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MBB tarafından 
bu yıl 6.’sı 

düzenlenecek 
olan Altın Karınca 

Belediyecilik 
Ödülleri sahipleriyle 

buluşmaya 
hazırlanıyor

Eylül ayında gerçekleşmesi planlanan ABZ 2016, ülkemizde 
yaşanan gelişmeler sonucu 7- 8 Kasım tarihlerine ertelendi

Belediyelerin başarılı uygu-
lamalarını tanıtmayı ve 
yaygınlaştırmayı he-
defleyen Altın Ka-
rınca Belediyecilik 
Ödülleri’nde geri 
sayım başladı. 1 
Ekim tarihinde Con-
rad İstanbul Bospho-

rus’da gerçekleşecek olan 
tören için projeler şu 

an değerlendirme 
aşamasında. 
Çalışmaların sür-
dürülebilir şehir 
yaşamına katkıda 

bulunması amaçla-
nıyor. SAYFA 12’DE

Marmara Belediyeler 
Birliği tarafından 7-8 Kasım 
tarihlerinde Hilton İstanbul 
Bosphorus’ta düzenlenecek 
olan Akıllı Belediyecilik Zirvesi, 
özel sektörün aktörleri ile yerel 
yönetimlerin temsilcilerini 

buluşturacak. Zirve, modern 
teknolojilerle donatılmış 
şehirler yaratma konusunda 
çalışan belediye başkanlarına, 
akademisyenlere ve sektö-
rün uzmanlarına ev sahipliği 
yapacak. Sayfa 12’DE

altın karınca’da geri sayım aBZ 2016 geliyOr

70’li yıllardan bugüne kapalı 
olan Beylerbeyi Sarayı Tüneli, 
Üsküdar Belediyesi tarafın-
dan yeniden hizmete açılıyor.
SAYFA 11’DE

Bahçelievler Belediyesi 
Görme Engelliler Kü-
tüphanesi ‘nde gönüllü 
vatandaşlar tarafın-
dan okunan kitapları 
dinleyen Kadir Ahıska, 
geleceğin şair adayları 
arasında. SAYFA 7’DE

tarihi tünel 
nefes aldıracak

sanat aşkına 
engel yOk

Sultanbeyli’nin geleceğinin vizyon projelerle şekillenece-
ğini ve ulaşım açısından önemli bir konumda olduklarını 

belirten Başkan Keskin, “Türkiye ekonomide, ulaşımda ve 
birçok alanda büyük gelişmeler kaydetti. Özellikle 3. Köprü, 
metro ve hızlı tren ile beraber ulaşım noktasında büyük ko-

laylık sağlanacak. Ülkemizde yapılan projeler hayat buldukça 
Sultanbeyli de bundan nasipleniyor’’ diyor.  

SAYFA 8-9’DA

ulaşım alanının 
Ortasında OlacağıZ

Üsküp’te 7 Ağustos 2016 gecesi yaşanan sel 
felaketinin ardından Marmara Belediyeler Birliği, üye 
belediyeleriyle birlikte yardım kampanyası başlattı

‘Çanakkale Ruhu’nun meydanlara taştığı o an... Milletimizin 
tek yürek olduğu, tüm dünyaya birliğimizi ve beraberliğimizi 

en güzel şekilde gösterdiği ve al bayrakla dört bir yanı 
donattığı Demokrasi ve Şehirler Mitingi, Türkiye’nin gücünü 
tarih sayfalarına altın harflerle yazdırdı. 15 Temmuz darbe 

girişiminden sonra Yenikapı’da düzenlenen miting ile vatan 
uğruna mücadelenin gururu yaşandı. SAYFA 3’TE

tırlar yardıma hazır 
Felaketin ardından, kültürel ve tarihi 
bağlarla bağlı olduğu dostu Üsküp’e 
bir yardım kampanyası düzenlemenin 
zaruri olduğunu gören MBB, toplanan 
yardımların bölgeye ulaşımı için ko-
ordinasyon ayağını üstlendi. Başkan 
Altepe meslektaşlarına seslenerek 
“Bursa Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yola çıkacak tırlarla başlayan 
kampanyanın üye belediyelerimizden 
aldığımız güçle başarıya ulaşacağına 
inancım tamdır” dedi. SAYFA 4’TE

Marmara Belediyeler Birliği ve Türk Kızılay’ı Üsküp’te ya-
şanan felaketin ardından yardıma hazır olduklarını belirtti

Böylesi yaşanmadı
Üsküp tarihinde görmediği felakete 7 
Ağustos gecesi tanık oldu.  Metreka-
reye 93 litre yağış düşmesiyle şehrin 
çevre yolları kısmen trafiğe kapandı, 
arabalar çevre tarlalara sürüklendi. 
Üsküp Belediye Başkanı Trajanovs-
ki’nin “Bu, daha önce hiç yaşamadığı-
mız büyük bir felaket” açıklaması ise 
yaşanan felaketin boyutlarını gözler 
önüne serdi. En az 20 kişinin hayatını 
kaybettiği fakelate Marmara Beledi-
yeler Birliği’nden yardım eli uzandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye-
si’nin desteği ile açılan Atlı 
Eğitim Merkezi’nde çocuklar 
atlarla iç içe bir gün geçirme-
nin keyfine varıyorlar.  Hedef 
ise, tüm çocukların bu spor-
la tanışması. SAYFA 5’TE

Nilüfer Belediyesi hayata 
geçirdiği Ekoköy projesi ile 
organik ürün yetiştiriciliğini 
geliştiriyor. Ürün çeşitliliğini 
artıran proje ile Nilüfer, çilek 
ve enginarın merkezi olmaya 
aday gösteriliyor. SAYFA 2’DE

Balıkesir yapılan yatırımlar 
ile değerine değer katıyor. 
Orman ve Su İşleri Bakanı 
Eroğlu, yarım milyarlık 
yatırım yapmaya geldiklerini 
ve Balıkesir için 19 tesisin 
temelini attıklarını belirtti. 
SAYFA 10’DA

ÇOcuklar ata  
Binsin diye...

Organik üretim 
meyvesini verdi

Balıkesir’e yarım 
milyarlık yatırım 

‘kardeslık kOsul 
tanımaZ’



MARMARA HABER
EYLÜL02 Çevre

Ataşehir’e Yeni Yeşil Noktalar

SARIYER - İSTANBUL  Sebzeyi, meyveyi ilk 
elden yemek, hatta dalından toplamak gi-
bisi yok kuşkusuz... Sarıyer’de yaşayanlar 
için meyveyi dalından toplamak olmasa 
da ilk elden temin etmek mümkün. Sarı-
yer Merkez’de haftanın bir günü kurulan 
“Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı” ile 

Gümüşdereli vatandaşlar katkısız, 
doğal ve ekolojik ürünlerini ilk 

elden tüketiciyle buluşturuyor. 
Sarıyer Belediyesi’nin destekle-
diği proje ile üretici ve tüketici 

arasında aracısız iletişim kurula-

rak tarladan sofraya ürün getiriliyor. Yıl 
boyunca ürettikleri ürünleri çapalama, 
sulama ve toplama işlemlerinden geçiren 
köylüler her pazar akşamı mallarını 
kamyonlarına yüklüyorlar ve sabahın 
erken saatlerinde Sarıyer’de tezgâhlarını 
kurup, müşterilerini bekliyorlar. İlk elden 
ürün almanın avantajını yaşayan Sarıyerli 
tüketiciler,  her pazartesi sabahın erken 
saatlerinde pazarı dolduruyorlar. Öğle 
saatine kadar ürünlerin büyük bölümü 
tükenirken köylüler aracısız satış yaparak 
para kazanmanın mutluluğunu yaşıyorlar. 

Sarıyer’de Üreticiden Tüketiciye

düZce’ye atık 
Pil tOPlama 
nOktaları

karesi’de 
ağaÇlara 
makyaJ yaPıldı

DÜZCE  Düzce Belediyesi 
tarafından, şehir merkezin-
de atık pil toplama kutu-
ları yerleştirildi. Belediye 
Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ve Taşınabilir Pil Üreticileri 
ve İthalatçıları Derneği 
(TAP) arasındaki atık pillerin 
toplanması, eğitim ve bi-
linçlendirme çalışmaları kap-
samında şehir merkezinde 
6 noktada bulunan atık pil 
toplama kutuları yenilendi.

KARESİ - BALIKESİR  Karesi 
Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 
ilçeye ‘yeşil’ bir kimlik kazan-
dırmak için gece gündüz mesai 
yapıyor. “Sağlıklı bir Karesi için 
yeşilin öneminin farkındayız 
ve değerini biliyoruz” anlayı-
şıyla hareket eden belediye 
ekipleri, Kızpınar Mahallesi 
Varyant Caddesi yeni park ala-
nında, Serdar Fidan Parkı’nda 
çim biçimi çalışmaları yaptı.

sOlucan 
güBresine 
Büyük ilgi var

serdivan 
Belediyesi’nden 
temiZlik hamlesi

KARTAL - İSTANBUL  Kartal 
Belediyesi Kaliforniya solucan 
gübresi ilçe sınırlarını aşarak 
vatandaşlardan yoğun ilgi 
görmeye devam ediyor. Kartal 
Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü’nün yürüt-
tüğü proje kapsamında, sebze 
ve meyve atıkları toplanarak, 
solucanlar yardımıyla yüksek 
verimli gübreye dönüştürme 
işlemi gerçekleştiriliyor.

SERDİVAN - SAKARYA  
Serdivan Belediyesi bir 
yandan yeni parkları hiz-
mete açarken diğer yandan 
mevcut parklarda temizlik 
ve bakım çalışmalarına da 
devam ediyor. Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 
tarafından, ilçe genelinde 
park, bahçe ve yol kenar-
larında yabani ot temizliği 
aralıksız sürdürülüyor.

ATAŞEHİR -  İSTANBUL   Ataşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü tarafından 
temiz bir çevre ve geri dönüşüm 
bilincini yaygınlaştırmak amacıyla 
Ataşehir’deki 3 yeni bölgeye daha 
“Yeşil Nokta” yerleştirildi. Değer-
lendirilebilir nitelikli geri dönüşüm 
atıklarının oluştukları kaynakta 
çöple karışmadan ayrı toplanması 
için yerleştirilen “Yeşil Nokta” 
alanları sayesinde, geri dönüşüm 
atıkları daha etkin bir şekilde top-
lanıyor. İlk Yeşil Noktalar İçerenköy 
Mahallesi Carrefour AVM Otopark 
Alanı, Mevlana Mahallesi Zabıta 
Birimi yanı - Acarlar Sitesi önü ve 
Mevlana Mahallesi Türkiş Blokları 
1. Kısım Yönetim Binası yanı olmak 
üzere 3 noktaya konulmuştu. Yeni 

Yeşil Noktalar ise Küçükbakkalköy 
Mahallesi Şehit Şakir Elkovan Cad-
desi Novada AVM önüne, İçerenköy 
Mahallesi Eston Çamlıevler ve Fetih 
Mahallesi Esin Sitesi’ne yerleştirildi. 
Şu an Ataşehir’de toplam 6 adet 

olan “Yeşil Nokta” konteynerlerin-
de; plastik, plastik kapak, bitkisel 
atık yağ, atık pil, elektronik atıklar, 
kitap, kağıt-karton-kompozit, metal, 
cam atıklardan oluşan 9 farklı atık 
toplama ünitesi bulunuyor.

Ataşehir’de 
değerlendirilebilir 

nitelikli geri dönüşüm 
atıklarının, çöplerle 

karışmadan toplanması 
amacıyla yerleştirilen 

“Yeşil Nokta”lara bir 
yenisi daha eklendi

Ataşehir’e Yeni Yeşil Noktalar Geldi

NİLÜFER -  BURSA   Günümüzde en önemli 
sorunlardan biri beslenme. Hemen hemen 
her anne-babanın dilinde aynı soru var: 
Bebeğime doğal besinler yedirebilmek için 
ne yapabilirim? Nilüfer Belediyesi bu konuda 
önemli adımlar atmaya devam ediyor. Nilü-
fer’de çiftçilerin ürün çeşitliliğini artırmak 
ve organik ürün yetiştirmelerini sağlamak 
amacıyla Nilüfer Belediyesi tarafından 2015 
yılında başlatılan Ekoköy Projesi meyvelerini 
vermeye başladı. 2015-2019 yılı Stratejik 
Planı’nda yer alan Ekoköy projesi kapsamın-
da Nilüfer’in Unçukuru Mahallesi’nde orga-
nik ürün yetiştiriciliğine ilgi gösteren çiftçiler 
Hüseyin Türker ve Raif Sevim, bu hedefe 
doğru önemli bir aşamayı başarıyla geçti. 
Organik ürün yetiştirmek  isteyen Hüseyin 

Türker ve Raif Sevim isimli üreticiler önce 
Nilüfer İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt oldu.

seRTiFiKalaR VeRildi 
Türker ve Sevim’e Nilüfer 
Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü 
tarafından 4 bin 250 çi-
lek ve 700 enginar fidesi 
verildi. Ekoköy projesi 
kapsamında ürünlerini 
toprakla buluşturan Türker 
ve Sevim, Anadolu Ekolojik 
Kontrol ve Sertifikasyon Kurulu-
şu’nun analizleri sonucunda ‘Organik Tarım 
Müteşebbis Sertifikası’ almaya hak kazandı. 

Çiftçilerin, Organik Tarım Geçiş Süreci Ürün-
leri Üretimi (Geçiş 1) sertifikalarını Nilüfer 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 

Yasemin Dere ve Unçukuru Ma-
hallesi Muhtarı Sedat Karatay 

verdi. Sertifika alan çiftçi 
Raif Sevim, Nilüfer Bele-
diyesi’ne desteklerinden 
dolayı teşekkür etti. Tar-
lada elde ettiği ürünlerin 

kaliteli ve verimli olduğu-
nu söyleyen Sevim, ekim 

alanını genişletmek istediğini 
dile getirdi. Hüseyin Türker ise, 

Nilüfer Belediyesi’nin organik ürün 
üretimine destek verdiğini ve kendilerinin de 
projeye gönüllü olduklarını dile getirdi.

Nilüfer Belediyesi’nin 
organik ürün 

yetiştiriciliğini 
geliştirmek amacıyla 

başlattığı Ekoköy 
projesi kapsamında 

yürüttüğü çalışmalar 
sonuç vermeye 

başladı

Nilüfer 
Organik Çilek  
ve Enginarın  
Merkezi 
Oluyor

Sarıyer’deki köylü  
pazarı hem üretici hem  
de tüketici için kazanç  
anlamına geliyor.
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MBB Başkanı, 
Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı
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Kardeşlik Koşul Da 
Sınır Da Tanımaz
Ülke olarak yoğun bir günde-
mimizin olduğu bir dönem-
deyiz. Hain bir kanlı girişimi 
def ettik ve millet olarak 
demokrasimize sahip çıkarak 
kenetlendik. Bu süreçten daha 
güçlü çıktık. Demokrasi nö-
betlerimizde halkımız büyük 
bir özveri ve kudret sergileye-
rek meydanları boş bırakma-
dı. Türkiye’de Demokrasi ve 
Şehitler Mitinginde milyon-
larca vatandaşımız bir araya 
geldi ve tüm dünyaya karşı 
güçlü bir duruş sergiledi. 

Türk milletinin en değerli 
hasletlerinden biri de kardeş-
liktir, muhtaç olana yüreğini 
açması, ekmeğini bölüşme-
sidir. Milletimiz; birbirine 
kenetlendiği, zor zamanlarda 
birbirinin elinden tuttuğu 
gibi sınırlarımız dışında kalan 
ancak gönül bağıyla bağlı 
olduğumuz kardeşlerimize de 
her zaman dost elini uzatır, 
tıpkı bugün olduğu gibi… 

Balkanların bizim için özel 
bir anlamı var. Evlad-ı 
Fatihan topraklarında her 
zaman olduğu gibi kardeşle-
rimizin kalpleri yine bizimle 
attı. “Milli İradeye Destek, 
Darbeye Hayır” sloganla-
rıyla Makedonya’da da hain 
terör örgütüne karşı sesler 
yükseldi. 

Marmara Belediyeler Birliği 
olarak insani yardım sefer-
berliği içinde üstlendiğimiz 
ve büyük bir şevkle yerine 
getirdiğimiz bir görevi-
miz var. Bunu biraz da ait 
olduğumuz medeniyetin en 
güzel hasletlerinden birinin 
yeniden dirilişi olarak görmek 
gerekiyor.

Biliyorsunuz, Bosna Hersek 
2014 yılında son yüzyılın en 
büyük sel felaketini yaşa-
mıştı. Biz o zaman da tarihi, 
kültürel ve inanç bağlarıyla 
bağlı olduğumuz Bosna için 
tüm imkânlarımızı seferber 
etmiştik. O zaman olduğu gibi 
bugün de aynı amaç için, bu 
sefer Üsküp’teki kardeşlerimiz 
için bir araya geldik. 

21 kişinin hayatını kaybettiği 
sel felaketinin haberini alır 
almaz yardım için çalışmaları-
mızı başlattık. Birlik olmanın 
gücü böyle günlerde daha iyi 
anlaşılıyor. Gayret gösteren, 
hızlı bir şekilde yardımları or-
ganize eden Belediye Başkanı 
arkadaşlarıma çok teşekkür 
ediyorum.

Umarım bölgedeki kar-
deşlerimizle bu felaketleri 
atlattıktan sonra iş birlikleri-
mizi güçlendirme, birlikte bir 
şeyler başarma mutluluğunu 
yaşarız. Ancak gerektiğinde 
kurumumuzun yardım elinin 
tüm bölgedeki kardeşlerimize 
uzanmaya her zaman hazır ol-
duğunu da belirtmek isterim.

İSTANBUL   Türkiye Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanlığı hima-
yesinde, İstanbul Valiliği ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
desteğiyle Yenikapı Meydanı’n-
da düzenlenen “Demokrasi ve 
Şehitler Mitingi”ne 5 milyon 
vatandaş katıldı. Türkiye’nin 
en geniş katılımlı ilk mitingi” 
olarak tarihe geçen miting, 
her siyasi görüşten vatandaşı 
“tek yürek” yaptı. Adeta insan 
selinin yaşandığı miting alanı, 

katılımcılarla doldu taştı. Yeni-
kapı’da alana sığmayan binlerce 
vatandaş, mitingi gemilerle 
denizden veya dev ekranlardan 
takip etti. Miting başlamadan 
önce “15 Temmuz Şehitleri” 
isimli, darbe girişimini anlatan, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
siyasi liderlerin darbe gecesi 
tepkileri ile gazi ve şehitlerin 
yakınlarının görüşlerinin yer al-
dığı video izlettirildi. Ardından 
darbe girişiminde şehit olan-

ların isimleri tek tek okundu. 
Vatandaşlar da “burada” diye 
seslendi. Vatandaşların yalnız-
ca Türk bayrakları ile katıldığı 
miting, Yenikapı Meydanı’nı kır-
mızıyla donatırken birlik ve de-
mokrasi adına da dev bir adım 
olarak tarihe geçti. Hemen 
hemen tüm haber kanallarının 
kullandığı “Türkiye’nin Yenika-
pı’sı” başlığı, gelinen noktayı 
en güzel anlatan ifade olarak 
hafızalardaki yerini aldı.

Yenikapı Meydanı’nda düzenlenen 
“Demokrasi ve Şehitler Mitingi”nin en 
büyük özelliği kuşkusuz ülkenin siyasi 

liderlerini bir araya getirmesiydi. 
Ak Parti Genel Başkanı Binali Yıldı-
rım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi 
Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet 

Bahçeli sırayla kürsüye gelip birer 
konuşma yaparken Yenikapı Meyda-

nı’nı dolduran milyonların birliği de 
siyasileri aratmayacak türdendi.

Çok ses, Tek Renk: yaşasın Türkiye 

Koskoca bir ülkenin, 79 milyonun tümüne karşı yapılan 
hain darbe girişimine, Türkiye’nin verdiği en güzel ce-
vaptı Yenikapı... Farklı görüşlerden, farklı siyasi parti-
lerden milyonlar yan yana geldi, omuz omuza verdi ve 
tek bir ses çıktı: Türkiye biziz, bu ülkeyi yem etmeyiz.

Yenikapı’ya sığmayan milyonlara 
hitap eden Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün 
hain darbe girişiminde 172’si 
sivil, 63’ü polis, 5’i asker olmak 
üzere 240 vatandaşın şahadet 
makamına ulaştığını belirterek, 
“Milletimizin başı sağ olsun. 
Yine o gece kahramanca dar-
becilerin üzerine yürüyen kar-
deşlerimizden 2 bin 195 tanesi 
gazilik rütbesine ulaşmıştır. 
Tedavileri süren yaralılarımıza 
Rabbimden şifalar niyaz ediyo-
rum” diye konuştu.  
“O gece adeta ölümü öldüre-
rek sokakları, meydanları dol-
duran milyonlarca vatandaşı-
mız içinden şehitlik ve gazilik 
şerefine nail olanlar isimlerini 

tarihe altın harflerle yazdırdı-
lar” ifadesini kullanan Erdoğan, 
“Vatan uğruna verilen mücadele-
de bu rütbelere ulaşabilmek her 
zaman elde edilebilecek bir ayrı-
calık değildir. 15 Temmuz gecesi 

meydanları dolduran kardeşle-
rimizin her birinin vatanımızın 
korunmasında payı vardır. Onun 
için diyorum ki 79 milyon olarak 
hepimizin gazası mübarek olsun” 
şeklinde konuştu.

15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında Türkiye “İşte bu” dedirten bir gün yaşadı. 
Yenikapı’da düzenlenen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”ne Cumhurbaşkanı, Başbakan 
ve siyasi parti liderleri birlikte katıldılar, “Çanakkale Ruhu”nu ortaya koydular 

Çanakkale ruhu
işte 

‘Tarihe Altın Harflerle Yazıldı’

3 Parti, 3 Lider 
TEK KÜRSÜ 
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K
ardeş ülke Makedonya’da meydana 
gelen afet, Türk yardımseverliğini bir kez 
daha ortaya çıkardı. Bilindiği gibi Ma-

kedonya’nın başkenti Üsküp’te 7 Ağustos’ta 
bastıran şiddetli yağış nedeniyle metrekareye 
93 litre yağış düşmüş, şehrin çevre yolları 
kısmen trafiğe kapanmış, arabalar 
çevre tarlalara sürüklenmiş ve 
sel felaketinde en az 20 kişi 
yaşamını yitirmişti. Yaşa-
nan felaketin ardından 
Marmara Belediyeler 
Birliği, üye beledi-
yeleriyle birlikte bir 
yardım kampanyası 
başlattı. Kampanya 
dışında MBB üyelerin-
den İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin su 
tahliye kurtarma aracı, ilk 
yardım ve müdahale aracı, ba-
kım aracı, mobil büfe, kombine aracı 
ve yıkama araçları ekipleriyle birlikte Üsküp’te 
bulunurken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de  
4 TIR dolusu gıda, temizlik ve ev eşyasını Ma-
kedonya’ya göndermişti.  Bunların ardından 
MBB’nin kampanyası sonucu toplanan 5 TIR 
dolusu malzeme de Üsküp’e gönderildi.  

Türk Kızılayı Akfırat deposunda gerçekle-
şen törene MBB Encümen Üyeleri Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 
MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, Pendik 
Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Per-

gel’in yanı sıra Türk Kızılayı Genel Başkan 
Vekili İsmail Hakkı Turunç ve 

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin 
Can katıldı.  

sıRa BeyaZ eşyada 
Gönderilen temizlik ve 
ev eşyalarına ilave-
ten Üsküp’te ortaya 
çıkan çekyat, kanepe, 

buzdolabı, fırın, çama-
şır makinası, elektrikli 

ocak gibi eşyalar için de 
yeni bir kampanya başla-

tıldı. Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Hasan Akgün “Türk Kızı-

lay’ı demek, dünyanın dört tarafında izi olan 
yardım kurumu demek. MBB’nin toplamış 
olduğu malzemeleri de bugün buradan Türk 
Kızılayı’nın tırlarıyla uğurlayacağız. İnşallah 
insanlık böyle felaketlerle bir daha imtihan 
edilmez. Allah’tan dileğimiz budur” dedi. 

Bursa’dan Büyük Destek
BURSA  Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Makedonya’da 
yaşanan sel felaketinin ardın-
dan Türk yardımseverliğinin 
en güzel örneklerinden birini 
daha sergiledi. Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, 4 TIR’lık 
yardımı bölgeye gönderdi. 
Makedonya için kampanya 
başlattıklarını ve Marmara 
Belediyeler Birliği’ni (MBB) 
yardımlar için harekete 

geçirdiklerini belirten Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “Türkiye’nin 
sıkıntılı bir dönemden 
geçmesine, ülkemizde bir 
darbe süreci yaşanmasına 
rağmen yüce Türk halkı, 
yine güzel ve müstesna bir 
özelliğini ortaya koymuş oldu. 
Kendisi sıkıntıda iken kardeş-
lerini de düşündü, bölgeye el 
uzatan ilk millet oldu” dedi.  

Başkan Altepe, yardım TIR’la-
rının bölgenin talepleri 

doğrultusunda daha çok 
gıda ve ev eşyası ağırlıklı 
düzenlendiğini ifade 
ederek  “Topladığımız 

malzemeler içerisinde; su, 
un, yağ, şeker, makarna, pi-

rinç, konserve, temizlik malze-
meleri, bebek bezi, battaniye, yatak ve 
nevresim takımları gibi her türlü ihtiyaç 
maddesi var” diye konuştu.

Üsküp’te yaşanan sel felaketinde  
kaybolan ve hala bulunamayan 16 aylık 

Elif Fejzullai’ın sallanan atı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Makedonya’da 20’den fazla kişinin ölümüne neden olan 
sel felaketinin yaralarının sarılması için 4 TIR ihtiyaç malzemesini bölgeye gönderdi

4 yıldır evde Olan 
vatandaşa destek

giymiyOrsan 
kumBaraya! 

caZiBe merkeZi  
ak güvercin  

BURHANİYE - BALIKESİR   
Burhaniye Belediyesi’nin or-
ganize ettiği “Yalnız Değilsiniz” 
projesi devam ediyor.  Proje 
kapsamında, Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü ziyaret ettiği Ali Nejat 
Kımız’a yeni bir nefes oldu. Yal-
nız yaşayan ve zamanla oluşan 
sokağa çıkma fobisinden dolayı 
4 yıldır evden dışarı adım atma-
yan emekli göz doktoru Kımız,  
Burhaniye Belediyesi ekipleri 
tarafından ikna edilerek 4 yıl 
sonra ilk defa evden dışarı çıka-
rıldı. Kımız, temiz hava alarak 
güzel bir gün geçirdi.

MUSTAFAKEMALPAŞA - 
BURSA  Mustafakemalpaşa 
Belediyesi, eskimiş kıyafetle-
rin çöpe atılmasını önleyerek 
geri dönüştürülmesini sağlaya-
cak yeni bir projeyi hayata 
geçirdi. ‘Giymiyorsan Giydir’ 
sloganıyla kullanılmayan giysi 
ve ayakkabıların geri dönüşü-
müne başladı. Kullanılmayan 
kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmasını kolaylaştırmak 
amacıyla ilçenin farklı noktala-
rına 11 adet ‘Kullanılmış Giysi 
ve Ayakkabı Kumbaraları’ 
yerleştirildi. 

KESTEL- BURSA Kestel Bele-
diyesi tarafından Ak Güvercin 
Piknik ve Mesire Alanı için 
hazırlanan proje hayata 
geçiriliyor. Kestel Belediye 
başkanı Yener Acar “İlçemizin 
en önemli piknik ve mesire 
alanlarından biri olan Ak Gü-
vercin piknik ve mesire alanını 
donatarak cazibe merkezi 
haline getirmek için yoğun bir 
şekilde çalışıyoruz. Bu sayede 
mesire alanımız, sadece hafta 
sonları piknik amaçlı kullanı-
lan bir alan olmakla kalmayıp, 
yılın 365 günü hizmet veren 
güzel bir mekan olacak” dedi.

Bu tır’ların iÇi 
kardeşlikle  
dOlu

Üsküp’te meydana 
gelen sel felaketi 

sonrası yaraları sarmak 
için seferber olan 

Marmaralı Belediyeler, 
5 TIR dolusu yardım 

malzemesi gönderdi. 
Belediyelerin destek 
verdiği kampanyada 

‘Kardeşlik Koşul 
Tanımaz’ sözü tam 

karşılığını buldu  

Türk Kızılayı Başkan 
Vekili aynı zamanda 
İBB Meclis Üyesi 
İsmail Hakkı Tu-
runç “Mobilyala-
rın çoğunu gördük. 
Onları temizlemek 
bir daha mümkün 
olmaz. Sayın Başkanlarımıza da arz 
ettiğim gibi kamuoyunun da dikka-
tini çekmek istiyorum. Bu insanların 
her birinin gördüğü zarar 3 bin 
Euro ile 12 bin Euro arasında. Belki 
bu sıkıntısını giderebilecek aileler 
olabilir ama çoğunun da giderebi-
lecek gücünün olduğunu düşünmü-
yorum. Dolayısıyla kampanyanın 
çekyat, kanepe, buzdolabı, çamaşır 
makinası ve elektrikli ocak gibi ev 
eşyalarına yönelik olmasının faydası 
büyük olacaktır” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği’nin düzen-
lediği kampanya kapsamında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, Bağcılar Belediyesi, Nilüfer 
Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi, 
Küçükçekmece Belediyesi, Çatalca 
Belediyesi, Bakırköy Belediyesi, Sarıyer 
Belediyesi, Şişli Belediyesi, Eyüp 
Belediyesi,  Maltepe Belediyesi, Pendik 
Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi  
Makedonya’ya yardım eli uzattı. 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ko-
nuşmasında “Kardeşlik Koşul Tanımaz’ ifadesinin 
tam karşılığını bulduğu bir kampanya oldu. Bura-
da sadece Marmara bölgesine hitap etmiyoruz. 
Belediyelerimiz birçok organizasyona, gerek 
yurtdışı gerek yurtiçinde birçok destek veriyor. 
Oradaki problemler bitene kadar buradaki çalış-
malarımız devam edecektir” dedi. Ayrıca Kurban 
Bayramı için Üsküp’e müjde veren Çağırıcı “Şimdi 
de bir kurban organizasyonu için hazırlıklarımızı 
yapıyoruz. Bayrama kadar o yaraların sarılması 
için çalışmalarımız devam edecek” diye ilave etti.

turunÇ: yeni 
kamPanya BeyaZ 
eşya ağırlıklı Olmalı

işte üsküP’e  
yardım eli uZatan  
Belediyeler

altePe: her türlü 
ihtiyaÇ maddesini 
gÖnderiyOruZ

yaraları sarmaya devam
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güBre Bile Zevkli geliyOr

ata binmek nasıl bir duygu?

Konfüçyüs’ün bir sözü var “Hayatta sev-
diğiniz işi yaptığınız sürece bir gün bile 
çalışmış olmazsınız” İşim bana hiç iş gibi 
gelmiyor ve gerçekten çok seviyorum. 
Bizim şöyle bir sloganımız var; “Ata bin-
meyen kalmayacak.” Öyle bir şey ki iki 
bedende tek ruh, bir vücut oluyorsunuz. 
Onun duygu ve düşüncelerine 
saygı duyuyorsunuz. At o 
saygıyı aldığı zaman o 
da size saygı duymaya 
başlıyor. Ata nasıl 
yaklaşırsanız size öyle 
yaklaşır. 

Biniciliği özel kılan 
nedir sizce?

Binicilik diğer spor dallarından 
çok farklıdır. Canlı ile yaptığınız tek 
spordur. At hareketli olduğundan o 

anda kendinizi sadece ata vermek, o 
anı yaşamak zorundasınız. Psikologlar 
hep “anı yaşayın” der. Atın üzerindey-
ken atın bedeni sizin bedeniniz olacak 
ama kararları ortak alacaksınız. Sosyal 
hayatla ilgili de çok şey öğretiyor. 
Burada çocuklarımız geldiğinde onlara 
anlayacakları düzeyde bilgi veriyoruz. 

Bütün atları ismiyle selamladığı-
mızı söylüyoruz ve bu onların 

çok ilgisini çekiyor.

Onların ilk tepkileri ne 
oluyor?

İlk tepkileri çok güzel 
oluyor. Disko şatımız 

var, bu atımız yarış atı 
diyoruz. Ana okul çağların-

da olan çocuklara sizin okulda 
arkadaşlarınızla yarıştığınız gibi onlar 
da yarışıyor diyoruz. Daha büyük çocuk-
lara daha teknik bilgiler veriyoruz. 

ata olan tutkunuz çocukluk yıllarından geliyor. Bir 
kadın olarak bu işte olmak nasıl bir duygu? 
Ben at aşığıyım. Biz burada 3 elemanız. Her işi 
yapıyoruz. Atın gübresini temizlemekten, tuvarını 
yapmaktan, yelesini taramaktan büyük bir zevk 

alıyorum. Bu zevki de çocuklara aşılıyorum. Ata 
gerçek değer veriliyor ve böylece at kültürü,  

çocuklarda gerçek değerini buluyor. 

Fatma Onan daha 2 buçuk yaşında, 
dedesinin Burhaniye’deki çiftliğinde 
atlarla tanıştı. O buluşma bugün bit-
mek tükenmek bilmeyen bir tutkuya 
dönüştü. At sevgisini çocuklara 
aşılayabilmek için Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi’ne projesini sundu. Ve 
her daim eşine destek olan eşi Murat 
Onan, kendisinin en iyi yol arkadaşıydı. 
Marmara Haber olarak iki iyi yol arka-
daşının beraber işlettikleri merkezin 
yolunu tuttuk, doğayla baş başa bir 
güne “Merhaba” dedik...

Kocaeli atlı eğitim merkezi ne 
zaman faaliyete geçti?

Bu sene nisan ayının başında merkezi-
miz açıldı. Çok yeni olmamıza rağmen 
büyük bir kitleye sahibiz.Ben 
orta halli aileden gelen 
biriyim. Tek ama-
cım imkanı 
olan 
olma-

yan bütün çocukların, gençlerin 
burada atlarla tanışması, bu kültürü 
yaşaması. Bu noktada en büyük şans 
Koceli Büyükşehir Belediye Başka-
nımız İbrahim Karaosmanoğlu’ydu. 
Hem gençlere hem çocuklara hem de 
doğaya en büyük yatırımı o yapıyor. 

aTa BinmeK ÜCReTsiZ
Kültürümüzde köklü bir yere sahip 
olmasına rağmen binicilik günümüz-
de lüks bir spor olarak görülüyor.

Burası İbrahim Başkanımız sayesin-
de herkesin ulaşabileceği, halkımıza 
açık bir yer oldu. Ben bir halk insanı 
olarak projemi 

sundum ve projeme destek verdi. Bu 
hizmeti ücretsiz olarak veriyoruz. 

öğrenciler arasında ışık gördüğü-
nüz oluyor mu?

Evet oluyor. Milli Takım’a da öğrenci 
verdim. İsteklerimden biri de olimpi-
yatlara öğrenci göndermek. Binicilik 
sporunu profesyonel anlamda gerçek-
leştirmek isteyen öğrencilerden çok 
fazla talep var. İlerleyen zamanlarda 
başkanımızın böyle bir isteği olursa 
biz hazırız. Çok yerden teklif geldi ama 
ben buradaki maneviyat için bura-
dayım. Başkanımız bu noktada bana 
güvendi. Ben de ona sonuna kadar 

güveniyorum.

kOcaeli’de her ÇOcuğa “keşke” dedirtecek  
harika Bir PrOJe adeta ışıl ışıl ParlıyOr

Onlar bir hayal kurdu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle o hayal 
gerçeğe dönüştü. Fatma ve Murat Onan, Kocaeli Atlı Eğitim Merkezi’nin 
kapılarını herkese açtı, bir de slogan ortaya attı: Ata binmeyen kalmayacak

‘Ata binmek öyle bir şey ki, iki bedende tek ruh oluyorsun. 
At o saygıyı aldığı zaman o da size saygı duymaya başlıyor.’

4 ay  
iÇinde 
2500 ÇOcuk

adımları Bile 
sayılıyOr

Şu an bizim sadece yaz 
aylarında kullanılabilen bir 
alanımız var. Yağışlarda ata 
binişi gerçekleştirebilmek 
için kapalı manej gerekiyor. 
Bugüne kadar 2 bin 500 
çocuğu ata bindirdik.  Ne-
redeyse 10 senedir hizmet 
veren kulüpler bu sayıya 
ulaşamamıştır. Benim için 
Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’ndan at binmeye 
gelen kuruluşlar çok 
önemliydi. Özel çocukları-
mız vardı. Cinsel istismara 
uğramış, anne babası olma-
yan… Onlardan unutama-
yacağım mektuplar aldım. 

Burada atların yem 
saatini, dinlenmesini, 
gelecek öğrenci sayılarına 
göre atın attığı adımı bile 
hesaplıyoruz. Eğer siz 
odasında sabit tutarsanız 
sindirim sorunu yaşıyor ve 
agresifleşebiliyor. Sabah-
ları yemek yedikten sonra 
atlar kum padokta çıkıp 
yuvarlanır sonrasında 
özel otlama alanında 
otlanır. Yıkanır ve 
istirahat ederler. 
Her atın kendine ait 
temizleme malzemesi 
vardır. Günde 3 kez 
tımar oluyorlar. 

4

iki Bedende tek ruh

nala at sevgısı

RÖPORTAJ: CANSU MEŞEDİLCİ FOTOĞRAFLAR: YAĞIZ KARAHAN

ayın merkeZi
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BüyükÇekmece’de 
ÖZel Bir sergi 

Beşiktaş sinema 
günleri BaşlıyOr

BÜYÜKÇEKMECE- İSTANBUL  
Büyükçekmece Belediyesi, 
anlamlı bir resim sergisine 
ev sahipliği yaptı. Mehmet 
Hüseyin Kutlu’nun “Sonrası” 
isimli resim sergisi, Büyük-
çekmece Atatürk Kültür 
Merkezi İbrahim Çallı Sanat 
Galerisi’nde görücüye açıldı. 
Serginin açılışını Büyükçekme-
ce Belediye Başkanı Dr. Hasan 
Akgün’ü temsilen Belediye 
Başkan Vekili Ahmet Şahin 
gerçekleştirdi. Şahin “Ülke-
mizde bugün nasıl bir sorunla 
karşılaşacağız diye beklerken, 
bir resim sergisi açmak bu 
ülkenin başına gelebilecek en 
güzel şeydir” dedi.  

BEŞİKTAŞ - İSTANBUL   
Beşiktaş Belediyesi, Ağustos 
ve Eylül aylarında açık hava 
sineması etkinliği düzenliyor. 
Sevilen Türk filmleri “Beşiktaş 
Sinema Günleri” ile Beşik-
taşlılarla buluşuyor... İlçe 
sakinleri 24 Ağustos-16 Eylül 
tarihleri arasında Beşiktaş’ın 
parklarında ve meydanla-
rında gerçekleşecek etkin-
likte birbirinden güzel Türk 
filmleri eşliğinde keyifli vakit 
geçirecek. Filmlerin gösterile-
ceği açık alanlar ise; Abba-
sağa Parkı, Sanatçılar Parkı, 
Dikilitaş Parkı, Birlik Parkı ve 
Ortaköy Meydanı…

sanki 40 yıllık 
ressamlar
İZMİT - KOCAELİ  İzmit Bele-
diyesi ve Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü işbirliği ile açılan 
İZMEK kursları sayesinde bin-
lerce kişi meslek öğrenmenin 
heyecanını yaşıyor. İZMEK’in 
yaz dönemi kurslarından olan 
yağlı boya resim kursuna da 75 
kişi katılıyor. Birçoğu ellerine 
ilk kez fırça alan kursiyerlerin 
azminden oldukça etkilendik-
lerini söyleyen kurs öğretmen-
leri “Kursiyerlerimizin her biri 
birbirinden yetenekliler. Or-
taya koydukları güzel eserler 
takdire şayandır” dediler. Yağlı 
boya resim kursuna katılanlar 
da “Bu güzel ortam için Beledi-
ye Başkanımız Nevzat Doğan’a  
ve emeği geçenlere teşekkür 
ederiz” dediler.

AVCILAR - İSTANBUL  Çanakkale Sava-
şı’nın en önemli kara çarpışması olan 
ve Mustafa Kemal Atatürk’ün komuta-
sında kazanılan Anafartalar Zaferi’nin 
101. Yıldönümü, Gelibolu Yarımada-
sı’ndaki Conkbayırı’nda düzenlenen 
törenle kutlandı. Avcılar Belediyesi, 
bu büyük gururu yerinde yaşamak için 
Çanakkale’ye çıkarma yaptı. Belediye 
tarafından düzenlenen organizasyon 
kapsamında 2 bine yakın Avcılar sakini, 

Avcılar Belediye Başkanı Dr. 
Handan Toprak Benli ile bir-
likte Çanakkale’nin yolunu 
tuttu. Avcılar halkı, burada 
ellerinde bayraklarla birlikte 
büyük zaferin gururuna 
ortak oldu. Tören Conkba-
yırı’ndaki Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunumuyla başladı. Saygı 
duruşu ve 3 pare saygı atışının 
ardından İstiklal Marşı ile devam etti. 

Çanakkale Anafartalar 
Zaferi 101. Yılı kutlamaları 

için Avcılar Belediyesi 
tarihin yazıldığı şehre 

adeta çıkarma yaptı.  
Belediye Başkanı Dr. 
Handan Toprak Benli 

ile birlikte 2 bine yakın 
Avcılarlı vatandaş  büyük 

zaferin gururuna ortak oldu

Avcılar’ın Çanakkale Gururu

ZEYTİNBURNU - İSTANBUL   Zeytinburnu 
Merkezefendi Şehir Kütüphanesi’nde be-
lediye örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. 
Kütüphaneye ders çalışmak ya da kitap 
okumak için gelen vatandaşlara çay, kahve 
ve çorba ücretsiz olarak ikram ediliyor. 
Kütüphaneye gelen kitapseverlerin talep 
etmeleri halinde sipariş ettikleri içecekler, 
görevli personel tarafından masalarına ka-
dar servis ediliyor. Haziran ayında faaliyete 
geçen uygulamanın amacı, ilçedeki kitap 

okuma alışkanlığını ve kütüphane kültürü-
nü geliştirmek. Uygulamayla ilgili konuşan 
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın 
“Kütüphaneye daha çok öğrenciler geliyor. 
Hepimiz öğrenci olduk ve biliyoruz ki öğ-
renciler için 3-5 liranın önemi büyük. Çünkü 
ailelerinin desteğiyle eğitim hayatlarını 
devam ettiriyorlar. Bu sebeple hem öğrenci-
lere destek olmak hem de kütüphane kültü-
rünü yayıp, kitap okumayı teşvik etmek için 
böyle bir uygulamayı başlattık” dedi.

Çay Bahane Kitap Şahane!

ŞİLE -  İSTANBUL   Tarihin içinde ilmek ilmek doku-
nan Şile bezimizi dünyaya tanıtmak amacıyla Şile 
Belediyesi tarafından düzenlenen, 29. Uluslararası 
Şile Bezi El Sanatları Fuarı, 9 Ağustos’ta açıldı.  
Ukrayna, Kırım, Kazakistan, Bulgaristan ve 
Belarus’un da içerisinde yer aldığı 20 
ülkeden sanatın çeşitli dallarını 
İstanbul’da buluşturan fuar, 
kültürel diyaloglar kurulmasına 
da öncülük etti. Şile Limanı’nda 
gerçekleşen fuar açılışında 
konuşan Şile Belediye Başkanı 
Can Tabakoğlu, festivalin bu yıl 
15 Temmuz darbe kalkışması 
nedeniyle konsept değiştirdiği-
ni ve eğlence organizasyonlarını 
iptal ettiklerini belirtti.  

42 yeRli sanaTÇı 

Fuarda uluslararası konukların yanı sıra 20’si 
yabancı, 42 yerli sanatçının yer aldığı bilgisini ve-
ren Tabakoğlu, sözlerine “Bizler burada dünyaya 
demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nde her şeye 

rağmen hiçbir şeyin değişmeden, daha da iyiye 
gittiği mesajını veriyoruz. Türkiye, birilerinin üze-
rinde ameliyat yapabileceği bir ülke değil” dedi.  

şile Kalesi’nde GöRsel şOV  
29. Uluslararası Şile Bezi El Sanatları 

Fuarı’nda tarihi Şile Kalesi’ne Türk 
bayrağı ile ışık şov yapıldı. Kırmızı 

beyaza bürünen kaleye ziyaret-
çiler yoğun ilgi gösterdi. İpek 
dokumadan lületaşına, deri 
işlemeden oymaya, hat ve ebru 
sanatından seramiğe el sanat-
larıyla ünlü Anadolu’nun farklı 

illerinden, sanatın çeşitli dalıyla 
ilgilenen zanaatkarın ağırlan-

dığı fuarda Şile Bezi’ne işlenen 
asırlık desenler, 100 yıllık kıyafetler, 

örtüler, şallar sergi alanında görücüye 
çıktı. Geçmiş yaşamların bugüne taşınma-

sında önemli bir köprü görevi gören Şile Bezi, her 
motifte bir hikaye barındıran sanatsal yorumları 
işlemelere taşıyan eserlerini gözler önüne serdi.

Şile bezimizi dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen, 29. Uluslararası Şile 
Bezi El Sanatları Fuarı açıldı. Fuardaki ürünlerin güzelliği göz kamaştırdı

Zeytinburnu Merkezefendi Şehir Kütüphanesi’nde kitapseverlere ücretsiz çay, 
kahve ve çorba ikram ediliyor. Projenin amacı kütüphane kültürünü geliştirmek 

sıle’de ‘sıklıgın’ fuarı
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1997’de Sivas’ta açmış gözlerini Kadir. Bahçelievler  
Belediyesi Görme Engelliler Kütüphanesi’ni mesken tutmuş 
kendine. Gönüllü vatandaşların okuduğu kitapları dinliyor ve iyi 
bir şair olma hayalini gerçekleştirme adına kendini geliştiriyor... 

Belediyenin destekleri ne yönde oldu?
Neredeyse her anlamda katkı sağladı 
diyebilirim. Gerek spor olsun gerek 
sosyalleşmek… 
Peki kütüphanede neler yapılıyor?
Kütüphanemizde birçok teknolojik alet 
var. Bilgisayar, kitap 
okuma programı… 
İki tane kitap oku-
yucumuz var. Biri 
bilgisayar üzerinden 
bir diğeri sadece 
kitap okuma cihazı. 
Kabartma ekranımız 
var. Bilgisayardaki ekranda olan tüm 
yazıları kabartma olarak elimizin altına 
getirmiş oluyor. Bu cihazları evlerimize 
alabilmemiz için maddi gücümüzün 
çok iyi olması gerekiyor. Benim maddi 

gücüm elvermediği için burayı bu-
lunmaz bir nimet olarak değerlen-
diriyorum.
eğitim hayatınıza katkısı 
nasıl?
İlk açıldığı günlerde tüm 

test kitaplarımı 
getirip oku-
tuyordum 
burada. Lise 
son sınıfta 
olduğum için 
önümüz-
deki yıl çok 

yoğun olacağım. Her 
zaman ailemden yardım 
alamıyorum bu yüzden 
burada fazla vakit geçi-
receğimi düşünüyorum.

Kabartma Ekranıyla Okuma

sizin gibi birçok görme engelli vatandaşımız var. Onlara 
evden çıkıp sosyalleşmeleri için neler öneriyorsunuz?
Sokağa çıkmaktan utanan arkadaşlarım var; sırf 
insanların dalga geçmelerinden korktukları için… 
Ama ben ne olursa olsun çıkmak istedim. Hiçbir 
şekilde ters tepkiyle karşılaşmadım. Dalga geçen 
insan olmadı. Engelli arkadaşlara buradan sesle-
niyorum: Dışarısı çok güzel, dışarıda hayat var!

kOrkmayın, dışarıda hayat var

“Kütüphanede birçok teknolojik alet var. Bilgisayar, kitap okuma programı… 
Kabartma ekranı var. Tüm yazıları kabartma olarak elimizin altına getiriyor”

Kuşkusuz şans hayatımızdaki en kritik unsurlardan 
biri. Kabul, kimileri doğuştan şanslı oluyor... Kimileri 
şanssız. Ancak iş asıl burada başlıyor. Kimi doğuştan 
bir ‘kaybeden’ olduğunu düşünerek mücadele etmek-
ten vazgeçiyor, kimileriyse hayatın yakasına “Sen 
bana bir şans vermeye mecbursun” dercesine yapışı-
yor.  Tıpkı Kadir Ahıska gibi. Hak ettiği şansı çabasıyla 
yakalayan, pes etmeyen ve geleceğin şair adayı olan 
bir görme engelli Kadir. 1997 yılında Sivas’ta ‘Merha-
ba’ demiş dünyaya. İlkokula başlayacağı zaman ailesi 
onun daha iyi eğitim alabilmesi için İstanbul’a taşın-
mış. İlkokul ve ortaokulu Türkan Sabancı Görme En-
gelliler İlköğretim Okulu’nda tamamlamış. Şimdi ise 
bir büyük hedefin peşinde koşuyor var gücüyle... 2 yıl 
önce Bahçelievler Belediyesi tarafından açılan ‘Gör-
me Engelliler Kütüphanesi’ Kadir’e de eğitimi için çok 
güzel bir fırsat oluyor. Gönüllü vatandaşların okuduğu 
kitapları dinleyerek kendini geliştiriyor ve okuluna da 
başarılı bir şekilde devam ediyor. Gelin Kadir’e kulak 
verin, bu büyük mücadeleye şapka çıkarın... 

BURadan Faydalanılmalı 

Kaç yıldır geliyorsunuz ve kütüphaneden neler 
öğrendiniz? 

Kütüphanemiz açılalı iki seneye yakın oldu. Burada 
okuyamadığım görsele dayalı olan yazıları okutu-
yorum ya da bilgiye ihtiyacım olduğunda bizim için 
tasarlanmış olan materyaller aracılığı ile bilgiye 
ulaşıyorum.  

sosyalleşme yönünden size neler kattı? 

Elimde bir kağıt var ve ben bu kağıdın ne olduğunu 
bilmiyorum. Bizim hayatımız kabartma yazıdan 
ibaret. Ben üzerinde ne yazdığını bilmediğim kağıdı 
kütüphanedeki materyallerim sayesinde sesli olarak 
okuyabiliyorum. Belediyemiz kendi maddi imkanları-
mızla ulaşamayacağımız araçları bize sunuyor. Buraya 
gelmek arkadaş edinmemi de sağladı.

Kendi arkadaş çevrenize kütüphaneyi öneriyor 
musunuz?
Buraya gelebilecek arkadaşlarıma tavsiye ettim. 

Belediyemiz de bu konuda çalışmalar yaptı. Burayı 
duyurmak için kapı kapı gezdiklerine şahit oldum. 
Herkese en büyük tavsiyem buraya gelip kütüphane-
den faydalanmaları…

TOlsTOy TaRZımı yansıTıR
Kütüphanenin hayatınızda nasıl bir yeri var?

Çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Gelecek-
te üniversiteyi İstanbul’da kazanırsam bana daha çok 
katkısı olacak.

en çok hangi tür kitapları seviyorsunuz?
Daha çok roman okuyorum. Lev Tolstoy’un “İnsan Ne 
İle Yaşar” kitabı tarzımı yansıtıyor.
ileride sizi bir yazar olarak görebilir miyiz, böyle bir 
hayaliniz var mı?
Hikaye ya da roman değil de şiir yazmayı çok severim. 
Kafiyeye verdiğim önem dolayısı ile şair olmayı 
isterim.  
sevdiğiniz şairler var mı?
Genel olarak herkesin bildiği şairler. Yahya Kemal’i 
çok okurum.

sanat gÖnlünden 
tasıyOr

sıle’de ‘sıklıgın’ fuarı

insan hikayesi
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Geçtiğimiz günlerde ülkemizde bir darbe 
girişimi oldu ve halkın direnişi sayesinde 
püskürtüldü. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı 
alabilir miyiz?

15 Temmuz gecesini iç savaş ve işgal giri-
şimi olarak değerlendirmek daha mantıklı 
geliyor. O gece milletimiz bir destan yazdı. 
Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, 
genel başkanların, STK’ların, belediyele-
rin ve milletimizin yazdığı bir destandır. 
Burada Cumhurbaşkanımızın böyle bir 
irade koyacağını tahmin etmeleri gerekirdi. 
Süreci istedikleri gibi yönetemediler. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın isteği doğrultusunda 
milletimiz sokaklara aktı ve hakikaten o gün 
tankların önünde mermilerin karşısında 
ölümü göze alarak koşan milyonlar oldu-
lar. 15 Temmuz’un bedeli ağır olsa da elde 
edilen muhteşem bir zaferdi.  

yeniKaPı RUHU önemli
Bu zaferin nöbetlerle taçlandırılması ve en 
son yapılan Yenikapı mitingi Türkiye’nin öz-
lediği bir tabloydu. Başbakanımızın, muha-
lefet parti liderlerimizin; önce Beştepe’deki 
Cumhurbaşkanımızın davetine katılmaları 
ardından Yenikapı mitingine gelerek Türki-
ye’nin bu güzelliğine renk katmaları takdire 
şayandır. Temennimiz bu güzelliğin devam 
etmesi. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın 
‘’Ben dahil kimse 15 Temmuz öncesi gibi 
davranamaz’’ cümlesinin altını çiziyorum. 
Cumhurbaşkanımızın üzerinde hassasi-
yetle durduğu bir konudur. Diğer taraftan 
Başbakanımızın ‘’Yenikapı ruhunu gözümüz 
gibi koruyacağız’’ cümlesi var ve şu ana 
kadar burada dikkatli adımlar atıldığını 
görüyoruz. Katıldığımız her yerde özellikle 
gençlerimize  15 Temmuz ruhunu anlat-
maya çalışıyoruz, sadece o geceyle bırak-
mayacaklarını millet olarak idrak etmemiz 
gerektiğinin altını özellikle çiziyoruz. 

15 temmuZ Bir iÇ 
savaş girişimiydi

BelediyelerimiZ  
iyi sınav verdi
darbe girişiminin yerel yönetimlere etkisi  

ne yönde oldu?

İş makinelerini darbeyi durdurmak için kul-
lanacağımız hiç aklımıza gelmezdi. Organize 
yapılmış olsa bu kadar hızlı adım aynı anda 
atılabilir miydi bilmiyorum. Belediyelerimiz 
hep birlikte Cumhurbaşkanımızın o cüm-
lelerinden sonra birlik oldu. Tüm Türkiye 
ayaktaydı. Sabaha kadar bu FETÖ’cülerle 
mücadele etti. Belediyelerimiz bu anlamda 
iyi sınav verdiler. Belediyelerin hem o gece 
hem de sonraki nöbetlerde lojistik desteği ve 
program organizeleri olsun her açıdan çok 
farklı bir dönem yaşadığını belirtebilirim.

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN KESKİN İLÇEDEKİ DEğİŞİMİ ANLATTI

Gençleri önemseyen ve kucakla-
yan bir çalışma anlayışınız var. son 
dönemde onlar için hangi projelere 
imza attınız?
Gençlerimize değer veriyoruz, 
onların kendilerini en iyi şekilde 
yetiştirebilmeleri için çaba harcıyo-
ruz. Son dönemde onlara dokunan, 
onları tehlikelere karşı koruyan çok 
sayıda projeye imza attık. Hayatı 
Seviyorum projemizle okuldan 
kopma noktasına gelen gençlerimi-
zi yeniden eğitim hayatına kazan-

dırdık. Yanı başımızdaki 
yaşam çalışmamızla da 
gençlerimizin doğayı ta-
nımalarını ve sevmelerini 
sağladık. Ardından faali-
yete geçirdiğimiz ‘Ben de 
Varım’ projemizle gençleri-
mizi zararlı alışkanlıklara karşı 
bilinçlendirdik. Proje kapsamın-
da Sultanbeyli Rehberlik ve Aile 
Danışma Merkezi’ni (SARDEM)  
kurduk ve merkezimiz çalışmalarını 
sürdürüyor. 

gençler için yeni 
Projeler üretiyoruz
Gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri için çaba 
harcıyoruz. Son dönemde onlara dokunan, onları 
tehlikelere karşı koruyan çok sayıda projeye imza attık. 

‘15 Temmuz’un bedeli ağır olsa da 
elde edilen muhteşem bir zaferdi. O 
geceyi bir iç savaş ve işgal girişimi 
olarak değerlendirmek daha mantıklı’

sultanBeylı’nın  
GELECEGI  

sekıllenıyOr
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Futbol Türkiye’nin en popüler sporu 
kuşkusuz. sizin taraftar olarak gönül 
verdiğiniz bir kulüp var mı?
Fenerbahçeliyim. Belediye Başkanı 
olmadan önce her hafta maçını takip 
ederdim. Stada gitmem ama seyir  
zevkim vardır. 
Futbol oynar mısınız?
Futbolu severim, mazide oynuyordum. 
Bizim oynadığımız dönem herkes sant-
rafor yada forvet olmanın peşindeydi. 
Ben defanstaydım. Herkes gol atıp alkış 
almak istiyordu ama benim daha ziyade 
takım oyunu, takımı arkadan takip  
etmek daha çok hoşuma gidiyordu.

Başarı noktasında kendinizi motive ettiğiniz 
bir cümle ya da izlediğiniz bir yol var mıdır?

Çok hırslı değilim. İdealimiz var, devletimize 
milletimize hizmet etme yolunda adımlarımız 
var. Onun dışında çok hırs yapıp çok başarılı 
olacağım şeklinde kendimi yönlendirmiyo-
rum. Çok hırslı insanlardan da çekinirim.

Hırs insanı yıpratır mı diyorsunuz?

Aşırı hırs hata yaptırır. Hedefe ulaşmak için 
her yol mübah görünür. 15 Temmuz’da hırs 
uğruna binlerce askerimiz, polisimiz, insanı-
mız şehit oldu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde 
hiç olmamış bir geceyi yaşadık.

takım Oyununu 
tercih ediyorum

Çok fazla hırslı 
insandan Çekinirim

kitap Olmadan 
evden Çıkmam
size istanbul desek hangi cümle ile  
tanımlarsınız?

istanbul deyince aklıma üstat necip Fazıl’ın 
mısraları geliyor, ‘’Güleni şöyle dursun, ağla-
yanı bahtiyar’’ istanbul öyle bir şehir.

Kitap okumayı sever misiniz?

evet, okumayı seviyorum. 

ne tür kitaplar okursunuz?

ayrım yapmam. Hoşuma giden bütün türleri 
okurum. Geçmişte klasiklerle başlamıştım. 
şu anda sadettin ökten’in ‘yahya Kemal’in 
istanbul’u ve devamı’ adlı kitabını okuyorum.  
istanbul’u çok farklı bir gözle anlatıyor. Kitap 
okuma alışkanlığım önceden daha yoğundu. 
istediğim kadar okuyamasam da çok seviyo-
rum kitapları. Kitapsız dolaşmayı sevmiyo-
rum. Kitap olmadan ne eve girerim ne evden 
çıkarım öyle bir alışkanlığım var.

ileride kitap yazma düşünceniz var mı anıla-
rınızı ya da tecrübelerinizi paylaşmak için?

Tecrübe paylaşımı noktasında öneri ve 
tavsiyelerim var ama yazma noktasında bir 
gayretim yok.

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN KESKİN İLÇEDEKİ DEğİŞİMİ ANLATTI

Sultanbeyli özellikle 3. Köprü, metro ve hızlı tren ile beraber ulaşım 
alanının ortasında olmuş olacak. Hem kamu yatırımları hem de 

işadamlarımızın yatırımlarıyla Sultanbeyli her geçen gün değişiyor.

Vizyon projelerle Sultanbeyli’nin geleceğini şekillendiriyoruz. Türkiye 
ekonomide, ulaşımda ve birçok alanda büyük gelişmeler kaydetti. 

Ülkemizin projeleri hayata geçtikçe Sultanbeyli de bundan nasipleniyor. 

İ
stanbul’un bir uç noktasındayız... Sultanbeyli’de… Son 
dönemlerde 3. Köprü’nün açılacak olmasıyla adını daha 
sık duyduğumuz bir ilçemiz. Ayrıca metronun kente su-
nacağı ulaşım kolaylığı Sultanbeyli için önemli bir avan-

taj teşkil ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğimiz 
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin bizlere hem 
kentteki değişimi hem de yapmaktan keyif aldığı aktivite-
leri anlattı, ortaya bu güzel röportaj çıktı...  
yakın zamanda sultanbeyli’ye metro geliyor.  
Çalışmalar ne aşamada biraz bahseder 
misiniz?

Sultanbeyli özellikle 3. Köprü, metro ve 
hızlı tren ile beraber ulaşım alanının 
ortasında olmuş olacak. TEM bağlantı 
yolunun Sultanbeyli’den geçmesi ken-
ti bir anda farklı bir boyuta ulaştırdı. 
Hem kamu yatırımları hem de işadam-
larımızın yatırımlarıyla Sultanbeyli 
her geçen gün değişiyor. Vatandaşları-
mızın özellikle 2B’den sonra mülkiyetin 
sonuçlanmasını beklemekle beraber aynı 
zamanda sorduğunuz soru gibi metro bek-
lentisi de çok yüksek. Büyükşehirle yaptığımız 
görüşmelerle birlikte dönem sonunda Sultanbeyli 
metroya kavuşmuş olacak. 

‘saĞlıKTaKi sORUnlaRı ÇöZeCeĞiZ’
sultanbeyli’de bir süre önce yapımına başlanan 400 ya-
taklı devlet hastanesinin inşaatı bitmek üzere. Çalışma-
lar hakkında bilgi verir misiniz?

İlçemiz son dönemde yaptığımız yatırımlarla hızla 
kalkınıyor ve gelişiyor. Vizyon projelerle Sultanbeyli’nin 
geleceğini şekillendiriyoruz. Projelerimizi hayata geçirir-
ken bir şehir inşa ettiğimizi, bir medeniyet kurduğumuzu 

hiçbir zaman aklımızdan çıkartmıyoruz. Devam eden 
birçok çalışmamız bulunuyor. Bunlardan en önemlisi 
ilçemizin sağlık hizmetinde yaşadığı sorunları çözmesini 
ümit ettiğimiz 400 yataklı devlet hastanemizdir. Şu anda 
yüklenici firma çalışmalarını bitirmek üzere. Çalışmalar 
bittiğinde halkımızın hizmetine sunacağız. Diğer taraftan 
ilçemizdeki tek sağlık yatırımımız hastaneyle sınırlı değil. 

Adil Mahallemizde ağız diş sağlığı kompleksimizin 
yapımı da hızla sürüyor. Kaba inşaat çalışmala-

rının devam ettiği kompleksimizin de hızla 
bitirilmesi için takibini yapıyoruz. 

merkez Camii, meydan düzenlemesi 
ve Katlı Otopark Projesi de kent 
için önemli projeler. şu an hangi 
aşamada?

İlçemize kazandırdığımız merkez ca-
mii, meydan düzenlemesi ve 4 katlı 

otoparkımız açılış için gün sayıyor. 
Çalışmalar neredeyse bitti. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’ne projemize 
verdikleri destekten dolayı teşekkür 

ediyoruz. Ortaya güzel bir proje çıktı. Şimdi 
çevre düzenlemesi yapılıyor. 

KöPRÜ, ilÇemiZin önÜnÜ aÇaCaK
3. Köprü yakın zamanda hizmete girecek. size çok yakın 
konumda olan bu köprünün sultanbeyli’ye ne gibi avan-
tajları olacak?

Türkiye son dönemde ekonomide, ulaşımda, sağlıkta 
ve birçok alanda büyük gelişmeler kaydetti. Ülkemizin 
büyük projeleri hayata geçtikçe Sultanbeyli de bundan 
nasipleniyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bağlantı 
yolları ilçemizden de geçiyor. Bununla birlikte hızlı tren 
projesi de Sultanbeyli’nin önünü açacak. 

Belediye başkalarının ortak sitemi 
kendilerine ve ailelerine yeteri kadar 
vakit ayıramamaları. siz vakit 
ayırabiliyor musunuz?

Siyasetin dezavantaj-
larından bir tanesidir. 
Daha öncesinde ilçe 
başkanlığı yaptım o 
dönemde de bu sıkın-
tıları yaşamıştık. Bele-
diye başkanı olduktan 
sonra yükümüz daha da 
ağırlaştı. Diğer arkadaş-
lar ne diyorlar bilmiyorum  
‘Çok çalışıyoruz, çok yoruluyo-

ruz’ tarzında cümle kurmak istemem 
ama işin doğrusu kendime de aileme 

de nitelikli zaman ayırdığımı 
söyleyemem.

ailenizin sitemi olmuyor 
mu bu konuda?

Oluyor tabi. Özellikle 
kızlarımın yoğun bir 
sitemi oluyor. 

spor yapıyor  
musunuz?

Eksiklerimden biri de 
odur. Düzenli spor yapamı-

yorum maalesef.

dezavantajımız aileye 
zaman ayıramamak
Siyasetin dezavantajlarından biri aileye zaman ayıramamak. İlçe 
başkanıyken de bu sıkıntı vardı, başkan olunca daha da arttı

sultanbeyli’de gençler için 
başka hangi imkanları sunu-
yorsunuz?

İlçemize son dönemde gençlik 
merkezleri ve kütüphane 
kazandırdık. Öğrencileri-
miz okuldan arta kalan boş 
vakitlerini gençlik merkezleri-
mizde ve kütüphanelerimizde 
verimli şekilde değerlendi-
riyorlar. Ayrıca spor salonu-
muzda 18 farklı branşta spor 
yapma imkanları var. Bunlarla 
birlikte ilçemize yeni eğitim 
yuvaları da kazandırmaya 
devam ediyoruz. Gençler için 
attığımız her adım bize apayrı 
bir keyif veriyor.

18 Branşta spor  
yapma imkanı 
sunuyoruz

RÖPORTAJ: KÜBRA BAL

FOTOĞRAFLAR: S. MUSTAFA KALAMAN

sultanBeylı’nın  
GELECEGI  

sekıllenıyOr
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Yayaların taleplerini dikkate 
alan Körfez Belediyesi, Ka-
rayolları işbirliği ile Şirinyalı 
bölgesine yaptığı yeni üst 
geçiti hizmete sundu

2016 yılı başından beri top-
lam 25 bin ton asfalt çalış-
ması yapan Beykoz Beledi-
yesi, Sülükhane Mevkii’ndeki 
riskli yolu da yeniledi

KÖRFEZ - KOCAELİ  Yayaların 
daha rahat, daha güvenli ve 
engelsiz bir ulaşım sağlayabil-
mesi için çaba harcayan Körfez 
Belediyesi, bu kapsamda bölgeye 
modern bir üst geçit kazandırdı. 
Belediye Başkanı İsmail Baran, 
yaya geçidinde bir takım incele-
melerde bulunurken köprünün 
bölge halkına hayırlı olmasını 
temenni etti. Başkan Baran, 
uzun süredir bölge halkının sahil 
kesimine ulaşımını kolaylaştırma 
adına birçok zahmetin altına 
girdikleri ifade ederek “Bu üst 

geçit, bölgedeki yaya güvenliğine 
önemli ölçüde katkı sağladı. Va-
tandaşlarımızın hem rahat hem 
de güvenli bir şekilde ulaşımlarını 
sağlayacaklarını düşünüyorum. 
Umuyorum tüm halkımız bu 
çalışmadan dolayı memnun olur. 
Üst geçidimiz ilçemize hayırlı ol-
sun” şeklinde konuştu. Hereke’de 
devam eden asfalt yama çalışma-
larını da inceleyerek vatandaşlar-
la sohbet eden Körfez Belediye 
Başkanı İsmail Baran, mahalle 
muhtarı ile birlikte halkın taleple-
rini dinleyerek çeşitli notlar aldı. 

BEYKOZ - İSTANBUL  İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde yürütülen 
çalışmayla Beykoz’un 45 ma-
hallesinde dökülen asfalt 25 bin 
tona ulaştı. Yılbaşından bu yana 
yapılan çalışmalarla Rüzgarlıbah-
çe Mahallesi,  Acarlar, Kavacık, 
Yeni Mahalle, Çavuşbaşı’ndaki 
28 sokak ve diğer ara sokakların 
asfaltlama çalışmaları tamam-
landı. 2016 yılı sonuna kadar 
Beykoz’un sokakları, engebeli 
ve bozuk satıhtan kurtulup, 100 

bin ton asfaltla döşenmiş olacak. 
Öte yandan Akbaba Mahallesi 
Sülükhane Mevkii’nde ölümcül 
kazalara neden olan, keskin 
virajların olduğu tehlikeli yol 5 
metre içeri alınarak ciddi kaza-
ların oluşmasının önüne geçildi.  
Akbaba Muhtarı Yüksel Kılıç “20 
yıla yakın Akbaba’da muhtarlık 
yapmaktayım. Bu mevkiide 
görüş mesafesi düşük olduğu 
için çok kaza oluyordu. Belediye 
Başkanımıza, Fen işleri Müdür-
lüğümüze, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Körfez Belediyesi’nden 
Şirinyalı’ya Yeni Üst Geçit 

KARAMÜRSEL - KOCAELİ  
Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi, Karamürsel Belediyesi 
işbirliğiyle Oluklu-Dere-
köy-Gazanfer Bilge Mahal-
lesi bağlantı yolunda asfalt 
çalışmalarına devam ediyor. 
2 bin 800 metre kare uzun-
luğundaki bölgede binder 
asfalt çalışması tamamlandı. 
Karamürsel Belediye Baş-
kanı İsmail Yıldırım ilçede 
yatırımlara ara verilmeden 
devam edildiğini açıklayarak 
“İlçemize Büyükşehir Bele-
diyemizin desteği  ile birçok 
yatırım yapıldı. Oluklu-Dere-
köy- Gazanfer Bilge bağlantı 
yolu da çalışma tamam-
landıktan sonra halkımızın 
kullanımına açılacak” dedi.

Oluklu-derekÖy 
yOlu iÇin geri 
sayıma geÇildi 

BAŞAKŞEHİR - İSTANBUL   
Başakşehir Belediyesi ilçenin 
daha modern ve sağlıklı bir 
görünüme kavuşması için 
çalışmalarına tüm hızıyla 
devam ediyor. Başakşehir 
Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri parklar-
daki otları biçerek arazilerin 
temizlenmesine yönelik 
çalışmalar gerçekleştiriyor. 
Belediyenin ekibi tarafından 
bölge genelinde bulunan park 
ve yeşil alanlar ile orta ve 
yan refüjlerde devam eden 
çalışmalarda otlar biçilerek 
ilçe daha güzel bir görüntüye 
kavuşturuluyor. Periyodik 
olarak devam eden çalış-
malarda ekipler süs havuzu 
temizliğinden, sert zemin te-
mizliğine kadar birçok alanda 
çalışmalar gerçekleştiriyor.

mOdern 
gÖrünümü ile 
Başakşehir

EDREMİT - BALIKESİR  Edre-
mit’te yıllardır vatandaş-
ların yazın tozla, kışın ça-
murla boğuştuğu sokaklar 
tek tek yenileniyor. Fen İş-
leri Müdürlüğü tarafından 
yapılan asfaltlamalarda 80 
gün içerisinde toplam 185 
cadde ve sokakta 285 bin 
178 metrekare sathi asfalt 
kaplaması yapıldı. 2015 
yılından bu yana ise genel 
toplamda 338 bin met-
rekare asfalt kaplaması 
yapıldı. Edremit Belediye 
Başkanı Kamil Saka, “Artık 
vatandaşlarımızın sel ve 
su baskını gibi korkuları 
geride kaldı. Cadde ve 
sokaklarımızı Edremitlile-
re yakışır bir hale getiriyo-
ruz” diye konuştu.

edremit’te 
80 günde 185 
sOkağa asfalt

ALTIEYLÜL  - BALIKESİR  Altıeylül Belediye Baş-
kanı Zekai Kafaoğlu, 2017 yılı başında teme-
li atılacak kapalı pazar yerinin bulunduğu 
alanı gezdi ve bilgi aldı. Plevne Mahallesi 
Öğretmenevi civarında yer alan 3,5 dönüm 
arazi üzerine kurulacak olan kapalı pazar 
yerinin bodrum katı otopark olarak hizmet 

verecek. Vatandaşlar pazara geldiklerin-
de araç park sorunu yaşamadan araçlarını 

otoparka bırakıp alışverişlerini yapabilecekler. 
Ayrıca binanın en üst katında da toplantı, semi-

ner, düğün ve benzeri etkinliklerin yapılabileceği 
çok amaçlı salon yer alacak. Plevne, Bahçelievler, 
Çayırhisar ve Gazi Osman Paşa mahallelerine hitap 
edecek pazar yeri hakkında bilgi veren başkan 
Kafaoğlu “Vatandaşlarımız Altıeylül ilçesinde kışın 
yağmurdan, yazın sıcaktan etkilenmeden alışveriş 
yapabilecek. Bununla birlikte pazar yerlerinde 
büyük sıkıntı olan otopark sorunu da bu pazarda 
çözülüyor. Örnek bir çalışma gerçekleştiriyoruz. 
Balıkesir’de ilk kez içerisinde pazar yeri, otoparkı 
ve çok amaçlı salonu olan bir bina yapıyoruz” dedi.

Altıeylül’e Dört Dörtlük Pazar Yeri

Beykoz Belediyesi Yollara  
25 Bin Ton Asfalt Döktü

BALIKESİR   Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu, Balıke-
sir’de bir dizi temel atma ve 
açılış programına katıldı. 543 
Milyon TL değerinde 19 tesisin 
temel atma töreni Çay Deresi 
Rekreasyon alanında düzenlendi. 
Törende hazır bulunan Orman 
Genel Müdürü İsmail Üzmez ve 
DSİ Genel Müdürü Murat Acu, 
yatırımlar hakkında bilgi verdi. 
Ardından söz alan Balıkesir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Edip Uğur, “Balıkesir AK Parti 
iktidarı döneminde 15 katrilyon 
yatırım almış, bu yatırımların 2.8 
katrilyonu Orman ve Su İşleri 
Bakanlığımız tarafından yapılmış. 

Balıkesirlilerin rüyası bakanımız 
Veysel Eroğlu tarafından gerçeğe 
dönüştürüldü” diye konuştu.

‘UnUTUlmUş şeHiRdi’
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu ise  Balıkesir’in AK Parti 
hükümetinden önce unutulmuş 
bir il olduğunu, şimdi ise yatırım-
ların peş peşe geldiğini söyledi. 
Eroğlu, “Gelirken heybemiz dolu 
geliyoruz. Bu sefer heybe yet-
medi, tırla geldik. Bugün 19 tane 
tesisin temelini atıyoruz, açılışını 
yapıyoruz. Biz de 543 milyon TL’lik 
bir temel atma, açılış merasimiyle 
geldik. Burada sulamalar var, 
Adalı Barajı var, Balya Narlı Göleti 

sulaması, Altıeylül Küpeler Göleti 
sulaması, Dursunbey Ericek Göleti 
sulaması, Altıeylül Şehit Aydın Na-
zillioğlu Göleti, Sındırgı Çamalan 
Göleti, İvrindi Çukurlar Göleti, 
Balya Dörtyol Göleti, Savaştepe 
Tütünlük Göleti, Dursunbey Oda-
köy Göleti, Altıeylül Bahçedere 
Göleti gibi 13 tane sulama ve gö-
let var. 1 tane büyük baraj, 7 tane 
gölet, 3 tane gölet ve sulaması, 2 
tane sulama, 5 tane dere ıslahı, 1 
adet ağaçlandırma ve ormancılık 
projesi olmak üzere 543 milyon 
TL’lik yatırım yapılacak. 199 bin 
240 dekar mümbit topraklar ta-
mamen modern sulama tesisleriy-
le sulanacak” ifadelerini kullandı. 

Balıkesir’de bazı tesislerin açılışını yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “19 tesisin 
temelini atıyoruz, açılışını yapıyoruz. Buraya 543 milyon TL değerinde bir merasime geldik” dedi 

Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’na Çay Deresi 
Islahı için teşekkür eden Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur “Sayın Veysel 
Eroğlu öyle bir Çay Deresi 
ıslahı yaptı ki hakikaten Tür-
kiye’ye örnek olacak” dedi.

Çay deresi Türkiye’ye 
örnek Olacak

Bakan Eroğlu’ndan Balıkesir  
için yarım milyarlık müjde
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Üsküdar-Beylerbeyi trafiğini 
rahatlatmak isteyen Üsküdar 
Belediyesi, 1970’lerden bu 
yana kapalı olan tarihi  
Beylerbeyi Sarayı Tüneli’ni 
yeniden hizmete açıyor

Orhangazi Belediyesi su  
taşkınları yaşanan bölgelerde 
sıkıntıyı gidermek için koları 
sıvadı. Ekipler, Mahmudiye 
Bölgesi’nde de arazi yollarının 
ulaşım sorunun çözecek

ÜSKÜDAR - İSTANBUL   Üsküdar 
Belediyesi, Üsküdar-Beylerbeyi 
sahil trafiğindeki 40 yıllık so-
runu çözüyor. 1970’li yıllardan 
bu yana trafiğe kapalı olan Bey-
lerbeyi Sarayı Tüneli yeniden 
hizmete açılıyor. Tünelin dev-
reye girmesiyle birlikte trafik 
nedeniyle 1 buçuk saati bulan 

Üsküdar–Beylerbeyi-Çengelköy 
hattı yolculuğunun 15 dakikaya 
düşmesi hedefleniyor. Sultan 
II. Mahmud tarafından 1829–
1832 yılları arasında yaptırılan 
Beylerbeyi Sarayı Tüneli, 1970’li 
yıllara kadar Üsküdar’ı Beyler-
beyi’ne bağlayan bir karayolu 
olarak kullanılmıştı.

ORHANGAZİ - BURSA  Orhanga-
zi Belediyesi Muhtarlıklar Mü-
dürlüğü ekipleri Mahmudiye 
Mahallesi’nde arazi yolları ve 
su taşkınları yaşanan bölge-
lerde düzenleme çalışmaları 
başlattı. Tarım arazilerinde 
özellikle kış dönemlerinde su 
taşkınlarının yaşandığı alan-

larda drenaj çalışması yapan 
ekipler, aynı zamanda Mahmu-
diye bölgesinde arazi yolları 
üzerinde ulaşımın rahatlaması 
için kolları sıvadı.  Mahmudiye 
Muhtarı Kadir Altıntaş, yıllar-
dır ihtiyaç duyulan çalışmalar 
için Belediye Başkan Neşet 
Çağlayan’a teşekkür etti. 

BEYOĞLU - İSTANBUL   Beyoğlu 
Belediyesi, ilçede belirlenen 
cadde ve sokakların alt ve üstya-
pılarını yenileyerek daha güzel 
bir görünüme kavuşturmaya de-
vam ediyor. Cihangir mahallesini 
ziyaret eden Beyoğlu Belediye 
Başkanı Ahmet Misbah Demir-
can, yapılan çalışmaları yerinde 

inceledi. Esnafın çalışmalardan 
duyduğu memnuniyetin kendi-
sini çok mutlu ettiğini belir-
terek, “Cihangir Mahallemiz 
yenileniyor, güzelleşiyor. Daha 
yaşanılabilir bir Beyoğlu için 
tüm ekiplerimizle birlikte gece 
gündüz demeden çalışmalara 
devam edeceğiz.” dedi.

LAPSEKİ - ÇANAKKALE  Güney 
Marmara Kalkınma Ajansı’nın 
(GMKA) “Küçük Ölçekli Altyapı 
Mali Destek Programı çerçeve-
sinde, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi’nin iştirakçi olarak 
destek verdiği “Lapseki Sahneye 
Çıkıyor” projesi start aldı. Bele-

diye Başkanı Eyüp Yılmaz; “Proje 
kapsamında GMKA Proje çer-
çevesinde şu anda atıl vaziyette 
bulunan iskele bölgesinin çok 
yakınında bulunan sahil şeridi 
görsel açıdan iyileştirilecek olup, 
bu iyileştirmeyle birlikte bölge 
bir çekim merkezi haline getirile-
cektir” diye konuştu. 

Beylerbeyi Trafiği 
İçin ‘Işık’ Göründü

Orhangazi’de Su 
Taşkınlarına Önlem

Cihangir Güzelleşiyor ‘Lapseki Sahneye Çıkıyor’

FATİH - İSTANBUL Yılda 92 milyon 
kişinin ziyaret ettiği 554 yıllık Tarihi 
Kapalıçarşı’nın restorasyon çalışmaları 
çatıdan başladı.  2009 yılında başlatı-
lan restorasyon projesi çalışmalarının 
tamamlanması sonrasında düzenlenen 
törenle Kapalıçarşı’nın  çatısına ilk ki-
remit Fatih Belediye Başkanı Mustafa 
Demir ile Tarihi Kapalı Çarşı Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Kökler tarafın-
dan konuldu. 48 dönüm üzerine kurulu 
olan Kapalıçarşı’nın restorasyonunun 
yaklaşık 10 yıl sürmesi öngörülüyor. 
Bugünkü maliyetle restorasyon çalış-
malarının yaklaşık 200 milyon liraya 
mal olması bekleniyor. 2017 yılının 
aralık ayında bitirilmesi ön görülen çatı 
restorasyonunda yaklaşık 1 milyon 500 

bin adet alaturka kiremit kullanılacak. 
Kapalıçarşı’nın alt yapısı için ise İSKİ 
35 milyon liralık bir çalışma yapacak. 

RÜyaydı GeRÇeK OldU
Törende konuşan Başkan Demir, başla-
tılan restorasyon çalışmaları hakkında 
açıklamalarda bulundu. İstanbul açı-
sından önemli bir anı yaşadıklarını söy-
leyen Başkan Demir, “Bizim açımızdan 
ve İstanbul açısından çok önemli bir 
anı yaşadığımı ifade edebilirim. 2009 
yılında başladığımız bir çalışmaydı. 
Hakikaten bir rüyaydı. Bu anki durumu 
hayal ederek başladığımız bir rüyaydı. 
2009 yılında Kapalıçarşı’nın hem ken-
disini hem de etrafında 21 tane hanıyla 
birlikte yaklaşık 110 bin metre karelik 

bir alanı röleve restorasyon proje 
çalışmalarını başlattık. Hakikaten 
zaman zaman sıkıntılarla karşılaştığı-
mız bir süreçti. Bu süreçte büyükşehir 
belediyemiz de yardımcı oldu, onlar 
da şuanda alt yapıyla ilgili bir çalışma 
yürütüyor. Gerek çatıda 
gerekse alt yapı 
çalışmaları yap-
tığımız sırada 
Kapalıçarşı 
esnafı bundan 
hiçbir şekilde 
olumsuz etki-
lenmeyecek, 
dükkanlar ça-
lışmaya devam 
edecek” dedi.

‘Gaziosmanpaşa’da 
dönüşüm hızlanacak’
GAZİOSMANPAŞA- İSTANBUL   
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta’dan ilçede yürütülen 
kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında 
bilgi aldıktan sonra Twitter’dan bir 
yorum yapan Çevre ve  Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki’den müjde geldi. 
Bakan Özhaseki ilçedeki çalışmaların 
hız kazanacağını vurguladı.  

‘2016 BiTmeden 4 aÇılış’ 
Özhaseki’nin sosyal medya hesabı üze-
rinden verdiği müjdeyle ilgili konuşan 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta ise “Gaziosmanpaşa Beledi-
yesi tarafından sürdürülen kentsel dö-
nüşüm çalışmalarında sona yaklaşılıyor. 
Bu yıl içerisinde 4 bölgede temel atma 
töreni gerçekleştireceğiz. Kentsel dö-
nüşüm çalışmalarımızı kimseyi mağdur 
etmeden, hızla tamamlayacağız” dedi.

İstanbul’un en önemli ve en eski tarihi yapılarından Kapalıçarşı’nın restorasyon çalışmaları 
başladı. Başkan Demir, tarihi çarşının çatısına ilk kiremiti koyarak çalışmalara start verdi 
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15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi son-
rasında Lübnanlı belediyelerden Türkiye’ye 
destek ziyaretleri yapıldı. Marmara Beledi-
yeler Birliği’ne yaptıkları ziyaret ile Türki-
ye’nin yanında olduklarını belirten Lübnanlı 
belediyeler birlik mesajı verdiler.  Dannieh 
Belediyeler Birliği Başkanı Mohamed Saa-
dieh “Biz sizinle bir aile olduk, sizler bizim 
kardeşlerimizsiniz. İşbirliklerimiz devam 
etmeli” diyerek anlamlı bir dostluk konuşma-
sı gerçekleştirdi.

dÜnya siyaseTi şeKilleniyOR
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türki-
ye’yi ziyaret eden Lübnanlı belediyeleri temsil 
eden heyeti, Marmara Belediyeler Birliği 
adına MBB Başkan Vekili ve Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağırıcı ağırladı. Ziyaretin 
kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden 
Çağırıcı, 15 Temmuz’daki saldırının sadece 
Türkiye değil, tüm İslam coğrafyasına yönelik 

bir saldırı olduğunun altını çizerek Saadieh’e 
yaşananlar hakkında detaylı bilgi verdi. “Bu 
gelişme dünya siyasetini yeniden şekillendi-
recektir. Türkiye artık ihtilallerin olmayacağı 
bir ülke olarak dizayn edilecek. O gece 
mücadele eden insanlar, iman 
gücüyle savaşan askerler 
gibiydi. Ucunda ölüm 
olduğunu bilerek vatanı 
müdafaaya devam etti-
ler.” şeklinde konuştu. 
Çağırıcı sözlerine şöyle 
devam etti: “Bizim inan-
cımızda bir öğüt vardır: 
Bir kötülük, haksızlık 
gördüğünüz zaman elinizle, 
gücünüz yetmiyorsa dilinizle 
düzeltiniz. Ona da gücünüz yetmiyor-
sa hiç olmazsa kalbinizle buğz ediniz ki bu 
imanın en zayıfıdır. Bu ziyaretiniz bizim için 
çok değerli.” Dannieh Belediyeler Birliği Baş-

kanı Mohamed Saadieh ise 15 Temmuz gecesi 
sosyal medyadan Türkiye’deki yöneticileri 
ve belediye başkanlarını takip ettiklerini ve 
destek verdiklerini belirtti. 

şÜKÜR namaZı KıldılaR
Saadieh ziyaretlerinin sebebini 

şu şekilde kelimelere döktü: 
“Recep Tayyip Erdoğan 

sadece Türkiye’nin Cum-
hurbaşkanı değildir, bi-
zim için de çok önemli bir 
liderdir. Biz kardeş şehir 

ilişkileri kuruyoruz. Ama 
bu seferki ziyaretimizin tek 

amacı sizin iyi olduğunuzu 
görmekti.” Trablus Belediyesi 

Belediye Meclis Üyesi ve Tarihi Eserler 
Koruma Komitesi Başkanı Halid Tadmori, 16 
Temmuz Cumartesi sabahı Türkiye için şükür 
namazı kıldıklarını ifade etti. 

15 Temmuz gecesi Türkiye’de yaşanan hain darbe girişiminin ardından Lübnanlı belediyeler Türkiye’nin  
yanında olduklarını Marmara Belediyeler Birliği’ne yaptıkları anlamlı bir ziyaret ile ifade ettiler

Marmara Belediyeler Birliği’nin Encümeni, Başkan 
Altepe’nin öncülüğünde Bursa’da bir araya geldi
Birlik Encümeni, Başkan Alte-
pe’nin yönetiminde, Bursa’da 
toplandı. Toplantıda birliğin 
2016 yılı Nisan ayından bu yana 
yaptığı etkinlikler ve eğitimler 
değerlendirildi. 2016 yılının 
son çeyreğinde yapılacak olan 
çalışmalar müzakere edildi. 
Yurtdışı işbirliklerinin artırılması 
gerektiğini belirten Başkan Al-
tepe “Almanya’da 3 milyon Türk, 

5 milyon Müslüman bulunuyor. 
En çok oralara gidip kendimizi 
göstermemiz lazım. Bizim için 
büyük potansiyel orada” dedi. 
Lüleburgaz Belediye Başkanı 
Emin Halebak da “Avrupalılar 
bizi terörist olarak görüyor. ‘Si-
zin fesiniz nerede, cübbeniz ne-
rede’ diye soruyorlar. Bu yurtdışı 
işbirliği anlaşmaları bizim için 
önemli.” yorumunda bulundu. 

Encümende Çalışmalar Müzakere Edildi

Marmara Belediyeler Birliği, zabıta personeli için 
“Görevde Yükselme Eğitim Programı” düzenledi. 
Programın ilk gününde 4077 Sayılı Tüketicinin 
Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat 
konuşuldu. Bu kapsamda alışverişte 
alınması gereken önemler, abonelik 
sözleşmeleriyle ilgili bilinmesi 
gerekenler, kimyasal ürünle-
rin bulundurulması gereken 
ambalajlar gibi önemli konular 
anlatıldı. Programın eğitim-
ciliğini İstanbul  Programda 
eğitimler, BEMBİRSEN İstanbul 
1 No’lu Şube Başkan Yardım-
cısı Önder Koçtemiz tarafından 
verildi. Koçtemiz, özellikle dikkat 
edilmesi gereken hususları sıralarken 
devre-tatiller, paket turlar, gıda ambala-
jında olan kimyasal ürünler, abonelik sözleşme-
leri, yayın üyelikleri, banka kredileri maddelerine 
önemle değindi. 

Koçtemiz’in eğitiminin ardından verilen aradan 
sonra eğitime Sadettin Özyazıcı ile devam edildi. 
Özyazıcı, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mev-

zuatı konularını ele aldı. 

TaRiHÇesi anlaTıldı 
Özyazıcı da tebligat, tebligat tür-

leri, elektronik posta, elektronik 
haberleşme, elektronik haber-
leşmenin fayda ve zararları 
hakkında bilgi verdi. Programda 
belediye zabıtasının tarihçesi 
ve belediye zabıta yönetmeliği, 

birçok kanun ve ilgili mevzuat-
ları, Türkçe dil bilgisi ve yazışma 

kuralları, liderlik, performans 
yönetimi ve denetimi, stratejik plan-

lama gibi konular yer alarak eğitimleri 
Prof. Dr. Niyazi Çiçek, Doç. Dr. Erbay Arıkbo-

ğa, Yrd. Doç. Dr. Ülkü Arıkboğa ve Önder Koçtemiz 
gibi önemli eğitimciler gerçekleştirdi.

Marmara Belediyeler 
Birliği zabıta çalışanlarına 

yönelik olarak, 18-30 
Temmuz 2016 tarihleri 

arasında MBB Hızır 
Bey Çelebi Salonu’nda 

“Zabıta Personeli 
Görevde Yükselme Eğitim 

Programı” yapıldı

MBB’den Zabıta Personeline Eğitim

‘altın karınca’ 
sahipleriyle 
Buluşuyor

şehir ve 
teknoloji  
Bu Zirvede!

Marmara Belediyeler Birliği 
tarafından 1 Ekim 2016 tari-
hinde altıncısı düzenlenecek  
olan Altın Karınca Belediye-
cilik Ödülleri Conrad İstanbul 
Bosphorus’ta gerçekleşecek. 
Ödüller; Afet Yönetimi, İmar 
Şehircilik ve Estetik, Kurumsal 
Yönetim ve Gelişim, Kültür 
ve Sanat, Toplum Düzeni ve 
Sosyal Hizmetler, Ulaşım ve 
Altyapı Hizmetleri, Yeşil Alan 
ve Çevre Yönetimi Hizmetleri, 
Ar-Ge ve İnovasyon kategori-
lerinde başarılı bulunan çalış-
maların sahipleriyle buluşacak. 

4 öZel ödÜl 
Ödül töreninde Yılın Altın Ka-
rıncası, Turgut Cansever Özel 
Ödülü, Tabiata Saygı Özel 
Ödülü ve Tarihe Saygı Özel 
Ödülü’nün yanı sıra Sponsor 
Özel Ödülü de bulunuyor. Ba-
şarılı projeleri ödüllendirerek 
iyi uygulama örneklerinin ta-
nıtılmasını ve yaygınlaştırılma-
sını amaçlayan Altın Karınca 
Belediyecilik Ödülleri, yaşam 
kalitesi yüksek, sürdürülebilir 
şehir yaşamına katkıda bulun-
mayı hedefliyor.

Marmara Belediyeler 
Birliği tarafından düzenle-
necek olan Akıllı Belediye-
cilik Zirvesi, Hilton İstanbul 
Bosphorus’ta gerçekleşecek. 
26-27 Eylül tarihlerinde 
yapılması planlanan zirve-
nin 15 Temmuz’da yaşanan 
başarısız darbe girişimi 
nedeniyle ertelenerek 7 - 8 
Kasım tarihlerinde yapılması 
kararlaştırıldı. Zirve, topluma 
daha iyi bir hayat standardı 
sağlamak adına teknolojiye 
uyumlu kentler yaratma 
sürecinde özel sektör ile 
yerel yönetimleri buluş-
turmayı amaçlıyor. Zirvede 
belediye başkanlarından 
akademisyenlere, özel sektör 
temsilcilerinden alanında 
uzman isimlere kadar çok 
sayıda katılımcı yer alacak ve 
modern kentlerin daha cazip 
hale getirilmesinde teknoloji 
ve yerel yönetimlerin hangi 
noktalarda buluşabileceği 
sorusuna cevap aranacak.

MBB’nin bu yıl 6.’sını  
gerçekleştireceği Altın Karın-
ca Belediyecilik Ödülleri ba-
şarılı çalışmaları tanıtmayı ve 
yaygınlaştırmayı amaçlıyor

‘Akıllı Belediye - Akıllı Şehir’ 
mottosuyla düzenlenecek 
olan ABZ 2016, 7- 8 Kasım 
tarihlerinde özel sektör ile ye-
rel yönetimleri buluşturuyor

lüBnan’dan tam destek
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SİLİVRİ - İSTANBUL  Silivri Be-
lediyesi Kültür Merkezi’nde 
her yaştan kursiyer 32 farklı 
branşta eğitim alarak yaz 
aylarını dolu dolu geçiri-
yor. Merkezde yetişkinler 
için; keman, bağlama, gitar, 
klarnet, resim, Türk Sanat 
Müziği, Türk Halk Müziği, 
Tango, takı tasarım, piyano, 
ud, kanun, çocuklar için 
ise; resim, tiyatro, yaratıcı 
drama, seramik, bale, keman, 
piyano, bağlama, gitar  eği-
timleri veriliyor. 

TEKİRDAĞ  Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediyesi kent 
yaşamına engellerinden 
dolayı katılmakta güçlük 
çeken bireyler için “Engelli 
ve Yaşlı Hizmet Aracı”nı 
devreye soktu. Vatandaşlar 
153 numaralı telefonu arayıp 
bir gün öncesinden gitmek 
istedikleri yeri ve saatini 
belirtip hizmetten faydalana-
bilecek. Tekirdağ Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir 
Albayrak  “Engelsiz mutlu 
bir Tekirdağ için projelerimiz 
devam edecek” dedi. 

mirZa genÇlerle 
Bir araya geldi

‘mutlugiller 
kitaBı’ kaPıda

kültür merkeZi 
kurslarına devam

Bu araÇ, her 
sOrunda yanında

BANDIRMA - BALIKESİR 
Bandırma Belediye Başkanı 
Dursun Mirza ve Balıkesir 
Milletvekili Namık Havutça 
Çağdaş Yaşamı Destekle-
me Derneği’nin (ÇYDD) 
Erdek’te süren Türkel 
Minibaş 11. Gençlik Yaz 
Kampı’nda gençlerle söyleşi 
gerçekleştirdi. 125 öğrenci-
nin katıldığı kampta  başkan 
Mirza ve milletvekili Havut-
ça ülkemizin sorunları ve 
yerel yönetimler konusunda 
düşüncelerini paylaştı. 

SÜLEYMANPAŞA - TEKİR-
DAĞ  Süleymanpaşa Çocuk 
Kulübü, yeni üye olan veya 
evlerine “Mutlugiller Hikaye 
Kitabı” ulaşmayan üyeler için 
Süleymanpaşa Tarihi Belediye 
Binası’ndan dağıtım noktası 
oluşturdu. 80. Yıl Ortaokulun-
dan Yaren Kale’nin birinciliği 
kazandığı öykü yarışması 
sonrası hazırlanan Mutlugiller 
Hikaye Kitabı’nın ikincisinin 
de önümüzdeki günlerde 
baskıdan geleceği açıklandı.  

SAKARYA   Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi Yaşayarak Öğrenme 
Macera Parkı tarafından başla-
tılan ‘Nasıl Yapılır?’ Projesi’nde 
inceleme gezileri devam ediyor. 
Daha önce değişik üretim tesis-
lerini gezen minikler, bu kez Adı 
Bahçe Kafe ve Restoran İşletme-
si’ni incelediler. Öncelikle mekanı 
fiziksel olarak inceleyen ve sorular 
soran miniklerin bir sonraki durağı 
mutfaktı. Öğrenciler Restoran Şefi 

Mehmet 
Özdemir’den 
dünya mutfağı hakkın-
da bilgi aldılar. Ürünlerin siparişi, 
hazırlanması, saklanması ve 
müşteriye servis edilmesine kadar 
birçok konuda bilgilenen minikler, 
ürünlerin ve siparişlerin hazır-
landığı mutfağı da gezme fırsatı 
buldular. Ziyaretin sonunda İşlet-

me Sahibi 
Serap Demirel, 

ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Demirel 
“Belediyemiz gerçekten çok 
özel bir proje gerçekleştiriyor. 
Kimbilri belki geleceğin önemli 
işletmecilerini, şeflerini mekanı-
mızda ağırladık. Onlara başarılar 
diliyorum” dedi. 

OSMANGAZİ - BURSA  Osman-
gazi Belediyesi’nin Engelli 
Bakım Merkezi’nde (OBAM) 
eğitim gören engelli vatan-
daşlar için Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’ne bir gezi düzenlendi. 
Türkiye’nin en büyük bilim mer-
kezini gezen engelli vatandaşlar, 
yapılan icatlar ve bilim adam-
larının çalışmaları hakkında 
bilgi aldılar, yetkililer eşliğinde 
uygulamalı deneyler yaptılar. 
OBAM Birim Sorumlusu Psi-
kolog Mehmet Akgün, “Engelli 
vatandaşlarımızın hayatla iç 
içe olmalarını sağlamak adına 
aktivite düzenliyoruz” dedi.

Sakaryalı Minikler Mutfağı 
Yaşayarak Öğrendi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından başlatılan ‘Nasıl 
Yapılır?’ Projesi’nde öğrenciler 
bu kez kafe ve restoran 
hizmeti veren Adı Bahçe 
işletmesini gezdiler. Minikler, 
işletmenin işleyişi hakkında 
yetkililerden bilgi aldılar

Bilim Aşkı ‘Engel’ 
Tanımadı

BAĞCILAR - İSTANBUL  Bağcılar’da iki yıl önce 
hizmete sunulan Konuşma Bozuklukları Eğitim 
Kursu’na katılan kursiyerler üç aylık bir süreç son-
rası rahat ve düzgün konuşabilir hale geliyorlar. Uz-
man konuşma terapistlerinin eğitim verdiği kurs üç 
haftalık yoğun eğitimin ardından periyodik olarak 
devam ediyor. Kurs sayesinde her yaştan 
kekeme ve konuşma bozukluğu olan 2 
bin ilçe sakini sağlığına kavuştu. Üç 
aylık bir periyotla tamamlanan 
kursa katılan kekemeler, bu ra-
hatsızlıklarından kurtulmanın 
sevincini yaşıyorlar. 

öZGÜVenimiZ Geldi
Fırıncıdan ekmek dahi isteye-
mediklerini ve okulda sunum 
yapamadıklarını da anlatan 
kursiyerler, “Kendimize olan 
güvenimiz yerine geldi. Artık, oku-
lumuzda, çevremizde ve işyerimizde 
kendimizi rahatça ifade edebiliyoruz” 
dediler. Kursta 30’ar kişilik iki grup halinde sabah 
ve öğleden sonra olmak üzere 3 uzman konuşma 

terapisti tarafından eğitim veriliyor.  Engelliler 
Sarayı’ndaki kursiyerler üç ay boyunca özel eğitim 
alıyorlar. Konuşma bozuklukları eğitmeni Ebru 
Suiçmez, konuşma bozukluklarında yanlış alışkan-
lıkların etkili olduğunu kaydetti.  

önCeliK neFes Çalışmasında
Bunların başında nefesi uygun kulla-

namamanın geldiğini vurgulayan 
Suiçmez, “Ağırlıklı olarak doğru 

şekilde nefes alıp verme ça-
lışması yapıyoruz. Doğru ko-
nuşma tekniğini öğretiyoruz. 
Akıcı rahat konuşmalarını 
sağlıyoruz. Çubuk çalışması 
ile dudak ve kasların ge-

lişmesine katkı sağlıyoruz” 
ifadelerini kullandı.  5-6 yaştan 

60 yaşa kadar herkese yöne-
lik çalışma yaptıklarını anlatan 

Suiçmez, “Konuşma bozukluğu bir 
kader değildir. Herkes cesaret ederek 

konuşmasını düzeltebilir. Burada yapılan çalışmalar 
da bunun en güzel örneği”  dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından iki yıl önce başlatılan Konuşma Bozuklukları Eğitim Kursu’na 
katılan kursiyerler 3 aylık eğitim sonunda yeni bir hayata adım atıyorlar. Kursta 30’ar kişilik iki 
grup halinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere 3 uzman tarafından eğitim veriliyor

YALOVA  Yalova Belediyesi Umut 
Merkezleri bünyesinde Bahçelievler Ma-
hallesi’nde açılan okuma-yazma kursuna 
katılan 92 yaşındaki Saniye Göre azmi 
ile herkese örnek oldu. 4 ay devam eden 
kursları hiç aksatmadan takip eden Sani-
ye Teyze sertifikasını geçirdiği rahatsızlık 
nedeniyle hasta yattığı yatağında Yalova 
Belediye Vefa Salman’ın elinden aldı. 

Düzenlenen törende konuşan Yalova 
Belediye Başkanı Salman, “Saniye Teyze-
miz azmiyle tüm Türkiye’ye örnek olacak. 
Kendisine sertifikasını bizzat teslim 
etmeyi istemiştim. Bunu gerçekleştirdik.  
Öğrenmenin yaşı yoktur sözünün canlı 
kanıtıdır kendisi.  Bu yaşında cesaretli 
olunca, azimli olunca neler yapılabilece-
ğini gösterdi” diye konuştu. 

92’sinde Okuma-Yazma Öğrendi 

‘Onlar mutlu 
BiZ mutluyuZ’
Konuşma Bozuklukları 
Eğitim Kursu’yla ilgili de-
ğerlendirmelerde bulunan 
Bağcılar Belediye Bakanı 
Lokman Çağırıcı, hemşeh-
rilerine önemli bir hizmeti 
sunmanın mutluluğunu ya-
şadıklarını belirtti. Binlerce 
insanın konuşma bozuk-
luğu sebebiyle iş ve sosyal 
yaşamında büyük sıkıntılar 
yaşadıklarının altını çizen 
Çağırıcı,  “Kurslarımız sa-
yesinde bu sorunu yaşayan 
hemşehrilerimin sorunları-
na kesin çözüm buluyoruz. 
Onların dualarıyla hizmet 
yolunda ilerleyişimizi sür-
dürüyoruz” dedi.

kekemelik sOrununu 
işte BÖyle yeniyOrlar

15 Temmuz gecesi Türkiye’de yaşanan hain darbe girişiminin ardından Lübnanlı belediyeler Türkiye’nin  
yanında olduklarını Marmara Belediyeler Birliği’ne yaptıkları anlamlı bir ziyaret ile ifade ettiler
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KOCAELİ  Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi’ne bağlı 
olarak faaliyet gösteren 
Yuvacık Aytepe mevkiin-
deki Diriliş Kampı, Kocae-
li’deki öğrencilere hizmet 
vermeye devam ediyor. 
Kampa gelen öğrenciler 
eğitimin yanı sıra eğlence 
ve aktiviteye de doyuyor. 
Öğrenciler, değerler 
eğitimi seminerlerinin de 
verildiği kampta, çeşitli 

spor faaliyetleriyle güzel 
vakit geçiriyorlar. Voley-
bol, paintball, okçuluk, 
matrak, bisiklet turları, 
izci parkuru ve doğa 
yürüyüşleri gibi birçok 
sportif aktiviteyle şehrin 
gürültüsünden uzakta, 
doğanın kalbinde stres 
atan öğrenciler, akşam 
olunca da kamp ateşi 
yakarak etrafında şarkılar 
söylüyorlar. 

Pendik Belediyesi’nden 
amPute futBOl sahası
PENDİK - İSTANBUL 
İstanbul’un ilk, Türki-
ye’nin 3. ampute fut-
bol sahası Pendik’te 
inşa ediliyor.  Pendik 
Belediyesi tarafından 
Yenişehir Mahallesi 
Şefika Sokak’ta yapı-
mına başlanan saha, 
Süper Lig’de mücadele 

eden Pendik Engelliler 
Spor Kulübü Ampute 
Takımına hizmet vere-
cek. Pendik Engelliler 
Spor Kulübü Başka-
nı Osman Bozanlı,  
tesisten dolayı  Pendik 
Belediye Başkanı Dr. 
Kenan Şahin ve ekibi-
ne teşekkür etti. 

KÜÇÜKÇEKMECE -  
İSTANBUL Dünya 
Etnospor Konfederas-
yonu tarafından orga-
nize edilen “Etnospor 
Kültür Festivali” 
Küçükçekmece Bezir-
ganbahçe Meydanı’n-
da gerçekleşti. Dünya 
Etnospor Konfederas-
yonu’nun geleneksel 
spor dallarının tanıtıl-

ması, profesyonelleş-
mesi ve olimpiyatlara 
hazırlanması amacıyla 
gerçekleşen festival-
de, birçok geleneksel 
oyunun birbirinden 
başarılı ve yetenekli 
sporcuları boy gös-
terdi. İzleyenlerin bü-
yülendiği geleneksel 
oyunlarda tarih adeta 
yeniden canlandı. 

‘etnOsPOr’ ile tarih 
adeta canlanıyOr

Bilecik’i POtada  
2.lig heyecanı sardı
BİLECİK  Basketbol Fe-
derasyonu tarafından 
2.Lig’e davet edilen 
Bilecik Belediyespor’u 
pota heyecanı sardı. 
Takım Koordinatörü 
Yeşer Karabulut, “Ge-
çen yıl, Bölgesel Lig’de 
play off turunda elen-

miş ve çok üzülmüş-
tük.  Ama bir fırsat 
kapımızı çaldı. Bilecik 
ilk defa 2. Lig’de temsil 
edilecek. Bu konuda 
büyük emek veren 
Belediye Başkanımız 
Selim Yağcı’ya minnet-
tarız” dedi.  

darıca karatede madalyaları topladı
Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Karate Takımı, Erzurum’daki 
Uluslararası Palandöken Karate Şampiyonası’nda kürsüden inmedi
DARICA - KOCAELİ   Erzurum’da düzenlenen 13. 
Uluslararsı Palandöken Şampiyonası’nda 30 
ülkeden 2000 sporcu şampiyonluk için mücadele 
etti. Turnuvaya damga vuran ise yıldız bayan-
larda birinci, ümit erkekler ve genç erkeklerde 
ikinci, genç bayanlarda ise üçüncülüğü elde eden 
Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü oldu. Ku-
lüp Başkanı Mustafa Öztürk’le birlikte aldıkları 
madalyalarla Darıca Belediye Başkanı Şükrü 

Karabacak’ı ziyaret eden antrenör ve 
sporcular daha büyük başarılar için 
söz verirken Darıca Belediye Başkanı 
Karabacak ise “Darıca’da kuracağımız 
Mini olimpiyat köyümüzün çalışmaları-
nı şekillendirdik. Yaklaşık 80 dönümlük 
bir alana kurulacak olan mini olimpiyat 
köyünden ilçemizdeki ve bölgemizdeki 
gençlerimiz istifade edecektir” dedi. 

EDİRNE  76’sı başpehlivan olmak üzere, bin 268 güreşçinin 
katıldığı ve 3 gün süren Kurtdereli Yağlı Güreşleri, ata spo-
runa omuz veren iki belediyenin kardeşliğine sahne oldu. 
Geçtiğimiz ay içinde tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne ev 
sahipliği yapan Edirne Belediye Başkanı Recep 
Gürkan, yardımcısı Hakan İşcan ile birlikte 
Kurtdereli Yağlı Güreşleri’ni izlemek 
üzere Karesi’ye gitti.   

COşKUyla KaRşılandı 
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz’ın daveti üzerine final güreşleri-
ne katılan Başkan Gürkan, Kurtdere 
Er Meydanı’nda basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada ata sporunu çok daha 
iyi yerlere taşımak için kararlı olduklarını 
söyledi. Gürkan, “15 Temmuz darbe girişiminde 
de gördük ki, bu millet dünyanın en güzel milleti. En güzel 
şeyleri hak ediyor. Yöneticiler olarak en büyük görevimiz 
milletimize hakettiği bütün güzellikleri yaşatmak. Karesi 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın daveti üzerine buraya gel-

dim. Yücel başkanımızın sıcaklığı, samimiyeti ve Balıkesir-
lilerin teveccühü ile çok mutlu oldum. İnşallah Türk’ün ata 
sporu olan yağlı güreşleri, kesintisiz ama daha kaliteli, daha 
seyir zevki veren, görsel zevki daha fazla olan bir noktaya 

taşımak istiyoruz. Bunu da el birliği ile başaracağız” 
ifadelerini kullandı.

HedeF BiRliK OlUşTURmaK
Kırkpınar’ın, Yağlı Güreşlerin olim-
piyatı olduğunu söyleyen Karesi 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, 
“Kırkpınar, Türkiye’nin Olimpiyatları, 
tarihi ve güreşlerin merkezi. Anado-

lu’da farklı yerlerde güreş düzenleyen 
belediyeler ile organize olup, Kırkpınar’a, 

Yağlı Güreşlerin olimpiyatlarına daha hazır 
pehlivanların çıkması için er meydanlarını dizayn 

ediyoruz. Bu birlikteliği koruyabilir ve Yağlı Güreş Düzen-
leyen Kentler Birliği’ni hayata geçirebilirsek çok iyi oalcak” 
dedi. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri’nin başpehliva-
nı  finalde Ali Gürbüz ile mücadele eden Orhan Okulu oldu.

Geçtiğimiz ay Kırkpınar Güreşleri’ne ev sahipliği yapan Edirne Belediye Başkanı Gürkan, 
Balıkesir w Belediyesi’nin düzenlediği Kurtdereli Güreşleri’ne konuk oldu, destek verdi

eğitim ve eğlence  
Bu kampta Buluştu

Okulların kapanmasıyla birlikte 
yorucu bir okul sezonunu geride 
bırakan öğrenciler, Diriliş kampın-
da stres atıp eğleniyorlar. Eğitim 
ve sporun yanısıra yeni arkadaşlar 
ediniyorlar. 

Burası Keyfin adresi

GÜRSU - BURSA  Gürsu’da bulunan Ericek Gölü 
çevresinde oluşturulan “Adrenalin Park”, Atış 
Poligonu, Okçuluk Poligonu, Dağcılık-Tırman-
ma Parkuru, ATV Safari Parkuru, Çok Amaçlı 
Yapay Duvar, Kampçılık Alanı, Gölet Sporları 
Alanı, Yamaç Paraşütü başlangıç eğitim alanla-
rı ile macera tutkunlarını davet ediyor. 

ARNAVUTKÖY - İSTANBUL   Arnavutköy Bele-
diyesi Yaz Okulu,  6 haftalık  eğitim programının 
ardından düzenlenen tören ile son buldu. Kapanış 
törenine Arnavutköy Belediye Başkanı Baltacı da 
katılırken 6 haftalık eğitim programında, 17 sınıf bi-
rincisine tablet, 17 sınıf ikincisine fotoğraf makine-
si, 17 sınıf üçüncüsüne kol saati ve tüm öğrencilere 
de hikaye seti ile katılım belgesi takdim edildi.

adrenalin Bu adreste

yaZ kamPı sOn Buldu

Pehlivan kardesliği!
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Yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 

anma gecesinde... 
Belediye 

Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 

ve duygularını 
paylaştılar... 

Biz de onların 
paylaşımlarına 

ortak oluyoruz. İşte 
başkanların sosyal 

medya keyfi...

15sOsyal medya

SELİM YAĞCI                                                       @selim_yagci

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, oğluna içtenlikle 
sarıldığı fotoğrafın altına şu notu düştü: “Meydanlarda beni 
yalnız bırakmayan vatansever oğluma teşekkür ediyoum.”

YÜCEL YILMAZ                                           @yucelyilmazkrsi  
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yayın koltuğuna 
geçerek düzenlenen Kurtdereli Güreşleri’ni izleyicilerle 
paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

ALAADDİN YILMAZ                                    /alaaddinyilmazbolu

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, katıldığı  Kosova ve Ma-
muşa ziyaretleriyle tarihin tozlu sayfalarında yolculuğa çıkarak 
bu anı ölümsüzleştiriyor.

KAMİL SAKA                                                           @KamilSaka

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, 27.si düzenlenen  
Geleneksel Sarıkız Hayrı’nda binlerce Edremitli ile bir aradaydı. 
Başkan Saka’nın çocuklara sevgisi ise objektiflere böyle yansıdı.

ALİ TOLTAR                                                                    /toltar.ali

Dilova Belediye Başkanı Ali Toltar, toplu sünnet düğününe 
katılarak çocukların ve ailelerin tatlı heyecanına ortak 
oldu. Başkan Toltar, takipçileriyle bu güzel anı paylaştı.

HASAN TAHSİN USTA 
@htahsinusta 

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta, esnafı ziyaret ederek  
mahallenin çocuklarıyla bir araya geldi.

İSMAİL HAKKI EDEBALİ          
@ismailedebali 

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 
gönül sofralarına konuk olmaya devam ederek, 
ailelerle birebir sohbet ediyor.

Başkanların

sOsyal 
medyası

Yolda, sinemada, 
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başkanların sosyal 
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ÜNAL KÖKEN                                               /unalkokenkandira

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kandıra GençlerBirliği 
Belediyesporu’nu ziyaret ederek keyifli vakit geçirdi. Başkan 
Köken, yeni sezon için takıma başarılar diledi.

BÜLENT KERİMOĞLU                    /BaskanBulentKerimoglu 

Sanatı da çocuklarla vakit geçirmek kadar seven Bakırköy Belediye 
Başkanı Bülent Kerimoğlu, Hande Sanat Cafe’de minik yeteneklerle 
resim yapıyor.

ALİ KILIÇ                                                                  @BskAliKilic  

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç MaltepeDeğişimeDevamEdiyor 
hashtag’i ile paylaştığı fotoğrafta 7/24 hizmet verecek olan Başıbü-
yük Yaşam Merkezi’ndeki kreşin de müjdesini takipçileriyle paylaştı. 

Türkiye’deki aktif sosyal medya kullanıcısı 42 

milyon. Türkiye nüfusunun yüzde 90’ının mobil 

aboneliği bulunuyor.Türkiye’deki aktif sosyal 

medya kullanıcı sayısı ise geçtiğimiz yıla göre 

yüzde 5 artış gösterdi.
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Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın içinden çıkmayan ve vatandaşla sıcak iletişim 
kuran belediye başkanlarının renkli yüzlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Altıeylül Belediye Başkanı 
Zekai Kafaoğlu

Başakşehir Belediye Başkanı  
Mevlüt Uysal

İzmit Belediye Başkanı 
Nevzat Doğan

Süleymanpaşa Belediye Başkanı  
M. Ekrem Eşkinat

Arnavutköy Belediye Başkanı  
Ahmet Haşim Baltacı

Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş

Çan Belediye Başkanı 
Abdurrahman Kuzu

Orhangazi Belediye Başkanı 
Neşet Çağlayan
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