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Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin 
bir doktor... Başarılı belediyeciliğin 

sırrını  “İyi bütçe, iyi kadro ve iyi yöne-
tim” şeklinde özetliyor. Şahin “Kenti de 

köyü de olan bir ilçe” olarak nitelediği 
Pendik’in kültür ve sanatla kentlileşe-

ceğini söylüyor. 

SAYFA 8 VE 9’DA 

11 ayın sultanı Ramazan 
bolluğu ve bereketiyle geldi... 
Marmara’nın tüm belediyeleri 
de bu özel ay için yardım yarı-
şına girdi. Ortaya çıkan huzur 
ve bereket ile Marmara daha 
da güzel bir kimliğe büründü

HER YANDA ETKİNLİK

Sokak iftarları, Ramazan soh-
betleri, tasavvuf konserleri, şiir 
dinletileri, söyleşiler, ‘Ah nerede 
o eski Ramazanlar’ dedirtmemek 
için gerçekleştirilen orta oyunları 
ve tiyatro gösterileri… Daha adını 
sayamadığımız pek çok etkinlik 
bizleri sarıp sarmalamışken bu 
ay gazetemizin manşet sayfasını 
Ramazan’a ayırmak istedik ve 
belediyelerimizin yapmış olduğu 
çalışmaları sizler için derledik.  
SAYFA 4’TE

HERKES AYNI SOFRADA

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif 
tüm ihtişamı ve görkemi ile geldi, 
sefa geldi, hoş geldi. Masalar 
kuruldu, kocaman tencerelerde 
yemekler pişti, uzun zamandır 
birbirini görmeyenler, aynı mahal-
lede oturup birbirini tanımayanlar,   
aynı sofrada buluştu. Marmara’nın 
dört bir yanında da belediyeler 
başta olmak üzere tüm kurum ve 
kuruluşlar yardım yarışı içine girdi.

mArmArA 
rAmAzAn’DA 

bir başka güzel
Zonguldak Madenciler İlkoku-
lu’nda düzenlenen yarışmada, 
bisiklet ödülünü kazanamadıkları 
için ağlayan öğrencilerin durumu-
na üzülen Fatih Belediye Başkanı 
Demir, okuldaki tüm çocuklara 85 
bisiklet hediye etti. SAYFA 5’TE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Ge-
lişim Merkezi’nde aşçılık ve servis 
elemanlığı eğitimi alan kursiyerler, 
artık meslek sahibi oluyor, gelece-
ğe umutla bakıyor. SAYFA 5’TE

18 yıl önce doktor, “3 ay ömrüm 
kaldı” dedi. O ise kendi deyimiyle 
Azrail’den kaçmaya çalışırken 
hayata tutundu, kendini sahnede 
buldu. Kim mi? Latif Kalkande-
re...  SAYFA 6’DA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan nostaljik 
Kancabaş kayıklarının ilk seferi 
Başkan Kadir Topbaş’ın ser-
dümen koltuğuna oturmasıyla 
başladı. SAYFA 3’TE

Henüz 16 yaşındaydı... Babasının yanına, 
İngiltere’ye gitti. Bulaşıkçılık yapacaktı. 
Salih Gaygusuz,  önce yaşadığı kenti 
sevdi, sonra kendini sevdirdi. O kadar 
sevdi ve sevildi ki Albans kentinin yeni 
belediye başkanı oldu. 

Gaygusuz,  İngiltere’deki ilk günlerini, 
Londra ile Trabzon arasında motosikletle 
yaptığı yolculukları, “Turkey” kelimesinin 
İngilizce’de hindi anlamına geldiğini nasıl 
öğrendiğini tüm detaylarıyla Marmara 
Haber’e anlattı. SAYFA 7’DE

Demir, Çocukların 
yüzünü gülDürDü

meslek sahibi       
“beyaz” kalpler

yaşamak; inaDına    
ve en keyiflisinDen

ve kaDir Topbaş   
serDümene geÇTi bulaşıkÇılıkTan başkanlıĞa

şahin: penDik’in yapısı 
külTür ve sanaTla
DeĞişecek 
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bURSA  Bu güne kadar arı kovanı, buzağı 
kulübesi, sera naylonu, çöken ağıllara çatı 
malzemesi, koyun ve yem dağıtımı gibi des-
teklerle çiftçilerin yanında olan Büyükşehir 
Belediyesi, kırsal kalkınmanın tam anla-
mıyla sağlanması için tüm ilçelerde önemli 
yatırımları hayata geçiriyor. Kırsal kesimden 
kente göçün önlenmesi ve bölge halkının 
refah seviyesinin yükselmesi hedefiyle ön-
celikle çiftçinin gelir artışını sağlayacak pro-
jelere ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, 
suyun olmadığı bölgelerde sulu tarıma geçiş 
için düğmeye bastı. Büyükşehir sınırlarına 

yeni dahil olan tüm ilçelerde sulama göleti 
inşaatlarına hız veren Büyükşehir Beledi-
yesi, İznik’in Tacir ve Orhaneli’nin Topuk 
Mahallesi’ne sulama göleti kazandırıyor.

‘Çiftçi İstiyor, Biz Yapıyoruz’
Yeni Büyükşehir yasasının gündeme gir-
mesinin hemen ardından kırsal kesimdeki 
çalışmaları başlatan ve bu doğrultuda Kırsal 
Kalkınma Daire Başkanlığı ile Tarım şirketini 
kuran Büyükşehir Belediyesi, İznik’in Tacir 
mahallesine kazandırılacak sulama göleti 
için kazı çalışmalarına hız verdi. Bölge top-

raklarına can verecek ve ürün çeşitliliğinin 
artmasını sağlayacak olan gölet inşaatında 
incelemelerde bulunan Başkan Recep Alte-
pe, “Kırsal kalkınmaya en hazırlıklı belediye 
biziz. Hangi ilçemize nasıl bir tesis gerekli 
hepsinin tespitleri yapıldı, projeleri hazır-
landı. Artık uygulama zamanı. Tacir Mahal-
lemizde de özellikle sulama göleti yapılması 
yönünde büyük bir talep vardı. Yer tespitleri 
ve altyapı çalışmaları bittikten sonra imalata 
başladık. İnşallah kısa zamanda bu bölgede 
verimin 2-3 kat arttığını hep birlikte görece-
ğiz” diye konuştu.

sulu Tarımla 
ÇifTÇinin

 yüzü gülecek

Gelibolu - çanakkale Gelibo-
lu Belediyesi tarafından yapımı 
tamamlanan ve Trakya’nın ör-

nek çevre tesislerinden biri olan 
Atıksu Arıtma Tesisi geçtiğimiz 
günlerde açıldı. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan törenin açılış konuş-
masını yapan Gelibolu Belediye 
Başkanı Mustafa Özacar, “Ge-
libolu Belediyesi olarak, tarihi 
bir bölgede, tarihi bir zaman 
diliminde, tarihe geçecek işler 

yapıyoruz. Gelecek nesillerden 
ödünç aldığımız çevreyi, her za-
mankinden daha fazla duyarlılık-
la korumaya çaba sarf ediyoruz. 
100 yıl sonra bugün bu toprak-
ları ve bu suları temiz tutmak 
için uğraş veriyoruz. Yıllar önce 
sularımızı düşmandan korumuş-
tuk, yıllar sonra bugün de suyu 
kirden arındırıyoruz” dedi.

mudanya - bursa Mudanya Be-
lediyesi tarafından “5 Haziran 
Dünya Çevre Günü” nedeniyle 
Mudanya Kapalı Pazar Yeri kar-
şısındaki Çamlık alanda düzenle-
nen etkinlik, Mudanya Belediye 
Bandosu eşliğinde, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. Mudanya Belediye Baş-
kanı Hayri Türkyılmaz, 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü etkinliğinde 
3 anlamlı günü birden kutladı-
ğını söyledi. Türkyılmaz, “Bugün 
benim için çok önemli bir gün. 
Hem sevgili eşim ile evlilik yıl-
dönümüm hem de evliliğimizin 

ilk yıldönümünün bize hediyesi 
olan sevgili kızımın doğum günü.  
Aynı zamanda, insan olarak bize 
her türlü nimetlerin verildiği bu 
doğaya karşı sorumluluğumu-
zun olduğu Dünya Çevre Günü. 
Benim için 3 anlamı olan bir gün. 
Son yılların en önemli konula-
rından biri, çevre sağlığı çevre 
temizliği. Biz göreve geldiğimiz-
den beri, anlayışımız gereği, ye-
şilin artırılması ve doğaya karşı 
sorumluluğumuz gereği, temiz 
bir çevre, temiz bir deniz için 
elimizden geleni yapıyoruz” diye 
konuştu. 

beyoğlu - istanbul Beyoğlu 
Belediyesi, 5 Haziran Dün-
ya Çevre Günü’nde gençlere, 
okullarında toplamış oldukları 
atıkların nasıl geri dönüşüme 
kazandırıldığını anlatmak için 
etkinlik düzenledi. Camı geri 
dönüşüme kazandırmanın aşa-
malarını izleyen öğrenciler, 
Beyoğlu Belediye Başkanı Ah-
met Misbah Demircan’la bir-
likte ‘Daha Temiz Bir Dünya’ 
uyarısı yaptı.

Şile- istanbul  Daha temiz bir 
Şile için ilçede gerçekleştirilen 
şok temizlik çalışmalarının star-
tı Şile Belediye Başkanı Can Ta-
bakoğlu’nun katılımıyla verildi.
Daha temiz ve sağlıklı bir çevre 
için Şile’de ot biçme, konteyner 
yıkama, bordür boyama, cami ve 
çevre temizliği, park ve bahçe 
bakımlarından oluşan şok temiz-
lik çalışmalarına başlandı. Baş-
kan Tabakoğlu “Daha güzel bir 
Şile için ter akıtıyoruz” dedi. 

genÇler “Daha 
Temiz bir Dünya” 
iÇin buluşTu

şok Temizlik 
Çalışmalarına 
sTarT verilDi

Gelibolu Belediyesi tarafından 
Trakya’nın örnek çevre tesisle-
rinden biri olan Atıksu Arıtma 
Tesisi açıldı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 5 Haziran Dünya Çevre 
Günü’nün kendisi için 3 anlam taşıdığını belirterek, “Hem eşim ile evlilik 
yıldönümüm, hem kızımın doğumgünü hem de Çevre Günü” dedi.

bağcılar- istanbul Adı-
nı bağ ve bahçelerden alan 
Bağcılar, yeni bir Nostalji 
Bahçesi’ne daha kavuştu. 
Merkez Mahallesi’nde inşa-
atı tamamlanarak hizmete 
sunulan Kızılcık Bahçesi 20 
adet Kızılcık ağacı, kafeter-
ya, oyun grubu ve göze hoş 
gelen peyzajı ile dikkat çe-
kiyor. Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı, ”Sı-
rada Elma ve Nar bahçeleri 
var” dedi.  

ŞiŞli - istanbul  Şişli Bele-
diye Başkanı Hayri İnönü, 
Halide Edip Adıvar Parkı’n-
da Şişlili çocuklar ile kitap 
okuma şenliğinde buluştu. 
Şişli Belediyesi’nin organize 
ettiği etkinlikte aynı zaman-
da plastik şişe getiren her 
çocuğa Banu Bozdemir’in 
çocuk kitapları hediye edil-
di. Çocuklar parkta, doğa ile 
iç içe kitap okumanın keyfini 
yaşadılar.

keŞan - edirne Keşan Bele-
diye Başkanlığı Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü, 5 
Haziran Dünya Çevre Günü 
nedeniyle etkinlik düzenledi. 
Keşan Belediye Başkanı Opr. 
Dr. Mehmet Özcan, “1 kalem 
pilin 7 ton tarım toprağını 
kullanılamaz hale getirdiğini, 
atık yağların sularımızı nasıl 
kirlettiğini öğrendik. Bu dün-
ya hepimizin ve apoletlerimi-
ze bakmadan üstümüze düşen 
görevleri yapacağız” dedi.

1 kalem pil, 7 Ton 
TopraĞı bozuyor

“ergene bir an Önce 
Temizlenmeli”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma yatırımları kapsamında İznik ve Orhangazi’de başlattığı sulama göleti 
inşaatları tamamlandığında sulu tarıma geçişle birlikte hem ürün çeşitliliği hem de çiftçinin gelirleri artacak.

sıraDa elma ve 
nAr VAr!

plasTik şişe 
geTirene kiTap

uzunköprü - edirne Uzun-
köprü Belediyesi’nin Ergene 
Nehri’nin kirliliği hakkında 
düzenlediği panele katılan 
Uzunköprü Belediye Başkanı 
Av. Enis İşbilen, “Ergene bir an 
önce temizlenmeli” dedi. Pa-
nele konuşmacı  olarak Trak-
ya Platformu Bilim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Osman İnci, 
Tekirdağ Ziraat Mühendisleri 
Odası Başkanı Doç. Dr. Cemal 
Polat, Kaçar Ergene Platfor-
mu Dönem Sözcüsü Av. Bü-
lent Kaçar da katıldı.

Trakya’nın Örnek Çevre Tesislerinden

Türkyılmaz İçin Bir Gün, Üç Özel An
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istanbul Yüzer iskelelerin ve 20 
adet Kancabaş kayığının hizmete 
alım töreninde konuşan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, “İstanbul’u İstan-
bul yapan üç önemli öğe vardır. 
Bunlar Haliç, İstanbul Boğazı ve 
Tarihi Yarımada’dır” dedi. Fesha-
ne Kongre ve Kültür Merkezi’n-
deki iskeleden Kancabaş kayığı-
na binerek serdümen koltuğuna 
oturan Başkan Topbaş, Haliç’te 
tur attıktan sonra kayığı Minia-
türk’teki yüzer iskeleye yanaştır-
dı. Denizci şapkası takarak konu-

şan Başkan Topbaş, “Altınboynuz 
Haliç’te geçmişin güzellikleri 
tekrar yaşanıyor. İstanbul’un en 
önemli havzası, tekrar hayat bu-
luyor” dedi.

“Haliç Tekrardan Hayat 
Buldu”
Topbaş, konuşmasına şöyle de-
vam etti: “Geçmişte, sanayi böl-
gesi ilân edilen Haliç havzası, kir-
lenmiş, oturulamaz hale gelmişti. 
Cumhurbaşkanımızın yoğun ça-
baları sonucunda hamdolsun 

Haliç, pisliklerden temizlendi. 
İstanbul Boğazı’ndaki oksijeni 
bol suyun Haliç’e gelmesi için ça-
lışma yaptık. 30 metre derinlik-
ten ve 5 kilometrelik mesafeden 
günde 265 bin ton suyu Haliç’e 
aktardık. Bu sayede 50 civarında 
canlı tekrar hayat buldu. Haliç’in 
çevresi tekrar yaşanabilir hale 
geldi.” Haliç’in geçmişteki gibi 
bir kültür havzası olmasını arzu 
ettiklerini dile getiren Başkan 
Topbaş, ‘‘İhalesi yapılan tersane 
bölgesi kültür ağırlıklı bir merkez 
olacak ve turizme açılacak’’ dedi.

Cazibe merkezi olacak
Haliç’e yakışır tarzda sandal se-
fasını getirmek için bu projenin 
hazırlandığını anlatan Başkan 
Kadir Topbaş, “Haliç’te Osmanlı 
döneminde kullanılan Kanca-
başlardan 20 adet imal edildi. Bu 
kayık sayısı 80’e tamamlanacak. 
Haliç’te adaların olduğu bölü-
me yaya geçişi için de Leonardo 
Köprüsü’nü inşa edeceğiz. Pro-
jesini hazırladık. Burası cazibe 
merkezi olacak” diyerek açıkla-
malarına devam etti.

işTe muTluluĞun resmi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan nostaljik Kancabaş kayıkla-
rının ilk seferi Başkan Topbaş’ın serdümen koltuğuna oturmasıyla başladı.

“Sapanca’mızda Yaşayan Tüm Canlılar İçin 
Varız” sloganıyla yeni bir çalışma başlatan 
Sapanca Belediyesi ilçenin belirlenen nok-
talarına mama ve su kapları yerleştirerek 
sıcak havalarda hayvanların daha rahat 
beslenmelerine olanak sağlıyor.Sapanca 
Belediyesi tarafından toplumda hayvan 
sevgisi bilincini geliştirmeye yönelik, 

sokakta yaşayan hayvanların yiyecek ih-
tiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan 
bu çalışma ile kedi ve köpeklere yardım 
eli uzatılıyor. Sahipsiz hayvanlara yönelik 
oluşturulan ve rahatlıkla erişebilecekleri 
şekilde tasarlanan mama ve su kapları 
ilçede belirlenen noktalar ve parklara 
yerleştiriliyor.

Minikler Mamalarını Kapıp Geldiler

çorlu - tekirdağ  Tarihi Bele-
diye Binası restorasyonu kapsa-
mında, bilinen eski adıyla Gaziler 
Parkı’nda çevre düzenlemesi ya-
pan Çorlu Belediyesi, ayakkabı 
boyacılarının daha iyi şartlarda 
hizmet verebilmesini sağlamak 
amacıyla Saray Caddesi girişi-
ne modern görünümlü bir lost-
ra salonu yaptı. Isı yalıtımlı, ve 
kanserojen madde içermeyen 
malzemelerin kullanıldığı lostra 
salonunda 7 kişi çalışabilecek.

malkara - tekirdağ   Malkara 
Belediyesi Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü ile Çevre Koruma ve 
Ambalaj Atıkları Değerlendirme 
Vakfı (ÇEVKO) işbirliğiyle Am-
balaj Atıkları Geri Kazanım Pro-
jesi kapsamında Malkaralılara 
bilgilendirmelerde bulunuluyor.
Malkara Belediye Başkanı Ulaş 
Yurdakul “Birçok gelişmiş ülkede 
olduğu gibi ülkemizde de Mal-
kara Belediyesi Ambalaj Atıkları 
Geri Kazanım Projesini sürdürü-
yoruz” dedi.

çatalca - istanbul   Çatalca 
Belediye Başkanı Cem Kara, 
geçtiğimiz günlerde Yıldız Akel 
ve Buğra Ünal çiftinin nikahları-
nı kıydı. Sarıyer’de düzenlenen 
nikah töreninde çifte bir ömür 
boyu mutluluklar dileyen Başkan 
Cem Kara, evlilik cüzdanını tüm 
kadınlar adına gelin hanıma tes-
lim etti. Bu esnada kahkahalar 
havada uçuştu. Genç çift ise bu 
özel günlerinde Başkanı görmek-
ten dolayı mutlu olduklarını söy-
lediler ve Başkan Cem Kara’ya 
teşekkür ettiler.

Çorlu’Da ayakkabı 
boyacıları rahaT

beleDiyeDen 
Çevreci proje

evlilik cüzDanı 
gelin hanıma...

osmanGazi - bursa Sahipsiz hayvanlar için “Ma-
manı Kap Gel” adıyla bir kampanya düzenleyen 
Özel Emine Örnek Koleji 5 ve 7’inci sınıf öğren-
cileri, harçlıklarıyla aldıkları kuru 
mamaları Osmangazi Belediyesi 
Sahipsiz Hayvanlar Doğal 
Yaşam ve Tedavi Merkezine 
teslim etti. Öğretmenleri ile 
birlikte hayvan barınağını 
ziyaret ederek aldıkları 
kuru mamaları teslim eden 
öğrencilere, barınak hakkın-
da bilgi verildi. Avrupa’nın en 
büyük ve modern barınağı olan 

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal 
Yaşam ve Tedavi Merkezi hakkındaki tanıtım 
filmini de izleyen öğrenciler, ardından barınağı 

gezerek kedi, köpek ve atları sevdi.

“Çok Mutluyum”
“Mamanı Kap Gel” projesinin fikir 
babası olan 6. Sınıf öğrencisi Aslı 
Öztürk, köpeği kaybolduktan sonra, 
kendisinde sokak köpekleri için 

yardım yapma fikri oluştuğunu söy-
ledi. Öztürk, “ Arkadaşlarım projeme 

destek oldular. Çok mutluyum ve çok 
gururluyum” dedi.

Minik öğrenciler “Mamanı Kap Gel” kampanyası çerçevesinde toplanan kuru mamaları Osman-
gazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi yetkililerine teslim etti.

Şehirlerde Ramazan 
Neşesi
Rahmet ve bereket ayı Ra-
mazan, tüm İslam âleminde 
olduğu gibi Anadolu’da da 
manevi değeri çok yüksek 
bir aydır. Oruç ibadeti, in-
sanın kararlı bir şekilde azla 
yetinme ve sabırlı olma gibi 
erdemlerini güçlendirirken 
merhamet ve şefkat duygu-
larını perçinleyerek sahip 
olunan nimetlerin değerinin 
bilinmesine, yoksulların kar-
nını doyurma çabasıyla yapı-
lan iyiliklere kapı açar.

Bir tek gönüllere değil şehir-
lere de neşe getirir Rama-
zan. Mahyalarda yazar: “Ey 
oruç! Tut bizi!” Ulu Camii, 
Selimiye Camii, Zağnos Paşa 
Camii,  Sultanahmet Camii 
ışıldar “Hoş geldin ya Rama-
zan” cümlesiyle… Sahurda 
sokaklarda maniler söyleyen 
davulcular dolaşır.  İftardan 
önce beklenen pide kuyruk-
ları, iftar sonrası Sultanah-
met’te yapılacak bir cevelan, 
içilecek şerbetler, Eyüp’te kı-
lınacak bir teravih Ramazan 
neşesini sokaklara taşırır. İn-
san hem Rabbi’yle yakınlaşır, 
hem de diğer kardeşleriyle. 
Oruç tutan insanlar birbirle-
rini daha iyi anlar, birbiriyle 
aynı duyguları paylaşır. Allah 
rızası için bedenini ve ruhu-
nu arındırırlar. Açlık ve yok-
luk nedir daha iyi anlarlar. Bu 
da diğer insanlara karşı hoş-
görülü ve merhametli olma-
larını sağlar. Bu ortak şuur 
etrafında toplumsal huzur 
coşkuyla artar.

Bu ay gazetemizde Marma-
ra’da Ramazan coşkusunun 
nasıl yaşandığını sayfaları-
mıza taşıdık. Üye belediyele-
rimizin Ramazan coşkusunu 
“Nerede o eski Ramazanlar?” 
dedirtmemek için, herkese 
tam anlamıyla yaşatmak için 
neler yaptıklarını derleyerek 
sizlerle paylaştık. Ramazan 
ayı bayramla sonlanır. Hayır 
ve yardımlarla dolu bir ayın 
ardından bizleri huzur, mut-
luluk ve sevinç hali bekler. 
Ruhlarınızın ve gönüllerini-
zin arındığı bir Ramazan Bay-
ramı geçirmeniz dileğiyle...

başkan’Dan

Tüm Canlılar İçin El Ele Verdiler

RECEP 
ALTEPE 
 

MBB Başkanı, 
Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı



MARMARA HABER
temmuzgüncel04

gürsu’nun yeni 
başkanı, ışık

Eyüp’te ‘Cep’te 
Ramazan
Eyüp Belediyesi bir ilki daha 
hayata geçirdi. Ramazan ayı-
nın vazgeçilmez mekânı olan 
Eyüp’te gerçekleştirilecek 
etkinlikler cep telefonlarına 
indirilen uygulama ile an be 
an takip edildi. Eyüp Belediye 
Başkanı Remzi Aydın, son bir 
yılda teknolojik açıdan önem-
li bir gelişme kaydeden bele-
diye hizmetlerine bir yenilik 
daha eklediklerini belirterek, 
“Vatandaşlarımız için faydalı 
bir proje geliştirdik” dedi.

Esenler’den 
Çocuklara Özel
Esenler Belediyesi, ilk kez 
oruç tutacak olan bin çocuk 
ve annesini Ramazan’ın ilk 
iftarında İstanbul Boğazı’n-
da ağırladı. Nasreddin Hoca, 
Keloğlan ve Karagöz-Haci-
vat ile eğlenen çocuklara, bir 
Osmanlı geleneği olan “diş 
kirası” adı altında çeşitli hedi-
yeler verildi.

Tekirdağ’da Davul 
Yasak
Ramazan ayının simgesi olan 
ve asırlardır sürdürülen sa-
hura davul ile kalkma gele-
neği Tekirdağ merkez ilçe 
Süleymanpaşa’da bu yıl da 
uygulanmıyor. Vatandaşların 
şikâyetleri üzerine kaldırılan 
Ramazan davulu, ana cadde 
üzerinde geleneği yaşatmak 
amacıyla temsili olarak de-
vam ettiriliyor.

Gürsu - bursa Bursa’da 
makamında uğradığı silah-
lı saldırı neticesinde şehit 
olan Gürsu Belediye Başka-
nı Cüneyt Yıldız’ın yerine Ak 
Partili meclis üyesi Mustafa 
Işık seçildi. Işık, “Ben hain 
saldırıda öldürülen Cüneyt 
Yıldız’ın yerine gelmedim, 
onun emanetini devraldım” 
diye konuştu.

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif tüm ihtişamı ve görkemi ile geldi, sefa geldi, hoş geldi. Masalar kuruldu, büyük 
tencerelerde yemekler pişti, uzun zamandır birbirini görmeyenler, aynı mahallede oturup birbirini tanımayan 
insanlar bile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar. Kısacası dolu dopdolu, huzurla yaşanıyor Ramazan.

Türkiye’nin dört bir yanında başta yerel yö-
netimler olmak üzere sivil toplum kuruluşla-
rı, dernekler, vakıflar, kamu kurumları ve özel 
kuruluşlar kısacası herkes İslam âleminin en 
güzel, en anlamlı ayı Ramazan’ı kutluyor. Bir-
birinden farklı etkinliklerle yemekler pişiyor, 
sofralar kuruluyor, hoş muhabbetler de eşlik 
ediyor bu sofralara ve bu en güzel, en özel, en 
bereketli ay, adına ve anlamına yakışır bir şe-
kilde geçiriliyor. 

Hacivat, Karagöz ve Diğerleri
Sokak iftarları, Ramazan sohbetleri, tasavvuf 
konserleri, şiir dinletileri, söyleşiler, ‘Ah nere-
de o eski Ramazanlar’ dedirtmemek için ger-
çekleştirilen orta oyunları ve tiyatro gösterile-
ri… Daha adını sayamadığımız pek çok etkinlik 
bizleri sarıp sarmalamışken bu ay gazetemizin 
manşet sayfasını Ramazan’a ayırmak istedik 
ve belediyelerimizin yapmış olduğu çalışmala-
rı sizler için derledik. Bakın belediyeler Rama-
zan’ı nasıl da güzel karşıladılar:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, on bir ayın 
sultanı Ramazan’ı, düzenlediği ‘Ramazan İs-
tanbul Etkinlikleri’ ile karşıladı. Ramazan’ın 
manevi iklimi, Maltepe ve Yenikapı Etkin-
lik Alanları, Sultanahmet Meydanı, Beyazıt 
Meydanı ve Feshane Bahçesi’nde hep birlikte 
doyasıya yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. 
Ramazan Ayı boyunca Tasavvuf Müziği’nden 
mehteran konserlerine ve şiir dinletilerine 
kadar onlarca etkinlik İstanbullularla 
buluşuyor. 

Asırlık Tatlar...
Tarihi Sultanahmet 
Meydanı; Asırlık Tat-
lar ve Sanatlar Ser-
gisi’ne bir kez daha 
ev sahipliği yapıyor. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Maltepe Sahili’nde 
1 milyon 200 bin met-

rekarelik alan üzerine kurulan Avrupa’nın 
en büyük yaşam, spor ve eğlence merkezi, 
Anadolu Yakası’ndaki Ramazan etkinlikle-
rine ev sahipliği yaparken, Ramazan etkin-
liklerinin Avrupa Yakası’ndaki merkezi ise 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
700 bin metrekare alan üzerine kurulan 
Yenikapı Etkinlik Alanı. İftar öncesinde ço-
cuklara yönelik sahne gösterileri ve tasav-

vuf müziği dinletileri ile başlayan 
etkinlikler, iftar sonrasında 

da devam ediyor. Mehte-
ran konserleri, Haci-

vat-Karagöz göste-
rileri, saray tiyatral 
gösterileri ve yazlık 
sinema gösterim-
leri ile çocuklar 

için oyun grupları 
İstanbulluların gü-

zel vakit geçirmele-
rini sağlıyor.

MARMARA’ DA 
RAMAZAN 
BEREKETİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl 
olduğu gibi Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki 

otoparkta oluşturduğu aşevi, Ramazan’ın 
ilk günüyle birlikte kapılarını vatandaşlara 
açtı. Bursa Büyükşehir Belediye Başka-

nı Recep Altepe ilk orucunu aşevinde 
vatandaşlarla birlikte açmanın 

mutluluğunu yaşadı.

ALTEPE, İLK ORUCU 
VATANDAŞLARLA AÇTI

Sakarya’da İftar 
‘Mahallemde’
Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi ‘Mahal-
lemde İftar Var’ prog-
ramları kapsamında 
huzur ve gönül sofra-
ları kuruyor. Pamu-
kova, Söğüt ve tüm 
ilçelerde büyükşehir 
belediyesi tarafından 
iftar sofraları hazır-
lanıyor. Sofralara 
İstanbul Tarihi Türk 
Müziği Topluluğu 
eşlik ediyor.

Nilüfer’den 
‘Ramazan 
Sokağı’
Nilüfer Belediyesi bu 
yıl da geçtiğimiz yıl-
larda olduğu gibi Ra-
mazan Sokağı kurdu. 
Ramazan Sokağı’nda 
birbirinden renkli 
etkinlikler Nilüferli-
lerle buluşuyor. Ni-
lüfer’de Cumhuriyet 
Meydanı’na kurulan 
Ramazan Sokağı’nda 
yöresel yemekler 
vatandaşların beğeni-
sine sunuluyor.

tekirdağ  1893 yılında inşa edi-
len ancak son yıllarda bakımsız 
kalan, geçtiğimiz yıl İl Özel İdaresi 
tarafından restore çalışmalarına 
başlanan ve Tekirdağ Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından resto-
rasyon çalışmaları tamamlanan 
Kurtdere Köyü Camii’nin açılışına 
Saraylı ve Kurtdereli vatandaşlar 
büyük ilgi gösterdi. 

Öncelikli Hedefimiz...

Açılış töreninde bir konuşma 
yapan Tekirdağ Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Albayrak, 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 
olarak tarihi ve kültürel değerle-

re sahip çıkmaya devam ettikleri-
ni belirterek, “Tarihimize, kültürel 
değerlerimize sahip çıkmak bizim 
için öncelikli hedeflerden. Bugün 
de burada Saray’ın Kurtdere Ma-
hallesi’nde 122 yıl önce yapılan 
Kurtdere Camii’nin restorasyon 
çalışmalarını tamamlamanın ve 
açılışını yapmanın haklı gururu-
nu yaşıyoruz. Tekirdağ Büyük-
şehir Belediyesi olarak geçmişin 
ışığında geleceğe emin adımlarla 
yürüyoruz. Bize miras kalan ata-
larımızın emaneti değerlerimize 
her zaman sahip çıkacağız. Tekir-
dağ’ın birçok yerinde tarihi eser-
lerimizin restorasyon çalışmaları 
devam ediyor” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından restorasyon işlemleri tamamlanan Saray 
Kurtdere Mahallesi Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

asırlık “saray camii” ile yeniDen
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‘bizim iÇin De 
gurur verici’

beyaz kalpler 
projesi neDir?

minik miraÇ aĞlaDı 
herkes gülDü!

başkan kÖşker’e 
‘gaz’ Teşekkürü

izmiT´Te 5 gün 
Çorba ücreTsiz

Beyaz Kalpler’de aşçılık 
eğitimi veren Antikkapı’nın 
usta aşçılarından Durali 
Akgül, ”Kursiyerlerimizin 
meslek edinerek kendi 
ayakları üzerinde durduk-
larını görmek bizler için 
gurur verici. Öğrencilerimiz 
çok çalıştılar, çok emek sarf 
ettiler ve yetenekliydiler, 
başardılar. Şimdi onların iş 
sahibi olmaları, emeklerinin 
karşılığını almaları bizleri de 
mutlu etti” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi Beyaz Kalpler Eğitim ve 
Gelişim Merkezi’nde eğitim 
alacak 12-18 yaş arasın-
daki sosyal risk grubunda 
bulunan çocuklar, uzman 
personel tarafından tespit 
ediliyor. Bir aylık inceleme 
süresince psikolog ve sosyo-
loglar tarafından çocukların 
aileleri ve sosyal çevreleri 
ile görüşmeler gerçek-
leştiriliyor. Bir yıl süre ile 
merkezden eğitim alabilen 
gençlerin toplum içerisinde 
daha etkin ve faydalı hale 
gelebilmeleri amaçlanıyor. 

Yarışma sonrasında dereceye gireme-
diği için gözyaşlarına boğulan 8 yaşın-
daki Miraç Hamza Yılmaz da ilk defa 
bisiklet sahibi oldu. Miraç’ın annesi 
Nurhan Yılmaz ise, madenci eşini 4 yıl 
önce akciğer kanserinden kaybettiğini 
ifade ederken “Oğlumun ağlaması her-
kese vesile oldu. Bu duruma vesile olan 
herkesten Allah razı olsun” dedi. 

Gebze - kocaeli  Mimar Si-
nan Mahallesi’nde çalışmaları 
denetleyen Gebze Belediye 
Başkanı Adnan Köşker’e 47 
sokak sakinlerinden Hatun 
Teyze, doğalgaz sözünü yerine 
getirdiği için teşekkür geldi. 
Hatun Teyze, “Allah senden ve 
ekibinden razı olsun. Sözünü 
verdiğin doğalgaza kavuşu-
yoruz. Rabbim işlerinde yar 
ve yardımcın olsun” diyerek 
Başkan Köşker’e teşekkür etti. 
Bir günde üç mahalleyi sokak 
sokak dolaşan Gebze Belediye 
Başkanı Adnan Köşker, Hatun 
Teyze’nin elini öperek hayır 
duasını aldı.

izmit - kocaeli İzmit Bele-
diyesi’nin projelerinden biri 
olan “çorba çeşmelerinden” 
günde ortalama 7 bin kişi ya-
rarlanıyor. Belediye Başkanı 
Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile 
ilk önce 22 Mayıs 2012 tari-
hinde Sabri Yalım Parkı’nda 
faaliyete geçirilen çeşmeler, 
vatandaşlardan gelen talep 
üzerine 6 noktada daha hiz-
mete girmişti. Haftanın 5 
günü faaliyette olan 7 adet 
çeşmeden birbirinden lezzetli 
çorbalar akıyor. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde aşçılık ve ser-
vis elemanlığı eğitimi alan kursiyerler, artık meslek sahibi oluyor, geleceğe daha umutla bakıyor.

kocaeli  Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Mer-
kezi’nde aşçı yardımcılığı ve servis elemanlığı 
eğitimlerini tamamlayan 13 öğrenci işe yerleşti. 
Mutlulukları ve heyecanları gözlerinden okunan 
öğrenciler, işlerini başarılı bir şekilde sürdürüyor. 
Merkezde aşçılık ve servis elemanlığı eğitimini 6 
aydır sürdüren kursiyerler, kurs sonunda İŞKUR 
ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları ile işe 
başladı. Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’n-
de kişisel bakım, hijyen ve Türk mutfağı eğitimi alan 
kursiyerlere aşçı yardımcılığı ve servis elemanlığı 
öğretildi. Tüketen birey olmaktan üretici konuma 
geçen ve kendi paralarını kazanma yolunda ilk 
adımlarını, aldıkları eğitim sayesinde atan gençler, 
artık geleceğe karşı daha umutla bakmaya başladı. 

Kocaeli’nin en eski restoranlarından biri olan Evin 
Restaurant’ta aşçı yardımcısı olarak işe başlayan 

kursiyerlerden biri Sertan Serbest oldu.

‘BURAYA GELMEK BENİM İÇİN ŞANS’
 Beyaz Kalpler’e öğretmenleri vasıtasıyla geldiğini 
söyleyen Sertan Serbest, “Öğretmenlerim çok 
iyi. Beni buraya onlar yönlendirdiler. Şu anda çok 
mutluyum. Buraya gelmek benim için bir şans. İyi 
ki Beyaz Kalpler var. Emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu. Sertan’ın şefi İbrahim 
Yaşar, “Sertan’la beraber çalışıyoruz. Gayet başarılı 
bir arkadaşımız. İyi bir hedefinin olacağına inanı-
yorum. Öncelikle dürüst. Bizim için bu çok önemli” 
dedi. Palmiye Kafe’de Yusuf aşçı yardımcısı olarak 
işe başlarken, Hazar da servis elemanı olarak görev 
yapıyor. Mesut Şahin ise Ayköşe adlı restoranda 
servis elamanı olarak çalışıyor.

fatih - istanbul İnsanların gözünün içini 
güldürebilmektir hayatı özel kılan... Fatih Bele-
diye Başkanı Mustafa Demir bunu bir kez daha 
gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Zonguldak’ta 
“Kömürün Elmas Hali” adlı şiir ve kompozisyon 
yarışması düzenlemişti. Yarışmada dereceye 
giren öğrencilere bisiklet hediye edilmişti. 
Ancak Madenciler İlkokulu’nda dereceye gire-
meyen öğrenciler gözyaşlarına boğulmuş, bu 
da ulusal medyada geniş yer bulmuştu. Haberi 
gören Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, 

durumdan etkilendi ve okuldaki bütün çocuk-
lara bisiklet hediye etti. İstanbul’dan Zongul-
dak’a yola çıkan bisikletler Madenci İlkoku-
lu’nda öğrenim gören öğrencilere dağıtıldı. 
Madenciler İlkokulu Müdürü Sefer Akkuş, dü-
zenlenen yarışma sonrası dereceye giremeyen 
öğrencilerin ağlamasının kendilerini de çok 
üzdüğünü ifade ederek, “bu durum, en az bizim 
kadar üzülen Fatih Belediye Başkanı Mustafa 
Demir’i de etkilemiştir.  Demir, öğrencilerin 
yüzünü hediyesiyle güldürdü” dedi.

Zonguldak Madenciler İlkokulu’nda düzenlenen yarışmada, bisiklet ödülünü kazana-
madıkları için ağlayan öğrencilerin durumuna üzülen Fatih Belediye Başkanı Mustafa 
Demir, okuldaki tüm çocuklara 85 bisiklet hediye etti, miniklerin yüzü güldü.

musTafa amca”
“Teşekkürler
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onlar arTık meslek sahibi

avcılar’Da 
keDilere villa

aVcılar - istanbul  Avcılar 
Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü, sokak kedileri 
için örnek bir projeye imza 
attı. Belediye, ilçenin 10 farklı 
noktasına yerleştirdikleri “3 
Katlı Villa Barınağı” ile sokak 
kedilerini korumaya aldı. Özel 
ahşaptan yapılan barınaklar 
sayesinde kediler, sıcaktan 
korunurken, kışın da soğuk-
tan etkilenmeyecek, sağlıklı 
bir ortamda yaşama imkânı 
bulacaklar.
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insanlara üzgün bakmayacaksın

RÖPORTAJ: KÜBRA DEMİR

18 yıl oldu, ona “3 ay ömrün 
var” dediklerinden bu yana. 
Hayata dair aldığı dersleri 
stand-up gösterileri ile 
insanlara anlatıyor artık. 

“azrail’Den kaÇarken 
kenDimi sahneDe bulDum”

Sahneye çıkmaya baş-
ladıktan sonra hayatı-
nızda neler değişti?

Kanserime kızıyordum 
eskiden, ama artık 
kızamıyorum. Meğerse 
ben neymişim… Bazen 
kendi kendime diyorum 
ki, “Ulan kanser iyi ki 
varsın, sana kızıyorum 
ama sen olmasaydın 
kendimi keşfedemez-
dim.” Türkiye’nin dört 
bir yanını dolaştım. 
Azrail’den kaçarken kendimi 
sahnede buldum. 

Kanseri yenmek için söyleyebi-
leceğiniz hap bilgiler var mı?

Öncelikle etrafınızdaki insanlara 
üzgün gözlerle bakmayacaksı-
nız. Sen üzüldükçe onların sana 
üzgün bakmaları seni daha çok 

hasta eder. Bu bir yansıma olayı-
dır. Ben hastayken, kafamda bir 
tutam saç olmadığı zamanlarda 
bile insanlara fıkra anlatıyordum. 
İnsanları güldürüyordum. Onlar 
gülsün ki ben işe yaradığımı his-
sedeyim. İnsanlar bana acımasın 
istiyordum artık. Ben hasta olma-
dığım zamanlarda da hastaneleri 

ziyaret ederim. Oradaki 
insanlarla konuşurum. 
Onlara yaşamak isteyip 
istemediklerini sorarım. 
Ben hayatı sevenler 
derneği başkanıyım. Tabi 
mutlaka seni kanser eden 
kalabalık ve gürültülü 
olan yerlerden çıkacak-
sın. Tabiat en güzel ilaç. 
Önce bir diril. Savunma 
mekanizmanı ayağa kal-
dır. Yanında sana bakan 
yakınlarını üzme. Dışarı 

çık, gezeceğin ve göreceğin 
çok yer var. Mümkün olduğu ka-
dar seni görmeye gelen misafir-
lerle öpüşme. Çünkü zaten düşük 
olan vücut mekanizması insanlar 
sizi öptüğü zaman çok daha fazla 
etkilenip, sizi daha fazla hasta 
edebiliyor. O yüzden herkesle 
öpüşmeyeceksin.

KANSERİ REZİL 
ETMEK İÇİN 

YÜKSEK SESLE 
BAĞIRACAKSIN
Kanser olduğunu sır gibi 
saklamayacaksın. Önce 
kanser olduğunu kabul-
leneceksin. Kanseri rezil 
etmek için yüksek sesle 
bağıracaksın. Beslenme çok 
önemli. Kanser hastaları 
yemek yemeği çok sevmez-
ler. Mümkünse yemeğe 
çorba ile başlayacaksın. Bol 
bol yürüyüş yapılmalı. Bol 
bol su içilmeli. Doğal yiye-
ceklerle beslenin ve her 
zaman olumlu düşünün.

Öyle bir adam düşünün ki… 
Gittiği hastanede hastalığını 
unutuyor ve kendisi gibi hasta 
olan insanları mutlu edebilmek, 
biraz olsun gülümsetebilmek 
için herkesin öğle yemeğine 
gittiği bir sırada iniyor morga, 
örtüyor üstüne beyaz bir çarşaf. 
Morg görevlileri yemeklerini biti-
rip morga geldikleri zaman önce 
bir şaşırıyorlar, sonrasında tam 
çarşafla örtülü bu adamı buzdolabı-
na koymak için hareket ediyorlar ki. 
O da ne? Ölü birden canlanıyor ve “Bir 
dakika, nereye götürüyorsunuz beni?” 
diyor. Ertesi günü gazetelerdeki man-
şetler şöyle, “Morgda canlandı, görevliler 
korkudan kaçtı”

Morgda Bile Canlanan Adam
Azrail bırakmadı hiç peşini. Kendisinin de-
yimiyle sekiz- on kez ölümden döndü. 18 yıl 
önce “3 ay ömrün kaldı, akciğer kanserisin” 
dediklerinde de Azrail’den korkmamıştı. Bu 
yüzden morgda bile canlanan bir adam o. Adı 
Latif… Latif Kalkandere, artık bir stand-upçı. 
Yaşadıklarını, yaşayamadıklarını, hayallerini 
ve en önemlisi hayatı güzel, çok güzel yaşa-
mak için neler yapılması gerektiğini anlattı 
bize. Kendisinin deyimiyle ‘65 yaşında, hem 
de kanser, her yeri arızalı bir tek kafası hariç’ 
Kalkandere’ye kulak verelim şimdi.
Kanser olduğunuzu öğrendiğiniz zaman ilk 
tepkiniz ne oldu?

1997 yılında yürüyerek gittiğim doktordan 
şaşkın bir ördek gibi çıktım. Doktor bana ‘Sen 
kansersin’ dediği zaman dalga geçiyor san-
dım. Dalga geçmiyormuş. Akciğer kanseriy-
dim. Kanser olduğunu öğrenen insanlar önce 
büyük bir şok geçirirler. Çocukluğumdan bu 
yana başıma gelmeyen kalmamıştı. Annem 
ve babam ayrıydı. Bunu neden anlatıyorum? 

Kan-
serin 
en büyük 
nedenlerinden 
biri çocukluğunuzda 
yaşadığınız travmalardır. Duygusal 
insanların kanser olma riski daha fazladır. 
Tabi ki bende de kanserin bazı belirtileri 
olmuştu. Yorgunluk, halsizlik, kilo kaybı ve 
kanamalar. 

Kanama Tehlike Belirtisi
Unutulmamalıdır ki lüzumsuz kanamalar 
kanserin en büyük belirtisidir. Hemen dokto-
ra gitmek gerekir. Kanser olduğunuz zaman 
özel bakımlarda büyük paralar harcıyorsu-
nuz. Kanser olduğumu öğrendiğim ve doktor 
bana “İki-üç ay ancak yaşarsın” dediği zaman 
eve geldim. Balkona çıktım ve düşünmeye 
başladım. Ne yapacaktım? Kanser önce işimi 
elimden aldı, sonra paramı. Kendi kendime 
şöyle dediğimi hatırlıyorum, “Kanser yedin 
bitirdin beni… Her şeyimi elimden aldın” Has-

ta 
ol-

du-
ğunuz 

zaman 
dostunuz aza-

lıyor. İnsanlar size 
merhaba dediği zaman 

düşünüyor, acaba bu benden 
bir şey isteyecek mi? Birisi sormuştu 

bana, “Kanser hakkında ki yorumun nedir?” 
diye, “Allah belanı versin kanser hayatımı 
mahvettin” diye cevap vermiştim. 

İnsanlara Yol Gösteriyorum
Ve karar verdim. Kanserin hayatımı mah-
vetmesine izin vermeyecektim. Beni kanser 
eden insanlarla ve yerlerde dolaşmayaca-
ğıma söz verdim. Düzenimi ve çevremi de-
ğiştirmeliydim. Değiştirdim de. Ve tiyatroya 
başladım. Çok uzun yıllardır yaşadıklarımı 
stand-up gösterileri ile insanlara anlatıyorum 
ve onlara yol gösteriyorum. Onlara hayatınızı 
güzel yaşayın diyorum, Kendime bir görev 
edindim, görevim insanların mutlu olmasına 
vesile olmak ve istedikleri zaman her şeyi 
yapabileceklerini göstermek. 

Latif Kalkandere… Onun ismini bir yere not edin… 
Not edin çünkü hayatınızın bir döneminde 
en çok da umutsuzluğa kapıldığınız 
anlarda onun hikâyesini dinlemeye 
ihtiyacınız olacak.

HEM KANSER, 
HEM KILIBIK!
Latif Kalkandere’nin en 
büyük destekçisi eşi ve 
çocukları olmuş. Eşine o 
kadar bağlı ki. Oyunlarında 
her zaman eşine teşekkür 
ettiğini söyleyen Kalkande-
re, ailesine olan bağlılığını 
şu sözlerle anlatıyor: 
“Kanserimde en büyük des-
tekçim eşim ve çocuklarım 
oldu. Kanser hastalarında 
hastaya olan olmuştur. 
Ama esas kanser yakınları-
na olur. Yanınızdakileri de 
mahkûm ediyorsunuz. Eşim 
her zaman yanımdaydı.  “En 
İyi Hasta Yakını” ödülü bile 
almıştır. Bir gün bir arkada-
şım oyunum sonrası eşime 
teşekkür ettiğim zaman “ne 
kadar kılıbık” oldun demiş-
ti, ona şöyle dedim, “Kılıbık 
olurum tabi, sen de kanser 
ol o zaman görürüm seni” 
Eşimi ve çocuklarımı çok 
seviyorum ve her zaman 
yanlarımda oldukları için 
teşekkür ediyorum. Ben 
çocuklarıma ve torunları-
ma hayatı öğretiyorum.”

ALTEPE VE 
BOZBEY’E 
ŞÜKRAN
Latif Kalkandere için Bur-
sa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe ve 
Nilüfer Belediye Başka-
nı Mustafa Bozbey çok 
önemli ve çok değerli. 
Kendilerine bizim aracılı-
ğımızla şükranlarını ve her 
daim yanlarında oldukları 
için teşekkürlerini ileten 
Kalkandere “Bir belediye 
başkanı asfalt, yol yap-
maktan daha çok başkanı 
olduğu kentin vatandaşları 
ile onların mutlulukları ve 
mutsuzlukları ile yakın-
dan ilgilenmelidir. İşte 
her daim benim yanımda 
olan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe ve Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey 
bu kadar iyi, vatandaşları 
ile bu kadar yakın olan 
başkanlar. Kendilerine çok 
ama çok teşekkür etmek 
istiyorum” diyor.

AYIN
ÖYKÜSÜ
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16 yaşında İngiltere’ye gitmenizle başlayalım. 

Babam 60’lı yılların sonlarına doğru ekonomik 
nedenlerden dolayı aşçı olarak İngiltere’ye gitti. 
Babam benim her zaman okumamı istemiş. 
Ama çok yaramaz bir çocukmuşum. Annem be-
nimle baş edemez hale gelince babama şikâyet-
te bulunur ve babam beni yanına almaya karar 
verir. Süreç böylece başlamış oluyor.
İlk olarak Londra’nın merkezinde çalışan 
babamın yanına gittim Yaş 16... Yıl Aralık/Ocak 
1972. İlk günü çok iyi hatırlıyorum. Babam beni 
evde yalnız bırakmamak için yanına alıp, işyeri-
ne götürmüştü. Bir lokantada aşçılık yapıyordu, 
ben de boş durmamak için bulaşık hanede 
takılıyordum. Hiç unutmam bir gün babam beni 
çağırarak ‘Oğlum git aşağıdaki buzdolabına 
ve bana biraz domates hıyar getir’ dedi. Ben 
şaşkınlıkla babamın yüzüne bakarak ‘Baba 
ocak ayındayız nereden bulacağım domates 
ve hıyarı?’ dedim.  Tabii ki her şeyin mevsimlik 
olduğu Trabzon’dan kalkıp Londra’ya gelince 
aynı mevsimlik sebzelerin burası içinde geçerli 
olduğunu düşünmüştüm. Ocak ayında dolapta 
kavun, muz, domates, çilek… 

Meğer Hindi Reklamıymış!
Benim için inanılmaz bir manzara idi. Kültür 
şoku burada bitmedi, Londra’da her dükkân 
ve bakkalın camı TURKEY yazıları ile doluydu. 
Bu yazıları görünce havalara girip gururla-
nıyordum, İngilizler demek ki biz Türkleri 
çok seviyordu. Sonrasında büyük bir hayal 
kırıklığına uğradım. Meğerse TURKEY diye 
yapılan reklam afişleri yeni yıla girerken her 

mutfakta pişirilen HİNDİ satışına yönelik 
reklamlarmış.

Bulaşıkçılık yaparken bir gün o 
kentin belediye başkanı olmayı 

hayal ediyor muydunuz?

O yıllarda (1972) İngiltere’nin 
en önemli tarihi şehirlerin-
den birinde hiç Türk olmayan 
bir şehirde belediye başkan-
lığı konumuna gelebileceğimi 

düşünmeyi bırakın hayal bile 
edemezdim. Üstelik 471’nci 

Mayor olarak… Şimdiye dek 
hiç bir yabancı bu şehirde Mayor 

olmamıştır, kaldı ki Trabzonlu bir 
laz bunu yapacak!

Avrupa’daki belediyeler ile Türkiye’dekiler 
arasında ne gibi farklılıklar görüyorsunuz?
Belediye fonksiyonları aşağı yukarı tüm Av-
rupa ülkelerinde aynıdır, buna Türkiye de dâ-
hildir. Çünkü Türkiye’deki kurallar tamamen 
Avrupa’dan alınmıştır. Fakat işlevsel açıdan 
bazı farklılıklar olabilir. Örneğin bir düzeni 
düşünürsek Avrupa’da hele de İngiltere’de 
kurallar dışına çıkmadan tamamen yasalara 
sadık kalınarak karar verilir. Ne Başbakanın 
nede herhangi bir bakanın sözü geçer, tüm 
kararlar bölge belediyesi bünyesindeki komi-
teler kararıyla kurallara sadık kalınarak alınır. 
Maalesef bu düzenin Türkiye’de uygulanıyor 

olduğunu söyleyebilmemiz zor.

O halde belediyecilikte Avrupa standartları-
nı yakalayabilmek için ne yapmalı?

Ne yazık ki Türkiyemizde tanış, akraba, arka-
daş kollamaları çok oluyor ve doğru verilmesi 
gereken kararların hatır için yanlış kararlarla 
sonuçlanması belediyenin düzgün çalışmasını 
engelliyor, Avrupa’daki çoğu ülkede bir mil-
letvekili sokakta yürürken yahut pazarda alış 
veriş yaparken sıradan bir vatandaş muame-
lesi bekliyor ve görüyor, pazarda sıraya girip 
alışverişini yapıyor. Kimse farkında bile 
olmuyor. 

bulaşıkÇı olarak giTTi 
beleDiye başkanı olDu
Yıllar önce gittiği İngiltere’de bulaşıkçılık yaparken belediye başkanı olacağını tahmin edebilir miydi? 
Salih Gaygusuz, yılmadı ve başardı. Önce yaşadığı kenti sevdi, sonra kendini sevdirdi. O kadar sevdi ve 
sevildi ki Albans kentinin yeni belediye başkanı oldu. Bu başarı hikayesini mutlaka okumalısınız!

Mehmet Salih Gaygusuz, ba-
basının yanına geldiği zaman 
bulaşıkçılık yapmaya baş-
ladı. Yukarıda gördüğünüz 
bu resim de Gaygusuz’un 
bulaşıkçılık yaptığı zamanlar-
dan kalma. Salih Gaygusuz 
kendisinin deyimiyle başta 
zorlansa da kendini bir hayli 
sevdirdi. Gaygusuz şimdi 
İngiltere’de Magna Carta 
Yasaları’nın 800 yıl önce im-
zalandığı St. Albans kentinin 
başarılı belediye başkanı. 
Marmara Haber sordu, ünü 
ve başarısı sınırları aşan 
Salih Gaygusuz cevapladı.

İngiltere’de Magna 
Carta Yasaları’nın 800 
yıl önce imzalandığı St. 
Albans kentinde, yerel 
seçimlere Muhafa-
zakâr Parti’den aday 
olan Türk vatandaşı 
Mehmet Salih Gaygu-
suz, rakiplerini bine 
yakın bir oy farkıyla 
geride bırakarak şehrin 
belediye başkanı oldu. 
1972 yılında henüz 
16 yaşındayken hırçın 
olduğu için babasının 
yanına giden ve bir 
dönem bulaşıkçılık 
yapan Gaygusuz, 
sadece İngiltere’ye 
alışmakla kalmadı ve 
yaşadığı kentte kendi-
sini fazlasıyla sevdirdi. 
Gaygusuz, “O yıllarda 
(1972) İngiltere’nin en 
önemli tarihi şehirle-
rinden birinde hiç Türk 
olmayan bir şehirde 
belediye başkanlığı 
konumuna gelebilece-
ğimi düşünmeyi bırakın 
hayal bile edemezdim. 
Üstelik 471’nci Mayor 
olarak…” diyor.

Türkiye’de kurallar Daha farklı

yahuDi
pazarınDa
salyangoz!
Bir röportajınızda tamamen 
İngiliz seçmenlerin oyları ile 
seçildiğinizi belirtmişsiniz. 
İngilizlerin güvenini nasıl 
kazandınız? 

Evet, doğrudur, Seçmen liste-
sine baktığınızda bir tane Türk 
kökenli seçmen göremezsiniz, 
çünkü yoktur. Nasıl seçildik? 
Yahudi pazarında salyangozu 
nasıl sattık? 1978’ de ilk iş 
yerimi açtım. 1980’  de şehrin 
popüler bir eğlence mekânını 
satın alarak eşimle birlikte 
WINE BAR olarak çalıştırdım 
ve zamanla büyüterek başka 
barlar ve İtalyan mutfağı sunan 
lokantalar açtım. Tabii ki bu 
işyerleri şehrimizin insanlarını 
yakından tanımama imkan 
tanıdı. 30 yıl aktif olarak işlet-
tiğim bu mekânlar siyasete atıl-
dığım zaman seçilmeme katkı 
sağlayan en büyük etkenlerden 
biri olmuştur. Bir anımı anlat-
mak istiyorum.

Kapıyı vurdum, birde 
ne göreyim...
Seçim öncesi kapı kapı dolaşıp 
oy toplamaya çalıştığım bir 
an, kapıyı vuruyorum ve kapı 
açılıyor, kapı açılınca arka-
da ağlaşan çocuk sesleri ile 
kıyamet kopuyor. Kapıyı açan 
genç ve güzel bir bayan bana 
nefret dolu bakışlarla bakarak 
sesleniyor: “Bunlar hep senin 
eserin, hep senin yüzünden, o 
barların olmasaydı ben de ora-
ya gelip kocamla tanışmazdım 
ve bunlar da başıma gelmez-
di”  Ne yazık ki mekânımda 
tanıştığı kocası yakın arkadaşı 
ile kaçmış ve kendisi çocukla-
rıyla birlikte yalnız kalmış. Ama 
şunu rahatlıkla söyleyebiliyo-
rum. Hiç Türk olmayan bölgede 
seçilmemi işlettiğim mekânlara 
borçluyum.  Başkanlığa aday 
olmam ise bir hayli ilginç oldu. 
Bir gün şehir merkezinde 
dolaşırken meclis üyesi olan 
Gordon Myland isminde bir 
tanıdığa rastladım ve her şey 
ardı ardına geldi.

Salih Gaygusuz, başarılı belediyecilik yaşamının yanı sıra farklı ve sıradışı 
bir isim. Plak koleksiyonu yapıyor. 10.000’e yakın Türkçe ve bir o kadar 

da yabancı plakları var. Ayrıca en büyük hobilerinden biri de fotoğrafçılık. 
150’ye yakın fotoğraf koleksiyonu bile var. Eski radyo pikap koleksiyonunu 

da unutmamak lazım. 

Gaygusuz aynı zamanda tam bir deniz tutkunu. 300’ün üzerinde dalış 
yaptığını anlatıyor gururla. Ve sıkı durun! Mehmet Salih Gaygusuz, Londra 
ve Trabzon arasını 2 defa motosikletle geçmiş. Gaygusuz kendisini “Harley 

Davidson sevdalısı” olarak tanımlıyor. Dağlarda yürümeyi de bir o kadar 
sevdiğini özellikle belirtelim. Kısacası yok yok Başkanda!

MOTOSİKLETLE LONDRA-TRABZON
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Eğlenceli, aktif ve neşe dolu... 
2009 yılında göreve gelmesi-
ne, koltukta ikinci dönemini 
yaşamasına karşın heyecanını 
bir nebze bile kaybetmemiş. 
“Pendik’e daha iyi ne yapabili-
rim?” düşüncesini kafasından 
hiç çıkarmıyor. Pendik Belediye 
Başkanı Kenan Şahin’den söz 
ediyoruz. Kayıt cihazını açıyor, 
Şahin’in heyecanına ortak olu-
yor, Pendik’in yeni projelerine 

kulak veriyoruz...

Tıp mezunu bir belediye 
başkanı olarak, bu unvanınızın 
belediyecilik çalışmalarına nasıl 
yansıdığını düşünüyorsunuz?

Öncelikle şunu rahatlıkla söyle-
yebiliyorum, hekimlik insanları 
tanımanız açısından en başarılı 
mesleklerden biridir. Eğer insanı 

iyi tanıyor, ihtiyaçlarını, taleple-
rini iyi ve doğru analiz edebili-
yorsanız, belediyecilikte başarılı 
olabilirsiniz. Diğer taraftan bele-
diyeciliğin içerisinde her zaman 
‘sağlıklı kent’ kavramı vardır. 
Çünkü belediyecilikte aslında 
şehir hayatını düzenlersiniz. Ben 
aynı zamanda Sağlıklı Kentler 
Birliği’nde icra kurulu üyesiyim. 
Sağlıklı kent kavramının içerisin-
de “doğa, yeşil, gençler, yaşlılar, 
kadınlar” kısacası herkes ve 
kente dair her şey vardır. Sağlıklı 
kent demek, insan sağlığını iyi-
leştiren kent anlamına gelmekte. 
Böyle olunca da hem bir hekim 
hem de belediye başkanı olarak 
kentin ihtiyaçlarına ve istek-
lerine daha güzel bir şekilde 
bakabiliyorsunuz. Sağlığın başı 
disiplindir. İnsan eğer bedenini 
disiplinli kullanırsa daha sağlıklı 

olur. Şehirler de böyledir. 

O halde belediyecilikte başarılı 
olmak için ilk kural nedir?

İmar ve kent imarı konusun-
da son derece sıkı çalışan bir 
belediyeyiz. Özellikle planlama 
konusunda ilçe belediyeler 
arasında örnek gösterilecek bir 
kadromuz var. İyi bir kadro ile 
başarılı olacağımıza inandık. Be-
lediyeciliğin birinci kuralının ba-
şarılı bir kadro ile çalışmak oldu-
ğuna inanıyorum. 13 tane şehir 
planlamacımız var. Bu bizim kent 
planlarımızı çok daha rasyonel, 
pratik ve kendi bünyemizde ger-
çekçi olarak yapmamızı sağlıyor. 
Ayrıca kaçak yapının sıfır olduğu 
bir belediye oluşturduk. Başarılı 
bir belediyeciliğin 3 tane temel 
hassasiyeti olduğunu düşünüyo-
rum. Öncelikle dediğim gibi, iyi 

bir belediye kadrosunun olması 
gerektiğini düşünüyorum. İkin-
cisi iyi bir bütçeniz olacak. Son 
olarak da iyi bir yönetim anlayı-
şınızın olması gerekiyor. Parayı 
ve insanı yönetmeyi çok iyi bil-
melisiniz. Kentin yönetim man-
tığı içinde bunu düşünmelisiniz. 
Kentin yönetim mantığında da 
zamanı ve düzeni iyi yönetmeyi 
bilmeniz gerekiyor. İki iyi bir 
bütçeniz olacak. Üçüncüsü de iyi 
bir yönetim anlayışınız olacak. 
Biz var olan bütçemizi beş yıl 
içerisinde üç kat büyüttük. 100 
milyondan 300 milyona geldik. 
Hedefimiz 400 milyona gelmek. 
İyi ve güçlü bir bütçeniz olduğu 
zaman hedeflerinize daha hızlı 
bir şekilde ilerliyorsunuz. Böyle 
olunca da güçlü bir bütçeniz 
olunca da hedeflerinize ulaşma-
nız daha kolay oluyor. 

