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Marmara Belediyeler 
Birliği’nin ‘marka organizas-
yonları’ arasına giren Akıllı 
Belediyecilik Zirvesi İstan-
bul’da ‘Akıllı Belediye - Akıllı 
Şehir’ mottosuyla gerçekleş-
tirilecek. SAYFA  11’DE

Üsküdar Belediyesi’ne bağlı 
Yavuztürk Bilgi Evi ve Medi-
pol Üniversitesi Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin ortaklaşa 
gerçekleştirdiği etkinlikte,  
öğrencilerin hayalleri duvar-
ları süsledi. SAYFA 13’TE

Haydarpaşa Tren Garı’nda Kadıköy 
Belediyesi tarafından düzenlenen 
“Kitap Günleri” İstanbulluların 
yoğun katılımı ile gerçekleşti. Tarihi 
istasyonu kısa sürede 100 bin 
okur ziyaret etti. SAYFA 6’DA

Bağcılar Belediyesi’nin omuz 
vermesiyle Tekerlekli Atletizmle 
tanışan Hamide Kurt ve Zübeyde 
Hacet, antrenörleri Ömercan Tay’ın 
yardımıyla birer büyük şampiyon 
haline geldi. SAYFA 5’DE

Bursa Büyükşehir Stad-
yumu yeni sezon için 
hazırlanıyor. Suni güneş 
sisteminden yararlanılan 
stadyumda çimlerin bakımı 
yapıldı, Başkan Altepe 
çalışmaları yerinde inceledi. 
SAYFA 14’TE

Beylikdüzü Belediyesi’nin  
zihinsel engelli vatandaşlar 
için açtığı yüzme kursları, 
bireylerin hayatın içine karış-
masını sağlıyor. SAYFA 3’TE

İzmit Belediye Başkanı 
Dr. Nevzat Doğan, Evlilik 
Okulu final eğitiminde 
çiftleri ziyaret etti, eğiti-
me gelen erkekler arasın-
da yapılan ütü yarışması-
na katıldı. SAYFA 3’TE

Sancaktepe Belediyesi, Dünya 
Çevre Günü dolayısıyla çevre 
duyarlılığını arttırmak amacıyla 
yürüyüş düzenledi.  Minikler, 
yeşil bir çevre için iki kilometre 
boyunca yürüdü. SAYFA 2’DE

AKILLI BELEDİYE 
AKILLI ŞEHİR

HAYALLER BoYA  
DuvARLAR TuvAL!

Bu KEZ TREN İÇİN DEĞİL 
KİTAPLAR İÇİN KoŞTuLAR

BAĞcILAR DEsTEK vERDİ 
oNLAR ZAfERE ‘KoŞTu’

BuRsA’DA ZEMİN 
‘GÜNEŞ’İ GÖRDÜ

BEYLİKDÜZÜ’NDE 
HAYATA KuLAÇ

EvLİLİK oKuLuNA 
DoĞAN’DAN DERs

sANcAKTEPELİLER  
‘YEŞİL’E YÜRÜDÜ

İllerden ilçelere tüm belediyelerin vatandaşlar için bütün hizmetleri seferber ettiği mübarek ayda  
iftar programlarından gösterilere, çocuklara özel tekne orucu jestlerine kadar ne ararsanız var 

KOCAELİ’DE KARAGÖZ 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen etkinliklerin gözbe-
beği ise Mehter Takımı ve Hacivat-Ka-
ragöz gösterisi... Anadolu’da eski ve 
köklü bir gelenek olan “Tekne Orucu” 
ise Eyüp’te yeniden hayat buluyor. 
Çocuklara orucu sevdirmek amacıy-
la yapılan Tekne Orucu etkinliğinde 
öğlene kadar oruç tutan çocuklar, öğle 
ezanıyla oruç açıyor. SAYFA 4’TE

YENİKAPI VE SULTANAHMET
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, on 
bir ayın sultanı Ramazan’ı, düzenle-
diği İstanbul Ramazan Etkinlikleri ile 
karşılıyor. Ramazan’ın manevi iklimi 
ve duygu yüklü atmosferi, bu yıl da Ye-
nikapı ve Maltepe şehir parkları ile her 
yıl olduğu gibi Sultanahmet Meydanı, 
Beyazıt Meydanı ve Feshane’de yaşa-
nıyor. Bursa’da Ramazan şenliklerinin 
ev sahibi Merinos Park...

Adapazarı’nda bir 
kafe burası... Ama 

benzerlerinden 
çok farklı. Burada 

zihinsel engelli 
gençler çalışıyorlar, 
hayata aktif katılım 

sağlayarak insanlarla 
kaynaşıyorlar

Kenarda tutulan, toplumdan 
izole edilen engellileri haya-
tın tam ortasına yerleştirme-
yi hedefledi Ferruh Kaledibi... 
Sadece kendi yavrusunu 
değil, onunla aynı sorunları 
paylaşan diğer arkadaşlarını 
da hayata kazandırmak için 
Engelsiz Kafe’yi açtı. 

Şu an 8 zihinsel engelli gen-
cin çalıştığı Engelsiz Kafe’de 
hedef büyük. Ferruh Kaledibi 
60 kişiye istihdam sağla-
mayı ve buradan yetişen 
gençlerin diğer işletmelere 
transfer olmasını istiyor. 
Engelli gençlerdeki değişim 
parmak ısırtıyor. SAYFA 7’DE

11 
AYIN SULTANI 

MARMARA’YA BOLLUK  

VE BEREKET KATIYOR

Milletvekilliği sonrası belediye başkanı 
olarak kentine hizmete devam eden Kesi-
moğlu, “Burası demokrasinin, hoşgörünün, 
çağdaşlığın hüküm sürdüğü şehir. Ortak aklı 
kullanarak bu kenti modern bir kent haline 
getirmek istiyorum. Duvarın önünü herkes 
görür ama iyi bir siyasetçinin duvarın arkası-
nı görmesi lazım” diyor. SAYFA 8 VE 9’DA

Kırklareli Belediye 
Başkanı Mehmet 

Siyam Kesimoğlu’nun 
en büyük mutluluğu 
şehirdeki insanların 
demokrat, birbirine 

saygılı ve hoşgörülü 
bakış açısı...

İYİ KALPLER ‘ENGEL’ TANIMAZ

Bu topraklarda hoşgörü  
hüküm sürüyor

MARMARA’DA  
RAMAZAN GuZELLIGI



MARMARA HABER
TEMMUZ

MUDANYA - BURSA  Mudanya Belediyesi M. 
Agah Bursalı Kreşi’nin minik öğrencileri 5 
Haziran Dünya Çevre Günü’nde sıra dışı bir 
etkinliğe imza attı. Geri dönüşebilen malze-
melerden öğretmenleri yardımıyla yaptıkları 
giysileri giyen minik öğrenciler, Mütareke 
Meydanı’nda düzenlenen defileyle bunları 
sergilediler.  Karton bardakların ve yumurta 

kaplarının kullanıldığı kıyafetler oldukça 
dikkat çekiciydi. Etkinliğe Mudanya Belediye 
Başkan Yardımcısı Akın Poroy, Kültür ve Sos-
yal İşler Müdürü Sevgi Akuş, Kreş Müdürü 
Adnan Gül, öğretmenler ve pek çok Mudan-
yalı  katıldı.  Hazırladıkları dövizlerle çevre 
mesajları veren minikler geri dönüşüm ve 
çevre kirliliği konusunda farkındalık yarattılar. 

Miniklerden Dönüşüm Defilesi

02 ÇEvRE

BoLu’NuN 
AĞAÇLARINI 
sÜsLEDİLER

PLAsTİKLER 
YuvAYA  
DÖNÜŞÜYoR

BolU Bolu Belediyesi kuşla-
rın rahat bir şekilde barın-
malarını sağlamak amacıyla 
200 adet kuş evi yaparak, 
kurumuş ağaçların üzerine 
yerleştirdi. Bolu Belediye 
Başkan Yardımcısı İhsan 
Ağcan, yaptığı açıklamada, 
Bolu Belediyesi’nin doğa ve 
hayvan dostu bir belediye 
olarak dört mevsim sokakta 
yaşayan hayvanlara sahip 
çıktıklarını ve hep Şyanların-
da olduklarını söyledi.

YIlDIRIM - BURSA  Sürdürülebi-
lir çevre politikaları kapsamın-
da kenti geri dönüşüm hizmet-
leriyle Avrupa standartlarına 
ulaştıran Yıldırım Belediyesi 
‘Yuvaya dönüşen plastikler’ 
projesi ile 20 adet hayvan 
kulübesinin sahibi oldu.  Başkan 
Edebali, “Atık plastiklerin 
faydalı ürünlere dönüştüğünü 
gören tüm duyarlı vatandaşla-
rımızı geri dönüşüm toplamaya 
teşvik ediyoruz” dedi.

sINDIRGI’DA 
soKAKLAR 
RENGARENK 

ÇEvREcİLER 
GEZEREK 
ÖĞRENDİLER

SINDIRGI - BALIKESİR  Balıke-
sir’in Sındırgı ilçesinde sokaklar 
çiçek açmaya, mahalleler 
güzelleşmeye başladı. Rızaiye 
Mahallesi’nde sokakların 
rengârenk hoş bir görünüme 
kavuşması üzerine Sındırgı 
Belediyesi ve Rızaiye Mahalle 
Muhtarı ortak bir çalışmaya 
imza atarak boyanan evlerde 
yaşayan hanımlara çiçek verdi.

SÜLEYMANPAŞA - TEKİRDAĞ  
Süleymanpaşa ilçesindeki 16 
ilkokulda uygulanan, çocuk-
larda çevre bilinci oluşturma 
ve çevreyi sevdirerek çevre 
kirliliğinin azaltılmasını amaç-
layan Süleymanpaşa Beledi-
yesi Uygulamalı Çevre Eğitimi 
Projesi (SUÇEP) kapsamında 
son faaliyet olarak teknik gezi 
düzenlendi. Gezide geri dönü-
şümün önemine dikkat çekildi.

BALIKESİR - KARESİ  Karesi 
Kent Konseyi Başkanı Mürsel 
Sabancı, konsey üyeleri, toplum 
gönüllüleri, belediye personeli 
ve mahalle sakinlerinin deste-
ğiyle yürütülen proje kapsa-
mında 400 metrekare alanda 
bulunan 10 evin dış cephe boya-
ması, mevcut iki adet çeşmenin 
boya ve tamiratı, çocuk oyun 
parkının düzenlemesi ve sokak 
güzelleştirme çalışmaları, Karesi 
Belediyesi’nin destekleriyle ya-
pıldı. Karesi Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ve Park Bahçeler 
Müdürlüğü’nün de yer aldığı 
ve dezavantajlı ailelere yönelik 
gerçekleştirilen proje ile ilgili 
açıklama yapan Başkan Yılmaz, 

“Herkes için, evinin önünde san-
dalyeyle oturulabilen sokaklar 
oluşturabilmeyi önemsiyoruz. 
Kentin yeniden yapılandırılması 
için önemli görevler üstlenen 
dernekler ve kent konseyleri 
belediyelerimizin de işlerini 
kolaylaştırıyor” dedi. Kentte 
“marka sokak”lar oluşturmak 
istediklerini ifade eden Başkan 
Yılmaz, “İlçemizin merkezinde 
aktif olarak kullanılan bölge-
lerin daha sağlıklı bir çehreye 
kavuşması için hazırladıkları bu 
proje nedeniyle Kent Konseyi-
mize teşekkür ediyorum. Yerel 
özgünlüklerin korunarak gelişti-
rilmesi bizim oldukça önemsedi-
ğimiz bir konu” dedi.

SANCAKTEPE - İSTANBuL  Sancaktepe Belediye-
si, Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre duyar-
lılığını arttırmak amacıyla yürüyüş düzenledi. 
Yeşil bir çevre için iki kilometre boyunca 
yürüyen öğrenciler ellerinde dövizlerle çevre 
bilincine dikkat çektiler. Yürüyüşe Sancakte-
pe Belediye Başkanı İsmail Erdem de katıldı. 

KATILIMCILAR BİLGİLENDİRİLDİ 
Samandıra Kültür Merkezi önünden başla-
yan yürüyüş, Meydan Park’a kadar devam 
etti. Meydan Park’ta son bulan yürüyüşün 
ardından çevre içerikli programlar yapıldı. 
Meydan Park’ta ambalaj atıkları, cam ambalaj 
atıkları, atık pil ile bitkisel ve madeni atıkların 
toplanması konusunda yapılan çalışmalar hak-
kında katılımcılar bilgilendirildi. Geri dönü-
şüm konusunda vatandaşları bilinçlendirmeyi 
amaçlayan programa katılım yoğundu. Öğren-
cilerle beraber gerçekleştirilen yürüyüşten 

sonra programa katılan Sancaktepe Belediye 
Başkanı İsmail Erdem, yeşil çevrenin önemini 
vurgulayarak atık konusuna dikkat çekti. 

“YEŞİLİ KORUYALIM”
Başkan Erdem yaptığı 
açıklamada Bugün, 
yeşili ve çevreyi 
muhafaza etme 
amacıyla buradayız 
ve gündemimizde 
kullanıp da sokağa 
bırakmak üzere 
olduğumuz atıklar 
var. Bunların başında 
kâğıt, metal, cam, plastik 
malzemeler, kullanılan piller, 
aracımızdan söküp attığımız eski 
lastikler, kadınlarımızın evlerinde kul-
lanmış olduğu kızartmadaki yağlar ve atıkları 

geliyor. Bir tarafıyla diyoruz ki insan sağlığını 
muhafaza edelim. Bir tarafıyla diyoruz ki çev-
remizdeki güzelliği muhafaza edelim” dedi. İki 

kilometrelik yolu değişik döviz-
lerle kat ettiklerini söyleyen 

Başkan  Erdem, “Burada 
insanlığın istikbaline 

yapılan en büyük 
yatırımların başında 
çevreye karşı 
saygı gelmektedir. 
Bunun iki boyutu 
var: Birincisi dikilen 

ağaçlar, ikincisi de 
kullanılan atık malze-

melerin, insan sağlığını 
tehdit eden unsurların 

sağlıklı bir şekilde kaldırılması 
ve ekonomik olarak geri dönüşümünün 

sağlanmasıdır” dedi. 

DoĞA AŞKINA  
YoLLARA DÖKÜLDÜLER

Sancaktepeli öğrenciler Dünya Çevre Günü’nde çevre bilincine dikkat çekmek için sokağa çıktılar. 
Başkan Erdem’in de katılım gösterdiği yürüyüşte en büyük yatırımın çevreye saygı olduğu vurgulandı

Karesi Belediyesi ve Karesi 
Kent Konseyi Kadın ve 

Aile Çalışma Grubu, Çay 
Mahallesi’nde “İşte Bu 

Benim Sokağım” adıyla 
sokak güzelleştirme  

projesi başlattı

‘Marka Sokaklar’ Yaratılıyor

YAŞAMAYA ‘KuLAÇ’ AT
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BAŞKAN’DAN

RECEP 
ALTEPE 
 

MBB Başkanı, 
Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı

03GÜNcEL

Kültür ve Sanatı  
Odağa Koymak 
21. yüzyılda yaratıcılık ve 
kültürel farkındalığa du-
yulan ihtiyaç sürekli olarak 
artıyor. Küreselleşirken 
Sanayi Devrimini geride 
bırakıp bilgi toplumunu 
merkezine alan dünyada; 
olacak hayal gücü, yenilik-
çi iş gücü ve işbirliği gibi 
kavramlar ülkeleri öne ta-
şıyacak değerler olarak öne 
çıkıyor. Kültür ve sanat, bu 
hedefe giden yolda bir pu-
sula görevi görüyor. Top-
lumu oluşturan bireylerin 
entelektüel, sosyal ve kişisel 
gelişiminde estetik duygusu 
ve eleştirel düşünebilme 
yeteneğinin işlenebilmesi 
için kültür-sanat faaliyetleri 
önemli bir işlev üstleniyor. 

Marmara Belediyeler Birliği, 
Yerel Yönetim Akademisi 
bünyesinde kültür ve sanat 
yöneticiliği eğitimlerinin 
ilkini kültür ve sanatın de-
ğişik dallarında incelemeler, 
tahliller yaparak, geleneksel, 
modern, yerli ve yabancı 
kültür ve sanat çalışmalarını 
incelemek, takip etmek ve bu 
alanda araştırmacı ve uygula-
yıcı yöneticilerin yetişmesine 
katkıda bulunmak amacıyla 
başlattı. Alanında uzman 
bir eğitmen kadrosuyla ilki 
tamamlanan eğitimi, gelecek 
dönemde içeriğini daha da 
zenginleştirilerek belediyele-
rimize sunmayı hedefliyoruz. 

Kent tanımında kültürü, 
kültür tanımında da kenti 
birbirlerinden uzağa koya-
mayız. Birbirine bu kadar 
kenetlenmiş olan bu iki 
kavram arasında bir akış-
kanlık söz konusu. Top-
lumdan beslenen, kaynağını 
ondan alan kültür, kültürel 
hizmetlerle tekrar topluma 
ulaşıyor. Bu noktada kültürel 
planlama tüm bileşenleriyle 
ciddi bir şekilde ele alınması 
gereken bir konu başlığı 
olarak karşımıza çıkıyor. 
Sürdürülebilir kalkınma ve 
vatandaşlık haklarıyla sıkı bir 
ilişki içerisinde olan kültürel 
planlama, belediyeler için 
kentteki yaşam standartlarını 
yükseltecek bir fonksiyon  
üstlenmektedir. 

Yerel yönetimler olarak 
geleceğin kentlerini planlıyor, 
kültürel politikaları belir-
liyoruz. Mahallelerimizin, 
semtlerimizin, ilçelerimizin 
ve illerimizin sahip oldukları 
kültürel kaynaklarla uyumlu 
bir şekilde planlanması ve 
farklı kültürleri bir arada 
kaynaştırabilen kentler kur-
gulamak için kültür odaklı bir 
planlama anlayışı benimsemek 
kaçınılmaz oluyor. Her bir 
şehrimiz biricik ve nadide… 
Bunların her biri özgün bir 
şekilde planlaması gerektiğini 
unutmamak gerek. 

BAŞİSKELE - BALIKESİR  Başiskele 
Belediyesi uygun cadde ve sokakları 
üç boyutlu resimlerle süslemeye 
başlıyor. Uygulama ilk olarak Ata-
kent Mahallesi’nde Denizdibi Okulu 
girişine yapılan yaya geçidinde 
vatandaşların ilgisine sunuldu.  
Görüntü gerçekliliği açışından 
ilgi çeken resimler vatandaşlar 
ve özellikle öğrenciler tarafından 
heyecanla karşılanıyor. Başiskele’nin 
sonraki projesi ise çocukların sokak 
oyunlarına geri dönebileceği bir 
oyun sokağının yapılması. Proje, 
günümüzde teknolojinin olumsuz 
etkilerine maruz kalan, tablet ve bil-
gisayar oyunlarından sosyalleşmeye 
zaman bulamayan çocukların sokak-
lara dönüşü için bir fırsat olacak.

GEÇİTLER ARTIK ÜÇ 
BoYuTLu oLAcAK

ÇINARCIK - YAloVA  İlki geç-
tiğimiz sene düzenlenen Altın 
Çınar Fotoğraf Yarışması’nın 
ikincisi için başvurular başladı. 
2016 yılı içinde, Çınarcık’ta çe-
kilmiş tüm fotoğrafların kabul 
edildiği yarışma, tüm amatör ve 
profesyonel fotoğrafçılara açık 
olarak düzenleniyor. Yarışmacı-
lar en fazla 4 eserle yarışmaya 
başvurabiliyor. İlk üçe giren 
eser ve mansiyon kazanan eser-
lere para ödülü verilecek. Ya-
rışma için son başvuru tarihi ise 

11 Temmuz olacak. 12 Temmuz 
tarihinde seçici kurul toplana-
rak tüm eserleri inceleyecek ve 
ödül kazananları belirleyecek. 
Bu seneki seçici kurulda Yalova 
Fotoğraf Atölyesi Derneği Baş-
kanı Suat Gök, gazeteci Bülent 

Güler, Yalova Hayat Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni gazete-
ci Nedim Güler ve Çınarcık Be-
lediyesi Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürü Hülya Nazlı yer alıyor. 
Eserlerin sergisi ve ödül töreni 
17 Temmuz’da yapılacak.

KESTEL - BuRSA  Kestel İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından 
yürütülen Değerler Eğitimi Pro-
jesi yıl sonu sergisi ve ödül töreni 
Kestel Kent Meydanında  yapıldı.  
Törende, Kestel’de yıl boyunca 
yapılan Değerler Eğitimi çalış-
malarının gösterildiği bir sunum 
yapıldı. Programın sonunda sergi 
açılışı gerçekleşti.

İzMİT - KoCAELİ İzmit Belediye Baş-
kanı Dr. Nevzat Doğan, Evlilik Okulu 
yılsonu final eğitiminde çiftleri ziya-
ret ederek, eğitime gelen erkekler 
arasında yapılan ütü yarışmasına 
katıldı. Başkan bir hayli marifetliydi. 
Başkan Doğan çiftlerin daha mutlu 
olabilmeleri için açtıkları Evlilik 
Okulu’na ilgi göstermelerinden do-
layı yaşadığı mutluluğu dile getirdi. 

Kestel Değerleriyle Güzel Başkan Doğan Ütü Yaptı

Senin Gözünden Çınarcık...
Çınarcık’ın en güzel fotoğ-
rafları bu yarışma ile belir-
lenecek. İlk üçe girene ise 
para ödülü var

YAŞAMAYA ‘KuLAÇ’ AT
BEYLİKDÜzÜ - İSTANBuL   Beylikdüzü 
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Engelli 
Birimi; işitme, görme ve zihinsel engelli 
olan çocuk ve yetişkinlere özel Kavaklı 
Kapalı Havuz ve Spor Merkezi’nde ücretsiz 
olarak yüzme kursları veriyor. Yüzme ders-
leri Salı, Çarşamba ve Perşembe 
olmak üzere haftanın 3 günü 
spor akademisi mezunu ve 
yüzücülük sporunda ihti-
sas yapmış profesyonel 
antrenörler tarafından 
veriliyor. Bire bir verilen 
yüzme derslerinde; kişi-
nin psikolojisi, önceden 
yaşadığı korkular, fiziksel 
kapasitesi, bireysel yete-
nekleri, suya karşı adaptas-

yonu ve öğrenim zamanı kişiden 
kişiye göre değişebildiği için 
antrenörler engelli bireyler 
ile özel olarak ilgileniyor. 
Yüzme sporunun engel-
lilerin rahatlıkla yapa-

bildiği tek spor dalı 
olduğunu belir-

ten eğitmenler, 
bu dersler ile 

engellilerin 
sosyalleşebilme-
lerine olanak tanındığını, 
yetenekli olan çocukların 

kulüplere yönlendirildiğini 
de ifade ediyor.  

 Yüzmeyi öğrenen engelli 
bireylerin kendilerine olan 

güvenleri artıyor, sosyal çevreyle 
daha uyumlu hale geliyorlar.

Kendi kendilerine yetme 
yetenekleri artıyor ve 
motivasyonları yükseliyor, 
sudaki hareketler engel-
lilerin kas gelişimine de 

katkı sağlıyor. 

HAFTANIN 3 GÜNÜ  
Haftanın 3 günü gerçekleşen 

kurslara ulaşım için Beylikdü-
zü Belediyesi servis imkanı sunuyor. 
Zihinsel engeli olan çocuklarını hizmet-
ten faydalandırmak isteyen ebeveynler; 
444 09 39 NO’lu telefondan detaylı bilgi 
alabilir veya Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne 
doğrudan başvurabilirler.

Beylikdüzü Belediyesi’nin zihinsel engelli vatandaşlar için açtığı özel yüzme kursları, bireylerin hem 
sosyal hayatın içine karışmasını hem spor yapmalarını sağlıyor. Bir nevi engelliler hayata kulaç atıyor
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KocAELİ’DE 
MEHTER RÜZGARI 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Ramazan boyunca 
Mehter Takımı sahne alıyor. 
Mehter coşkusunun yaşandığı 
fuarda, vatandaşlar marşlara 
eşlik ediyor, cep telefonlarıyla 
görüntü çekiyor. Kocaeli Fuarı 
Yıldız Sahnesi’nde Mehter 
Takımı’nın yanı sıra Hacivat-
Karagöz ve jonglör de sahne 
alıyor. İzleyiciler Hacivat 
ve Karagöz’ün skeçleriyle 
eğlenceli dakikalar yaşıyor.

uZAYA YoLcuLuK 
BAŞLAsIN! 
Bu sene ilk defa etkinlik 
alanlarında yer alan mini 
uzay kapsülü ve teleskop, 
Ramazan’da Başakşehirli 
çocuklara uzay ve gezegenler 
hakkında bilgiler veriyor. 
Ücretsiz olan uygulamada 
çocuklar eğitmenler eşliğinde 
teleskoptan ay ve gezegenleri 
gözlemleyebiliyor. Mini uzay 
kapsülünde ise katılımcılar 
özel bir sinevizyon gösterisiyle 
bilgiler alıyor.

ÇAN’DA sEMAZEN 
GEcEsİ 
Çan Belediyesi, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da semazen 
gösterilerini es geçmedi. Çan 
Belediyesi’nin sosyal ve kültürel 
projeleri kapsamında 8 yıldan 
bu yana devam eden, Ramazan 
ayının verdiği huzura hem 
çok yakışan hem de olmazsa 
olmazlarından biri olan sema 
gösterileri için, Bursa Karabaş-ı 
Veli Tekkesinin konuk olduğu 
sema programı yine büyük ilgi 
gördü. Başkan KUZU program 
sonrasında Bursa Karabaş-ı Veli 
Tekkesine yapmış olduğu bu 
sema gösterileri için teşekkür 
ederek çiçek takdim etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı belediyelerin düzenlediği birbirinden güzel etkinliklerle 
renklendi. Marmara’nın dört bir yanında belediyeler tarafından kurulan iftar sofralarında 
vatandaşlar bir arada oruçlarını açtı, etkinliklere katıldı. Temel mesaj bu yıl da birlik, beraberlikti

RAMAZAN İKLİMİ  
MARMARA’YI ISITTI

Anadolu’nun eski geleneklerinden tekne orucu Eyüp Belediyesi ile 
hatırlandı. Çocuklar öğleye kadar oruç tuttu, hep birlikte iftar yaptı

ÇocuKLARA TEKNE oRucu

Bu ay bolluk ayı... Bu ay bereket ayı... Bu ay 
ibadet, huzur ayı... 11 ayın sultanı Ramazan bu 
yıl da tüm güzelliğiyle geldi, Marmara’nın dört 
bir yanı, belediyelerin düzenlediği birbirinden 
güzel etkinliklerle renklendi. Ramazan ayı 
boyunca pek çok belediye belli periyotlarla 
farklı mahallelerde düzenlediği iftar sofraların-
da halkı bir araya getirdi. İhtiyaç sahiplerinden 
ramazan sevincini yaşayan çocuklara kadar 
uzanan sofralar ile halk daha çok birbirine 
kenetlendi, sofralar sadece meydanlarda değil, 
gönüllerde de kuruldu.  

BURSA’DA MERİNOS PARK
Ramazan’da Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
düzenlediği etkinliklerde çocuğundan yaşlı-
sına, kadınından erkeğine her kesim Merinos 
Park’taydı. Şehr-i Ramazan programına katılan 
vatandaşlar yaşadığı keyifli anlarla Rama-
zan’ın maneviyatıyla doldular. Sahnelenen 
ortaoyunu gösterileriyle bizi biz yapan kültür 
bağlarının kuvvetlendirildiği gecede kurulan 
açık namazgahta teravih namazları da yoğun 
bir kalabalıkla kılındı. Ramazan ayı boyunca 
kentin farklı noktalarında kurulan aşevleri ile 
10 bin kişiye her akşam iftar yemeği verildi, 17 
ilçede belirlenen 60 bin kişiye gıda yardımları 
yapıldı. Tasavvuf müziğinden, animasyon gös-
terilerine, orta oyunundan Karagöz -Hacivat’a, 

faslı ramazan konserlerinden sema gösterile-
rine kadar ramazan ikliminin en güzel şekilde 
yaşanmasını sağladı.  

TASAVVUFTAN ŞİİR DİNLETİSİNE  
Ramazan ayı boyunca birlik beraberlik 
sofraları sadece Bursa’da değil, Anadolu’nun 
farklı şehirlerinde ve işadamlarının sponsorlu-
ğunda Batum ve Balkan ülkelerinde de kurula-
rak Ramazan iklimi tüm Osmanlı coğrafyasına 
yayılması amaçlandı. İstanbullular, Büyükşehir 
Belediyesi’nin hazırladığı programı ‘İstanbul 
Ramazan Etkinlikleri’ ile Ramazan’ı kucakladı-
lar. Ramazan’ın manevi iklimi ve duygu yüklü 
atmosferi, bu yıl da Yenikapı ve Maltepe şehir 
parkları ile her yıl olduğu gibi Sultanahmet 
Meydanı, Beyazıt Meydanı ve Fes-
hane Bahçesi’nde hep birlikte 
yaşandı. Ramazan’a özel 
programda kültür sanat 
aktivitelerinden, şiir 
dinletilerine, tasav-
vuf müziğinden 
geleneksel gös-
terilere kadar 
onlarca etkinlik 
yer aldı. 
İstanbul Büyük-
şehir Belediye-

si’nin düzenlediği etkinliklerde ise bayram se-
vincini yaşayanların başında öküz ve yetimler 
vardı. İstanbul’un dört bir yanından gelen 450 
yetim ve öksüz katıldı. Çocukları sevindirecek 
her tür ayrıntının titizlikle düşünüldüğü iftar 
programında çocuklar bulundukları kurumlar-
dan İBB uzmanları eşliğindeki araçlarla alına-
rak organizasyon alanına getirildi. Çocuklara 
özel Hacivat Karagöz oyunları sahnelendi, 
Mehter Takımı gösterisi gerçekleşti. Yapılan 
konuşmalarda beraberlik ve paylaşma duygu-
larının çocuklarla anlam bulduğu,  yetimleri 
sevindirmenin iftar sofralarını gerçek bayra-
ma çevireceği, dinimizin ve medeniyetimizin 
bu konuya büyük önem verdiği belirtildi. 
Büyükşehir çalışmalarının da yetim ve öksüz-

leri bir an dahi unutmayacak 
doğrultuda şekillendiği 

vurgulandı. Kağıt 
helva, pamuk şeker, 

patlamış mısırla 
sevinen çocuk-

lar manevi 
atmosfere 
ayrı bir renk 
kattı. Ayrıca 
Çocuk 
Tiyatrosu da 
sahne aldı.

Birbirinden farklı etkinliklere sah-
ne olan Ramazan ayında en farklı 
hamlelerden biri Eyüp Belediyesi’n-
den geldi. Anadolu’da eski ve köklü 
bir gelenek olan ancak zamanla 
unutulmaya yüz tutmuş olan ‘Tekne 
Orucu’ Eyüp’te yeniden hayat 
buluyor. Çocuklara orucu sevdir-
mek amacıyla yapılan Tekne Orucu 
etkinliğinde öğlene kadar oruç 
tutan çocuklar iftar sofrasında bir 
araya geldi, öğle ezanıyla birlikte 

de oruçlarını açtılar. Eyüp Sultan 
Meydanı’nda düzenlenen Tekne 
Orucu iftar programına 80’e yakın 
çocuk katıldı. Ramazan İstanbul 
Etkinlikleri çerçevesinde Yenikapı 
ve Maltepe Sahilleri ile Feshane 
Bahçesi ve Beyazıt Meydanı’nda 
çocuklar için çok renkli ve çok 
eğlenceli programlar sergileniyor. 
Çocuklar, animatör sunucu ile renk-
li zamanlar geçirip, özel yarışmala-
ra katılıyorlar. 

   

Başkan Altepe Ramazan etkinlikleri ile 
ilgili yaptığı açıklamada “İnancımızın pekiştiği, 

bedenlerimizin terbiye edildiği, dostluğun, 
kardeşliğin ve paylaşmanın tadına varıldığı bir Ramazan 

ayına daha ulaştık” diyerek Ramazan etkinliklerinin 
merkezinin bu yıl da Merinos Park olduğunu kaydetti. 
Altepe, Büyükşehir Belediyesi olarak Bursalıların, yılın 

bu en ulvi zaman dilimlerini dolu dolu yaşayabilmesi için 
ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

“YILIN EN uLvİ ZAMANI”
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Hayat önümüze engeller çıkardığın-
da, istediklerimiz gerçekleşmedi-
ğinde, işler ters gittiğinde kim bilir 
kaç kez isyan ettik... ‘Neden ben’ 
dedik... Ancak hayatta kazananlar 
“Neden ben” diyenler değil, engel 
tanımayanlar oluyor hep... Örnek 
mi? İşte 3 harika örnekle birlikteyiz. 
Öncelikle Hamide Kurt’tan bahset-
mek istiyorum sizlere... 6 yıl önce 
tekerlekli sandalye basketbolu ile 
ilgilenirken annesinin de desteğiyle 
belediyenin tekerlekli sandalye at-
letizm branşının açıldığını öğreniyor 
Hamide. Ve hemen antrenmanlara 
başlıyor. O zamanlar bu tercihinin 
onu bir şampiyon haline getirece-
ğinden habersiz. Ancak 18 yıldır 
bu spor dalıyla ilgilenen Antrenör 
Ömercan Tay’dan aldığı destekle 
inanılmaz başarılara imza atıyor. 
Tekerlekli sandalye atletizm dalında 
iki kez Avrupa Şampiyonu, bir kez 
de dünya ikincisi olarak Türkiye’nin 
göğsünü kabartıyor.  Dünya ikincisi 
olduğu zaman finiş çizgisinde neler 
hissettiğini soruyorum “O an anla-

tılamaz. Açıkcası böyle bir perfor-
mans beklemiyordum kendimden. 
Rakiplerim çok güçlü görünüyordu. 
Sonra start verildi ve kendimi bir 
anda ikinci olmuş şekilde bitiş çizgi-
sinde buldum’’ diyor. 

‘SPOR ÖZGÜVEN DEMEK’
Heyecanla devam ediyor Hamide: 
“Bir şeyleri başardıkça bir sonraki 
hedefim daha yüksek oldu ve daha 
çok hırslandım.  İlk maraton koştu-
ğumda kendimde o ışığı görmüştüm, 
devamının gelebileceğine inanmış-
tım. Asla pes etmeyi düşünmedim. 
Benim gibi engelli olan arkadaşlarım 
kesinlikle spora yönelmeli, daha çok 
toplum içine girmeliler. Spor insana 
büyük özgüven kazandırıyor’’ der-
ken adeta hayat dersi veriyor...   
Aldığı; Avrupa üçüncülüğü ve dünya 
dördüncülüğü ile bize gurur yaşa-
tan, son olarak da olimpiyat kotasını 
aşan bir diğer atletimiz ise Zübeyde 
Hacet... 6 yıl önce yine antrenör 
Ömercan Tay sayesinde tekerlekli 
sandalye atletizm branşına başlıyor. 

“Sporla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. 
Dışarı dahi çıkmıyordum. Evden 
okula okuldan eve geliyordum. Son-
ra Bağcılar Belediyesi beni buldu. 
Onlar beni dışarıya çıkarttı. Ömer 
hoca atletizme katılmam konusun-
da beni teşvik etti. Başladım ve bu-
raya kadar geldim.’’ diyen Zübeyde 
milli bir gurur yaşatmanın kendisi 
için çok önemli olduğunu söylüyor 
ve sözlerine şöyle devam ediyor: ‘’ 
Ülkemin bayrağını taşımak ve İstik-
lal Marşı’nı okutmak çok güzel bir 
duygu. Gurur veriyor ve özgüvenimi 
artırıyor.’’ 2012’de ilk defa yurtdı-
şında yarışmaya katılan Zübeyde o 
günü hala unutamadığını söylüyor. 
‘’ Tunus’ta 100 metrede yarıştım. 
İlk defa bir yurtdışı müsabakasına 
katıldım ve korkarak gittim. Rakip-
lerimi tanımıyordum. Ömer hoca 
yanımdaydı ve beni motive etti. 
Çünkü hala aklımda ‘acaba yapabilir 
miyim?’ sorusu vardı. Sonra start 
verildi ve ben önde bitirdim. O sene 
100 metrede Avrupa ağ barajını 
geçtim. Unutulmaz bir anı oldu.’’ 

Hamide ve Zübeyde’nin antrenörü Ömercan 
Tay’dan bahsetmek gerek. İki kızın içinde-
ki özgüveni ve hırsı ortaya çıkaran Ömer 
Hoca’nın da başarılı bir geçmişi var. 18 yıldır 
tekerlekli sandalye atletizm branşında spor 
yapıyor. Özellikle 2004 Atina Olimpiyatla-
rı’na katılan ilk erkek sporcu olmanın gururu-
nu yaşatmış ülkemize. “O günden beri birçok 
Avrupa Şampiyonaları, Dünya Şampiyonaları 
ve birçok yarışlar ile bu seviyeye gelip antre-
nörlük belgemi aldım. Hem antrenörlük yapıp 
hem de sporculuğa devam ettim. 9 yıldır  
İstanbul Bağcılar Belediyesi’ndeyim.’’ diye 
devam eden Ömer Hoca ilk geldiği zamanlar 
Hamide Kurt ile tanıştığını ve bu yolda hep 
yanında olduğunu söylüyor. Kısa zaman için-

de Zübeyde’nin başarısı için de çaba 
gösteren Ömer Hoca, ‘‘Geldiğimde 
Hamide ile başladım. Onlar çok 
yeniydi hatta olimpik olmayan san-
dalyelerde antrenman yapıyorlardı. 
Buraya geldik yol gösterdik ve yeni 
sandalyeler aldık. Onlarla başladık 
ve güzel sonuçlar aldık.’’ diyor. Ge-
lecek günler içinde Rio’ya antrenör 
olarak gideceğini ve kendisi için çok 
özel hissettiğini söyleyerek; ‘’Bu bir 
sporcunun yaşayabileceği en güzel 
duygu. Orada da madalya alırsam 
unutamayacağım bir şey olacak. Zü-
beyde ve Hamide ile birlikte gideceğiz. 
Katılmaları bile yeter’’ diyor. 

Bir kenara 
çekilmek, 

hayata küsmek, 
vazgeçmek... 
Onlar için çok 

kolaydı... Ama 
onlar Bağcılar 
Belediyesi ile 

el ele verdi, en 
zorlu yolu seçti... 

Sonuç mu? 
Hamide Kurt ve 
Zübeyde Hacet 

antrenörleri 
Ömercan Tay ile 
birlikte engelleri 
aşan, atletizmde 

Türkiye’nin 
göğsünü kabartan 

birer büyük 
şampiyon haline 

geldi...

İNADIN sAMPİYoNLARI

ENGELLİLER 
GERİ PLANDA 

KALIYoR

o KARŞILAMA 
ÖMÜR BoYu 
uNuTuLMAZ

Son olarak Ömer Hoca’nın 
tüm belediyelere bir mesajı 
var:  Ben buradan Türki-
ye’deki tüm belediyelere 
seslenmek istiyorum. Atle-
tizm şu anda sadece bizde 
var. Kızların Türkiye’de 
rakipleri yok. Türkiye’de ra-
kipleri olsa kendilerini daha 
çok geliştirecekler. Türkiye 
şampiyonasına gidiyoruz, 
kendileri ile koşuyorlar. 
Başkan Lokman Çağrıcı 

çok büyük destek veriyor 
bizim sporumuza. Aslın-
da tüm belediyelerin de 
böyle olmasını istiyoruz. 
Çünkü engellilere bir 
teşvik olmuyor. Spon-
sorluk yasası çıkmasına 

rağmen hala çekiniyor-
lar. Engelliler geri planda 

kalıyor. Şu anda aslında 
ödül aldığımızda dev-
let ayırmıyor. O yüz-
den bizi asla küçük 
görmesinler, destek 
versinler. Belediyeler 
de kendi bulunduğu 
bölgede engellilere 
destek verirse, spora 
özendirirse engelliler 

de köşe başların-
da kötü işlerle 
uğraşmaz spora 
başlarlar.

Geçtiğimiz günlerde İs-
viçre’nin Zürih kentinden 
döndükleri zaman havaa-
lanında yapılan karşılaşma 
sırasında da oldukça mutlu 
olduğunu ve heyecanlan-
dığını belirten milli sporcu 
Hamide Kurt, ‘’Havaa-
lanında destek görüp 
karşılanmak inanılmaz bir 
duyguydu. Bir başarı alıp 
geliyorsun ülkene ve seni 
karşılıyorlar. Gördüğün 
ilgi karşısında sen de çok 
gurur duyuyorsun’’ diyor.

Ömercan Hoca ışık oldu

RÖPORTAJ: KÜBRA BAL

FOTOĞRAFLAR: YAĞIZ KARAHAN
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EDİRNE Edirne Belediye Başkanlığı Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet 
gösteren Edirne Belediye Bandosu, Polonya 
Rybnik’te düzenlenecek olan 2016 Golden 
Lyre Festivali’ne katılmak üzere yola çıktı.   
Edirne Belediye Bandosu’nun başarısının 
her geçen gün giderek artığını ifade eden 
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 
Edirne Belediye Bandosu’nun ününün 
sınırları aştığını dile getirdi. Edirne Bele-

diye Bandosu’nun, yurtiçi ve yurtdışında 
düzenlenen birçok festivalde görev aldığını 
ifade eden Gürkan, bandonun adının tüm 
Balkanlarda duyurulduğunu söyledi. Edirne 
Belediye Bandosu’nun katıldığı birçok 
festivalde gösterdiği başarılı performansı 
ile dikkat çektiğine değinen Gürkan, “Gelen 
davet üzerine Edirne Belediye Bandosu, 
Polonya Rybnik’te konser vererek, en güzel 
ezgileri Polonya Halkı ile buluşturdu” dedi.

Rybnik’te Edirne Ezgileri Duyulacak

BEŞİKTAŞ’TA sAHNE 
ÇocuKLARIN

KARADENİZ’İN 
MuHTEŞEM fİNALİ

BEŞİKTAŞ - İSTANBuL  Beşiktaş 
Çocuk Korosu, Şef Güneş 
Kaya yönetiminde Fulya 
Sanat’ta müzikseverlerle 
buluştu. Gülnur Ünlütürk’ün 
piyanosuyla eşlik ettiği gece-
nin konuk opera sanatçıları 
ise Burak Kul ve Algın Özcan 
idi. Konsere Beşiktaş Belediye 
Başkanı Av. Murat Hazinedar, 
başkan yardımcıları, meclis 
üyeleri, korodaki çocuklarımı-
zın aileleri ve çok sayıda va-
tandaş katıldı. Konser sonrası 
Başkan Hazinedar, çocuklarla 
ve aileleriyle yakından ilgile-
nerek fotoğraf çektirdi. Çocuk 
korosunu dinleyenler ise 
unutulmaz bir gece yaşadı.

BEYoĞLu - İSTANBuL 
10. Beyoğlu Yerel Tatlar 
Festivali, Hasköy Sahil’de 
düzenlenen Karadeniz Gecesi 
ile muhteşem bir final yaptı. 
Karadeniz’in il ve ilçelerin-
den birçok dernek başkanı 
ve bölge halkının gösterdiği 
yoğun ilgi ile adeta bir dostluk 
buluşmasına dönüşen geceye, 
Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan 
da katılarak vatandaşlarla 
birlikte halay çekti. Festival, 
birer gün arayla düzenlenen 
Akdeniz Gecesi, Anadolu 
Gecesi ve Karadeniz Gecesi 
ile tamamlandı.

“EYÜP KÜLTÜRÜN 
YANsIMAsIDIR”
EYÜP - İSTANBuL  Eyüp 
Belediyesi sadaka geleneğini 
sürdürmek amacıyla gelirinin 
Sadakataşı Derneği üzerinden 
ihtiyaç sahiplerine ulaştı-
rılacağı uygulamayı hayata 
geçirdi. Caferpaşa Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde gerçek-
leşen “Fotoğraflarla Sadaka 
Taşları” sergisi İstanbullu sa-
natseverlerle buluştu. Başkan 
Remzi Aydın sadaka taşları ve 
Eyüp hakkında açıklamalarda 
bulundu ve Eyüp’ün medeni-
yetimizi araştırmaya kalkışan 
herkesin ilk olarak gezip göre-
ceği yerlerden biri olduğunu 
söyleyerek “Eyüp ne müze 
konsepti gibidir ne de inkıtaya 
uğramış bir mirasın kalıntısı; 
tamamen canlı bir medeniye-
tin, yaşamaya devam eden bir 
kültürün yansımasıdır” dedi.
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KADIKÖY -  İSTANBuL   Kadıköy Be-
lediyesi tarafından Haydarpaşa 
Tren Garı peronlarında düzenle-
nen Kitap Günleri etkinliği 100 
bin okurun akınına uğradı. Hay-
darpaşa Garı’nın tarihi atmosfe-
rinde yaşanan tarihle edebiyatın 
buluştuğu Kitap Günleri’ne 180 
yayınevi ve sivil toplum kuruluşu 
katıldı. Edebiyat dünyasının usta 
isimlerinden Yaşar Kemal, Gül-
ten Akın ve Tahsin Yücel’in adını 
taşıyan üç ayrı peronda düzen-
lenen imza günlerinde yaklaşık 
600 yazar, sanatçı ve çizer oku-
yucu ile buluştu.  Söyleşi, panel, 
şiir dinletisi, okuma saatleri ve 
çocuk etkinlikleri gibi 50 kültür 

etkinliği yapıldı. Tüm organizas-
yonun Kadıköy Belediyesi çalı-
şanları ve gönüllüleri tarafından 
yürütüldüğü etkinlikte beş gün 
boyunca 150 kişi çalıştı. 

TARİH İLE EDEBİYATIN 
BÜYÜK BULUŞMASI 
Kitap Günleri hakkında konuşan 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu: “Haydarpaşa tarihi 
bir miras. 2 bin yıldır kamuya ait 
bir alan. Kitap Günleri’ni Hay-
darpaşa’da yaparak hem tarihle 
edebiyatı buluşturmak hem de 
Haydarpaşa’ya dikkat çekmek is-
tedik” dedi. Haydarpaşa Garı’nın 
Anadolu’dan İstanbul’a açılan bir 

kapı olduğunu belirten Nuhoğlu; 
“Bu gar aynı zamanda bir bellek. 
Burada herkesin anıları var. Bura-
dan yolculuklara çıktık.  Yolculuk 
hikayelerimizin, anılarımızın 
olduğu bu tarihi atmosferde bu 
kez de kitaplara yolculuğa çıktık.
İnsanların yüzündeki ifadeyi gör-
mek, teşekkürlerini duymak bizim 
için çok büyük bir gurur” dedi.

ANADOLU’YA BAĞIŞ
Anadolu’daki kütüphane ve okul-
lara kitap bağışı kampanyasında 
10 bin civarında kitap toplandı. 
Kadıköy Belediyesi’ne teslim 
edilen kitaplar talepte bulunan 
okullara gönderilecek.

Haydarpaşa Tren Garı’nda Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen “Kitap 
Günleri” İstanbulluların yoğun katılımı ile gerçekleşti. 100 bin okurun ziyaret 
ettiği etkinlikte Haydarpaşa’nın tarihi önemi bir kez daha hatırlandı

 Kitap Günleri’ni ziyaret 
edenler arasında bir de yeni 
evli çiftler vardı. Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu’nun nikahını kıydığı 
çiftler nikahtan sonra soluğu 
Haydarpaşa’da aldı.

NİKAHTAN 
soNRA ADREs 
HAYDARPAŞA

Dursunbey Bele-
diyesi tarafından 

oluşturulan Sanat 
kursları kapsamında 
yıl sonu etkinliği dü-
zenlendi. Öğrenciler 
yeteneklerini büyük 
bir keyifle sergiledi

DuRSuNBEY - BALIKESİR  Dursun-
bey Belediyesi tarafından sosyal 
alanları genişletmek ve gençleri 
çeşitli sanatlara yönlendirmek 
amacı ile başlatılan Sanat kursla-
rının ikinci etkinliği 60 civarında 
kursiyerin katılımı ile gerçekleşti. 
M. Akif Ersoy Kültür Merkezi’nin 
üst katında oluşturulan Sanat 
sınıflarında yıl boyunca çeşitli 
enstrümanlar ve resim alanında 
açılan kurslarda öğrenim gören 
öğrenciler aldıkları sanat eğitim-
lerini sergilediler. Vatandaşların 
yoğun katılımı ile gerçekleşen 
etkinlikte öğrenciler katılımcılara 
hem konser verdiler  hem de be-
cerilerini sergilediler. Öğrenciler 

gitar, bağlama, keman gibi müzik 
enstrümanları ile çeşitli parça-
ları seslendirdiler. Programa  
Dursunbey Belediye Başkan 
Yardımcısı Sadettin Aslan, 
Belediye Meclis Üyesi Yusuf 
Turhan, İlçe Jandarma Bölük 
Komutanı Ömer Faruk 
Gürsoy, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ümit Gökdemir 
ile çok sayıda vatandaş 
katıldı. Yaklaşık iki saat süren 
konser programının sonunda 
protokol tarafından kurs alan 
tüm öğrencilere katılım belgeleri 
takdim edildi. Katılım belgelerini 
alan öğrencilerin sevinçleri ise 
gözlerinden okunuyordu. 

Sanat Kursiyerleri Müzik Ziyafeti Yaşattı

Tarihi İstasyonda   
Kitap Şenliği Var



MARMARA HABER
2016 07AYIN MERKEZİ

İş lafa gelince 
engellileri herkes 

seviyor, yardım etmek 
istediğini belirtiyor. Peki ya ger-

çekten öyle mi? Beyazay Derneği’nin 
yapmış olduğu ankete göre, toplumun 
%70’i engelli komşu istemiyor; %57’si 
ise engelli bireyle aynı okulu paylaş-
maktan kaçınıyor. Engellilere sözde 
yardım dönemini artık geride bırak-
ma zamanı artık! Gerçek değer, onla-
rın iş hayatının, sosyal yaşamın içine 

katılmasıyla sağlanacak. Bunun en 
güzel örneği ise, Adapazarı’nda 

engelli istihdamını sağlamaya 
yönelik açılan Engelsiz Kafe. 

Burası engelli bireyleri hayata 
hazırlama adına adeta bir 

okul… Ferruh Kaledibi’nin 
hayata geçirdiği bu güzel 

mekana konuk olduk, öy-
küsünü Ferruh Bey’in 

ağzından dinledik.

Engelsiz Kafe’de kaç kişi çalışıyor? 
Burada 8 tane zihinsel yetersizliği 
olan genç, 2 tane de normal personel 
çalışıyor. Açılış 2015’in Aralık ayı 
itibariyle gerçekleşti. Yer tahsisini 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaptı. 
Kafe hizmeti dahil olacak bir şekilde 
teslim edildi. Daha sonra Türkiye 
Beyazay Derneği burada çalışacak 
olan engelli personelin istihdamı ve 
eğitimi ile ilgili bir çalışma yaptı ve 
işletmeciliğini de biz ele aldık.  

HEDEF 60 KİŞİYE İSTİHDAM 

Engelli çalışanlar ilk etapta eğitime 
mi tabii tutuldular? 
Evet. İlk etapta servis elemanlığı 
eğitimi aldılar ve o eğitim sonucunda 
buraya alındılar. Hedefimiz 60 tane 
gencin istihdam edilmesi. Bu da nasıl 
olacak derseniz; burada yetişen ve işi 
tamamen pratiğe dönüştüren genç-
lerimizi diğer lokanta, kafeterya tarzı 
yerlere göndermek, buradaki herkesi 

bir iş yerine sokmak istiyoruz. Bu ko-
nuda işverenlerimiz yeterince duyar-
lı. Şu anda Picasso’da (Adapazarı’nda 
bir kafeterya) bir tane arkadaşımız 
var. Burada yetişip bizim eğitimleri-
mizden geçmiş olan bir arkadaşımız. 
Daha çok eleman yetiştirirsek daha 
çok işletmeye yerleştireceğiz. Bizim 
amacımız engellilerin bir istihdama 
katılması ve hayatın içinde olması. 
Hayatın içinde olunca burada daha 
çok sosyalleşiyorlar ve akranları ile 
daha çok birlikte oluyorlar. 

Kendilerine bir güven geldiğini mi 
düşünüyorsunuz? 

Elbette. Şuanda buraya başlayıp 
devam eden gençlerimizin bir tanesi 
hariç hepsi yalnız olarak evlerine 
gidip geliyorlar. Çeşitli köylerde, uzak 
mahallelerde oturanlarımız var. Bun-
ların eğitimlerini verdik. Toplumsal 
yaşamın içerisinde nasıl bulunacakla-
rı ile ilgili bir eğitim veriyoruz.

AŞILAMAYAcAK  
‘ENGEL’ YoK!

Kenarda tutulan, toplumdan izole edilen engellileri hayatın tam 
ortasına yerleştirmeyi hedefledi Ferruh Kaledibi... Ve Engelsiz 

Kafe’yi açtı. Bu öyküye kulak verin ve lafa gelince çok sevdiğimiz 
engelliler için neleri eksik yaptığımızı bir kez daha düşünün...

İLAHİYAT oKuYoRuM

ARABA İsTİYoRuM

TARİfsİZ DuYGu

ENGELLİYE BAKIŞ 
BÜYÜK BİR ÇELİŞKİ
Sizce engelliye toplumun bakışı nasıl? 

Bizim toplumumuzda engelliye bakış açısı biraz 
farklı. Toplumun %80’i engelli evden çıkmasın, 
evlerinde çalışsın diyorlarmış. En güzel tarafı da 
engellilerin toplumdan soyutlanmaması gerektiğini 
düşünenlerin oranı da %80. Ciddi bir çelişki var. %70’i 
engelli komşu istemiyor dedik ama %55’i de bir arada 
yaşayabilecekleri sitelerin yapılmasını istiyor. Bu anket 
Türkiye Beyazay Derneği tarafından Türkiye genelinde 
yapılmış olan bir anket. Buraya insanlar geldiği zaman bana 
söyledikleri ilk şey “Ferruh bey bu çocuklar vurmuyorlar, 
zarar vermiyorlar. Nasıl eğittiniz?” oluyor. Çünkü genel bir 
yargı olarak engellilerin sadece vurduklarını ve çevreye zarar 
verdiklerini düşünüyorlar. Oğlum Ekin’in bugün iyi olmasının ne-
deni, kaynaşma sınıfında olmasıydı. Çok iyi bir öğretmeni ve çok iyi 
bir okulu vardı. Köy okulunda okuttum. Mevcudu az olan sınıflarda 
eğitim gördü ve kabullenilmişti. Bu olguyu kırmak gerekiyor. 

Burada günler güzel geçiyor. 
Hayatımda birçok şey değişti. 
Öğleden sonra geliyorum, akşa-
ma kadar çalışıyorum. İlahiyat 
okuyorum. Birinci sınıftayım. 
Kuran kurslarında hocalık 
yapmak istiyorum. Ama Arapça 
çok zormuş, bilen biri yardımcı 
olsaydı çok iyi olurdu. Maaşımla 
istediğim şeyleri alıyorum, geri 
kalan paramı biriktiriyorum.   
(Nezide, 22 yaşında. )

6 aydır burada çalışıyorum. 
Çalışmak çok güzel. Servisi iyi 
yapıyorum. Akşamları dolu 
oluyor kafe. Kazandığım parayı 
biriktiriyorum. Üstü açık bir 
araba almak istiyorum.  
(Ekin, 18 yaşında. )

Çocuğumun burada çalışması 
tarifi mümkün olmayan bir 
duygu. Herkes “Oğlunuz bir şey 
yapamaz” derken servis yapma-
sı, insanlarla diyaloğunun olması 
apayrı bir duygu.  
(Şehnaz Kaledibi- Ekin’in 
annesi) 

Burası aynı zamanda onlar için bir okul diyebiliriz o zaman.  

Tam anlamıyla bir okul diyebiliriz. Olay sadece para kazanma değil; 
sosyal yaşam içerisinde bulunma, kişisel bakım becerileri, toplum-
sal becerileri edinme, eve gidip gelebilme, alışveriş yapabilme, di-

ğer insanlarla nasıl iç içe yaşanması gerektiğini öğrenebilmeleri 
önemlidir. Çalışanlarımız arasında 22 yaşında genç bir kızımız 

var. O yaşa kadar ailesinin yanından hiçbir yere ayrılmamış 
olmasına rağmen şu anda ailesine ayrı eve çıkmak istedi-
ğini söylemiş. Ben ilk etapta annesinden onun buraya tek 

gelmesini istediğim zaman bana tepki göstermişti. Fakat 21 
gün sonra kendisi hiçbir yardım almadan işe gelip gitmeyi 

öğrendi ve annesi şu anda bu durumdan büyük bir haz 
alıyor. Ben aynı zamanda mali müşavirim. Özel eğitim 

merkezim var. Burada çalışan gençlerin içeri-
sinden bir tanesi de benim oğlum. Oradan 

yola çıkarak yurt dışında gerçekleşen 
projeleri Türkiye’ye uyarla-

mak istedim.

Burası Tam Bir Okul

‘BİR’İ DEĞİL HERKEsİ DÜŞÜNDÜ

oNLARI BİLEREK YoRuYoRuZ

Sadece oğlu Ekin’i değil onun gibi olan tüm çocukları 
hayata kazandırmayı hedeflemiş Ferruh Kaledibi... 
Ve bu çabasıyla gerçekten takdir edilesi bir noktaya 
gelmiş. ‘Bir’i değil herkesi kucaklayan bakış açısı, 
topluma örnek olacak türden...

Biz bu işe ilk olarak 20 kişi ile başladık. Daha sonra 
çocuklarının yorulduklarını söyleyerek vazgeçen, tepki 
gösterenler oldu. Tabiki yorulmaları gerekiyor. Bizler 
de iş hayatımızda genel olarak yoruluyoruz. Ama onları 
bilinçli bir şekilde yoruyoruz. İlk olarak bünyesinin 
güçlülüğünü test edebilmek adına çalışma saatlerini 4 
saat olarak başlatıyoruz. Saatleri daha sonra yükseltiyo-
ruz. Bu takip için özel çalışanlarımız var. Biz kişilerden 
biraz daha bilinç ve duyarlılık bekliyoruz. Ama duyarlılık 
olarak şunu beklemiyoruz; sırf engelli oldukları için yar-
dım adına değil, tam anlamıyla bir hizmet alabilmek için 
gelmeliler. Çünkü bizler işlerimizi nasıl iyi yapıyorsak 
onlar da iyi yapmayı öğrenmeliler. 

RÖPORTAJ: CANSU MEŞEDİLCİ

FOTOĞRAFLAR: YAĞIZ KARAHAN
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Yoğun iş temponuz arasında ilgilendiğiniz 
hobileriniz var mı ?
Bir hobi lazım. Stresi bir şekilde atmak 
gerekiyor. Benim de kendime göre birtakım 
stres atma yöntemlerim var. Mesela çizgi 
roman okurum. Bir arşivim vardır. Kitap 
okumayı çok severim. İkincisi çeşitli antik 
değer taşıyan belgeler biriktiririm. Yaklaşık 
200 civarında köstekli saatim var. Bir tanesi 
çalar saatli. 140 yıl öncesine ait Estonya’dan 
aldım. Şuan hala çalışıyor. Zaman zaman 
onları çıkartırım bakımını yaparım. Hangi 
ülkeden almıştım, o ülkeye ne için gitmiştim, 
kiminle gitmiştim, kaç paraya aldım bunları 
düşünürüm. 

Emre Kongar’dan ‘Şarkı şenlikleri kültür 
şenliklerine dönüştü’ diye iltifat aldınız. 
Şenliklerinizden bahsedelim biraz da. 
Karagöz buralı. Bizim burada Kakava Festi-
valimiz oluyordu. Benden önce arkadaşla-
rımız ismini Karagöz Kültür Sanat Kakava 
Festivali olarak değiştirdi. Bu sene 26.’sını 
kutladık. Festivallerimiz oluyor. Festival de-
nince akla maalesef konserler geliyor. Biz bu 
sene şehitlerimiz dolayısıyla eğlencelerimizi 
kaldırdık. Terörü lanetliyoruz. Ama festival-
de kültür ve sanat etkinliklerimizi arttırdık. 
Söyleşiler, şiir dinletileri, imza günleri, el 
ürünleri… Söyleşilerimize de çok önemli ve 
ünlü isimler dahil oldu. İnanın 4 gün dolu 
dolu bir festival yaşadık.  Bekir Coşkun, 
Faruk Demir, Emre Kongar, Buket Uzuner 
gibi birbirinden önemli isimler geldi. Tiyatro 
oyuncuları geldi. 25 tane Vosvos arabamız 
geldi. Yağan yağmura rağmen çok güzel bir 
kortej yaşadık. Ama anladık ki halk konser 
de istiyor. Biz de kültür kısmına ağırlık verip 
son gece konser yaşatacağız. Geçen sene 
Hadise ve Murat Boz’u davet ettik. 60 bin 
kişi katılım oldu.

200 Kadar Köstekli 
saat Biriktirdim

4 Gün Dolu Dolu 
festival Yaşadık

30 yıllık su sorununun biteceğini 
söylemiştiniz. Bu konu hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
Evet bizim su sorunumuz var. Yıllar-
dan beri kanayan bir yara. Arıtma 
sistemimizi yeniliyoruz. Kısa bir süre 
içerisinde musluktan akan su içme 
suyu düzeyinde kullanılır olacak. Su-
yumuzu Arman Barajı’ndan alacağız. 

En büyük projem dediğimiz projeniz 
hangisidir?
Çağdaş bir kapalı pazar alanı yapmak 
istiyorum. Altında 2 kat otopark alanı 
olacak. Dışarıdan baktığınız zaman 3 
katlı bir AVM olarak görünecek. Si-
neması, fastfood bölümü olan bir yer 
olacak. Bu proje 100 milyon TL. Onun 
için konut alanlarıyla da desteklemek 
lazım. Biz imar yetkimizi kullanarak 
burada bir kent rantı yaratıyoruz. 
Bu proje ile Kırklareli’ne modern bir 
kent görüntüsü vereceğiz.

Kırklareli’nin kirazıyla meşhur oldu-
ğunu öğrendik. Kirazın tanıtımıyla 
ilgili neler yapılıyor?
Bizim Karahıdır mahallemiz var. Ora-
nın kirazı çok meşhurdur ve yıllar-
dan beri süregelen bir kiraz festivali 
vardır. Hakikaten çok lezzetlidir 
kirazları. Ekonomik anlamda da bir 
canlılık yaratır. İhracatı yapılmıyor o 
kadar büyük bir üretim yok, yalnızca 
burada tüketiliyor.

P
olitika, bürokrasi, siyaset... Bu kelimeler 
aklınıza ilk olarak ne getirir? Takım elbiseli, 
kravatlı, yüzünden ciddiyetin eksik olmadığı 
insanlar diye düşünüyorsanız eğer, henüz 

onu tanımıyorsunuz demektir! Kırklareli Belediye 
Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’ndan söz 

ediyoruz. Neşeli, esprili ve hepsinden öte 
müthiş donanımlı... Neredeyse her kelime-

sinde bir mesaj bulmak, bir ders almak 
mümkün. Ve tam bir Mustafa Kemal 

aşığı... Kesimoğlu’na konuk olduk, 
Kırklareli’ni ve projelerini kendi 

ağzından dinledik... …

Öncelikle belediye başkanı 
olarak Kırklareli’yi sizden 
dinleyebilir miyiz? 
Kırklareli bizim için bir cennet. 
Çok güzel, çok özel bir yer. 
Özel bir şehir ve güzel insan-
ları var. Buranın kendine özgü 
değerleri var, olmazsa olmazları 
var. Burada Mustafa Kemal’in 
değeri, önemi çok büyüktür. 

Burada yaşayan insanların nabzı 
Mustafa Kemal diye atar. Burada 

da her gün bir Zübeyde Ana, bir 
Mustafa Kemal dünyaya getirir. 

Burada yaşayan insanların hepsi laik, 
çağdaş, aydın, Atatürkçü insanlardır. 

En büyük özelliğimiz insan unsurudur. 
Engin bir hoşgörü kültürü vardır. Demok-

rasi kültürü kurumsallaşmış bir yapıya sahip-
tir. Burada iki kadın gecenin birinde yemeğini 

yer daha sonra yürüyerek evine döner, kimse de 
dönüp bakmaz. Hiçbir rahatsızlık yaşanmaz. Kırklareli 

Türkiye’nin Yunanistan’a açılan ikinci kapısına sahiptir. 
Avrupa topraklarında yer alır. Mustafa Kemal’in 
doğduğu topraklarla özdeş bir toprağa sahiptir. Ben 

y
Burada her gün bir Zübeyde Ana, bir Mustafa 
Kemal dünyaya getirir. Burası demokrasinin, 
hoşgörünün, çağdaşlığın hüküm sürdüğü şehir.

Kırklareli’ne Bir 
simge Arıyorum!
Anladığım kadarıyla seyahat etmeyi  
seviyorsunuz!
Çok severim. Önümüzdeki hafta Hollanda’ya 
gideceğim. Sadece bir gezi olarak değil; bele-
diyecilik anlamında da önem taşıyor seyahat-
lerim. Çünkü Amerika’yı tekrar keşfetmeye 
gerek yok. Amerika zaten keşfedilmiş. 
Dolayısıyla Amerika’da neler keşfedilmiş-
se o hazır bilgileri, hazır tecrübeleri alıp 
buraya getirmek lazım. Ben 2002-2007 
ve 2011-2014 dönemlerinde milletve-
kiliydim. 2014’te genel başkanım “Sana 
Kırklareli’nde belediye başkanı olarak 
ihtiyacım var” deyince de milletvekil-
liğini bırakıp buraya geldim. O günden 
bugüne kadar gittiğim her yere bir yerel 
yönetici gözü ile bakıyorum. Mesela 
Bakü’de şemsiyeli bir genç kız heykeli 
görmüştüm. Herkes altında fotoğraf 
çekiliyordu. Ben de o heykelin bir benze-
rini aldım ve İstasyon Caddesi’ne koydum. 
Ama yanına da küçük bir öykü arıyorum. Yani 
insanların orada durup fotoğraf çektirme-
lerine bir gerekçe. Oraya bir öykü yazmayı 
düşünüyoruz. Ben bir simge arıyorum aslında. 
Her ilin bir sembolü, bir ürünü var. Ben de 
bunu arıyorum. Burası çok tarihi zenginliğe 
sahip bir yer ve bizde o önemini ön plana 
çıkartmaya çalışıyoruz. Yollarını, binalarını 
düzenledik. Atatürk’ün doğduğu evin bire bir 
aynısını buraya yapmayı planlıyoruz. 

Arıtma sistemini 
Yeniliyoruz

AvM Şeklinde 
Bir Kapalı Pazar

Yıllardır Kiraz 
festivali var

Amerika zaten keşfedilmiş. Dolayısıyla 
Amerika’da neler keşfedilmişse o hazır bilgileri, 
hazır tecrübeleri alıp buraya getirmek lazım. 
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09AYIN sÖYLEŞİsİ  

P
olitika, bürokrasi, siyaset... Bu kelimeler 
aklınıza ilk olarak ne getirir? Takım elbiseli, 
kravatlı, yüzünden ciddiyetin eksik olmadığı 
insanlar diye düşünüyorsanız eğer, henüz 

onu tanımıyorsunuz demektir! Kırklareli Belediye 
Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’ndan söz 

ediyoruz. Neşeli, esprili ve hepsinden öte 
müthiş donanımlı... Neredeyse her kelime-

sinde bir mesaj bulmak, bir ders almak 
mümkün. Ve tam bir Mustafa Kemal 

aşığı... Kesimoğlu’na konuk olduk, 
Kırklareli’ni ve projelerini kendi 

ağzından dinledik... …

Öncelikle belediye başkanı 
olarak Kırklareli’yi sizden 
dinleyebilir miyiz? 
Kırklareli bizim için bir cennet. 
Çok güzel, çok özel bir yer. 
Özel bir şehir ve güzel insan-
ları var. Buranın kendine özgü 
değerleri var, olmazsa olmazları 
var. Burada Mustafa Kemal’in 
değeri, önemi çok büyüktür. 

Burada yaşayan insanların nabzı 
Mustafa Kemal diye atar. Burada 

da her gün bir Zübeyde Ana, bir 
Mustafa Kemal dünyaya getirir. 

Burada yaşayan insanların hepsi laik, 
çağdaş, aydın, Atatürkçü insanlardır. 

En büyük özelliğimiz insan unsurudur. 
Engin bir hoşgörü kültürü vardır. Demok-

rasi kültürü kurumsallaşmış bir yapıya sahip-
tir. Burada iki kadın gecenin birinde yemeğini 

yer daha sonra yürüyerek evine döner, kimse de 
dönüp bakmaz. Hiçbir rahatsızlık yaşanmaz. Kırklareli 

Türkiye’nin Yunanistan’a açılan ikinci kapısına sahiptir. 
Avrupa topraklarında yer alır. Mustafa Kemal’in 
doğduğu topraklarla özdeş bir toprağa sahiptir. Ben 

de burada doğdum. Burada da öleceğim. Kırklareli 
Bulgarların hakimiyeti altında yaşadığı dönemde ismi 
Lozengrad’tır. Yani üzüm şehri. O dönemde bağcılık 
çok gelişmiş. Özellikle 19. yy başlarında Fransa’da 
bağlara hastalık geliyor, 5 yıl süre ile şaraplar bura-
dan Fransa’ya gidiyor. Burada gayrimüslimler şarap, 
Müslümanlar hardaliye üretiyorlar. O şarap o günün 
ulaşım ve teknolojisi ile Kıyıköy beldemize gidiyor. 100 
km manda arabalarıyla, oradan da deniz yolu ile Mar-
silya’ya gidiyor. Fransızlar 5 yıl süre ile Kırklareli’nin 
şarabını içiyorlar. 5 yılda 70 milyon litre şarap gidiyor 
buradan. O zaman bağcılık çok önemli bir sektör, onun 
için buranın adı üzüm şehri. Müslümanlar da  hardaliye 
üretiyor demiştim. Hardaliye ise üzüm suyu, alkolsüz 
bir içecek. Tamamen organik bir biçimde üzüm suyu, 
hardal tohumu, vişne yaprağı birlikte harmanlanıyor. 
Nefis aroması olan, vücut sağlığı açısından da son de-
rece önem arz eden bir içecek. 21 Aralık 1930 
tarihinde Mustafa Kemal şehrimize ge-
liyor, kendisine ikram edildiğinde 
çok beğeniyor ve milli içecek 
haline getirilmesi konusun-
da talimat veriyor. Ancak 
zaman içerisinde üzüm 
bağları birer birer 
kapatılıyor, bun-
dan dolayı bağcılık 
geriye düşüyor. Ama 
son zamanlarda 
bağcılığın önemi bir 
kez daha kavrandı, 
etrafımızda çok fazla 
şarap ve hardaliye 
üretimi yapan işletme-
ler artmaya başladı.

Bunun için belediyeden 
bir destek oldu mu?
Bizim öyle bir desteğimiz söz ko-

nusu olamaz çünkü üretim alanları belediye sınırları 
dışında. Ama biz buranın zengin bir kaynağı olarak 
manen sahiplenip onun üretimini teşvik ediyoruz. 
Hardaliye üreticilerini bir kooperatif çatısı altında 
toplayarak ürünü teşvik ettik, üretimini artırdık ve 
ihracaatını gerçekleştirdik.  

‘’Kırklareli kültür merkezi haline gelecek’’ diye bir 
sözünüz var..
Ben bunu çok istiyorum.

İYİ SİYASETÇİ DUVARIN ARDINI GÖRÜR
Bunun için başka projeleriniz var mı?
Yunanlıların egemen olduğu dönemde Saranta 
Ekklisies diye 40 kiliselik bir tarih var. 40 kiliselik 
bir alanımız yok ama elimizde olan parsellere bir 
kilise yapacağız. Bulgaristan’la ilişkilerimiz gayet 
güzel. Bulgaristan’daki devlet müzesi her şeyiyle 

kiliseyi yapacak. Ben bunu ibadet için değil 
de daha çok ziyaret için yapıyorum. 

Yerel yönetim anlamında ihtiyaç-
larımız çok. Biz biraz geride 

kalıp büyümediğimiz için 
maalesef Kırıkkale ile 

karıştırılıyoruz. Ben 
yerel yönetici olarak 
bu açığı telafi etmek, 
ortak aklı kullanarak 
bu kenti modern bir 
kent haline getir-
mek istiyorum. Di-
ğer illerle aramızda 

olan düzey farkını da 
sıfırlamak istiyorum. 

Bunun için iki yıldır ça-
lışıyoruz. Duvarın önünü 

herkes görür ama iyi bir 
siyasetçinin duvarın arkasını 

görmesi lazım.

y
Ortak aklı kullanarak bu kenti modern bir kent haline 
getirmek istiyorum. Duvarın önünü herkes görür ama 
iyi bir siyasetçinin duvarın arkasını görmesi lazım.

Bunun aslında bir örneği de basında da 
oldukça duyulan zihinsel engelli ressam  
Muhammed Yalçın’ın çizimleri değil mi? 
Tanışmanız nasıl oldu?
Muhammed’i ilk önce Sayın Genel 
Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu keşfetti. 
Evini ziyaret ederek çizimlerini gördü. 
Biz de Engelliler Haftası’nda buraya 
davet ettik. Burada tanıştık. Daha farklı 
yerleri de boyamaya devam edecek. Mu-
hammed 28 yaşında zihinsel engelli bir 
kardeşimiz ama böyle bir yetenek sahibi. 
Çok güzel çizimler yapıyor.

Bunun dışında Kent Müzesi inşaatınız devam 
ediyor mu?
Evet, restorasyonu devam ediyor. Orada altı 
oda, bir de mahzen var. Bu topraklarda çok 
uzun yıllar yaşamış insanların belge, bilgi, 
dökümanlarını araştırıyorum. Onları orada 
sergileyeceğiz. Yaşam alanlarında kullanılan 
makasından tutun da sobasına, akordeo-
nundan çatalına bulup orada sergilemeye 
çalışacağız. Bir odasını Bulgar Konsolosluğu 
bir odasını Yunan Konsolosluğu döşeyecek. 
O dönemde kendilerine ait araç gereçler, 
objeler ile. En alt katını da ben çok önemsi-
yorum, Aşağıpınar’da bir kazı var, M.Ö. 5800 
yılına tekabül eden, Traklara ait. Başında 
Prof. Dr. Mehmet Özdoğan var, çok gayretli 
bir hocamız. Oradan çıkan objelerin imitas-
yonlarını da o müzede değerlendireceğiz. Bu 
kentin çok güzel harikaları var. İğneada’da 
Longoz Ormanları var. Bu ormanlar su içeri-
sinde ve dünyada üç tane örneği var. Koruma 
altına alınmış dünya harikası bir yer. Ama 
oraya nükleer santral yapılmak isteniyor. Biz 
doğa halkı olarak çevreye son derece saygı-
lıyız. Son derece doğaya sahip çıkan anlayışa 
ve kararlılığa sahibiz. Çünkü yaşadığımız bu 
çevreyi çocuklarımızdan emanet aldık. 

Muhammed 
Devam Edecek

siyasetçinin 
Karısı Duldur!

Yunanlılar ve 
Bulgarlarla Müze 
Hazırlığı

Engellilere Özel 
Araç Görevde 

BAŞKANLA ÖZEL

Down sendromlu istihdam projeniz ödül aldı. 
Bu proje ile ilgili neler söylemek istersiniz?
Bizim ‘Dostluk Evi’miz var. Down Sendrom-
lu kardeşlerimize; kamuoyunun dikkatini 
çekmek, onların önündeki engelleri kaldır-
mak, onların yaşam alanını kolaylaştırmak 
adına böyle bir proje geliştirdik. Çok yerde 
uygulanmış bir proje. Biz o projeyi alıp kendi 
bünyemize uyarladık. Proje kapsamında Down 
sendromlu kardeşlerimiz orayı çalıştırıyorlar. 
Yanlarında ebeveynleri var, onlar da yardımcı 
oluyorlar. Hem bir meşguliyet içerisine giri-
yorlar hem de para kazanıyorlar. Biz bu projeyi 
kendi bünyemize uyarladığımız için Sosyal 
Demokrat Belediyeler Birliği’nden ödül aldık, 
bu Kırklareli halkına verilmiş bir ödül. Engelli 
vatandaşlarımız için araç aldık. İşleri olduğun-
da arıyorlar. Bizim aracımız gidip onları alıyor. 
İşleri bitince de evlerine bırakıyor. Kendi 
evlerinde bulabilecekleri içinde doktoru, hasta 
bakıcısı olan bir tesis yapacağız. Ebeveynler 1 
hafta 10 günlük bir süreç içerisinde çocuğunu 
bize teslim edip başka işleri varsa onları halle-
debilecek. İnsanları mutlu etmek çok güzel bir 
şey. Biz küçük yatırımlarla büyük mutluluklar 
sağlayan bir yapıya sahibiz. 

Amerika zaten keşfedilmiş. Dolayısıyla 
Amerika’da neler keşfedilmişse o hazır bilgileri, 
hazır tecrübeleri alıp buraya getirmek lazım. 
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Ailenizle nasıl vakit geçiriyor-
sunuz?
Fırsat buldukça görüşüyoruz! 
Oğlum var, Bilkent Üniversitesi 
Uluslararası İlişkileri bitirdi. Eşim 
de burada siyasetin içerisinde. 
Aileniz şikâyetçi olmuyor mu bu 
yoğunluktan?
Siyasetçinin parası pul, kendisi 
kul, giydiği çul, karısı duldur. Siya-
set bizim yaşam biçimimiz artık. 
Sporla aranız nasıl?
Yok denecek kadar az. Ama 
mutfakla aram fena değildir. 
Öğrenciyken çok güzel kuru 
fasulye, köfte, hamsi yapardım. 
Favorim mantar çorbası, un ve 
irmik helvasıdır. Çünkü düzensiz 
uyuyorum ve düzensiz besleniyo-
rum yoğunluktan dolayı. 
Hangi takımı tutuyorsunuz?
Beşiktaş. Ama çok iyi bilmiyorum 
futbolu. Daha çok basketbolla 
iyidir aram. 
Şu an okuduğunuz bir kitap  
var mı?
Soner Yalçın’ın Galat-ı Meşhur 
kitabını okuyorum. Ne kadar  
yorgun olsam da en az 20-30 
sayfa okumadan uyumam. 
Yaşam felsefesi olarak benimse-
diğiniz bir öğreti var mı?
Mutlu olmak. Her şeye rağmen 
mutlu olabilmek. Bardağın dolu 
tarafını gören anlayışa sahibimdir, 
sabırlıyımdır ve empati kurarım. 
Emekle, tırnağımla kazıya kazıya 
geldim. Özgüveni yüksek bir insa-
nım ve demokrasiden yanayım. 

Dev 
Yaşam Alanı Yolda 

Aday olduğumda ortak aklı kullanarak 5 proje 
oluşturduk. Onlardan bir tanesi otopark projesi. 

İkincisi yeni hizmet binamız. Üçüncüsü “Bu kenti ortak 
aklı kullanarak yöneteceğiz” dedik. Sivil toplum gücü 

önemli. Yeni hizmet binamızı yaptıktan sonra mevcut hizmet 
binamızı ikiye bölerek bir bölümünü gençlere bir bölümünü 

sivil toplum örgütlerine tahsis edelim dedik. Dördüncüsü 
kent dışına çağdaş bir otogar yapacağız. Beşinci projemiz 

de bizim herkese hitap edebilecek yaşam alanlarına 
ihtiyacımız var. Bunun için Orman Bakanlığı’ndan 
Karahıdır Korusu’nu 27 yıllığına kiraladık. Sayın 

bakanımıza şükranlarımı iletiyorum. Partiler 
üstü davranarak bize orasını tahsis etti. 

1 milyon 200 bin metrekarelik 
müthiş bir alan. 

RÖPORTAJ: CANSU MEŞEDİLCİ
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MARMARA HABER
TEMMUZ1010 BİRLİKTEN HABERLER

Mülteci krizinden en çok etkilenen Akdeniz belediyeleri 
‘Mültecilere Ev Sahipliği Yapan Topluluklar için Birlikte 
Öğrenme Çalıştayı’nı Amman’da gerçekleştirdi

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 
Hukuk Platformu I. Hukuk Çalıştayı, 
1 Haziran 2016 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleşti. Çalıştay belediye hukuk işleri 
müdürlerini ve avukatlarını buluşturdu. 
Üye belediyelerin toplamda 84 hukukçusu 
tam gün süren çalıştayın birinci oturumun-
da “Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız 
El Atma”, “İmar Uygulamaları ve Kentsel 
Dönüşüm” ve “Kamu Avukatları ve Belediye 
Çalışanları Özlük Hakları” konuları konuşul-
du. 8 masadan oluşan çalıştayın ilk oturum 
sunuşları masa moderatörlerince yapıldı. 
İkinci oturumda ise “Belediye Gelirleri”, 
“Kamu İhale Mevzuatı” ve “İşyeri Açma ve 
Çalıştırma Ruhsatları” başlıkları detayları 
ile tartışıldı.  Yaşanan problemler tespit 
edilerek çözüm önerileri sunuldu. 

“VERİMLİ BİR ÇALIŞMA OLDU”
İSKİ I. Hukuk Müşaviri ve MBB Hukuk 
Platformu Başkanı Av. Mahmut Kocameşe, 
çalıştay sonunda kısa bir değerlendirme ya-

parak şun-
ları aktardı:  
“Bugünkü çalıştayın 
yerel yönetimlerin en çok kar-
şılaştığı hukuki sorunların tartışılması ve 
bunlara ilişkin çözüm önerilerinin sunulması 
açısından çok verimli bir çalışma olduğu 
kanaatindeyim. İstanbul’daki ilçe belediye-
lerinin avukatları tarafından temsil edildiği 
bu çalıştayın çıktıları rapor haline getirile-
cek ve mevzuatta değişikliğe ihtiyacı olan 
maddelerin düzenlenmesinde teklif metni 
oluşturulacak ve ilgili makamlara iletilecek-

tir.” İstanbul’un ilçe 
belediyelerinin mevzuat 

eksikliğinden dolayı yaşadığı 
problemlerin masaya yatırıldığı toplantı 
gün boyunca devam etti. Çözüm önerileri 
ve iyileştirmeye yönelik fikirlerin sunumları 
gerçekleştirildi. Toplantının çıktıları rapor 
haline getirilerek merkezi yönetime sunul-
mak üzere hazırlık aşamasına geçildi. Mar-
mara Belediyeler Birliği Hukuk Platformu, 
bir sonraki toplantısının ilçe belediyelerden 
birinin ev sahipliğinde eylül ayı sonunda 
gerçekleştirileceğini belirledi. 

MBB ALDA 
İÇİN PARİs 
YoLuNDA

KÜLTÜR-sANAT 
YÖNETİcİLERİNE
EĞİTİM

Marmara Belediyeler Birliği; 
Fransa’nın başkenti Paris’te 
10-13 Mayıs 2016 tarihle-
rinde gerçekleştirilen ALDA 
Genel Kurul toplantısı ve 
2015 Avrupa Kalkınma Yılını 
Aktifleştirme Özel Girişimi 
Etkinliği’ne katıldı. Marmara 
Belediyeler Birliği’ni Genel 
Sekreter M. Cemil Arslan ve 
Uluslararası İşbirliği Uzmanı 
Burcuhan Şener temsil etti.  
10 - 11 Mayıs tarihlerinde 
Avrupa Komisyonu’nun 
“Kalkınmada Devlet Dışı 
Aktörler ve Yerel Yönetimler 
Hibe Programı” kapsamında-
ki LADDER (Kalkınma Eğitimi 
ve Farkındalık Oluşturma 
için Öncü Kurumlar Olarak 
Yerel Yönetimler) Projesi’nin 
Yönetim Kurulu toplantısında 
projenin kapsamlı değerlen-
dirmesi, stratejik analizler ve 
ileriye yönelik planlamaların 
yanı sıra tematik ve coğrafi 
çalışma grubu toplantıları 
yapıldı.  Fransa Dışişleri 
Bakanlığı’nda yapılan ALDA 
Genel Kurul toplantısında 
Oriano Otocan yeniden 
seçilerek ikinci kez ALDA 
Başkanı oldu.

Kültürün ve sanatın deği-
şik dallarında incelemeler, 
tahliller yaparak, geleneksel, 
modern, yerli ve yabancı 
kültür ve sanat çalışmaları 
incelemek, takip etmek  ve 
bu alanda araştırmacı ve 
uygulayıcı yöneticilerin ye-
tişmesine katkıda bulunmak 
amacıyla yola çıkan Marmara 
Belediyeler Birliği Yerel 
Yönetim Akademisi, kültür 
ve sanat yöneticiliği eğitim-
lerini gerçekleştirdi.  Kültür 
ve Sanat Yöneticiliği eğitim 
programı kapsamında dersler        
22 Nisan - 14 Mayıs tarihleri 
arasında yapıldı. Eğitimlerde 
ülkelerin ya da toplulukların 
düşünce ritüellerini ve alış-
kanlık özelliklerini, özgünlük, 
estetik, yaratıcılık, izleyici/
alıcı gibi kavramları, insan 
ve toplulukların kendi tarihi 
içinde sanatın yeri ve gelişimi 
gibi içerikler işlendi. 

Fransa’nın başkenti Paris’te 
düzenlenen ALDA Genel 
Kurul toplantısında LADDER 
projesinin kapsamlı değer-
lendirmesi yapıldı

MBB Yerel Yönetim Akade-
misi kültür ve sanat çalışma-
larını incelemek, takip etmek 
ve araştırmak amacıyla 
eğitimler gerçekleştirdi

HuKuK PLATfoRMuNDA 
RAPoR HAZIRLIĞI 
BAŞLADI
MBB Hukuk Platformu, 
İstanbul’un ilçe 
belediyelerinin 
mevzuattaki eksikliklerini 
konu alan toplantıda bir 
araya geldi

Marmara Belediyeler Birliği; bu kongre 
kapsamında yapılan UCLG-MEWA’nın 
yönetim organlarının yeniden seçilmesi 
sonucu konsey üyeleri arasında yer aldı. 
Gerçekleştirilen kongrede; UCLG-MEWA 
yönetim kurulu, konsey ve genel kurul 
ortak toplantısı gündemi kapsamında, 
2016-2019 dönemi için yönetim organları 
seçildi. 19 Nisan 2016 tarihinde gerçekle-
şen kongrede; Gaziantep Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Fatma Şahin UCLG-MEWA 
başkanlığına seçildi. UCLG-MEWA eş 
başkanlıklarına ise; Dannieh Belediyeler 
Birliği Başkanı (Lübnan) Mohamed Saa-

dieh, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı 
Burhanettin Kocamaz, İrbid Büyükşehir 
Belediye Başkanı (Ürdün) Hussein Bani 
Hani, Filistin Yerel Yönetimler Birliği 
(APLA) Başkanı Moussa Hadid, Tebriz Be-
lediye Başkanı (İran) Sadegh Najafi seçildi. 
UCLG-MEWA Saymanı Gebze Belediye 
Başkanı Adnan Köşker  ve  UCLG-MEWA 
Ombudsmanı Şişli Belediye Başkanı Hayri 
İnönü olarak belirlendi. Kongrede birinci 
gün; UCLG-MEWA’nın üç yıllık dönemi 
kapsayan faaliyetlerine ilişkin kapsamlı 
bilgilendirmeler ile çalışma dönemine ait 
faaliyet programları görüşüldü. 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde UCLG-MEWA 5. 
Olağan Kongresi,  19 - 21 Nisan tarihlerinde Divan Otel’de gerçekleşti 

MBB; UcLG-MEwA Konseyinde

Mülteci krizinden etkilenen Akdeniz 
Belediyeleri Amman’da bir araya geldi. 
Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) 
ve Dünya Bankası tarafından düzen-
lenen çalıştaya, Ürdün Hükümeti, 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG-MEWA), Alman Uluslararası 
İşbirliği Kurumu (GİZ) ve Medcities’in 
de içinde bulunduğu ortaklar destek 
verdi. Çalıştaya Marmara Belediyeler 
Birliği’ni temsilen Genel Sekreter M. 
Cemil Arslan ve Uluslararası İşbir-
liği Uzmanı Burcuhan Şener katıldı. 
Hırvatistan, Mısır, Almanya, Irak, 
Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin ve Türki-
ye’den temsilcilerin olduğu çalıştaya 
çeşitli uluslararası kuruluşlardan da 
temsilciler katıldı. Katılımcılar, iki tam 

gün boyunca farklı alt konulardaki 
çalıştaylara katılım gösterdi. Filistin’in 
Al Thahiriya Belediye Başkanı Akram 
Abuallan, Filistin’in hala işgal altında 
olduğuna dikkat çekti ve bütün zorluk-
lara rağmen belediyenin çalışmalarını 
sürdürdüğünü belirtti. Gaziantep Bele-
diyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy ise 
Türkiye’nin 2014 yılından bu yana dün-
yada en fazla mülteci barındıran ülke 
konumuna geldiğini vurguladı ve Tür-
kiye’deki Suriyeli sayısının 3 milyonu 
bulduğunu ekledi. Türkiye’nin Suriyeli 
mülteciler için yaptığı insani yardımın 
10 milyar doların üzerinde olduğu-
na dikkat çeken Aksoy, buna karşın 
uluslararası toplumun desteğinin 455 
milyon dolarda kaldığını aktardı.

Akdeniz’in Gündemi  Mülteciler
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Marmara Belediyeler Birliği’nin ‘marka organizasyonları’ arasına giren Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nin 
üçüncüsü İstanbul’da gerçekleştirilecek. Zirvenin mottosu ise ‘Akıllı Belediye-Akıllı Şehir’ olacak

Zirveyle ilgili 
konuşan Marmara 

Belediyeler 
Birliği Başkanı 
Altepe “Çağın 

gereklerine ayak 
uydurabilmeleri için 

şehirlerin adeta birer 
inovasyon merkezine 

dönüşmesi gerek” dedi

Geçtiğimiz yıl Bursa’da düzenlenen Akıllı Belediyecilik Zirvesi 16 oturuma sahne olmuş 
belediyelerin çağın gereklerini karşılama adına yaşadığı sorunlara ‘akıllı’ çözümler aranmıştı

Marmara Belediyeler Birliği’nin geçen 
yıl Bursa’da düzenlediği Akıllı Bele-
diyecilik Zirvesi’ne bu yıl İstanbul ev 
sahipliği yapacak. Dev organizasyon 
26- 27 Eylül tarihlerinde Hilton İstanbul 
Bosphorus’da gerçekleşecek. Bu sene 
‘Akıllı Belediye - Akıllı Şehir’ mottosuyla 
düzenlenecek olan Akıllı Belediyecilik 
Zirvesi (ABZ), topluma daha iyi bir hayat 
standardı sağlamak adına teknolojiye 
uyumlu kentler yaratma sürecinde özel 
sektör ile yerel yönetimleri bir araya 

getirmeyi amaçlıyor. Bu büyük buluşma-
da özel sektörün ve yerel yönetimlerin 
önemli aktörleri yer alacak.

ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENİYOR
Belediyelerin teknolojik gelişmelere ve 
çağın gereklerine uygun donanıma sahip 
olmalarını ve sundukları hizmet kalitesi-
nin artırılmasını hedefleyen MBB bu yıl 
ABZ’nin üçüncüsünü düzenliyor. Beledi-
ye başkanlarından akademisyenlere, özel 
sektör temsilcilerinden alanında uzman 

isimlere kadar çok sayıda katılımcının yer 
alacağı ABZ’de,  yerel yönetimler ile tek-
nolojiyi buluşturacak; modern kentlerin 
daha cazip hale getirilmesinde teknoloji 
ve yerel yönetimlerin hangi noktalarda 
buluşabileceği sorusuna cevap aranacak. 
MBB’nin bu yıl 26 - 27 Eylül tarihlerinde 
Hilton İstanbul Bosphorus’da düzenleye-
ceği zirvenin iş ortakları arasında Türkiye 
Bilişim Derneği, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
gibi kurumlar bulunuyor.

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Recep Alte-
pe, İstanbul’da gerçekleşecek zirveye ilişkin şunla-
rı söyledi: “Akıllı şehir, teknolojiyi aşan bir kavram. 
Modern çağın gereklerine ayak uydurabilmeleri 
için şehirlerin adeta birer inovasyon merkezine 
dönüşmesi gerekiyor. Şehirlerin alt yapısının her 
türlü teknolojik gelişmeye ayak uydurabilecek 
şekilde kurgulanması ve güncellenebilir olması 
büyük önem taşıyor. Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nin 
yerel yönetimlere büyük katkılar sunacağına 
inanıyor ve yenilikçi uygulamaları şehirlerimizle 
buluşturmak için çabalıyoruz.”

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 
tarafından geçtiğimiz yıl ikincisi dü-
zenlenen Akıllı Belediyecilik Zirvesi’ne 
Bursa ev sahipliği yapmıştı. Merinos 
AKKM’de 14-15 Mayıs tarih-
lerinde gerçekleştirilen 
zirvede 16 oturumda 
akıllı belediyecilik, 
akıllı belediyecilikte 
bilişim, kardeş 
belediyecilik, 
belediye vatan-
daş ilişkilerinde 
teknolojinin rolü 
ve siber güvenlik 
gibi temel konular 
ele alındı. Dönemin 
Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’nun da yer 
aldığı zirvede konuşan MBB ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe “Bugün geldiğimiz nokta-
da şehir yönetimlerinin sorumlulukları, 

cevaplaması gereken sorular, çözmesi 
gereken sorunlar da bu nüfusla birlikte 
artıyor. Daha iyi, daha kaliteli bir şehir 
yaşamı ‘akıllı şehir’ kavramıyla birçok 

noktada kesişiyor. Bu kavram 
şehirlerin tüm o karmaşa-

sı, sorunları arasında 
çözüm ağlarıyla 

parlıyor. Akıllı şe-
hirler, ancak akıllı 
belediyecilik hiz-
metleri ile hayata 
geçebilecek pro-
jelerdir. Akıllı bir 

şehir, şehre dair ve 
küresel sorunlara 

hızlı bir şekilde yanıt 
vermelidir. Ulaşımı, 

enerjiyi, sağlık hizmetlerini 
ve atıkları dijital teknolojiler-

den istifade ederek yönetmeliyiz. Bu 
hizmetleri sürdürülebilir ve verimli bir 
şekilde sunmalıyız” demişti. 

Geçen sene “Başkan 
Cafe” konsepti altın-
da Balkan ülkelerin-
den gelen yaklaşık 30 
Belediye Başkanı ile 
Türkiye’deki kardeş 
belediyeleri birleşti-
ren zirve için Marma-
ra Belediyeler Birliği 
Genel Sekteri M. 
Cemil Arslan “Özel-
likle Türkiye’deki 
belediyelerin smart 
teknolojiler alanında 
biraz daha derinleş-
meleri gerektiğini ve 
özel sektör ile el ele 
verme ihtiyacında 
olduklarını düşünü-
yorum. Dolayısıyla bu 
konu ülkemizde tam 
anlamıyla oturana 
kadar belediyelerin 
dikkatini cezbetmeye 
devam edecektir.” 
diye konuştu. 

POZİTİF ETKİ
Arslan sözlerine şöy-
le devam etti: “Dijital 
çağın ihtiyaçlarına 
yanıt aradığımız 
zirvenin geçen yılki 
katılımcıları arasında 
Baytom, E-Kent, Hi-
tachi, Litera Bilişim, 
Turksat, Teknomobil 
gibi bilişim dünyası-
nın öncü firmaları ve 
otomotiv sektörün-
den Otokoç, Ford 
Erdeğer Motorlu 
Araçlar ve Karsan 
gibi firmalar yer 
almış; ilki 2013 
yılında yapılan Akıllı 
Belediyecilik Zirvesi, 
Vodafone anaspon-
sorluğunda Huawei, 
IBM, Mobisis, Pana-
sonic, Vector, Mobit, 
Sistaş, Netcad,firma-
larının sponsorluğu 
ile gerçekleşmişti.

Altyapı, ulaşım ve 
enerji konularında 
yapılan yatırımlar 
kendini kısa bir sü-
rede amorti ederek 
şehre daha kaliteli 
hizmet edilmesini 
sağlamaktadır. 
Sonuçta bu tekno-
lojiler kısa vadede 
hizmet iyileştirmesi 
temin ederek başta 
yerel yönetimler 
olmak üzere merkezi 
yönetimin de kaynak 
kullanımını tümüyle 
pozitif anlamda 
etkileyecek  
uygulamalardır.”

MBB tarafından dü-
zenlenecek Akıllı Be-
lediyecilik Zirvesi’nde 
neler konuşulacak? 
Zirvenin katılımcılara 
katkısı açısından 
geçen yıl yapılan Akıllı 
Belediyecilik Zirvesi, 
önemli bir referans 
olarak ön plana çıkı-
yor. Geçen yıl yapılan 
zirve  süresince başta 
ilk oturumda olmak 
üzere akıllı şehir ve 
akıllı belediyecilik 
kavramları tanım-
landı. Sonrasında 
alanında yetkin isim-
ler akıllı belediyecilik 
kavramı çerçevesinde 
etkin afet yönetimini, 
belediye - vatandaş 
ilişkilerini, bilişim 
altyapısını, veri mer-
kezleri ve yönetimini, 
2023 vizyonu çerçe-
vesinde akıllı ulaşım 
sistemlerini, medya 
yönetimini, altyapı 
yönetimi ve kazısız 
teknolojileri, kalite yö-
netimini, dijital bele-
diyeyi, belediyecilikte 
finansman fırsatlarını, 
şebeke yönetimi ve 
güvenliğini, belediye 
- üniversite işbirliğini, 
trafik güvenliğini, 
siber güvenliği, çevre 
ve enerji yönetimini 
ele aldılar.

Zirvenin en dikkat 
çekici oturumların-
dan biri de “‘Akıllı 
Belediyecilikte Etkin 
Afet Yönetimi’ idi. 
Türkiye ve Japonya 
İşbirliğinde Marmara 
Bölgesi’nde Deprem 
ve Afet Riskinin Azal-
tılması Projesi’nin 
(SATREPS) başında 
bulunun Nagoya 
Üniversitesi Afet 
Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. 
Yoshiyuki Kaneda 
da bu oturumda 
konuştu. Zirve öncesi 
gazetecilere açık-
lamalarda bulunan 
Kaneda, şunları 
kaydetti: “Depremde 
öngörü ya da tahmin 
süreci var. Kastet-
tiğimiz; ‘Şu gün, şu 
saatte deprem veya 
afet gerçekleşecek’ 
diye tahmin çok zor. 
Genel olarak belki 
birkaç yıl içerisinde 
belirli bir bölgede 
oluşacak bazı durum-
ları öngörebiliyoruz.”

‘DİKKAT 
cEZBETMEYE 

DEvAM  
EDEcEK’

vATANDAŞA 
HİZMET İÇİN 
TEKNoLojİ 
KuLLANIMI

jAPoN 
PRofEsÖR 
DEPREMİ 
ANLATTI

16 oTuRuMDA BELEDİYELERE 
AKILLI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Akdeniz’in Gündemi  Mülteciler

‘Şehirler İnovasyon Merkezine Dönüşmeli’

AKILLI BELEDİYE AKILLI ŞEHİR



MARMARA HABER
TEMMUZ12 ALTYAPI vE YATIRIMLAR

Osmaneli Belediyesi yaz 
sezonunun gelmesi ile orman 
yangınlarına karşı tedbirlerini 

artırıyor. Araç parkını güçlendir-
meye devam ederek araçların 

bakım ve onarımlarını yaptırıyor

Edremit Belediyesi kenti daha 
yeşil ve modern bir hale getir-
mek için çalışmalarını aralık-
sız sürdürüyor. Düzenlemesi 

tamamlanan park ve yeşil 
alanlar dikkat çekiyor

oSMANELİ - BİLECİK  Son yıllarda 
birbiri ardına kazandırdığı yatı-
rımlarla hizmet ağını genişleten 
Osmaneli Belediyesi, makine 
parkını da ciddi anlamda geliştir-
me kararlılığını devam ettiriyor. 
Osmaneli Belediye Başkanı  
YMM Münür Şahin, “Vatandaş-
larımıza yönelik hizmetlerin kısa 
sürede ve kaliteli bir şekilde 
yapılması amacıyla Çevre Koru-
ma ve İtfaiye Müdürlüklerimizin 
ortak çalışması sonucu Osmaneli 

Belediyesi araç parkı güçlendiril-
di. Özellikle yaz aylarının gelmesi 
ve orman yangınlarıyla ilgili 
tedbirlerin alınmak istenmesi do-
layısıyla üç adet itfaiye aracımız 
bakım ve onarımdan geçirilerek 
yaz sezonuna hazır hale getirildi” 
dedi. Başkan Şahin, Osmaneli’nin 
orman yangınları açısından çok 
hassas bir bölge olduğunu, bu 
sebeple Orman İşletme Şefliği 
ile koordineli bir şekilde hareket 
edilmesi gerektiğini vurguladı.  

EDREMİT - BALIKESİR  Edremit 
Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri tarafından 
ilçenin çeşitli noktalarında yapı-
lan yeşil alan düzenlemeleri tüm 
hızıyla devam ediyor. Edremit ilçe 
sınırları içerisinden geçen E-87 
Karayolu refüjlerinin düzenlen-
mesinin yanı sıra ilçe merkezi ve 
mahallelerindeki park düzenle-
meleri ile ilçe yeşil bir görünüme 
bürünmeye başladı. İlçenin giriş 
ve çıkışlarındaki kavşaklarda ya-

pılan düzenlemeler vatandaşlar 
tarafından büyük beğeni ile karşı-
landı. Kavşak çalışmaları ile kent 
modern görünümüne kavuşuyor. 
Başkan Saka, “Parklarından, oyun 
alanlarına, spor sahalarından, 
kavşak ve refüj düzenlemelerine 
kadar amacımız daha yeşil ve gü-
zel bir Edremit yaratabilmek. 47 
mahallesi ile büyük bir kent olan 
Edremit’imizde yeşil dokunun 
daha fazla olması için çalışmaları-
mızı yürütüyoruz” dedi.

2017 yılı başında temeli atılacak olan pazar yeri için Başkan Kafa-
oğlu bilgi aldı. Plevne Mahallesi Öğretmenevi civarında yer alacak 
olan pazar yerinin üst katına da çok amaçlı salon yapılacak

Altıeylül Modern Pazar Yerine Kavuşuyor

ALTIEYLÜL - BALIKESİR  Altıey-
lül Belediyesi’nin 2017 yılının 
başında temelini atmayı plan-
lanladığı Kapalı Pazar projesi 
için  Başkan Kafaoğlu ayrın-
tılı çalışmalarını sürdürüyor. 
Başkan Kafaoğlu proje alanını 
gezerek, alan hakkında bilgi aldı. 
Plevne Mahallesi Öğretmenevi 
civarında yer alan 3,5 dönüm 
alan üzerine kurulacak olan 
kapalı pazar yerinin bodrum 

katı otopark olarak hizmet 
verecek. Vatandaşlar pazara 
geldiklerinde araç park sorunu 
yaşamadan araçlarını otoparka 
bırakıp alışverişlerini yapabi-
lecek. Giriş katı modern, rahat 
ve kolay ulaşılabilir bir pazar 
yeri olacak. Balıkesir’de ilk kez 
gerçekleşecek olan bu binanın 
özelliği; kapalı pazar yeri ile 
birlikte otopark ve çok amaçlı 
salonun da bulunması.

Osmaneli’nin Araçları Yaz 
Sezonuna Hazır 

Edremit’in caddeleri Daha 
Modern Olacak

KANDIRA - KoCAELİ  Kandıra 
Belediyesi ile Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi işbirliğinde 
yapılacak olan  “Güzel Evim 
Güzel Kentim” projesinde 
“Çarşı – Turan Güneş – 
Türkocağı Caddeleri Cephe 
İyileştirme ve  Kandıra 1. 
Etap Çarşı Mahallesi Cephe 
İyileştirme Projeleri için  50 
adet binanın cephe iyileştir-
me çalışmaları yapıldı. İlçe 
esnafıyla bir araya gelen 
Kandıra Belediye Başkanı 
Ünal Köken çalışmalar ile 
ilgili “Büyüyebilmenin ve 
gelişebilmenin, projelerin 
altından kalkabilmenin te-
melinde birlik ve beraberlik 
vardır” diyerek “Yapacağımız 
projeleri esnafımızla el ele 
vererek daha sağlıklı yürüte-
bileceğiz” dedi. 

BİNALARIN 
İYİLEŞME DÖNEMİ

ERENlER - SAKARYA  Erenler 
Belediyesi’nin Çaybaşı 
Mahallesi Fabrika Cad-
desi’nde gerçekleştirdiği 
asfalt çalışması vatandaş-
lar arasında büyük sevinç 
yarattı. Çalışmalarını 
aralıksız sürdüren Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 
2100 m. uzunluğundaki 
Fabrika Caddesi’ni boydan 
boya asfaltlıyor. Bölgede 
yapılan inşaat çalışmaları ve 
çevre fabrikalara giden tır ve 
kamyonların geçmesi sonucu 
özelliğini kaybeden asfaltın 
en kısa zamanda yenilenme 
çalışmasının tamamlanacağı 
belirtildi. Konu ile ilgili bir 
açıklama yapan Başkan Öz-
türk; “Bu yolun asfaltlanması 
gündemimizdeydi. Halkımıza 
hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

BoYDAN BoYA 
AsfALTLANDI

güRSU - BURSA Gürsu Bele-
diyesi tarafından gerçekleş-
tirilen çalışmalarla yollar yaz 
tazeliğine kavuşturuluyor. 
Yürütülen üstyapı hizmetleri 
kapsamında yapılan bordür, 
parke, tretuvar ve asfalt 
çalışmalarıyla Gürsu yeni 
görünümünü kazandı. Çağdaş 
kent kimliğiyle gelişimini 
sağlamak amacıyla çalışma-
larını yürüttüklerini belirten 
Gürsu Belediye Başkanı 
Mustafa Işık, “Gürsumuz’ un 
sahip olduğu tarihi dokuyu 
ve zengin tarım arazilerini 
kaybetmeden gelişmesi 
için çalışıyoruz. İlçemizin 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için, ilçe halkımızın talepleri 
doğrultusunda çalışmalarımı-
zı yürütüyoruz” dedi. 

GÜRsu’NuN 
YoLLARI YENİLENDİ

İSTANBuL  Kirazlı’dan Bakırköy İDO İskelesi 
istikametine 9 kilometrelik 9 istasyonlu metro 
hattının temel atma töreninde AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı 
Özkan Poyraz’ın yanı sıra çok sayıda milletve-
kili de yer aldı.

AÇILIŞ 20 ARALIK’TA OLACAK
Başbakan Binali Yıldırım, Bakırköy-Bahçeliev-
ler-Kirazlı Metro Hattı Temel Atma Töreni’nde 
yaptığı konuşmada, mübarek bir ayda, müba-
rek bir şehre güzel bir hizmetin başlangıcında 
vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk 
duyduğunu belirterek, “Hayırlı uğurlu olsun.  

En geç 2018’in sonunda, artık Bakırköy İDO İs-
kelesi’nden Kirazlı’ya kadar, Bakırköy Özgürlük 
Meydanı, Bahçelievler ve Kirazlı’ya kadar, tam 9 
kilometre metro yerin altından gidecek.  40-50 
dakikada buraya geliyordunuz, şimdi artık 10 
dakikada geleceksiniz, 10 dakikada da gidecek-
siniz. İstanbul, Türkiye’nin özetidir ve mozaiği-
dir. İstanbul’a hizmet etmek adeta ibadet gibidir. 
Halka hizmet Hakk’a hizmettir. İstanbul, mede-
niyet, kültür, tarih, ilim, irfan ve ticaret şehridir” 
dedi. Osmanlı’nın planladığı Marmaray’ı gerçe-
ğe dönüştürdüklerini ve Marmaray’dan bugüne 
kadar 142 milyon yolcunun geçtiğini ifade eden 
Yıldırım, “Bununla bitmiyor. İstanbul’a ne ya-
parsak, ne projeler kazandırırsak azdır. Çünkü 

İstanbul’a borcumuz var. Gençliğimiz, en güzel 
yaşlarımız ve hatıralarımız bu şehirde geçti. 
Onun için İstanbul’a daha çok ama çok eserler 
kazandıracağız. Yedi tepeli İstanbul’a, yedi yıldız 
gibi eser yapıyoruz” diye konuştu. 

MARMARAY’IN YANINA TÜNEL
Marmaray’ın hemen yanına arabalar için bir 
tünel yaptıklarını hatırlatan Başbakan Binali 
Yıldırım, 20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep 
Tayip Erdoğan’ın katılımı ile tünelin açılışının 
yapılacağını belirtti. Yıldırım, temeli atılan 
yeni hatla birlikte metronun örümcek ağı gibi 
önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde 400 kilometreyi 
bulacağını dile getirdi.

Bakırköy-
Bahçelievler-
Kirazlı Metro 
Hattı Temel Atma 
Töreni yapıldı

Başbakan 
Yıldırım, 

Bakan Arslan ve 
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Topbaş katıldı

ulaşımda Devrim Zamanı
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GEMLİK - BuRSA  Gemlik Bele-
diyesi, Kaymakamlığı ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
katkılarıyla gerçekleşen 
Gemlik 1. Eğitim Günleri 
Şenliği görkemli bir final ile 
son buldu. İskele Meydanı 
Festival Alanı’nda yapılan 
şenliklere 18 okulda yıl 
boyunca yapılan kültürel, sa-
natsal ve bilimsel çalışmalar 
ilçe halkıyla buluştu. Şenliğe 
halkın katılımı da yoğundu.

MuSTAFAKEMALPAŞA - 
BURSA  Mustafakemalpaşa 
Belediyesi, Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Kültür-Sanat 
Derneği’nin çocuklara kitap 
okuma alışkanlıkları ka-
zandırmak amacıyla hayata 
geçirdiği  proje kapsamında 
çocuk kitapları yazarı Nadi-
de Utku, kırsaldaki ilkokul 
öğrencileriyle buluştu. 
Okuma alışkanlığı üzerine 
öğrencilerle keyifli söyleşi-
ler yapan yazar, etkinlikte 
kitaplarını imzaladı.

TAMİR TERZİcİLİĞİ 
EĞİTİMİ ALDILAR

DİKİŞ-NAKIŞ  
KuRsu soNA ERDİ

GEMLİK ŞENLİĞİNE 
YAKIŞAN fİNAL

ÇocuKLAR KİTAP 
oKusuN DİYE...

NİLÜFER - BuRSA Eşitlik 
politikası gereği kadınların 
her alanda desteklenmesi 
ve güçlendirilmesi konusun-
da projeler yürüten Nilüfer 
Belediyesi, düzenlediği 
eğitimlerle de kadınların 
istihdamına katkı sağlıyor. 
Nilüfer Belediyesi, Uludağ 
Soroptimist Kulübü ve 
Bursa Tuhafiyeciler Odası 
işbirliğiyle düzenlenen Ko-
mandatura eğitimine katılan 
kursiyerler sertifikalarını 
Başkan Bozbey’den aldılar. 

ÜSKÜP - KIRKLARELİ  
Üsküp’te düzenlenen di-
kiş-nakış kursuna katılan 14 
kursiyere sertifikaları verildi. 
Üsküp Belediyesi ile Kırkla-
reli Halk Eğitim Merkezi ve 
Akşam Sanat Okulu Müdür-
lüğü işbirliğiyle kadınlara 
yönelik düzenlenen Kadın 
Üst Giysileri Dikiş-Nakış Kur-
su’nda kursiyerlere sertifi-
kaları verildi. Başkan Kasap 
kursiyerleri tebrik etti.

YAloVA  Türkiye Satranç Fede-
rasyonu Başkanı Gülkiz Tülay’ın 
Belediye Başkanı Vefa Salman’ı 
ziyareti sırasında gündeme gelen 
satranç parkın yapımı için çalışma 
başlatıldı. Kısa sürede tamam-
lanan çalışmalar sonrasında 
ülkemizin ilk satranç parkı dü-
zenlenen törenle hizmete açıldı. 
Açılışta yaptığı konuşmada Türki-
ye Satranç Federasyonu Başkanı 
Gülkiz Tülay’a teşekkür eden 
Yalova Belediye Başkanı Vefa 
Salman; ”Sayın Tülay ziyaretimize 
geldiğinde bu düşüncesinden 

bah-
setti 
ve bizlere 
ilham verdi. Ben 
kentimizde bir tane parkın 
yeteceğine inanmıyorum. Bu 
nedenle farklı noktalarda satranç 
parklarının sayısını artıracağız. 
Satranç bir zihin sporu ve her 
yerde kolayca yapılabilecek bir 
spor. İnsan beynini ve ufkunu son 

derece 
açık tu-

tan vizyonunu 
genişleten bir spor. 

Ben her bir ebeveynin mutlaka 
çocuklarına bu sporu aşılamasını 
tavsiye ediyorum” dedi. Yalova 
Belediye Başkanı Vefa Salman 
ve Türkiye Satranç Federasyonu 
Başkanı Tülay parkta ilk satranç 
oyununu oynadılar.KARASU - SAKARYA  2015-

2016 Eğitim ve Öğretim 
yılının sona ermesiyle karne 
heyecanı yaşayan okullardan 
Karasu İmam Hatip Ortaokulu 
ve Karasu Şehit Üsteğmen İb-
rahim Abanoz Anadolu Lisesi 
öğrencileri karne coşkusunu 
Başkan İspiroğlu ile yaşadılar. 
Başkan İspiroğlu, düzenlenen 
törende öğrencilere karnele-
rini dağıtarak öğrencilere “Siz 
en büyük zenginliğimiz, yarın-
larımızsınız” diye konuştu. 

Satrancın Önderi Yalova
Yalova Belediyesi 
tarafından yapımı 

tamamlanan Türkiye’nin 
ilk satranç parkı açıldı. 

Başkan Salman açılışta 
Satranç Federasyonu 

Başkanı Tülay ile birlikte 
masaya oturdu

Best Buddies’in 
Kapanışı Yapıldı

Karne Sevincine 
Ortak Oldu

BAĞCILAR - İSTANBuL  Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım 
Evi’nde eğitim alan 6 yaşındaki 23 minik öğrenci sembolik 
diplomalarına kavuştular. Minik öğrenciler diplomalarını 
alır almaz keplerini havaya attılar, tören sırasında sunduk-
ları etkinlikle büyüklerinin takdirini topladılar. Diploma 
töreni renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel kıyafetler 
giyinen minikler ülkemizin zengin kültürünü barındıran 
halk oyunlarından örnekler sundular. Minikleri sevinçli 
günlerinde anneleri ile öğretmenleri de yalnız bırakmadı.

13sAĞLIK-EĞİTİM

Minik Ellerde Kepler Yükseldi

Üsküdar 
Belediyesi’ne bağlı 

Yavuztürk Bilgi 
Evi ve Medipol 

Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 

öğrencilerinin 
ortaklaşa 

gerçekleştirdiği 
etkinlikte, 

öğrencilerinin 
hayalleri duvarları 

süsledi

ÜSKÜDAR - İSTANBuL  Onlar için her şeyden önce 
çocukların hayalleri geliyordu.  Bu amaçla eğitim 
aldıkları mekanı da aynı hayallerindeki 
gibi süslediler. Yavuztürk Bilgi Evi ve 
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 
öğrencileri ortaklaşa etkinlik dü-
zenleyerek çocukların hayalleri-
ni duvarlara yansıttılar. 

RENGARENK HAYALLER
“Biz geleceği emanet edeceği-
miz çocuklarımızın, kardeşleri-
mizin umutlarını kaybetmesini 
istemiyoruz.” diyerek yola çıkan 
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 
öğrencilerine destek olan Üsküdar 
Belediyesi Yavuztürk Bilgi Evi, çocukla-
rın hayallerini gerçekleştirmelerine öncülük etti.  

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin 
hazırlamış olduğu “Hayal Duvarı” adlı projeleri, 

Fatma Nuri Erkan İlkokulu 3. sınıf öğren-
cileri ile birlikte gerçekleştirilince saf, 

temiz, masum hayaller ortaya çıktı. 
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 

öğrencileri projeye ilk olarak 3. 
sınıf öğrencilerini tanımak ve 
hayallerini keşfetmek için, onlarla 
tek tek sohbet eşliğinde anket ya-
parak başladılar. Sonrasında tüm 

hayaller çocukların zihninden akan 
boyalarla can buldu. Minik öğrenci-

ler, okula her girişlerinde ve çıkışla-
rında, her ders sonundaki teneffüs ara-

larında artık rengârenk ‘Hayal Duvarları’ 
ile karşılaşacaklar. Hayallerini capcanlı tutacak 

kendilerine ait bir “Hayal Duvarı” kazandılar.

OKULUN DUVARLARıNı 
HAYALLER SÜSLÜYOR

LÜLEBuRGAz - KIRKLARELİ  
Best Buddies Turkey Projesi-
nin kapanış töreni Lüleburgaz 
Belediyesi Fuaye Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Best Buddies 
Turkey Projesi’nin kapanış 
töreninde engelli öğrencilerle 
eşleşen ve eşleşemeyen tüm 
öğrencilere, Kent Konseyi 
Başkanı, Kadın Meclisi ve 
Engelli Meclisi Başkanlarına 
sertifikaları verildi.
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SAKARYA  Büyükşehir Beledi-
yespor Kulüp Başkanı Orhan 
Bayraktar, Basketbol Şube 
Başkanlığı görevini yeni devralan 
Akif Köse ve yönetim kurulu 
üyeleri ile toplantıda bir araya 
geldi. Yeni sezon öncesi transfer 
çalışmaları hakkında bilgiler 
veren Basketbol Şube Başkanı 
Akif Köse, “Transfer çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. Yeni sezon 
öncesinde önemli isimlerle 
görüşüyoruz. Kısa süre içerisinde 

imza töreni gerçekleştireceğiz. 
Bu sezon tek hedefimiz şampiyon 
olmak” ifadelerini kullandı. 

HAYIRLI OLSUN DİLEDİ 
Basketbol Şube Başkanlığı göre-
vini devralan Akif Köse’ye başarı 
temenni eden Bayraktar, yeni 
sezonun hayırlı olmasını diledi. 
Başkanı Akif Köse ise; “Son gün-
lerde basında transferlerle ilgili 
haberler sıklıkla yer alıyor. Bu 
da görüştüğümüz oyuncularla 
pazarlığımıza etki ediyor. Basın-

da çıkanlar doğru isimler. Ancak 
henüz ortada atılmış imza yok” 
diye konuştu. Yeni sezonda iddi-
alı bir takım kurmak istediklerini 
belirten Köse, konuşmalarını 
şu şekilde tamamladı; “Bilindiği 
üzere 2 yıldır Basketbol Süper 
Ligi’nin kapısından dönüyoruz. 
Bu yıl bu işi güzel bir şekilde 
bitirmek niyetindeyiz.  Yeni 
sezon öncesi çalışmalarımıza 
başlayacağız. Hedefimiz bu yıl 
şampiyonluk” dedi.

Bu Yıl Şampiyonluk Olacak
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde iddialı bir takım oluş-
turmak için çalışmalarını sürdürüyor. Takım, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti

KoCAELİ Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Daire Başkanlığı’na 
bağlı olarak 7 ayrı branşta 
faaliyet gösteren ücretsiz spor 
okulları öğrencileri, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Çınar-
lıdere Atlı Eğitim Merkezi’ni 
ziyaret etti. Ziyarette Türki-
ye’nin en genç bayan antre-
nörü Fatma Onan öğrencilere 
atlar hakkında bilgi verdi. 

BABAESKİ  - KIRKLARELİ 
Babaeski Kaymakamlığı ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
birlikte düzenlediği “Kaskını 
Bisikletini al,Daima Genç Kal. 
Genç Pedallar Bisiklet Turu” 
büyük bir katılıma sahne oldu. 
250 bisikletçinin yer aldığı 
14 km’lik tur Mimar Sinan 
İlkokulu önünden başladı ve 
Zübeyde Hanım Anaokulu  
önünde sona erdi.

ÖĞRENcİLERİN  
AT sEvGİsİ

PEDAL ÇEvİR,  
DAİMA GENÇ KAL

AvRuPA 
ÜÇÜNcÜsÜ 
osMANGAZİ’DEN
oSMANGAzİ- BuRSA  
Slovenya’nın Celje kentinde 
28 ülkeden 206’sı erkek, 
111’i bayan olmak üzere top-
lam 317 sporcunun katılımı 
ile başlayan Büyükler Avrupa 
Kupası’nda Osmangazi Bele-
diyespor’un başarılı judocu-
su Damla Çalışkan önemli bir 
başarıya imza attı. Şampiyo-
nanın ilk gününde 52 kiloda 
tatamiye çıkan Çalışkan, Av-
rupa 3’üncüsü olarak bronz 
madalya kazandı. Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar,  Avrupa 3’üncüsü ju-
docu Damla Çalışkan’ı tebrik 
ederek bundan sonraki spor 
hayatında başarılar diledi.

ESENYuRT - İSTANBuL 
Esenyurt Engelsiz Yaşam ve 
Spor Olimpiyatları start Verdi. 
Esenyurt Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 
düzenlemiş olduğu “Esenyurt 
Engelsiz Yaşam ve Spor Olim-
piyatları” ile Türkiye çapında 
bir ilke imza attı. Esenyurt 
Engelsiz Yaşam ve Spor Olim-
piyatları’nın açılış konuşma-
sını yapan Esenyurt Belediye 
Başkanı Necmi Kadıoğlu, 
“Türkiye’de ilk defa engelsiz 
kardeşlerimiz için düzenlemiş 
olduğumuz olimpiyatlara hoş 
geldiniz. Esenyurt’ta başlattı-
ğımız bu hareket inşallah Tür-
kiye’ye yayılacaktır. Engelleri 
hep birlikte aşacağız” dedi.

BİGA - ÇANAKKALE  Biga Be-
lediyesi ve Biga İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü’ nün birlikte 
organize ettiği, Biga Survivor 
Yarışması kıyasıya rekabete 
sahne oldu. 7 okuldan 80 öğ-
rencinin katıldığı yarışma gün 
boyu sürdü. Atlama, sürünme, 
top sürme, tırmanma gibi 
parkurların olduğu yarışmada 
öğrenciler kıyasıya mücadele 
ettiler. Öğrencileri bir kez 
daha bir araya getiren Biga 
Survivor yarışmasını kazanan 
okullar, Kızlarda Ayşe Doğan 
Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi yarışmayı birinci tamam-
larken; Biga Fen Lisesi ikinci 
oldu. Erkeklerde ise Atatürk 
Anadolu Lisesi birinci olurken, 
Biga Fen Lisesi yarışmayı 
ikinci olarak tamamladı.

MAcERA 
PARKuRLARINDA 
EĞLENcE ZİRvEDE

ENGELLERİ 
BERABER 
AŞAcAĞIZ

BURSA Kente eserleriyle değer katarken, ‘Spor 
kenti Bursa’ hedefiyle de çalışmalarını sürdüren 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yeni 
sezona hazırlanan ‘Büyükşehir Stadyumu’nda in-
celemelerde bulundu. Başkan Altepe, kente prestij 
katan stadyumdaki saha bakım çalışmalarıyla ilgili 
bilgiler vererek, “Bursa’nın yeni değerlerinden 
‘Büyükşehir Stadyumu’, yeni sezona hazırlanıyor. 
Stadımızı tümüyle elden geçiriyor ve eksiklerini 
birer birer gideriyoruz. Bursa’nın ve Bursaspor’un 
güzel bir sezon geçirmesi için her türlü hazırlığı-
mızı yapıyoruz” dedi. Stadyumda müsabakaların 
yapıldığı zeminin önemine değinen Başkan Altepe, 
“Zeminin en güzel şekilde olması için elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz. Sahamız eskisi gibi gü-
neşi her yerden alamıyor. Özellikle güney taraftaki 

kale arkası güneşi pek alamıyor. Bu yüzden 
burada güneşin etkisini verecek ve çimlerin 
beslenmesini sağlayacak suni güneşleme sistemi 
cihazlarıyla çimlerin bakımını yapıyoruz” açıkla-
masında bulundu. 

GÜNEŞ IŞIĞINDAN YARARLANIYORUZ 
Başkan Altepe, uygulamanın güneş etkisi 
oluşturup toprağı ısıttığını ifade ederek, “Bu 
sistem otomatik sensörleriyle toprağın sı-
caklığını ölçüyor ve belli dereceye gelinceye 
kadar zemini ısıtıyor. Burada güneş ışığını 
suni olarak çimlere veriyoruz ve çimler 
beslenmiş oluyor. Bu sayede çimlerde 
istediğimiz kalite ve güç sağlanmış 
oluyor” şeklinde konuştu.

Başkan Altepe 
stadyumla  
ilgili çalışmaları 
inceledi.

Başkan Altepe,  standyumdaki 
drenaj ve tüm altyapı sistemlerinin 

en kaliteli şekilde yapıldığına vurgu 
yaparak güneşle ilgili bazı sıkıntıların 

yaşandığına dikkat çekti.  Ayrıca  Baş-
kan Altepe  Bursa ve Bursaspor için de 

yeni sezonun en güzel ve başarılı şekilde 
geçmesi temennisinde bulundu.

ALTEPE BuRsAsPoR’A 
BAŞARILAR DİLEDİ 

Bursa Büyükşehir Stadyumu yeni sezon için hazırlanıyor. Suni güneş 
sisteminden yararlanılan stadyumda çimlerin bakımı da yapıldı

BuRsA’DA fuTBoL ARTIK 
DAHA DA KEYİfLİ
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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

ÜNAL BAYSAN                                                     @unalbaysan

Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, CPSK voleybol  
takımının kızlarıyla bir arada yemek yiyerek eğlenceli 
anlarını bu kareyle ölümsüzleştirdi.

ABDURRAHMAN KUZU                          /abdurrahmankuzu3

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu okulların  
mezuniyet törenlerine katılarak öğrencilerin karne  
sevincine ortak oldu.

HASAN CAN                                                          @Hasan_Cann

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Fatih Belediye  
Başkanı Mustafa Demir ile iftar sonrasında Sultanahmet’te  
çekildiği kareyi takipçileriyle paylaştı.

MURAT AYDIN                                                    @murataydintr

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın Çanakkale’ye yaz 
kampına giden öğrencileri ziyaret etti. Okçuluk deneyimini 
takipçileriyle paylaştı.

İBRAHİM KARAOSMANOĞLU                        /kocaelibaskani

Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Bosna 
Hersek gezisinden şu notu paylaştı: Mostar Köprüsü’nü 
ziyaret ettik. Ecdadımızın geçmişteki izlerini takip ettik.

AHMET MİSBAH DEMİRCAN            
@ahmetmisbah

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, düzen-
lediği iftar sofrasında miniklerin ilgi odağı 
haline geldi.

OSMAN DEVELİOĞLU  
/osmandevelioglu

Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Deve-
lioğlu 24 TV’ye konuk olarak katılacağını açık-
layarak bu kareyi takipçileriyle paylaştı.

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...

İSMAİL BARAN                                          /ismailBaranOfficial

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran 5. Altın Kiraz Futbol 
Turnuvası’nda futbol oynadığı fotoğrafı takipçileriyle 
paylaştı.

EKREM İMAMOĞLU                                      /imamogluekrem1

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Babalar Günü’nde ba-
basıyla çekilmiş olduğu fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak ‘Babamla 
olmak... Baba olmak...’ mesajını iletti.

MUSTAFA BOZBEY                                           /mustafabozbey

Özel eğitim okullarının öğrencileri ile bir arada olan Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey, bisiklet dağıtımı gerçekleştirerek çocukları 
kutladı. Ortaya sevimli kareler çıktı...

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.

Çanakkale Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan 

Bilecik Belediye Başkanı  
Selim Yağcı 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu

Malkara Belediye Başkanı  
Ulaş Yurdakul

Beşiktaş Belediye Başkanı  
Av. Murat Hazinedar

Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş

Esenyurt Belediye Başkanı 
Necmi Kadıoğlu

Darıca Belediye Başkanı 
Şükrü Karabacak

 

 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe


