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İstanbul Boğazı geçtiğimiz ay geleneksel bir 
organizasyona ev sahipliği yaptı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 27. kez 
düzenlenen kıtalararası yüzme yarışı rekor 
bir katılımla gerçekleşti. Anadolu yakasında 
Kanlıca İskelesi’nden başlayan ve Avrupa 
yakasında Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı 

önünde son bulan yaklaşık 6,5 kilometrelik 
yarışta 49 ülkeden 1870 sporcu kulaç attı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulü-
bü’nün (İBBSK) bedensel engelli sporcu-
larından Uğurcan Özer 1.13.36’lık dere-
cesiyle 1., Kaan Çavuşer ise 1.18.26’lık 
derecesiyle 3. oldu.  SAYFA 14’TE

55 yaşında emekli 
olduktan sonra 
ne yapacağını 
düşünmeye 
başladı. Aklına 
gazetelerin 
sarı sayfaları 
geldi. Hayatını, 
Büyükçekmece 
Belediyesi’nin 
açtığı tiyatro 
kursu değiştirdi.  
Bugün 68 yaşına  

gelen Erol Taşcı 
işine adeta aşık. 
Öyle ki “Ölene ka-
dar oynayacağım” 
diyor, başka bir şey 
demiyor. İşte Taşcı 
ve onun insana 
ders çıkarma şansı 
tanıyan hikayesi. 
SAYFA 7’DE

İSTANBUL DENİZE DALDI

Bu yıl 40. yılını kutlayan Marma-
ra Belediyeler Birliği’nin Kültür 
Yayınları kitapları artık İnkılâp Ki-
tabevi’nde de okurlarla buluşacak. 
SAYFA 12’DE

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet 
Haşim Baltacı , ilçenin İstanbul’un merke-
zine  yakın olmanın imkanlarıyla beraber 
‘doğal bir yaşam’ sunduğunun altını 
çiziyor ve ekliyor: Her şey elinizin altında. 
Aksaray’a 20-25 dakikada ulaşmak da 
mümkün, İstanbul’un en temiz kıyı şeridi-
ni izleyebilmek de... SAYFA 8-9’ DA

Türkçe Yaz Okulu kapsamında 
farklı ülkelerden Türkiye’ye eğitim için 
gelen öğrencilerin durağı Bilecik’ti. 
Öğrencileri Bilecik Belediye Başkanı 
Selim Yağcı’nın ‘Hoşgeldiniz’ mesajı 
karşıladı. SAYFA 6’DA

Büyükçekmece Belediyesi’nin bu 
yıl 16. kez düzenlediği “Uluslararası 
Büyükçekmece Kültür ve Sanat 
Festivali” tam anlamıyla bir karnaval 
havasında geçti. Görüntüler Rio’yu 
aratmadı. SAYFA 13’TE

Bolu Belediyesi, Köroğlu Efsanesi’nin 
dünya çapında bilinmesi için hare-
kete geçti. Başkan Alaaddin Yılmaz 
projeyle ilgili müjde verdi: “Sinema 
filmi olması için çalışmalara başla-
dık” SAYFA 5’TE

Beşiktaş Belediyesi 12-13 Eylül ta-
rihlerinde Çocuk Masal Şenliği’ni dü-
zenliyor. Türkiye’nin ilk Çocuk Masal 
Şenliği’nde çocuklar, masal dünyasın-
da kaybolacak. SAYFA 13’TE

“BİLECİK’E 
HOŞGELDİNİZ”

MBB KüLTür YAYINLArI 
İNKILâp KİTABEvİ’NDE

TAŞCI:
SONUNA
KADAr
TİYATrO

BOğAZ’DA 
rENKLİ 
GörüNTüLEr

KArNAvAL HAvASINDA 
GEçEN fESTİvAL

KörOğLU EfSANESİ 
DüNYAYA AçILIYOr

MASAL ŞENLİğİ’NE 
DAvETLİSİNİZ

KörfEZ’E 
200 MILYON 

BALTACI: 
BUrADA HEr ŞEY 
ELİNİZİN ALTINDA 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Körfez Bölgesi’nin kanalizasyon ve arıtma tesisi çalışmaları için kolları sıvadı. Belediye Başkanı  
Ahmet Edip Uğur, 200 milyon liralık bir yatırım yapılacağını müjdeledi 

YAZ NÜFUSUNA CEVAP
Uğur, “Balıkesir’in turizm bölgesi olan Ege 
sahilleri yaz nüfusu yoğun olan yerleri-
miz. Bu bölgelerimizde hem su şebekesi 
ve kanalizasyon hem de arıtma tesisleri-
nin yeterli olmaması sebebiyle sıkıntılar 
var. Öncelikle projeleri yapıp daha sonra 
Altınova’dan Altınoluk’a kadar devam 
eden kıyı şeridine tesisleri yapacağız. Yal-
nızca Ayvalık-Gömeç-Burhaniye-Edremit 
ve Havran  ilçelerinin arıtması ve kanali-
zasyonu için  yapılması gereken yatırım 
200 milyon lira” dedi. SAYFA 4’TE

YAPILANMA TAMAMLANDI
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur, BASKİ’nin Körfez 
Bölgesi’nde devam eden çalışmaları ve 
projelerinin masaya yatırıldığı bilgilendir-
me toplantısına katıldı. BASKİ’nin Körfez 
bölgesindeki su şebekesi-kanalizasyon 
ve arıtma tesisi yatırımlarının 200 milyon 
lira olduğunu vurguladı. Uğur, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ’nin 
yapılanmasını tamamladığını ve artık 
hizmetlere ağırlık vermeye başladığının 
altını çizdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası 
Yüzme Yarışı rekor bir katılımla gerçekleşti
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istanbul  İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından dünyanın ilk 
maraton ormanına ağaçlar dikildi. İBB 
Spor A.Ş. ve Ağaç A.Ş.’nin birlikte yü-
rüttüğü proje kapsamında ‘Maraton 
Ormanı’nın ilk ağaç dikimlerini, Spor 
A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayrak-
tar, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Murat 
Ermeydan, Spor A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç ve 
İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan 
Kep birlikte yaptı. Ormana İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş adına da bir ağaç dikildi.

yeşil adımlar
 “Geleceğe Yeşil Adımlarla Koşu-
yoruz” sloganıyla gerçekleştirilen 
İstanbul Maratonu Hatıra Ormanı 
Ağaç Dikim Şöleni’nde konuşan Spor 

A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayrak-
tar, ağaç dikmenin çok farklı bir duygu 
olduğunu ifade ederek, “Düşündük 
ki maratonda koşan her sporcunun 
burada bir ağacı olsun. Diktiğiniz 
ağacın büyüdüğünü görmek, mey-
vesini yemek çok farklı bir duygu. 
Maratonda koşan vatandaşlar buraya 
gelecekler ve bu ağaçların gölgesinde 
serinleyecekler” dedi. Ağaç A.Ş. Genel 
Müdürü Murat Ermeydan, “Başka-
nımız Kadir Topbaş bize bir talimat 
verdi. ‘Her alanda insanları yeşil ile 
buluşturun’ dedi. Biz de bu projenin 
çok anlamlı olduğunu düşündük ve 
hayata geçirdik. Fidanların bir kısmını 
daha önce diktik, hazırlıklarımızı 
yaptık. Geriye kalan ağaçlarımızın da 
burada hep birlikte dikimini gerçek-
leştiriyoruz” dedi.

osmangazi- bursa 
Mahalle sakinlerinin, 
çevreye yaydığı kötü 
koku nedeniyle şikâyette 
bulunduğu Kemerçeşme 
Mahallesi Filiz Sokak’a gi-
den Osmangazi Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ve Zabıta ekipleri, çöp ev 
ile karşılaştı. 78 yaşındaki 
Hilmi Çandar’ın tek başına 
yaşadığı eve giren ekipler, 
çöp ve eski eşyaları boşalttı. 
Ekiplerin şaşkınlığı görülme-
ye değerdi.

yalova Karasinek ve sivri-
sinek mücadelesi paralelin-
de hem larva hem de uçkun 
döneminde ilaçlamaya, ya-
pılan programlama doğrul-
tusunda Yalova Belediyesi 
ekiplerince devam ediliyor. 
Sağlık Bakanlığı onaylı ve 
halk sağlığını tehlikeye 
sokmayacak şekilde günlük 
mahallelerde yapılan 
ilaçlamaların yanı sıra dere 
kenarları da temizleniyor.

pendik - istanbul Pendik 
Belediyesi tarafından hayata 
geçirilen Türkiye’nin ilk  ve 
tek randevulu moloz topla-
ma uygulaması, vatandaş-
lardan yoğun ilgi görüyor. 
Ekipler, tadilatların arttığı 
yaz mevsiminde günde 25 
vatandaşın konteyner talebi-
ni karşılarken, 2 tona kadar 
ücret de alınmıyor. Pendikli-
ler, inşaat atıklarını dökme-
den önce yetkililerden moloz 
toplama konteyneri talep 
ediyor.

bağcılar - istanbul Bağcı-
lar Belediyesi tarafından inşa 
edilen Ambalaj Atığı Toplama 
ve Ayırma Tesisi’nde bin 875 
ton kağıt atığın geri dönüşü-
mü sağlanarak, yaklaşık 32 
bin ağacın kesilmesi önlendi. 
65 kişinin istihdam edildiği 
tesiste, 7 ayda toplanan 488 
ton plastik atık geri dönüşü-
mü ile de yaklaşık 7 milyon 
kilowatt enerji tasarrufu 
sağlandığı belirtildi.

rANDEvULU 
MOLOZ TOpLAMA7 AYDA 32 BİN AğAç 

KUrTArILDI

KEŞAN’A ArITMA 
TESİSİ GELİYOr

KONTEYNErLAr 
pIrIL pIrIL OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir ilke imza atarak İstanbul Maratonu 
Hatıra Ormanı kurdu. Bağışlarla elde edilen 2 binin üzerinde fidanın 
dikimleri yapıldı. 

çöp Ev 
TEMİZLENDİ

YALOvA’DA 
İLAçLAMAYA DEvAM

keşan- edirne  Keşan 
Belediye Başkanı Mehmet 
Özcan, Yayla Atık Su Arıtma 
Tesisi ve Kanalizasyon 
inşaatında incelemelerde 
bulundu. Özcan, bu ay içer-
sinde tamamlanması bek-
lenen projenin son durumu 
hakkında yetkililerden bilgi 
aldı. Özcan “Sistem kapalı 
bir sistem olacak, kokusu 
da olmayacak. Bakterilerin 
yapacağı işi elektroflokülas-
yon denen sistemle elektrik 
yapacak” dedi.

dilovası - kocaeli Dilovası 
Belediye Başkanı Ali Toltar 
yaptığı açıklamada, “Göreve 
geldiğimiz günden bugüne 
önem ve hassasiyet göster-
diğimiz hizmetlerden biri 
de temizlik çalışmaları oldu. 
Temizlik konusunda çok 
hassas davranıyoruz. Cadde 
ve sokaklarımızdaki  çöp 
konteynerlerini aralıklarla  
yerlerinde temizliyoruz. 
Vatandaşlarımız da böylelikle 
çöp konteynerlerinin yaydığı 
tehlikeden şüphe duymuyor-
lar” dedi.

En Büyük Zenginlik: armut

gÜrsu - bursa Gürsu Belediyesi tarafından 
geçtiğimiz ay Kültür, Sanat ve Armut 
Festivali düzenlendi. Festivale çok 
sayıda vatandaş katıldı. Festi-
valde açıklamalarda bulunan 
Gürsu Belediye Başkanı 
Mustafa Işık, “Gürsu’muzu 
dünya çapında tanıtan ar-
mut meyvesinden adını alan 
festivalimizde, ilçemizin tarım ala-
nındaki zenginliğini ortaya koymayı 
amaçladık. Festivale katılan herkese çok 
teşekkür ederiz. Gürsu özellikle tarım alanındaki 

zenginlikleri ile ön plana çıkıyor. Bu zenginliklere 
hep birlikte sahip çıkacağız” dedi. Gür-

su’nun en önemli simgelerinden biri 
haline gelen ve dünya çapında değeri 

bulunan Armut meyvesinin tanıtımı 
amacıyla, festival kapsamında, 
Bursa Kent Meydanı’nda, halka 
armut ikram edildi. Armutların her 

biri birbirinden lezzetliydi. Gürsu 
Belediyesi’ nin önemli kültür hizmet-

lerinden biri olarak oluşturulan Ayyıldız 
Mehteran Takımı da, festival süresince göste-

riler gerçekleştirdi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Armut meyvesinden adını alan festivalimizde, 
ilçemizin tarım alanındaki zenginliğini ortaya koymayı amaçladık” dedi.   

Türkiye’nin ilk güneş panelli şehir içi toplu taşıma 
aracında seyahat etmeye hazır mısınız? Bu araç yeni-
lenebilir enerji üretiyor.

Yolculukta Güneşli Günler Başlıyor

İETT, Türkiye’nin ilk 
güneş panelli şehir içi 
toplu taşıma aracını 
üretti. Tavanının 15 adet 
güneş paneli ile kaplan-
dığı otobüste önemli 
oranda akü tasarrufu 
sağlanıyor. Ayrıca yenile-

nebilir enerji ürettiği için 
karbondioksit salınımı 
gerçekleşmiyor ve 
küresel ısınmaya sebep 
olmuyor. Çevreci otobüs 
azotoksit, kükürtoksit ve 
uçucu kül salınımları da 
yapmıyor.

DüNYANIN İLK MArATON OrMANI’NA 
AğAçLAr DİKİLDİ

Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
İsmail Hakkı Turunç ise, güzel bir dünya 
bırakmanın tüm insanlığın görevi oldu-

ğunu ifade ederek, “Doğayı ve çevreyi 
korumak ülkesini seven insanların en 

önemli görevlerinden birisidir” dedi.

en önemli görevimiz

02 çEvrE
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BUrSa İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Prehistorya 
Anabilim Dalı, Aktopraklık Hö-
yük Kazı Başkanlığı tarafından 
2004 yılından bu yana, arke-
olojik kazı, değerlendirme ve 
çevre araştırmalarının yapıldığı 
Akçalar Aktopraklık Mevkii’n-
deki alan Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Arkeopark’a dö-
nüştürülürken, bölge şimdiden 
arkeolojik eğitim çalışmalarının 
da merkezi haline geldi. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
destekleriyle Arkeopark’ta 

düzenlenen atölye çalışma-
larına Türkiye’nin farklı 
üniversitelerinden 
öğrenciler katılır-
ken, arkeoloji 
başta olmak 
üzere farklı 
disiplinler-
deki uzman 
akademisyen-
ler, uygula-
malı eğitimler 
vererek, konferans-
lar düzenliyor. İstanbul 
Üniversitesi Taşınabilir Kültür 

Varlıkları Koruma ve Onarım 
Bölümü Öğretim Görevlisi 

Yüksel Dede de üni-
versiteli gençlere 

Prehistorik 
döneme ait 
çakmak 
taşı kırma 
yöntemleri ve 

seramik yapım 
yöntemleri 

hakkında uygula-
malı eğitim verdi. O 

dönemde yaşayan insanların 
alet, ekipman, araç ve gereçleri-

ni nasıl yaptıklarını ve yaptıkları 
aletleri nasıl kullandıklarının 
uygulamalı olarak anlatıldığı ça-
lışmada gençler seramik işleme 
yöntemleriyle o dönemlerde 
kullanılan eşyaları yaptı. Deney-
sel arkeolojik çalışmaların eski 
dönemleri daha iyi anlama 
yolunda çok önemli olduğunu 
belirten Dede, “Biz burada 
çakmak taşı kırma ve seramik 
yapım yöntemlerini deneysel 
olarak tekrarladık. Çakmak taşı 
kırma yöntemlerini uygulayarak 
deney yaptık” dedi.

DENEYSEL ArKEOLOjİ İLE 
ZAMANDA YOLCULUK

Bursa Akçalar Aktopraklık Mevkii’ndeki Arkeopark’ta 
düzenlenen atölye çalışmalarına katılan üniversiteli 

gençler, adeta zamanda yolculuğa çıkıyor.

Kuzey Sahilleri Artık Rengârenk

çınarcık - yalova  Sağlık Ba-
kanlığı Türkiye Halk Sağlığı Ku-
rumu Yüzme Suyu Takip Sistemi 
tarafından belirli periyotlarla 
yapılan analizlerin sonuçları 
açıklandı. http://yuzme.saglik.
gov.tr adresinde açıklanan veri-
lere göre Çınarcık’ta bulunan 3 
plaj Yalova’nın en temiz plajları 
olarak belirlendi. Taşliman, Üç-
reisler Özenler Mevkii ve Kum 
Plaj’da kirliliğe rastlanmadı.

edremit - balıkesir   Sarıkız’ın 
yaşadığına inanılan Güre Ma-
hallesi Kavurmacılar’daki mevlit 
ve hayır yemeğine ev sahibi 
Edremit Belediye Başkanı Kamil 
Saka’nın yanı sıra çok sayıda 
önemli sima katıldı. Kavurma-
cılar’da bir gün öncesinden 10 
adet kurban kesilerek kazanlar 
dolusu yemekler ve şerbetler 
hazırlandı. Güre Merkez Cami 
İmamı Nurettin Yılmaz ve Güre  
İskele Cami İmamı Yılmaz Acar 
tarafından mevlit okundu.

avcılar - istanbul   Bir süre-
dir mevsim normallerinin çok 
üzerinde seyreden hava sıcaklığı, 
insanlar kadar hayvanları da 
olumsuz etkiliyor. Avcılar Beledi-
yesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, rehabilitasyon merke-
zinde kalan sokak hayvanlarının 
sıcaktan olumsuz etkilenmemesi 
için hayvanlara serinleme ban-
yosu yaptırıyor. Köpek kulü-
belerini ve padokların içerisini 
suyla serinleten ekipler, özellikle 
hava sıcaklığının yüksek olduğu 
saatlerde hayvanların suyla daha 
fazla temas ederek serinlemeleri-
ni sağlıyor. Avcılar Belediyesi Ve-
teriner İşleri Müdürlüğü, ayrıca 
sokak hayvanları için  su kaplarını 
sürekli dolu tutuyor. 

YALOvA’NIN EN 
TEMİZİ çINArCIK

KAZ DAğLArI’NIN 
SArI KIZI İçİN ANMA

CAN DOSTLArIN 
BANYO KEYfİ

sakarya Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kısa süre önce Karasu’ya 
kazandırılan Sahil Parkı ve Rekre-
asyon Projesi’ne ilgi her geçen 
gün artıyor. Yaklaşık 25 bin 
metrekarelik alan üzerinde 
inşa edilen proje Sakaryalılar’ın 
yeni buluşma adresi haline 
geldi. Haftasonu planlarını Kara-
su’da yapan misafirlerin yanı sıra, 
Karasulular da yeni merkezde keyifli 
dakikalar geçiriyor. Vatandaşların bu za-
man dilimi içerisindeki mutlulukları görülmeye 

değer. Kısa süre önce hizmete alınan Park, 
sosyal donatıları oldukça yüksek bir 

özellik taşıyor. Proje kapsamında-
ki mevcut alanda kafeterya, plaj 

futbol ve voleybol sahaları, 
amfi tiyatro, seyir terası, duş 
alma alanları, oyun grupları, 
yürüyüş alanları, otopark ve 

diğer sosyal alanlar bulunuyor. 
Büyükşehir Belediyesi sahillere 

mavi bayrak hedefi ile hayata ge-
çirdiği merkez ile ilgi yaptığı açıklamada, 

tüm vatandaşları Sahil Parkı’na davet etti.

Kısa süre önce açılışı gerçekleştirilen Sahil Parkı ve Rekreasyon Projesi’yle Karasu artık 
daha da renkli.  Başkan Toçoğlu, tüm Sakaryalılar’ı bu güzellikleri görmeye davet etti.

Kardeşlik Duygusuyla 
Kenetlenmek
Milletlere güçlü yarınlara yürü-
me gücü veren bugünkü enerjile-
ri olduğu kadar geçmişlerindeki 
şanlı tarihleridir. Geleceği inşa 
ederken zemindeki en sağlam 
tuğla, ecdadın en büyük hediyesi 
olan zaferlerle bezenmiş bir 
tarihtir. Türk milletinin tarihi de 
uğruna devasa bedeller ödenmiş 
ama bu bedellerden daha yüce 
zaferlerle doludur. Yine böyle bir 
zafer olan 30 Ağustos Zaferi’nin 
93. yıl dönümünü kutladık. Mil-
letimizin inanç ve kararlılığının 
bir yansıması olan 30 Ağustos 
Zaferi, kardeşlik ruhuyla, birlik 
beraberlik ruhuyla kazanılan bir 
zaferdir. Gazi Mustafa Kemal 
Paşa’nın başkomutanlığındaki 
ordularımızla kazandığımız bu 
zafer, Kurtuluş Savaşımızın en 
büyük zaferidir. 

İstiklal mücadelemizin yiğit kah-
ramanları, bize dayanışmamızı 
kuvvetlendirmemiz, yekpare bir 
şekilde içte ve dıştaki tehditlere 
karşı omuz omuza durmamız 
gerektiğini bir kez daha hatır-
latmaktadır. Kardeşlik duygusu 
milletimizi birbirine kenetleye-
cek en güçlü bağdır. Milletimizin 
bayrak ve vatan sevgisi, ordu-
muzun kahramanlığı ve cesareti 
ile yazılan destanlar, asla tarihin 
tozlu bir sayfasından ibaret 
değildir; bir Şimal yıldızı gibi yol 
gösterendir.

Türkiye’nin milletçe hedefine 
doğru yürüdüğü uzun bir yol 
var. Bu yolda yürürken ayakla-
rımız hep demokrasi ve hukuk 
zemininde ilerleyecektir. De-
mokrasi ile güçlenen Cumhuri-
yetimiz, tüm kirli hesapları boşa 
çıkaracaktır. Yerel yönetimler 
de bu noktada ellerinden geleni 
yapmalı, kardeşlik duygularını 
perçinleyecek her adımı atma-
lıdır.

BAŞKAN’DAN

Okulların kapalı olduğu şu günlerde 
akranları, tatildeyken bilim sevdalısı öğ-
renciler kendilerini Bilim Parkı’na kapattı. 
Esenler Belediyesi’nin Birlik Mahallesi’n-
de kurduğu Hacı Lütfiye Gürses Bilim Par-
kı, geleceğin bilim adamlarını yetiştiriyor. 
Esenler Belediyesi, öğrencileri bilime daha 
çok özendirme ve geleceğin bilim adam-

larını yetiştirmek amacıyla 9-15 yaş aralı-
ğındaki öğrencilere eğitim veriyor. Yapılan 
deneyler, sportif ve kültürel etkinliklerle 
bir yandan eğlenen öğrenciler, bir yandan 
da bilimsel çalışmalara imza atıyorlar. 
Öğrenciler aynı zamanda okulda gördük-
leri dersleri de alanında uzman eğitmenler 
tarafından tekrar edebiliyorlar.

Bilimin Fendi Tatili Yendi

RECEP 
ALTEPE 
 

MBB Başkanı, 
Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı
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CAN DOSTLArA
SU KABI
kÜçÜkçekmece - istanbul  
Küçükçekmece Bilgi Evleri, 
büyük bir duyarlılık örneğine 
imza attı. Fatih Bilgi Evi 
öğrencileri sıcaktan bunalan 
minik dostları için evlerinde 
kullanılmayan kapları değer-
lendirdi. Öğrenciler, sokak 
hayvanları için bu kapları 
suyla doldurarak, mahallele-
rinin çeşitli yerlerine bıraktı-
lar. Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz, 
“Geleceğimiz olan çocukları-
mıza teşekkürler”dedi.

BASKİ’nin Altınova 
Ayvalık hattına 

yaptığı yatırıma 
dikkat çeken Balı-

kesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Uğur, “40 yıllık 
sorun 40 günde 
çözülmüyor. Biz 
bütün sorunlara 

el attık, neşter vur-
duk” dedi 

beykoz - istanbul   İSTKA’nın 
desteklediği, Beykoz Kaymakamlı-
ğı ve Beykoz Belediyesi işbirliğiyle 
hayata geçirilen “Beykoz Camcı-
lığının Tarihi Mirasını Koruma ve 
Geleceğe Kazandırma Projesi” 
kapsamında ilçenin ilk cam sanat 
merkezi Polonezköy’de kurulmuş-
tu. Beykoz’da camcılığı canlan-

dırmak üzere hazırlanan proje 
kapsamında açılan  “Yoros  Cam 
Sanat Merkezi” nde eğitim, satış 
ve tanıtım çalışmaları yapılacak, 
ilçenin camcılık mirasını gelecek 
kuşaklara aktaracak cam ustaları 
yetiştirilecek.   Camın yıllarca 
ilçe sakinleri için geçim kaynağı 
olduğunu ifade eden Başkan 

Yücel Çelikbilek: “Turistlerin geçiş 
güzergâhında bulunan bu noktayı 
cam merkeziyle canlandırdık. Mer-
kezin kurulmasında emeği geçen 
herkesi kutluyor ve ilçemize hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. Merkezle 
birlikte cam sanatı ustalarının 
çeşitli etkinliklerle ağırlanması 
hedefleniyor. 

balıkesir   Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Edip Uğur, BASKİ’nin Körfez 
bölgesinde devam eden çalışmaları ve 
projelerinin masaya yatırıldığı bilgilendir-
me toplantısına katıldı. AK Parti İl Başkanı 
Dinçer Orkan, BASKİ Genel Müdürü Mustafa 
Bayram, BASKİ Şube çalışanları ve basının 
yer aldığı toplantıda BASKİ’nin faaliyetleri 
üzerine duran Başkan Uğur, BASKİ’nin Körfez 
bölgesindeki su şebekesi-kanalizasyon ve 
arıtma tesisi yatırımlarının 200 milyon lira 
olduğunu vurguladı. 

önCe PrOJe, SOnra TeSiS
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile BASKİ’nin 
yapılanmasını tamamladığını ve hizmetlere 
ağırlık vermeye başladığını belirten Başkan 
Uğur, Körfez bölgesindeki çalışmalarla ilgili 
şunları söyledi: “Balıkesir’in turizm bölgesi 
olan Ege sahillerimiz Altınova’dan Altınoluk’a 
kadar yaz nüfusu yoğun olan yerlerimiz. 
Aynı şekilde Marmara Bölgemizde yer alan 
Marmara Adası, Avşa Adası, Erdek, Kapıdağ 
Yarımadası’nın yaz nüfusu yoğunluğu çok 
fazla. Bu bölgelerimizde hem su şebekesi 
ve kanalizasyon hem de arıtma tesislerinin 
yeterli olmaması sebebiyle sıkıntılar var. 
Vatandaşlarımız bu sıkıntılarını zaman zaman 
dile getiriyor. Örneğin; Altınoluk su arıtma 
tesisi günlük 16 bin metreküp su arıtıyor 

fakat tesise 30 bin metreküp su geliyor. 
Tesisin kapasitesinin yüzde 100 artması lazım. 
Havran’ın arıtma tesisi hiç yok. Dolayısıyla 
Havran’ın bütün atık suları Burhaniye üzerin-
den denize deşarj oluyor. Bu bölgeleri yönelik 
tek tek projeleri yapıp daha sonra da tesisle-
rin yapımına geçeceğiz. Öncelikle projelerini 
yapıp daha sonra Altınova’dan Altınoluk’a 

kadar devam eden kıyı şeridine tesisleri 
yapacağız. Bunun ilgili  İller Bankası ve Dünya 
Bankası’yla görüşmelerimiz devam ediyor. 
Yalnızca Ayvalık-Gömeç-Burhaniye-Edremit 
ve Havran  ilçelerinin arıtmasının, kanalizas-
yonun ve su şebekesinin sağlıklı olması ve yaz 
nüfusuna hitap etmesi için  yapılması gereken 
yatırım 200 milyon lira” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile BASKİ’nin yapılanmasını tamamladığını ve hizmetlere ağırlık vermeye başladığını 
belirten Başkan Uğur Yalnızca Ayvalık-Gömeç-Burhaniye-Edremit ve Havran  ilçelerinin arıtmasının, kanalizasyonun 
ve su şebekesinin sağlıklı olması ve yaz nüfusuna hitap etmesi için  yapılması gereken yatırım 200 milyon lira” dedi

rUMELİ’DE 
YILDIrIM rüZGArI

yıldırım - bursa  Yıldırım 
Belediyesi Erguvan Halk 
Oyunları Topluluğu Bosna-
Hersek’te düzenlen festival-
lerde Türkiye’yi temsil etti. 
27 kişilik ekip ileHırvatistan 
ve Bosna Hersek’e giden 
topluluk; 11. Uluslararası 
Maoça Folklor Festivali, 
10. Uluslararası Vuçkovt-
si Folklor  Festivali, ve 6. 
Çeliç Uluslararası Folklor 
Festivali’nde, Bursa, Artvin 
ve Trabzon yöresinden 
oyunlar sergiledi. Erguvan’ın 
sergilediği oyunlara hayran 
kalan Boşnaklar, Bırçko 
sokaklarında gördükleri 
folklor topluluğunun üye-
leriyle fotoğraf çektirmek 
için de birbirleriyle yarıştı. 
Kendilerine gösterilen ilgiye 
kayıtsız kalmayan dansçılar 
da istekleri geri çevirmeye-
rek kent merkezinde kısa bir 
gösteri yaptı. 

Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Edip Uğur, BAS-
Kİ’nin Ayvalık’ın su problemini 
çözmek adına Altınova- Ayvalık su 
hattına 15 milyon liralık bir yatırım 
gerçekleştirdiğine dikkat çekti. 
Başkan Uğur, “Altınoluk’ta şu anda 
su şikayeti gelmiyor bize. Borula-
rın çapları büyütüldü. Ayvalık’ta 
yıllardır hep sudan şikayet var.  
Altınova’dan gelen su şebekesi 
çok eski ve  devamlı arızalanıyor. 
17 kilometre uzunluğunda, 63 
santim çapında boruların olacağı 
yeni hattın ihalesini yaptık. Bunun 
malzemesi 8 milyon lira. Projenin 

tüm maliyeti 15 milyon lira olacak. 
‘Balıkesir, büyükşehir belediyesi 
oldu da ne oldu” diyenler söy-
lüyorum; Ayvalık Belediyesi’nin 
yatırım bütçesinden 15 milyon 
lira ayırıp bu suyu Altınova’dan 
Ayvalık’a getirmesi mümkün değil” 
dedi.   40 yıllık sorunu 40 günde 
çözemiyoruz.  Biz bütün sorunlara 
el attık. Projeler yapılıyor. İhaleleri 
yapılıyor. Bir taraftan da su-kana-
lizasyonla ilgili çalışmalar devam 
ediyor. Bu zamana kadar kırsaldaki 
abonelerimizden hiç bir ücret al-
madık. Saatleri takana kadar ücret 
almayacağız” dedi. 

Altınova-Ayvalık 15 milyon lira

86 KİŞİNİN HAYATI 
KUrTArILDI
kocaeli Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi’nin Bağırgan-
lı, Sarısu, Seyrek, Bayra-
moğlu, Kumcağız ve Cebeci 
sahillerinde görev yapan 
Hayat Kurtarma Timleri, 
86 vatandaşı boğulmaktan 
kurtardı. KOSKEM, sabah 
10.00 ile 18.00 saatleri ara-
sında görevli olduğu plajlar-
da cankurtaranlık hizmeti 
veriyor. Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi KOSKEM, Ko-
caeli sahillerinde cankur-
taranlık hizmetini sürdü-
rürken Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Ambulans Birimi 
de sıcaktan etkilenen, sa-
hillerde rahatsızlanan çok 
sayıda vatandaşın yardımı-
na koşuyor. 184 vatandaş 
ambulans hizmetinden de 
yararlandı.

BEYKOZ 
CAMI 

TUrİZMLE 
HAYAT 

BULUYOr
Beykoz’un tarihi ve turistik bölgelerinden Anadolukavağı’nda cam sanatını turizmle buluş-
turacak “Yoros Cam Sanat Merkezi” açıldı. Merkezde cam sanat ustaları yetişecek.   

Cam sanat usta-
larından biri, cam 
yaparken görülüyor. 
Merkezin yıl boyun-
ca satış faaliyetleriy-
le hareketli ve canlı 
tutulması, öncelikli 
hedefler arasında. 
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ABD’DEN KEfKEN’E

çöK, KApAN, 
HAYATA TUTUN!

‘KUrŞUNLArIN 
EfENDİSİ’ 

Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan da 
çocukları yalnız bırakmaya-
rak Amerika’dan Periscope 
yayınıyla Kefken’e bağlandı. 
Demircan’ın Periscope sürp-
rizi ile şaşkına dönen çocuk-
lara Demircan, “Kefken’de 
olamadığım için üzgünüm 
ama kalbim sizinle” dedi.

izmit - kocaeli  Depremin 
yıldönümü nedeniyle Cum-
huriyet Çocuk Parkı’nda dü-
zenlenen deprem çadırlarının 
kurulması, çök-kapan-tutun 
yarışması, deprem belgeseli 
izlenilmesi, çorba, ekmek ve 
çay ikramı, Kur’an-ı Kerim 
okunup dualar edilmesi, 
konuşmalar, çök-kapan-tutun 
tatbikatı gibi etkinliklere 
vatandaşlar büyük ilgi gös-
terdi. İzmit Belediye Başkanı 
Dr. Nevzat Doğan, “Böylesi 
felaketlerin bir daha yaşanma-
ması hepimizin ortak temen-
nisidir. Deprem değil kalitesiz 
binalar can almaktadır” dedi.

gelibolu - çanakkale Geli-
bolu’da ilk matbaayı kuran ve 
gazetecilik mesleğinde bir çok 
ödül ile onurlandırılan Süley-
man Tokgöz 92 yaşında vefat 
etti. Tokgöz için Süleyman 
Paşa Camisi’nde cenaze töreni 
düzenlendi. Gelibolu Belediye 
Başkanı Mustafa Özacar, siyasi 
parti temsilcileri, sivil toplum 
kuruluşlarının başkan ve yöne-
ticileri ile çok sayıda gazeteci 
katıldığı törenin ardından Tok-
göz’ün cenazesi defnedildi.

Pati parkların ilkini Sezen Aksu Parkı’na kazandıran Beylikdüzü Be-
lediyesi, ilçeye yeni pati parklar yapmak için kolları sıvadı. Çalışma-
larına başlanan pati parklar, minik dostlarımızın da uğrak yeri.

beylikdÜzÜ - istanbul   Beylikdüzü Belediyesi 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, küçük dostlar için 
yeni yaşam alanları oluşturuyor. Bu felsefe ile 
çalışmalarını şekillendiren belediye, Sezen Aksu 
Parkı’ndan sonra Barış Mahallesi Şener Şen Parkı, 
Adnan Kahveci Mahallesi Mevlana Parkı, Cumhu-
riyet Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Koruluğu’na da 
pati parkı kazandırıyor. 

atlama platformları da var
Park çalışmalarının, önümüzdeki günlerde hızla ta-
mamlanması öngörülüyor. Açık havada hayvanların 
oynayabilecekleri, koşturabilecekleri ve enerjilerini 
atabilecekleri ortamlar oluşturularak, parkları daha 
da sosyal hale getirmeyi amaçladıklarını belir-
ten yetkililer; pati parkların içerisinde atlama ve 

tırmanma platformları, oyun tüneli, 
otomatik suluk, hayvan dışkısı atık 
bidonları da yerleştirecek. 

Uyarı levhaları bile var
Hayvan sahipleri için de uyarı levhalarının 
bulunduğu parkın içerisinde hayvanlar, 
etrafa zarar vermeden ve kısıtlanmadan 
rahat bir şekilde enerjilerini atabilecekler 
ve rahatlıkla oynayabilecekler. Beylikdüzü 
Belediye Başkanı İmamoğlu, konuya ilişkin yapmış 
olduğu açıklamada Beylikdüzü Belediyesi’nin 
sadece insanları değil, diğer canlıları da her zaman 
düşündüğünü ve hayvansever bir belediye oldukla-
rını söyledi. İmamoğlu, “Hayvanlarımızın mutluluğu 
için elimizden gelen herşeyi yapıyoruz” dedi.

beyoğlu - istanbul   Beyoğlu Belediyesi Kefken 
Çevre ve Yaz Kampı’nda bir haftalık eğitimlerinin 
ardından tüm hünerlerini sergileyen çocuklar, 
ailelerine muhteşem bir gece yaşattılar. Beyoğlu 
Belediyesi’nin 12 yıldır devam eden Kefken Çevre 
ve Yaz Kampı yeni misafirlerini ağırlamaya devam 
ediyor. Bugüne kadar Türkiye’nin ve dünyanın dört 
bir yanından 60 bine yakın öğrenciyi misafir ede-
Kefken Kampı, geçtiğimiz günlerde de 300 öğrenciyi 
ağırladı.  Kefken’de ilk defa ailesinden uzakta kamp 
hayatıyla tanışan çocuklar, aldıkları bir haftalık eği-

timlerin ardından, öğrendiklerini düzenlenen veda 
gecesiyle İstanbul’dan gelen ailelerine sergilediler. 

müzikten futbola...
Resim, müzik, tiyatro, satranç, futbol, basketbol, vo-
leybol gibi pek çok branşta kendi tercihleri doğrultu-
sunda eğitim alan minikler bunun yanı sıra “Değerler 
Eğitimi” dersiyle de vatanseverlik, kardeşlik, birlik-
telik konularında uzman öğretmenler tarafından 
eğitildi. Derslerden arta kalan zamanlarda da pek 
çok faaliyette bulundular.

Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre ve Yaz Kampı’nda bir haftalık eğitimlerinin ardından 
tüm hünerlerini sergileyen çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. Düzenlenen veda 
gecesine Başkan Demircan’ın Periscope ile canlı bağlanması damga vurdu.
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MİNİBüS OLDU

hendek - sakarya  Hendek 
Belediye Başkanlığı görevini 
devralan Başkan İrfan Püs-
küllü’nün makamına gelen 
‘hayırlı olsun’ çiçeklerinin açık 
artırma usulü ile satışından 
elde edilen gelir ile alınan 
sosyal hizmetler minibüsü 
hizmete başladı. Başkan Püs-
küllü, projenin yeni hayata 
geçtiğini belirterek “Sosyal 
hizmet minibüsümüz vatan-
daşlarımızın evine gidiyor ve 
ihtiyaçlarını karşılıyor” dedi.

bolu  Bolu Belediyesi, önümüz-
deki günlerde yeni projelere imza 
atmaya hazırlanıyor. Bunlardan 
biri de büyük bir prodüksiyonla 
gerçekleştirilecek bir sinema 
filmi… Film, Köroğlu Efsanesi’ni 
anlatacak. Bolu Belediye Başkanı 
Alaaddin Yılmaz, konuyla ilgili 
geçtiğimiz günlerde yaptığı açıkla-
mada film için destek istedi. Baş-

kan Yılmaz, “Dünya kahramanları 
fimlerle tanıyor. Köroğlu Efsanesi 
dünyadaki tüm ülkelerin ilgisini 
çekecek bir hikaye. Bu konuda 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’dan destek talep 
ettik. İş dünyasından ve sanat 
dünyasından da destek istiyoruz. 
Güçlü bir senaryo ve büyük bir 
prodüksiyonla Köroğlu’nun dün-

yada tanıtımı için etkili bir adım 
atabiliriz” dedi.  “Batının sanal 
kahramanları, bizim gerçek kah-
ramanlarımız var. Ne yazık ki biz 
kahramanlarımıza sahip çıkmakta, 
dünyaya aktarmakta çok başarılı 
değiliz” diyen Yılmaz, “Köroğlu 
efsanesini Bolu’da canlandırmaya, 
Bolu’dan tüm dünyaya ulaştırma-
ya kararlıyız” dedi.

Köroğlu Efsanesi Sinema Filmi Olacak

BEYOğLU’NUN 
MUTLU çOCUKLArI 

BEYLİKDüZü’NDE pATİ 
pArKLAr İLçEYE YAYILIYOr
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bilecik  Öğrencilerin yalnız Türkçeyi değil, 
Türkiye’yi ve Türk kültürünü de öğrenmeleri-
ni amaçlayan 2015 Türkçe Yaz Okulu projesi 
kapsamında Bilecik’e 13 farklı ülkeden 33 
öğrenci geldi. Bilecik Belediyesi tarafından 
misafir edilen heyet, Belediye Başkanı Selim 
Yağcı ile birlikte sabah kahvaltısında bir araya 
geldi. Yağcı, heyete hitaben yaptığı konuşma-
da; Ulu çınarın çıktığı topraklar olan Bilecik’te 
bulunduklarını hatırlatarak, şunları söyledi: 
“Kuruluşun ve kurtuluşun beşiği diyoruz. Biz-
leri biz yapan Osmanlı Devleti’nin kurulduğu 
topraklar. Yaklaşık 800 yıl önce Osmanlı Dev-
leti buraya Orta Asya’dan 400 çadırla gelip, 
buradan aldığı enerjiyle güçle bir yolculuğa 

çıkmış ve 600 yılı aşkın dünyaya hak ve ada-
let dağıtacak şekilde hükümdar olmuş. 
O devlet ki onun olduğu dönem-
lerde gerek Avrupa’da gerekse 
Ortadoğu coğrafyasında, Bal-
kanlar’da devamlı huzur sulh 
ve sükun hakim olmuş. Onun 
ortadan kalkmış olmasından 
sonra bugün maalesef ne 
ortadoğuda ne balkanlarda 
istediğimiz o huzuru barışı bir 
türlü yakalayamamışız. Böyle 
bir devletin böyle bir ulu çınarın 
çıktığı topraklardayız.  Sizleri burada 
görmekten dolayı çok ama çok mutluyum”

Bilecik’in tarihi anlamda referanslarının 
oldukça güçlü bir şehir olduğunu kayde-

den Yağcı, ‘’Bilecik, tarihi anlamda 
referansları oldukça güçlü bir 

şehir. Ama günümüzün yaşantısı 
içerisinde tarihi performansını 
istediğimiz oranda bu zamana 
kadar sergileyememişiz. Biz 
Bilecik Belediye Başkanlığı 

olarak ve Bilecik’te yaşayan 
tüm hemşehrilerimiz kardeşle-

rimizle birlikte şehrimizin tarihi 
misyonuna uygun bir vizyon yük-

leme noktasında bir çaba harcıyoruz.’’ 
diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Bilecik, Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında, dünyanın farklı 
ülkelerinden Türkiye’ye eğitim için gelen öğrencileri ağırladı.

adapazarı - sakarya  İl 
Sağlık Müdürü Dr. Bilge 
Kağan Kaya Adapazarı 
Belediye Başkanı Süleyman 
Dişli’yi makamında ziyaret 
etti. Kaya, “Ülkemizin her 
köşesinde olduğu gibi 
Sakarya’mızda da sağlık ko-
nusunda önemli yatırımlar 
yapılıyor. Sağlıkta gerçek-
leştirilen çalışmalarla şunu 
görüyoruz ki, sağlık alanında 
çığır açılmıştır” dedi.

çatalca - istanbul  Çatal-
ca Belediye Başkanı Cem 
Kara, geçtiğimiz günlerde 
Hülya Akbaş ile Barış 
Özgeren çiftinin nikahını 
kıydı. Kıyılan nikah sonrası 
evlilik cüzdanını gelin ha-
nıma teslim eden Başkan 
Cem Kara, genç çifte 
mutluluklar diledi. Düğün 
törenine Çatalca Beledi-
ye Başkan Yardımcıları 
Ufuk Akın ve Erhan Güzel 
de katıldı. Kara, burada 
yaptığı açıklamada genç 
çiftin en güzel, en anlamlı 
günlerinde onların yanında 
olmaktan dolayı çok mutlu 
olduğunu söyledi. Nikah 
sonrasında toplu fotoğraf 
çekildi.  Genç çift de başka-
na yanlarında oldukları için 
teşekkür ederek tebrikleri 
kabul ettiler. 

BAŞKAN YALNIZ 
BIrAKMADI

SAğLIKTA çIğIr 
AçILDI 

BAŞKANDAN NİKAH 
MESAİSİ

orhangazi- bursa  Belirli 
aralıklarla hastaları evle-
rinde ve hastanede ziyaret 
eden Orhangazi Belediye 
Başkanı Neşet Çağlayan, 
ziyaretlerinin bir yenisini 
daha gerçekleştirdi.  Devlet 
Hastanesi’ni ziyaret eden 
Çağlayan, çalışan per-
sonele kolaylık dilerken, 
hastalar ve refakatçileri ile 
de sohbet etti. Çağlayan’a 
hastane ziyaretinde eşi 
Zöhre Çağlayan, Başkan 
yardımcısı Necmettin 
Şahin ve Meclis Üyeleri de 
eşlik etti. Hastane Müdürü 
Ömer Yalavuz’un karşı-
ladığı Başkan Çağlayan, 
Devlet Hastanesi’nin bütün 
servislerini gezdi, hastalara 
Allah’tan şifa diledi.

BİLECİK’TE BüYüK BULUŞMA

zeytinburnu - istanbul 2015 
yaz dönemi stajı kapsamında 
İstanbul Üniversitesi Alfred 
Heilbronn Botanik Bahçesi’ne 
İstanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi Herbaryum ve Bah-
çeköy Atatürk Arboretumu’na 
gezi düzenleyen stajyer öğ-
renciler, uygulamalı olarak 

gördükleri eğitim sayesinde 
teorik eğitimin yanı sıra sa-
hadaki tecrübelerini de geliş-
tirdi. Biyoloji, eczacılık, ziraat 
mühendisliği gibi bölümlerde 
okuyan öğrencilere her yıl ka-
pılarını aralayan Zeytinburnu 
Tıbbi Bitkiler Bahçesi eğitime 
katkıda bulunuyor.

gemlik - bursa Gemlik Be-
lediye Başkanı Refik Yılmaz 
ve Prof. Dr. Cumhur Aydınalp 
geçtiğimiz günlerde bir araya 
geldi. Toplantıda, Gemlik’in 
üniversite kenti olarak gö-
rüldüğüne dikkat çeken Ay-
dınalp, Gemlik Belediyesi’nin 
yerleşke üzerinde gerçekleş-

tirdiği yatırımlar ve destekler 
için teşekkür etti. Gemlik Be-
lediye Başkanı Refik Yılmaz 
ise “Rektörümüz Sayın Ulcay, 
Gemlik-İznik-Orhangazi İlçe-
lerinin birleşerek müstakil bir 
üniversite kurmasına sıcak ba-
kıyor. İlçemizde eğitime ciddi 
yatırımlar yapılıyor” dedi.

“Gemlik, Üniversite 
Kenti Olarak Görülüyor”

Geleceğin Bilim Adamları 
Burada Yetişiyor

Okulların açılmasına az bir süre kala 

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, 

Gülbağ Etüt Merkezi’ni ziyaret ederek, 

yaşları 8 ile 12 arasında değişen çocuk-

lara İngilizce dersi verdi.  Etüt merke-

zindeki çocuklar, derslerinde Şişli Be-

lediye Başkanı Hayri İnönü’yü görünce 

şaşkınlık yaşadılar. Hayri İnönü’nün 

öğretmenlik yaptığı derste çocuklar, 

temel konuşma kalıplarını öğrenirken, 

aynı zamanda eğlenceli dakikalar 

geçirdiler. Dersin sonunda Hayri İnönü, 

öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. 

İnönü, burada yaptığı konuşmasında 

“Bugün ilk defa öğretmenlik heyecanı 

nasıl bir şeymiş, bunu yaşadım. Gelece-

ğimizin en güzel teminatı olan çocuk-

larımız ile vakit geçirmekten ve onlara 

ders anlatmaktan büyük keyif aldım. 

Çocuklarımızın öğrenme aşkı ile dolu 

olduğunu görmek gurur verici” diyerek 

düşüncelerini ifade etti.

Başkandan İngilizce Dersi
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, yaşları 8 ile 12 arasında değişen 

çocuklara İngilizce dersi verdi. 
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E
lli beş yaşında emekli olduktan sonra ne 
yapacağını düşünmeye başladı. Belki de 
yıllardır zamanını geçirdiği ‘Jeoloji Mü-
hendisliği’ doğru bir tercih değildi. Aklına 
gazetelerin sarı sayfaları geldi. Aldı eline 

gazeteyi ve beğendiği ilanları işaretlemeye başladı. 
O da ne? Bir ajans ‘Yeni Yüzler Aranıyor’ diye bir ilan 
vermişti. Reklam ve dizilerde oynayacak yeni yüzler 
aranıyordu. Yıllar yıllar önce lise yıllarında oynadığı 
tiyatro oyunu geldi aklına. Oyunu oynadıkları zaman 
ne çok alkış almışlardı. Ne kadar mutlu olmuştu. 
Hemen başvurmaya karar verdi. Başvurdu da. Erol 
Taşcı, 58 yaşından sonra oyuncu olmaya karar veren 
ve bugün 68 yaşında olan biri. Onun başarı hikâyesini 
anlatacağız sizlere. 

yahşi Batı’da bile oynadı
Başardı. Herkes ‘yapamazsın’ derken 
ve gülüp geçerken o asla vazgeçmedi. 
Bugün kendisini pek çok filmden, 
diziden ve reklamdan hatırlayabilir-
siniz. Cem Yılmaz’ın Yahşi Batısında 
bile oynadı. Onun ki büyük bir başarı 
ve azim hikâyesi. Tüm okuyucularımıza 
örnek olmalı ve onun hikâyesini bilen herkes 
hayatta istedikten sonra her şeyin başarılabileceği-
ni mutlaka bilmeli.

Büyükçekmece Hayatını değiştirdi
Tabi ki kolay bir süreç değildi bu. Kayıt olduğu ajanslar 
ondan sertifika istiyorlardı. Oyunculuk 
eğitimi alması şarttı. Hal böyle olunca 
60’ına merdiven dayayan Erol 
Bey bundan da gocunmadı ve o 
yaştan sonra okul sıralarına 
geri döndü. Döndüğü adresi 
hemen büyük bir zevkle 
ve gururla belirtelim. 
8 yıldır Büyükçekme-
ce’de oturan Erol Bey, 

Büyükçekmece Belediyesi’nin Barış Manço kültür 
Merkezi’nden yaklaşık 7 ay gibi bir süre oyunculuk 
eğitimi aldı. 7 ayın sonunda sadece sertifika almakla 
kalmadı, sınıf arkadaşları ile birlikte oyun bile sergile-
diler. Hatta oyunda belediye başkanı oldu Erol Bey.  

Rolüne çok iyi hazırlandığından mıdır yoksa gerçekte 
de bu işin çok zor olduğunu biliyor mu bilemeyiz ama 
Erol Bey, yaşadığı ilçenin Belediye Başkanı Hasan 
Akgün’e bir hayli hayran. Hatta kendisine babalar gü-
nünde ‘Siz Büyükçekmecelilerin Babasınız’ diye mesaj 
bile atmış. Başkan da kendisine cevap vermiş. Bakın 
nasıl anlatıyor Başkan Akgün’e olan hayranlığını:

Hasan akgün hayranı
 “Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün’e 

çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben oyuncu 
olmaya karar verdiğim zaman sertifika 

almam gerektiği söylendi. Hemen 
Büyükçekmece’de belediyenin Barış 
Manço Kültür Merkezi’ndeki tiyatro 
kurslarına kayıt oldum. 7 ayın 
sonunda sertifikamı aldım. Beledi-

yenin sertifikasını başımın üstünde 
tutuyorum. Benim için çok ama çok 

değerli. Büyükçekmece Belediyesi ve 
tabi ki Başkanımız Hasan Akgün benim 

hayatımı değiştirdi. Hasan Akgün’e bir gün yetmi-
yor. Bizler onun gibi bir başkana sahip olduğumuz için 
çok ama çok şanslıyız. Başkanımız Büyükçekmece’mi-
ze çok fazla değer kattı. Onun sayesinde çok güzel 
yaşıyoruz. Özellikle her yıl belediyemizin düzenlediği 

kültür-sanat festivalleri oluyor. Bunu 
bir kez daha göstermek için 

festival tişörtümü giydim de 
geldim. Burada, Büyük-

çekmece’de yaşadığım 
için ve hayallerimi 

gerçekleştirdiğim 
için çok ama çok 

mutluyum.”

68 YAŞINDAKİ ErOL TAŞçI İŞİNE AŞIK:

öLENE KADAr 
OYNAYACAğIM

İhtiyar delikanlı Erol Taşcı, bana 
mısın demedi ve 55 yaşından sonra 
oyuncu olmaya karar verdi. Taşcı, 
bugün pek çok filmde yer alıyor.

Taşcı’ya oyuncu olma şansı verense 
Büyükçekmece Belediyesi. İhtiyar 
delikanlımızın hayatı belediyeden 
aldığı sertifikayla değişti. √ √

“Her zaman 
hayallerimin 
peşinden 
koşacağım”

“Görenler 
‘Sen hala 
ölmedin mi’ 
diyorlar”

“Belediyenin 
sertifikası 
başımın 
üstünde”

Erol Bey’den 
gençlere 
altın mesaj

AYIN
ÖYKÜSÜ

Erol Bey’in, röportajı-
mızda üzerinde özellikle 
durduğu konu, eğitim. 
Eğitimin olmazsa olmaz 
olduğunu söyleyen 
Taşcı, Büyükçekmece 
Belediyesi’nin tiyat-
ro kursundan sonra 
eğitimine ara vermemiş, 
farklı kişi ve kurum-
lardan da oyunculuk 
üzerine eğitim almaya 
devam etmiş. Kendisine 
oyuncu demediğini, yar-
dımcı oyuncu dediğini 
ise özellikle belirtiyor 
ve ekliyor: “Ben ken-
dime oyuncu dersem, 
bu sefer konservatuar 
mezunu arkadaşlarıma 
haksızlık yapmış olaca-
ğım. Ben yardımcı oyun-
cuyum. Gocunmuyorum 
ve de yorulmuyorum. 
Yaşıtlarım gibi kahvede 
mi oturayım? Oturmak 
istemiyorum, çalışmak 
ve her zaman hayalleri-
mi gerçekleştirmek için 
durmadan çalışacağım.”

Erol Bey, bir dönemin 
ünlü dizisi Merhamet’te 
bile oynadı. Merha-
met’te Sapık Terzi 
rolündeydi. Bu rolü 
oynarken, insanların 
kendisine çok kötü bak-
tığını söylüyor gülerek 
ve başlıyor anlatmaya: 
“Merhamet’te sapık ter-
zi rolündeydim. Rolüm 
gereği Şadiye’ye çok 
kötü bakmam gereki-
yordu. Yönetmenimiz o 
sahne çekilmeden önce 
bana dedi ki, “Şadiye’ye 
öyle bir bak ki, tüm 
Türkiye senden nefret 
etsin” Baktım ve haki-
katen benden çok ama 
çok uzun bir süre kimse 
hoşlanmadı. Bugün bile 
hala kadınların bana 
kötü kötü baktığını gö-
rebiliyorum. Hatta bana 
bakıp, “Sen ölmemiş 
miydin?” diyorlar. Dizide 
Şadiye’nin abisi sonra-
sında beni bıçaklayarak 
öldürüyordu.”

Taşcı,  bir de sitemde 
bulunuyor ve gençleri 
anlamakta zorluk çekti-
ğini söylüyor. Gençlerin 
her zaman hayalleri 
peşinden koşmaları 
gerektiğini söyleyen 
Erol Bey’in hepimize 
ders niteliğindeki 
sözlerine dikkat lütfen: 
“Her zaman çok çalışın 
ve çok isteyin. Ben yeri 
geldiği zaman sabah 
beşte kalkıyorum. 24 
saatten fazla çalıştığım 
zamanlar oluyor.”

                                         07İNSAN HİKAYESİ  

İhtiyar delikanlımız, rö-
portajımıza Büyükçek-
mece Belediyesi’nin fes-
tival tişörtünü giyerek 
geldi. (Büyükçekmece 
Belediyesi’nin geçtiği-
miz ay Kültür ve Sanat 
Festivali düzenlenmişti.) 
Erol Bey, belediyeden 
aldığı sertifikayı da ya-
nında getirdi. Erol Taşcı, 
büyük bir gururla aldığı 
sertifikayı göstererek 
şöyle dedi: “Belediyenin 
sertifikasını başımın 
üstünde taşırım. Büyük-
çekmece Belediyesi ve 
Başkanımız Hasan Ak-
gün, hayatımı değiştirdi. 
Aldığım bu sertifikanın 
bende çok ama çok 
önemli bir yeri ve de de-
ğeri var. Kendilerine ne 
kadar teşekkür etsem 
azdır.”

KÜBRA DEMİR
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TüM GüZELLİKLEr BUrADA
Arnavutköy’ü diğer ilçelerden ayıran konu şu: Her şey 
elinin altında. 20-25 dakikada Aksaray’da olmak da 
mümkün, şehirden uzak doğal bir yaşamın imkanları da...y

Belediye başkanlığı neredeyse 
zaman kavramı olmayan bir mes-
lek. Çok kısa bir tatil bile kendi-
leri için çok önemli oluyor. Yoğun 
çalışma temposu içinde olan bir 
diğer başkanımız da Arnavut-
köy’ün enerji dolu, canlı ve bir o 
kadar da sosyal Belediye Başkanı 
Ahmet Haşim Baltacı... Baltacı 
ile mahsullerini bizzat kendisinin 
topladığı hobi bahçesinde buluş-
tuk, Arnavutköy’ü konuştuk... 

Belediye=Planlama
arnavutköy’ün belde belediyesi 
olmasından, ilçe belediyeliğine 
geçiş dönemindeki süreçte siz 
belediye başkanıydınız. O dö-
nem içinde neler değişti?
Arnavutköy 7 tane belediyenin 
birleşmesiyle oluşmuştur. Neler 
değişti? Çok şey değişti aslında. 
Bir kere mantık değişti. Beledi-
yecilik mantığı değişti. İçinde ol-
duğunuz zaman anlamıyorsunuz. 
Ama belde belediyesi döneminin 
tarzıyla ilçe belediyesine geçişte-
ki tarzı her açıdan değişti. Birinci 
değişiklik mantık ve yönetim 
anlamında bir değişim. Bunu 
söyleyebilirim. Belediye, planla-

ma demektir. Böyle bir çalışmayı 
da komple ele alıyorsunuz. Daha 
iyi inceliyorsunuz. Eksiği fazlayı 
görüyorsunuz. Yani geleceğe 
şehir planı hazırlıyorsunuz. 
İkinci söyleyebileceğim bu. Onun 
dışında tabi profesyonel birimle-
rin yapmış olduğu işler özellikle 
imar, park bahçeler gibi daha 
fazla arazide olan birimlerimizin 
yapmış olduğu çalışmalar açısın-
dan da baktığımız zaman duru-
mu şuna benzetiyorum. Bir kişi 
evliliğe hazırlanıyor. Niyet ediyor. 
Hemen onunla ilgili hazırlıklarını 
yapıyor. İlçe olmuşsunuz. Hemen 
onunla ilgili düzeninizi oluştur-
mak zorundasınız. Kurumsallaş-
ma, geleceği planlama, ekonomik 
anlamda dengeli bir yapıyı kurma 
gibi. Zaten bunlara baktığınız 
zaman bizim gibi dışarıdan gelen 
vatandaşlar da bunu bize net 
olarak söylüyorlar. 

deĞişim HiSSediliyOr
Arnavutköy’de belli bir değişik-
liğin olduğu hissediliyor. İstan-
bul’un en önemli ilçelerinden. 
Arazi olarak bir ilçede zaten 
birkaç senedir, birkaç dönemdir 

bütün yapacağımız çalışmala-
rın çoğunu bitirdik. Ama bu bir 
süreç. Bu süreci iyi planlamak 
gerek. Gelecekle ilgili çalışmaları 
yerine getirmek. Ve bu istikamet-
te gidiyoruz.
Peki bu kenti diğer 
kentlerden 
ayıran özellik 
nedir?
İşte bakın  
görüyor-
sunuz 
güzel-
likleri. 
Ken-
dime 
has 
bir 
şey 
söyle-
yecek 
olursam 
İstan-
bul’un 
aradığınızda 
en yakınında 
bulacağınız her şey 
var burada. Mesela onu şöyle 
tanımlayayım. Bir insan ne ister? 
Her şeyin elinin altında olma-

Bahçeyle ilgilenmek aileden 
gelen bir şey mi, sonradan 
edinilen bir hobi mi? 
Biz Arnavutköy’e1969’da 
geldik. Arnavutköy’ün 
merkezi de böyleydi. 50, 100 
hane var mıydı? Vardı herhal-
de. Bizim bahçemiz vardı. 
Annem  bahçeyi ekerdi. Biz 
çocuktuk gerçi. Ama yar-
dım ederdik, sulardık. Ben 
15-16 yaşına gelene kadar 
bahçede tavuklarımız oldu. 

Yani bu çok özel bir şey değil 
birçok insan bu köy hayatını 
yaşamıştır. Gelenlerin çoğu 
benden fazla köyde ömür ge-
çirmiştir. Biz de köy hayatı-
mızı yaşadık Arnavutköy’de. 
Bir de şu var. Doğal bir şey 
olduğu için insanın yaratılı-
şında bu var. Tabiatında var. 
Aksi şaşırtıcı bence. İnsa-
nın tabiatında da böyle bir 
durum var bence. O yüzden 
zevkle yapıyorum.

Vadi Park içinde halı sahadan basketbol sahasına, 
yüzme havuzuna pek çok spor alanları var. Şimdi 
lunapark   da yapıyoruz. Çocuklar da büyükler de 
mutlu olacak

Başkan Baltacı’nın en zorlandığı konu vatandaştan 
gelen ama hukuki altyapısı olmayan talepler... İhti-
yaç sahiplerine ulaşamamayı da çok üzücü buluyor 

Halkın sosyal etkinliklerini 
artırmak için vadi Park pro-
jesini hayata geçirdiniz. Halk 
projeyi halk nasıl karşıladı? 
Yaklaşık 100 dönümlük bir 
park. Arnavutköy’deki iki 
büyük parktan biri. Belediye-
mizin yaptığı başka bir tane 
park daha var. O da ciddi 
bir eğlenme alanı. Güzel bir 
gençlik merkezimiz var. 2 tane 
sosyal tesisimiz var. Spor te-
sislerimiz var. Halı saha, tenis, 
voleybol ve basketbol sahası. 

Ayrıca tabi deplasman maçı 
düzenlemeleri var. Havuzu 
ve güzel bir peyzajı var. Şimdi 
aynı alanda çok çok güzel bir 
lunapark yapacağız. Çocuklar 
da, büyükler de mutlu olacak, 
insanlar dönme dolaba, 
gondolza biniyor mesela. 
Varsın binsin. Zaten çoluk 
çocuk annesiyle babasıyla 
geliyor. Birkaç ay içerisinde o 
da devreye girecek. Park cıvıl 
cıvıl zaten. 

Belediyecilik anlamında zor-
landığınız anlar oluyor mu?
İşlerle ilgili hiçbir zorluk yok. 
Kanunlar sizin yapacağınız  
yapamayacağınız şeyleri be-
lirlemiş. Vatandaşların talep-
leri hukuki olmadığı zaman 
bizi zorda bırakıyor. Şimdi 
bir yandan işin insani boyutu 
var. Sonuçta burası derman 
kapısı. Ama o sorunu çözecek 
yetkiniz yok. Ya da kanuni bir 
alt yapısı yok. O zaman ciddi 
sorun yaşıyorsunuz. Mese-

la özellikle zorlandığımız 
kısımlardan bazıları ulaşmayı 
arzu edip de ulaşamadığımız 
insanlar var. İhtiyaç sahipleri. 
Ya bir hastalığa maruz kal-
mış. Onun derdine derman 
olamamak. Gidiyorsunuz 
onunla beraber ağlıyorsunuz. 
Özellikle eşinin hapishanede 
olduğunu bildiğimiz hanımlar 
var. Onların mağduriyetleri. 
Bazen neden ulaşamamışız 
diye hayıflandığımız kişiler 
olmuyor değil. 

Doğallık yaratılışımızda var

Siz bir de Marmara Üniversitesi’nde 
yüksek lisans yapıyorsunuz. Eğitim 

devam ediyor mu? 

Mecburen devam ediyor. Aslında şöyle. İlk 
planladığınız zaman zor olmuyor. Şimdi süreç biraz 
uzadı. Benim 5. senem. Devam edemedim. Birkaç 

dersim daha var. Bu sene yeniden kayıt yaparak 
seçimden sonrasına da denk getirebilirim. 
Sanırım bu dönem içerisinde bitecek. Tabi 

bizim meşkalemiz. Evrenin her anı dolu 
olduğu için bu tür etkinlikler 

güzel oluyor. 

HEM BAŞKAN
HEM DE üNİvErSİTELİ

marmara Belediyeler Birliği’nin çalışmalarını nasıl buluyor-

sunuz? Takip ediyor musunuz? 

MBB’nin yapmış olduğu çalışmalar her yıl üzerine katarak de-

vam ediyor. Tabi bir belediye başkanı bir birlikten ne bekler? İşi-

ni kolaylaştırıcı, yasal düzenlemelerle ilgili ya da belediyecilikle 

ilgili bir takım çalışmaların yapılmasını ve belediye başkanının 

başı sıkıştığında işini kolaylaştırıcı bir mekandır. Bir birliktir, bir 

topluluktur. Marmara Belediyeler Birliği her zaman bu anlamda 

değerli çalışmalar yapıyor. Teşekkür ediyoruz. 

MBB işimi kolaylaştırıyor

vadi park cıvıl cıvıl

İhtiyaç sahiplerine 
ulaşmak çok önemli

KÜBRA BAL S.MUSTAFA KALAMAN
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TüM GüZELLİKLEr BUrADA
Burada doğallığı yaşıyorsunuz. Bir kere ciddi bir orman 
alanımız, bunun yanında göllerimiz var. 3-4 içme suyu 
havzası ve İstanbul’un en temiz deniz şeridine sahibizy

sını. Öyle bir yerde olayım ki; 
hem doğal ortam olsun, hem de 
şehir hayatını istediğim zaman 
yaşayabileyim. İstanbul’un Tarihi 
Yarımada merkezi 20-25 kilo-
metre. Ama İstanbul’un merkezi 

yoğunluğundan uzak 
doğallığı yaşıyorsu-

nuz. Çok ciddi bir 
orman alanımız 

var. Bunun 
yanında 

göllerimiz 
var. 3-4 
tane 
içme 
suyu 
hav-
zası... 
Bunun 

dışında 
İstan-

bul’un en 
temiz deniz 

şeridi var. 
Doğal zengin-

liklerimizle bera-
ber geçmiş dönemde 

maden ocaklarının olduğu bir 
yer burası. Yani bir insan buraya 
geldiğinde rahat rahat gezer, 

işini de halleder, denize gider, 
piknik yapar.
Tatil fırsatı bulabildiniz mi?
Ben doğal ortamı çok seviyorum. 
Mesela en son 2 günlük bir dağ 
yürüyüşü yaptık arkadaşlarla. 
Trabzon’da yaylalara gittik. 3 
bin, 3 bin 500 metrede dolaştık. 
8-10 arkadaş. Ben 2 gününe 
katılabildim. Yani olağanüstü bir 
şey. Mesela ben memleketimi o 
kadar yakından görmemiştim. 
Kudreti ilahiyi görüyorsunuz. 
Çok hoş bir gezi oldu. 

deşarJ Olmalıyız
Organizasyonlar için kalabalık 
bir ekibiniz var sanırım…
Kışın kayağa gidiyoruz. Tek 
kanatlı kuş misali siz kendinizi 
bir şekilde deşarj edemezseniz 
verimli de olamazsınız. Yani her 
sabah işe geldiğinizde suratınızın 
asık olmaması gerekiyor. Keşke 
gelmeseydim dememelisiniz. 
Çünkü işimiz vatandaşla. Mut-
laka kendinizi yenileyeceksiniz. 
Deşarj edeceksiniz öyle gelecek-
siniz. E nasıl olacak bu? İşte bu 
tarz şeylerle. Kitap okuyarak, si-
nemaya giderek. Mesela bir eski 

belediye başkanımız ben bu işe 
ilk girdiğimde ‘Ne yap yap bir gü-
nünü mutlaka çocuklarına ayır. 
Asla bundan fedakarlık yapma’ 
demişti. Bazı şeylerin hakikaten 
kazası, telafisi yok. Çocuk 17-18 
yaşına geldi. Yetişirken bunu 
ihmal ettiğinizde nasıl olacak. İyi 
planladığınız zaman bir maze-
ret kalmıyor.  Yoksa belediyeyi 
tek başıma ben sırtlayacağım, 
götüreceğim derseniz siz de 
çökersiniz, belediye de çöker. Bu 
bir ekip işidir. 6 yardımcımız var. 
Göreviniz aslında organizasyon, 
yönetim, iyi yönetici olmak. 

HalKı iyi anlarSın
Kültürel faaliyetlerin bir beledi-
ye başkanına katkısı nedir?
Spor yapıyorsanız, kentin ne 
şekilde bir spor alanına ihtiyacı 
olduğunu tasarlarsınız kafanız-
da. Mesela bu sene bütün mahal-
lelerimize spor parkı yapıyoruz. 
Bu gençlerin talebi. Başka bir 
eksiğim var da ben onu tamam-
layayım sonra bunu yapayım 
diyemezsiniz. Belediyecilik de 
böyle bir şey.

çocuklarla birlikte  
8’e kadar çalışıyoruz
Siz ne zamanlar geliyorsunuz buraya? mesela hobi bahçe-
nizde neler yapıyorsunuz? 
Nisan ayından sonra Mayıs, Haziran aylarında belliyorsu-
nuz, gübreliyorsunuz. Bunları olabildiğince kendim yap-
maya gayret ediyorum. Böyle ekip biçmekle ilgili bilgim de 
yok. Yardım alıyoruz tabi. Her sene biraz daha 
üstüne koyuyoruz. Onun dışında bahçelerin 
sulama sistemi var. Ve ekin zamanında 
yine yardım alarak bu ekim dikim işlerini 
yaptıktan sonra da özellikle hafta sonu 
5-6’dan 8’e kadar vaktimiz oluyor. Ço-
cuklar buradayken onların yanına gelip 
beraber uğraşıyoruz.

en sevdiğiniz renk?
Lacivert. Mesela 10 
kıyafetim varsa 8 tanesi 
laciverttir. 
en sevdiğiniz yemek?
Taze fasulye. Çok yerim. 
Zeytinyağlısını, kıymalı-
sını, kavurmasını…
en son okuduğunuz 
kitap?
Alamut Kalesi’ni okudum. 
en son gittiğiniz film?
Görevimiz Tehlike 5
Spor yapmaya ve aile-
nizle birlikte olmaya za-
man buluyor musunuz?
Ölü zamanlarda. Mesela 
10’dan sonra bir işimiz 
yok. Kolay kolay olmu-
yor. Ve ondan sonra 1 
saat spor yapabilirsiniz. 
Sabah 5’ten 6’dan sonra 
saat 8’e kadar spor yapı-
labilir.
gönül verdiğiniz kulüp?
Trabzonspor.
Futbolu sevdiğinizi duy-
dum, maç yapar mısınız?
Bizim kendi ekibimiz var. 
Bu kendi ekibimizde gar-
nizon komutanımız var. 
Kaymakamımız geliyor. 
Emniyet müdürümüz, 
jandarma komutanımız 
geliyor. İlçe başkanları 
geliyor. Onlarla beraber 
maç yapıyoruz.

BAŞKANLA KISA KISA

ArNAvUTKöY’ü 
Bİr DE BELEDİYE 
BAŞKANI AHMET 

HAŞİM BALTACI’NIN 
AğZINDAN 
DİNLEDİK

Siz bir de Marmara Üniversitesi’nde 
yüksek lisans yapıyorsunuz. Eğitim 

devam ediyor mu? 

Mecburen devam ediyor. Aslında şöyle. İlk 
planladığınız zaman zor olmuyor. Şimdi süreç biraz 
uzadı. Benim 5. senem. Devam edemedim. Birkaç 

dersim daha var. Bu sene yeniden kayıt yaparak 
seçimden sonrasına da denk getirebilirim. 
Sanırım bu dönem içerisinde bitecek. Tabi 

bizim meşkalemiz. Evrenin her anı dolu 
olduğu için bu tür etkinlikler 

güzel oluyor. 

HEM BAŞKAN
HEM DE üNİvErSİTELİ

Hobi bahçesinde 
çiftçilik yapıyoruz
‘Biz belki burada doğal ortamda yaşıyoruz ama çoğunun bağı 
bahçesi yok. Bunu bulamayanlara   imkan sağlamak için hobi 
bahçeleri tahsis ediyoruz’

Başkanım şimdi önümüze 
kavunumuz geldi. Sebze-
lerimiz geldi.  Bunlar sizin 
bahçenizden mi?
Buradaki bahçelerden 
birinden getirdi arkadaş-
lar. 200 bahçemiz var. 200 
bahçenin hepsi sahipli şu an. 
Sahipli derken tahsis edilmiş 
durumdalar. 
insanlar buradan nasıl 
yararlanıyor. mesela ben 
buradan bir hobi bahçesi 
edinmek için ne yapmalıyım?
Önce belediyeye müracaat 
ediyorsunuz. Belediyeye mü-
racaat ettikten sonra bizim 
önceliğimiz Arnavutköy’de 
yaşayanlar. Sonra dışarıdan 
gelen vatandaşlarımızı sıraya 
alıyoruz. Bir sıra esasına göre 
onlara bunları yararlandırı-
yoruz. Yıllık veriyoruz tabi. 
Mevsimlik ya da dönemlik 
diyelim. Bir dönem onları 
ekiyorlar. Sonra gelecek 
dönemde diğer sırada olan 
kişilere tahsis etmeye devam 

ediyoruz. Burası Arnavutköy 
Belediyesi’ne ait bir alan. Ta-
rım alanı. Tarım alanı olunca 
ne yapmak daha uygun olur 
diye düşündük. Biz belki 
burada yine doğal ortamda 
yaşıyoruz. Ama çoğunun 
yine bağı bahçesi yok. Yani 
apartmanda yaşıyorlar. Mer-
kezi yerlerde. Arnavutköy’ün 
merkezinde ya da diğer 
mahallelerinde. Öyle olunca 
bunu bulamayanlara o imkanı 
sağlamak amacıyla yapıldı. 
Yaptığımızın ne kadar isa-
betli olduğunu gördük. Şimdi 
bir bu kadar daha yer yapsak 
talep var. Ama bunu belli 
bir şeyde durdurmak lazım. 
70 metrekarelik bahçeler. 
Aslında bu 35-40 metreka-
reyi geçmemesi gerektiğini 
sonradan anladık. Çünkü 
çalış çalış bitmiyor. Sula sula 
bitmiyor. Yani adı hobiden 
çıkıyor. Artık çiftçiliğe 
dönüyor. Özellikle haftasonu 
insanlar burada kalıyorlar. 

Bahçenizde ekilenleri kendiniz mi tüketiyorsunuz, yoksa 

dağıtıyor musunuz? 

Eşe dosta veriyoruz . Hepsini tüketemeyiz. Mesela özellikle 

belli bir dönemde yoğun bir şekilde ürün geliyor. Tohum 

belli oranda geliyor. Zaten hepsini bana ver diyemezsiniz.

Bu işin lezzeti, zevki orada. Eşine dostuna ikram ediyorsun. 

Kendin tadına bakıyorsun. Bu benim için yeterli.

Eşe-dosta ikram ediyoruz
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
ile Pamukova Belediyesi’nin 
işbirliği ile Pamukova’nın Çardak 
ile Cihadiye Mahalleleri ara-
sında sıcak asfalt çalışmasına 
başlanıldı.

Başiskele Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 
çalışmalarını sürdürdüğü Ada 
Park ikinci etabında Boğaz 
Köprüsü’nün minyatürü olan 
53 metrelik köprünün montajı 
gerçekleştiriliyor. 

gölcÜk - kocaeli Gölcük 
Belediyesi tarafından ya-
pılan ‘Çiftlik Spor Komp-
leksi’ projesinde çalışmalar 
hızla sürüyor. Belediyeden 
yapılan açıklamada “İhsa-
niye Çiftlik Mahallesi’nde 
inşaatı’nda büyük aşama 
kaydedilen ‘Çiftlik Spor 
Kompleksi’ iki tane 250’şer 
metrekarelik binadan 
meydana gelip içerisinde 
kafeterya, spor salonu, 
idari bina, judo-güreş sa-
lonları, sentetik çim zeminli 
futbol sahası, basketbol 
ve voleybol sahası, fitness 
salonu, soyunma odaları, 
wc ve çocuk park alanlarını 
bulunduracak” denildi.  Ay-
rıca bu alanda bisiklet yolu 
da olacak.

pamukova - sakarya Pamu-
kova Belediyesi’ne ait birçok iş 
makinesinin aralıksız çalıştığı 
sıcak asfaltlamada beklen-
diğinden daha hızlı ilerleme 
sağlanıyor.  Pamukova Belediye 
Başkanı Keser yaptığı açıkla-
mada “İlçemiz sınırlarına dahil 
olan köylerde sıcak asfalt çalış-

masına başlanılmıştır. Ama-
cımız Pamukova’da bulunan 
bütün yerleşim yerlerimizin 
daha çağdaş, daha yaşanabilir 
yaşam alanları oluşturmaktır. 
Daha önce hizmet alanımız 
içerisinde yer almayan ve köye 
giden bağlantı yollarının hayli 
bozuk olduğu  Cihadiye  Ma-
hallemizde ve yine Geyve İlçesi 
ile ulaşım yolunu daha güve-
nilir bir şekilde yeni yapılmış 
olan Çardak Köyü Köprüsü’nün 
yolu sıcak asfalt ile kaplandı. 
Çalışmalarımıza hızla devam 
edeceğiz” dedi.

başiskele - kocaeli 4 bin 368 
m2 alanda devam eden çalışma-
lar kapsamında Galata Kulesi 
minyatürünün de koyulacağı park 
alanında oturma alanları, oyun 
grupları, piknik masaları ve büfe 
olacak. Başiskele halkının günü-
müze yakışır bir şekilde aileleri ile 

birlikte sosyal yaşamlarını sürdü-
rebilmeleri için huzurlu güvenli 
ortamlar hazırlama gayretinde 
olan Başiskele Belediyesi yaptığı 
her hizmette gelecek nesilleri de 
düşünerek çalışmalarını gerçek-
leştiriyor. Daha önce Mehmetağa 
Mahallesi Dereboyu Sokak 
üzerinde yapımı tamamlanan 
Ada Park’ın karşısında başlayan 
ikinci etabı için zemin çalışmala-
rını sürdüren ekipler Kilezdere 
üzerine ikinci köprünün montajını 
gerçekleştiriyor. Çalışmaların 
önümüzdeki günlerde sonlanması 
bekleniyor.

SpOr KOMpLEKSİ 
BİTMEK üZErE

KörfEZ’DE YENİ 
YAŞAM ALANLArI

Yollar Asfaltlandı, 
Çocuklar Daha Mutlu

Boğaz Köprüsü´nün 
Montajı Yapılıyor

babaeski - kırklareli Ba-
baeski Belediye Başkanlığı 
bir yandan ilçe merkezinde 
yolları yenilerken bir yandan 
da peyzaj çalışmalarını tüm 
hızıyla sürdürmeye devam 
ediyor. Çarşı merkezini 
ağaçlarla donatan ve çarşıyı 
farklı bir havaya kavuş-
turmaya çalışan Belediye 
Başkanı Av. Abdullah Hacı 
Fatih Camii önünde bulunan 
dekoratif saati oradan kaldı-
rarak yerine havuzlu heykel 
yaptırıyor. Babaeski Bele-
diye Başkanı Av. Abdullah 
Hacı konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada “İlçemiz için 
sürpriz projelerimiz, hizmet-
lerimiz var. Bunları zamanla 
kamuoyu ile paylaşmaya 
devam edeceğiz” ifadelerine 
yer verdi.

HAvUZLU HEYKEL 
YApILIYOr

körfez - kocaeli Körfez 
Belediyesi, yeşil bir Kör-
fez’i vatandaşlara sunmak 
için park, yeşil alan ve 
çevre düzenlemelerine hız 
kesmeden devam ediyor. 
7’den 70’e tüm Körfez 
halkını yemyeşil bir kentte 
yaşatmak için yeşil alan 
miktarlarını bir önceki yılın 
iki katı oranında artıran 
Körfez Belediyesi, bu 
alandaki birinciliğini kim-
seye bırakmıyor. Körfez’in 
dört bir yanını yeşil alan ve 
parklarla donatan Körfez 
Belediyesi, büyük parkların 
yanı sıra seyir parkları ve 
seyir terasları oluşturarak 
Körfezlilere yeni yaşam 
alanları sunuyor.  Körfezliler 
keyifli zaman geçiriyorlar. 

İETT, uçaklarda kullanılan kara kutu sistemini otobüslerde uygulayarak devrim 
yapmaya hazırlanıyor. Projenin öncelikli hedefi, yol ve sürüş güvenliği.

istanbul İETT Türkiye’de ilk defa dünyada 
ise trend olan ve farklı sektörlerde uygu-
lamaları bulunan ‘karakutu’ teknolojisini 
hayata geçirerek toplu ulaşımdaki birçok 
sorunun önüne geçecek. Karakutu projesi-
nin uygulanması ile birlikte, toplu ulaşımda 
araçlarda bulunan elektronik haberleşme ağ 
yapısı kullanılarak kaza anında sürücü ve ara-
cın bulunduğu koşullar kayıt altına alınacak. 
Araçlarda bulunan elektronik haberleşme ağ 
yapısı kullanılarak araç bilgilerine uzaktan 
erişim sağlanacak. Sistem sadece veri kay-
nağı oluşturmakla kalmayıp verileri analiz 
edecek. Böylece iç ortam klima sıcaklığından, 
yakıt tasarrufuna, frenleme sayısından motor 

sıcaklığına, arıza bilgilerinden aracın rölan-
tide kalma süresine kadar birçok bilgi anlık 
olarak tek bir merkezden yönetilecek. 

anlık gözlemlenebilecek
Böylece yolcuların, şoförün klima açma-
ması, aracın hızlı ya da yavaş gitmesi gibi 
şikâyetleri ortadan kalkmış olacak. İETT’ye 
kazandırılacak uçak teknolojisiyle ilgili 
açıklama yapan İETT Genel Müdürü Mümin 
Kahveci, karakutu ile birlikte otobüslerdeki 
tüm bilgilerin arıza ve kaza sebeplerinin anlık 
olarak tespit edilebileceğini söyledi. Kahveci 
“Şoförlerin araç kullanım performanslarını da 
anlık görebileceğiz” dedi.

Otobüslerde ‘Karakutu’ Mucizesi 

Fener – Balat Bölgesi’ndeki, Yıldırım 
Caddesi ve Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak 
üzerinde bulunan 121 adet yapıya 
bölgede, Fatih Belediyesi Etüd ve Proje 
Müdürlüğü’nce yapılan incelemeler 
sonucu bina durumları ve yapı statikleri 

göz önünde bulundurularak basit bakım 
onarım yapılmasına karar verildi. Binala-
rın  cephelerinin yenilenmesi çalışmaları 
gerçekleştirildi. 86 adet binanın uygula-
ması tamamlandı. 35 yapının yenilenme-
siyle ilgili çalışmalar ise devam ediyor.

Balat’ta Evler Rengarenk!
Fatih Belediyesi, Fener ve Balat Bölgesi’ndeki binaların bakım ve ona-
rımlarını gerçekleştiriyor. Binalar rengarenk oldu.

10 ALTYApI vE YATIrIMLAr
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Düzce Belediyesi sosyal 
belediyecilik alanında yaptığı 
çalışmalara bir yenisini daha 
ekledi. Kavşaklara sesli uyarı 
sistemi geldi.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. 
Dr. Aydın Yılmazer, “Her çocu-
ğun oyun hakkı vardır” dedi ve 
özel parkı anlattı.

Kavşaklara Sesli Uyarı Sistemi

Engelli Çocuklara Özel Park

dÜzce  Düzce Belediyesi Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri 
özellikle görme engelli vatan-
daşların merkezde yaya olarak 
daha rahat hareket edebilmeleri 
amacıyla trafik işaretlerine sesli 
uyarı sistemleri kurdu. Ticaret 
Lisesi Kavşağı, Belediye Hizmet 

Binası önü ve Kızılay Kavşağı’nda 
faaliyete giren sesli uyarı sistem-
leri, trafik ışıklarına göre anons 
şeklinde vatandaşlara uyarı 
yapmaya başladı. Özellikle görme 
engelli vatandaşların seyahat 
rahatlığını amaçlayan bu çalışma 
sayesinde yaya ve araç trafiği 
çok daha düzgün bir biçimde 
sağlanıyor. Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü de yaptığı açıklamada 
şehir merkezinde bu uygulama-
nın artacağı açıklandı.

sapanca - sakarya Kuvay-ı 
Milliye Parkı’nda bulunan 
çocuk parkının yanına engel-
li çocuk parkı da kurularak, 
engelli çocukların ve ailelerinin 
de açık hava aktivitelerinden 
yararlanmasını sağlandı. Engelli 
çocukların da sosyal yaşamdan 
faydalanmasını sağlayacak 

Engelli Çocuk Parkı ile ilçede 
şimdiden bir ilki bu ailelere 
yaşatan Sapanca Belediyesi, 
herkes için faal bir belediyecilik 
örneği sunmuş oldu.  Sapanca 
Belediye Başkanı Doç. Dr Aydın 
Yılmazer konu ile ilgili yaptığı 
açıklamasında, Sapanca’da 
engelli kardeşlerimiz için bir 
park alanı olmadığını belirterek, 
“Sapanca Belediyesi olarak 
ilçemizde bir ilke imza attık ve 
engelli çocuk parkı projesini 
hayata geçirdik” dedi.

Bahçelievler Belediyesi’nce yapımına geçtiğimiz ay-
larda başlanan 5 bin kişilik kongre ve sergi sarayının 
inşaatı hızla yükseliyor.

İpSALA’DA 
YOLLArA ESTETİK 
YApILIYOr
ipsala - edirne İpsala Be-
lediyesi tarafından yollara 
bakım ve onarım çalışması 
gerçekleştiriliyor. İpsala Be-
lediyesi tarafından konuyla 
ilgili geçtiğimiz günlerde ya-
pılan açıklamada “İlçemizde 
kanalizasyon ve içme suyu 
inşaatlarından dolayı bozu-
lan anayolda sıcak asfalt ile 
yol onarım çalışması yapıldı. 
Amacımız vatandaşlarımızın 
rahatlığı ve mutluluğu.  Bu 
yüzden özellikle yollarımı-
zın bakımına ve onarımına 
özen gösteriyoruz. Özellikle 
kanalizasyon ve içme suyu 
inşaatları yüzünden bozulan 
ana yolumuz bizim için çok 
önemliydi. Hemen sıcak 
asfalt ve onarım çalışması 
gerçekleştirdik” ifadelerine 
yer verildi. Çalışmaların 
önümüzdeki günlerde de 
devam etmesi bekleniyor.

bahçelievler - istanbul Koca-
sinan’da inşaatına başlanan dev 
kongre merkezi tamamlandığında 
İstanbul, büyük kongre merkez-
lerinden birine daha kavuşacak. 
Bahçelievler Belediye Başkanı 
Osman Develioğlu “Kentsel 
değişime, dönüşüme ve gelişime 
eserlerle hizmet edebilmenin en 
güzel örneklerini halkımıza su-
nabilmenin heyecanı içinde çalışı-
yoruz. Dev projemize geçtiğimiz 
günlerde start verdik. Kongre ve 
sergi sarayımız tamamlandığında 
Bahçelievler’imizin göz bebeği 
olacak” dedi. Kocasinan semtinde 
inşa edilen Kongre Merkezi 10 
katlı olacak. Bin 200 kişilik kon-
ferans+tiyatro salonundan cep 
sinemalarına, çok amaçlı iki adet 
Bin 500’er yüz kişilik salonlardan 

sergi alanlarına, toplantı–konuk 
odaları, nikâh salonları ve 500 
araçlık kapalı otoparkın yer ala-
cağı Kongre Merkezi, ülkemizin 
kongre turizmine de önemli bir 
katkı sağlayacak. Bahçelievler 
Belediye Başkanı Osman Develi-
oğlu, açıklamalarının devamında 
yapılan çalışmalarda özellikle alt-
yapı çalışmalarına önem verdikle-
rini ve 5 bin kişilik kongre ve sergi 
sarayı bittikten sonra İstanbullu-
lar’ın en büyük kongre merkezine 
kavuşacaklarını söyledi. Açıkla-
masında ayrıca merkezin sahip 
olacağı özelliklerden de bahseden 
Başkan Develioğlu, “Kongre ve 
sergi sarayımız 10 katlı ve 5 bin 
kapasiteli olacak.  İnşaatımız hızla 
bitmeye yaklaşıyor.  Merkezimiz 
gözbebeğimiz olacak” dedi. 

5 Bin Kişilik Saray
Bahçelievler Belediyesi’nin 
Kongre ve Sergi Sarayı bittiği 
zaman 5 bin kişiye hizmet 

verecek.

11ALTYApI vE YATIrIMLAr

Kongre Merkezi  
Bahçelievler’e Yakışacak
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vArLIK vE 
TAŞINMAZLArIN 
DOğrU YöNETİMİ

MBB’NİN 
ESErLErİ İNKILâp 
KİTApEvİ’NDE

Kamu hizmetlerinin daha 
iyi sağlanmasının yolunun, 
yerel idarelerin mali yapıla-
rının güçlendirilmesinden 
geçtiğine inanan Marmara 
Belediyeler Birliği, belediye-
lerde öz kaynakların, özellikle 
de gayrimenkullerin doğru 
kullanımı ve yönetimi için ha-
rekete geçti. Birlik, Lülebur-
gaz Belediyesi’nden başlamak 
üzere 6’sı büyükşehir 177 üye 
belediyede gerçekleştirmeyi 
planladığı “Belediyelerde 
Varlık/Taşınmaz Yönetimi” 
konulu eğitim seferberliği 
başlattı.  Belediyelerin, mali 
kaynak oluşturma konusunda 
mutlak olarak atmaları gere-
ken ilk temel adım, mevcut 
kaynakların sonuna kadar 
verimli ve etkin şekilde kulla-
nımını sağlamaktır. Kaynaklar 
ne kadar artırılırsa artırılsın, 
etkin ve verimli bir şekilde 
kullanılmadıkça, hep daha 
fazla kaynağa ihtiyaç duyu-
lacaktır. Bu anlayıştan yola 
çıkan Marmara Belediyeler 
Birliği (MBB), “Belediyelerde 
Varlık/Taşınmaz Yönetimi” 
konulu eğitim başlattı. İlk 
eğitim, Lüleburgaz Belediyesi 
ev sahipliğinde verildi.

40. yılını kutlayan Marma-
ra Belediyeler Birliği’nin 
eserleri artık İnkılâp Kitabevi 
mağazalarında okurlarıy-
la buluşuyor. MBB, bu yıl 
Kültür Yayınları bünyesinde 
çıkardığı nitelikli kitaplarla 
da bu misyonu başarıyla 
destekledi. Artık MBB Kültür 
Yayınları kitaplarına İnkılâp 
Kitabevi’nin şubelerinden 
de erişilebilecek. Marmara 
Belediyeler Birliği Başkanı 
Recep Altepe, “Yerel yönetim 
konusunda dünyadaki 
gelişmeleri ve iyi uygulama 
örneklerini araştırmayı temel 
bir prensip edinen Marmara 
Belediyeler Birliği, Kültür 
Yayınları ile kaliteli ve nitelikli 
eserleri okurlarla buluştur-
maktadır. Ayrıca bünyesinde 
Türkiye’nin ilk ve tek şehir 
ve yerel yönetimler ihtisas 
kütüphanesi olan Mimar Tur-
gut Cansever Şehir ve Yerel 
Yönetimler Kütüphanesi ile 
de bu prensip doğrultusunda 
hizmet vermektedir. 87 yıllık 
geçmişi ve 20 binin üzerinde 
kitabıyla Cumhuriyet’in ilk 
yıllarından beri eğitim ve kül-
tür dünyamıza katkı sağlayan 
İnkılâp Kitabevi ile yaptığımız 
bu işbirliği ile artık okurları-
mız daha geniş bir yelpazede 
kitaplarımıza erişim fırsatı 
bulacak.” dedi.

17 - 21 Ağustos 
2015 tarihleri 
arasında yapılan ve 
St. Petersburg ve 
Moskova şehirlerini 
kapsayan teknik in-
celeme programına ve 
Encümen toplantısına Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Balıkesir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ahmet Edip 
Uğur, Lüleburgaz Belediye Başka-
nı Emin Halebak ve Darıca Bele-
diye Başkanı Şükrü Karabacak’ın 

yanı 
sıra 

MBB 
Genel Sek-

reteri M. Cemil 
Arslan ve MBB Şehir Planlama Ko-
ordinatörü Ezgi Küçük de katıldı.  
St. Petersburg ve Moskova şehir-
lerinde kentsel yaşam, kentlerin 
dokuları, mimari yapılar ve eserler 

incelendi. Önemli merkezleri, alt 
yapı ve üst yapı çalışmaları ile 
şehirlerin yapılaşma tarihlerinin 
gözlemlendiği St. Petersburg ve 
Moskova’ da, ekip hem karadan, 
hem kanallar üzerinden, hem de 
helikopter turları ile farklı ölçek-
lerde Rusya’nın iki önemli şehrini 
inceledi. 1703’te Çar I. Petro tara-
fından bataklık bir bölge üzerine 

inşa edilen St. Petersburg, Avrupa 
şehirlerine benzeyen yapıları ile 
dikkat çekerken; Moskova’da 
çarlık döneminden komünizm 
dönemine geçiş ve sonrasında 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 
gelişen şehirleşme düzeni incelen-
miş oldu. Düzenlenen bu etkin-
likler Birlik Encümeni tarafından 
etraflıca değerlendirildi. 

Marmara Belediyeler Birliği, düşünce ve önerileri ödüllendirmeye başlıyor. Çalışan memnuniyetini artırmak ve 
motivasyonu güçlendirmek için “Bir Fikrim Var” uygulaması hayata geçiyor. 

DüŞüNMEYE CürET EDENLErİ 

öDüLLENDİrİYOrUZ

MBB Encümeni, Ağustos ayı 
toplantısı kapsamında Rusya’ya 
teknik ziyaret gerçekleştirdi. 
MBB ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Alte-
pe’nin başkanlığında toplanan 
Encümen, birliğin 2015 yılının 
ilk yarısını değerlendirdi. 

MBB ENCüMENİ rUSYA TEKNİK 
ZİYArETİNDE TOpLANDI

 “Bir Fikrim Var” uygula-
ması ile Birliğin üyeleri-
ne ve üyelerin de halka 
daha kaliteli bir hizmet 
sunmasına yönelik fikir-
ler Öneri Değerlendir-
me Komitesi tarafından 
değerlendirilecek ve 
yeterli puan alan öne-
riler ödüllendirilecek. 
Ünlü yönetim bilimci 
Peter Drucker, “Her 
şeyden önce şunu kabul 
etmeliyiz ki çalışan bir 
birey kendisini neyin 
daha verimli kılacağını 
herkesten daha iyi bilir. 
Rutin işlerde bile en 
doğru uzman, işi yapa-
nın kendisidir” der. MBB 
çalışan memnuniyetini 
artırmak, çalışanın 
güçlendirilmesine, yet-
kilendirilmesine katkı 
sağlamak, iş tatmini ve 
motivasyonu artırmak 

ve kurum kültürünü 
geliştirmek amacıyla “Bir 
Fikrim Var” uygulamasını 
başlattı. 

“Bir Fikrim var” 
diyorsan 
Birlik çalışanları ve üye 
belediyelerin çalışanları, 
MBB’nin sunduğu hiz-
metleri daha etkili kılmak 
ve çalışma hayatını daha 
verimli hale getirmek için 
önerilerde bulunabilecek-
ler. Öneride bulunacak 
olan çalışanlar “Bir Fikrim 
Var” formunu iletişim 
bilgileriyle birlikte doldu-
racaklar ve sisteme gire-
cekler.  Öneri sahiplerine 
15 gün içerisinde olumlu 
ya da olumsuz geri dönüş 
yapılacaktır. Öneriler 
aldıkları puan basamakla-
rına göre komite kararıyla 
ödüllendirilecektir.
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bÜyÜkçekmece - istanbul  Fes-
tivalin Türkiye’nin ve Büyükçek-
mece’nin tanıtımına büyük katkı 
sağladığını belirten ilçe esnafı,  Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr. 
Hasan Akgün’e teşekkür etti.   Bu 
yıl 31 Temmuz-8 Ağustos tarihleri 
arasında gerçekleşen 16. Uluslara-
rası Büyükçekmece Kültür ve Sanat 
Festivali’ne 64 ülkeden 1700’ün 
üzerinde kültür, sanat elçisi katıldı. 
Yaklaşık bir hafta boyunca yerli ve 
yabancı onbinlerce konuğu ağırla-
yan Büyükçekmece’de esnafın da 
yüzü güldü. 

Tanıtıma katkı sağladı
Her yıl olduğu gibi bu yıl da festiva-
le destek veren Büyükçekmece es-

nafı, Kordonboyu’nda düzenlenen 
kortejde ortaya koyduğu görsel 
şovlarla dikkat çekmişti. Festivalin, 
Türkiye’nin ve Büyükçekmece’nin 
tanıtımına önemli katkı sunduğunu 
belirten ilçe esnafı, festival süresin-
ce ilçeye akın eden konukların işle-
rini de olumlu etkilediğini belirtti-
ler. Kordonboyu’ndaki bazı işletme 
sahiplerinin ve yetkililerinin festi-
vale ilişkin görüşleri ise şöyle oldu:

“Karnaval gibi geçti”
green House Cafe işletmecisi esat 
demirci: “Başkan Akgün bizlere 
bu yıl karnaval havasında görkemli 
bir festival yaşattı. İçinden geçilen 
süreç açısından da, dostluk ve barış 
mesajlarının verilmesi son dere-

ce önemliydi, anlamlıydı. Festival 
döneminde kazancımızdan nor-
malden daha iyiydi. Büyükçek-
mece Belediye Başkanımız Dr. 
Hasan Akgün ve ekibine çok 
teşekkür ediyoruz.”  dedi. 
Hukilau Cafe işletmecisi Sar-
per Çavuşoğlu: “Festival, ülke-
mizin ve Büyükçekmecemiz’in 
tanıtımı açısından muhteşem bir 
organizasyondu. Büyükçekme-
ce’nin tanıtımına ve gelişimine 
önemli katkılar sağlayacaktır. Bu 
festival artık tüm Büyükçek-
mece’nindir, hepimizindir. Ku-
sursuz organizasyonu 16 yıldır 
başarıyla sürdüren Belediye 
Başkanımız Dr. Hasan Akgün’e 
çok teşekkür ediyoruz.”  dedi.

KADIKöY’E BArIŞ 
HEYKELİ

TUZLA’DA YAŞAM 
fOTOğrAfLANDI

“TArİH vE 
UZUNKöprü”

kadıköy - istanbul  
Tunuslu heykeltıraş Sahbi 
Chtioui’nin bir heykeli artık 
Kadıköylüleri selamlaya-
cak... Kadıköy Belediyesi 
Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde 16 Haziran-16 
Temmuz tarihleri arasın-
da ‘‘Barış kanadım, sevgi 
silahımdır’’ temalı bir sergi 
açan Chtioui, heykelleriyle 
birlikte ülkesine döndü. 
Ancak bir eseri Kadıköylü-
lere hatıra kaldı; Zincirlerini 
Kıran At...  Kadıköy Beledi-
yesi’nin satın aldığı heykelin 
yeni yuvası Caddebostan 
Kültür Merkezi’nin önü 
oldu. Eserleri sanatsal ve 
insani nitelikleriyle dikkate 
değer bulundukları için, 
Tunus’ta, Fas’ta ve ulusla-
rarası sanat çevrelerinde 
seçkin bir yer edinen Sahbi 
Chtioui, Gazete Kadıköy’e 
verdiği röportajda, ‘‘Benim 
mesajım insanlığa, sanat 
herkes içindir” dedi.

tuzla - istanbul  Tuz-
la’nın tarihi zenginlikleri, 
doğal güzellikleri, kültürel 
ve insani değerleri, birey 
ve toplum yaşamından 
kesitleri 1. Ulusal Tuzla’da 
Yaşam konulu yarışmada 
fotoğraflandı. 15 Nisan-5 
Haziran tarihleri arasında 
düzenlenen yarışmaya, 
Tuzla ve yurt içinden çok 
sayıda fotoğrafçı katıldı. 
Tuzla’nın görsel zenginliğini 
fotoğraflayan yarışmacılar, 
renkli ve siyah-beyaz ka-
releri ile yarışmaya katıldı. 
Ödül töreni Tuzla Beledi-
yesi Nikah Sarayı ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştiril-
di.  Başkan Yardımcısı Av. 
Mehmet Çelikel “Belediye 
Başkanımız sanata ve spora 
ciddi destek veriyor” dedi.

uzunköprÜ - edirne  
Uzunköprü Belediyesi 
tarafından 4. Kültür ve 
Sanat Günleri kapsamında 
“Tarih ve Uzunköprü” adlı 
fotoğraf sergisi düzenlendi. 
Ümit Soydener’in kişisel 
sergisine Uzunköprü Be-
lediye Başkanı Enis İşbilen 
başta olmak üzere çok 
sayıda sanatsever katıldı. 
Sergide Uzunköprü’nün 
eski  fotoğraflarının bugünkü 
halleri sergilendi.

çanakkale Balkan müziğinin 
dünyaca ünlü sesi Goran Bregoviç, 
Çimenlik Kalesi’nde düzen-
lenen konserle Çanak-
kaleli müzikseverlerle 
buluştu. Çanakkale 
Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan ve eşi 
Hale Gökhan’ın yanı 
sıra alanı dolduran bin-
lerce kentli, Bregoviç’in 
şarkılarına ve orkestranın 
ritimlerine alkışlarla eşlik etti. 
Büyük ilgi gören konser yaklaşık 

mustafakemalpaşa - bursa 13-
15 Mayıs 2016 tarihleri arasında 
yapılacak sempozyum 
kapsamında Mustafa-
kemalpaşa; tarihsel, 
toplumsal, kültürel, 
arkeolojik, coğrafi 
ve çevre duyarlılığı 
boyutlarıyla ele 
alınacak. Mustafa-
kemalpaşa’nın bilgi alt 
yapısının zenginleştirilme-
si, tanıtımına katkı sağlanması ve 
turizm potansiyelinin arttırılma-

Bu yıl ‘Birlikte Yaşıyoruz’ ve ‘Barış Kültürümüz Olsun’ sloganıyla 
düzenlenen 52. Uluslararası Troia Festivali, düzenlenen Goran Bre-
goviç konseri ile sona erdi. Festival renkli görüntülere sahne oldu.

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından 13-15 Mayıs 2016 tarih-
leri arasında ‘Geçmişten Geleceğe Mustafakemalpaşa Sempozyu-
mu’ düzenlenecek.

‘BArIŞ KüLTürüMüZ OLSUN’ BU SEMpOZYUM KAçMAZ!

Bu yıl 
16’ncısı 
gerçekleş-
tirilen “Ulus-
lararası Büyük-
çekmece Kültür ve 
Sanat Festivali” karna-
val havasında geçti.

Fes-
tival 

esnafın 
yüzünü 

güldürürken, 
esnaf da festivale 

sahip çıktı.  

sının hedeflendiği sempozyuma 
alanında yetkin bir çok bilim insanı 

ve yazar katılacak.  Orhan-
gazi Belediye Bakanı 

Sadi Kurtulan, konuyla 
ilgili “Toplumumuzun 
bünyesi içinde üretilen 
ve yoğrularak gelişen 
tarihi ve kültürel 

birikimlerin bilimsel 
etkinlikler ve yayınlarla 

öğrenilmesine katkı sağlamayı 
bir görev kabul ediyoruz” diyerek 
düşüncelerini ifade etti.

iki saat sürerken, Başkan, ünlü 
şarkıcıya konser sonunda çiçek 

ve geleneksel Çanakkale 
Seramiği hediye etti. 

Troia Festivali kapsa-
mında kültür ve sanat 
etkinliklerinin yanı 
sıra spor etkinlikleri 
de büyük ilgi gördü. 

Çanakkale Basketbol İl 
Temsilciliğinin de katkıla-

rıyla düzenlenen 22. Sokak 
Basketbol Turnuvası’na katılım 
yüksek oldu.

rİO DEğİL 
BüYüKçEKMECE

AYIN
ETKİNLİĞİ

Haydi çocuklar, masal şenliğine davetli-

siniz. Beşiktaş Belediyesi ve KidsNook 

Masal Akademi, 12-13 Eylül tarihlerinde 

Akatlar Sanatçılar Parkında Türkiye’nin 

ilk çocuk masal şenliği, “Bir Varmış Bir 

Yokmuş” etkinliğini gerçekleştiriyor. 

İki gün boyunca sürecek masal şenliği 

dopdolu programı ile hem çocukları hem 

yetişkinleri masalların büyülü dünyasına 

götürüyor! Katılımın ücretsiz olduğu bu 

özel organizasyona herkes davetli! Tür-

kiye’nin farklı illerinden gelen masalcıla-

rın ve Türkiye’nin en önemli müzelerinin 

ağırlanacağı Masal Şenliği’ne herkes 

davetli. Bu güzel ve eğlenceli şenliği 

kaçırmayın!

‘Bir Varmış Bir Yokmuş’

13KüLTür SANAT
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istanbul  İstanbul geçtiğimiz ay yine büyük 
bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 27. kez kıta-
lararası yüzme yarışı düzenlendi. Yüzme yarı-
şına rekor bir katılım oldu. Sadece ülkemizden 
değil, yurtdışından da katılım oldukça yüksekti. 
Anadolu yakasında Kanlıca İskelesi’nden baş-
layan ve Avrupa yakasında Kuruçeşme Cemil 
Topuzlu Parkı önünde son bulan yaklaşık 6,5 
kilometrelik yarış 49 ülkeden 1870 sporcunun 
katılımıyla gerçekleştirildi. Rekor katılımın ol-

duğu yarışta 203’ü Türk 460 kadın, 851’i Türk 

1410 erkek yüzücü kulaç attı.  İstanbul’un yanı 
sıra Türkiye’nin de tanıtımına katkı sağlayan 

yarışta yüzücülerin dereceleri ayak bileklerine 
bağlanan ciplerle belirlenirken, olası bir boğul-
ma durumuna karşı parkur boyunca yüzücüle-
re çeşitli deniz araçları eşlik etti.

iBB’nin sporcuları zirvedeydi
İstanbul BB’nin sporcuları zirveyi bırakmadı. 
1870 sporcunun katılımıyla yapılan Boğaziçi 
Yüzme Yarışları’nda İstanbul Büyükşehir Bele-

diyesi Spor Kulübü’nün (İBBSK) bedensel en-
gelli sporcularından Uğurcan Özer 1.13.36’lık 
derecesiyle 1., Necmi Kaan Çavuşer ise 
1.18.26’lık derecesiyle 3. oldu.  Genel klasma-
nında erkeklerde Bertuğ Coşkun yarışı birinci 

sırada tamamlarken, Emre Öztürk ikinci, İtal-
yan Claudio Gargaro da üçüncü geldi. Kadın-
larda ise Nilay Erkal birinci, Deniz Güngöroğlu 
ikinci, İngiliz Jessica Wooddisse de üçüncü 
oldu. 

“Birinci olmak harika”
Erkeklerde birinci olan Bertuğ Coşkun daha 
önce 5 kez yarışa katıldığını ve dereceler elde 
ettiğini belirterek, “Birinci olmak harika bir 
duygu. Parkur önceki yıllara göre zordu. Daha 
önce boğazda poyraz varken bu sene lodosa 
çevirdi. Geçen sene 40 dakikada bitirdim par-
kuru bu sene bir saatin üzerinde aştım”  dedi. 

İstanbul, 27. kez kıtalararası yüzme yarışlarına ev sahipliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları 
ile düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı rekor katılımla gerçekleşti.

hayrabolu - tekirdağ 
Hayrabolu Belediyesi’nin 
desteğiyle Türkiye Motosik-
let Federasyonu’nun orga-
nize ettiği şampiyonada, 
yerli ve yabancı 37 sporcu 
yarıştı. Hayrabolu Göleti 
mevkisindeki motokros 
parkurunda yapılan yarışlar 
büyük ilgi gördü. Dereceye 
giren sporculara ödül-
leri Hayrabolu Belediye 
Başkanı Fehmi Altayoğlu ta-
rafından verildi. Motokros 
yarışlarına çok sayıda 
motor tutkunu katıldı.

bayrampaşa - istanbul  
Bayrampaşa Belediyesi, 20 yıl-
dır sürdürdüğü amatör spor 
kulüplerine malzeme yardımı 
geleneğini bu yıl da devam et-
tirdi. Kocatepe Belediye Sta-

dı’nda düzenlenen programla 
16 futbol, 3 basketbol ve bir de 

voleybol olmak üzere toplam 20 
kulübe 15 çeşitten oluşan yaklaşık 5 

bin adet spor malzemesi verildi. Prog-

ramda amatör sporculardan yoğun ilgi 
gören Başkan Aydıner, onlarla birlikte 
bol bol fotoğraf çektirdi. Törende ko-

nuşan Başkan  Aydıner, bu desteği 21 

yıldır veren tek belediye olduklarına 
vurgu yaparak, “Bayrampaşa Bele-

diyesi olarak biz bu projeyi yıllardan 
beri dört dörtlük yapıyoruz. Bütün 
amatör spor kulüplerimize malzeme 
desteğinde bulunuyoruz” dedi.

HAYrABOLU 
MOTOKrOSLA 
ŞENLENDİ

ASYA’DAN AvrUpA’YA 
KULAç ATTILAr

DArICA’DA 
CİrİT ŞöLENİ 
GErçEKLEŞTİ 

Rahvanlar Tozu Dumana Kattı

Nilüfer Belediyesi ta-
rafından bu yıl 24’ün-

cüsü düzenlenen 
Kayapa Rahvan At 

Yarışları’nda jokeyler 
tozu dumana kattı. 

Kıyasıya bir mücadele 
yaşandı.

nilÜfer - bursa  Geleneksel ata 
sporlarını yaşatmak için birçok 
projeye imza atan Nilüfer Be-
lediyesi, Kayapa Rahvan At Ya-
rışları’nın 24’üncüsünü Kayapa 
Futbol Sahası’nda düzenledi. 
Rahvan at sporlarına ilgi göste-
ren çok sayıda izleyicinin katıl-

dığı Kayapa Rahvan At Yarışları, 
Bursa, Balıkesir, Kütahya, İzmir 
ve Kocaeli’den gelen yüzü aşkın 
atın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Baş, baş altı, büyük orta ve kü-
çük orta gibi 10 farklı kategoride 
düzenlenen yarışlar, gün boyu 
sıcak havaya rağmen devam etti. 

10 farklı kategoride düzenlenen 
yarışlar sonunda baş atlarda 
Mehmet Ali Hastekin birinci 
olurken, Ayhan Gültekin ikinci, 
Cengiz Cenk de üçüncü olma-
ya hak kazandı. Genç kızlar da 
temsili yarışlara katılarak ‘biz de 
varız’ dedi.

karasu - sakarya TFF ve Karasu 
Belediyesi tarafından düzenlenen Plaj 
Futbol Turnuvası’nın ilk günü kıyasıya 
mücadelelere tanıklık etti. Karasu 
Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Plaj 
Futbolu Turnuvası zorlu mücadeleler-
le tamamlandı. Turnuvanın açılış vuru-
şunu Karasu Belediye Başkanı Meh-
met İspiroğlu ve TFF Bölge Müdürü 
Ferruh Sezgin yaptı. Federasyonun 
yeni kuralları çerçevesinde, 4 takımın 
yer aldığı turnuva, Sakarya Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından yaptırılan, 
Sahil Park’ta gerçekleştirildi. 

İLK vUrUŞU 
BAŞKAN YApTI

Samsung Boğaziçi Kıtalararası 
Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı’nda 
yapıldı. Anadolu yakasında Kanlıca 
İskelesi’nden başlayan ve Avrupa 
yakasında Kuruçeşme Cemil 
Topuzlu Parkı önünde son bulan 
yaklaşık 6,5 kilometrelik yarış 49 
ülkeden 1870 sporcunun katılımıy-
la gerçekleştirildi. Yarışta 203’ü 
Türk olmak üzere 460 kadın, 851’i 
Türk, 1410 erkek yüzücü kulaç attı.

27. Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın 
onur konuğu dünyaca ünlü yü-
zücü Adam Walker oldu. Walker 
startttan 10 dakika önce parkuru 
yüzmeye başladı. Yedi okyanus 
geçişinde başarıyla kulaç atan ilk 
İngiliz yüzücü olan Walker, erken 
geldiği bitiş noktasında yarışma-
cıları karşıladı. Yarıştan sonra 
açıklamalarda bulunan Walker, or-
ganizasyona katılmaktan duyduğu 
mutluluğu anlattı. Adam Walker, 
“İstanbul’u çok sevdim” dedi.

ONUr KONUğU: 
“ADAM wALKEr”

rEKOr KATILIM 
YAŞANDI

bozcaada - çanakkale 44’üncü 
Deniz Kuvvetleri Kupası 2015 Ertuğ-
rul Açık Deniz Yat Yarışı geçtiğimiz 
ay Bozcaada’da düzenlendi. Yarış-
larda Bozcaada Belediye Başkanı 
Dr. Hakan Can Yılmaz ve Deniz Harp 
Okulları Komutanı Tümamiral Mesut 
Özel’in konuşmasının ardından, 
dereceye giren yarışmacılara ödülleri 
düzenlenen bir törenle verildi.

AçIK DENİZ YAT 
YArIŞLAr

çorlu - tekirdağ Çorlu 
Belediyesi Spor Kulübü, 
basketbol branşında 
Çorlu’nun en başarılı kulübü 
hâline geldi. Kurulduğu 2006 
yılından bu yana çeşitli spor 
branşlarında faaliyet göste-
ren ve altyapısında sporcular 
yetiştiren Çorlu Belediyesi 
Spor Kulübü, son yıllarda 
başarılarıyla dikkat çekiyor.

GELECEK vAAD 
EDİYOrLArGeleceğin “Arda”larına Destek
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MURAT HAZİNEDAR

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, kaptı ayakka-
bı boyacısının elinden fırçayı ve başladı boyamaya...

RECEP GÜRKAN

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Valisi 
Dursun Ali Şahin’i 115 yıllık belediye binasının bahçesinde 
misafir etti.

ULAŞ YURDAKUL

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, TFF Süper Kupa’yı 
kazanan Galatasaray için Facebook hesabından kutlama 
mesajı yayınladı.

KAMİL SAKA

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Empatik Yaşam 
Derneği Başkanı Murat Pekdilber ile biraraya geldi. 

ABDURRAHMAN KUZU

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, vatandaşların 
iyi gününde de, kötü gününde de yanında.

İBRAHİM KARAOSMANOĞLU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 
Kocaeli’nin artık parklar şehri olduğunu yazdı.

VEFA SALMAN

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, gülmeyi çok seviyor 
ve her zaman  Facebook hesabından dostlarıyla birlikte 
olduğu fotoğrafları yayınlıyor.

HASAN AKGÜN

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Büyük-
çekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde çekilen bir fotoğrafı 
Instagram hesabında yayınladı.

RECEP ALTEPE

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa’da üretilen yeni 
vagonlarla birlikte.

SELİM YAĞCI

Bilecik Belediye Başkanı Selim 
Yağcı, Erenler Belediye Başkanı Cavit 
Öztürk’ün kendisini ziyaret ettiğini 
Twitter hesabından duyurdu.

BAŞKANLArIN

SOSYAL 
MEDYASI

Yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 

anma gecesinde... 
Belediye 

Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 

ve duygularını 
paylaştılar... 

Biz de onların 
paylaşımlarına 

ortak oluyoruz. İşte 
başkanların sosyal 

medya keyfi...

Dünyada internete bağlı olan kişi sayısı  

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

denk geliyor. Bu kişilerin %70’lik dilimi ise  

sosyal medyayı aktif kullanıyor.
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rENKLİ BAŞKANLAr

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR
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www.marmara.gov.tr

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

Lapseki Belediye Başkanı 
Eyüp Yılmaz

Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey

Bağcılar Belediye Başkanı  
Lokman Çağırıcı

Çayırova Belediye Başkanı 
Şevki Demirci

Çorlu Belediye Başkanı 
Ünal Baysan

İzmit Belediye Başkanı 
Nevzat Doğan

Sapanca Belediye Başkanı 
Aydın Yılmazer

Gebze Belediye Başkanı
Adnan Köşker 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe