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için 
neler yapıyorsunuz?

Belediye olarak biz çok yol alıyoruz. Ama 
şunun da altını çizmem gerekiyor. 
Belediyeler bir konuya girdiği 
zaman herkes kenara 
çekilip “Belediye bunu 
çözer” mantığında 
olmaması lazım. 
Biz belediye olarak 
herkes kadar sorum-
luyuz. İnsanlar ancak 
aile bireylerinde en-
gelli olunca ne demek 
istediğimizi anlıyorlar. 
Buna gerek yok. Sağlıklıy-
ken de bu işlerin içerisinde 
yer almak lazım. Kentte 
bütün yenilediğimiz kaldırım-
larda, caddelerde engellilerle 
ilgili standartları hayata 
geçiriyoruz. Engellilerle 
ilgili gerek Sağlık Bakanlığı 
gerekse Gedik Üniversite-
si’yle ortak projelerle onların 

hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. İstihdam konusunda 
simit tezgâhları yaptık. Ama gördük ki engelliler kapalı 
atölyelerle daha başarılı olacak. Yeni bir mekân hazırla-

dık. Yaz boyunca deneme çalışmaları yapacağız. 
Burada engelli vatandaşlarımızı üretime ka-

tacağız, çünkü insanlar ürettikleri zaman 
mutlu oluyorlar. Bir şey başardıkları 

zaman mutlu oluyorlar. 
Yaptığınız açıklamada engelliler 
için yaz okulu müjdesi vermişti-
niz. Nasıl bir şey olacak?

Tekerlekli sandalye basketbol 
takımımız Süper Lig’deydi. Bu yıl 

Ampute Futbol Takımı da Süper 
Lig’e çıktı. Engelli sporunun dört 

branşında da varız. Gedik Üniver-
sitesi’yle de beraber yürüttüğümüz 
“Aktif futbolun içindeyim” projesiyle 
birlikte zihinsel engelli çocuklarımı-
zın spor vasıtasıyla fiziksel beceri-
lerini artırıyoruz. Görme engelli bir 
sporcumuz, atletizm olimpiyatlarına 
katılacak. Aynı zamanda görme 
engelli ve işitme engelli judocuları-
mız var. 

‘Kent perspektifi
hayata geçirildi’
Bugün Pendik’e gelen 
herkes ‘’Pendik çok değişti’’ 
diyor. Pendik’te değişen ne?
Pendik’te her şeyden önce 
imar ve plan yükselttik. 
Pendik aslında hızlı kentleşme 
ile birlikte pek çok problem 
yaşamış bir kent. Bir zamanlar 
kaçak yapılaşma had safha-
daydı. Çok sayıda gecekondu 
vardı. Bu sorunlara rağmen 
kaliteli bir dönüşüm geçir-
dik. Hayatın gerçeklerinden 
kopmayarak, ideali yakalama 
hedefinde olan bir belediye 
olduk. Kısacası böylelikle sağ-
lıklı kent perspektifini hayata 

geçirmiş olduk. 

‘Üçü de aynı

şeyi istiyor’
Üçüz çocuklarınız varmış. 
Nasıl bir duygu üçüz babası 
olmak?

Tabi ki çok heyecan verici. 
Çocuklar aynı anda büyüyor. 
Evin düzenini ona göre hazır-
lıyorsun. Benim eşim de dok-
tor. Annem ve kayınvalidem 
sürekli bizim yanımızdalar ve 
destekte bulunuyorlar. Çünkü 
çok zorlanıyoruz. Artık onlar 
da büyüyorlar. Ortaokul 3. 
sınıfa geçiyorlar bu sene. Tabii 
sorun şu, üçü aynı anda aynı 
şeyi istiyorlar. Tabi zaman 
ayıramıyoruz bir yandan da.

25 yılda yalnız 7 yıl

hekimlik yapabildim
Siyasete nasıl girdiniz?

Aslen Erzurumluyum. Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’n-
den mezun oldum. Pendik’e 
geldiğim zaman akademik ha-
yatın içinde olmayı düşünür-
ken, kendimi bir anda siyasi 
hayatın içerisinde buldum. 
Yaklaşık 18 yıldır siyasetin 
içerisindeyim. Çok uzun yıllar 
yöneticilik yaptım. Yaklaşık 
25 yıldır da hekimim. Ama bu 
sürenin içinde sadece 7 yıl 
aktif hekimlik yapabildim. 

MBB’de herkes
birbirine 

destek oluyor
Marmara Belediyeler 
Birliği’nin çalışmalarını 
nasıl buluyorsunuz?

Pendik Belediyesi 
olarak birçok bir-
liğin üyesiyiz. Ama 
Marmara Belediye-
ler Birliği bu anlam-
da belediyeler birliği 
perspektifini en iyi 
gerçekleştiren birlik-
lerin başında geliyor. 
Belediyeler arasında 
siyasi görüş farkına 
rağmen iyi bir enteg-
rasyon ilişkisi, işbirliği 
ortamı var. Herkes bir-
birine sahip çıkıyor. İyi 
bir teknik kadrosu var. 
Ve çok başarılı etkin-
likleri var. Marmara 
Belediyeler Birliği’ne 
üye bir belediye oldu-
ğumuz için mutluyuz.

2009 yılından bu yana Pendik’i güzelleştirmek için çaba harcayan Şahin, “Belediyecilikte başarılı olmak 
için iyi bir belediye kadrosunun olması gerektiğini düşünüyorum. İkincisi iyi bir bütçeniz olacak. Son ola-
rak da iyi bir yönetim anlayışınızın olması gerekiyor. Parayı ve insanı yönetmeyi çok iyi bilmelisiniz” dedi 

pendik belediye baŞkanı 
kenan Şahin’e Göre 

‘belediyecilikte baŞarılı 
olmanın 3 altın kuralı Var: 

iyi kaDro
iyi büTÇe
iyi yÖneTim

engelliler muTlu olmalı
Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için kolları sıvamış. “Bu 
iş sadece belediyelere ait değil. İnsanlar ancak aile bireyleri engelli olunca ne demek istediğimizi anlıyor” diyor

Tempo beni De şaşırTıyor
Ailesinin ‘Seni göremiyoruz’ diye şika-
yet ettiği Şahin “Bazen öyle bir dönem 

oluyor ki, cumartesi pazar günü 15 
farklı etkinliğe katılıyorum” diyor.

başkanın ‘en’leri

En sevdiğiniz renk?
Mavi. Ama firuze mavisi. 
En sevdiğiniz yemek 
Başkanım?
Lahana sarması.
Peki, tatil bölgesi olarak 
nereyi tercih ediyorsu-
nuz?
Çanakkale’yi seviyorum. 
Hangi takımlısınız?
Pendikspor.
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İleride nasıl bir Pendik göreceğiz?
Seçime giderken kente ait 200’den fazla 
projeyi ilan ettik. 5 yıl içerisinde bunların 
tümünü yapacağımızı söyledik. 2019’da 
219 proje diye de kitabını bastık. Herkese 
de dağıttık. Herkes sıkı takip etsin istedik. 
Bir yıl içerisinde çok yol kat ettiğimizi 
söyleyebilirim. Hedefimiz projelerimizin 
tamamını gerçekleştirmek. Biz bu duru-
ma şu şekilde bakıyoruz, öncelikle kentin 
ihtiyaçlarını ön plana çıkarmak. Siyaset-
çinin ihtiyacı olanlarını ya da siyasetçinin 
hayalleri olanları değil. Bu yüzden küçük 
büyük farkı gözetmeden sosyal, kültürel ve 
ulaşım gibi pek çok alanda hemen hemen 
tüm kentin fırsatlarını değerlendiren ihti-
yaçlarını karşılayan projeler oluşturduk. 
Hedefimiz belediyenin hemen hemen her 
noktada spor kültür sanatla ilgili alt yapı 
tesislerini oluşturmak. 100 tane futbol 
sahası taahhüdümüz var. 50’sini yaptık, 

kaldı 50’si.
Geçtiğimiz günlerde Başbakan 
Davutoğlu, ‘‘Pendik-Ankara arası 
hızlı trenle 82 dakika olacak’’ 
açıklamasını yaptı. Proje şu 
anda ne aşamada?
Pendik çok şanslı bir ilçe 
çünkü İstanbul’un doğudaki 
bütün ulaşım noktalarının 
kesiştiği yer. Raylı sistemin 
ana istasyonu Pendik’tir. 
Buradan Ankara’ya, Konya’ya 
kadar hızlı trenle gidebilirsiniz. 
3,5 saatte Ankara’ya ve yaklaşık 
4 saat 10 dakikada Konya’ya 
gidebiliyorsunuz. Şimdi hatta 
bir yenileme olacak. Köseköy’den 
direk Pendik’e yeni bir hat çalışması 
yapılıyor. Ankara-Konya seferini yapan 
hızlı trenleri faaliyete geçirdiğimiz zaman 
Pendik-Ankara arası 82 dakikaya inecek.

Siz kendi ifadenizle Pendik’i 
nasıl anlatırsınız?
Pendik planlı gelişme alanları 
olan bir yer. Evet, gecekondu-
su var. Çarpık yapısı var. Ama 
toplu konut alanlarında planlı 
bir gelişme hâkim. Şehrimizi 
geliştiren unsurlardan biri de 
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 
varlığı. Tüm bunların yanında 
5 tane de köyümüz var. Toplam 
yüzölçümümüzün % 60-70’i 
yeşil alan. Kısacası çok sıkı koru-
nan, hiç kaçak yapıya müsaade 
edilmeyen, köyleri köy gibi 
kalan, İstanbul’da tabiri caizse 
kenti de olan, köyü de olan bir 
ilçeyiz. Tabi diğer taraftan sağ-
lıklı bir kente ulaşabilmek için 
önce insanları ‘kentli’ yapmanız 
gerekiyor. 

Bunu biraz açabilir misiniz?
Burada yaşayan insanların 
pek çoğu henüz kente adapte 
olamamışlar. Kendilerini kente 
ait hissetmiyorlar. Biz de bunun 
için insanların yaşadıkları kente 
kendilerini daha ait hissede-
bilmeleri için pek çok kültürel, 
sanatsal ve sportif faaliyette 
bulunuyoruz. Sosyal belediye-
cilik konusunda sıkı çalışan bir 
belediyeyiz. Örneğin dezavan-
tajlı tüm gruplara yönelik aktif 
faaliyetlerimiz var. Spor bu 
işin en önemli alanlarından biri 
oldu. Pendik Belediyesi’nin şu 
anda içinde bulunduğumuz tesis 
dışında iki tane daha spor komp-
leksi var. Onun dışında 4 tane 
daha spor salonunu geçtiğimiz 
dönem içinde faal hale getirdik. 

Şehir içerisinde çok sayıda açık 
spor tesisi alanı açtık. Örneğin 
276 parkın geçtiğimiz hafta 
açılışını gerçekleştirdik. Aynı 
zamanda 50’ye yakın açık futbol 
sahası yaptık.

23’E KADAR FUTBOL
En çok sevinen çocuklardır 
herhalde?
Tabii çocuklarımız çok mutlu. 
Onlar için devasa futbol sahaları 
yapıyoruz. Şu anda bulundu-
ğumuz yer daha öncesinde 
gecekondu bölgesiydi. Şimdi 
artık kendini toparlayan bir 
bölge oldu. İki sokak arkada 
mükemmel bir futbol sahamız 
var. Şehrin çocukları sentetik 
çim de olsa nitelikli sahalarda 
futbol oynuyorlar. Gece 11’e 

kadar sahalarımızı aydınlatıyo-
ruz. Şehrimizde 100’e yakın açık 
basketbol sahası var. Buralara 
ilginin çok fazla olmadığını fark 
ettik ve hemen 10 bin çocuğu-
muza basketbol eğitimi verdik. 
Amacımız basketbol sahaları-
mızdan istifade edebilmelerini 
sağlamaktı. Benim de çocukla-
rım var. Onları tekvandoya ve 
tenise gönderdim. Ama ısrarla 
futbola yöneldiler. Sokağın dili 
o. Hayatın gerçeklerine uyum 
sağlamanız gerekiyor. Kulüpleri-
miz de çok başarılı. Pendikspor 
PTT 1.Lig’in kapısından döndü. 
Amatör kulüplerimize 6 tane 
büyük nizami halı saha, 50 tane 
de küçük saha yaptık. 3 bin tane 
alt yapıda oynayan, futbol okul-
larında oynayan çocuğumuz var.

Facebook’ta var
twitter’da yok
Sosyal medyadan cevap 
veriyor musunuz vatandaş-
lara?
Facebook hesabımı kendim 
kullanıyorum. Twitter 
kullanmıyorum. Twiter’da 
maalesef ölçüyü kaçıran ve 
çatışmalara yol açan söy-
lemler oluyor. Cevap verse-
niz olmuyor, cevap verme-
seniz olmuyor. Öyle olunca 
da ben Twitter’da yokum 
ama Pendik Belediyesi 
olarak varız. Ama dediğim 
gibi kendi kişisel hesabım 
yok. Pendik Belediyesi’nin 
twitter hesabı çok ama çok 
etkili.

‘İyi bir kitap
kurduyum’
Kitap okuyor musunuz? Si-
nema ve tiyatroya gidiyor 
musunuz?
Sinemayı seviyorum. Tiyat-
roya pek zaman bulamıyo-
rum. Tiyatro çünkü daha 
formel bir şey. Sinemada 
23.00 seansına bilet bulabi-
liyorsunuz. Ama tiyatroya 
23 seansı yok. Ama kitap 
konusuna gelince, evet iyi 
bir kitap kurduyumdur.

‘Farklı tarzda
okumak güzel’
En son hangi kitabı 
okudunuz? Ya da hangi 
kitabı okuyorsunuz?

Şu an Salih Suruç’un 
“Peygamberimiz” adlı 
kitabını okuyorum. 
Enteresan ve çok güzel 
bir kitap. Hz. Ali ile ilgili 
Alevilikle ilgili çok kitap 
okudum. Ama okuyunca 
gördüm ki Hz. Peygamberin 
sürecini pek iyi tanımıyoruz. 
800 sayfalık bir kitap. 
Onu çok beğendim. Ben 
çantada taşırım kitaplarımı. 
Sadettin Ökten’in Hatıraları 
var. Yakın zamanda da 
Fincanımda Cola Var’ı 
bitirdim. Steve Jobs da 
var. Farklı tarzda okumayı 
seviyorum. 

‘Yürümeyi çok
seviyorum’
En çok hangi spor dalıyla 
uğraşıyorsunuz? 
Yürüyüş yapmayı çok sevi-
yorum. Her sabah yürüyüş 
yaparım. Fitness için artık 
yaşlandık. Ben 50 yaşına 
geldim. Sportif başarısı 
olmayan bir insanım. Çok 
beceriksizim. İnanılmaz 
beceriksizim. Çocukken 
derslerine çok çalışan bir 
öğrenciydim.
Doktorluk buradan geliyor 
demek ki.
Ben 5 yaşında okula başla-
dım. Her zaman sınıfın en 
kısasıydım. Herkesten bir 
yaş küçüktüm. Şimdi çocuk-
larımı okula bir yaş büyük 
gönderdim. Çünkü eziliyor-
sunuz. Bu iyi bir şey değil.

‘Yeni Ardalar 
Yolda’
Pendik’ten yeni Arda Turan-
lar çıkar mı peki?
Çıkacak. İddialıyız. Amatör 
kulüplerimizin her zaman 
yanındayız. Futbol okulları-
mıza bütün malzemeyi biz 
veriyoruz. Örneğin futbol 
kulübünden şehrin çocuk-
larını sokaktan alıp, sporla 
tanıştırmasını istiyoruz. 
İstiyoruz ki çocuklar bizlerin 
sayesinde sporla tanışsınlar. 
Örneğin bizim burada çok ba-
şarılı bir tenis kulübümüz var. 
Öğrencilerden aylık 10 lira 
alıyoruz. Niye alıyoruz? Çün-
kü bedel ödenmediği zaman 
bir kıymeti olmuyor. 10 lirayı 
ödeyemiyorum diyene de bir 
kâğıt imzalatıyoruz. Sosyal 
işlerden bedelini ödüyoruz. 
Mesela fitness salonlarımıza 
da bayanlarımız geliyorlar. 
Haftada ortalama 3 kez 
geliyorlar. Haftanın beş günü 
burada etkinliklerimiz var. 
Bayan öğretmenler ve müzik 
eşliğinde spor yapıyorlar. 

Masa tenisinin 
ustası

Röportajımızı yaptıktan 
sonra sportif bir ba şkan olan 

Kenan Şahin’in yetenek-
lerini görmek istiyoruz ve 

Sülüntepe Spor Komp-
leksi’ne gidiyoruz. Başkan 
Şahin gerçekten çok yete-
nekli. Masa tenisi maçımız 

kendisinin galibiyetiyle 
sona eriyor. Ardından bas-

ketbol sahasında buluyo-
ruz kendimizi, geçiyoruz 

serbest atış çizgisine... 
Burada muhabirimiz Kübra 

Bal’ın yüzü gülüyor, masa 
tenisinin rövanşı basket-

bolda geliyor. 

kenTlileşme iÇin
külTür ve spor

Yerel seçimler öncesi 2019’a kadar yapmayı planladığı 219 projenin sözünü veren   
başkan Kenan Şahin, “100 futbol sahası sözümüzün 50’sini tamamladık” diyor.

işTe geleceĞin penDik’i

RÖPORTAJ: KÜBRA BAL
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balıkesir Gönen Belediye Baş-
kanı Hüseyin Yakar, AK Parti İl 
Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti 
Milletvekili Adayı Ayşe Kardaş ve 
vatandaşlar tarafından coşkuyla 
karşılanan Başkan Uğur, ilk ola-
rak Gönen Belediyesi’ni ziyaret 
etti. Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi’nin bölgeye yönelik çalış-

maları ve projeleri hakkında bilgi 
veren Başkan Uğur,  belediye 
ziyareti sonrasında Gönen Be-
lediye Başkanı Hüseyin Yakar, 
Milletvekili Adayı Ayşe Kardaş 
ve partililerle birlikte esnaf ziya-
reti gerçekleştirdi. Esnaf 
ziyaretinde istik-
rar vurgusu 
yapan Baş-
kan Uğur, 
merkezi 
h ü k ü -
met ve 
y e r e l 
y ö n e -
timlerin 
u y u m l u 
ç a l ı ş m a -
sıyla Gö-

nen’in sorunlarının kısa sürede 
çözüme ulaştıracaklarını söyledi.  

Yolları İnceledi
Gönen çarşı merkezindeki esnaf 
ziyaretinin ardından Balıkesir 

Büyükşehir Beledi-
yesi’nin kırsal 

mahallelere 
yaptığı ya-

tırımları 
t a k i p 
e d e n 
B a ş -
k a n 

U ğ u r , 
Ş a r o -

l u k - G e -
yikli kırsal 

mahallesin-

deki 5 kilometrelik yol yapım 
çalışmasını yerinde inceledi. Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, 
20 trilyon yatırımla araç parkını 
geliştirdiğini ve bu araçların bir 
kısmıyla Gönen’de yılsonunda 
toplamda 200 kilometre kırsal 
mahalle yolunu asfaltlayacağı-
nın müjdesini veren Uğur, teknik 
ziyaret esnasında kırsal mahalle 
muhtarlarından gelen talepleri 
dinledi. Şaroluk - Geyikli yol ya-
pım çalışmalarını inceledikten 
sonra 5. 5 kilometre uzunluğun-
daki Ayvalıdere- Körpeağaç kır-
sal mahalle yolundaki çalışmaları 
inceleyen Başkan Uğur, planlı 
ve istikrarlı bir çalışma sonunda 
kırsal mahallelerin yol ve altyapı 
sorununu bitireceklerini söyledi. 

Büyükşehir Belediyesi Hendek’e bağlı Çayırbaşı, Ortaköy, Beyköy, Ya-
yalar, Hamitli, Servetiye ve Uzuncaorman mahallelerinin grup yollarını 
asfaltlıyor. 13 kilometrelik güzergâha 16 bin ton asfalt atılıyor.

Akyazı Belediyesi tarafından ilçe 
genelinde her mahalleye yeni 
sosyal alanlar ve çocuk parkları 
yapılıyor. 

Körfez Belediyesi, kent genelinde 
gerçekleştirdiği parke bordür ça-
lışmalarına ara vermeden devam 
ediyor.

üsküdar - istanbul Cumhu-
riyet döneminde yapılan en 
büyük camii olan Çamlıca Ca-
mii projesinde kaba inşaatın 
yüzde 90’lık bölümü tamam-
lanırken diğer yandan da dış 
kaplama taşlarının döşeme 
çalışmalarına başlandı. İnşaat 
alanını ziyaret eden Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türk-
men, İstanbul Cami ve Eğitim 
Kültür Hizmetleri Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği Başkanı 
Ergin Külünk’ten çalışmalar 
hakkında bilgiler aldı. Başkan 
Türkmen ziyareti sırasında  
Türkiye’de bulunan France 2 
kanalına da röportaj verdi. 
Çamlıca Camii Projesi’ne dün-
ya medyası da büyük ilgi gös-
teriyor.

akyazı - sakarya Her mahal-
leye örnek çocuk parkları ve 
sosyal alanlar ilkesi ile yola çı-
kan Akyazı Belediyesi  Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
ilçe genelinde yeni parklar yap-
maya ve çocuk oyun gurupları 

olmayan yerlere oyun gurubu 
kurmaya devam ediyor. Şu anda 
Akyazı Merkez Yeni Camii ya-
nında çocuklar için bir park inşa 
eden Akyazı Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
parkın içerisini yavaş yavaş dol-
durmaya başladı. Bu alana yeni 
bir oyun gurubu, kaydıraklar, 
dönergeç ve spor aletleri, otur-
ma bankları kuracak. Çocuk 
parkından hemen sonra yeni 
oyun gurupları ve parklar için 
çalışmalar hızla devam edecek.

körfez - kocaeli Körfez Be-
lediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, ilçenin birçok nokta-
sında bordür parke çalışmaları 
yapıyor. Tam donanımlı teçhi-
zatla çalışan ekipler, havaların 
ısınmasıyla birlikte çalışmaları-
nı hızlandırdı.

Yirmi Bin Metre Kare 
Parke Taşı Döşenecek

Mimarsinan Mahallesi Gül So-
kakta başlayan çalışmaları kısa 
sürede tamamlayarak halkın 
kullanımına açan Körfez Bele-
diyesi, Hereke Marina Sahil Şe-
ridinde de hummalı bir çalışma 
başlattı. Hereke’ye şuana kadar 
beş bin metre kare parke taşı 
döşeyen belediye yolları ayrıca 
parke ile döşeyecek.

Dünya 
meDyasınDan 
yoĞun ilgi

Tarihi evler 
eski hallerine 
DÖnüyor

Akyazı’da Çocuklar İçin 
Oyun Parkı Tamamlanıyor

Körfez´de Parke Bordür 
Çalışmaları Hız Kazandı

pendik - istanbul Pendik’in 
yeni simgelerinden biri haline 
gelecek olan taş işleme ürünü  
saat kulesi, bir ayda tamamlan-
dı. Yapımında Mardin ve küfeki 
taşlarının kullanıldığı 10 metre 
yüksekliğindeki saat, Osmanlı 
mimarisinden çizgiler sunuyor.
Dönemin yaşayanlarına zama-
nı gösterdiği gibi  yıllar geç-
tikçe o şehrin  simgesi haline 
dönüşen saat kuleleleri,  dün-
yanın dört bir yanında şehir-
lere kültür ve estetik katıyor.  
Kule dört ana parçadan oluşu-
yor. Belediyeden yapılan açık-
lamaya göre alt kaide yükselti-
lerek zarif ve ince bir gövdeye 
zemin oluşturuldu. Eserin üst 
noktası ise külahla tamamlan-
dı. Pendikliler ise taş işlemeli 
saat kulesini bir hayli sevdiler. 

penDik’in saaT 
kulesi var

başkana 
Teşekkür

hendek - sakarya Sakarya 

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 

Dairesi Başkanlığı yeni dönem 

asfalt çalışmalarını aralıksız 

sürdürüyor. Geyve asfalt ça-

lışmalarının tamamlanmasının 

ardından ekiplerin Hendek’te 

çalışmalara başladığını belirten 

Fen İşleri Dairesi Başkanı Ali 

Oktar, “Geyve ilçemizde altyapı 

çalışmalarının tamamlandığı 10 

kilometrelik güzergâhı asfaltla-

dık. Bölgedeki çalışmalarımızın 

tamamlanmasının ardından ekip-

lerimiz Hendek’te çalışmalarına 

başladı” diye konuştu.

13 Kilometrelik 
Güzergâh
Hendek’te yaklaşık 3 Milyonluk 
asfalt çalışması gerçekleştirildiği-
ne vurgu yapan Oktar, “Çayır-
başı, Ortaköy, Beyköy, Yayalar, 
Hamitli, Servetiye ve Uzuncaor-
man Mahallelerinin grup yolunu 
asfaltlıyoruz. Asfalt öncesi bölge-
deki güzergâhta gerekli düzen-
lemeleri de gerçekleştiriyoruz. 
Yaklaşık 13 kilometrelik güzergâ-
ha 16 bin ton asfalt atılıyor. İnşal-
lah bölgedeki çalışmalarımızı kısa 
süre içerisinde tamamlayacağız. 
İlçemize ve mahallelerimize 
hayırlı olsun” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi, Gönen’deki hizmet ve 
yatırımlarıyla ilçenin çehresini 
değiştiriyor. Balıkesir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur, ya-
tırım ve hizmetleri incelemek 
ve halkın taleplerini dinlemek 
için Gönen’e çıkarma yaptı. 
Başkan ilçeye 200 kilometre 
yol müjdesi verdi.

gÖnen’e 
200 km.
yol 
müjDesi

Gölcük - kocaeli Gölcük 
Belediyesi tarafından ‘Tarih 
Koridoru Projesi’ kapsamın-
da Değirmendere Yalı Ma-
hallesi’nde yapımı devam 
eden Tarihi Yalı Evleri inşaatı 
bitmek üzere. Çalışmalar bit-
tiği zaman tarihi evler eski, 
görkemli hallerine kavuşmuş 
olacaklar. Gölcük’te tarihi 
canlandıracak ve Gölcük’ü 
cazibe merkezi haline getire-
cek olan projelerden sadece 
biri olan Tarihi yalı Evleri’nde 
katlar yükseliyor, tarihi evler 
eski haline kavuşuyor. Gölcük 
Belediye Başkanı  Mehmet El-
libeş, çalışmaları 2016 yılında 
bitirmeyi planladıklarını açık-
ladı.

Başkan Uğur 
ve kurmayları, Gönen’deki 

saha çalışmasının son durağında 
Kumköy kırsal mahallesini ziyaret etti. 

Burada muhtarlar  tarafından karşılanan 
Başkan Uğur, 25 kilometrelik grup yolu-
nu yapacaklarının müjdesini verdi. Yol 

müjdesi sonrası memnuniyetlerini dile 
getiren mahalle muhtarları, Başkan 

Uğur’a teşekkür ettiler.

Hendek’in Grup Yolları Asfaltlanıyor

muhTarlar karşılaDı
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Düzce Belediyesi tarafından oto-
büs duraklarının yenilenmesi için 
düğmeye basıldı. Kentin dört bir 
yanında modern duraklar olacak.

Edremit merkezinin yanı sıra 
Kadıköy, Zeytinli, Akçay, Güre ve 
Altınoluk’ta Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından yapılan yol 
bakım çalışmaları devam ediyor.

Otobüs Durakları Yenileniyor

Bozuk Yollara Bakım Çalışması

düzce  Düzce Belediyesi tara-
fından otobüslerin belirli bir 
noktada rahatlıkla yolcu indirip 
bindirebileceği, vatandaşların 
da yağışlardan etkilenmeden 
otobüs bekleyebileceği yeni 
otobüs durakları vatandaşların 
hizmetine sunuluyor. Düzce’yi 

güzelleştirmek adına yapılan ça-
lışmalar vatandaşlar tarafından 
da takdir alıyor. Otobüs durak-
larının yenilenmesinden sorum-
lu firma Oxijen Medya yetkilisi 
Konuralp bölgesinde, cezaevi 
yolu üzerinde ve konutlarda 70 
adet yeni otobüs durağının diki-
leceğini bildirdi. Düzce Belediye 
Başkanı Mehmet Keleş, konuya 
ilişkin yapmış olduğu açıklama-
da “öncelikli hedefimiz vatan-
daşların rahatlığıdır” dedi.

edremit - balıkesir Edremit 
Belediyesi tarafından yürütülen 
çalışmalar ilçenin dört bir yanın-
da hızla devam ediyor. Edremit 
Belediye Başkanı Kamil Saka 
da sık sık ekipleri denetleyip 
çalışmaları yerinde inceliyor. 
Belirlenen program dahilinde 

Edremit genelindeki bozuk tüm 
yolların yapılacağını, bunun ya-
nında planlanan projelerin de 
uygulamaya konulacağını ifade 
eden Başkan Saka, “Ekiplerimiz 
oluşturuldu, malzemelerimizin 
tedariğini sağladık ve gerekli 
ihale işlemlerini en şeffaf haliyle 
gerçekleştirdikten sonra çalış-
malarımıza hızlı bir şekilde de-
vam ediyoruz. Şu anda ilçemizin 
16 ayrı noktasında ekiplerimizin 
çalışmaları sürüyor. Vatandaşla-
rımızın gönlü rahat olsun” diye-
rek açıklamalarda bulundu.

beylikDüzü’ne 
cep parklar

esenyurT’Ta 
ilk eTap 
TamamlanDı

beylikdüzü - istanbul Yeşil 
alanları halkın daha çok kul-
lanması için düzenleyen, ilçeye 
yeni parklar kazandıran Bey-
likdüzü Belediyesi, son olarak 
cep parkları ilçeye kazandırdı. 
Barış ve Gürpınar Mahallele-
ri’nde konumlandırılan park-
lar, ahşap banklar yerleştirile-
rek, çiçeklerle renklendirildi.
Yazın başlangıcında yeni park-
ları peş peşe açan Beylikdüzü 
Belediyesi, şimdi de cep park-
ları halkın kullanımına sundu. 
Şimdiye kadar Barış Mahallesi 
ve Adnan Kahveci Mahallesi 
üzerinde iki cep parkı hazırla-
yan Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü, Gürpınar Mahallesi’nde 
bulunan parkın çalışmalarını 
hızla sürdürüyor. Vatandaş-
lar  ise çalışmalardan oldukça 
memnun.

esenyurt - istanbul Esen-
yurt Belediyesi tarafından 
yapımı devam eden Cum-
huriyet Meydanı Altgeçit 
Kavşak projesinin ilk eta-
bı, davullarla ve zurnalarla 
hizmete açıldı. Törenle araç 
trafiğine açılan yoldan ilk ge-
çenler, yaya vatandaşlar oldu.
Uzun süredir yapımı devam 
eden Esenyurt Cumhuriyet 
Meydanı Altgeçit projesinin 
ilk kısmı tamamlanmış oldu.

Marmara Eğitim ve Organizasyon Ltd. Şti.

T:  +90 212 527 30 50     F:  +90 212 526 52 76
Marmara Belediyeler Birliği İştirâkidir
www.marmara.gov.tr

Nasıl Bir Kurum Olmak İstediğinizi 

Siz Seçin;

İşleri ve 
Organizasyonları 
Yarıda Kalan...

İşleri ve 
Organizasyonları 

Sorunsuz 
Bir Şekilde 

Tamamlanan...

Hizmetlerimiz:
Yöneticilik ve Yönetim Becerileri Eğitimi;
Kurum içi Eğitimler;
Kamu Personeline Yönelik Mevzuat Eğitimleri;
Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Konferans, Seminer ve Benzeri İlmi Toplantılar
Danışmanlık Hizmetleri;

11. Uluslar arası Yörük ve Türkmen Şöleni’nde Altıeylül Belediye Başkanı Zekai 
Kafaoğlu, “Balıkesir dolu dolu Yörük ve Türkmen kültürünü öğrendi” dedi.

altıeylül - balıkesir Altıeylül Belediyesi’nin 
koordinesinde gerçekleşen 11. Uluslar arası 
Yörük ve Türkmen Şöleni Ayvatlar Mahalle-
si’nde coşku ve büyük bir ilgi ile noktalandı.
Ayvatlar Mahallesi’ndeki şölen öncesinde Vali 
Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur, Altıeylül Kaymakamı Bay-
ram Gale ve Altıeylül Belediye Başkanı Zekai 
Kafaoğlu Yörük Türkmen Evi’nin açılış kur-
delesini kesti, protokol daha sonra içerisinde 
Yörük ve Türkmen kıyafetlerinin yer aldığı 
müzeyi gezdi. Altıeylül Belediye Başkanı Ze-
kai Kafaoğlu halkı selamladı. Yörük ve Türk-
men Federasyonu Başkanı Sinan Ergüven ise 
şölenin çok güzel geçtiğini ve her yıl daha iyi 

olacağını söyledi. Ergüven konuşmasında ay-
rıca şölenin gerçekleşmesinde destek olan ve 
emeği bulunan herkese teşekkür etti.

“Balıkesir 5 Gün Şölene Doydu”
Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise 
“Yörük ve Türkmen kültürüne ve sizlere hiz-
met etmeye devam edeceğiz. 5 gün boyunca 
Balıkesir dolu dolu Yörük ve Türkmen kültü-
rünü öğrendi. Genç nesillere bu öz kültürü-
müzü öğreteceğiz. Valimiz Mustafa Yaman ve 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip 
Uğur ile elele vererek bu organizasyonları 
gerçekleştirdik. Bir olalım iri olalım diri olalım 
ve hep beraber Türkiye olalım” dedi.

yÖrük ve Türkmen şÖleni
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Deneyim paylaşımı iÇin ToplanDılar

bilişim 
sisTemlerinDe 
işlenen suÇlar

yerel yÖneTim 
Dersi verilDi

Marmara Belediyeler Birliği 
Bilgi İşlem Merkezi’nin dü-
zenlediği Bilişim Hukuku eği-
timinde Yrd. Doç. Dr. Murat 
Volkan Dülger, bilişimcilere ve 
hukukçulara bilişim sistemle-
ri kullanılarak işlenen suçlar 
hakkında detaylı bilgiler verdi. 
İstanbul Medipol Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza 
Muhakemesi Hukuku Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Vol-
kan Dülger,  Marmara Beledi-
yeler Birliği Bilgi İşlem Merkezi 
birimince düzenlenen eğitimde 
MBB üyesi belediyelerin per-
sonelinden avukat, hukuk işleri 
müdürü, bilgisayar mühendisi, 
bilgisayar teknikeri, çözümle-
yici, imar ve şehircilik müdürü, 
yönetim bilgi sistemleri sorum-
lusu ve teknik personel olmak 
üzere toplam 41 kişinin katılımı 
ile gerçekleşen eğitimde bilişim 
hukukunu tüm bileşenleriyle 
anlattı. Dülger’in bilişim sis-
temleriyle işlenen hırsızlık ve 
dolandırıcılık suçları ile kişisel 
verilere karşı suçları konu alan 
“Bilişim Suçları ve İnternet İle-
tişim Mevzuatı” isimli bir kitabı 
bulunmakta.

ÜLKELERARASI 
TEMATİK VE COĞRAFİ 

ÇALIŞMA GRUPLARI 

İLK TOPLANTILARINI 

YAPTILAR

Proje ortakları ve iştirakçileri 

bulundukları bölgeye ve ilgi 

alanlarına göre çalışma grup-

larında temsilcileriyle yer alı-

yorlar. Toplantılarda konular 

ve ilgili öneriler ele alınıyor. 

Ülkelerarası Coğrafi Çalışma 

Grubu 4 alt çalışma grubu-

nu içeriyor: Avrupa Birliği, 

Akdeniz Bölgesi, Güney-Do-

ğu Avrupa Bölgesi ve Doğu 

Ortaklığı Bölgesi. Ülkelerarası 

Tematik Çalışma Grubu bün-

yesinde 6 alt çalışma grubu 

yer alıyor, bunlar: Kalkınmada 

Gençlik, Göç, Kalkınmaya 

Vatandaşların Katılımı, Çevre 

ve Sürdürülebilir Kalkınma, 

Avrupa Kalkınma Yılı.  MBB; 

göç, kamu-özel işbirliği, çevre 

ve sürdürülebilir kalkınma 

ve gençlik tematik çalışma 

gruplarında ve Güney-Doğu 

Avrupa coğrafi çalışma gru-

bunda yer alıyor.  

ABD’nin Utah Devlet Üniver-
sitesi Jon M. Huntsman İşlet-
me Fakültesi yüksek lisans 
öğrencileri MBB’yi ziyaret etti. 
Heyete “Marmara Belediyeler 
Birliğinin Çalışma ve Sorum-
luluk Alanları” ve “Türkiye’de 
Kamu Yönetiminin Geçirdiği 
Süreçler ve Merkezi Yöneti-
min Yerel Yönetimlerle İlişkisi” 
konulu bir sunum yapıldı. 
Dünyadaki yerel yönetim ör-
nekleriyle Türkiye merkezi ve 
yerel yönetim sistemi tartışıldı 
ve Türkiye’nin yerel yönetim 
çerçevesinde geçirdiği tarihsel 
süreç anlatıldı. Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Utah 
Devlet Üniversitesi Jon M. 
Huntsman İşletme Fakültesi 
İşletme Yönetimi Profesörü 
Dr. Vijay R. Kannan, Yönetim 
Bilgi Sistemleri Departmanı 
Öğretim Üyesi Doç.Dr. Zsolt 
Ugray ve beraberlerindeki 
yüksek lisans öğrencilerin-
den oluşan akademik grup 
Marmara Belediyeler Birliği’ni 
ziyaret etti. MBB Uluslararası 
İşbirliği Uzmanı İskender 
Güneş, heyete “Türkiye’de 
Kamu Yönetiminin Geçirdiği 
Süreçler ve Merkezi Yöneti-
min Yerel Yönetimlerle İlişkisi” 
konulu bir sunum yaptı.

Bölgedeki belediyelerin dış ilişkiler 
birimlerinin deneyim paylaşımında 
bulunması ve faaliyetlerin görü-
şülmesi amacıyla bir araya geldiği 
koordinasyon toplantısına İstanbul 
Büyükşehir, Sakarya Büyükşehir, 
Antalya Büyükşehir, Avcılar, Bağ-
cılar, Gebze, Bayrampaşa, Esenler, 
Küçükçekmece, Lüleburgaz, Malte-
pe, Sarıyer, Ümraniye, Zeytinburnu 
belediyelerinin ve Türk Dünyası Be-
lediyeler Birliği’nin birim yöneticileri 
ve temsilcileri katıldılar.

Toplantı esnasında katılımcılara 
Marmara Belediyeler Birliği’nin dış 
ilişkiler ve kardeş şehirler alanında-
ki çalışmaları hakkında bilgi verildi. 
Bağcılar Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü Nihat Adıgüzel tarafın-
dan Bağcılar Belediyesi’nin kültür ve 
sosyal projeler alanındaki çalışma-
ları anlatılırken Bağcılar Belediyesi 
Proje Uzmanı Özcan Caymaz tara-
fından “Bir Proje Ekibinin Tecrübe 
Paylaşımı: Güçlükler, Metotlar, Yak-
laşımlar” konulu sunumlar yapıldı.

MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan tarafından 
kabul edilen heyet,  birliğin Türkiye’de demokratik 
yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin 
yetki ve kaynaklarının artırılması, yerel yönetim-
lerde çevre bilincinin geliştirilmesi, belediyelerin 
ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm bulun-
ması, belediyelerin uluslararası yerel yönetim 
kuruluşlarında temsili gibi konularda yaptığı 
faaliyetler hakkında bilgilendirildi. Arslan, MBB’nin 
Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı bölgesel belediyeler 
birliği olduğunun altını çizdi. Birliğin diğer bölgesel 
birliklerle ve merkezi yönetim ile de yakın bir iliş-
kisinin olduğunu, zaman zaman işbirliği içerisinde 
etkili çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Heyet 
toplantı süresince birlik organları, birlik meclisinin 
görev ve yetkileri, ihtisas komisyonları, encümenin 
görev ve yetkileri, birlik başkanının seçilmesi, birlik 
teşkilatı ve personeli, birlik gelirleri ve üye katılım 
payları hakkında sorular sordu ve detaylı bilgi aldı.  

Marmara Belediyeler Birliği’nin iştirakçi ortak olduğu “LADDER - Kalkınma Eğitimi ve Farkındalık Oluşturma için Öncü Kurumlar Olarak Yerel Yö-
netimler” isimli AB projesinin resmi açılış konferansı Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlendi. AB Bölgeler Komitesi binasında gerçekleştirilen 
konferansa, Marmara Belediyeler Birliği’ni temsilen Genel Sekreter M. Cemil Arslan katıldı. 

LADDER Projesi açılış konferansı; Avrupa Konse-
yi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan 
Yardımcısı Gaye Doğanoğlu, ALDA Başkanı Oriano 
Otocan, AB Bölgeler Komitesi Başkan Yardımcısı 
Karl-Heintz Lambertz ve Kalkınma Eğitimi ve Farkın-
dalık oluşturma Programı (DEAR) Programı Başkanı 
Valentina Auricchio’nun konuşmaları ile başladı. 
Marmara Belediyeler Birliği’nin iştirakçi 
ortak olduğu ve Yerel Demokrasi 
Ajansları Birliği (ALDA) lider-
liğinde yürütülen “LAD-
DER - Kalkınma Eğitimi 
ve Farkındalık Oluş-
turma için Öncü 
Kurumlar Olarak 
Yerel Yönetimler” 
isimli projenin res-
mi açılış konferan-
sı ve proje kapsa-
mında oluşturulan 
Tematik ve Coğrafi 
Ülkelerarası Çalışma 
Grupları’nın toplantı-
ları, proje ortakları ve iş-
tirakçilerinin temsilcilerinin 
katılımıyla Belçika’nın başkenti 
Brüksel’de Bölgeler Komitesi binasın-
da gerçekleştirildi.

LADDER KALKINMA KONUSUNA 
ODAKLANACAK
EuropeAid tarafından finanse edilen LADDER pro-

jesi; kalkınmanın itici güçleri olarak yerel yönetim bir-
liklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir 
bir şekilde faaliyette bulunmaları için kapasitelerinin 
güçlendirilmesi ve farkındalığın artırılmasını, yerel yö-
netim birliklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının kendi 
ülkelerinde, toplumlarında ve ağlarında yaygınlaştırıcı 
bir rol üstlenmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

LADDER projesi ile AB’de kalkınma konu-
larında halkın bilincinin artırılması, 

kalkınma eğitiminin teşvik edil-
mesi, yoksullukla mücadele 

ve gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkeler arasında adil 

ilişkiler için daha fazla 
desteğin harekete ge-
çirilmesi, gelişmekte 
olan ülkelerin ve halk-
larının karşılaştıkları 
zorluklara karşı gös-

terdikleri davranışla-
rının değiştirilmesine 

yönelik destekleyici faa-
liyetler amaçlanıyor. Proje 

ortakları ve iştirakçilerinin 
temsilcileri konferansta, kamu-

ya duyurusu yapılan proje ile 2015 
Avrupa Kalkınma Yılı kapsamında iddialı 

hedefleri ele almak için doğru zaman olduğunu belir-
terek ALDA’nın, projenin tüm ortakları ve iştirakçileri 
ile birlikte tutkulu ve sorumlu bir şekilde ve genişlemiş 
Avrupa’da vatandaşlar, yerel yönetimler için kalkınma 
işbirliğinin önemini farkında olduklarını belirttiler.

laDDer projesi brüksel’Deki 
aÇılış TÖreniyle başlaDı

Libya Yerel Yönetim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın üst düzey diplomatları ve Dünya Bankası’nın temsilcileri, Marmara Belediyeler Birli-
ği’ni ziyaret etti. Ekip; teknik inceleme kapsamında Marmara Belediyeler Birliği’nin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. 

Marmara Belediyeler Birliği’nin Uluslararası İşbirliği Platformu kapsamında üye belediyelerin dış ilişkiler birimlerine yönelik koordinasyon toplan-
tısı İstanbul’da düzenlendi. Toplantıda “Çin ve Türkiye Arasında Gelişen Çok Yönlü İlişkiler ve Yerel Yönetimlere Etkisi” konulu seminer verildi.

libya’Dan mbb’ye Teknik ziyareT
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yaĞlı boyayla 
kırklareli

alTepe: iDDialı şehir bursa

Teknik 
Özellikler bebek 

oDası bile var

her mahalleDe 
sergi aÇılDı

kırklareli 25. Kırklareli Ka-
ragöz Kültür Sanat ve Kakava 
Festivali kapsamında Nurdan 
Güven’in hazırladığı resim 
sergisini, Kırklareli Belediye 
Başkanı Mehmet S. Kesi-
moğlu ziyaret etti. Kırklareli 
Belediye Başkanı Mehmet S. 
Kesimoğlu da sergi sonrası 
Nurdan Güven’e ortaya çı-
karttığı eserler için teşekkür 
etti. Kesimoğlu’’ El emeği, 
göz nuru, yürek yansıması bu 
eserleri görüp etkilenmemek 
elde değil. Trakya’nın incisi, 
mutlu insanlar kenti Kırkla-
reli’nin kültürüne sahip çıktı-
ğınız için, geleceğe taşıdığınız 
için size sonsuz teşekkür edi-
yorum’’ dedi.

Toplam inşaat alanı 13 bin met-
rekare olan yeni açıkhava tiyatrosu, 400 
metrekare lobby alanı, 210 araçlık kapalı otopark, 95 
araçlık açık otopark, 310 metrekare ana sahne, 86 
metrekare yan sahne, 53 metrekare arka sahne,1 as-
solist ve 4 solist soyunma odası, 150 kişilik soyunma 
odası ve 700 kişilik soyunma odasına sahip olacak.

Mekânda revir, mescit ve bebek bakım odaları 
bulunacak. Zemin kat kotunda 4 adet mağaza 

bulunacak tiyatro, arazi doğal kotlarına göre 
zemine oturtularak, arazi yapısından yararla-

nıldı ve farklı iki kottan tiyatro içerisine giriş 
sağlanacak şekilde projelendirildi.

Başkan Altepe, marka bir dünya kenti 
olma yolunda kendini yenileyen Bur-
sa’nın her yapılan işte iddialı olduğu-
nu söyleyerek, “Bursa, artık kendini 
kültür ve sanatsal alanında da gös-
termeli. Bursa için yeni tasarlanan 
açık hava tiyatrosu, kentin önemli 
simgelerinden ipekböceğinin kozası 
gibi kurgulandı. Bizler bu simgeleri 
öne çıkarmaya devam edeceğiz. Bu 
eser de Bursa’ya yakışan güzel bir 
tasarım olacak. Koza görünümlü yeni 
Açıkhava tiyatrosu, şehrimizin geliş-
mesine ve prestijine de katkı sağlaya-
cak” şeklinde konuştu. 

karamürsel - kocaeli Ka-
ramürsel Halk Eğitimi Mer-
kezi ve Akşam Sanat Oku-
luna bağlı kursların yılsonu 
sergileri açıldı.Açılış tören-
lerine Karamürsel Kayma-
kamı Ahmet Narinoğlu ve 
Karamürsel Belediye Baş-
kanı İsmail Yıldırım katıldı. 
Karamürsel Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Mustafa 
Yazıcı 2014-2015 eğitim 
öğretim yılı kapsamında 
toplam 207 branşta kurs aç-
tıklarını belirterek toplam 4 
bin 507 kursiyerin sertifika 
almaya hak kazandığını söy-
ledi. 

bursa’ya ‘koza’ TiyaTrosu

yıl
gururu

562.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı (BKSTV) organizasyo-
nuyla Hilton Otel’de gerçekleştirilen 
‘Yeni Açıkhava Tiyatrosu’ lansman 
toplantısına katıldı. BKSTV Yönetim 

Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yıl-
birlik ile Büyükşehir Belediyesi 

bürokratları, BKSTV yönetim 
kurulu üyeleri ve İki Design 
Group adına Mimar Murat 
Kader’in de hazır bulunduğu 
toplantıya basın mensupları 
yoğun ilgi gösterdi. Altepe, 

Bursa’nın her alanda öncü 
olduğunu ifade ettiği konuş-

masında, kentin köklü kültürel 
yaşamına değer katan adımlara 

da öncelik verdiklerini belirtti. Baş-
kan Altepe, Bursa’da dünyaya örnek 
çalışmalar gerçekleştirdiklerini hatır-
latarak, “Bursa’da yer altında ve yer 
üstündeki tarihi eserleri ayağa kaldı-
rıp işlevlendirdiğimiz gibi kentimizin 
sosyal ve kültürel hayatına da aynı 
derecede önem veriyoruz. Bursa’da 
önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor, 
Türkiye’de bugüne kadar yapılama-
yanlar yapılıyor” dedi.

Özgün ve Yenilikçi
Başkan Altepe, Bursa’da Reşat Oyal 
Kültür Parkı içinde faaliyet gösteren 
mevcut ‘Açıkhava Tiyatrosu’nun ya-
pıldığı dönemsel şartları da hatırla-
tarak, “Mevcut açık hava tiyatromuz 
3500 koltuk seyirci kapasitesine sa-
hipti. 1983 yılından bu yana hizmet 
veren açık hava tiyatrosu, Bursa’mı-
zın önemli etkinlik alanlarından biri 
olarak yerli ve yabancı birçok ismi 
ağırladı, özel organizasyonlara ev 
sahipliği yaptı. Bursa’nın bu alandaki 
eksikliğini gideren Açıkhava tiyatro-
sunu daha özgün ve yenilikçi bir bakış 
açısıyla yeniden ele alıyoruz. Amacı-
mız, görkemli bir görsel şölen etkisi 
oluşturarak, yapıyı doğal ortamla bü-
tünleştirmektir” diye konuştu.

  İstanbul’un 
Fethi’nin 562. yıl-

dönümü, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 

ve İstanbul Valiliği’nin Ye-
nikapı sahilinde düzenlediği 

fetih şöleniyle kutlandı. İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başka-

nı Kadir Topbaş ile İstanbul Valisi 
Vasip Şahin’in ev sahipliği yaptığı 

şölene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve 

birçok bakanın ve milletvekilinin yanı sıra, 
İBB Bürokratları ile ellerinde Türk Bayrakla-

rı ile 1,5 milyonu aşkın İstanbullu katıldı. Fetih 
Suresi okunmasıyla başlayan şölende Fetih’in 562. 

yılı dolayısıyla 562 kişilik hazırlanan Mehteran Bir-
liği’nin marşları meydanı dolduran vatandaşları coş-

turdu. Türk Yıldızları Gösterisi ve özel fetih belgeselini 
ilgiyle takip eden İstanbullular, Türk Bayraklarıyla meydanı 

kırmızı beyaza boyadı. Şölenin sonundaki havai fişek gösterisi 
ise göz kamaştırdı.

En büyük sahne rekoru
Şölende 2 büyük çadır hastane, 10 

sağlık noktası, 70 ambulans, 600 sağ-
lık personeli, 6 mescit, 6 ayrı noktada 

bol kabinli mobil tuvalet ve şadırvan, 
20 adet su dağıtım noktası, gösterinin 

izlenebilmesi için hazırlanan 9 adet dev 
ekran hizmet verdi. Türkiye’de şu ana kadar 

yapılmış en büyük sahne rekorunu kıran 1.800 
metrekarelik sahnede yine Türkiye’nin en büyüğü 

olan 500 metrekarelik bir led ekrandan yayın yapıldı. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 1983’ten bu yana hizmet veren açıkhava tiyatrosunu modenize etmek için 
düğmeye bastı. Yeni bina kentin en önemli simgelerinden olan ipekböceğinin kozası şeklinde tasarlandı 
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nilüfer - bursa Nilüfer Beledi-
yesi ata sporlarına verdiği des-
teği bir kez daha kanıtladı. Yıl-
lardır, güreş, rahvan at yarışları 
ve son olarak Türk Okçuluğuna 
verdiği destekle adından sıkça 
söz ettiren Nilüfer Belediyesi, 
Demirci Rahvan At ve Binicilik 
Kulübü’ne de mekân desteği 
sağladı. Kulüp açılışı için düzen-
lenen törene Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey, Baş-
kan Yardımcısı Adil Kayaoğlu, 
belediye meclis üyeleri ve ma-
halle halkı katıldı. Kulüp Başka-
nı Şükrettin Gedik yaptığı açılış 
konuşmasında Başkan Bozbey’e 
desteklerinden dolayı teşekkür 
etti. Ata sporuna destek vere-
rek gelecek kuşaklara aktarmayı 
sorumluluk olarak benimsedik-

lerini kaydeden Başkan Bozbey, 
”Nilüfer Belediyesi olarak bugün 
yine geçmişten günümüze gelen 
bir geleneğe katkı sağlamanın 
mutluluğu içerisindeyiz. Sporun 
her branşına yaptığımız katkı-
larla Nilüfer’i spor kenti yapma 
yolunda emin adımlarla ilerler-
ken, ata sporlarımıza da sahip 
çıkıyoruz.  İşte tarihi geleneksel 
Çalı Güreşleri, Kayapa, Akçalar 
Rahvan At Yarışları ve hatta ge-
leneksel Türk Okçuluğu bunun 
en güzel örneğidir” dedi.

Tek Çatı Altında 
Toplanacaklar
Hedeflerinin ata sporu rahva-
nı, daha üst noktalara çıkarmak 
olduğunu kaydeden Başkan 
Bozbey, “Bursa’da birçok rah-
van kulübümüz var. Tüm rahvan 
derneklerini tek çatı altında top-
lamayı planlıyoruz” dedi.

istanbul 1600’ün üzerinde spor-
cu personelin katıldığı Geleneksel 
İBB Spor Şöleni’nin final gününde 
düzenlenen ödül töreninde fut-
bol, voleybol, masa tenisi ve yüz-
me branşlarında dereceye giren 
takım ve sporculara kupa ve ma-
dalyaları verildi. Spor şöleninin 
son gününde eski milli futbolcu-
lardan oluşan ünlüler karması ile 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
karmasından oluşan takımlar 
dostluk maçı yaptı. İBB Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü tara-
fından düzenlenen 33. Gelenek-
sel Spor Şöleni, futbolda yapılan 

final karşılaşmaları ve ödül töreni 
ile sona erdi. 

1700 sporcu personel 
katıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin birimleri, iştirak şirketleri 
ve ilçe belediyeleri arasında her 
yıl geleneksel olarak gerçekleşti-
rilen spor şöleninin 33.’süne bu yıl 
futbolda 86 kurum yaklaşık 1300 
sporcu, voleybolda 17 kurum 204 
sporcu, masa tenisinde 33 kurum 
117 sporcu, yüzmede ise 14 ku-
rum 21 sporcu olmak üzere yakla-
şık 1700 sporcu personel katıldı.

İlkler ve yenilikler bir 
arada yaşandı
Geleneksel spor şöleni bu yıl 
bazı yeniliklere de sahne oldu. 
İlk kez yüzme branşı şölene da-
hil edildi. Şölende masa tenisi 
maçları takım bazlı katılımdan, 
bireysel katılıma dönüştürülür-
ken, 2014 yılına kadar 20 kuru-
mun mücadelesine sahne olan 
masa tenisi maçlarına, bireysel 
bazda karşılaşmaların yapılma-
sıyla birlikte 33 kurum katıldı. 
Futbol branşı müsabakalarının 
3 farklı grupta yapılması da bir 
başka yenilik oldu.

RAHVANIN MERKEZİ OLACAK
Ata sporuna verdiği destekle ön 
plana çıkan Nilüfer Belediyesi, De-
mirci Rahvan At ve Binicilik Spor 
Kulübü’ne mekân sağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin birimleri, iştirak şirketleri ve ilçe belediyeleri arasında düzenlenen 33. Spor 
Şöleni. Çırpıcı Spor Tesisi’nde düzenlenen muhteşem bir finalle sona erdi. 

bolu’Da 
“aTleTizmle 
geleceĞe”

Darıca’Da 
ciriT şÖleni 
gerÇekleşTi 

bolu Bolu Gençlik Hizmetleri 
Ve Spor İl Müdürlüğü bünye-
sinde, Abant İzzet Baysal Üni-
versitesi ile Milli Eğitim Mü-
dürlüğünün katkılarıyla hayata 
geçirilen “Atletizmle geleceğe” 
projesinin finali ve ödül töreni 
yapıldı.Düzenlenen ödül töre-
nine Belediye Başkanı Alaaddin 
Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Mü-
dürü Yahya Şahan, Kredi Yurt-
lar Bölge Müdürü Şeraffettin 
Çilkara ve İzzet Baysal Ağız Diş 
Sağlığı Hastanesi Başhekimi 
Taner Laçin katıldı. Yarışma-
ların ardından dereceye giren 
sporculara ödülleri verildi. Be-
lediye Başkanı Alaaddin Yılmaz 
60 metre kızlar kategorisinde 
dereceye giren sporcuların ma-
dalyaları taktı. Yapılan törende 
ayrıca Başkan Yılmaz’a sevgi 
seli gösteren öğrenciler bol bol 
selfie ve fotoğraf çektirdiler.

darıca - kocaeli Cirit Şö-

leni’ne bölge halkı yoğun ilgi 

gösterirken şölene, Manisa 

Selendi Atlı Spor Kulübü, 

Uşak Gökçedal Atlı Spor 

Kulübü, Çayırova Anadolu 

Atlı Spor Kulübü ile Uşak 

Akse Atlı Spor Kulübü ka-

tıldı. Ata sporumuz olan ci-

riti yaşatmak, tanıtmak ve 

gelecek nesillere aktarmak 

gayesi  ile her iki takımda 

centilmence oyun sergiler-

ken müsabakada Manisa 

Selendi ve Uşak Gökçedal 

Atlı Spor Kulüpleri üçüncü-

lüğü paylaşırken, Çayırova 

Atlı Spor Kulübü ikinci, Uşak 

Akse Atlı Spor Kulübü ise 

birinci oldu. Şölende bir se-

lamlama konuşması yapan 

Darıca Belediye Başkanı 

Şükrü Karabacak konuş-

masında amaçlarının Cirit 

sporunu yaşatarak gelecek 

nesillere aktarmak oldu-

ğunu ifade ederken, ”Ülke-

mizin farklı kültürlerinden 

gelerek buraya yerleşmiş 

olan insanlarımızın gelenek 

ve göreneklerini yaşatma 

adına düzenlediğimiz şöle-

nimize hepiniz hoş geldiniz, 

sefalar getirdiniz. Ata spo-

rumuz olan cirit oyununu 

yaşatıyoruz” dedi.

üsküdar - istanbul Üskü-
dar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, 3. Lig 3. Grup’ta 
şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig’e 
yükselmeyi başaran Anadolu 
Üsküdar 1908 Futbol Takımı’na 
verdiği ‘UMRE’ sözünü yerine 
getirerek 24 futbolcu ve 6 kişi-
lik teknik ekipten oluşan kafile-
yi ‘Kutsal Topraklara’ gönderdi.
Anadolu Üsküdar 1908 Spor 
Kulübü futbolcuları, yeşil saha-
da bir ilke imza attı. Şampiyon 
olmaları halinde kutsal toprak-
lara gitme sözü alan sporcular, 
inançla çalışarak Umre primini 
hak kazandı. Anadolu Üsküdar 
Spor Kulübü, ligin son 7 hafta-
sında 3’üncü sıradaydı. Kendi 
evinde oynadıkları Etimesgut 
Belediyespor’a karşı mağlup 
olan takım, soyunma odasında 
şampiyon olmaları halinde prim 
yerine Umre ziyareti istediler. 
Şampiyon olan sporcuları Üs-
küdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen’de Umre’ye gönderdi.

henDek’Te pehlivanlar kıyasıya yarışTı

hendek - sakarya Hendek Belediyesi tara-
fından 17. kez geleneksel yağlı güreş etkin-
likleri düzenlendi. Şölene,  Hendek Belediye 

Başkanı İrfan Püsküllü ve Cumayeri Belediye 
Başkanı Necdet Tuna başta olmak üzere çok 

sayıda önemli isim katıldı.  Kırkpınar Başcazgırı 
Söğütlülü Erkan Kocasakal, etkinliğe katılan pro-

tokol mensuplarını tek tek anons ederek övgüler yağ-
dırdı.  Selman Dede Geleneksel Yağlı Güreşlerinin 17. 
Yılında, Hendekli ünlü güreşçilerin isimlerinin yer aldığı 
Pehlivan Anıtı’nın açılışı yapıldı. Anıtın açılışını, Hendek 
Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ve Hendek eski Bele-

diye Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı 
Ali İnci, hayırlı olsun dilekleri ile birlikte yaptı. 

“Ata sporumuza sahip çıkıyoruz”
Güreş etkinliğinde bir konuşma yapan Hendek Bele-
diye Başkanı İrfan Püsküllü “Selman Dede Geleneksel 
Yağlı Güreşlerimizin 17. Sini düzenledik. Güreşçileri-
miz kıyasıya mücadele etti. Ata sporumuza değer ve-
riyor ve bunu yüzyıllar boyunca sürdürmek istiyoruz. 
Ata sporumuza sahip çıkarak gelecek nesillere aktar-
mak en büyük hedefimizdir “ dedi. Çeşitli illerden 23 
başpehlivan olmak üzere yaklaşık 400 civarında pehli-
vanın katıldığı güreşler kıran kırana mücadelelere sah-
ne oldu. Sakarya, İzmit, Ankara, Bolu, Düzce, Zongul-
dak, Antalya, Samsun gibi il ve ilçelerden sporcuların 
katıldığı güreşlerde başpehlivan Fatih Atlı oldu. 

Hendek Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 17.Geleneksel Yağlı Güreş etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti. 
Selman Dede Yağlı Güreşleri’nde Fatih Atlı, başpehlivan oldu.

33. ibb 
spor 
şÖleni’nDe
muhTeşem
final

başkan 
sÖzünü TuTTu
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başkanların  
sosyal meDyası!

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...

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. 
Hasan Akgün

Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı

Nilüfer Belediye Başkanı  
Mustafa Bozbey

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı  
Recep Altepe



renkli başkanlar

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR
TEMMUZ 2015  -  SAYI: 48 -  ÜCRETSİZDİR 

www.marmara.gov.tr

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

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu

Körfez Belediye Başkanı İsmail BaranKartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka

Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen


