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YAZILIM İŞİ BİZİM 
KIZLARDAN SORULUR

SULTANBEYLİ’NİN 
KİTABA SEVDALI BAŞKANI

“Haydi Kızlar Yazılıma” projesi ile 
ilköğretim seviyesindeki kız öğren-
cilere yazılım eğitimi verildi.

Sultanbeyli’nin başarılı Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, tam 
bir kitap tutkunu. “Kitap olmadan asla dışarıya çıkmazdım” 
diyen Keskin tüm samimiyetiyle yaptığı çalışmaları anlattı.

ROMANLAR’IN HAYATI 
KİTAP OLDU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla Romanlar’ın hayatı kitap 
oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ro-
manlar’ın hayatını kitap yapıyor. 
Kitap için Romanlar hakkında uzun 
çalışmalar ve de araştırmalar ger-
çekleştirildi.

Su temini, içmesuyu ve atıksu arıt-
ma, laboratuar, faturalama, tahsilat 
ve abonelik gibi tüm işlemlerinde 
gelişen teknolojiyi yakından takip 
eden ve kullanan İSKİ, e-çevre proje-
leri dalında uluslararası 1.lik ödülüne 
layık görüldü.

Ödülü İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’a Bilgi Teknoloji-
leri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun 
Acarer verdi. 44 farklı ülkeden toplam 
141 adet projenin katıldığı yarışmada 3 
proje ile finale kalan İSKİ, “Su ve Atıksu 
Analizi için Bilgi Tekonolojisi Kullanımı 
Projesi” ile e-çevre dalında 1. oldu.

“BU GÜNÜ ANMAKLA 
GURUR DUYUYORUM”
Yalova Belediye Başkanı Vefa Sal-
man’dan kurtuluşa özel mesaj...

Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalo-
va’nın düşman işgalinden kurtuluşu 
nedeniyle bir mesaj yayınladı. 

OKUL YOLLARINA 
GÜNEŞ ENERJİSİ
Kavaklı Belediyesi’nin öncülüğünde 
okul yolları güneş enerjisi ile aydın-
lanacak.

Kavaklı Belediyesi tarafından yapı-
lan düzenleme ile okul yolları güneş 
enerjisi ile aydınlatılacak. Çalışma-
lar tüm hızıyla devam ediyor.
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MARMARA’DA
GAZZE SEFERBERLİĞİ

azze’yle ilgili sıkıntının gün-
den güne arttığını ve Rama-
zan ayına yakışmayan gö-
rüntülerin ortaya çıktığını 
ifade eden Başkan Altepe, 
bir an önce saldırıların dur-
masını ve buradaki Müslü-
manların huzura ermesini, 
barış ortamının tesis edil-
mesini dilerken, “Büyük 

acılar yaşanan İslam coğrafyasında son 
olarak Gazze için üzülmekteyiz. İsrail’in 
sınır tanımayan zulmü ve dünyanın geliş-
miş ülkelerinin konuya seyirci kalmasıyla 
acımız perçinlenmektedir” diye konuştu. 
Altepe, İsrail’in 13 Temmuz’da başlattığı 
Gazze ablukası neticesinde bugüne ka-
dar yüzlerce Filistinli’nin öldüğünü hatır-

latırken, “Hayatını kaybedenlerden pek 
çoğunun çocuk ve kadın olması, acımızı 
daha da perçinlemiştir. Bunun yanında 
bölgede belediyecilik faaliyetleri de dur-
ma noktasına gelmiş olup, yüzbinlerce 
kullanılamayan ev, okul ve BM’ye sığın-
mak durumunda kalan binlerce insan bu-
lunmaktadır. 

GAZZE İÇİN BELEDİYELER 
BULUŞACAK 
Türkiye, ilk günden itibaren konuyu dünya-
nın gündeminde tutmaya çalışan tek ülke 
olurken yardımlar noktasında da kamu 
kurumlarımızın ve çeşitli sivil inisiyatifl erin 
de Gazze için yoğun çaba harcadıklarını gö-
rebilmekteyiz” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği olarak el ele 
vererek son olarak tarihinin en büyük sel 
felaketiyle sarsılan Bosna Hersek için bir 
araya geldiklerini hatırlatan Başkan Altepe, 
“Maden faciasıyla sarsıldığımız Soma’nın 
ve kardeş Bosna halkının yaralarının sarıl-
masında büyük pay sahibi olan Marmara 
Belediyeler Birliği üyesi belediyeler olarak, 
bu kez de Filistin için bir yardım kampan-
yası düzenlememizin zaruri olduğu görül-
mektedir. Bu tür savaş durumlarında yapı-
lacak yardımlar kadar, yardımların doğru 
bir şekilde koordinasyonu ve özel sorunu 
olan Gazze bölgesine sokulabilmesi de son 
derece önemlidir” diye konuştu. Altepe, 
“Bölgede yaşanan acıları an bean takipte-
yiz. Açtığımız hesaplara herkesi katkı yap-
maya davet ediyoruz” dedi.
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KAVAKLI - KIRKLARELİ Kavak-
lı’da okul yolları güneş enerjisi 
ile aydınlanacak. Bulgaristan – 
Türkiye Katılım Öncesi Yardım 
Aracı Sınır Ötesi Programı (Bul-
garia – Turkey IPA Cross-border 
Programme) çerçevesinde; “Gü-
neş Enerjisi ile Kamusal Alan-
ların Aydınlatılması Projesi”nin 
değişikliğini onaylatmak için 
harekete geçildi. Kavaklı Bele-
diye Başkanı Gürel Koşdemir ve 
Fen İşleri Müdür Vekili Abdi Işık, 
Straldzha Belediyesi yetkilileri 
ile birlikte Sofya AB ofisine gi-
dip temaslarda bulunarak proje 
değişikliğini onaylattılar.

Gece Enerji Verilecek
Belediyeden konuyla ilgili yapı-
lan açıklamada “Projemizin yeni 
haline göre okul yolları güneş 
enerjisi ile aydınlanacak. Namık 
Kemal Caddesi ile Park Sokağa 
Güneş Enerjisi ile aydınlatma 
direkleri dikilecek ve kurulum 
montajı en kısa zamanda tamam-
lanıp, aydınlatma direkleri faali-
yete geçerek gece enerji verme-
ye başlayacak” ifadelerine yer 
verildi. Kavaklı Belediye Başkanı 
Gürel Koşdemir ise Kavaklı’nın 
her geçen gün gelişen bir kent 
olduğunu söyledi.

Basın Mensupları İle Sel�ie

Burgazadası Tatil Evi Açıldı 85 Ev Hanımı Kıyasıya Yarıştı

Okul Yolları Güneş Enerjisi ile Aydınlanacak
Kavaklı Belediyesi tarafından 
yapılan düzenleme ile “Güneş 
Enerjisi ile Kamusal Alanların 
Aydınlatılması Projesi” kapsa-
mında okul yolları güneş enerjisi 
ile aydınlanacak. Belediyeden 
konuyla ilgili yapılan açıklamada 
aydınlatma direklerinin en kısa 
zamanda faaliyete geçerek gece 
aydınlatma yapmaya başlayaca-
ğı ifade edildi.

SAKİN ŞEHİRLER 
TOPLANTISINA KATILDI
Vize Belediye Başkanı Sedat 
Balkı, Hollanda’nın Vaals ken-
tinde gerçekleştirilen Cittas-
low Genel Kurulu’na katıldı.

VİZE - KIRKLARELİ 2013 yılında 
Türkiye’de düzenlenen Cittas-
low Genel Kurulu bu yıl   Hol-
landa’nın Vaals kentinde ger-
çekleştirildi.  Kurulda CıttaSlow 
tanıtımları yapılarak Türkiye’de 
ki ve yurt dışında ki “Sakin Şehir 
Belediye Başkanları” bir araya 
geldi. “Sakin Şehir” unvanına sa-
hip olan Vize’nin Belediye Baş-
kanı Sedat Balkı ve Başkan Yar-
dımcısı Hüseyin Yavuz Tezcan  
toplantıya katıldı. Yapılan saha 
gezilerinin ardından filozof Ruud  
Valtenaar  tarafından panel dü-
zenlendi. Gerçekleştirilen etkin-
likler  Alphen-Chaam kentinde 
devam ederek Midden-Delfl and 
kentinde sona erdi.

ARITMA TAM KAPASİTE
Çınarcık Belediye Başkanı 
Avni Kurt, Mavi Deniz Atık Su 
Arıtma Birliği’nde inceleme-
lerde bulundu. Başkan Kurt, 
konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada Arıtma Tesisi’nin tam 
kapasite çalıştığını söyleyerek 
asılsız çıkan haberlere karşı 
vatandaşları uyardı. 

ÇINARCIK - YALOVA Çınarcık 
Belediye Başkanı Kurt, yaptığı 
incelemede Mavi Deniz Atık Su   
Arıtma Birliği’nin tam kapasite 
çalıştığı bilgisini aldı. Mavi Deniz 
Atık Su   Arıtma Birliği görevlile-
rinden Çevre Mühendisi Sinem 
Sakallıoğlu  ve Kimyager  Ku-
beysi  Ayaz; “Tesisimiz Çınarcık 
Belediyesi, Teşvikiye Belediyesi 
ve Kocadere köyü ortak tesisi-
dir. Buralardan gelen atık sular 
tesisimizde toplanıyor. Burada 
biriken su biyolojik arıtmadan 
geçirilerek derin deşarj yöntemi 
ile denize bırakılıyor. Tesisimiz 
tam kapasite olarak hizmet ver-
mektedir” dediler.

24 Saat Gözlem 
Altında
Çınarcık Belediye Başkanı Avni 
Kurt ise konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada “Tesiste yaptığımız 
incelemeler bizi biraz daha ra-
hatlattı. Biz zaten görevli arka-
daşlarımızdan hemen her gün 
tesis ile ilgili rapor alıyoruz. 
Herhangi bir olumsuzluk oldu-
ğunda gerekli önlem ve tedbir-
leri alıyoruz.10 Haziran’da te-
siste geçici bir arıza meydana 
gelmişti. Biz de görev gereği ve 
vicdani sebeplerden bir-iki gün 
denize girilmemesi anonsunu 
yaptık. Ancak sorun çözüldük-
ten sonra bunu  bildirmemize 
rağmen arıtmanın çalışmadığı 
ile  ilgili son zamanlarda gittik-
çe artan haberler bizi üzmekte. 
Özellikle yaz sezonunda asılsız 
ve kasıtlı olarak çıkartılan  bu 
haberlerin doğru olmadığını 
sizlere bildirmek isterim. Arıt-
mamız 24 saat esasiyle bakan-
lık tarafından gözlemlenmek-
tedir. Bu yüzden Çınarcık’ta 
tatilini yapan yazlıkçılarımız ve 
tüm halkımız gönül rahatlığı ile 
denize girebilirler. Ayrıca iste-
yenler İl Sağlık Müdürlüğü’nün 
sitesinden  Çınarcık’taki deniz 
suyunun temizliği konusunda 
bilgi alabilirler’’ diyerek düşün-
celerini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, gemi, 
uçak, helikopter, teleferik gibi 
ulaşım sistemleri ile ulaşım 
başta olmak üzere belediyecilik 
dendiğinde akla ilk Bursa’nın gel-
diğini belirterek, belediyecilikte 
sınır tanımadıklarını söyledi.

Her yıl durumu iyi olmayan 
çocuklara hem tatil yapmalarını 
hem de çeşitli branşlarda eğitim 
vermeyi amaçlayan Burgaza-
dası Tatil Evi, Adalar Belediye 
Başkanı Atilla Aytaç’ın katılımıy-
la açıldı. Başkan Aytaç, burada 
yaptığı açıklamada “Burgaza-
dası Tatil Evi” hakkında önemli 
bilgiler  verdi.

Bağcılar Ramazan Etkinlik Alanı 
çok ilginç ve renkli bir yarışmaya 
sahne oldu. Yarışmanın yoğun 
ilgi görmesinin ana sebebi ise 
maharetli elleriyle yaptıkları 
yemek, tatlı ve hamur işleriyle kı-
yasıya yarışan 85 ev hanımıydı.

BURSA Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, özellikle son 10 
yılda Bursa’da çok şey değiştiğini 
söyledi. Her köşesi ecdat emanet-
leriyle dolu bir kente hizmet etme-
nin gururunu yaşadıklarını ifade 
eden Recep Altepe, “Bugün beledi-
yecilik dendiğinde akla gelen ilk şe-
hir Bursa oluyor. Bursa’ya gelenler 
burayı tanıyamıyor” dedi.

EDİRNE Belediye Başkanı Recep 
Gürkan, Başkan Yardımcıları; 
Çiğdem Gegeoğlu, Selçuk Çakır, 
Ertuğrul Tanrıkulu ve Hüsnü Gü-
ler ile birlikte düzenlediği basın 
toplantısında, 653. Tarihi Kırkpı-
nar Yağlı Güreşleri Festivali ile il-

gili önemli açıklamalarda bulundu. 
Başkan Gürkan, basın toplantısını, 
yerel ve ulusal basın mensuplarına 
ve Kırkpınar’da görev alan tüm 
Edirne Belediyesi personeline te-
şekkür etmek için düzenlediğini 
söyledi.

Konuşmanın 
Ardından Selfie
Belediye Başkanı Gürkan, “Bu yıl, 
Kırkpınar’da birçok yeni kararla-
rımız, düzenlemelerimiz vardı” di-
yerek açıklamalarda bulundu. Ko-
nuşmaların ardından selfie çekildi.

ADALAR - İSTANBUL Adalar Bele-
diyesi’nin destekleriyle durumu 
iyi olmayan çocuklara yönelik ola-
rak “Burgazadası Tatil Evi” açıldı. 
Çocuklar burada hem tatilin tadı-
nı çıkarıyor hem de çeşitli branş-
larda eğitim alıyorlar. Tatil Evi’nin 
açılışına Adalar Belediye Başkanı 
Atilla Aytaç başta olmak üzere 
çok sayıda önemli isim katıldı. Ay-
taç, herkesi burayı gelip görmeye 
davet etti.

BAĞCILAR - İSTANBUL Yarışma-
da dört kategorideki ilk sırayı ce-
vizli baklava, sulu sarma, yuvar-
lama ve burma aldı. Yarışmada 
dereceye giren ev hanımlarına 
ödülleri verilirken, 85 yarışma-
cıya da ayrıca hediyeler verildi. 
Başkan Lokman Çağırıcı, konuyla 
ilgili “Hanım kardeşlerimiz güzel 
bir organizasyonla dört farklı ka-
tegoride yarıştılar. Kendilerine 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

BELEDİYECİLİKTE SINIR TANIMIYORUZ

653.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş-
leri Festivali sonrasında Edirne 
Belediye Başkanı Recep Gürkan, 
Lalezar’da düzenlediği basın 
toplantısında, basın mensupları 
ile selfi e çektirdi.
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Sahil Şeridinde 
Hız Sınırı Artırıldı

En Uzun Yöresel 
Sofra Kuruldu

Birlik Başkanı,
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı

Marmara Belediyeler Birliği 
olarak mevzuat eğitimlerinden 
kişisel gelişim seminerlerine, 
çevre ve sağlık konularındaki 
sempozyumlardan, liderlik ve 
yöneticilik eğitimlerine kadar 
sayısız eğitim organizasyonu-
nun düzenlendiği etkinlikle-
re devam ediyoruz. Marmara 
bölgesindeki 176 belediyenin 
çatı kuruluşu olan Marmara’nın 
eğitim üssü Marmara Belediye-
ler Birliği’nde güz döneminin 
hazırlıklarına da başlamış bu-
lunmaktayız. 
Küreselleşmeyle birlikte kent-
lerin öneminin arttığını günü-
müzde, belediyecilik alanında 
verdiğimiz hizmetler çok geniş 
coğrafyaların ekonomik, sos-
yal ve kültürel hayatlarına etki 
eder oldu. Artık büyük bir şeh-
re dönüşen dünyamızın önünde 
bulunan en temel sorunlardan 
biri de kentsel gelişimin sağlıklı 
bir şekilde sürdürülmesi. 
Yeni dönemde üye belediyele-
rimizin iletişim çalışmalarına 
da el atarak çok farklı kon-
septlerde teknik ve tematik 
iletişim eğitimleri düzenleye-
ceğiz. Anlatabildiğimiz kadar 
varız! Belediyelerimiz için de, 
aktif siyasetin içinde yer alan 
biz belediye başkanları için de 
iletişim çalışmalarının devamlı-
lığı çok önemli. Belediyelerimiz 
için doğru tanıtım çalışmasının, 
başarıda büyük önemi vardır. 
Bazı belediyeler mükemmel ça-
lışmalar yaparak parmak ısırtı-
yor ve kendinden söz ettirmeyi 
başarıyor. Bazıları da görev sü-
resi boyunca kurumunun ismi-
ni duyuramıyor. Yeni dönemde 
iletişim çalışmalarına büyük 
önem vereceğimizi bir kez daha 
özellikle hatırlatmak istiyorum.
Geride bıraktığımız mübarek 
ramazan ayının dünya barışı 
için hayırlara vesile olmasını 
niyaz ediyorum.

Marmara Belediyeler Birliği Adına 
İmtiyaz Sahibi  |  Recep ALTEPE   
Genel Yayın Yönetmeni  |  M. Cemil ARSLAN 
Yazı İşleri Müdürü  |  İlyas YILDIZ
Genel Koordinatör  |  Fatih SANLAV 
İletişim Bilgileri  |  Ragıp Gümüşpala Cad. No: 
10 Eminönü 34134  Fatih / İstanbul    
Tel: (0212) 514 10 00  |  Faks: (0212) 520 85 58 

Editör  |  Kübra DEMİR
Sanat Yönetmeni  |  Hasan DEDE
Grafi k Tasarım   |  Özhan YURTSEVEN
Muhabir  |  Kübra BAL
Yapım  |  TEKFA Medya İletişim 
Tel: (0212) 243 20 86
Baskı  |  İMAK Matbaa

BELEDİYELERDEN KISA KISA

ÇÖPE ATMA, BURAYA AT!
BİGA - ÇANAKKALE Biga Be-
lediyesi, sokak hayvanları için 
anlamlı bir projeye imza attı. 
Güneş enerjisi ve kuru pil ile 
çalışan sistemde; vatandaşlar 
tamamını bitiremedikleri pet 
şişeleri çöpe atmak yerine bu 
kulübelere atarak, hayvanların 
su ihtiyacını karşılamış olacak. 
Şişelerin içinde kalan sular ma-
kineye dökülerek hayvanların su 
içeceği bölüme akıtılacak ve geri 
dönüşüme kazandırılan pet şişe-
lerin doğaya zarar vermesinin de 
önüne geçilecek. Aynı zamanda 
Sokak Hayvanlarını Doyurma 
Geri Dönüşüm Kutusu’ na atılan 
boş pet şişeyi algılayan sistem, 
makinenin alt kısmında bulunan 
bölümüne mama vermiş olacak. 
Sistemin 1800 adet pet şişe ve 
10 kilogram mama alma kapasi-
tesine sahip olduğu açıklandı.

YAYLA KÜLTÜR 
ETKİNLİKLERİ 
AKYAZI - SAKARYA Özellikle 
ilçede yaylacılık faaliyetlerini 
sürdüren grupların fazla olma-
sı ve bu grupların yaz aylarında 
dağılımlarının yaylalara olması 
sebebiyle, ilçede uzun zamandan 
beri gelişen ve artık bir kültürel 
gelenek haline getirilen Yayla 

Kültürel Etkinlikleri’nin ilki ger-
çekleştirildi. Etkinlikler Akyazı 
Belediye Başkanı Hasan Ak-
can’ın da katılımı ile Davlumbaz 
Yaylası’nda Dokurcun Karade-
nizliler Derneği tarafından yapı-
lan Yayla Şenlikleri ile başladı.

ENGELLİ ÇOCUKLAR 
İÇİN İŞBİRLİĞİ
DİLOVASI - KOCAELİ Anadolu 
Vakfı Sosyal Sorumluluk Proje-
leri Direktörlüğü’nden engelli 
çocuklar için özel bir proje daha 
hayata geçti. Anadolu Vakfı 
Sosyal Sorumluluk Projeleri Di-
rektörlüğü ve Dilovası Beledi-
yesi işbirliğinde gerçekleştirilen 
projeye, Dilovası ilçesinde ika-
met etmekte olan 100 engelli 
çocuk katıldı. Projeye dahil olan 
engelli çocukların, uzman he-
kimler tarafından, çocuk sağlığı 
ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, 
göz hastalıkları ve kulak burun 
boğaz muayeneleri yapıldı. Ay-
rıca engelli çocuklarla resim ve 
boyama etkinlikleri gerçekleş-
tirildi. Hastane çalışanlarının da 
gönüllü olarak dahil olduğu proje 
gününde, çocuklar keyifl i vakit 
geçirdi. Bu özel projede kalple-
rin ve hayallerin engelsiz olduğu 
görülmüş oldu. Belediyeden ya-
pılan açıklamaya göre bu tür et-
kinlikler devam edecek.

KARASU BELEDİYESİ 
ENGELLİ VATANDAŞLARI 
UNUTMUYOR

KARASU - SAKARYA Karasu Beledi-
ye Başkanı Mehmet İspiroğlu’nun  
talimatları ile ilçede başta engelli 
vatandaşlar olmak üzere ihtiyaç 
sahibi vatandaşların ihtiyaçları 
karşılanıyor. Belediyeden konuyla 
ilgili yapılan açıklamada “Vatandaş-
larımızın talepleri  titizlikle incele-
nerek gereği yerine getirilmekte. 
Bu tür taleplerden biri olan Aziziye 
Mahallesi’nden Mehmet Yavuzyi-
ğit’in oğlu  Adem Yavuzyiğit’e akülü 
engelli aracı teslim edilmiştir. Araç 
talebi olanlara, belediyedemiz tara-
fından araç temin edilmeye devam 
edilecektir” ifadelerine yer verildi.

KÖY BULUŞMALARI 
DEVAM EDİYOR
KÖRFEZ - KOCAELİ Körfez Beledi-
ye Başkanı İsmail Baran, ziyaret 
ettiği köylerde vatandaşlar tara-
fından ilgi görmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Baran, köylere 
yaptığı ziyaretler çerçevesin-
de Belen, Sevindikli, Şemsettin, 
Karayakuplu, Cuma, Kalburcu 
köylerinde halkla bir araya geldi. 
Ziyaret ettiği köylerde halk tara-
fından sevgi gösterileriyle karşı-
lanan Başkan Baran, köy halkıyla 
bir araya gelerek sohbet etti. Köy 

konağındaki buluşmaya köyün 
ileri gelenleri başta olmak üzere, 
vatandaşlar ilgi gösterdi.

PARKLARA BAKIM
YAPILIYOR
GELİBOLU - ÇANAKKALE İlçe ge-
nelinde rutin faaliyetlerini sür-
düren Gelibolu Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler, çocuk parklarında da ba-
kım ve temizlik çalışması gerçek-
leştiriyor. Yaz sezonu nedeniyle 
yapılan çalışmalarda, çocuk parkı 
ve oturma gruplarının paslanan 
bölümleri boyanırken, bakıma 
ihtiyaç duyulan yerler de ekipler 
tarafından onarılıyor. Cadde ve 
sokaklarda yapılan alan temizli-
ğinin de rutin olarak devam etti-
ğini belirten yetkililer, Ramazan 
Bayramı nedeniyle de mezarlık ve 
anıt mezarlarının bir şekilde te-
mizlik yapıldığını söylediler.

BAŞKAN CEVAT KESER 
MUHTARLARLA BİR 
ARAYA GELDİ
PAMUKOVA - SAKARYA Pamuko-
va Belediye Başkanı Cevat Keser, 
mahalle muhtarları ile yaptığı 
toplantıda, belediye hizmetleri 
hakkında bilgi verip muhtarların 
taleplerini dinledi. Mahalle ihti-
yaçlarının giderilmesi için gereken 
ne varsa yapılacağını belirten Baş-
kan Cevat Keser, “Mahallelerimiz-
de bulunan eksikleri muhtarları-
mız aracılığı doğrultusunda, ayrım 
gözetmeksizin halledeceğiz” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi (UKOME) 
2. Olağan Toplantısı, gerçekleş-
tirildi. Toplantıda sahil şeridinde 
hız sınırının 50’den 70’e yüksel-
tilmesine karar verildi. 

Bayrampaşa’da gerçekleşen “7 
İklim 7 Renk Festivali”nde ‘Tür-
kiye’nin en uzun yöresel sofrası’ 
kuruldu.

Yalova Belediye Başkanı Vefa 
Salman, Yalova’nın düşman 
işgalinden kurtuluşunun 93. 
yıldönümü dolayısıyla kutla-
ma mesajı yayınladı.  Başkan 
Salman, “Atalarımızın Yalova’nın 
Kurtuluşu’nda canını, kanını ver-
diği bu özel günü anmakta gurur 
duyuyorum” diyerek önemli 
açıklamalarda bulundu.

TEKİRDAĞ Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Daire Baş-
kanlığı Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi kısa adıyla UKOME’nin 
2. Olağan Toplantısı geçtiğimiz 
günlerde gerçekleşti. Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Murat Şefik Yazan, 
Çorlu Belediye Başkanı Ünal 
Baysan, Ulaşım Daire Başkanı 
M. Zeki Gürcün ile birlikte di-

ğer daire başkanları ile UKO-
ME üyesi kurum ve kuruluş-
ların temsilcilerinin katılımı 
ile gerçekleştirilen toplantıda 
gündem maddeleri görüşüldü. 
Toplantıda Tekirdağ’ın gelişimi 
hakkında pek çok önemli ka-
rarlar verildi. Bu kararlardan 
biri de sahil şeridi hakkında 
oldu. Toplantıda sahil şeridin-
de hız sınırının 50’den 70’e 
yükseltilmesine oy birliği ile 
karar verildi. Tekirdağ Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir 
Albayrak, UKOME’nin vermiş 
olduğu kararın doğru olduğunu 
belirterek özellikle yaz dönemi 
içerisinde sahil şeridinde hız 
sınırının 50’den 70’e çıkartıl-
masının herhangi bir problem 
teşkil etmediğini söyledi.

BAYRAMPAŞA - İSTANBUL Bay-
rampaşa Şehir Parkı’nda geçtiği-
miz günlerde Türkiye’nin 7 bölge-
sinin dernek ve federasyonlarının 
açtığı stantların önünde tam 100 
metre uzunluğunda sofra kuruldu. 
Sofrada Türkiye’nin tüm bölgeleri-
nin yemek ve tatlıları katılımcıla-
rın beğenisine sunuldu.

7 Bölgeye Özel 200 
Çeşit Yemek ve Tatlı
Diyarbakır’ın mumbar dolmasın-
dan Siirt’in büryanına, Rize’nin 
ispir fasulyesinden mıhlaması-
na, Bolu’nun orman kebabından 
Kayseri’nin mantısına, Konya’nın 
güveç kebabından Kars’ın tandır 
kaz çekmesine 200 çeşit yemek 
ve tatlı kurulan sofrada yer aldı. 

YALOVA  Yalova Belediye Başka-
nı Vefa Salman, Yalova’nın düş-
man işgalinden kurtuluşunun 93. 
yıldönümü nedeniyle bir mesaj 

yayınladı. Başkan Salman, me-
sajında şu ifadelere yer verdi: 
“Türkiye’nin adeta bir fotokopisi 
olan ve güzel ülkemizin her kö-
şesinden bir araya gelen vatan-
daşlarımızın oluşturduğu Yalova-
mız’da tıpkı bugünlerde olduğu 
gibi kuzeylisiyle, güneylisiyle, 
doğulusuyla, batılısıyla bir ara-
da yaşayan atalarımız verdikleri 
mücadeleyle kentimizi düşman 
işgalinden kurtarmıştır. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün önderliğinde 
yürütülen milli mücadele sonu-
cunda 19 Temmuz 1921’de Yalo-
vamız bağımsızlığını ilan etmiştir. 
Bu özel günü kutlamakla gurur 
duyuyorum”

“BU GÜNÜ ANMAKLA GURUR DUYUYORUM”
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ARAÇLARA GPS VE KAMERA GELİYOR
İstanbul’da hizmet veren tüm 
toplu ulaşım araçlarına GPS ve 
kamera cihazları takılma zorun-
luluğu getirilecek.

İSTANBUL İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi UKOME’nin (Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi) aldığı 
karara göre; kamu, personel, 
okul servis araçlarına GPS ve dış 
kamera, diğer tüm toplu taşıma 
araçlarına ise GPS ve iç-kamera 
takılması zorunlu hale geldi. İlgi-
li tüm esnafl ar, teknik özellikleri 
İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Mü-
dürlüğü tarafından belirlenen 

GPS ve Kamera sistemlerini, İBB 
Elektronik Sistemler Müdürlü-
ğü’nün onayından geçmesinin 
ardından araçlarına monte etti-
recek. Araçlara takılan sistemle-
rin GPS ID numaraları ve kamera 
kayıtları Toplu Ulaşım Hizmetle-
ri’ne bildirilecek. GPS ve Kamera 
uygulamasına geçmeyen esnafa 
Çalışma Ruhsatı ve Güzergâh 
Kullanım İzin Belgesi verilmeye-
cek. Bu karar doğrultusunda ilgili 
teknik birimlerin katılımlarıyla 
yapılan toplantılar neticesinde 
toplu ulaşım araçlarında kullanı-
lacak olan GPS takip sistemi, iç 
ve dış kamera takılmasıyla ilgili 
teknik şartname çalışmasının ya-
pıldığı açıklandı.

“KARADENİZ GEZİSİ” 
DÜZENLENDİ
Büyükkarıştıran Belediyesi 
tarafından düzenlenen “Kara-
deniz Gezisi’ne” ilgi oldukça 
yoğundu. 
BÜYÜKKARIŞTIRAN - KIRKLARELİ 
Büyükkarıştıran Belediyesi 
tarafından vatandaşlara “Ka-
radeniz Gezisi” düzenlendi. 
Geziye çok sayıda Büyükka-
rıştıranlı katıldı. Büyükkarış-
tıran Belediye Başkanı Lütfü 
Karaman konuya ilişkin yaptı-
ğı açıklamada belediye olarak 
yaz dönemi boyunca gezilerin 
devam edeceğini amaçlarının 
daha mutlu bir Büyükkarıştı-
ran yapmak olduğunu söyledi.

SANAT SOKAĞI’NA 
ÖZEL AÇILIŞ
Karamürsel Belediyesi tara-
fından açılan sanat sokağı-
na 20.yıla özel açılış töreni 
yapıldı. Karamürsel Belediye 
Başkanı İsmail Yıldırım, 
burada önemli açıklamalarda 
bulundu.

KARAMÜRSEL - KOCAELİ Kara-
mürsel Belediye Başkanı İsmail 
Yıldırım başta olmak üzere çok 
sayıda önemli simanın katıldığı 
açılışta sanat sokağı sakinle-
rinin yaptıkları sanat eserleri 
ve ürünler sergilendi. Başkan 
Yıldırım sanat sokağı sakinleri 
ile yakından ilgilenerek stant-
larında yapılan ürünleri incele-
di. Bu yıl sanat sokağında yeni 
açılan, Karamürsel Belediye-
si’nin engellilere yönelik açmış 
olduğu el sanatları standını da 
ziyaret eden Başkan Yıldırım, 
engelli kursiyerleri de tebrik 
etti. Sanat Sokağı sakinleri de 
Başkan Yıldırım’a “Mağduru, 
yetimi, engellisi, talebesi sana 
minnettar İsmail Başkan” yazı-
lı pankart yaptırarak teşekkür 
etti.

ÇORLU LALELERLE 
BEZENDİ
Çorlu’nun park, cadde ve mey-
danları lale ve sümbüllerle 
bezendi. Çorlu Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe 
genelinde bulunan park, cad-
de ve meydanlara, 210.000 
lale, 15.000 sümbül ekti.

ÇORLU - TEKİRDAĞ Lale ve süm-
büllerin ekildiği Bağlariçi Kav-
şağı, Ali Osman Çelebi Bulvarı, 
Cumhuriyet Bulvarı, Türkgücü 
Mahallesi Kavşakları, Bağım-
sızlık ve Özgürlük Anıtı, Cum-
huriyet Parkı, Aydınlar Parkı, 
Adalet Parkı, bahar mevsiminin 
gelişiyle birlikte rengârenk bir 
görüntü kazandı. Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü tarafından ya-
pılan çiçeklendirme çalışmaları, 
vatandaşlar tarafından büyük 
memnuniyetle karşılandı.

Bilecik’te Asansörler 
Güvence Altında

Roman Gecesini 
3000 Kişi İzledi

Teknopark’a Büyük Yatırım

Belediye Köpekleri Unutmadı

BİLECİK İmzalan protokole iliş-
kin, Bilecik Belediyesi’nden 
yapılan açıklamada şu bilgile-
re yer verildi: “Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nca 5 Ka-
sım 2011 tarih ve 28106 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan 
Asansör Bakım ve İşletme Yö-

netmeliği’ne göre, asansörlerin 
periyodik kontrollerini, A Tipi 
Akredite Muayene Kuruluş-
ları’nın yapması zorunluluğu 
getirildi. Yönetmelik gereğin-
ce asansörlerin yılda en az bir 
kez A Tipi Akredite Muayene 
Kuruluşları tarafından kont-
rollerinin yapılması ve yapılan 
muayene sonucunun bir rapo-
ra bağlanması gerekiyor. Bina 
yöneticileri, kullanıcıların can 
ve mal güvenliğinin tam ola-
rak sağlanması amacıyla, gerek 
kullanım hatalarından gerekse 
harici müdahalelerden mey-
dana gelebilecek tehlikelerin 
önlemesi için, asansörlerinin 
yılda en az bir kez kontrolünü 
yaptırmaktan sorumlu tutulu-
yor”

YENİŞEHİR - BURSA Yaklaşık 
3000 kişinin izlediği Roman 
Gecesi’ne, Yenişehir Belediye 
Başkanı Süleyman Çelik, Bele-
diye Meclis Üyeleri, Yenişehir 
Romanlar Derneği Başkanı Yıl-
dırım Belikırıkoğlu, siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü ve 
basın mensupları katıldı.

‘’Herkese Teşekkür 
Ederim’’
Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunması ile başlayan 
programda ilk olarak Yenişehir 
Romanlar Derneği Başkanı Yıl-
dırım Belikırıkoğlu, kardeşlik 
köprüsü kurarak ayrımcılığın 
önüne geçilebileceği vurgu-
sunu yaptığı konuşmada: “Ro-
manlar Yenişehir’in önemli bir 
parçasıdır. Bizler her zaman 
beraberlik içerisinde yaşama-
yı seven insanlarız, bu konuda 
önder ve yardımcı olan Yeni-
şehir Kaymakamımız’a, Beledi-
ye Başkanımız’a, İlçe Emniyet 
Müdürümüz’e ve bu gecenin 
gerçekleşmesinde emeği ge-
çenlere teşekkür ederim” dedi.

Bilecik Belediyesi ile imzalanan 
protokol gereği; Bilecik Beledi-
yesi sınırları içerisinde bulunan 
binalardaki asansörlerin, güvenli 
ve işletme yönünden uygun 
çalıştığını tespit etmek için  pro-
tokol süresince kontrolleri, Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE)  
tarafından gerçekleştirilecek.

Yenişehir Belediyesi ile Yenişehir 
Romanlar Derneği’nin Santral 
Park Açık Hava Tiyatrosu’n-
da, konuk Sanatçılar Aysun 
Taşçeşme ve Sinan Zorbey‘in 
katılımlarıyla düzenlediği geceye 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

Düzce Belediye Başkanı 
Mehmet Keleş’in de aralarında 
bulunduğu heyet, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile 
yaptıkları görüşmeler neticesin-
de Teknopark A.Ş. için 2 Milyon 
değerinde bir yatırım sağladı.

Subaşı Belediyesi tarafından sa-
hipli köpeklere kuduz ve parazit 
aşısı yapıldı. Belediyenin hopar-
lörinden yapılan duyurunun ar-
dından vatandaşlar köpeklerine 
aşı uygulamasının yapılması için 
sıra bekledi. Belediyeden yapılan 
açıklamaya göre belirli aralıklar-
la bu tür hizmetler verilecek.

DÜZCE Düzce Belediye Başkanı 
Mehmet Keleş’in de araların-
da bulunduğu Düzce heyeti, 
Ankara temaslarından eli dolu 
dönüyor. Düzce Valisi Ali İhsan 
Su, Düzce Milletvekilleri, Düzce 

Belediye Başkanı Mehmet Keleş 
ve Düzce Üniversitesi Rektörü 
Funda Sivrikaya Şerifoğlu’ndan 
oluşan heyet Ankara’da, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fik-
ri Işık’ı ziyaret etti. Yapılan gö-
rüşmeler neticesinde toplam 
ihale bedeli 3 Milyon 600 Bin 
TL olan yatırım için 2 Milyon TL 
değerinde destek sağlandı. Gö-
rüşmelerde Düzce Teknoloji Ge-
liştirme Bölgesi altyapı projeleri 
hakkında bilgiler verildi.

SUBAŞI - YALOVA Subaşı Beledi-
yesi ve Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık İlçe Müdürlüğü iş birliği 
ile sahipli köpeklere kuduz ve 
parazit aşısı uygulaması gerçek-
leştirildi. Subaşı Belediyesi’nin 
hoparlörlerinden yapılan du-
yurunun ardından vatandaşlar, 
tasmalarını takarak getirdikleri 
köpeklere aşı uygulamasının ya-
pılması için sırada bekledi. Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür-

lüğü yetkilileri kuduz aşısının he-
men her yıl yapılması gerektiğini 
ifade etti. Belediyeden yapılan 
açıklamaya göre uygulama devam 
edecek.  Subaşı Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz ise konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada Subaşı Beledi-
yesi’nin her zaman hayvan dostu 
bir belediye olduğunu ve candost-
larımızın sağlıklı koşullarda yaşa-
yabilmeleri için belediyenin elin-
den geleni yaptığını söyledi.
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GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLAR SANATLA BULUŞTU
Sancaktepe Belediyesi Fatma 
Ana Mutlu Evler Merkezi tara-
fından gerçekleştirilen sosyal 
sorumluluk projesi ile görme 
engelli vatandaşlar sanatla 
buluştu.

SANCAKTEPE - İSTANBUL Gör-
me engelli vatandaşlar, İstanbul 
Modern Sanatlar Müzesi’nde dü-
zenlenen “Dokunduğum Renk” 
adlı atölye çalışmasında bir araya 
geldi. Görme engelli vatandaşları 
sanatla buluşturmayı amaç edi-
nen program, İstanbul Modern 
Müzesi Sanat Danışmanı Ayşegül 
Hanım ve Fatma Ana Mutlu Evler 
Merkezi Sanat Sorumlusu, Sena 
Uzun tarafından gerçekleştirildi. 
Müzedeki ilk çalışma, sanat eser-
lerinin en ince ayrıntısına kadar 
betimlenmesiyle başladı.

Eserleri Daha İyi 
Hayal Ettiler
Eren Eyüboğlu, Bedri Rahmi 
Eyüboğlu gibi Cumhuriyet dö-
nemi ressamlarının eserleri ince-
lenirken, dönemi anlatan Köylü 
Kadınlar ve Balıkçı Dükkanı adlı 
tablolar üzerinden, Cumhuriyet 
dönemimdeki yaşam hakkında 
yorumlar yapıldı. Daha sonra 
atölye çalışmasında betimlenen 
tabloların reprodüksiyon maket-
lerine dokunularak hangi tablo-
nun reprodüksiyonu olduğu tah-
min edildi. Ayrıca görme engelli 
vatandaşlara, Han kahvesinde ve 
balıkçı dükkânında kaydedilmiş 
sesler dinletilerek dönemi daha 
iyi hayal edebilmeleri sağlandı. 
Engelliler, eserlerdeki mekânla-
rın seslendirilmesiyle de eserleri 
daha iyi hayal etme fırsatı buldu.

DURSUNBEY’E “SEVGİ 
EVİ” YAPILIYOR
Dursunbey Belediyesi tara-
fından ilçede büyük bir eksiği 
kapatacak olan Yaşlı Bakım 
evi önümüzdeki günlerde 
hizmete açılacak. Dursunbey 
Belediye Başkanı Ramazan 
Bahçavan Sevgi evini incele-
yerek eksikleri inceledi. 

DURSUNBEY - BALIKESİR Dur-
sunbey Belediye Başkanı Ra-
mazan Bahçavan’ın talimatı ile 
kurulmaya karar verilen Yaşlı 
bakım evi kapılarını açmaya 
hazırlanıyor. Tadilat tamirat 
ve iç müştemilatının belediye 
bütçesine dokunulmadan ha-
yırseverlerin katkıları ile oluş-
turulan Sevgi Evinde, yaşlıların 
rahatı için en ince ayrıntı dahi 
düşünüldü. Geçtiğimiz gün 
Sosyal Hizmetler Müdürlü-
ğü personeli ile birlikte Sevgi 
evinde incelemelerde bulunan 
Başkan Bahçavan buranın ek-
siklerini çalışanlara not ettirdi.

BELEDİYEDEN HALKA 
ÜCRETSİZ İNTERNET 
HİZMETİ 
Söğüt Belediye Başkanlığı 
tarafından 7 bölgede kullanıcı-
lara ücretsiz internet hizmeti 
sunuluyor. 

SÖĞÜT - BİLECİK Belediye Baş-
kanı Halil Aydoğdu yaptığı 
açıklamada, belediye olarak 
halkın, esnafın ve özellikle 
gençlerin daha modern ortam-
larda yaşayabilmesi ve tek-
nolojiden yararlanabilmeleri 
için ücretsiz internet sistemi 
kurduklarını belirtti. Hükü-
met meydanı, belediye binası 
bahçesi, Ertuğrulgazi Türbesi 
ve tören alanı, otogar, 100. 
Yıl Çay Bahçesi, Şehit Fedai 
EFE Çay Bahçesi, Park 1299 
ve Türk Sofrası olmak üzere 7 
ana bölgede kullanıcılara Sö-
ğüt Belediyesi olarak ücretsiz 
internet bağlantısı sunuluyor.

PRİAPOS DENİZ 
FESTİVALİ BAŞLADI
Bu yıl 6’ncısı gerçekleşen, 
Karabiga Priapos Deniz Fes-
tivali’nin ardından Karabiga 
Belediye Başkanı Muzaffer 
Karataş, festivale özel bir me-
saj yayınladı. Başkan Karataş, 
mesajında Karabiga halkı 
başta olmak üzere destekte 
bulunan herkese teşekkür etti.

KARABİGA - ÇANAKKALE Kara-
biga Belediye Başkanı muazaf-
fer Karataş festivale dair özel 
bir mesaj yayınladı. Başkan 
yayınladığı mesajında; “6. Ka-
rabiga Priapos Deniz Festiva-
li’nde maddi-manevi destekle-
riyle bizleri yalnız bırakmayan,  
Çanakkale Milletvekilimiz Ali 
Sarıbaş’ a, Biga Kaymakamımız 
Sayın Fatih Genel’e, Biga Bele-
diye Başkanı Sayın İsmail Işık’a, 
Gümüşçay Belediye Başkanı 
Sayın Adnan Pastırmacı’ya, 
Karabiga Liman Başkanı Sayın 
Kerim Doğan’a, Karabiga halkı-
mıza, basın mensuplarına, per-
sonelime, ve tüm dostlarımıza 
teşekkürlerimi sunarım” açıkla-
masında bulundu.

Altınova’da Su Kaynağı Bulundu Üsküp’te Tarihi Açılış

Dünya Birincilerine Diz Üstü Bilgisayar

Gönüllü Turizm Elçileri İş Başında

ALTINOVA - YALOVA   Yalova’ya 
bağlı Altınova’da geçtiğimiz 
günlerde yeni su kaynağı bulun-
du. Altınova´da yeni bulunan su 
kaynağı ilçede büyük sevinç ya-
şattı. Bulunan su kaynağıyla ilgi-
li çalışmalar başlatıldı. İstanbul 

İzmir Otoyol çalışması esnasın-
da Çavuşçiftliği Havuzdere ara-
sında kalan bölgede yer altından 
çıkan su sevinç yarattı. Bölge-
yi incelemeye giden Altınova 
Kaymakamı Nurullah Kaya ve 
Altınova Belediye Başkanı Dr. 
Metin Oral, su çıkan bölgeyi ye-
rinde inceledi. Başkan Oral ko-
nuyla ilgili yaptıkları açıklama-
da, “Su kaynaklarını inceledik. 
Hemen zemin etüdü ve kaynak 
çalışmalarına başlıyoruz” dedi.

ÜMRANİYE - İSTANBUL Make-
donya Üsküp’te bulunan tarihi 
Arasta Camii, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapılan 
restorasyon çalışmalarının ar-
dından düzenlenen bir törenle 
hizmete açıldı. Açılış törenine 

Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can da katıldı. Makedon-
ya’nın başkenti Üsküp’te bulu-
nan ve sadece bir duvarı günü-
müze ulaşan Osmanlı Çarşısı 
içerisindeki Tarihi Arasta Camii, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
çalışmalarıyla restore edilerek 
70 yıl sonra tekbirlerle yeniden 
ibadete açıldı. Programa; Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe başta olmak üzere 
çok sayıda önemli isim katıldı. 

KEŞAN - EDİRNE   Keşan Belediye 
Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, 
Amerika’da düzenlenen I-SWEEEP  
yarışmasında çevre biyolojisi dalın-
da dünya 1.si,  Hollanda’da düzen-
lenen Internetional Environmental 
Sustainabilitiy Project Olympiad 
yarışmasında da dünya 2.si olarak 
Keşan’ın adını dünyaya duyuran Ke-
şan Dr. Rıfat Osman Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi öğrencisi Merih Aka-
lın ve Proje Koordinatörü Hasan 
Avcu’ya çalışmalarında kullanmak 
üzere diz üstü bilgisayar hediye etti.

“Büyük Bir Başarı”
Hediyeleri teslim almak için Ke-
şan Belediyesi’ne gelen Okul 
Müdürü Ahmet Küçük, Müdür 
Yardımcısı Nilgün Çine, Proje 
Koordinatörü Hasan Avcu ile 
Okul Aile Birliği Başkanı ve aynı 
zamanda Merih Akalın’ın annesi 
olan Aylin Akalın’ı, Özcan makam 
odasında ağırladı. Okul yöne-
ticilerini, proje öğretmenini ve 
öğrenciyi başarılarından ötürü 
tebrik eden Özcan, “Amerika’da 

dünya 1.’si, Hollanda’da dünya 
2.’si olmak hiç kolay bir şey de-
ğil. Öğrencimiz ve öğretmenimiz 
bunu başardı. Benim gözümde 
de çok büyük bir başarıya imza 
attılar. Umarım Keşan Belediyesi 
gibi diğer kurumlar da başarıyı 
takdir ederler. Keşan Belediye-
si olarak her zaman başarının 
yanında ve arkasındayız” dedi. 
Okul Aile Birliği Başkanı Aylin 
Akalın da proje kapsamında en 
büyük desteği Keşan Belediye-
si’nden aldıklarını ifade etti.

Altınova´da yeni bulunan su 
kaynağı ilçede büyük sevinç 
yaşattı. Bulunan su kaynağıyla 
ilgili çalışmalar başlatıldı. 

Tarihi Arasta Camii törenle 
hizmete açıldı. Açılış törenine 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’da katıldı...

Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. 
Mehmet Özcan, Dünya birinci-
si olan öğrenci ve öğretmene 
dizüstü bilgisayar hediye etti. 

Fatih’e gelen turistlere yol 
göstermek ve yardımcı olmak 
amacıyla oluşturulan gönüllü 
turizm elçileri sahaya indi.

FATİH - İSTANBUL Fatih Beledi-
yesi’nin “Gönüllü Turizm Elçileri 
Projesi” kapsamında yabancı dil 
bilen gençler, Tarihi Yarımadaya 
gelen turistlere yardımcı oluyor, 
ülkemizin tanıtımına katkıda bu-
lunuyor. Fatih Belediyesi, tara-
fından bu yıl 5.si organize edilen 
‘Gönüllü Turizm Elçileri Projesi’ 
kapsamında 400 gönüllü turizm 

elçisi, tarihi yarımadaya gelen 
turistlere yol gösterip yardımcı 
oluyor. 

İstanbul 
Medeniyetlerin 
Buluşma Noktası
Yaşları 14 ile 28 arasında deği-
şen lise ve üniversite öğrenci-
lerinden oluşan gönüllü turizm 
elçileri, turistlere yardımcı 
olurken, yabancı dillerini de 
geliştirme şansı yakalıyor. “Ask 
Me/Bana Sor” yazılı giysileriyle 
turistlere yardımcı olan gençler, 
turistler tarafından ilgiyle karşı-

lanıyor. Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir konuyla ilgili 
yaptığı konuşmada, öğrencilik 
yıllarında kendisinin de arkadaş-
larıyla birlikte Sultanahmet’te 
turistlere yardımcı olarak bir 
nevi gönüllü elçilik yaptıklarını 
belirterek, gönüllü elçilere te-
şekkür etti. “İstanbul bir mar-
ka şehir” diyen Başkan Demir, 
İstanbul’un tarihini ve kültürel 
değerlerinin en doğru şekilde 
yabancı misafirlere tanıtmak 
gerektiğini söyledi. Demir, “İs-
tanbul’un bütün  medeniyetlerin 
buluşma noktası” diyerek proje-
nin önemini anlattı.
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İSKİ’YE ULUSLARARASI 1.LİK ÖDÜLÜ
Su temini, içmesuyu ve atıksu 
arıtma, laboratuar, faturalama, 
tahsilat ve abonelik gibi tüm 
işlemlerinde gelişen teknolojiyi 
yakından takip eden ve kullanan 
İSKİ, e-çevre projeleri dalında ulus-
lararası 1.lik ödülüne layık görüldü.

İSTANBUL Ödülü İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’a, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu Başkanı Tayfun 
Acarer verdi. Birleşmiş Millet-
ler’in desteğiyle Uluslararası Tele-
komünikasyon Birliği tarafından 
organize edilen WSIS Proje Yarış-
ması’na Almanya, İtalya, Japonya, 
İran, Malezya, Hindistan gibi 44 
farklı ülkeden toplam 141 adet 
proje katıldı. 3 proje ile finale ka-
lan İSKİ, “Su ve Atıksu Analizi için 
Bilgi Tekonolojisi Kullanımı Proje-
si” ile e-çevre dalında 1. oldu.

YENİ ALINAN 
ARAÇLARLA 
BALIKESİR İTFAİYESİ 
DAHA ETKİN
Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi İtfaiye Daire Başkanlığı 
tarafından Körfez bölgesinde, 
özellikle yangın anında ulaşı-
mın zor olduğu dar sokaklar-
da kullanılmak üzere alınan 
3 adet rotfi re sistemli araç 
hizmete girdi.

BALIKESİR Edremit, Ayvalık ve 
Altınoluk olmak üzere Körfez 
bölgesinde herhangi bir yangın 
durumunda ilgili grup amir-
liklerine ani müdahale imkanı 
sağlayan ve yangının büyüme 
riskine karşı gelecek ekibe za-
man kazandırmak üzere tasar-
lanan çift kabinli pikap üzerine 
monteli rotfire sistemli araçlar, 
daha az su ve köpük kullanarak 
dar alanlardaki yangın olayları-
na müdahale edebilme özelliği 
taşıyor. Yeni alınan araçlarla 
birlikte Balıkesir Merkez dahil 
olmak üzere, İtfaiye Daire Baş-
kanlığı bünyesinde bulunan 
rotfire sistemli araç sayısı 4’e 
yükselerek Balıkesir İtfaiye-
si’nin yangınlara daha etkin ve 
hızlı bir şekilde müdahale et-
mesi sağlanıyor.

SULTANGAZİ 
KENT ORMANLARI 
İSTANBULLULAR’IN 
GÖZDESİ OLDU
Hafta sonu ormanlık ve mesi-
re alanlarını tercih eden İstan-
bullular, Hacı Bektaş-ı Veli ve 
Mimar Sinan Kent Ormanı’na 
akın ediyor. 
SULTANGAZİ - İSTANBUL 
Ormanlık ve mesire alanlarını 
tercih eden binlerce İstanbullu; 
Hacı Bektaş-ı Veli ve Mimar 
Sinan Kent Ormanı’nda ağaçlar 
altında, Alibey Havzası’nın 
muhteşem manzarası karşısın-
da piknik keyfini yaşıyor. Sultan-
gazi Belediyesi hatıra orman-
larına bir yenisi daha eklendi. 
Mimar Sinan Kent Ormanı’nda 
Soma’da hayatını kaybeden 301 
maden işçisi anısına “Hatıra 
Ormanı” oluşturuldu. 

ŞEHİR MERKEZİNDE 
RENK ARMONİSİ
Bolu Belediyesi Park ve Bah-
çeler Birimi tarafından geçen 
yıl Kasım- Aralık aylarında 
dikilen gül ve bitkiler çiçekleri-
ni açmaya başladı.

BOLU Şehir merkezindeki gö-
beklere, refüjlere ve parklara 
dikilen rengârenk çiçekler 
görenleri büyülüyor. Park ve 
Bahçeler ekipleri tarafından 
geçtiğimiz yıl dikilen 200 bin 
adet menekşe,  260 bin adet 
lale, 30 bin adet çuha,10 bin 
adet süs lahanası ve 10 bin 
adet de gül çiçek açarak şe-
hir merkezinde güzel bir renk 
armonisi oluşturdu. Belediye 
Başkan Yardımcısı Emine Da-
varcıoğlu konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada “Daha güzel ve 
daha yeşil bir Bolu oluşturaca-
ğız” dedi.

Renklenen Cam Kumbaralar Sergileniyor

“Soma Maden Şehitleri” Anısına 301 Fidan 

Başiskele’de Dereler Temizleniyor

ATAŞEHİR - İSTANBUL  Ataşe-
hir’deki ilkokul, ortaokul ve 
Yeditepe Üniversitesi öğren-
cilerinin hayal güçlerini ve el 
becerilerini kullanarak boya-
dıkları “Cam Kumbaralar” Ata-
şehir’in çeşitli mahallelerine 
yerleştirilmeden önce Palladi-
um AVM’de sergilendi. Ataşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ile Anadolu 
Cam işbirliğiyle organize edilen 
cam kumbara boyama çalış-

masıyla, camın geri dönüşümü 
konusunda farkındalık yaratı-
larak; hem kaynakların verim-
li kullanılması, hem çevrenin 
daha temiz tutulması hem de 
ekonomik kaybın önüne geçil-
mesi amaçlanıyor. 

Sergiye İlgi Yoğundu
Ataşehirliler’in yoğun ilgisini 
çeken serginin açılış kurdelesini 
Ataşehir Belediye Başkan Yar-

dımcısı Hüseyin Hışman, Çev-
re Koruma ve Kontrol Müdürü 
Ayten Kartal, Anadolu Cam 
Sanayi Kalite Çevre ve Teknik 
Standartlar Müdürü Haluk Şar-
dağ ile Ataşehir İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü İrfan Zeki Er bir-
likte kestiler. Boyanan cam kum-
baralar, sergilendikten sonra 
Ataşehir’in farklı mahallelerine 
yerleştirilecek. Çalışmalar önü-
müzdeki günlerde başlayacak.

“Cam Kumbara Boyama Atölye 
Çalışması”nda boyanan cam 
kumbaralar Palladium AVM’de 
sergileniyor.

GAZİOSMANPAŞA - İSTANBUL Fi-
dan dikme töreni, Belediye Başka-
nı Hasan Tahsin Usta, İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Bekir Servet Bakırcı, 
İlçe Müftüsü İsa Gürler, başkan 
yardımcıları, meclis üyeleri ve çok 
sayıda Gaziosmanpaşalı’nın katı-
lımıyla, Gaziosmanpaşa Belediye-
si Gençlik Parkı’nda gerçekleşti. 
Gaziosmanpaşa ilçe protokolü 
ve çocukların başlarında SOMA 
yazılı baretlerle yer aldığı, duygu-
sal anların yaşandığı programda 
bir konuşma yapan Başkan Usta, 

böylesine anlamlı bir günde Gazi-
osmanpaşalılar’la birlikte olmak-
tan gurur duyduğunu belirterek, 
“13 Mayıs’ta Soma’da yaşanan 
maden kazasında, yerin 400 met-
re derinliğinde 301 madencimizi 
şehit verdik. Bizler bu konuda ne 
kadar duyarlı olduğumuzu ve bü-
yük üzüntü duyduğumuzu, burada 
sağladığımız kalabalıkla, vatan-
daşlarımızla birlikte gösteriyo-
ruz. Bugün, şehitlerimizi bundan 
sonraki nesillere hatırlatabilmek, 
onların unutulmamalarını sağla-

mak amacıyla bu fidanların diki-
mini gerçekleştiriyoruz. İlerleyen 
günlerde, yetişen ağaçlar meyve 
vermeye başladığında, bu ağaçlar-
dan meyve toplayan vatandaşla-
rımız şehitlerimize dua edecekler. 
Ümit ediyorum, güzel ülkemizde 
bir daha böyle bir kaza yaşanmaz. 
Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor 
ve Allah’tan rahmet diliyorum” 
dedi. Fidan dikme töreni, Gazios-
manpaşa İlçe Müftüsü İsa Gür-
ler’in şehitler için okuduğu duanın 
ardından sona erdi. 

BAŞİSKALE - KOCAELİ Başiskele 
Belediyesi uygun alanlara huzurlu 
ve ahenkli yapılar yapmaya devam 
ediyor. Mehmetağa Mahallesi 
Dere Boyu Sokak üzerinde Kilez 
Dere’de suyun verdiği huzur, sa-
kinleştirici etkisi ile gerekli çevre 

düzenlemelerini yapan Başiskele 
Belediyesi çevreyle bütünleşen 
yeni bir sosyal alan oluşturdu. 
Sosyal alan yanında bulunan ka-
meriyelerde gerekli tadilatlarının 
yapan ekipler şimdide yaz ayı ne-
deniyle akışkanlığını kaybeden, 
sıcaklıkla yosun ve sazlıkların oluş-
tuğu Kilez Dere’de temizlik yapı-
yor. Çalışmaların yapıldığı alanda 
incelemelerde bulunan Başiskele 
Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz 
dere çevresinde oluşturulacak 
yeni noktalar için ilgili birim mü-
dürlerine talimatlar vererek “ Va-
tandaşlarımız için güzel bir rekre-
asyon ve gezi alanı yarattık” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
Soma ilçesinde yaşanan elim 
maden kazası nedeniyle hayatını 
kaybeden madencilerin anısına 
bir fi dan dikme töreni gerçekleş-
tirdi. Törende 301 şehit madenci 
anısına 301 fi dan dikildi.

Başiskele Belediyesi tarafından 
Kilez Deresi’nde temizlik çalışma-
ları yapılıyor. Başiskele Belediye 
Başkanı Hüseyin Ayaz, konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada amaçla-
rının vatandaşların rahat edeceği 
sosyal yaşam alanları oluşturmak 
olduğunu söyledi.
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Sultanbeyli Belediye Başkanı 
Hüseyin Keskin ile bir araya 
geldik. Başkan Hüseyin Keskin 
tüm sıcaklığıyla, sorduğumuz 
soruları yanıtladı. Sultanbeyli 
için gerçekleştirmek istediği 
projelerden bahseden Başkan 
Keskin, “Yaptığımız ve yapaca-
ğımız yatırımlarla ilçemizi kal-
kındırmaya devam edeceğiz” 
dedi. Bu arada Başkan Keskin’in 
tam bir kitap tutkunu olduğunu 
ve bu tutkusunu “sevda” olarak 
tanımladığını da özellikle belir-
telim. 

Başkanım öncelikle kentinizi 
sizden dinleyebilir miyiz?

Sultanbeylimizin tarihi çok eskile-
re dayanıyor. Birçok medeniyete 
ev sahipliği yapmış. Tabi tarihi bu 
kadar eskilere dayanmasına rağ-
men genç bir ilçeyiz. Yaklaşık 25 
yıllık belediyeyiz. Üç tarafımız or-
manlarla kaplı buna bağlı olarak 
geçtiğimiz yıllarda yapılan araştır-
mada Marmara Bölgesi’nde havası 
en temiz ilçe seçildik. Sultanbeyli 
Anadolu’nun adeta özetidir. Bu-
rada 81 vilayetimizden vatandaşı-
mız yaşıyor. Bir kültür harmanıyız, 
küçük bir Anadolu diyebiliriz. 

Kentin gelişmesi adına ne tür 
çalışmalar yapılıyor? Neler ya-
pılacak?

Sultanbeyli göreve geldiğimiz za-
man acil ihtiyaçları olan ve bir an 
evvel hizmete kavuşması gere-
ken bir ilçe konumundaydı. Yap-
tığımız çalışmalarla ilk hedefimiz 
ilçemizin bu acil ihtiyaçlarına 
çözüm üretmek oldu. Geçtiğimiz 
dönem hayata geçirdiğimiz pro-
jelerle Sultanbeyli’nin hem fiziki 
olarak hem de kültürel olarak 
kalkındığını görüyoruz. İlçemiz 
Anadolu yakasının hizmeti hak 
eden ama bugüne kadar bunu 
tam anlamıyla alamayan ilçele-
rinin başında geliyordu. Sultan-

beyli’de ilk etapta fiziki ihtiyaç-
ları giderecek çalışmalar hayata 
geçirdik. İlçemiz neredeyse tüm 
kamu binalarından yoksundu. 
Yaptığımız çalışmalar neticesin-
de Sultanbeyli’ye yeni bir hü-
kümet konağı, askerlik şubesi, 
kültür merkezleri, kütüphane, 
aile sağlığı merkezleri, gençlik 
merkezleri, yeni okullar ve bunun 
yanında yeni yaşam alanları ka-
zandırdık. İlçemizde ulaşım nok-
tasında büyük çalışmalar yaptık. 
Gelişim, 25 yıllık hayal olan, TEM 
bağlantı yollarının açılmasıyla 
başladı. TEM bağlantı yollarıyla 
Sultanbeyli dünyaya bağlandı 
ve Sultanbeyli’nin yatırımcıların 
dikkatini çekme-
sini sağladı. Açı-
lış sonrası ilçede 
milyon liralık alış-
veriş merkezleri, 
fabrikalar ve ko-
nutlar yükselme-
ye başladı. İlçenin 
artan nüfusunun 
getirdiği trafik yo-
ğunluğuna cevap 
vermek amacıyla 
kavşak düzenle-
meleri yaptık ve 
buna bu dönemde 
devam ediyoruz. 
Daha temiz yol-
lar, daha kullanışlı 
caddeler için, asfaltsız tek bir 
sokağımız kalmayana dek, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesinin 
de desteğiyle asfalt ve kaldırım 
çalışması yaptık. Geçtiğimiz dö-
nem yaptığımız çalışmalarla ilçe-
mizdeki asfalt oranını yüzde 99’a 
çıkardık. Daha güvenli cadde ve 
sokaklar için asfaltı tamamlan-
mış cadde ve sokaklarda kaldırım 
çalışması yapıyoruz. İlçemizin 
kaldırım oranının da yapılan ça-
lışmayla bir hayli yükseltildiğini 
söyleyebilirim. Ulaşım noktasın-
da da iyi seviyelere geldik ama 
yine de eksiklerimiz bulunuyor. 

İlçemizin yaşadığı ulaşım soru-
nunda en kesin çözüm metrodur. 
Bu konuda da İBB Başkanımız 
Kadir Topbaş gerekli tüm gayreti 
gösteriyor. Bu dönem bitmeden 
Sultanbeylimizin metroya kavu-
şacağını söyleyebilirim. En önem-
li sağlık yatırımımız olan devlet 
hastanesinin sözünü Başbakanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 
ilçeyi ziyareti sırasında vermişti. 
Sağlık Bakanlığı’nın destekleriyle 
devlet hastanesinin yapımı tüm 
hızıyla devam ediyor. 400 yatak-
lı, tam donanımlı hastane ilçenin 
tüm sağlık ihtiyacına cevap ve-
recek özelliklere sahip olacak. 
Devlet hastanemizin yanısıra 

Adil Mahallesi’nde yapılacak olan 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi sağlık 
alanında önemli bir eksiği gide-
recek. Çalışmaları başlayan mer-
kez, ağız ve diş tedavisi için ilçe 
dışına giden vatandaşın bu zo-
runluluğunu ortadan kaldıracak. 
İstanbul genelinde açılan toplum 
ruh sağlığı merkezlerinden biri 
de artık Sultanbeyli’de hizmet 
veriyor. Ve Sultanbeyli’nin en 
büyük projelerinden biri: Gölet 
Projesi… 23 yıldır beklenen pro-
jeyi Mart ayında hizmete açtık. 
Şimdi Gölet Anadolu yakasının 
en büyük sosyal alanlarından 

biri haline geldi. 200 dönümlük 
alanda uygulanan devasa proje 
hem çevre ilçelerden hem de Sul-
tanbeyli’den binlerce vatanda-
şımızı ağırlıyor. Tarihi kimliğiyle 
ilçenin ayrılmaz parçası olan Ay-
dos Kalesi, son dönemde yapılan 
çalışmalarla gün yüzüne çıktı. 
Çalışmaları devam kalenin sur 
çevresindeki arkeolojik kazı ça-
lışmaları tamamlandı, restoras-
yonu ise devam ediyor. 

Sultanbeyli için hedefiniz ve ha-
yaliniz nedir?

Önümüzdeki süreçte Sultanbey-
li’nin daha da gelişmesi arzusun-

dayız. Dönemimiz-
de ivme kazanan 
yatırımların art-
ması Sultanbey-
li’nin her yönüyle 
kalkınması anlamı 
taşıyor. İlçemiz 
büyük ölçüde fiziki 
olarak eksiklerini 
yaptığımız çalış-
malarla tamam-
ladı. Bu dönem 
ile ilgilide büyük 
ç a l ı ş m a l a r ı m ı z 
olacak. Metro, 
üniversite, eğitim 
kampusleri, branş 
okulları, otopark-

lar, yeni meydanlar gibi çok sayıda 
projeye imza atacağız. Yaptığımız 
ve yapacağımız yatırımlarla ilçe-
mizi kalkındırmaya devam ede-
ceğiz.

Geçtiğimiz günlerde çağrı mer-
kezinde telefonlara cevap ver-
diğinizde dair haberler basında 
yer aldı. Vatandaşlar istedikleri 
zaman sıkıntılarını ve dertlerini 
sizinle paylaşabiliyorlar mı?

İstanbul’da yaşıyoruz, iletişim 
çağındayız. Anlık ulaşma; Twit-
ter, Facebook, mail, mesajlaşma 
gibi iletişim ağlarıyla olabiliyor. 

Bunun dışında tabi bizimle gö-
rüşmek isteyen vatandaşlarımızı 
davet ediyoruz ve o şekilde gö-
rüşmeyi sağlıyoruz. Bahsettiği-
niz çağrı merkezinde de gelen 
telefonlara bakınca tabi zaman 
zaman sürprizler oluyor, direkt 
karşılarında bizi bulabiliyorlar. 
Ama İstanbul’da tabi ciddi prog-
ramlar var, o programlar içerisin-
de yine en rahat ulaşılabilenler-
den olduğunu düşünüyorum.

Bu çalışmada yaşanan ilginç olay-
ları kısaca anlatabilir misiniz?

Mesela telefona başkanın cevap 
verdiğini inanmıyorlar. İnandır-
mak için biraz uğraşıyorum. En 
son mesela bir vatandaşımızı ara-
dığımda o bir arkadaşının kendisi-
ne şaka yaptığını düşünmüş. Tele-
fonda da bana ‘’Oğlum git işine’’ 
gibi bir argo terimini kullandı. En 
sonunda ‘’sevgili kardeşim zaman 
sıkıntımız var, 5 dakikadır size 
kendimi anlatmaya çalışıyorum. 
Siz konunuzu anlatın da’’ diyerek 
zor ikna ettim. Bu tarz durumlarla 
karşılaşabiliyoruz. 

Kitap okumayı sever misiniz? En 
son hangi kitabı okudunuz?

Evet. Özellikle lise yıllarımda çok 
yoğun kitap sevdamız oluştu. 
Hatta abarttığımı düşünen ho-
calarımız vardı. Kitap olmadan 
dışarıya çıkmazdım. Gittiğim yer-
lerde boş zamanlarım oluştuğu 
zaman hemen kitabımı okumaya 
başlardım. Siyasetin, siyasetçile-
re verdiği en büyük zararlardan 
bir tanesi kendilerine yeterince 
zaman ayıramamaktır. Yani eski 
okuma alışkanlıklarını sürdüre-
bilecek zamanları oluşturamama 
gibi bir durum var. Tabi bu bir ba-
hane değil, yine kitap okumaya 
devam ediyoruz. Şimdi ise Turgut 
Cansever’in bir kitabını okuyo-
rum. Ondan önce de ‘’Operas-
yon’’ isimli kitabı okudum.

SULTANBEYLİ’NİN 
KİTABA SEVDALI 
BAŞKANI

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI
HÜSEYİN KESKİN:

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 
tam bir kitap tutkunu. Öyleki bir dönem yanın-
da kitabı olmadan asla dışarıya çıkmazmış. 
Şimdilerde Turgut Cansever’in kitaplarından birini 
başucu kitabı yapan Başkan Keskin “İlçemizi 
kalkındırmaya devam edeceğiz” diyerek başladı 
sorularımızı cevaplandırmaya. Keyifli bir röportaj 
oldu... Şimdi söz Keskin’de...  
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ROMANLARIN SOSYAL HAYATI KİTAP OLDU KADINLARA ÖZEL 
DİKİŞ EĞİTİMİ
Üsküp Belediyesi tarafından 
bayanlara özel dikiş kursu 
açıldı. Kurs için kullanılma-
yan Kütüphane Binası tahsis 
edildi.

ÜSKÜP - KIRKLARELİ Üsküp 
Belediyesi ile Kırklareli Halk 
Eğitim Merkezi ve Akşam Sa-
nat Okulu Müdürlüğü işbirliğiy-
le bayanlara özel “Dikiş Nakış 
Kursu” açıldı. Kurs için kentte 
Çarşı Meydanı’nda bulunan ve 
kullanılmayan kütüphane binası 
tahsis edildi. Hafta içi her gün 
saat 09.00’da başlayıp 16.30’da 
sona eren kursa 20 bayan kur-
siyer katılıyor.  Kurs Öğretmeni 
Gülay Daloğlu; konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada “Kursumu-
za katılımdan çok memnunum. 
Kayıtlar kapatıldıktan sonra 
kursa katılım konusunda birçok 
talep geldi. Fakat kayıtlar ka-
patıldığı için bu talepleri kabul 
edemedik. Kursiyerlerimizin 
hepsi çok isteki ve öğrenmeye 
karşı çok duyarlılar. Kurs biti-
minde sertifika verilecek” dedi.

KOSOVALI 
ÖĞRENCİLERE 
SİLPAGAR’DAN 
SERTİFİKA
Çiftlikköy Belediye Başkanı 
Ali Murat Silpagar, Kosova’nın 
Gilan kentinden Yalova’ya 
gelerek kuaförlük ve bilgisayar 
yazılım-donanım eğitimi alan 
27 öğrenciye sertifi ka verdi.

ÇİFTLİKKÖY - YALOVA Yalo-
va Berberler ve Kuaförler 
Odası ve Çiftlikköy Mesle-
ki Eğitim Merkezi’nin ortak 
projesi kapsamında geçtiği-
miz ay Kosova’dan Yalova’ya 
gelen öğrenciler, eğitimlerini 
tamamladıktan sonra Başkan 
Silpagar’ı ziyaret etti. Yalova 
Berberler ve Kuaförler Odası 
Başkanı Şenol Ulutürk ve Çift-
likköy Mesleki Eğitim Merkezi 
Müdürü Ahmet Özdemir, kat-
kılarından dolayı Başkan Sil-
pagar’a teşekkür etti. Beledi-
yede gerçekleştirilen sertifika 
töreninde öğrencilere kurs 
bitirme belgelerini tek tek 
veren Silpagar ise herkesle 
gurur duyduğunu dile getirdi.

FERİZLİ’DE EBRU
18 kursiyerin katılımıyla 
başlayan Ebru Kursu, Ferizli 
Belediye Hizmet Binası’nın 
üst katında başarılı bir şekilde 
devam ediyor. Başkan Soğuk 
burayı ziyaret etti ve Ebru 
yaptı.

FERİZLİ - SAKARYA Ferizli Be-
lediyesi tarafından Ebru kursu 
veriliyor. Kursu ziyaret eden  
Ferizli Belediye Başkanı Ah-
met Soğuk, burada bir de Ebru 
çalışması yaptı. Ebru’nun son 
derece zevkli bir sanat, insanı 
rahatlatan bir uğraş olduğunu 
ifade eden  Başkan Ahmet So-
ğuk; bu tür geleneksel sanat 
ve değerlerimizin gelecekte 
de toplumumuzda yaşatabil-
menin gayret ve bilincinde ol-
mamız gerektiğini belirterek 
Ebru hocası ve kursiyerlere 
başarılar diledi.

Haydi Kızlar Yazılıma

Ekoköy’ün Kadınları Hünerlerini Sergiledi

İTÜ Öğrencilerinin Uydu Teknolojisi’ndeki Zaferi!

ESENLER - İSTANBUL Esenler 
Belediyesi Sosyal Yardım İşle-
ri Müdürlüğü’nün Yıldız Teknik 
Üniversitesi (YTÜ) Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Bölümü 
(BÖTE) öğrencileri ile ortaklaşa 
hayata geçirdiği “Haydi Kızlar 
Yazılıma” projesi ile ilköğretim 
seviyesindeki kız öğrencilere 
yazılım eğitimi verildi. Proje kap-
samında Esenler Dr. İlhami Fay-
dagör Ortaokulu’nda okuyan 20 
başarılı kız öğrenci, yazılım eğiti-
mi aldılar. Esenler Belediyesi’nin 
kendilerine tahsis ettiği servis-

lerle Yıldız Teknik Üniversitesi 
Davutpaşa Kampüsü’nde eğitim 
alan öğrenciler, Esenler’in de gu-
ruru oldular. Projeyi gerçekleşti-
ren öğrenciler, toplumda oluşan 
bilgisayar dünyasında erkekle-
rin daha egemen olduğuna dair 
inancı yıkarak, özellikle yazılımın 
kızlar tarafından da yapılabilece-
ğini göstermeyi amaçladıklarını 
belirtti. Proje kapsamında yazı-
lımın eğitimini veren dört öğret-
men adayı da bu amaca uygun 
olarak kadınlardan oluştu.

Kendileri Yaptı 
Kendileri Oynadı
Projeye katılan öğrenciler, Mic-
rosoft Kodu Game programı ile 
kendi oyunlarını yazmayı öğrendi. 
“Kendi oyunumu kendim yapıyo-
rum” diyen öğrenciler, kendi baş-
larına elma yiyerek puan alabil-
me, dünya oluşturabilme, belli bir 
puan elde edince oyunu kazanma 
gibi becerileri kazandı. Kız öğren-
cilerin yazılıma beklenenden daha 
fazla ilgi ve başarı göstermesi pro-
jenin amacına ulaştığını gösterdi.

KARTEPE - KOCAELİ Kartepe Be-
lediyesi öncülüğünde İlçe Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve 
Ekoköy Kadın Üretim Merkezi 
iş birliğinde düzenlenen yöresel 
yemek festivalinde 25 kursiyer 
hünerlerini sergiledi. Ekoköy’de 
MARKA desteğinde yürütülen 

“Bir başka yaşam mümkün” adlı 
proje kapsamında girişimcilere 
yönelik eğitimler devam ediyor. 
Kartepe Belediye Başkanı Hüse-
yin Üzülmez, Ekoköy’de yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
Ekoköy’ün yoğun ilgi gördüğüne 
dikkat çeken Başkan Üzülmez, 
“Turizme, ilimize ve ilçemize kat-
kısı olacak Ekoköy, her kesimden 
ilgi ve destek görmekte. Bu proje 
kapsamında 2 dönüm arazi üze-
rinde 10 bungolov ev yapılacak” 
diyerek proje hakkında önemli 
açıklamalarda bulundu.

ŞİŞLİ - İSTANBUL Amerikan Uzay 
Derneği (AAS) ile Amerikan Ha-
vacılık ve Uzaycılık Ensitüsü’nün 
(AIAA) ortaklaşa girişimleriyle her 
yıl Teksas’ta düzenlenen Cansat 
Yarışması’na Şişli Belediyesi’nin 
sponsorluğuyla katılan İTÜ ARI-
SAT, final bölümünde gösterdiği 

muhteşem performansla birinciliği 
hak etti. İTÜ ARISAT Uydu Takı-
mı’nı oluşturan; Hasbi Sevinç, Mert 
Kahyaoğlu, Caner Balyemezler, 
Onur Alp Çakan, Çağrı Eren Dur-
kaya, Ümit Yelken ve Emre Erbu-
ğa’ya Şişli Belediyesi’nden de teb-
rikler geldi. Şişli Belediye Başkanı 

Hayri İnönü, konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada öğrencilerin her za-
man yanlarında olduklarını söyledi. 
Başkan İnönü, Şişli Belediyesi’nin 
gençlerin gelişmesi için yapılan ça-
lışmalara ve etkinliklere her zaman 
destekte bulunduğunu ve bu des-
teklerin devam edeceğini söyledi.

Esenler Belediyesi’nce hayata 
geçirilen ‘Haydi Kızlar Yazılıma’ 
projesi ile YTÜ Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Bölümü 
öğrencileri, Esenler Dr. İlhami 
Faydagör Ortaokulu’nda okuyan 
20 başarılı kız öğrenciye yazılım 
eğitimi verdi.

Kadın Üretim Merkezi’nde 
düzenlenen Osmanlı Mutfağı 
Yöresel Yemek Festivali çerçe-
vesinde Dünya Yemek Şam-
piyonu Ayten Saner’den 6 ay 
boyunca eğitim alan 25 kursiyer 
hünerlerini sergiledi. Değişik 
ve birbirinden güzel tatların yer 
aldığı festivalde kursiyerler kurs 
bitirme sertifi kalarını aldılar.

Ülkemizden 8, diğer dünya ülke-
lerinden 51 olmak üzere toplam 
59 takımın kıyasıya yarıştığı 
Cansat Competition – Model 
Uydu Yarışması’nın 2014 Dünya 
Şampiyonu Şişli Belediyesi’nin 
sponsorluğuyla katılan İTÜ 
Arısat Uydu Takımı oldu.

KOCAELİ Proje kapsamında Yeni-
mahalle ve Serdar Mahalleleri’nde 
yapılan araştırmalar neticesinde 
yazılan ‘’Kocaeli Romanlar Üzeri-
ne Sosyolojik Araştırma ‘’ isimli ki-
tabın tanıtımı fuar İçinde bulunan 
Sivil Toplum Merkezi(STM)’nde 
yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından AB Fonu destekli 
proje kapsamında hazırlanan kita-
bın tanıtım programında konuşan 
akademisyenler, projenin tüm Tür-
kiye’de örnek olduğunu dile getir-
di. Tanıtım programında projeyle 
ilgili bilgi veren Yrd. Doç. Dr. İsmail 
Barış, ‘’Çok önemli bir çalışma, biz 
de bu çalışmaya bilimsel anlam-
da destek verdik ve çok güzel bir 
akademik çalışma ortaya çıktı. 
Projeye katkı sağladığımız için çok 
memnunuz’’ dedi.

Yaşadıkları Yerler 
Araştırıldı
Tanıtım programında konuşan Yrd. 
Doç. Dr. H. Hüseyin Taylan, ‘’Temel 
amacımız Roman vatandaşları-

mızın hayatlarını araştırmaktı. Bu 
kapsamda Yenimahalle ve Serdar 
Mahallesi’nde çeşitli araştırmalar 
yaptık ve ortaya çıkan sonuçlar ile 
getirebilecek çözümleri üretmekte 
yardımcı olduk‘’ ifadesini kullandı. 

Öte yandan projenin Türkiye’de ilk 
defa Romanlar’ın sosyal hayatına 
bu kadar inilen bir proje olduğu ve 
örnek teşkil ettiği belirtildi. Büyük-
şehir Belediyesi’nin konuyla ilgili 
çalışmaları devam edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 
Romanlar Federasyonu ortaklığın-
da yürütülmekte olan ve Avrupa 
Birliği (AB) Fonu ile desteklenen 
“Kocaeli’de Roman Çocukların 
Eğitim Hayatına Entegrasyonu” 
isimli proje tamamlandı.
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BÜYÜKŞEHİRDEN BİR İLK DAHA GEBZE’DE SAĞLIKLI 
YAŞAM YÜRÜYÜŞLERİ
Gebze Belediye Başkanı Adnan 
Köşker’in başlattığı Eskihisar 
Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri sü-
rüyor. Yapılan tempolu yürüyü-
şün ardından Körfez’de tekne 
turu yapan Gebzeliler aileleriyle 
birlikte eğlenerek renkli bir tatil 
sabahı geçirdi.

GEBZE - KOCAELİ Gebze Bele-
diye Başkanı Adnan Köşker’in 
öncülüğünde başlatılan ve ge-
lenekselleşen Eskihisar Sağlıklı 
Yaşam Yürüyüşleri her hafta 
Pazar günleri devam ediyor.  
Eskihisar sakız ağacından start 
alan sağlıklı yaşam yürüyüşü-
ne aileleriyle birlikte katılan 
Gebzeliler’e ısınma hareketle-
rini, yürüyüşün ev sahibi Geb-
ze Belediye Başkanı Adnan 
Köşker yaptırdı. Eskihisar’ın 
eşsiz manzarası eşliğinde sa-
hil bandı boyumca tempolu iki 
tur yürüyüş yapan Gebzeliler, 
yorgunluklarını Sakızağacı Çay 
Bahçesi’nde kendilerine ikram 
edilen kahvaltıda attı. Kahvaltı-
nın ardından kendileri için özel 
olarak tahsis edilen tekneye 
geçen sağlıklı yaşam yürüyüş-
çülerine, Başkan Köşker de 
eşlik etti. Yürüyüşün ardından 
gezi teknesine alınan Gebzeli 
sporseverler Dilovası, Darıca, 
Bayramoğlu sahilini gezdi. Eşsiz 
Körfez manzarasını seyrederek 
yürüyüş yorgunluğunu atmayı 
ihmal etmeyen katılımcılar tek-
ne turu sürprizi karşısında Baş-
kan Köşker’e teşekkür ederek 
ayrıldılar.

KAĞITHANE’DE 
ENGELLER 
HİPOTERAPİ İLE 
AŞILIYOR
Kağıthane Belediyesi ilçede 
yaşayan engelli çocuklara 
Hasbahçe’de bulunan Hipo-
terapi Merkezi’nde atlı terapi 
imkanı sunuyor.

KAĞITHANE - KOCAELİ İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi 
Engelliler Merkezi (İSEM)’nin 
hayata geçirdiği proje ile ço-
cukların engellerini insanlarla 
iletişimi iyi olan atların üs-
tünde aşmaları hedefl eniyor. 
Hasbahçe Mesire Alanı’nda 
bulunan Hipoterapi Merke-
zi’nde bulunan atlarla zaman 
geçiren çocuklar programlı 
olarak merkeze geliyor. Ata 
binmenin heyecanını yaşayan 
çocuklarla buluşan Başkan 
Fazlı Kılıç, “Engelleri kaldır-
mak adına hepimiz omuzları-
mızda büyük sorumluluklar 
taşıyoruz. İnsanlarla kolay ve 
iyi iletişim kuran atlarla za-
man geçirmekten mutlu olan 
engelli vatandaşlarımızın hi-
poterapi seanslarından yarar-
lanması çok önemli” diyerek 
hipoterapiye katılan vatan-
daşlarla sohbet etti.

Obeziteye Karşı Günde 
En Az 5 Bin Adım

Toplum Sağlığı 
Müdürüne Ziyaret 

AÇSAP Birimi Hizmetinizde Çöp Evler Temizleniyor

 Adapazarı’nda Sağlık Personeline Teşekkür

BAHÇELİEVLER - İSTANBUL Bahçe-
lievler Belediyesi, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü 
ve Bahçelievler Şehit Cengiz Sa-
rıbaş Anadolu Sağlık Meslek Lise-
si’nin ortak katılımı ile düzenlenen 
“Sağlıklı Yaşam Bilinci Kazandırma 
Projesi”nin birinci etkinliği Bahçe-

lievler Belediyesi Şehir Korusu’nda 
gerçekleşti. Belediye ve ilçe sağlık 
müdürlüğünde görevli doktor ve 
hemşirelerin yanı sıra sağlık meslek 
lisesi öğrencilerinin de görev aldığı 
etkinlikte vatandaşlara; tansiyon, 
tokluk kan şekeri ölçümü ve vücut 
kitle endeksi ölçümünün yanı sıra 
obezite ve organ bağışı konula-
rında da bilgilendirme yapıldı. Et-
kinliğe katılan ve obezite sınırının 
üzerinde olduğu tespit edilenlere 
adımsayar cihazı hediye edildi. Ay-
rıca diyabet ve obezite problemi 
olan kişilerle ilgili olarak aile hekim-
lerine bilgi verileceği bildirildi.

GÖLCÜK - KOCAELİ Gölcük Be-
lediye Başkanı Mehmet Ellibeş, 
Ramazan ayı içerisinde fırsat 
bulduğu zamanlarda ziyaretler-
de bulundu. Başkan Ellibeş, Bu 
Gölcük Toplum Sağlığı Müdürü 

Fatma Kudal’ı makamında ziya-
ret ederek görevinde başarılar 
temennisinde bulundu.Gölcük 
Toplum Sağlığı Müdürü Fatma 
Kudal, yapılan ziyaretten do-
layı Gölcük Belediye Başkan’ı 
Mehmet Ellibeş’e teşekkür etti. 
Ziyarette Fatma Kudal, Gölcük-
te Sağlık hizmetleri konusunda 
yapılan çalışmalar ve hizmet-
ler hakkında Belediye Başkanı 
Mehmet Ellibeş’e bilgiler verdi. 
Ellibeş’te Kudal’ı başarılı çalış-
malarından dolayı tebrik etti ve 
çalışmalarının devamını dileye-
rek oradan ayrıldı.

ŞİLE - İSTANBUL Şile Belediye-
si tarafından kadınlar için Ana 
Çocuk Sağlığı ve Aile Planla-
ması (AÇSAP) birimi  kadınla-
rın hizmetine sunuldu. Yapılan 
sağlık ocağında artık hanımlara 

ria hizmeti verilmeye başlandı. 
Belediye halkın Ana Çocuk Sağ-
lığı Aile Planlaması için farklı 
ilçelere gitmesindense sağlık 
ocağına gelerek ria uygulama-
sından yararlanmalarını ve aile 
planlaması hakkında tüm soru-
larına cevap bulmalarını hedef-
liyor. Şile Belediyesi’nin halkın 
sağlığı için yaptığı çalışmalar 
önümüzdeki günlerde de de-
vam edecek.

GÖNEN - BALIKESİR Mahalleli-
nin şikâyetleri ile birlikte hare-
kete geçen ekipler, son olarak 
Plevne Mahallesi’ndeki bir çöp 
evi temizlediler. Temizlenen eve 
yakın oturan mahalle sakinleri 

tarafından memnuniyetle karşı-
lanan çalışma, bundan önce de 
birçok yerde gerçekleştirilmiş ve 
kötü koku ile çok daha tehlikeli 
durumlar ortadan kaldırılmıştı. 
Gönen Belediye Başkan Yardım-
cısı Süleyman Dökmen, bu tip 
durumlarda vatandaşların bele-
diyeye telefonla ulaşarak ya da 
beyaz masa birimine uğrayarak 
haber vermelerini rica ederek, 
bildirimlerle birlikte hemen ha-
rekete geçilerek temizliğin yapı-
lacağını belirtti.

ADAPAZARI - SAKARYA Adapa-
zarı Belediye Başkanı Süleyman 
Dişli, yerel seçimlerde engelli 
vatandaşların oy kullanmasına 
yardımcı olan sağlık personeli 
ile bir araya geldi. Yardımların-
dan dolayı sağlık çalışanlarına 
teşekkür eden Başkan Dişli 
‘’Öncelikle şunu gönülden söy-
lüyorum ki; bu ülke buralara 

hakkıyla çalışan insanların sa-
yesinde geldi ve daha da ileri 
gidecek. Ben ilçemizdeki tüm 
engelli ve yatalak vatandaş-
ları arayıp onlara oy kullanma 
haklarının olduğuna ve eğer is-
terlerse evlerinden alıp oy kul-
landıktan sonra tekrar evlerine 
bırakacağımızı söyledim. Sizden 
de bize bu konuda yardımcı ol-
manızı istedik, bizi kırmadınız. 
Tüm engelli vatandaşlarımızı 
evlerinden alıp oy kullandıktan 
sonra tekrar evlerine bıraktınız. 
Daha dün bu ülkede çalışanına 
nasıl maaş vereceğim diye dü-
şünen bir hükümet varken şim-
di ise hastalarımıza evde sağlık 
hizmetinin verildiği bir dönemi 
yaşıyoruz” dedi.

BURSA Hüdavendigar Parkı’nın 
güney bölümü, sağlıklı yaşam ve 
spor merkezi için ayrıldı. Onlarca 
dönümlük alana, sağlıklı yaşam ve 
spor merkezi için idare binası ku-
ruldu. İlk etapta 2 uzman eğitmen 
ile halka ücretsiz hizmet verecek 
olan merkezin kapsama alanı, 

7’den 70’e spor için egzersiz, jim-
nastik ve spor aletleriyle donatıl-
dı. Başta Hüdavendigar Parkı’nın 
çevresi olmak üzere tüm Bursa’ya 
hizmet verecek yaşam merkezinin 
açılışını gerçekleştiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Türkiye’de ilk kez bir belediyenin 
halkına sağlıklı yaşam imkanlarını 
sunmak ve herkesi spora yönlen-
dirmek için böyle bir yatırıma yö-
neldiğini söyledi. Konuşmalarının 
ardından Altepe, Büyükşehir bü-
rokratları ve Büyükşehir Beledi-
yespor yetkilileriyle tesisi hizmete 
açtı. Başkan Altepe vatandaşlarla 
birlikte jimnastik hareketleri yaptı.

Bahçelievler Belediyesi’nce ça-
ğımızın en büyük sorunlarından 
biri olan ve birçok hastalığın da 
tetikleyicisi kabul edilen obezite 
ile mücadele için Bahçelievler’de 
bir etkinlik gerçekleştirildi.

Gölcük Belediye Başkanı Meh-
met Ellibeş, Ramazan ayı içeri-
sinde fırsat bulduğu zamanlarda 
ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler-
de bulunduğu kişilerden biri de 
Gölcük Toplum Sağlığı Müdürü 
Fatma Kudalı oldu.

Şile Belediyesi, Ana Çocuk Sağ-
lığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) 
birimini kadınların hizmetine 
sundu.

Gönen Belediyesi ilçedeki çöp 
evleri temizliyor. Vatandaşlardan 
gelen şikâyetleri değerlendiren 
yetkililer, bazı evlerin kötü kullanıl-
dığından, bazı evlerin ise sahip-
sizlikten çöp eve dönüştüğünü 
tespit etti. 

Adapazarı Belediye Başkanı Süley-
man Dişli,  yerel seçimde engelli 
vatandaşların oy kullanmasında 
yardımcı olan sağlık personeli ile 
Saklı Göl’de bir araya geldi. Baş-
kan Dişli, “Engelli kardeşlerimizi 
hayata tutundurdunuz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
500 bin metrekarelik Hüdaven-
digar Parkı’na Bursalılar için 
ücretsiz sağlıklı yaşam ve spor 
merkezi kurarak, Türkiye’de bir 
ilke daha imza attı. 



MARMARA HABER
AĞUSTOS

SAPANCA-SAKARYA 75.000 m2 
alan üzerine yapılması planlanan 
proje  Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı tarafından hayata ge-
çirilecek. Ünlüce Mahallesi’ndeki 
incelemeleri sırasında İtalyan 
Kampı ile ilgilide bilgi alan Bakan 
İslam daha sonra  Kırkpınar’daki 
Sapanca Belediyesi’ne ait Kurt-
köy deresi üzerindeki rekreasyon 
alanı projesinde de incelemeler 
yaptı. Bakan İslam projenin en 
kısa sürede hayata geçirilmesi 
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından destek alınması için 
yardımcı olacağını söyledi.

Başkan Yılmazer 
Teşekkür Etti
Sapanca Belediye Başkanı Dr. 
Aydın Yılmazer yapmış oldu-
ğu açıklamada; ”Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanımız Sayın 
Doç. Dr Ayşenur İslam, MKYK 
üyemiz Çiğdem Erdoğan Ata-
bek ile birlikte ilçemizi bir dizi 
incelemelerde bulunmak üzere 
ziyaret etmiştir. Ünlüce mahal-
lemizde bulunan Delidüzü ala-
nımızda Sayın Bakanımız daha 
önce incelemelerde bulundu, 
bizden bölgenin konumu ile il-
gili bilgi aldı ve hemen talimat 
vererek o alanı değerlendirme 
konusunda çalışma başlatıldı. 
Geçtiğimiz günlerde Büyük-
şehir meclis toplantısında bu 
konu ile ilgili söz alarak açıkla-
ma yaptım ve plan değişikliği ile 
ilgili gündem maddesinin imar 
komisyonuna gönderilmesini 
sağladık” dedi.
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SAPANCA’YA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
HUZUREVİ YAPILACAK
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Doç. Dr. Ayşenur İslam, 500 
kişilik kapasitesiyle Türkiye’nin 
en büyük huzurevi yapılması için 
çalışma başlatılan alanı yerinde 
inceledi.

MERKEZ ŞEFİK CAMİİ 
BAHÇESİNE PARKE
Kandıra Belediyesi tarafın-
dan Aydınlık Mahallesi’nde 
bulunan Merkez Şefi k Camii 
bahçesine parke kaplama 
çalışması yapıldı.

KANDIRA - KOCAELİ Kandıra 
Belediyesi tarafından Merkez 
Şefik Camii bahçesine par-
ke kaplama çalışması yapıldı. 
Kandıra Belediye Başkanı Ünal 
Köken “her kişi bir engelli ada-
yıdır” sözüne vurgu yaparak 
verdiği talimatlar doğrultusun-
da engelli vatandaşların camiye 
kolay bir şekilde gire bilmesi için 
engelli merdiven çalışması da 
yaptırdı. Başkan Ünal Köken  
konuya ilişkin yaptığı açıklama-
da “İlçemiz genelinde bulunan 
tüm camilerimizin eksikliklerini 
gideriyoruz.” dedi.

İNCEDERE TRAFİĞİ 
RAHATLADI
Yenice Belediyesi birçok kö-
yün ulaşımı ile Çıra Pazarı’na 
yapılacak sosyal tesislerin 
yolu niteliğindeki yol güzer-
gâhında başlattığı kapsamlı 
çalışmaları sürdürüyor. 

YENİCE - ÇANAKKALE Geç-
tiğimiz yıl yol güzergâhını 
köprünün bulunduğu bölü-
me kadar genişleten ve yol-
da yer yer 4 aracın yan yana 
gelebilecek kadar geniş yol 
yapan Yenice Belediyesi, bu-
rada yapacağı asfaltlamanın 
ön hazırlık çalışmalarını da 
sürdürüyor. Yenice’yi turiz-
me açmak için büyük çaba 
sarf eden ve bu konuda tüm 
kararlılığını ekibi ile orta-
ya koyan Belediye Başkanı 
Zeki Çaylı, yolun 2014 yılı 
döneminde asfaltlanacağını 
müjdeledi. Çıra Pazarı yolunu 
asfaltlayarak, buraya pikniğe 
gidecek vatandaşlara ve araç 
sahiplerine kolaylık sağlamayı 
hedefl eyen Yenice Belediyesi, 
yol güzergâhında bordür ve 
korkuluk ile zemin düzenleme 
çalışmalarını tamamladı.

8 ADET YENİ ÇOCUK 
PARKI HİZMETE 
ALINDI
Bandırma Belediyesi yeni 
dönemle birlikte kentin farklı 
noktalarına yapımı tamamla-
nan 8 adet yeni çocuk parkı, 
spor ve fi tness alanlarını 
hizmete aldı. 

BANDIRMA - BALIKESİR 
Park-Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerince kentin birçok 
noktasında yapımı gerçek-
leştirilen Çocuk Parkları ve 
Spor Aletleri Projelerinde, 
son olarak peyzaj çalışmaları 
tamamlanarak çocukların ve 
ailelerinin hizmetine sunul-
du. Konuyla ilgili olarak açık-
lamalarda bulunan Belediye 
Başkanı Dursun Mirza,  ço-
cukların sosyal ve bedensel 
gelişimlerine katkı sağlaması 
amacıyla yapımına başlanan 8 
adet yeni çocuk parkı ve spor 
alanlarıyla birlikte vatandaşların 
hem çocukları hem de aileleriyle 
birlikte hoş vakit geçirebilecekleri 
alanların olacağını söyledi.

Kadıköy’de Atık Sular Geri Kazanılıyor

Üsküdar’ın Çehresi Merkezden Değişecek

Başkan Aldı Eline Fırçayı… 

KADIKÖY - İSTANBUL Kadı-
köy Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü’nce hayata 
geçirilen projeyle evsel nitelikli 
atık sulardan elde edilen suyla 
yaz aylarında parklar sulanıyor, 
kış aylarında ise biriktirilen su-
larla kentin cadde ve sokakları 
temizleniyor. Su verimliliği çalış-
maları kapsamında kurulan Atık 
su geri kazanım sisteminde Ka-
lamış bölgesinde borularla tesise 
aktarılan kanalizasyon suları, ileri 
teknoloji uygulamalarla sulama 

suyuna dönüştürülüyor. 2013 
yılının Temmuz ayında başlatılan 
sistemle günlük 40 m3 atık su, 
sulama suyuna dönüşüyor.Kadı-
köy’de şu an Kozyatağı mahalle-
sinde Abdullah Öğücü Kız Yurdu 
ve Kalamış Atatürk Parkı nokta-
larında uygulanan proje, yakın bir 
tarihte Kadıköy’ün farklı noktala-
rında da hayata geçecek.

20.000 m3 Su Arıtıldı
Yaz aylarında Kadıköy’deki 
yeşil alanların sulamasında 

kullanılan arıtılmış sular, kış 
aylarında ise kapalı havuzlarda 
biriktirilmiş şekilde Kadıköy 
Belediyesi Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü tarafından cadde, so-
kak ve pazar yerlerinin temiz-
lenmesi amacıyla kullanılıyor. 
Bu sayede şebeke suyunun kul-
lanılma oranı Kadıköy’de olduk-
ça düştü. Atık su geri kazanım 
sistemiyle 2013 yılının Temmuz 
ayından bu yana Kadıköy’de 
toplam 20.000 m3 su arıtıldı.

ÜSKÜDAR-İSTANBUL Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
iftar yemeğinde buluştuğu Ah-
mediye ve Mimar Sinan mahal-
lesi sakinlerine, Üsküdar’ın çeh-
resini değiştirecek ve prestijini 
artıracak yeni projelerle ilgili bil-
gi verdi. Yeni projeler konusunda 
Başkan Türkmen, şunları söyledi: 
“Üsküdar merkezinde oturan 
vatandaşlara bir müjdemiz var. 
Üsküdar Belediyesi’ni modern 
bir binaya taşıyacağız. Çavuş-
dere’deki yeni hizmet binamızın 

çevresinde kapalı otoparklar ve 
işyerleri olacak. Son derece mo-
dern bir yapıya sahip olacağız. Şu 
andaki mevcut binamızın altını 
komple otopark yaparak üstü-
ne güzel bir meydan yapacağız. 
Park çalışmaları ile birlikte Üskü-
dar meydanını şimdiki halinden 
üç misli daha büyük bir alana 
kavuşturacağız. Şimdi her yağ-
mur anında Üsküdar’ın konumu 
gereği konutların ve işyerlerinin 
alt katını sular basıyor. İnşal-
lah bu yıl bitmeden Hâkimiyet-i 

Milliye Caddesi’nden başlamak 
üzere, Çavuşdere Caddesi’ne 
kadar olan bütün alan, diğer ta-
rafta Bülbülderesi Caddesi’nden, 
Cumhuriyet Caddesi’ne kadar 
olan yolları ve dereleri komple 
ıslah edeceğiz. İki metre derin-
liğinde 8 metre genişliğinde çok 
teferruatlı ve kapsamlı yağmur 
suyu kanalını başlatmış ve bir 
sene içinde tamamlamış olaca-
ğız. Merkezde oturan vatandaş-
larımızı su baskınlarından kur-
tarmış olacağız”.

GEMLİK - BURSA Gemlik Beledi-
ye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik 
Dört Yol Mevkii girişinin yeni 
düzenlemeler ile güzelleşerek 
ilçeye yakışır hale getirileceğini 
söyledi. Hisar Mahallesi Ulutaş, 
Önder, Reyhan, Teknik ve Orçe 
Siteleri bölgelerinde çevre dü-
zenleme çalışmalarının yanı sıra, 

Bursa-Yalova Yolu Gemlik girişi-
ne üçüncü şerit ana yol yaptık-
larını anlatan Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, “Siteler bölgesin-
den ana yola çıkmak çok zor olu-
yordu. Trafik açısından önemli 
sıkıntılara yol açıyordu. Biz de 
siteleri Bursa-Yalova yoluna 
bağlayan bölgede ana yolu üç 
şeride çıkarıyoruz. Böylelikle 
trafik sorununa yol açmadan 
siteler bölgesinden ana yola ko-
laylıkla bağlanılabilecek” dedi.

Gemlik Girişine Usta Eli 
Değiyor
Gemlik Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz’ın, yolun üç şeride çıka-
rıldığı bölgede yaya geçidi ve isti-
nat duvarı yapımında bizzat çalı-
şıp sıva yapması, “Gemlik girişine 
usta eli değiyor” yorumlarına yol 
açtı. Yılmaz, Borusan İlkoku-
lu’ndan sonra bölgeye yapılması 
planlanan    ortaokul hakkında da 
açıklamalarda bulundu.

Kadıköy Belediyesi hızla tükenen 
doğal su kaynaklarının korun-
masını Atık Su Geri Kazanım 
Sistemi ile sağlıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, Üsküdar’ın çehresinin 
merkezden değişeceğini söy-
leyerek müjde verdi: “Üsküdar 
Belediyesi’ni modern bir binaya 
kavuşturacağız”

Gemlik Belediye Başkanı Refi k 
Yılmaz’ın, yolun üç şeride çıka-
rıldığı bölgede yaya geçidi ve 
istinat duvarı yapımında bizzat 
çalışıp, sıva yapması, “Gemlik 
girişine usta eli değiyor” yorum-
larına yol açtı.
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BEŞİKTAŞ’TA ENGELLER KALKIYOR!
Beşiktaş Belediyesi, engelli 
vatandaşların yaşam kalitesi-
ni yükseltmek ve sorunlarını 
çözmek adına somut adımlar 
atmaya devam ediyor. 

TAVŞANLI’DA DÜZENLİ 
ŞEHİRCİLİK
Tavşanlı Belediye Başkanı 
Mustafa Güler, düzenli şehirci-
lik adına çalışmalar yaptıkları-
nı söyledi.

TAVŞANLI - YALOVA Tavşanlı 
Belediyesi Park-Bahçeler Mü-
dürlüğü ekipleri ilçe genelinde 
çalışmalarına aralıksız olarak de-
vam ediyor. Kış aylarında beledi-
ye seralarında üretilen çiçeklerin 
dikimi yapılmaya devam ediyor. 
Devam eden çalışmalarla ilgili 
olarak Tavşanlı Belediye Başka-
nı Mustafa Güler; “Tavşanlı’da 
2009 yılına kadar yapılan yeşil 
alanların beş yıllık dönemimizde 
toplam iki katı kadar yeşil alanı hal-
kımızın hizmetine sunduk.  Düzenli 
şehircilik adına yaptığımız bu tür ça-
lışmalarımız hız kesmeden devam 
edecek” dedi.

MODERN 
KAMELYALAR 
YERLERİNE MONTE 
EDİLİYOR
Mudanya Belediye Başkanı 
Hayri Türkyılmaz’ın talimatıyla 
tamamen belediyenin ma-
rangoz atölyesinde ve kendi 
personeli tarafından yapılan 
modern kamelyalar Mudanya 
ve Güzelyalı’da belirlenen 
noktalardaki yerlerine yerleşti-
rilmeye başlandı. 

MUDANYA - BURSA Mudan-
ya Belediye Başkanı Türkyıl-
maz’ın “böyle yapılırsa güzel 
olur, İsmet İnönü bulvarına 
canlılık ve renk gelir” düşünce-
siyle başlanılan kamelya pro-
jesi vatandaşlar tarafından da 
büyük ilgi görerek belediyenin 
bu çalışmasına destek geldi. 
İsmet İnönü Bulvarı boyunca 
yapılan düzenleme çalışmaları 
kapsamında, kamelyalar belir-
lenen yerlere yerleştirildi.

DERİNCE’DE 
HURDA ARAÇLAR 
TOPLANIYOR
Derince Belediyesi tarafın-
dan sokaklarda olan hurda 
araçlar toplanıyor. Hurda araç 
sahiplerine yapacakları işlem-
ler hakkında tebligat yapan 
ekipler, böylelikle hem vatan-
daşları ciddi bir mali yükten 
kurtarıyor hem de sokaklarda 
oluşan hurda araç kirliliğinin 
önüne geçiyor.

DERİNCE - KOCAELİ Sokaklar-
da park halinde bulunan hurda 
araçlar gerek emniyet gerekse 
görüntü kirliliği açısından sıkıntı 
teşkil ediyor. Derince Belediye-
si ekipleri de ilgili mevzuatlar 
ve vatandaşın yapabileceği iş-
lemlerle ilgili hurda araçlar için 
çalışma başlattı. Vatandaşlara 
yapacakları işlemler hakkında 
tebligat gönderiliyor.

“Bakireler Anıtı” Yeniden Hayata Geçiyor

Ankara-İstanbul Arası 3 Buçuk Saat Darıca’ya Yeni Park Geliyor

Uzunköprü’nün Kalbi Telli Çeşme Meydanı

MALTEPE - İSTANBUL Anıtın eski 
ihtişamlı günlere döndürülmesi 
için kolları sıvayan belediye, ilk ya-
pıldığında kıyıdan 50 metre açıkta 
bulunan, şimdi ise bir marketin 
otoparkında kalan simge yapıyı 
hayata döndürmeye hazırlanıyor.

Simge Ama Kimse 
Yerini Bilmiyor
Bakireler Anıtı,bir Maltepe aşığı 

olan ve Osmanlı Hava Kuvvet-
leri’nin kurucusu Süreyya İlmen 
(Paşa) (1874-1955)tarafından 
Süreyya Plajı’nın ve Maltepe’nin 
sembolü olması için yaptırıldı. 
1953 yılında açılan tapınak, ilk 
yapıldığında kıyıdan 50 metre 
uzaklıkta, denizin ortasındaydı. 
Eski Yunan mitolojisinde, evlen-
mek isteyen genç kızların Bakire-
ler Anıtı’nı ziyaret ettikleri efsa-
nesinden esinlenerek yapılan bu 
simgesel tapınak yaklaşık iki-üç 
metre çapında, altı direk üzerine 
oturtulmuş yuvarlak bir kubbe-

den oluşuyor. Günümüzde bir 
süpermarketin otoparkının or-
tasında durmaktadır. Anıtın ben-
zeri Karacaahmet Mezarlığı’nda 
bulunmaktadır. S.Ö. adındaki bir 
genç kızın 1915-1947 yılları ara-
sında yaşayıp genç yaşta hastala-
nıp vefat etmesi üzerine o yıllar-
da yaptırılmıştır. Süreyya İlmen 
Paşa’nın da tanıdığı Üsküdar’ın 
tanınmış zengin ailelerinden bi-
rinin kızına ait olan bu mezar, 
Süreyya Plajı anıtı ile tıpatıp aynı. 
Bir farkı ortasında genç kızın 
kabri var.

Havuz İçine Alınacak
Maltepe’nin simgesi olan anıt, 
sahilinin doldurulmasından son-
ra kara kısmında kaldı. Anıt, 80’li 
yıllarda yapılan sahil dolgusu ile 
sahil yolunun iç tarafında kaldı. 
Zamanla anıt, kentsel yapılaşma 
arasında gözden kaybolurken, 
anıtın ortasında bulunan kadın 
heykeli ise kırılarak yok edildi. 
Yıllardır insanların yanından ge-
çerken bile ne olduğunu bilmedi-
ği anıt yakın zamanda tekrar ih-
tişamlı görüntüsüne kavuşacak.

PENDİK - İSTANBUL Ankara-İs-
tanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) 
Pendik’te düzenlenen açılış 
töreniyle gerçeğe dönüştü. 
Düzenlenen törene Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan başta 

olmak üzere çok sayıda önemli 
sima katıldı. Türkiye’nin 70 yıl-
dır demiryolu hasreti çektiğine 
vurgu yapan Başbakan Erdo-
ğan, hükümete gelir gelmez 
hemen kolları sıvadıklarını be-
lirtti. Yüksek Hızlı Tren, Anka-
ra-İstanbul arasını 3 buçuk sa-
ate indiriyor. Bilet fiyatları ise 
şöyle, 7 yaş altı ücretsiz, normal 
70 TL, öğrenci 55 TL, 7- 12 yaş 
arası ise yarı fiyatına yani 35 
TL.  65 yaş üstü ise 35 TL olarak 
ifade edildi.

DARICA - KOCAELİ Darıca Be-
lediyesi kentin dört bir yanını 
parklarla donatıyor. Kente yeni 
yaşam alanları kazandıran Da-
rıca Belediyesi, Bağlarbaşı Ma-
hallesi’nde yeni bir parkı halkın 

hizmetine açmaya hazırlanıyor.  
Barış Sitesi yanında bulunan 
alanda devam eden çalışmalarda 
son aşamaya gelen ekipler çim-
lendirme çalışmalarını tamamla-
ma aşamasına gelirken, yeni bir 
parka kavuşulmuş olacak.

UZUNKÖPRÜ - EDİRNE Uzunköp-
rü Belediyesi tarafından 2011 
yılında projesi hazırlatılıp Trak-
ya Kalkınma Ajansı’nın 2013 
Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali 
Destek Programı’na gönderilen 
“Uzunköprü’nün Kalbi Telli Çeş-
me Meydanı” projesi %75 hibe 

desteği almaya hak kazanmıştı. 
2013 Ekim ayında başlayan ça-
lışmalar tamamlandı. Meydanın 
açılışı geçtiğimiz günlerde yapıldı.  
Yapılan açılış törenine Uzunköprü 
Belediye Başkanı Av. Enis İşbilen, 
Uzunköprü Kaymakam Vekili ve 
Meriç Kaymakamı M. Nurullah 

Karaman, Trakya Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreter Vekili Tuluğ Bay-
ram ile Uzunköprü’de yer alan 
Sivil Toplum Kuruluşları ile siyasi 
parti temsilcileri ve çok sayıda da-
vetli katıldı. Uzunköprü Belediye 
Başkanı Av. Enis İşbilen burada 
önemli açıklamalarda bulundu.

Maltepe Belediyesi’nin amb-
leminde yer alan ve ilçenin 
simgesi haline gelen ‘Bakireler 
Anıtı’ belediyenin hayata geçi-
receği projeyle yeniden suyla 
buluşacak. 

Pendik, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla YHT hat-
tının açılışına ev sahipliği yaptı. 
Böylelikle Ankara-İstanbul arası 
3 buçuk saate inmiş oldu.

İlçe genelinde yaptığı parklarla 
vatandaşa yeni yaşam alanları 
kazandıran Darıca Belediyesi, 
Bağlarbaşı Mahallesi’nde yeni bir 
parkı halkın hizmetine açmaya 
hazırlanıyor.

Uzunköprü Belediye Başkanı 
Av. Enis İşbilen’in önderliğinde 
“Uzunköprü’nün Kalbi Telli Çeş-
me Meydanı” açıldı. Meydanın 
açılış törenine çok sayıda önemli 
sima katıldı. Uzunköprü Belediye 
Başkanı Av. Enis İşbilen açılış 
töreninde önemli açıklamalarda 
bulundu. 

BEŞİKTAŞ - İSTANBUL Levent 
Hizmet Binası’nda “Engelsiz 
Beşiktaş” adına erişilebilirlik 
çalışmalarına başlayan Beşiktaş 
Belediyesi tarafından geçtiğimiz 
ay görme engelli vatandaşların 
binaya giriş çıkışlarını kolaylaş-
tıran hissedilebilir sarı iz takip 
bantları zeminlere döşendi. 
Kabartma yazılarıyla belediye 
binasının kat planı da gerekli 
yerlere yerleştirilmişti. Beşiktaş 
Belediye Başkanı Murat Hazine-
dar, konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada “Aslan yattığı yerden belli 
olur” sözünden hareketle ilk iş 
olarak belediye binasının en-
gellilere göre yeniden düzenle-
neceğini söylemişti. Çalışmalar 
gerçekleşti ve Beşiktaş Beledi-
yesi engellilerin kullanımına yö-

nelik olarak yeniden düzenlendi. 
Belediye Başkanı Av. Murat Ha-
zinedar, bir sonraki adımın ise 
Beşiktaş Çarşı’yı engelli kullanı-
mına uygun hale getirmek oldu-
ğunu belirtti. Başkan Hazinedar, 
konuşmasında ayrıca Beşiktaş 

Belediyesi’nin engelli dostu bir 
belediye olduğunu ve çalışma-
larını engellileri de düşünerek 
gerçekleştirdiklerini ve bunun 
en güzel örneğinin de beledi-
yede en son yapılan engellilere 
yönelik düzenleme olduğunu 

söyledi. Beşiktaş’ta yaşayan en-
gelli vatandaşlar da başta Beşik-
taş Belediye Başkanı Murat Ha-
zinedar başta olmak üzere tüm 
belediye çalışanlarına destekle-
rinden dolayı teşekkür ederek 
çalışmaların devamını dilediler. 
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Büyükelçi Dzanko’dan Teşekkür Ziyareti

Dobriç’te Enerji 
Verimliliği Buluşması

Beykoz 
Belediyesi’ne 
Geniş Kapsamlı 
Eğitim

Proje Yazma Eğitimi Düzenlendi

Bosna Hersek Büyükelçisi Damir 

Dzanko ve Bosna Hersek Fahri 

Konsolosu Muzaffer Çilek ile bir-

likte Bosna Hersek’te yaşanan 

sel felaketinin yaralarını sarmak 
için ilk adımları atan Başkanı 
Recep Altepe’ye teşekkür etti. 
Başkan Altepe ile Burulaş’taki 
makamında görüşen Büyükelçi 
Dzanko, “Marmara Belediyeler 
Birliği, İBB ve Bursa’nın önder-
liğinde Bosna Hersek’e uzatılan 
yardım eli ve yapılan yardımlar 
model oldu. Destekler sürüyor. 
İlk etapta yaralar sarıldı, şu anda 
insanlar evlerini ayağa kaldırmak 
için çabalıyorlar. Güçlü ve orga-
nize bir şekilde çalışıyoruz. Bur-

sa’dan ve Marmara Belediyeler 
Birliği üyesi belediyelerden bu 
zor zamanda gördüğümüz des-
tek bizler ve tüm Bosna Hersek 
halkı için çok anlamlı” dedi. Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe ise Bursa’nın yardıma 
ihtiyacı olan herkesin yanında 
olduğunu belirterek, “Hem Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi hem 
de Marmara Belediyeler Birliği 
açısından iyi bir çalışma oldu. En 
kolay organize olan kurumlar be-
lediyelerdir” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği 
personeli için düzenlenen proje 
eğitiminde önemli konulara de-
ğinilirken, bir projenin en önemli 
evresinin, fikir ve hayata geçirme 
arasındaki süreç olduğu belirtil-
di. Gamze Çelikyılmaz Aydemir, 
“Proje yazılırken, içinde bulun-
duğumuz durumun neleri yap-
mamıza imkân verdiği bilinmeli. 
Fikir ve hayata geçirme arasında-
ki süreçte çok dikkatli olmalıyız. 
Hayal gücümüz olmalı, ama fazla 
da hayal kurmamalıyız. Bütçelen-
dirme ayrıntılı ve doğru biçimde 
yapılmalı. Bir projeyi oluşturur-
ken kendimize soracağımız soru-
lar çok önemli. Beklentilerimizin 
ve sorunların neler olduğu iyi 
saptanmalı. Talepler ve ihtiyaç-
lar arasındaki farklara çok dikkat 
edilmeli ve doğru belirlenmeli. Ta-
lep ve ihtiyacı birleştirebildiğimiz 
noktada başarıya ulaşabiliriz. 

Çözüm Odaklı
Mutlak surette çözüm odaklı pro-
je hazırlamalıyız” diye konuştu. 
Aydemir, konunun rahat anlaşıl-
ması için basit örnekler vererek 
sürdürdüğü açıklamalarında, 
“Hazırladığımız bir proje saye-
sinde, bazı sorunlar çözülürken, 
belirli gruplara çıkar sağlanacak. 
Belirli gruplara ise projenin zararı 
olacak. Hazırlanan projenin et-
kileşim grupları göz ardı edilme-
meli. Sonradan projeye zararı do-
kunabilecek kesimlerle en baştan 
iletişim kurulmalı ve bu gruplar 
bir şekilde projeye dâhil edilmeli. 
Bir projede çıkarı ve zararı ola-
bilecek tüm kesimlerle irtibata 
geçilip pozitif ilişki içerisine giril-
meli. Maddi imkânlar ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda seçimimizi doğru 
yapmalıyız” diyerek sözlerini ta-
mamladı.

Gazze’yle ilgili sıkıntının günden 
güne arttığını ve Ramazan ayına 
yakışmayan görüntülerin ortaya 
çıktığını ifade eden Başkan Alte-
pe, bir an önce saldırıların durma-
sını ve buradaki Müslümanların 
huzura ermesini, barış ortamının 
tesis edilmesini dilerken, “Büyük 
acılar yaşanan İslam coğrafya-
sında son olarak Gazze için üzül-
mekteyiz. İsrail’in sınır tanımayan 
zulmü ve dünyanın gelişmiş ül-
kelerinin konuya seyirci kalma-
sıyla acımız perçinlenmektedir” 
diye konuştu. Altepe, İsrail’in 13 
Temmuz’da başlattığı Gazze ab-
lukası neticesinde bugüne kadar 
yüzlerce Filistinli’nin öldüğünü 
hatırlatırken, “Hayatını kaybe-

denlerden pek çoğunun çocuk ve 
kadın olması, acımızı daha da per-
çinlemiştir. Bunun yanında böl-
gede belediyecilik faaliyetleri de 
durma noktasına gelmiş olup, yüz 
binlerce kullanılamayan ev, okul 
ve BM’ye sığınmak durumunda 
kalan binlerce insan bulunmak-
tadır. Türkiye, ilk günden itibaren 
konuyu dünyanın gündeminde 
tutmaya çalışan tek ülke olurken 
yardımlar noktasında da kamu 
kurumlarımızın ve çeşitli sivil ini-
siyatifl erin de Gazze için yoğun 
çaba harcadıklarını görebilmek-
teyiz” dedi.

BELEDİYELER 
BULUŞACAK
MBB olarak el ele vererek son 
olarak tarihinin en büyük sel fe-
laketiyle sarsılan Bosna Hersek 
için bir araya geldiklerini hatır-
latan Başkan Altepe, “Maden 
faciasıyla sarsıldığımız Soma’nın 
ve kardeş Bosna halkının yarala-
rının sarılmasında büyük pay sa-
hibi olan MBB üyesi belediyeler 
olarak, bu kez de Filistin için bir 

yardım kampanyası düzenleme-
mizin zaruri olduğu görülmek-
tedir. Bu tür savaş durumlarında 
yapılacak yardımlar kadar, yar-
dımların doğru bir şekilde koor-
dinasyonu ve özel sorunu olan 
Gazze bölgesine sokulabilmesi 
de son derece önemlidir” diye 
konuştu. Marmara Belediyeler 
Birliği olarak, Gazze, Refah ve 
El-Halil belediyelerinin başkan-
ları ile İsrail saldırısının başladığı 
günden bu yana irtibat halinde 
olduklarını da sözlerine ekleyen 
Altepe, “Bölgede yaşanan acıla-
rı an bean takipteyiz. İlk etapta 
ayni yardımların ulaştırılmasının 
zorluğunu da göz önüne alarak 
sadece nakdi yardım kampan-
yası düzenlemiş bulunmaktayız. 
Açtığımız hesaplara herkesi kat-
kı yapmaya devam ediyoruz. Bu 
vesileyle bizler de bir damla dahi 
olsa, Filistinli kardeşlerimizin 
mağduriyetine merhem olmaya 
çalışacağız. Koşullar değiştiğin-
de gıda, ilaç, vb. yardımlar için de 
ayrı bir kampanya düzenleyece-
ğiz” dedi.

Program kapsamında Güney-Do-
ğu Avrupa’da enerji verimliliği 
projelerinin finansmanına ilişkin 
çalıştaylar düzenlendi. Kamu bi-
nalarında enerji verimliliği için 
belediye finansmanı kılavuz notu 
sunuldu. Çalışma Grubu toplan-
tısında Güney-Doğu Avrupa’da 
yerel yönetimlerin ve yerel yöne-
tim birliklerinin enerji verimliliği 
ile ilgili projeleri ve girişimleri ele 

alındı. Programın birinci gününde 
katılımcı ülke temsilcileri enerji 
verimliliği alanında yeni gelişmeler 
hakkında bilgi paylaşımında bu-
lundular ve ülkelerindeki güncel 
durumu aktardılar. Yapılan çalış-
taylarda enerji verimliliği ile ilgili 
teknik konular görüşüldü. 

Enerji Verimliliği 
Sunumları Yapıldı
Marmara Belediyeler Birliği’ni 
temsilen katılan İETT Enerji ve 
Çevre Yönetim Müdürü Orhan To-
pal, ülkemizdeki enerji verimliliği 
çalışmaları ve yerel yönetimlerin 
ilgili yasa ve yönetmeliklere enteg-
rasyonu hakkında bilgilendirmeler 
yaptı. Çalışma Grubu üyelerinin 
konuşmalarının ardından NALAS 
sekretaryası tarafından enerji ve-
rimliliği faaliyetleri konusundaki 
sunumlar gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birli-
ği’nin Beykoz Belediyesi ile 
ortaklaşa yürüttüğü hizmet içi 
eğitim seminerleri tamamlan-
dı. Marmara Belediyeler Bir-
liği’nin Eminönü’nde bulunan 
merkez binasında düzenlenen 
seminerler, uzman eğitmenler 

ve akademisyenler tarafından 
verildi. Seminerlerde özellikle; 
5216 sayılı büyükşehir beledi-
ye kanunu, 5393 sayılı belediye 
kanunu, 2464 sayılı belediye 
gelirleri kanunu, resmi yazışma 
usul ve esasları gibi konular ak-
tarıldı.

Marmara Belediyeler Birliği üye-
si belediyelerin sel felaketinden 
etkilenen Bosna Hersek’e destek 
olması için ilk adımları atan Baş-
kan Recep Altepe, Bosna Hersek 
Büyükelçisi Damir Dzanko’yu 
makamında ağırladı.

Marmara Belediyeler Birliği’n-
de proje eğitimi veren Uzman 
Eğitmen Gamze Çelikyılmaz 
Aydemir, “Proje yazımında 
talepler ve ihtiyaçlar arasındaki 
farklara çok dikkat edilmeli. Ta-
lep ve ihtiyacı birleştirebildiğimiz 
noktada başarıya ulaşabiliriz” 
derken, proje yazımında maddi 
imkânlara göre hareket edilmesi 
gerektiğini belirtti.

Marmara Belediyeler Birliği’nin 
üyesi olduğu Güney-Doğu 
Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri 
Ağı NALAS’ın Enerji Verimli-
liği Çalışma Grubu toplantısı 
Bulgaristan’ın Dobriç şehrinde 
düzenlendi. Söz konusu top-
lantılara Marmara Belediyeler 
Birliği’ni temsilen İETT Enerji ve 
Çevre Yönetim Müdürü Orhan 
Topal katıldı. 

MBB  tarafından Beykoz Beledi-
yesi personeline yönelik geniş 
kapsamlı eğitim programı düzen-
lendi. Belediye personelinin kendi 
branşlarında uzmanlaşmasını ve 
bilgilenmesini sağlayıcı eğitim 
seminerlerinde, mevzuat değişik-
likleri de anlatıldı. 

Marmara Belediyeler Birliği 
ve Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, İsrail ta-
rafından soykırıma tabi tutulan 
Gazze’deki Filistinlilere yardım 
için seferberlik başlattıklarını 
söyledi. 

MARMARA’DA GAZZE 
SEFERBERLİĞİ
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SEMT KONAKLARI ‘EN’LERİNİ SEÇTİ
Beyoğlu Belediyesi Semt Ko-
nakları’nın 1 yıl boyunca yaptığı 
çalışmalar, muhteşem bir kapa-
nış programıyla Hasköy Sahil’de 
sergilenmeye başlandı. Bu yıl 
çeşitli dallarda en iyi ürünleri 
üreten kadınlara ödülleri verildi.

BEYOĞLU - İSTANBUL Beyoğlu 
Belediyesi Semt Konakları’nın 
her yıl geleneksel olarak yaptı-
ğı “Yılsonu Kapanış Programı” 
Hasköy Sahil’de yapıldı. Yılsonu 
sergi törenine Beyoğlu Beledi-
yesi Başkanı Ahmet Misbah De-
mircan, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Cemal Sarıcı ve çok sayıda va-
tandaş katıldı. Hasköy Sahil’de 
kurulan dev çadırda kadınların 
el emeği göz nuru ürünleri ser-
gilenirken, çadır önüne kurulan 
sahne çok renkli görüntülere ev 
sahipliği yaptı. Semt Konakla-
rı’nda müzik eğitimi gören 500 
çocuk ve gençlerden seçilen 90 
kişilik koro, Beyoğlu Belediyesi 
Gençlik Merkezi Orkestrası ile 
şarkılar söyledi. 12 Semt kona-
ğında bulunan anaokullarında 
bir yıl boyunca eğitim gören 500 
minik öğrencinin kep atma he-
yecanı ise görülmeye değerdi. 
Minik yavrularının ilk defa sah-
neye çıktığına şahit olan anne ve 

babalar, ellerindeki telefon ve 
fotoğraf makineleriyle çocukla-
rının fotoğrafl arını çekme tela-
şına düştüler.

Başkan Demircan 
Beyoğlu Halkına 
Teşekkür Etti
Hasköy sahilde toplanan vatan-

daşlara hitap eden Beyoğlu Be-
lediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan, üçüncü kez seçilme-
si dolayısıyla Beyoğlu halkına 
teşekkür ederek başladığı ko-
nuşmasında, 2004 seçimlerin-
de 43 bin oy aldığını belirterek 
son seçimlerde 70 bin oy aldı-
ğını ifade etti. Semt konakları-
nın çalışmaları dolayısıyla tüm 

emeği geçenlere de teşekkür 
eden Demircan, “Bugün sahne-
de gördüğünüz muhteşem işle-
rin arkasında yüzlerce çalışan 
insan var. Emin olun bu çalışma-
ların hamurunda aşk var, hiz-
met duygusu var. Eğer organize 
olup çocuklarımıza daha iyi hiz-
met sunabiliyorsak, bundan bü-
yük mutluluk duyuyoruz” dedi.

HAVACILIK 
FESTİVALİ’NİN 
ŞAMPİYONLARI BELLİ 
OLDU
Mustafakemalpaşa Kayma-
kamlığı ve Mustafakemalpaşa 
Belediyesi tarafından bu yıl 
5.’si düzenlenen Turizm ve 
Havacılık Festivali sona erdi.
MUSTAFAKEMALPAŞA  - BURSA 
Festival kapsamında Türk Hava 
Kurumu’nun (THK) Yamaç Pa-
raşütü Türkiye Şampiyonası’nın 
birinci ayağı da gerçekleştirildi. 
Mustafakemalpaşa’nın doğal 
güzellikleri ve alternatif sporla-
ra yönelik potansiyelinin tanı-
tılması hedefiyle 3 günlük festi-
vale, Türkiye’nin birçok kenti ve 
Kıbrıs’tan toplam 200 sporcu 
katıldı. 5. Havacılık ve Turizm 
Festivali kapsamında bir yandan 
serbest uçuşlar gerçekleştirilir-
ken, diğer yandan da THK’nın 
düzenlediği Türkiye Hedefe 
İnme Şampiyonası’nın ilk ayağı 
yapıldı. 420 metre yükseklikteki 
Erkızı Tepesi’nden arka arkaya 
havalanan onlarca paraşüt gök-
yüzünü renklendirirken, spor-
cuların akrobatik uçuşları ilgiyle 
izlendi.

ÇAYIROVA’NIN YENİ 
DEĞERİ; MİNİK 
NOTALAR
Geçtiğimiz gün Çayırova 
Belediyesi Kültür Salonu’nda 
gerçekleştirilen mental arit-
metik branşı sertifi ka törenin-
de sahne alan Minik Notalar 
grubu programa renk kattı. 

ÇAYIROVA - KOCAELİ Meh-
met Akif İlkokulu 4. sınıf öğ-
rencilerinden oluşan grubun 
birbirinden güzel şarkıları ile 
renklenen programda öğren-
cilerin gitar gösterisi de uzun 
süre alkışlandı. Mehmet Akif 
İlkokulu Sınıf Öğretmeni ve 
Minik Notalar Grubu’nun ku-
rucusu olan Sezer Ortadağ’ın 
öncülüğünde gerçekleştirilen 
müzik ziyafetinde öğrenciler 
çeşitli enstrumanlarla birbi-
rinden güzel şarkıları seslen-
dirdiler. Sınıf Öğretmeni Sezer 
Ortadağ’ın girişimleri sonucu 
Mehmet Akif İlkokulu’nda açı-
lan gitar kursunda öğrenim gö-
ren öğrenciler birbirinden fark-
lı müzik aletlerini de çalarak, 
katılımcılara güzel bir müzik 
ziyafeti yaşattılar. Türkiye’nin 
en genç müzik grubu olmaya 
aday gösterilen Minik Nota-
lar Grubu’nun kurucusu Sezer 
Ortadağ yaptığı açıklamada, 
“Müzik serüvenimiz öğrencile-
rimizle 1. sınıfta başladı. Önce 
davul ve melodika enstrüman-
larını öğrenip müziğe hızlı bir 
başlangıç yaptık. Minik Notalar 
adında oluşturduğumuz grupla 
çeşitli gösterilere katıldık. Er-
tesi yıllarda ise işi biraz daha 
genişletip gitar öğrenmeye ka-
rar verdik. Benim yönetimim-
de okulumuzda bir gitar kursu 
açıp gitar öğrenme etkinlikleri-
ne başladık.” dedi.

Bilgi Evi’nden Saraya ‘Tarihi’ Yolculuk
ZEYTİNBURNU - İSTANBUL Zey-
tinburnu Belediyesi Bilgi Evleri 
yaz etkinlikleri kapsamında gezi-
ler düzenliyor. Bilgi Evleri’nin en 
son duraklarından biri “Beyler-
beyi Sarayı” oldu. Tarihin göre-
bileceği en ihtişamlı saraylardan 
olan Beylerbeyi Sarayı’nı ziya-
rete giden Bilgi Evleri’nin küçük 
üyeleri gördükleri olağanüstü 
mimariyi gezmenin keyfini çıkar-
dı. Sultan Abdülaziz tarafından 
1861-1865 yıllarında Mimar 
Sarkis Balyan’a yaptırılan sara-
yın Mabeyn-i Hümâyûn, Valide 
Sultan Dairesi gibi pek çok odası-

nın bulunduğu eşsiz güzellikteki 
sarayı gezen üyeler şaşkınlıkla-
rını gizleyemediler. Abdullah Er-
soy’un rehberliğinde gezilen sa-
rayın yapımına dair pek çok bilgi 
öğrenildi. Avusturya-Macaristan 
İmparatoru Joseph, Prusya Ve-
liaht Prensi Frédéric Guillaume 
Nicola Charles, İtalya Veliahdı, 
İran Şahı Nasıreddin gibi birbi-
rinden önemli insanların konuk 
olduğu ve Sultan II. Abdülha-
mid’in 33 yıl süren saltanatı süre-
since Beylerbeyi Sarayı, özellikle 
yabancı devlet protokolü tara-
fından gezilen bir müze işlevi de 

gördü. Henüz o dönemde bile bu 
kadar büyük bir öneme sahip, ge-
rek duvar işlemeleri gerek halıla-
rı ve ahşaptan pek çok eşyası ile 
mükemmeliyetçiliğin bir örneği-
ni daha gören üyeler unutamaya-
cakları bir geziye daha katılarak 
bu güzel günü belleklerine ka-
zıdılar. Gezinin sonunda üyeler 
bu güzel gün için ilgililere teşek-
kür ederek mekândan ayrıldılar. 
Zeytinburnu Belediye Başkanı 
Murat Aydın konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada gezilerin devam ede-
ceğini söyledi.

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi 
Evleri yaz etkinlikleri kapsamın-
da düzenlediği gezilerine devam 
ediyor. Bilgi Evleri’nin bu seferki 
durağı “Beylerbeyi Sarayı” oldu.

10 Minik Yetenek Kapla Kule Yaptı

Şeker Çocuklardan Topkapı Ziyareti Çocuklardan ‘Benim Sokağım’

ARNAVUTKÖY - İSTANBUL Kadın 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde; 
Kapla Kule eğitimi alan 10 öğ-
renci, 2 aylık bir atölye çalışması 
sonucunda, büyük boyutlarda 
Kapla Kule yapabilecek duru-
ma geldi. 10 öğrencinin aldıkları 
eğitim sonunda yaptıkları Kapla 
Kule çalışması ise Arnavutköy 

Belediye Başkan Yardımcısı Ke-
mal Aygenli tarafından açıldı.

“Kapla Kule” Nedir?
“KAPLA” oyunu ile çocuklara 
merak eğilimi ve öğrenmede kri-
tik içerikleri sağlama açısından 
faydalar sağlar. Kapla mantığa 
olduğu kadar yaratıcılığa da eş 

zamanlı bir şekilde hitap eder. Bu 
bakımdan beynin sol ve sağ yarım 
kürelerini aynı anda çalıştırma 
özelliğine sahiptir. Tüm yaşlara 
hitap eden ve sadece kendi hayal 
gücümüzle sınırlı olduğumuzu 
hissettiren bir oyundur.  Çocuğun 
gelişen öğrenme ihtiyaçlarını her 
evrede karşılamaya devam eder. 

EYÜP - İSTANBUL Anneleri ve öğ-
retmenleriyle birlikte Topkapı Sa-
rayı’nı gezmeye giden öğrenciler, 
tarihi dokuyu heyecanla ve dik-
katlice inceleyip yerinde görerek 
öğrendiler.

ÇANAKKALE Çocukların fotoğraf 
sanatı yoluyla kendilerini ifade 
edebilme becerilerini geliştirmek 
amacıyla fotoğrafçı Evren Aldo-
ğan öncülüğünde bir atölye prog-
ramı gerçekleştirildi.

Arnavutköy Belediyesi  Kadın 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
çalışmalarını tamamlayan 10 
tane minik yeteneğin, hazırladığı  
“Kapla Kule” sergisi açıldı.

Eyüp Belediyesi’nin Down 
Sendromlu ve mental gençler 
için İstanbul Kalkınma Ajansı’yla 
birlikte hayata geçirdiği Şeker 
Hayat Atölyesi’ne devam eden 
gençler, Topkapı Sarayı’nı gezdi. 

Çanakkale Belediyesi, Barbaros 
Kütüphanesi ve Açık Atölye 
işbirliğinde yürütülen Barbaros 
Fotoğrafçı Çocuklar Atölyesi’nin 
“Benim Sokağım” isimli fotoğraf 
sergisinin açılışı gerçekleşti.
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BİSİKLETTE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR
İzmit Belediyesi’nin sporcuları 
Bisiklet Federasyonu’nun düzen-
lemiş olduğu “2014 Türkiye Bi-
siklet Şampiyonası”nda Türkiye 
şampiyonu oldular.

İZMİT  Bisiklet Federasyonu’nun 
faaliyet programında yer alan 
2014 Türkiye Bisiklet Şampiyo-
nası Denizli’de yapıldı. Etkinliğin 
ilk günündeki saate karşı 15 ki-
lometrelik yarışta İzmit Beledi-
ye’den Yakup Kadıoğlu 3. oldu. 2. 
günde yapılan 60 kilometrelik yol 
yarışında 30+ yaş dalında  Salih 
Korkmaz 3.lüğü elde etti. Her İki 
gün yapılan yarışlara 7 bisiklet-
çiyle katılan İzmit Belediyesi Ta-
kımı 30+ de Türkiye Şampiyonu 
oldu. Yarışlarda İzmit Belediyesi-
ni Salih Korkmaz, Turan Yıldırım, 
Müjdat Yassı, Yakup Kadıoğlu, 
Merter Yalçın, Erol Güven ve 
Muhammed Kadıoğlu temsil etti.
Aynı zamanda İzmit Belediyesi 
Bisiklet Trafik Eğitim Pistinde 
eğitmenlik yapan Salih Korkmaz, 
İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti. 

EDEBALİ 
ŞAMPİYONLARLA 
BULUŞTU
Yıldırım Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Edebali, U-14 Fut-
bol Ligi’nde Türkiye Şampiyo-
nu olan Arabayatağı sporcula-
rını ağırladı. Meclis Salonu’nda 
şampiyonlarla buluşan Baş-
kan Edebali, sporcuları tek tek 
tebrik ederek cumhuriyet altını 
hediye etti.

YILDIRIM - BURSA U-14 yaş 
liginde 29 maçta 28 galibiyet 
elde ederek Türkiye Şampiyo-
nu olan Bursa’nın gururu Ara-
bayatağı Sporcuları Yıldırım 
Belediye Başkanı İsmail Hakkı 
Edebali’nin konuklarıydı. Baş-
kan Edebali, sporda özellikle 
amatör spor kulüplerine ve 
alt yapı çalışmalarına önem 
verdiklerini söyledi. Şampi-
yon futbolcularla tek tek gö-
rüşerek cumhuriyet altını he-
diye eden Edebali, “Bursa’nın 
Yıldırım’ın gururu olan sizleri 
belediyemizde ağırlamaktan 
büyük mutluluk duyuyorum. 
Sporcularımıza sonsuz teşek-
kür ediyorum” dedi.

TÜRKİYE’NİN İLK 
KABLOLU SU KAYAĞI 
TESİSİ
Osmangazi Belediyesi tara-
fından yaptırılan Türkiye’nin 
ilk kablolu su kayağı tesisi Su-
kaypark yeni sezona merhaba 
dedi. Yapılan yenileme ve 
bakım çalışmaları ile çok daha 
modern bir görünüme kavu-
şan Sukaypark, yeni sezonda 
da birçok özel şampiyonaya 
ev sahipliği yapacak.

OSMANGAZİ - BURSA Hizmete 
girmesiyle birlikte Wakebo-
ard (Su kayağı) Dünya Şam-
piyonası ve Avrupa Kablolu 
Sukayağı (Cable Wakeboard)
Şampiyonası gibi uluslar arası 
alanda dev organizasyonlara 
ev sahipliği yapan Sukaypark, 
yepyeni görüntüsüyle yeni 
sezona damgasını vurmaya 
hazırlanıyor. Belediye Baş-
kanı Mustafa Dündar, tesisin 
örnek olduğunu söyledi.

TENİSİN KALBİ 
ESENYURT’TA ATIYOR
Esenyurt ’ta Uluslararası TEB 
BNP Paribas İstanbul Cup 
Uluslara Kadın Tenis Turnuva-
sı açılış töreni, defi le ile gerçek-
leşti. Maçın başlama vuruşunu 
yapan Wozniacki turnuvayı 
şampiyon olarak bitirdi.

ESENYURT - İSTANBUL  Esenyurt 
Koza World of Sports Arenada 
düzenlenen TEB BNP Paribas 
İstanbul Cup Final maçını Sağlık 
Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğ-
lu, Esenyurt Kaymakamı Ekrem 
İnci ve Esenyurt Belediye Baş-
kanı Necmi Kadıoğlu birlikte 
izledi. Zorlu geçen turnuvada 
Caroline Wozniacki ve Roberta 
Vinci’nin finale kaldığı maçta 
kura atışını eski tenisçilerden 
Monica Seles yaptı.  Şampiyo-
nun kupasını Bakan Müezzinoğ-
lu verdi. Maçın başlama vuruşu-
nu yapan Wozniacki turnuvayı 
şampiyon olarak bitirdi.

“Dostluk” İçin Pedal Çevirdiler

Futbol Turnuvası’nda Dostluk Kazandı

Minikler Yüzmeyi Öğrenecek

GÜNGÖREN - İSTANBUL   Rotasını 
barışa, sevgiye, dostluğa ve kar-
deşliğe doğru planlayan gençler 
bisikletleriyle milletler arası gönül 
köprüleri inşa etmek, dünyada ‘ba-
rış ve dostluk’ içinde yaşamaktan 
daha anlamlı bir şey olmadığını 
herkese anlatmak için pedal çe-
virmeye başladılar. Bu yıl ikincisi 
düzenlenen ve 13 gün sürecek 
yolculukta gençler Bulgaristan, 
Makedonya, Kosova, ve Kara-
dağ’ı bisikletleriyle geçerek Bos-
na Hersek’in Srebrenitsa kentine 
ulaşacak. Aynı zamanda kültürler 

arası bir şölene ve buluşmaya imza 
atmak arzusuyla gerçekleştirilen 
yolculuk dünya ve bölge barışı 
adına önemli bir katkı sunma gay-
retinde olacak. Toplamda bin 500 
kilometreyi bisikletleriyle aşmayı 
planlayan gençler Srebrenitsa’da 
gerçekleştirilecek “Barış Yürüyü-
şü” anma etkinliğine katılacak.

“Gönül Köprüsü 
Kuruyoruz”
Gençler için düzenlenen uğurla-
ma törenine katılan Güngören 

Belediye Başkanı Şakir Yücel Ka-
raman, “Geçmişte 700 sene bera-
ber yaşadığımız bölgelerle irtibat 
kurabilmek için bir Gönül Köprü-
sü kuruyoruz. Bisiklet sporuyla 
arkadaşlar bizim selamlarımızı 
sevgilerimiz dostluk bağlarıyla 
iletsinler” dedi. Balkanlar’la bağ-
ların güçlendirmek için yeniden 
bir tanışma faslı olmasını isteyen 
Başkan Karaman, gençlerin Bal-
kanlara Türkiye’yi ve Türk sporu-
nu tanıtacaklarını sözlerine ekle-
di. Belediyenin bu tür etkinliklere 
desteği devam edecek.

BEYKOZ - İSTANBUL Beykoz 
Rüzgarlıbahçe Mahallesi adı-
na düzenlenen “Dostluk Futbol 
Turnuvası” sona erdi. Şampiyon 
olan Çekimspor, kupasını Beykoz 
Belediye Başkanı Yücel Çelikbi-
lek’in elinden aldı. Mahalle sakini 
çocukların, madde bağımlılığına 
ve kötü alışkanlıklara dikkat çek-
mek için hazırladıkları pankartları 
gören Başkan Çelikbilek, sportif 
faaliyetlerin gençleri madde ba-
ğımlılığından uzak tutan etkenler-
den biri olduğunu vurguladı.

Başkan Çelikbilek 
Destek Verenleri 
Kutladı
Amatör spor kulüplerini her 
zaman destekleyen ve onların 
yanında olduğunu her fırsatta 
gösteren Başkan Çelikbilek, iki 
ekibi de mücadelelerinden ötü-
rü kutladı. Çelikbilek, kupa tö-
reninde yaptığı konuşmasında: 
“Son derece anlamlı amaçla bir 
araya gelen, değerli sporcula-

rımızı ve destek veren herkesi 
kutlamak isterim. Tabi ki bu iş 
sadece Rüzgarlıbahçe adına 
yola çıkan bu isimlerin işi de 
olmamalı, madde bağımlılığıy-
la mücadelede anne-babalara, 
yani ailelere de büyük görevler 
düşmekte. Anne-babalar çocuk-
larını kendi hallerine bırakma-
malı, onlarla yakından ilgilen-
meliler, yoksa bir gün gelir çok 
üzülürsünüz, pişman olursunuz” 
diyerek ailelerin sorumlulukları-
na dikkat çekti.

KIRKLARELİ Kırklareli Belediye 
Başkanı Mehmet Siyam Kesi-
moğlu, karne hediyesi olarak 
hayata geçirdiği proje ile çocuk-
ların yüzme havuzunda eğitim 
almaya başladıklarını söyledi. 
Başkan Kesimoğlu: “Portatif 
havuzlara kayıt olan yüzlerce 
çocuk, her gün ücretsiz olarak 
gerçekleştirilen eğitime katıla-
rak yüzme öğrenmenin keyfini 
yaşayacak. Geleceğimiz olan ço-
cuklarımız, deneyimli eğitmen-

ler eşliğinde haftanın altı günü 

ailelerin belirlediği gün ve saat-

lerde yüzme keyfini yaşayacak. 

Portatif havuzlara kayıt yaptı-

rarak yüzme eğitimi fırsatından 

yararlanmak isteyen minikleri-

miz, Belediye Hizmet Masası’n-

dan gerekli formları alarak, ve-

lilerinden aldıkları izin belgesi, 

sağlık raporu ve nüfus cüzdanı 

fotokopileri ile başvurmaları ye-

terli olacaktır” dedi.

Dünyada kaybolmaya yüz tutan 
dostluk ve kardeşlik bağlarının 
yeniden kuvvetlendirmek ama-
cıyla 6 bisikletli sporcu Güngö-
ren’den Balkan ülkelerine ‘Gönül 
Köprüsü’ için yola çıktı. 

Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi 
adına düzenlenen “Dostluk Fut-
bol Turnuvası” sona erdi. Şam-
piyon olan Çekimspor, kupasını 
Beykoz Belediye Başkanı Yücel 
Çelikbilek’in elinden aldı. Başkan 
Çelikbilek, burada yaptığı ko-
nuşmasında sportif faaliyetlerin 
gençleri madde bağımlılığından 
uzak tutan etkenlerden biri oldu-
ğunu söyledi.

Kırklareli Belediye Başkanlığı 
tarafından Kırklarelili miniklerin 
yaz tatillerini daha iyi değerlen-
dirmelerini sağlamak amacıyla, 
Karakaş Mahallesi Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi bahçesinde 
ücretsiz temel yüzme eğitimleri 
başladı.
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BAŞKANLARIN 
SOSYAL MEDYASI!

Yolda, mutfakta, 
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...
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Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla sıcak iletişim 
kuran belediye başkanlarımızın hayata dair fotoğrafl arını yayınlıyor, devamını belediyele-
rimizden bekliyoruz.              

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

Beykoz Belediye Başkanı Yücel ÇelikbilekKocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş


