın İlk Çocuk Sokağı olan Esen-
ler’e bekliyorum” diye yazdı.

NEVZAT DOĞAN                                          @dr.nevzat_dogan

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Günaydın, evinizde 
huzur işinizde bereket eksik olmasın...” diyerek bu fotoğrafı 
paylaştı.

AYKURT NUHOĞLU                             /Aykurtnuh.Kadikoy

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, çocuklarla olan 
fotoğrafını Facebook hesabından paylaştı.

HİLMİ TÜRKMEN
@hilmiturkmen34

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: 
“Kendinize bir iyilik yapın ve yağmurlar başla-
madan bir parkta salıncağa binin :)” 

ALTINOK ÖZ
@altinokoz

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, ceviz 
toplayan kadınları böyle çekti.

bAşKANLARIN

SoSYAL 
MEDYASI

Yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 

anma gecesinde... 
Belediye 

Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 

ve duygularını 
paylaştılar... 

Biz de onların 
paylaşımlarına 

ortak oluyoruz. İşte 
başkanların sosyal 

medya keyfi...

MURAT HAZİNEDAR                                      /MuratHazinedar

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, “Türk tiyatro-
sunun duayen ismi, Nejat Uygur’u aramızdan ayrılışının 2. 
yılında, saygı, özlem ve rahmetle anıyorum” diye yazdı.

SELİM YAĞCI                                                          /Selim-Yağcı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, çocuk sevgisini her fır-
satta dile getiriyor ve miniklerle çekildiği fotoğrafları sosyal 
ağlarında paylaşıyor.

MUSTAFA DEMİR                                               /demirmustafatr

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, çocuklarla çok iyi 
anlaşıyor. Demir, facebook sayfasından çocuklarla bir arada 
olduğu bu fotoğrafı paylaştı.

Dünyada internete bağlı olan kişi sayısı  

3 milyar. Bu da, dünya nüfusunun %42’sine 

denk geliyor. Bu kişilerin %70’lik dilimi ise  

sosyal medyayı aktif kullanıyor.
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Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla sıcak iletişim 
kuran belediye başkanlarının renkli yüzlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Çanakkale Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan

Orhangazi Belediye Başkanı 
Neşet Çağlayan

MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe

Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar

İzmit Belediye Başkanı 
Nevzat Doğan

Esenler Belediye Başkanı
M. Tevfik Göksu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş

Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu

     Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın


