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SAYFA 7’DE

Bolu Belediyesi Halk Dansları 
ekibi başarıyla uluslararası 
etkinliklerde sahne alıyor. 20 
kişilik ekibin en ilginç özelliği ise 
tamamen belediye personelin-
den oluşması. SAYFA 9’DA

UNESCO’nun “Mega Kentlerde 
Kültür Mirasının Korunması 
ve Kentsel Gelişim” paneline 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Topbaş’ın konuşması 
damga vurdu.  SAYFA 6’DA

Marmara Belediyeler Birliği’nin 
2015 Yılı Birlik Meclisi  I. Olağan 
Toplantısı Bolu’da yapıldı. 
Birliğin 40. yılının ilk toplantısı 
büyülk ilgi gördü. SAYFA 12’DE

Büyükçekmece Belediye Başka-
nı Hasan Akgün, hem kendine 
hem de kentine bakan bir 
başkan. Akgün, futbol oynuyor, 
profesyonel fotoğraf çekiyor, 
sabah yürüyüşlerinde halkın so-
runlarını dinliyor. SAYFA 14’TE

Hain saldırı sonucu şehit olan 
Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın 
ismi Pendik’teki hatıra ormanın-
da yaşayacak. SAYFA 5’TE

günDüz beleDiye 
akşam Sahne

tOPbaş uneScO’Da 
iStanbul’u anlattı 

başkanların 40. yıl 
mecliS tOPlantıSı

akgün hem kenDine 
hem kentine bakıyOr

Savcı kiraz’ın aDı 
ölümSüzleşti

Yalova’nın Kadıköy beldesi spor aşığı bir belediye başkanına sahip.     
Mali sıkıntıları aşarak belediyeyi düzlüğe çıkaran Başkan Mehmet 

Şahin, Kadıköy’ün ilçe olması için sabırsızlanıyor. Gereken işlemleri 
yaptıklarını ve İçişleri Bakanlığı’ndan müjde beklediklerini belirten 

Şahin, “Kadıköy ulaşımı, üç  metropolün arasında her yere 40 da-
kika mesafede olması, denizi ve yeşilliği ile çok güzel bir belde. İlçe 

olmayı sonuna kadar hak ediyoruz” diyor.

şahin, en güzel gOlü kaDıköy  
‘ilçe’ Olunca atmış Olacak

marmara beleDiyeler birliği “naSıl bir Dünya iStiyOrSunuz?” 
Diye SOrDu, çOcuklar hayallerinDeki şehirleri anlattı: 

I. Uluslarası Çocukların Şehri 
Kongresi’nde yerel yöneticiler, 
akademisyenler ve çocuklar, ‘ 
çocuk dostu şehirlerin’ nasıl ta-
sarlanabileceğini tartıştı.  İki gün 
sonunda çocukların hayalindeki 
şehir ortaya çıktı.

HEM OYUN HEM FİKİR ZİRVESİ
Marmara Belediyeler Birliği son derece 
anlamlı bir etkinliğe imza attı. I. Uluslararası 
Çocukların Şehri Kongresi’nde minikler 
hem oyun oynadı, hem de geleceğe ışık 

tutacak fikirlerini büyüklerle paylaştı. 
Harbiye Askeri Müzesi’nde iki gün 

süren etkinlik sonunda minik ko-
nuklar yaşamak istedikleri şehrin 
kriterlerini ortaya koydu. 

İŞTE ÇOCUK ANAYASASI
İşte çocuklara göre ‘yaşanılası’ bir dünyanın 
anayasası: 1. Doğada oynamayı, hayvanları 
tanımayı ve temiz bir denizde yüzebilmeyi 
en doğal hakkımız olarak görüyoruz. 2. 
Kültür ve sanat etkinliklerinin içinde yer 
almak istiyoruz. 3. Öğretmenlerimizin si-
gara içmesinden rahatsızız. 4. Sağlıklı ya da 
engelli çocuklar arasında ayrım yapılmasına 
karşıyız.  SAYFA 12’DE

‘DOğa ile iç içe
bir Dünya bırakın 

biz çOcuklara’
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bEŞİKTAŞ - İSTANbUL Restoranlardaki 
yemek atıkları, Türkiye’de ilk kez kullanılan 
kompost cihazı sayesinde kokusuz gübreye 
dönüştürülerek doğaya kazandırılıyor ve 
doğayı metan gazı etkilerinden koruyor. 
Uygulanan proje kapsamında restoranlarda 
çıkan yemek atıkları makinenin özel hava 
filtreleri sayesinde işleme konuluyor. Belirli 
işlemlerden geçen atıklar daha sonra top-
rakta kullanılmak üzere gübreye dönüşüyor. 
Zararsız olarak gösterilen gübre ise enerji 
verimliliği ve çevre dostu olması yönüyle 

dikkat çekiyor. Projeye göre yılsonuna kadar 
100 restoran bu uygulamadan faydalanabi-
lecek. Ayrıca uygulamayı kullanan restoran-
lar “Yeşil Nesil Restoran Sertifikası” alacak. 

İlk Gübre Üretildi
Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Ha-
zinedar’ın desteğiyle Beşiktaş - Ulus’taki 
Sunset isimli restorana koyulan kompost 
makinesinden ilk gübre elde edildi. Üretilen 
organik gübreler Beşiktaş Belediyesi’ne 
bağlı parklarda kullanılacak. Başkan Hazine-

dar’ın da katıldığı toplantıda tanıtımı yapılan 
organik atıkların yönetimi firmasının (Eco-
tech) yöneticilerinden Mehmet Başaran, 
cihaz sayesinde metan gazı salınımının en 
aza düşürüleceğini dile getirdi.  İngiltere’den 
gelen kompost cihazının gıda atık hacmi-
ni azaltarak organik gübreye çevirdiğini 
belirten TURYİD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Aslı Pasinli ise, “Biz burada atığın 
çok yoğun olduğu restoranlar sektöründe 
atıkların, yerinde bertaraf edilmesini sağlıyo-
ruz” ifadelerini kullandı..

Organik atıklar
gübreye DönüşüyOr!

ATAŞEHİR - İSTANbUL Ataşehir 
Belediyesi “Yeşil Pota Temiz 
Doğa” projesi ile daha temiz bir 
çevre için çalışmalarını gerçek-
leştiriyor. Proje kapsamında en 
son en çok ambalaj atığı topla-
yan Ataşehir’deki 5 okuldan top-
lam 200 öğrenci, ödül olarak Ül-
ker Sports Arena’da Fenerbahçe 
Ülker- NSK Eskişehir Basketbol 
maçını izlediler. Ataşehir’deki 
Fetih İMKB İlkokulu, Cemile 
Besler İlkokulu, Hasan Leyli 
Ortaokulu, İhsan Kurşunoğlu 

Ortaokulu ve Piri Reis 
Orta Okulu öğren-
cileri maçta keyifli 
anlar yaşadılar. 
Maç öncesinde 
ve devre arasın-
da çeşitli etkin-
likler ve yarışma-
lar düzenlendi.

Çocuklar Çok 
Eğlendi
Fenerbahçe Ülker’in 86-76’lık 
sonuçla kazandığı karşılaşmayı 
büyük bir heyecan ve coşku ile 
izleyen öğrenciler, kendilerine 
maç izleme imkânı sağlandığı için 
belediyeye teşekkür ettiler. 2012 
- 2013 öğretim yılında başlayan 
ve 3 sezondur devam eden ‘Yeşil 
Pota Temiz Doğa’ projesi kapsa-
mında, daha yeşil bir dünya için 
toplanan atıklar çöplerden ayrılı-

yor. 
Ö ğ -

rencilerin 
topladıkları geri dönüşümlü am-
balaj atıkları sayesinde; ağaçların 
kesilmesi önleniyor, benzin ve 
elektrik tasarrufu yapılıyor, ton-
larca karbondioksitin salımı en-
gelleniyor. Bugüne kadar öğren-
ciler toplam 160.450 kg ambalaj 
atığı topladılar. Ambalaj atıkları 
sayesinde 1.365 ağacın kesilme-
si önlendi ve 1.602 litre benzin, 
773.958 kW elektrik tasarrufu 
yapıldı.

KÖRFEZ - KOCAELİ Körfez 
Belediyesi, kentin çeşitli nok-
talarına atık toplama kon-
teynırları yerleştirdi. Körfez 
Belediye Başkanı İsmail Ba-
ran konuyla ilgili “Hizmet ka-
litemizi artırmak için önemli 
adımlar attık. Bu çalışmaları-
mızdan biri çevreyi korumak 
adına yapmış olduğumuz çöp 
konteynırlarının sayısının artı-
rılmasıdır. Amacımız çocukları-
mızın geleceğini korumak”  di-
yerek düşüncelerini ifade etti.

LüLEbURgAZ - KıRKLARELİ  
Lüleburgaz Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü’ne bağlı Park ve Bahçe-
ler birimi tarafından, Edirne 
Bayırı mevkiinde bulunan 
bağ alanının arka kısmındaki 
1 dönümlük boş arsa, meyve 
bahçesi olarak düzenlendi.  
Boş arsaya Park ve Bahçeler 
Birimi ekipleri tarafından 40 
adet ve 6 çeşit olmak üzere; 
elma, erik, kayısı, armut, vişne 
ve kiraz ağaçları dikildi. Diki-
len bu ağaçlar vatandaşların 
da büyük beğenisini topladı. 

“çOcuklarımız 
için Daha yeşil bir 
körfez”

lüleburgaz’a 
meyve ağaçları 
DikilDi

Ataşehir Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen  ‘Yeşil Pota Temiz 
Doğa’ projesi kapsamında, daha 
yeşil bir dünya için toplanan 
atıklar çöplerden ayrılıyor. Öğren-
cilerin topladıkları geri dönüşümlü 
ambalaj atıkları sayesinde; ağaç-
ların kesilmesi önleniyor.

bANdıRmA - bALıKESİR 
Bandırma Belediyesi tara-
fından “Temiz Çevre Temiz 
Toplum” sloganıyla atık 
kumbaraları kentin dört bir 
yanına yerleştirildi. Beledi-
ye yetkilileri konuyla ilgili 
yapmış olduğu açıklamada 
“Şehrin muhtelif yerlerine 
konulan atık kumbarala-
rıyla kâğıt atık, cam, metal 
ve pet şişe gibi ekonomik 
olarak dönüştürülebilen 
atıkları sistematik bir şekil-
de topladık” dedi.

EZİNE - çANAKKALE   Başta 
Seferşah Mahallesi Koca 
Hendek mevkii ile beraber 
Kooperatif Evleri Bölgesi, 
Camikebir Mahallesi Abdu-
rahman Bey Caddesi, Kenan 
Evren Caddesi, Yılanlı Bayır, 
Kazanlı Kuyu ve Esentepe 
mevkilerinde gerçekleştiri-
len çalışmalar ile Ezine’nin 
dört bir yanı temiz bir 
görünüm kazandı. Yetkililer 
sokak sokak gezerek çöpleri 
poşetliyorlar. 

SOkak SOkak 
POşetliyOrlar

altınOva’Da kOku 
ve kirliliğe SOn

beleDiye ağaçları 
gençleştiriyOr

Beşiktaş Belediyesi -TURYİD işbirliği ve Unilever Food Solutions sponsorluğunda hayata geçirilen proje ile restoran atık-
ları gübreye dönüştürülüyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Sunset isimli restoranda ilk gübrenin elde 
edilişini bizzat kendisi denedi. Üretilen organik gübreler Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı parklarda kullanılacak.

“temiz çevre 
temiz tOPlum”

ALTıNOvA - yALOvA  Çöp 
konteynırları özel kontey-
nır yıkama ve dezenfekte 
aracının yanı sıra oluşturu-
lan mobil ekip ile yerinde 
bakım ve onarımı yapılarak 
temizleniyor. Altınova’nın 
tüm mahallelerinde rutin 
çalışmanın yanı sıra ani olu-
şan olumsuzluklara da lokal 
olarak müdahale ediliyor. 
Konu ile belediye yetkilileri 
vatandaşlara uyarılarda 
bulunarak çöp konteynırla-
rının neden temizlenmesi 
gerektiğini anlattılar.

gÖNEN - bALıKESİR  Gönen 
Belediyesi Park ve Bahçeler 
görevlileri Hüseyin Tümer 
Caddesi üzerindeki ağaçla-
ra gençleştirme uygulaması 
yaptı.  Zabıta ve emniyet 
teşkilatı da çalışma esnasın-
da araçların ve vatandaşla-
rın güvenliği için tedbir aldı-
lar. Gönen Belediye Başkanı 
Hüseyin Yakar, ağaçların 
belirli dönemlerde mutlaka 
bakımının yapılması gerek-
tiğini söyledi. Vatandaşların 
ağaçların bakımı esnasında 
çalışmaları ilgiyle izlendiği 
gözlemlendi.

Daha Yeşil Bir Dünya İçin
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bALıKESİR Türkiye’nin en 
büyük feribotu olma özelliğini 
taşıyan, “M/F BALIKESİR 
10” isimli Ro-Ro yolcu gemisi 
Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Edip Uğur 
tarafından  denize indirildi.
İstanbul Tuzla’daki Selay 
Tersanesinde düzenlenen 
törene; Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet 
Edip Uğur, Marmara Adalar 
Belediye Başkanı Süleyman 
Aksoy, Deniz Ticaret Odası 

Meclis Başkanı Cengiz Kaptanoğ-
lu, S.S. Erdek Deniz Motorlu Taşı-
yıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı Muharrem Sürmen, Türk 
Loyd’u Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Zorlu, Selay Tersanesi-
nin  sahibi Suphi Çolak, denizcilik 
sektörünün önde gelen temsilcile-
ri, tersane yöneticileri, aileleri ve 
çalışanlar katıldı. Açılış konuşma-
larında, feribotun bugüne kadar 
Türkiye’de inşası tamamlanan 
en büyük feribot olma özelliğini 
taşıdığı vurgulandı.

güncel03

İSTANbUL Emirgan Koru-
su’nda açılışı yapılan İstan-
bul Lale Festivali ‘ne Baş-
kan Kadir Topbaş’ın yanı 
sıra çok sayıda önemli isim 
katıldı. Festivalin açılışın-
da konuşan Başkan Kadir 
Topbaş, lalenin Türk kültü-
rünün değişmez bir parçası 
olduğunu söyledi. 2005 yı-
lında, “Lale Evine Dönüyor” 
diyerek festivalin ilkini yap-
tıklarını hatırlatan Başkan 

Topbaş, “Bunu dediğimizde 
bazıları tarafından eleştiril-
dik. ‘Ne işiniz var sıra ona 
mı geldi’ dediler. Halbuki 
biz değerlerimize kültürü-
müze sahip çıkacaksak her 
alandaki değerlerimize sa-
hip çıkmalıyız. Kaybettikle-
rimizi geri kazanmak ve bizi 
biz yapan değerlerimizi ko-
ruyarak geleceğe yürümek 
zorundayız” diye konuştu.  
Lalenin bu topraklardan 

çıkıp dünyaya yayılan bir 
çiçek olduğunu ama bizim 
bu değere sahip çıkama-
dığımızı kaydeden Başkan 
Topbaş konuşmasına şöyle 
devam etti: “Lale bizim kül-
türümüzde sadece bir çiçek 
değil, hayatımızın her ala-
nında yer almış bir çiçektir. 
Bugün 30 milyon lale soğanı 
İstanbul’u süslüyor” diyerek 
laleler arasında önemli açık-
lamalarda bulundu.

laleler
içinDe 
bir başkan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen İstanbul Lale Festivali ‘nin 
10’uncusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle başladı.
Törende konuşan Başkan Topbaş, “600 binle başlamıştık. Bu yıl 30 milyon lale soğanı İstan-
bul’u süslüyor. Nereden nereye geldik. Bu 30 milyonun tamamı yerli, dışarıdan yok” dedi.

1955 yılında Edirne Belediye Başkanlığı 
görevini yürütmüş olan Yrd. Doç Dr. Ratip 
Kazancıgil, Edirne Belediye Başkanı Recep 
Gürkan’ı ziyaret etti. Kazancıgil, Prof. 
Dr. Murat Tuğrul ile birlikte,  Öğretim 
Görevlisi Nilüfer Gökçe’nin de katkıla-
rıyla hazırladıkları “Tosyavizade Dr. Rıfat 
Osman’dan Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’e 

Edirne Mektupları” isimli tarihi araştır-
maları içeren çalışmayı Belediye Baş-
kanı Recep Gürkan ile paylaştı. Gürkan, 
kendilerinin ziyaretinden büyük onur ve 
mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Köklü 
Edirne tarihine ışık tutan bu çalışmada 
emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

“M/F BALIKESİR 10” RO-RO Denizde

bEyLİKdüZü - İSTANbUL  İnsan 
hayatının en kritik kararlarından 
biri evlilik. Beylikdüzü Belediye-
si de bu kritik kararda vatan-
daşlara yardımcı olabilmek için 
ilginç bir adım attı.  Beylikdüzü 
Belediyesi Kadın ve Aile Hizmet-
leri Müdürlüğü Kadın Akade-
misi Birimi, evlilik hususunu ele 
aldı. 4 ana bölümden oluşan ve 
haftada bir gün verilen Serti-
fikalı Evlilik Öncesi ve Sonrası 
Okulu’nda eğitimler başladı. 

mALTEpE - İSTANbUL   Maltepe 
Belediyesi Mahalle Buluşmaları 
Fındıklı Mahallesi ile devam etti. 
İmar, altyapı, ulaşım, kültürel 
etkinlikler ve spor faaliyetle-
riyle ilgili konuların ağırlıklı 
olarak tartışıldığı toplantındaki 
konuşmasına, Çin’e yaptığı 
seyahat hakkında bilgi aktararak 
başlayan Başkan Ali Kılıç, “Çin’in 
Anqing Belediyesi ile sağlık 
alanında bir protokol imzaladık. 
Dünyaya ün salmış Çin tıbbını, 
Maltepe’ye getiriyoruz” dedi.

beylikDüzü’nDen
‘evlilik’ kurSu

fınDıklı’ya “SPOr 
merkezi” müJDeSi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un desteği ile inşa edilen ve Türkiye’nin 
en büyük feribotu olma özelliği taşıyan ‘M/F BALIKESİR 10’ adlı Ro-Ro yolcu gemisi denize indi.

Değerli Okurlar,
Hayatta kendimize sürekli 
sormamız gereken, en ka-
çınılmaz sorularından biri; 
“Başkaları için ne yapıyo-
rum?” olmalı. Çünkü insanlığı 
bulunduğu yerden alıp daha 
iyi bir noktaya götürecek 
olan sorulardan biridir bu. 
Şüphesiz ki; eğer insanların 
yaşadığı alanlar size emanet-
se, bu soru sizin için mesafe 
kaydetmeniz adına bir zo-
runluluk haline gelir. Yalnız 
bu soru “İnsanlar onlar için 
ne yapmamızı istiyor?” so-
rusu sorulmadan her zaman 
eksik kalır. Bu yüzden şehir-
leri, daha yaşanılabilir, in-
sanların içinde yaşamaktan 
mutluluk duyacakları, onlar-
da ‘ev’ hissiyatı oluşturacak 
yerler kılmak için onları duy-
malı, onları dinlemeliyiz.

Marmara Belediyeler Bir-
liği’nin düzenlediği I. Ulus-
lararası Çocukların Şehri 
Kongresi’nde şehrin en kıy-
metlileri olan çocuklara bu 
soru soruldu. Nasıl bir şehir, 
nasıl bir mahalle, nasıl bir 
sokak, nasıl bir okul, nasıl 
bir oyun alanı istiyorlar bir 
bir detaylarıyla anlattılar. 
Çocuklar ne istediklerini iyi 
biliyorlar. İstediklerinin nasıl 
yapılabileceği hakkında fikir 
sahibi. Onlara yalnızca kulak 
vermek yetmez, söyledik-
lerini ciddiyetle değerlen-
dirmeliyiz. Onlara seslerini 
duyurabilecekleri, istişare 
edebilecekleri platformlar 
sunmalıyız. Şehirleri tasar-
larken içinde yaşayanların 
mutluluğunu esas almalıyız. 
Marmara Bölgesi’ndeki be-
lediyelerin kültürden sağ-
lığa, çevreden eğitime, alt 
yapıdan güvenliğe bu amaç 
doğrultusunda yaptığı çalış-
malar her geçen gün çoğalı-
yor.

İstanbul’da artık her bahar 
laleler açıyor, bizi biz yapan 
değerlere sahip çıkılıyor. 
Ulaşım eziyet değil keyif 
olsun diye metro sistemi 
genişliyor. Bursa’da Bayan 
Voleybol Takımı “Avrupa 
Şampiyonu” oluyor, kent 
spor kenti olma yolunda 
emin adımlarla ilerliyor.  Be-
şiktaş’ta organik atıklar güb-
reye dönüşüyor, Pendik’te 
yüzlerce fidan toprakla 
buluşuyor. Balıkesir’de Tür-
kiye’nin en büyük feribotu 
denize iniyor, Bozcaada’da 
zihinsel engelli oyuncular 
tiyatro oyunu sahneliyor. 
Hizmet aşkıyla yapılan ça-
lışmalar değer buluyor, de-
ğer yaratıyor. Şehirlere ruh 
katan işlere imza atarak; 
şehirleri, içinde yaşayanları 
dinleyerek şekillendirenler 
bu soruyu hep soruyor ve 
cevabını dinliyor: “Nasıl bir 
şehirde yaşamak istiyorsu-
nuz?”

başkan’Dan

1955’ten 2015’e Edirne

Gemi, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet  Edip 
Uğur’un kaptanlığında denize 

indirildi.

RECEP 
ALTEPE 

güncel03

başkan’Danbaşkan’Dan

RECEP RECEP 
ALTEPE ALTEPE 

MBB Başkanı,
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

yaşadığı alanlar size emanet-
se, bu soru sizin için mesafe 
kaydetmeniz adına bir zo-
runluluk haline gelir. Yalnız 
bu soru “İnsanlar onlar için 
ne yapmamızı istiyor?” so-
rusu sorulmadan her zaman 
eksik kalır. Bu yüzden şehir-
leri, daha yaşanılabilir, in-
sanların içinde yaşamaktan 
mutluluk duyacakları, onlar-
da ‘ev’ hissiyatı oluşturacak 
yerler kılmak için onları duy-
malı, onları dinlemeliyiz.

Marmara Belediyeler Bir-
liği’nin düzenlediği I. Ulus-liği’nin düzenlediği I. Ulus-
lararası Çocukların Şehri 
Kongresi’nde şehrin en kıy-
metlileri olan çocuklara bu 
soru soruldu. Nasıl bir şehir, 
nasıl bir mahalle, nasıl bir 
sokak, nasıl bir okul, nasıl 
bir oyun alanı istiyorlar bir 
bir detaylarıyla anlattılar. 
Çocuklar ne istediklerini iyi 
biliyorlar. İstediklerinin nasıl  2015’e Edirne

mutluluk duyacakları, onlar-
da ‘ev’ hissiyatı oluşturacak 
yerler kılmak için onları duy-
malı, onları dinlemeliyiz.

Marmara Belediyeler Bir-
liği’nin düzenlediği I. Ulus-
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beDen eğitimi DerSleri 
artık havuzlarDa yaPılacak

Eyüp Belediyesi evliliklerinde 40 

yılını dolduran 40 çift için özel bir 

etkinliğe imza attı. 40 yıllık ev-

lilikleri ile çevrelerindeki insan-

lara da örnek olan çiftler, Eyüp 

Sultan Meydanı’nda buluştu. Bu-

radan kendileri için özel olarak 

hazırlanmış klasik araçlarla Pier-

re Loti’ye çıkan çiftler eşsiz Haliç 

manzarasıyla unutulmaz bir gün 

geçirdiler. Oldukça renkli görün-

tülere sahne olan organizasyon-

da, mutlu evliliklerinde 40 yılı 

deviren çiftler akşam saatlerinde 

de Eyüp Kültür ve Sanat Merke-

zi’nde aileleri ile birlikte kendi-

leri için özel olarak hazırlanan 

yemeğe katıldılar.Eyüp Belediye 

Başkanı Remzi Aydın da bu özel 

günde çiftleri yalnız bırakmadı ve 

yaşlı çiftlerle uzun süre sohbet 

etti.

eSenyurt’ta 
“antika Pazarı” 
açılDı

Sahiller 
DüzenleniyOr

erenler’De 
büyük buluşma

gölcük’te 
atlar için ev 
yaPılıyOr

kent eStetiğini 
bOzana 1500 
tl´lik ceza

bayramPaşa’yı 
feSleğenler 
SarDı
bAyRAmpAŞA - İSTANbUL 
Bayrampaşa Belediyesi’nin 
bu yıl üçüncüsünü düzenledi-
ği ‘Fesleğenli Bahar Etkinliği’ 
Muratpaşa Mahallesi Fevzi 
Paşa Caddesi’nden start aldı. 
Başkan Atila Aydıner, belediye 
başkan yardımcıları ve meclis 
üyeleriyle birlikte binlerce va-
tandaşa fesleğen hediye etti. 
Etkinlikle ilgili bir açıklama 
yapan Başkan Aydıner, “Bütün 
renkleriyle tabiatın güzellikle-
rini hatırlatmak ve halkımızın 
bahar sevincine ortak olmak 
için vatandaşlarımıza bu yıl 
da fesleğen hediye ediyoruz” 
dedi. Muratpaşa Mahallesinde 
başlatılan fesleğen dağıtımına 
Bayrampaşa’daki diğer mahal-
lelerde ve şehir Parkında de-
vam edilecek. Etkinlik boyun-
ca, 80 bin fesleğen dağıtılacak. 

ERENLER - SAKARyA Her yıl 
düzenlenen kamu kurum ve 
kuruluşları istişare toplan-
tısı bu yıl Erenler Belediyesi 
Kültür Merkezi Konferans 
Salonunda gerçekleşti. 
Erenler Kaymakamı Meh-
met Mızrak’ın ardından 
konuşan Erenler Belediye 
Başkanı Cavit Öztürk ilçe 
için büyük önem arz eden 
Kentsel Dönüşüm çalışma-
ları hakkında bilgiler verdi. 
Başkan Öztürk’ün ardından 
sorular cevaplandırıldı.

ESENyURT - İSTANbUL Bele-
diye tarafından “Antika gün-
leri başlıyor” temalı pazar, 
Salı günleri erken saatlerde 
müşterisiyle buluşuyor. An-
tika severler böyle bir paza-
rın Esenyurt’ta olmasından 
memnuniyet duyduklarını 
ifade ettiler. Aradıkları an-
tika eşyaları her yerde bula-
madıklarını söyleyen antika 
severler farklı yerlere gittik-
lerini söylediler. Antika eşya 
satan esnaf ise burada tez-
gâh açmaktan çok memnun 
kaldıklarını anlattılar. Pazar 
esnafı yeni açılan pazara ka-
tılımın şimdilik az olduğunu 
ancak ilerleyen haftalarda 
katılımın yoğunlaşacağını 
düşünüyor. Bu pazarda ikinci 
el bardaklardan kitaplara, el 
çantalarından tabancalara, 
albümlerden eski fotoğrafl a-
ra kadar her şey var. 

çİFTLİKKÖy - yALOvA Çift-
likköy Belediyesi, çok önem-
li bir projeye daha imza 
atıyor. Sahil Düzenleme 
Projesi adını alan çalışma ile 
sahillerin sil baştan düzen-
lenmesi planlanıyor. Çalış-
maların Çiftlikköy Belediye 
Başkanı Ali Murat Silpagar 
tarafından yapılan açıkla-
maya göre yaz sezonunda 
bitmesi bekleniyor. Projenin 
2. Etap çalışmaları ise geçti-
ğimiz günlerde başladı. 

gÖLCüK - KOCAELİ Göl-
cük Belediyesi bünyesinde 
gerçekleşen Rahvan at ya-
rışlarında atların konak-
lamasında bir hayli sorun 
yaşanıyordu. Gölcük Bele-
diyesi bu soruna dur demek 
için düğmeye bastı ve sa-
dece atlara özel konaklama 
alanı inşa edilmeye başlandı.  
Hızla devam eden konakla-
ma inşaatında Gölcük Be-
lediye Başkanı Mehmet El-
libeş ve Başkan Yrd. Levent 
Değirmenci süreci yerinde 
incelediler. Ellibeş amaçları-
nın aynı zamanda at sporunu 
sevdirmek olduğunu söyledi.

İZmİT - KOCAELİ İzmit Be-
lediye Başkanı Dr. Nevzat 
Doğan şehir estetiğine bü-
yük önem veriyor. Konuyla 
ilgili sıkı kontroller gerçek-
leştiren belediye ekipleri, 
elektrik trafolarına,  kamu-
ya ait alanlara, cadde ve so-
kaklarda duvar üzerine ve 
otobüs duraklarına izinsiz 
ve mevzuata aykırı bir şekil-
de asılan afişleri teker teker 
kaldırarak gerekli işlemle-
ri gerçekleştiriyorlar. Son 
olarak belediyenin zabıta 
ekipleri tarafından yapılan 
kontrollerde Mehmet Ali 
Paşa’da faaliyet gösteren bir 
iş yerinin mevzuata aykırı, 
izinsiz ve gelişigüzel afiş as-
tığı tespit edildi. Kabahatler 
Kanunu’na istinaden 1500 
TL idari yaptırım cezası uy-
gulandığı yetkililerce açık-
landı.

Bağcılar’da her ay 5000 öğren-
ci Barbaros, Kemalpaşa, Evren, 
Kazım Karabekir, Demirkapı  
kapalı yüzme havuzlarından 
ücretsiz olarak yararlanıyor. 
20’şerli gruplar halinde yüzme 
havuzuna götürülen öğrenciler, 
uzman eğitmenler eşliğinde 
beden eğitimi derslerini havuz-
larda gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kocaeli 
Akıllı Bisiklet Projesi(KOBİS) vatandaşlar tarafından kısa sü-
rede benimsendi. Türkiye’nin ilk bisikletli parkı olma özelliği 
taşıyan Sekapark’a, Büyükşehir Belediyesi vatandaşların 
gezmesi için 12 bisikletlik 3 istasyon oluşturdu.

bAğCıLAR - İSTANbUL Bağcılar’da 
öğrenciler beden eğitimi dersle-
rini kapalı yüzme havuzlarında 
gerçekleştiriyor. Bağcılar’da her 
ay 5000 öğrenci Barbaros, Kemal-
paşa, Evren, Kazım Karabekir, De-
mirkapı  kapalı yüzme havuzların-
dan ücretsiz olarak yararlanıyor.
Önümüzdeki günlerde 100 Yıl ve 
Göztepe Mahallelerindeki kapa-
lı yüzme havuzu inşaatlarının da 
tamamlanmasıyla birlikte Bağcı-
lar’da toplamda yedi adet kapalı 

yüzme havuzu ilçe sakinlerine hiz-
met verecek. Şu an inşaatı tamam-
lanan beş yüzme havuzu hizmet 
veriyor. 

“Öğrencilere Öncelik 
Veriyoruz”
Kapalı yüzme havuzları sabah 
08.30 ile 16.30 arasında hizmet 
veriyor. Okullardan 20’şerli grup-
lar halinde gelen öğrenciler ha-
vuzlardan ücretsiz olarak yarar-
lanıyor. Her gün beş seans olarak 

düzenlenen yüzme programla-
rında öğrenciler yüzme eğitmen-
leri eşliğinde yüzme öğreniyor. 
Havuzlardan ilkokul, ortaokul ve 
lise öğrencileri faydalanabiliyor. 
Hizmetlerinde öğrencilere öncelik 
tanıdıklarını ifade eden Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırı-
cı, “Geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın eğitimine katkı 
sağlayacak projeleri hayata geçiri-
yoruz. Kapalı yüzme havuzlarımız 
bu projelerimizden biri” dedi.

KOCAELİ Parkın içinde yer alan 
üç istasyonda hafta sonları nere-
deyse boşta hiç bisiklet kalmıyor. 
Parkı gezmek için gelen vatandaş-
lar Akıllı Bisikletlere binerek hem 
parkın tamamını keyifl i bir şekilde 
gezme fırsatı buluyor, hem de gezi 
boyunca spor yapmış oluyor. Akıl-
lı Bisikletler; Sekapark Palmiye 
Cafe, Sekapark Uçurtma Tepesi ve 
Sekapark 2. Etap’ta yer alıyor.

Kartepe Köseköy’den başlayan ve 
Plajyolu’na kadar devam eden bi-
siklet yolu üzerinde 18 adet Akıllı 
Bisiklet istasyonu bulunuyor.

208 PARK YERİ

120 Akıllı Bisiklet’in yer aldığı bu 
istasyonlar 208 park yerinden 
oluşuyor. İstasyonlar; Sekapark 
Palmiye Cafe, Sekapark Uçurtma 

Tepesi, Sekapark 2. Etap, Plajyolu, 
İzmit Marina, Mimar Sinan Köp-
rüsü altı, Kocaeli Fuarı, Tren Garı, 
İzmit Belediyesi önü, Anıtpark, 
Doğu Kışla Parkı, Kandıra Sapağı, 
Yahya Kaptan Kınalı Asker Parkı, 
Yahya Kaptan D-100 ve Yahya 
Kaptan Bisiklet Eğitim Alanı, Ali-
kahya Merkez, Yuvam Yıldız Ko-
nutları, Kartepe Köseköy’de yer 
alıyor.

40 yıldır Devam eden mutluluk

Tepesi, Sekapark 2. Etap, Plajyolu, 

Sekapark’ta 
Bisiklet 
Key�i
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11 ülkeDen 400 
aşçı bOlu’Da 
buluştu

yüzlerce fiDan 
tOPrakla buluştu

bu Okul 
çiftleri evliliğe 
hazırlıyOr

bOLU  Jüri üyeliklerini dünya-
ca ünlü şefl erin yaptığı ve 11 
ülkeden 400 aşçının katıldığı 
1. Uluslararası Bolu Mutfak 
Günleri, Bolu Belediyesi Gür-
zap Yılmaz Çokamaçlı Salon’da 
gerçekleştirilen gala yemeği 
ve ödül töreni ile sona erdi.  İlk 
olarak gala yemeği ile başlayan 
törende daha sonra protokol 
konuşmalarına geçildi. Konuş-
masında Türkiye’de nereye gi-
derse gitsin bir Bolulu aşçı ile 
karşılaştığını ve Bolulu aşçılar-
la gurur duyduğunu belirten 
Bolu Belediye Başkanı Alaad-
din Yılmaz; “Bolu ‘Tabiatın Kal-
bi’ olduğu gibi artık mutfağın 
da kalbi olacak” dedi.

AvCıLAR - İSTANbUL  Avcılar 
Belediyesi Zübeyde Hanım Ni-
kah Salonu’nda başlayan “Evli-
lik Okulu” projesi kapsamında 
evlilik öncesi süreçte, çiftlerin 
birbirlerini iyi tanımaları, evli-
likle ilgili gerçekçi beklentiler 
oluşturabilmelerine yönelik 
etkili iletişim kurma yolları 
ve olası sorunlarla nasıl baş 
edecekleri konularında eğitim 
verildi. Her ayın ilk Pazartesi 
günü Avcılar Belediyesi Kadın 
ve Aile Hizmetleri bünyesinde, 
psikologlar tarafından yürütü-
len Evlilik Okulu projesinden, 
evlenmek üzere Avcılar Ev-
lendirme Dairesi’ne başvuran 
ve eğitim için talepte bulunan 
herkes ücretsiz olarak yarar-
lanabilecek. Avcılar Belediye 
Başkanı Dr. Handan Toprak 
Benli,  mutlu ailenin sağlıklı 
toplumun temellerini oluştur-
duğunu belirterek; “Eşit ve 
özgür bireylerin topluma ka-
zandırılması ve aile içi şiddetin 
önlenmesi için bu tür projeleri-
miz devam edecek” dedi.

Hain saldırı sonucu şehit olan 
Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın 
adı Pendik’te hatıra ormanında 
yaşayacak. Emirli Köyü’nde 
düzenlenen fi dan dikim töre-
ninde şehit savcının isminin 
Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Hatıra 
Ormanı’na eklenmesine karar 
verildi.    

pENdİK - İSTANbUL Pendik Beledi-
yesi ve Kartal Lütfü Kırdar Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi işbirliği 
ile yüzlerce fidan Emirli Köyü’n-
de toprakla buluştu. Anadolu 
Güney Kamu Hastaneler Birliği 
Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet 
Lütfullah Orhan ve Lütfü Kırdar 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi Recep Demirhan’ın da 
katıldığı fidan dikim töreninde 
konuşan Belediye Başkanı Kenan 
Şahin, Türkiye’de kaos çıkarmak 
adına güzel gelişmelerin önünü 
kesmek isteyenlerin başarıya ula-
şamayacağını ifade ederek, “Şerre 
çalışanlar kadar hayra çalışanlar 

da var. Biz hayra çalışıyoruz. İs-
tedikleri kadar zorluk çıkarmaya 
çalışsınlar, bizler buradaki tö-
rende olduğu gibi güzellik oluş-
turmaya devam edeceğiz.” dedi. 
Öte yandan çevre konusundaki 
hassasiyetimizin daha da artması 
gerektiğini belirten Başkan Şa-
hin, “İnsanoğlu olarak bir çok şeye 
muhtacız. Günümüzde ise en çok 
ihtiyaç duyduğumuz şey,  temiz bir 
çevre” şeklinde konuştu.  Anadolu 
Güney Kamu Hastaneler Birliği 
Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet 
Lütfullah Orhan ise Hatıra Orma-
nına Şehit Savcı Mehmet Selim Ki-
raz’ın isminin verilmesini teklif etti. 

Törenin ardından Belediye 
Başkanı Kenan Şahin ve be-
raberindeki protokol,  oku-
nan dualar sonrasında fidan 
ekti. Pendik Belediyesi ve  
Kartal Lütfü Kırdar Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi per-
soneli de dikim alanına da-
ğılarak yüzlerce fıstık çamı 
fidanını ormana dönüştür-
mek üzere çalışma yürüttü.  
Belediye ve hastane perso-
neli fidan ekimi sırasında bol 
bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

gEbZE - KOCAELİ Gebze Beledi-
ye Başkanı Adnan Köşker’in ev 
sahipliğinde Boğaziçi Üniver-
sitesi, SETA, İstanbul Şehir 
Üniversitesi katkılarıyla Gebze 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
G20 Dönem Başkanlığında Ge-
lecek Dünya Gelecek Türkiye’ 
konferansı başladı. Türkiye’nin 
dönem başkanlığını üstlendi-
ği G20 Zirvesi’ne akademik 
katkı sunacağı Akademik 20’nin 
kuruluşunun da ilan edildiği 
konferansın açılış konuşması-
nı Prof. Dr. Mehmet Hüseyin 
Bilgin yaptı. Bilgin’in ardından 
kürsüye çıkan Gebze Tica-
ret Odası Başkanı Nail Çiler, 
katılımcılara Gebze’nin sanayi 
verilerine ilişkin bilgi verdi. 

Gebze Belediye Başkanı Adnan 
Köşker ise “1999 yılında G20’ye 
giren Türkiye’miz de, 2002 
yılından itibaren gerçekleştirdi-
ği atılımlar ve yakaladığı siyasi 
ve ekonomik istikrarla bugün 
platformun önemli aktörlerin-
den biri haline gelmiştir’ diye 
konuştu.

“Öğrenciler Öncelikli”
Köşker şöyle devam etti: Dünya 
siyasetinde artan ağırlığının bir 
yansıması olarak Türkiye’miz, 
G20 2015 Dönem Başkanlığını 
almayı başarmıştır. Türkiye’nin 
2015 Dönem Başkanlığı ile 
G20 Zirvesi ve G20 toplantıları 
daha bir önem kazanmıştır. 
Gebze Türkiye sanayisinin 

önemli merkezlerinden biridir. 
Sayıları 2.500’ü aşan orta ve 
büyük ölçekte sanayi kuruluşu 
ilçemizde faaliyet gösteriyor. 
Bugün artık küresel bir köy hali-
ne gelen dünyadaki gelişmeleri 
yakından izlemek ve şehrimizin 
geleceğine tesir edecek risk ve 
fırsatları zamanında görmek ve 
değerlendirmek durumundayız. 
Bu bağlamda bizler, belediyeci-
liğe yüklediğimiz misyonun bir 
gereği olarak, dünya ekonomi-
sinin geleceği, küresel sorunlar 
ve krizlerle ilgili önemli bir 
tartışma platformu olan G20 
Grubu’nun gündemini ve 
Türkiye’nin Dönem Başkanlığı 
ile ilgili çalışmalarını yakından 
takip ediyoruz.

Gebze Belediye Başkanı Köşker’in ev sahipliğinde düzenlenen ‘G20 Dönem Başkanlığında      
Gelecek Dünya Gelecek Türkiye’ konferansının açılışı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık’ın yanı sıra seçkin akademisyenlerin ve iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti

şehit Savcı kiraz’ın aDı
bu OrmanDa yaşayacak

bakan ışık: 
başkanlık şan 
ve fırSat

güzelOğlu: 
türkiye ilk      
10’a taliP

Toplantıda bir konuşma 
yapan Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
“Üretim kalbi Gebze’de 
böyle bir programda 
olmaktan büyük memnu-
niyet duyuyorum. 2002’de  
Türkiye’de  G20 konu-
şulmazken bugün G20 dö-
nem başkanıyız. Bu büyük 
bir şan ve fırsat. Ülkemizin 
12 yılda geçirdiği evrim ve 
başarı dünyanın gitmesi 
gerektiğini yeri gösteriyor. 
Geleceğin dünyasında 
gelir dağılımında adalet-
sizliğin son bulmasını 
istiyoruz. Üç temel başlığı 
öne çıkaracak. Kapsayıcı-
lık, uygulama ve yatırım”  
şeklinde konuştu .  

 Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker’in konuşması-
nın  ardından kürsüye çıkan 
Kocaeli Valisi Hasan Basri 
Güzeloğlu, “G20 kapsamında 
Gebze’de böyle bir buluşma-
ya tanıklık olmaktan büyük 
bir mutluluk duyuyorum. Kü-
reselleşen ve beşten büyük 
olan dünyada Türkiye G20 
dönem başkanlığı ile büyük 
bir katkı sunacaktır. Bizler 
büyük bir geçmişin temsilcileri 
olarak geleceği daha güzele 
taşıma noktasındayız. G20 üye-
si olan ve ilk 10’a talip olan en 
büyük üretim gücü olan Türkiye 
daha da ilerisini istemekte. Kat-
kıda bulunan herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

g20 Dönem başkanlığı
gebze’De maSaya yatırılDı
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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 
Paris’teki merkezinde “Mega 
Kentlerde Kültür Mirasının 
Korunması ve Kentsel Gelişim” 
paneli düzenlendi. Panele UCLG 
ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı 
sıra, UNESCO Genel Direktörü 
Irina Bokova, Paris Büyükelçisi 
Hakkı Akil, Türkiye’nin UNES-
CO nezdinde Daimi Temsilcisi 
Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı 
ve çok sayıda davetli katıldı. 
Topbaş, burada yaptığı konuş-
mada “Önce UNESCO kriterleri 
İstanbul kriterleridir dedik. 
Dünya Mirası Sözleşmesi’ni 
dışarıdan dayatılan bir mekaniz-
ma olarak görmedik. Bu reçete 
kendi mirasımızı korumak için 
uygun kriterler içeriyordu. Biz 
de bu bilgi ve deneyim payla-
şımından yararlandık. 2006 
yılında alan başkanlığı kurmuş 

olmamız bunun göstergesidir. 
Böyle bir birim henüz birçok 
UNESCO üyesi ülkede bulun-
mamaktadır. Tarihi alanlar için 
yönetim planımızı yaptık. Bu sü-
reçte katılımcılığı, şeffaflığı esas 
aldık. Geniş kitlelerin sinerjisin-
den ve fikrinden istifade ettik. 
Bu sayede uygulanabilir bir 
plana sahip olduk. Bu çok 
önemli. Planımızı 
da sürekli 
güncel-
li-

yoruz. Zira İstanbul, sürekli 
gelişen ve büyüyen bir metropol. 
Burada da UNESCO ile sürekli 
işbirliği içindeyiz. Altın Boy-
nuz’daki metro geçiş köprüsü 
bunun somut örneği… Burası 
İstanbul’daki raylı sistem ağının 
kritik noktalarından biri. Sırf 
İstanbul’un kültürel mirasını 

korumak için inşaatı 
durdurduk’ ifa-

delerini 
kullan-

dı.

bilecik’i Dünya 
tanıyacak

malkara’Da 
yOl makyaJı

Suriyelilere 
PariS DeSteği

kaDir tOPbaş’a 
teşekkür şilti

‘Dünya tarihi 
yeniDen yazılDı’

balık çOrbaSı 
içtiler

bİLECİK Bilecik Belediye 
Başkanı Selim Yağcı, 
Turizm Haftası dolayısıyla 
bir açıklama yaptı. Bilecik 
Belediyesi’nin projeleri 
hakkında bilgi veren Yağcı 
‘’Gittiğimiz her yerde ili-
mizi anlatıyoruz. Bilecik’i-
mize baktığımızda, ilimiz 
tarihi anlamda büyük 
bir geçmişe ev sahipliği 
yaptığı halde, günümüze 
bu köklü tarihi dokudan 
pek fazla eser kalmamış-
tır. Buna ilişkin Bilecik’te 
geçmişten günümüze bir 
köprü oluşturarak, tarih 
ve kültür hazinesi şehri-
mizde,  önemli topraklar 
üzerinde bulunan tarihi 
bölgemizi, Türkiye’ye  ve 
dünyaya tanıtmayı amaç-
lıyoruz” dedi. 

mALKARA - TEKİRdAğ  
Malkara Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü ekip-
lerince Camiatik Ma-
hallesi Şehit İsmet Yiğit 
Sokak’ta, Yeni Mahalle 
Mutlu Sokak’ta, Gazibey 
Mahallesi Ertuğrul Gazi 
Sokak’ta ve Malkara’daki 
bazı noktalarda parke 
taş onarım çalışmaları 
yapıldı. Ayrıca Malkara 
Organize Sanayi Bölgesi 
muhtelif yerlerde yol 
tesviyesi, Camiatik Ma-
hallesi Ortaokul Cadde-
si’nde kaldırım onarımı ve 
Hasan Tütüncü Sokak’ta 
kaldırım betonu atılması 
çalışmaları da gerçekleş-
tirildi. 

Topbaş, Paris Belediye 
Başkanı Anne Hidalgo’yu 
da ziyaret etti. 2013’te 
Paris’te yapılan  Dünya 
Seçilmiş Kadınlar Kon-
feransı’nın 2016 yılında 
İstanbul’da yapılaca-
ğını hatırlatan Topbaş;  
“Kadınlar aktif siyasete 
daha aktif katılmalı” dedi. 
Anne Hidalgo da İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
ve Paris Belediyesi’nin 
Türkiye’de barınan Suri-
yeli sığınmacılara ortak 
destek verebileceklerini 
söyledi ve Kadir Topbaş’a 
“Birlikte gidelim” dedi.

Panelde UNESCO Genel 
Direktörü Irina Bokova 
tarafından İstanbul’un 
UNESCO’ya katılımının 
30. yılı ve İstanbul’da 
yapılan kültürel miras ko-
ruma çalışmaları nedeniy-
le Topbaş’a bir teşekkür 
şilti ile hatıra madalyası 
takdim edildi. Etkinlikler 
kapsamında İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Kent 
Orkestrası ve Los Paşaros 
Sefaradis müzik grubu 
“İstanbul’un Sesleri” adlı 
bir konser düzenledi. 

İstanbul’un tarihiyle ilgili bilgi de 
veren Kadir Topbaş, ‘Daha düne 
kadar 2500 yıllık tarihi olduğu 
sanılan bir şehirdi İstanbul… Ar-
tık 8500 yıllık bir tarihten bah-
sediyoruz. Bu gerçek tesadüfen 
ortaya çıkmadı. Şehrin imarında 
gösterdiğimiz hassasiyetin bir 
sonucu… Adeta arkeoloji kurumu 
gibi çalıştık. Bizim sayemizde 
dünya tarihi yeniden ve daha 
doğru bir şekilde yazılacak’ 
ifadelerini kullandı. 

KARAmüRSEL - KOCAELİ 
Kocaeli Valisi Hasan Bas-
ri Güzeloğlu, Karamür-
sel Kaymakamı Ahmet 
Narinoğlu, İl Emniyet 
Müdürü Levent Yarımel, 
İl Jandarma Komutanı 
Albay Metin Temel, Kara-
mürsel Belediye Başkanı 
İsmail Yıldırım, İlçe Emni-
yet Müdürü Coşar Özler 
ile birlikte Ereğli Balık 
Hali’ni ziyaret etti. Vali 
Güzeloğlu ve heyet, balık 
satış yerlerini de gezdi. 
Programın sonunda 
balıkçılarla birlikte balık 
çorbası içildi.

Başkan Kitap Dağıttı, Bir Ay Sonra Sınav Yapacak
Eğitimci kişiliği ile halkın 
beğenisini kazanan Sapanca 
Belediye Başkanı Doç. Dr. 
Aydın Yılmazer bir örnek 
davranış daha sergiledi. 
Başkan belediyenin yönetim 
kademesinden “Yönetimde 
Başarı- Az Teori Çok Pratik” 
isimli kitabı okumalarını istedi. 

SApANCA - SAKARyA  Başkan 
Yılmazer, Belediye yönetim kade-
mesine dağıttırdığı “Yönetimde 
Başarı-Az Teori Çok Pratik” isimli 
kitabı belli bir süre içerisinde oku-
malarını istedi. Yılmazer, 1 ay gibi 
bir süre sonunda kitabı okuyan 
ekibini bir eğitim semineri ile sına-
va tabi tutacak ve başarılı olanları 
ödüllendirecek. Başkan Yardımcı-
ları, müdürler ve şefl ere dağıtılan 

kitap ile bir de yazı gönderen 
Yılmazer; “Yüksek nitelikli hizmet 
verebilmek için sürekli kendimizi 
geliştirmeye, her geçen gün yeni 
bilgiler öğrenmeye, öğrendikle-
rimizi pratiğe dökmeye çalışma-
mız, her günümüzü öğrenmeye 
adamamız başarımızı kat be kat 
arttıracak sorumluluklarımız ola-
rak öne çıkıyor. Belediye olarak 
imkânlarımız ölçüsünde sizlere 
zaman zaman hizmet içi eğitimler 
sunmak düşüncesindeyim. Bu 
eğitim çalışmalarımızın başlangıcı 
olmak üzere sizleri görevlerinizde 
daha yetkin bir hale getirmek için 
bir kitap hediye etmek istiyorum. 
Günlük 10-15 sayfa okumakla 
yaklaşık bir ayda bitirebileceğiniz 
bu eser, sizlerin yönetim ve orga-
nizasyon konusundaki pratikle-
rinize daha bir anlam katacak”  
ifadelerine yer verdi.

Fransa’da temaslarda bulunan 
Başkan Kadir Topbaş, 2016’da 

düzenlenecek Dünya Mirası Ko-
mitesi’ne İstanbul’un ev sahipliği 

yapması talebini UNESCO’ya iletti.

uneScO’Da
 “iStanbul” 
rüzgÂrı

Eğitimci kişiliği ile halkın 
beğenisini kazanan Sapanca 
Belediye Başkanı Doç. Dr. 
Aydın Yılmazer bir örnek 
davranış daha sergiledi. 
Başkan belediyenin yönetim 
kademesinden “Yönetimde 
Başarı- Az Teori Çok Pratik” 
isimli kitabı okumalarını istedi. 

Toplantıda Suriye’de yaşananlara dikkat çeken Topbaş, ‘Değerli dost-
lar, 20. yüzyılın ilk yarısı insanlığın kıyameti gibiydi. Mazlum insanlar, 

savunmasız çocuklar katledildi.  Savaşlar zihinlerde başlıyordu. O 
zaman zihinlerde bitirilmeliydi. Unesco’yu 70 yıl önce bu hayallerle 
kurduk. Nerede o hayaller? Niçin hala yeryüzü bir kan okyanusunu 

andırıyor? Bu suçla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Burada yaşanan 
sadece bir savaş değil değerli dostlar. Aynı zamanda kültürel miras 
yok ediliyor. Bu bölgedeki tarihi eserler insanlığın ortak mirasıdır. 

Kısacası insanlığın hafızası siliniyor. Bu konuda Türkiye olarak oldukça 
duyarlıyız” şeklinde konuştu. 

‘inSanlığın 
hafızaSı 
SiliniyOr’
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İlginç bir öykü onunkisi... Kaderi Kadıköy 
sanki. Öyle ki eski başkan Bahattin 
Aksoy’un sağlık sorunları nedeniyle 
görevi bırakmasının ardından oturduğu 
başkanlık koltuğunu bir sonraki seçimde 
halk ona layık görmüş... O noktadan son-
ra da hayatını Kadıköy’e adamış Mehmet 
Şahin. Bir büyük hedef seçmiş kendi-
ne. Yalova’nın bu güzel beldesini, ilçe 
yapmak... Yalova’nın Kadıköy beldesine 
gittik, Başkan Şahin’in karşısına oturduk, 
hayallerine ortak olduk... 

Öncelikle 2011’e dönelim. Başkanlık öy-
künüz nasıl başladı. Olaylar nasıl gelişti?

2009 seçimlerinde Bahattin bey ile 
başladık. Ben başkan vekili idim. Genelde 
öğlene kadar yardımcı oluyordum. Her-
hangi bir karşılık beklemedim. Esnafl ık-
tan geldim. Daha önce turizm okulunu 
bitirdim. Ondan çeşitli turizm alanında 
otellerde çalıştım. Askerden sonra 
ulaştırma işi ile meşgul oldum. 2009 
seçimlerinde Bahattin Bey’i kıramadık ve 
beldemizi de sevdiğimiz için görev aldık. 
Ama 2,5 yıl sonra falan başkanımız ‘Bı-
rakacağım, verimli olamayacağım ‘ dedi. 

‘Biz sana yardımcı oluruz’ dedik. Tabii 
o dilekçesini vermiş. Ayrılmadan önce 
vekilliği bana bırakmıştı. Ben vekilliği 
bırakınca bazı kişiler ‘Biz adayız’ dediler. 
Ben böyle bir şeyin içine girmedim. Ne 
zaman valilikten geldikten sonra aday ol-
dum, sağ olsunlar destek verdiler. Seçil-
dik. Tabi üzerimizde büyük bir yük vardı. 
Gece gündüz ne evimize ne çocuğumuza 
eşimize vakit ayırmadan 2,5 yıl çalıştık. 
Vatandaşın her sorunu ile ilgilendim.  Su 
ile problemlerimiz vardı. İnsanları kırma-
dan bu problemleri çözdüm. Allaha şükür 
olsun Yalova’nın çıkan parke taşlarını 
aldım değerlendirdim. İmkansızlıklar 
içinde uğraştık. Belediyenin borçlarını 
sıfırladık. Muhtarlıkları çalışabilir hale 
getirdim. Bu konuda içerdeki işleyiş dü-
zelince hizmet ve kalite artmaya başladı. 

Bütün işlerle bire bir muhatap olmak sizi 
yormuyor mu?

Yoğun çalışma temposu sonucu tansiyon 
çıktı. Tempoya uymak zorundasınız. Yap-
tıkça halk istiyor. Daha önce yapılmadığı 
için halk da istemiyormuş. Biz halkın 
talebine cevap verdikçe talepler de 

arttı. Biz vatandaşa nasıl hizmet ederiz, 
derdine nasıl çare buluruz düşüncesiyle 
ilerledik. Vatandaşın derdi varsa, benim 
de oldu. Onun için aktif olarak bunlara 
yöneldik.. Tabi yorucu. Yalova ilinden 
ben belde olarak büyüğüm. Mesela 
bende başkan yardımcısı yok. Kadro yok 
çünkü. Bir tane birim müdürüm var. Sağ 
olsunlar bütün birimlerdeki arkadaşla-
rımız özveri ile çalışıyorlar. Sistematik 
olarak teknoloji çağından yararlanmaya 
başladık. Araçlara takip cihazları taktık. 
Belli bölgelere kameralar taktık. Bütün 
araçlarımızda takip cihazı var. Gezmeden 
aracımız nerde görebiliyoruz. Allah’a şü-
kür olsun faydalanıyoruz. Sorun çıkma-
dan hallediyoruz. Kuran kursları, okullar, 
spor kulübü, sağlık ocakları var. Beledi-
yeden ödeme yapamıyorduk buralara. 
Yaşayan vatandaşlardan buralara yatırım 
yapmak isteyenleri, ihtiyaçlarımız var 
diye bilgilendirdik. Bunu da aktif hale 
getirdik. Kuran kursumuz olsun, camimiz 
olsun, sağlık ocağımız olsun istiyoruz. 
Belediyeden para çıkmadan vatandaşla-
rımızdan gelen yardımla aktif ettik. 

Kadıköy’ü ne zaman ilçe belediyesi olarak 
göreceğiz? Süreç hangi noktada?

7. ayda meclis kararı aldık ilçe olmak için. 
Yazışmalarımızı yaptık. Kadıköy beldemizin 
ilçe olma talebi için rapor ve yazılarımızla 
ilgili evraklarımız ve haritalarımızı Yalova 
il idare kurulu, Yalova İl Genel Meclisinden 
alınan 21.10.2014 tarihli yazımızla Yalova 
Valiliğinden geçirdik. Daha sonra İçişleri 
Bakanlığı’na İller İdaresi Genel Müdürlüğü-
ne 24.02.2015 tarihinde valilikçe gönderildi. 
Bizim dosyamız şu an İçişleri Bakanlığı’nda 
bulunuyor. Bu süreç için çok mücadele ettik. 

İlçe olmayı hak ediyor Kadıköy.  Türkiye’de 
bulunduğu ilin merkez yüzölçümünden bü-
yük tek beldeyiz. Biz ilçe olduğumuz zaman 
hangi köylerin bağlanacağına kadar çalışma-
larımızı yaptık. Özel idarenin meclisinden de 
onayı aldık. Dosyamızı İçişleri Bakanlığı’na 
gönderdik.  Baktığımız zaman Kadıköy;  
doğası, ulaşımı, 3 metropolün arasında 
her yere 40 dakika yakın olması, denizi, 
yaşamı ve yeşilliği çok güzel bir belde. Yakın 
zamanda tamamlanması beklenen köprü 
de bittikten sonra İstanbul - Yalova arası 20 
dakika olacak. 

Marmara Belediyeler Birliğinin çalışmalarını nasıl 
buluyorsunuz? Üye olmaya nasıl karar verdiniz?

Biz daha önce böyle bir eksiklik gördük. Belde-
mizden kimse üye olmamış. Biz araştırdık. Baktık 
burada bir eksikliğimiz var. Müracaat yapalım 
dedik. Toplantı yaptık. Çok da verimli geçti. Top-
lantıları aksatmıyorum, katılım sağlıyorum. Aktif 
olmaya çalışıyoruz. 

Söz  futboldan açılın-
ca  Kadıköy Belediye 
Başkanı Şahin’e ‘O zaman 
buyrun sahaya’ dedik. Bizi 
kırmayan Başkan Şahin 
formasını giydi, penaltı 
noktasından hünerlerini 
sergiledi. Muhabirimiz 
Kübra Bal ile giriştiği 
rekabet sonunda ise kaza-
nan ‘dostluk’ oldu.

Futbolu çok seviyormuşsunuz. Bu aşk nasıl doğdu?

Sporcu bir insan her zaman ahlaklı bir insandır. 
İnsana sevgisi, saygısı daha fazla olur. Stadımızın 
etrafını güzelleştirdim. Gençlik yıllarımda Kadı-
köyspor’da oynamıştım. Beldenin futbol takımını 
Amatör Lig’e çıkaran takımda idim. Gençlere bak-
tım. Ya evde bilgisayar başında, ya da sokaklarda 
vakit geçiriyorlar. Kötü alışkanlıkları olmasın diye 
spor kulübüne tam destek veriyorum.  Takımımızı 
da ikinci amatörlükten birinciye çıkardık. Takımı-
mız lider. İnşallah bu sene süper amatöre çıkarta-
cağız. Gençleri spora özendirmek istiyoruz. 

‘Bakanlıktan müjde bekliyoruz’

‘MBB’de aktif
olmaya çalışıyoruz’

‘Gençleri spora 
özendirmek istiyoruz’ 

ayın SöyleşiSi07

Hangi takımlısınız?

Fenerbahçe.

Sevdiğiniz tatil bölgesi 
neresidir?

Sıcağı sevdiğim için 
Akdeniz Bölgesi. Daha 
gezeceğim çok yer var. 
Özellikle Uzak Doğu’nun 
veya Arap Yarımadasının 
o sıcak bölgelerini gezmek 
istiyorum. 

En sevdiğiniz yemek?

Nohut yemeği. 

En sevdiğiniz renk?

Lacivert ve mavi.

Kitap okuyor musunuz?

Boş zaman buldukça 
okumaya çalışıyorum. 
Belediyelerle ilgili kendimi 
geliştireyim diye bu tarzda 
kitaplar okuyorum. 

Kadıköy Belediye 
Başkanı Şahin, 
muhabirimiz Kübra 
Bal’ın sorularını 
yanıtladı.

kaDıköy ilçe Olmayı 
SOnuna kaDar

 hak eDiyOr

İmkansızlıklar içinde yola çıkan, belediyeyi mali olarak düzlüğe çıkaran, vatandaşla bire bir 
iletişim kuran Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin, ‘Artık ilçe olmayı bekliyoruz’ diyor

ayın
röPOrtaJı

BAŞKANIN ‘EN’LERI

yalOva’nın güzel belDeSinDe başkan şahin’in tek bir hayali var:
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çORLU - TEKİRdAğ Sağlıklı ya-
şam vurgusu yapmak, sigarasız 
sağlıklı bir yaşama dikkat çek-
mek için Çorlu Belediyesi ve 
Çorlu Kaymakamlığı tarafından 
bisiklet etkinliği düzenlendi. 
Cumhuriyet Meydanı’nda top-
lanan katılımcılar kampanya 

logosunun yer aldığı şapka ve 
yelekleri giyerek trafiğe kapatı-
lan yolda bisiklete bindiler. Top-
lu bir şekilde Çorlu Belediyesi 
Gölbaşı Gençlik Parkı’na giden 
bisiklet sürücülerine kahvaltılık 
ikramı yapıldı. Piknik havasın-
da geçen kahvaltının ardından 

bisiklet sürücüleri aynı yoldan 
geri döndüler. Etkinliğe Çorlu 
Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu 
Belediye Başkan Yardımcıları 
Serhad Çatalkaya ve Erdoğan 
Demirci, Çorlu Jandarma Komu-
tanı Yzb. Serkan Gürzsoy ile çok 
sayıda önemli isim katıldı.

OSmANgAZİ - bURSA “Eğitime 
Tam Destek” projesiyle eğitim 
alanında çalışmalarına devam 
eden Osmangazi Belediyesi, 
gençlerin daha iyi şartlarda eği-
tim görmelerini sağlamak için 
ilçedeki tüm okulların ihtiyaç-
larını karşılıyor. Eğitim alanında 
yürütülen çalışmalar kapsamın-
da Bağlarbaşı Mahallesi’nde 
bulunan Başöğretmen Ortaoku-
lu’nu ziyaret eden Başkan Dün-
dar, derslikleri, oyun salonunu 
ve okulun diğer bölümlerini 
gezerek ihtiyaçların giderilmesi 
noktasında gerekli çalışmala-
rın yapılacağını söyledi. Okul 
bahçesinde öğrencilerin sevgi 

gösterileri ile karşılanan Başkan 
Dündar, “Osmangazi Belediyesi 
olarak geleceğimizin temina-
tı olan gençlerimiz için eğitim 
alanında ciddi yatırımlar yapı-
yoruz. Öğrencilerimizin daha 
iyi şartlarda eğitim görmelerini 
sağlamak adına Türkiye’nin tek 
çatı altında inşa edilen en büyük 
okulu olan Uluslararası Murad 
Hüdavendigar Lisesi’ni Bursa’ya 
kazandırıyoruz. Kaba inşaatı 
tamamlanan okulumuzu önü-
müzdeki eğitim-öğretim yılında 
hizmete açmayı planlıyoruz. Ay-
rıca Mehmet Akif Mahallemizde 
de 24 derslikli bir okul daha inşa 
edeceğiz” dedi.

“Hizmet Almamış Okul 
Kalmayacak”
Osmangazi sınırları içerisinde 
yer alan tüm okullara çeşit-
li hizmetlerde bulunduklarını 
kaydeden Başkan Dündar,  “Os-
mangazi’de 250 tane okul var. 
Biz Osmangazi Belediyesi ola-
rak 200’den fazla okulumuza 
çeşitli hizmetlerde bulunduk. 
Eksikliklerinin tamamlanmasını 
sağladık. Yaklaşık iki sene önce 
yine Başöğretmen Ortaokulu’nu 
ziyaret etmiş ve çeşitli hizmet-
lerde bulunmuştuk. Hangi oku-
lumuza gidersek oraya hizmet 
götürüyoruz. Bugün yaptığımız 

ziyaretten de hizmet sözüyle 
ayrılacağız. Gençlerimizin güzel 
şartlarda eğitim görmeleri için 
eksiklikleri gidereceğiz. Yeter 
ki gençlerimiz derslerine çalış-
sın ve başarılı öğrenciler olsun. 
Gelecek gençlerimizle şekille-
necek” diye konuştu. Osman-
gazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, konuşmasının ardından 
Türkiye ve Balkan Karate Şam-
piyonalarında Yıldız Kızlar Ka-
tegorisinde Şampiyon olan Elif 
Şen ile Temel Eğitimden Orta-
öğretime Geçiş Sınavı’nda tüm 
soruları doğru cevaplayan Esin 
Şahin’i tebrik etti.

Çorlu Belediyesi ve Çorlu 
Kaymakamlığı tarafından 
başlatılan “Sanki Bıraktım” 
kampanyası kapsamında 
bisiklet etkinliği düzenlendi. 
Etkinliğe Çorlu Belediyesi’nin 
başkan yardımcıları da katıldı. 
Etkinlikte sigarasız sağlıklı bir 
yaşama dikkat çekildi.

Sarıyer Belediyesi tarafından 
engellilerin hayatlarını kolay-
laştırmaya yönelik bir eğitim 
semineri düzenlendi.

Bugüne kadar 200’den fazla 
okula çeşitli hizmetlerde 
bulunan Osmangazi Beledi-
ye Başkanı Mustafa Dündar, 
Başöğretmen Ortaokulu’nu 
ziyaret ederek, okulun ihtiyaç-
larının giderilmesi için ge-
rekli talimatları verdi. Ziyaret 
sırasında öğrencilerin Başkan 
Dündar’a olan sevgisi görül-
meye değerdi.

Nilüfer Belediyesi, ilçede gö-
rev yapan öğretmenlere “Geri 
Kazanım, Çevre ve Doğru 
Atık” konulu eğitim düzenledi. 
Eğitime katılan Nilüfer Beledi-
ye Başkanı Mustafa Bozbey, 
2014 yılında gerçekleştirilen 
geri dönüşümle 115 bin çam 
ağacının Nilüferliler tarafın-
dan kurtarıldığını söyledi. 

öğretmenlere 
özel çevreci 
eğitim

Sarıyer’De 
engelSiz Seminer

NİLüFER - bURSA Çevre ve doğa 
dostu Nilüfer’i oluşturmak için 
çeşitli kurum ve kuruluşlara eği-
timler veren Nilüfer Belediyesi, 
ilçede görev yapan öğretmenler 
için de bir çalışma gerçekleştirdi. 
Nilüfer BelediyesiTemizlik İşleri 
Müdürlüğü öğretmenlere yöne-
lik Nâzım Hikmet Kültürevi’nde 
‘Geri Kazanım, Çevre ve Doğru 
Atık Bertarafı’ konulu eğitim dü-
zenledi. Eğitime Nilüfer Beledi-
ye Başkanı Mustafa Bozbey ve 
Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu 
da katıldı. Eğitimin açılış konuş-
masını yapan Başkan Mustafa 
Bozbey, çevrenin korunması ve 
geri dönüşümün önemine dikkat 
çekerek  ‘Ne kadar bilinçlenirsek, 
dünyamızın geleceği için o kadar 
katkı sunarız’ ifadelerini kullan-
dı. Çevre bilincinin artmasında 
öğretmenlerin önemli bir yere 
sahip olduğunu belirten Başkan 
Bozbey sözlerini şöyle sürdürdü: 
‘Sizler gibi yeni nesilleri geleceğe 
hazırlayan, kilit noktadaki eği-
timcilerle çevre konusunda işbir-
liği yapmak çok önemli’ dedi. 

SARıyER - İSTANbUL Sarıyer Be-
lediyesi, engellilere yönelik tutum 
ve davranışlarda bilinçli yaklaşım 
ve kaliteli hizmet altyapısının ge-
lişmesini sağlamak amacıyla geç-
tiğimiz günlerde seminer düzen-
ledi. Seminerin açılış konuşmasını 
yapan Sarıyer Belediyesi Engelli 
Koordinasyon Merkezi Sorumlusu 
Mahmut Kement; “Engelliler en 
çok sosyal desteğe ihtiyacı olan 
topluluktur. Engellinin özel duru-
mu iyi bilinirse, yaşamında büyük 
kolaylık sağlanabilir’’ diye konuş-
tu. “Umudum ve hayallerim beni 
bu mikrofona ve sahneye getirdi, 
hayatımda pes etmek yok” diye-
rek sunumuna başlayan İletişim 
Uzmanı Mehmet Kızıltaş, engelli 
olarak kendisinin yaşadığı zorluk-
ları ve duyguları anlattı. Seminer-
de sorular cevap buldu.

meme kanSerine 
karşı kaDınlar 
bilgilenDirilDi

herkeS uyurken 
Onlar SOkakları 
temizliyOr

çAN - çANAKKALE Çanakka-
le Meme Hastalıkları Derneği 
Başkanı ve Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Öğretim Görevlisi Prof. Dr. 
Yılmaz Akgün, Çan Belediyesi 
Termal Otel’de kadınlara özel 
olarak düzenlenen bir konfe-
ransla Çanlı bayanlara kanser-
le mücadele hakkında detaylı 
bilgi verdi. Çan Belediye Baş-
kanı Dr. Abdurrahman Kuzu;  
programın katılımcıları arasın-
daydı. 

AdApAZARı - SAKARyA Ada-
pazarı Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü ekipleri, her-
kes uyurken gece kaldırımları 
süpürüp çöpleri toplayarak 
sokakları ertesi güne hazır bı-
rakıyor. Adapazarı Belediyesi 
temizlik ekipleri, gece-gündüz, 
yaz-kış demeden 24 saat görev 
yapıyor. Gece gündüz olmak 
üzere iki ekibe ayrılan temizlik 
görevlileri temiz bir Adapazarı 
için çalışıyor.

mUSTAFAKEmALpAŞA - bURSA 
‘Hastayım Yaşıyorum, Buna Ben 
de Şaşıyorum’ adlı Stand Up gös-
terisiyle tanınan Latif Kalkande-
re, Belediye Düğün Salonu’nda 
sahneye çıktı. Hastalığını yen-
mek için çıktığı zorlu yolda başın-
dan geçen olayları komik bir dille 
izleyiciyle paylaşan Kalkandere, 
verdiği mesajlarla da yaşam se-

vinci aşıladı. 18 yıl önce doktor-
ların kendisine ‘3 aylık ömrün 
var’ demesine rağmen yılmaya-
rak hayata tutunmayı başardığı-
nı anlatan Latif Kalkandere, bu 
hastalıkla mücadele edenlerin 
tek ilacının hayatın her alanında 
moral kazanmak olduğunu dile 
getirdi. Gençlere de tavsiyelerde 
bulunan oyuncu, insan sağlığını 

olumsuz etkileyen zararlı alış-
kanlıklar ve bağımlılıktan uzak 
durulması gerektiğini belirtti. 
Tek kişilik gösterisi kahkahalarla 
izlenen Kalkandere, performan-
sıyla da büyük alkış aldı. Etkin-
liğin ardından Belediye Başkan 
Yardımcısı Mustafa Eren, Latif 
Kalkandere’ye çiçek takdim etti.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, 
1997 yılından beri mücadele 
ettiği kanser hastalığını yenerek 
yaşadıklarını sıra dışı bir gös-
teriyle sahneye aktaran Latif 
Kalkandere’yi misafir etti.

minik öğrencilerin 
DünDar SevgiSi

kanSeri yenDi, 
Sahneye çıktı

Sağlıklı yaşam için PeDallar çevrilDi
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O
nlar Bolu Belediyesi’nin gurur kay-
nakları... 20 kişiden oluşan, ulusla-
rarası organizasyonlarda Bolu’yu 

temsil eden, hepsinden de önemlisi 6 ay 
gibi kısa bir eğitim sonrası bu noktaya ula-
şan Halk Dansları Ekibi... Ancak bu başarılı 
kadronun en ilginç özelliği 20 kişinin tama-
mının belediye personeli olması. Marmara 
Belediyeler Birliği 2015 Yılı Birlik Meclisi I. 
Olağan Toplantısı’nda bir araya geldiğimiz 
ekip, sahneledikleri gösteri sonrasında 
sorularımızı cevaplandırdı. Gelin, bu ekibin 
öyküsüne kulak verin...

Çok değil, 5 yıl önceydi... 2010 yılında Bolu 
Belediyesi bünyesinde bir halk oyunları 
ekibi oluşturma fikri ortaya çıktı. Kollar 
sıvandı, eğitmen Samet Meriç’in önder-
liğinde işbaşı yapıldı. Meriç tarafından 
oluşturulan 20 kişilik ekip çalışmalarına 
start verdi. Ekibi farklı kılan, 20 kişilik 
kadronun tamamının belediye persone-
linden oluşmasıydı. Her biri mesailerinin 
ardından hocaları Samet Meriç’le birlikte 

çalışmalara başlıyor, ellerinden gelenin en 
iyisini yapmaya çalıyışordu. Ekibin ortak 
fikri, halk danslarının günün tüm stresini 
aldığı yönündeydi. Bu ‘hazırlık’ süreci, 6 ay 
gibi hayli kısa bir sürede tamamlandı. Artık 
Bolu Belediyesi Halk Dansları Ekibi 
hazırdı. 20 kişilik ekibin çalışma 
disiplini ve geldiği nokta en 
çok eğitmen Samet Me-
riç’in yüzünü güldürdü. 

ÖZVERİYLE 
ÇALIŞTILAR
1988 Bursa doğumlu 
Meriç, o hazırlık evresini ve 
ekibini şu sözlerle anlattı: “Bolu 
Belediyesi Halk Dansları Topluluğu 
olarak 2010 yılında kurulduk. Topluluğu-
muzun en büyük özelliği dansçılarımızın 
hepsinin belediye personelinden oluşması. 
Ekibimiz 20 kişiden oluşuyor. Bu 20 kişinin 
her biri belediyenin farklı birimlerinde 
çalışıyor. Türkiye’de bu anlamda bir ilki 

başardığımızı düşünüyorum. Başta Bolu 
olmak üzere kentimize özgü oyunları ve 
ülkemizdeki geleneksel oyunları elimiz-
den geldiğince icra etmeye çalışıyoruz. 
Çalışmalarımızı mesai bitimi sonrasında 

gerçekleştiriyoruz. 6 aylık bir eğitim 
sürecimiz oldu. Arkadaşları-

mız ilk günden itibaren bir 
hayli istekliydi. Zorlu bir 

süreçten sonra güzel 
bir noktaya geldik. Her 
sene oyunlarımıza yeni 
koreografiler ekliyoruz. 

Arkadaşlarım çok büyük 
bir başarıya imza attılar. 

Her birinin yoğun bir iş 
temposu var. Bu yoğun tempoya 

rağmen büyük bir özveri ile çalıştılar. 
Başta bu topluluğun kurulmasında bizlere 
her konuda destekte bulunan Bolu Bele-
diye Başkanımız Alaaddin Yılmaz’a ve tüm 
Bolu Belediyesi çalışanlarına gösterdikleri 
bu azim ve kararlılıktan dolayı teşekkür 
ediyorum.”

Sırada Bolu Belediyesi’nin İnsan Kaynak-
ları Sorumlusu Serkan Ilgaz var. Ilgaz, halk 
oyunları ekibinin başlangıçtan bugüne kat 
ettiği yolu çok güzel bir dille ifade ediyor. 
“Dans etmeyi gerçekten çok seviyorum” 
diyerek söze giriyor, de-
vam ediyor: İlk başladığı-
mız zaman ilkokula yeni 
başlayan çocuk gibiydik. 
Hiçbir şey bilmiyorduk. 
Öğretmenlerin A’yı B’yi 
öğretmesi gibi sadece bir 
hafta tek bir hareketi yap-
tığımızı biliyorum. Bolu 
Belediyesi’ni Türkiye’nin 
dört bir yanında temsil 
ettiğimiz için gururluyuz. Profesyonel 
anlamda mükemmel bir ekip olmayabiliriz 
ama özveriyle mükemmel bir iş çıkartmaya 
çalışıyoruz. 

Birbirlerini tanımayan insanlar burada 
tanıştılar ve kaynaştılar. Bolu Belediye-
si’nde 1000’e yakın personelimiz var. Tabii 
ki sayı hayli fazla olduğu için de doğal 
olarak kimse birbirini tanımıyordu. Bu 

şekilde sosyal aktiviteler 
sayesinde personelin 
birbiri ile kaynaşmasını 
da sağlamış oluyoruz. İlk 
gösterimizi belediye per-
soneline yapmıştık, tam 
da karşımda belediye 
başkanı vardı. Heyecan-
dan ne yaptığımı ve nasıl 
oynadığımı bile hatır-

lamıyorum. Belediyeler vatandaş odaklı 
ve çözüm odaklı yerler oldukları için çok 
stresli çalışılıyor. Tüm belediyelerimizde 
bu tarz etkinliklerin yapılması gerektiğini 
düşünüyorum.”

10 Parmakta 10 marifet

Bu ekip, başka ekip. Profesyonel dansçılara taş çıkartıyorlar, uluslararası etkinliklerde sahne 
alıyorlar. Ancak Bolu Belediyesi Halk Dansları ekibini farklı kılan, 20 kişilik kadronun tamamı-
nın belediye personeli oluşu. Gelin, bu şapka çıkarılacak ekibin öyküsüne kulak verin

SOLDAN SAĞA ÜST SIRA: Em-
rullah Akdeniz,  Sinan Çetinka-
ya, İsmail Özmen, İsmail Ertem, 
Serkan Ilgaz, Erol Duman Engin 
Utku, Recai Öztürk, Metin Söz-
kesen

SOLDAN SAĞA 2. SIRA: Sabri 
Yaman, İskender Kesim, Tuğba 
Şenel, Tülay Tağcı, Hilal Tağcı, 
Melike Sezkin, Nihal Canlı, Emi-
ne Yurdakul, Kemal Kırbaş

SOLİST: İsmail Akpınar

Aynı zamanda Bolu Belediyesi’nin İnsan Kaynakları Sorumlusu olan Serkan Ilgaz, 
dans konusunda kat ettikleri mesafeyi ‘Alfabeyi öğrenir gibiydik’ şeklinde anlatıyor

Ekip üyelerinden Emine Yurdakul, dans 
sayesinde günün stresini attıklarını ve işte 
daha verimli hale geldiklerini ifade ediyor

“başta ilkOkul çOcuğu gibiyDik”

BOLU 
BELEDİYESİ 

HALK DANSLARI EKİBİ 
GURURLA 
SUNAR: 

‘bizim için StreS
atma yöntemi’

Bolu Belediyesi Halk Dansları Ekibi’nin üye-
lerinden birisi Emine Yurdakul, belediyenin 
‘İnsan Kaynakları ve Eğitim’ biriminde çalışıyor. 
Yurdakul, sahneye çıktığı ik günü hatırlıyor, 
gülümseyerek anlatmaya başlıyor: “O günü hala 
unutamıyorum. Çok heyecanlanmıştım. Hoca-
mız sahnenin karşısından destekte bulunuyor ve 
hareketleri gösteriyordu. Bu ekipte yer aldığım 
için çok mutluyum. Stres atıyoruz. Gösterilere 
hazırlık döneminde çok yoğun tempomuz olabi-
liyor. Hafta sonları, gece gündüz çalıştığımız za-
manlar da olabiliyor. İnanın, bu bizim için aslında 
stres atma yöntemi. Yaşadığımız sıkıntıları ve 
stresi dans ederken unutuyoruz.” 

‘BAŞARDIK, BAŞARMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ’
İlk başlarda ‘Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız’ diye 
çok heyecanlanıyorduk. Fakat sonrasında ho-
camızın da desteğiyle kısa zamanda çok iyi işler 
çıkardık. Başardık, başarmaya devam edeceğiz. 
Halk oyunları, işime de olumlu yönde yansıdı. 
Stres attığımız ve kafamızı dağıttığımız için 
işlerimizi daha güzel ve daha keyifl i bir şekilde 
yapmaya başladık.”

HABER: KÜBRA DEMİR
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İSTANbUL Levent-Hisarüstü arası 
yolculuğu 6 dakikaya indirecek 
hat, dünyada eşine az rastlanan 
türden. Tamamı Türk 1200 mü-
hendis ve işçinin emeğiyle 28 ay 
dolmadan kendi alanında rekor 
hızla tamamlandı. Metro hattı-
nın açılışında konuşan Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

“Benim İstanbul sevgim bitmez, 
İstanbul aşkım küllenmez. İs-
tanbul’da metro sistemi yeni 
projelerle genişledikçe ulaşım 
İstanbullular için eziyet değil 
keyif haline gelecek. Şehrin her 
köşesine dağılan bu dev ulaşım 
ağı, İstanbul’un cazibesi ve mar-
ka değerini de artıracaktır” dedi. 
Levent-Nispetiye-Etiler ve Bo-
ğaziçi istasyonlarından oluşan 
3 bin 104 metre uzunluğundaki 
hattın İstanbul’a kazandırılmasını 
sağlayan Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve proje-
de emeği geçenleri tebrik eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan 
her yeni metro hattıyla İstanbul’u 
toplu taşımada dünyanın en uzun 
raylı sistemlerinden birine sahip 

kent yapma hedefine adım adım 
yaklaştıklarını söyledi.

6 Dakikada Levent
Başbakan Davutoğlu da 1876’da 
Sultan Abdülhamit Han dönemin-
de açılan ilk tünelden sonra metro 
yapımı için 125 yılı aşkın bir süre 
beklemek gerektiğini, İstanbul’un 
şu anda  142 kilometre raylı sis-
tem hattına ulaştığını belirterek, 
“İnşallah 2019 yılına kadar da 
raylı sistemin uzunluğu 436 kilo-
metreye çıkacak. Bu bizim İstan-
bul’a taahhüdümüzdür” dedi. Le-
vent-Rumeli Hisaüstü Metrosu ile 
6 dakikada Levent’e, 16 dakikada 
Taksim’e, 23 dakikada Yenikapı’ya, 
34 dakikada Üsküdar’a, 66 dakika-
da Kartal’a gidilebilecek.

KANdıRA - KOCAELİ Kandıra Be-
lediye Başkanı Ünal Köken, AK 
Parti Kandıra İlçe Başkanı Yunus 
Özder, Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi Park Bahçe ve Yeşil Alan-
lar Daire Başkanı Cenan Turan 
ve birim müdürleri de yapılan 
teknik gezide hazır bulundu. Ko-
caeli Büyükşehir Belediye Baş-
kanı İbrahim Karaosmanoğlu, 
“Kandıra ilçemize ve sahillerimi-
ze uyguladığımız projeler ve ya-
tırımlarla insanımıza yakışan ça-
lışmaların ortaya çıkması bizleri 
mutlu ediyor. Ancak bunu yeterli 
görmüyor insanımıza daha güzel 
yaşam alanları oluşturmak için 
ekibimizle projeler üretiyoruz” 
dedi. Başkan Karaosmanoğlu 

ayrıca sahillerde yapılacak ça-
lışmaların etüt projelerini harita 
üzerinde tek tek inceledi.

“Sahillerimizi halkımıza 
kazandırdık” 
Yerel yönetimler olarak temel 
amaçlarının kamu ve halk yararı-
na hizmetler olduğunu söyleyen 
Başkan Karaosmanoğlu, “Kan-
dıra sahillerimizin her noktası-
nı hem ilçe sakinlerine hem de 
iç turizme kazandırılması için 
çalışıyoruz. Ekiplerimiz sahille-
rimizin güzelleştirilmesi anla-
mında yoğun biçimde çalıştılar, 
çalışmaya devam edecekler. 
Bizim derdimiz halkımıza hiz-

mettir. Bu anlayışla şehrimizin 
her yerini karış karış geziyor, ça-
lışmaları yerinde denetliyoruz” 
diye konuştu. Başkan Karaos-
manoğlu güne Sarısu’da incele-
meler yaparak başladı. Sarısu, 
Seyrek, Bağırganlı ve Kerpe’de 
denetlemeler yapan ve gerçek-
leştirilecek projeleri de tek tek 
inceleyen Başkan Karaosma-
noğlu, ekibine yaz sezonu tüm 
hazırlıkların bitmesi için talimat 
verdi. “İki sevgiliyi buluşturaca-
ğız” sloganıyla kente hizmet et-

meye yıllarca önce başladıklarını 
sözlerine ekleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim Ka-
raosmanoğlu, “Temiz sahil, yeşil 
parklar ve huzurlu bir çevre için 
yoğun bir yatırım programı ger-
çekleştirdik. Halkımız Karadeniz 
sahillerimizde huzurlu bir yaz 
sezonu geçiriyorlar. Bu dönem-
de de yapacağımız yatırımlarla 
da vatandaşımızın yine bu böl-
gede keyifl i bir zaman geçirmesi 
için çalışacağız” diye konuştu.

İstanbul’a Gayrettepe-Küçüksu arası 3 katlı tüp geçit inşa edileceğini 
açıklayan Başbakan Davutoğlu, “Bu çevre dostu projedir. Mega pro-
jenin orta katından metro, diğer katlardan ise karayolu geçişi olacak. 
Proje sayesinde İncirli-Söğütlüçeşme arası metroyla 40 dakikaya, 
Hasdal ile Ümraniye arası karayoluyla 14 dakikaya inecek” dedi.

Bahçelievler Belediyesi’nin 
desteğiyle 50. yıl Fizik- Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hastanesi’nin ol-
duğu yere   Fizik Tedavi Merkezi 
yapılacak. Merkezin 2017 yılında 
hizmete girmesi planlanıyor.

Dursunbey Belediyesi’nin 
başlatacağı alt yapı ve üst yapı 
çalışmaları sırasında elekt-
rik telleri yer altına alınacak. 
Belediye yetkilileri çalışmaların 
yakın zamanda başlayacağının 
müjdesini verdi.

EdREmİT - bALıKESİR Ak-
çay Mahallesi’nde kordon 
boyunda seyyar satıcılar-
dan ve işgallerden arın-
dırılan Leman Akpınar 
Parkı, Edremit Belediyesi 
Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü tarafından düzenle-
niyor. Yeniden park olarak 
düzenlenen alanda oto-
matik sulama sistemleri-
nin kurulduğunu belirten 
Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü yetkilileri deniz su-
yuna dayanıklı palmiye ve 
iğde ağaçları dikileceğini, 
diğer süs bitkileri ve çim 
ekimi ile yeşillendirilip 
oturma bankları konula-
cağını ifade ettiler. 

bAHçELİEvLER - İSTANbUL  
Sağlık Bakanlığı, İstanbul 
Valiliği ve Bahçelievler Be-
lediye Başkanlığı işbirliği ile 
gerçekleştirilen Bahçelievler 
Devlet Hastanesi’nden sonra, 
şimdi de 400 yatak kapasiteli 
Fizik Tedavi ve Rehabilitas-
yon hastanesinin sevinci ya-
şanıyor. Yeni hastane, daha 
önce sadece İstanbul’a değil 
Türkiye’nin her yerinden ge-
len hastalara yıllarca hizmet 
veren 50. Yıl Fizik-Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hastanesi’nin 
olduğu yerde inşa ediliyor.

dURSUNbEy - bALıKESİR Dur-
sunbey Belediyesi tarafından 
önceki yıllarda yapılan dü-
zenlemeler sırasında da gün-
deme gelen fakat yer altına 
alınmayan teller yaz ayların-
da yer altına alınacak. Bele-
diye yetkilileri konuyla ilgili 
“Adnan Menderes Bulvarı 
üzerinde bulunan ve birçoğu 
yol ortasında kalan elektrik 
direkleri kaldırılarak, teller 
yer altına alınacak” dediler. 
Çalışmaların en kısa zamanda 
başlaması planlanıyor.

leman akPınar 
Parkı yeniDen 
DüzenleniyOr

kağıthane 
ulaşımın 
merkezi OluyOr

Kocaeli Sahilleri 
İki Başkanı Ağırladı

Bahçelievler’e 
Fizik Tedavi Merkezi

Elektrik Telleri 
Yer Altına Alınıyor

KARASU - AdApAZARı Ka-
rasu, Kaynarca, Kandıra 
ve Şile ilçelerini birbirine 
bağlayan duble yol ça-
lışması belirli aralıklarla 
yapılırken, Karasu – Kay-
narca arasında ummalı bir 
çalışma gerçekleştiriliyor. 
Karasu Belediye Başkanı 
Mehmet İspiroğlu konuyla 
ilgili;  ‘’yaz sezonu açılma-
dan İstanbul caddesindeki 
duble yolun tamamlanması 
planlanıyor, eminim bu yol 
bittikten sonra güvenli ve 
rahat bir trafik akışı sağla-
nır, kaza oranı en alt sevi-
yelere kadar düşer. Yapılan 
çalışmalar sonunda Kara-
su’nun modern bir görün-
tüye kavuşacağı kanaatin-
deyim” dedi.

ilçeler 
birbirine 
bağlanacak

İstanbul’un demir ağlarına bir 
yenisi daha eklendi. Levent-Hi-
sarüstü Metrosu Cumhur-
başkanı Erdoğan, Başbakan 
Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı 
Feridun Bilgin ve İBB Başkanı 
Kadir Topbaş’ın katıldığı tören-
le hizmete girdi.

“Benim İstanbul sevgim bitmez, kent yapma hedefine adım adım İstanbul’un demir ağlarına bir 

levent-hiSarüStü 
metrOSu açılDı

Açılışın ardından metronun ilk 
sürüş denemesini Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Başbakan Davu-
toğlu ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
birlikte yaptı.

Metro açılışına siyasilerden yo-
ğun ilgi. Levent-Hisarüstü Met-
rosu Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Başbakan Davutoğlu, Ulaştırma 
Bakanı Feridun Bilgin ve İBB 
Başkanı Kadir Topbaş’ın katıl-
dığı törenle geçtiğimiz günlerde 
hizmete girdi. 

KAğıTHANE - İSTANbUL 
Metro hattı ile Kağıthane 
İstanbul’un ulaşım merke-
zi konumuna geliyor.  Çağ-
layan, Kağıthane Merkez 
ve Nurtepe’den geçecek 
Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metrosu’nun çalışmaları 
tüm hızıyla sürüyor. 2017 
yılında tamamlanması ön 
görülen Metro hattı ile 
Kağıthane’nin trafik soru-
nunun büyük ölçüde çözü-
leceği belirtildi. Kağıtha-
ne’nin İstanbul’un ulaşım 
ağında çok önemli bir 
noktaya sahip olduğunu 
ifade eden Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
“Kağıthane İstanbul’un 
merkezinde bir ilçe. Çağ-
layan, Kağıthane Merkez 
ve Nurtepe’den geçecek 
Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metrosu inşa çalışmaları 
başladı ve hızlı bir şekilde 
ilerliyor’ dedi.
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Tuzla Belediyesi, Tuzla Deresi’nin 
temizliğini yapmak için kolları 
sıvadı. 1 hafta süren temizlikte 
deredeki tüm atıklar toplandı.

Fatih Sultan Mehmet Parkı, 
Başiskele’nin en büyük ve en 
donanımlı parkı olacak. Parkın, 
Mayıs ayı ortalarında açılması 
planlanıyor. 

Tuzla Deresi Temizlendi

Park Açılmadan İlgi Odağı

TUZLA - İSTANbUL Tuzla Bele-
diyesi, Tuzla Deresi’nin peri-
yodik temizliğini yaptı. Tuzla 
Belediyesi, kirliliğe neden olan 
atıkları dere temizliği için özel 
tasarlanan iş makinesi ile te-
mizledi.   Tuzla Deresi’ne atılan 
bahçe atıkları, araba lastikleri, 

ev eşyaları, kum ve diğer atıklar, 
Tuzla Belediyesi tarafından 
temizlenerek yeni görünüme 
kavuştu. Çeşitli noktalarda 
biriken, su akışını zorlaştıran, 
kötü kokuya ve görüntü kirlili-
ğine sebep olan atıklar, dereye 
indirilen iş makineleri ile alındı. 
Dereden çıkarılan atıkların 
bertarafı İSKİ ekipleri tara-
fından sağlandı. 1 hafta süren 
temizlikte 5 km. uzunluğundaki 
deredeki tüm atıklar toplandı.

bAŞİSKELE - KOCAELİ Vatan-
daşların sosyal donatı ve yeşil 
alanlarını genişletmeye devam 
eden Başiskele Belediyesi, ihti-
yaç duyulan noktalarda modern 
ve güvenli parklar yapmaya de-
vam ediyor. Bu parklardan biri 
olan Serdar Mahallesi Pasinler 

Caddesi üzerindeki Fatih Sultan 
Mehmet Parkı ise daha açılma-
dan çocukların akınına uğruyor. 
Son düzenlemelerin yapıldığı 
parkta özellikle çocukların ilgi 
duyacağı suni kayak pistinde 
çalışma yapılıyor. Büyük küçük 
herkesin ve engellilerin fayda-
lanabileceği park alanında sergi 
alanı, çocuk oyun alanları, gölet, 
çim kayağı, ufo kafe ve yürüyüş 
yolları bulunuyor. Aynı zamanda 
park ve sosyal alanlardaki üc-
retsiz wireless hizmetinin ilki bu 
parkta hizmete girecek.

TEKİRdAğ  Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanali-
zasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
(TESKİ) Ek Hizmet Binası Muratlı 
Caddesi’nde törenle hizmete 
açıldı. Törene Hayrabolu Bele-
diye Başkanı Fehmi Altayoğlu, 
Süleymanpaşa Belediye Başka-
nı Ekrem Eşkinat ve Tekirdağ 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak’da katıldı. Açılış 
töreninde kürsüye ilk olarak 
TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak 
Başa geldi. TESKİ’nin il genelinde 
yaptığı yatırımlardan ve gelece-

ğe yönelik projelerden bahseden 
Genel Müdür Başa, tüm yatırım 
ve projeleri de hesaba katarak 
TESKİ’nin yaklaşık 100 Milyon 
Dolarlık bir yatırım hamlesini 
gerçekleştireceğini söyledi. Hay-
rabolu Belediye Başkanı Fehmi 
Altayoğlu ve Süleymanpaşa 
Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat 
da yaptıkları konuşmalarda 
TESKİ’nin önemini dile getirdiler 
ve yapılan çalışmalardan dolayı 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye 
Başkanı Albayrak’a teşekkür 
ettiler.

2017’de Tamamlanacak
Son olarak kürsüye gelen Tekir-
dağ Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak, TESKİ’nin tüm 
il genelinde önemli altyapı çalış-
malarına imza attığını belirterek, 
“Tekirdağ’ın genelinde altyapı 
sıkıntısı söz konusu. Merkez 
Süleymanpaşa ilçemizde Atık Su 
Arıtma Tesisimizin etap çalış-
malarını kapsayan yağmur suyu 
ve kanalizasyon hat çalışmaları 
aralıksız devam ediyor. Muratlı 
ilçemizde geçtiğimiz günlerde 
kanalizasyon hattı inşaatının 

temelini attık. Diğer ilçelerimizde 
de altyapı çalışmalarımız belirli 
bir plan ve program doğrultu-
sunda devam ediyor. Tekirdağ il 
genelinde hala ciddi boyutlarda 
kullanılan asbest borular var. 
TESKİ olarak ana hedef bu boru-
ların tamamını değiştirmek. 40-
50 yıllık Çorlu-Sarılar su hattının 
borularını tamamen değiştirmek. 
Çok hızlı bir şekilde çalışıyoruz. 
2017 yılının başında bütün bu ça-
lışmalar tamamlanmış olacak ve 
tertemiz bir denize kavuşacağız” 
diyerek konuşmasını tamamladı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Ek Hizmet Binası’na kavuştu. Açılış törenine katılan Tekirdağ Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 2017 yılının başında kentin tüm altyapı hamlelerinin tamamlanacağını müjdeledi

avcılar’Da 
yOllara bakım

Silivri’De tarım 
Seferberliği

AvCıLAR - İSTANbUL Avcılar 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlü-
ğü ekipleri yol bakım, onarım 
ve asfaltlama çalışmalarına 
başladı. İlçe genelinde bozu-
lan yolların bakım,  onarım ve 
asfalt seriminin yapılması için 
çalışmalar başlatan Avcılar 
Belediyesi Fen İşleri Müdür-
lüğü ekipleri, Yeşilkent Mahal-
lesinde başlatılan asfaltlama 
çalışmalarına Denizköşkler 
Mahallesinde devam etti. Ya-
pılacak çalışmalarla tüm ma-
hallelerde yolların bakım, 
onarım ve asfaltlama çalış-
maları tamamlanacak. Avcılar 
Belediye Başkanı Dr. Handan 
Toprak Benli, “Belediyemiz 
Fen İşleri Müdürlüğü ekiple-
rinin daha kaliteli bir yaşam 
ve sağlıklı ulaşım şartları için 
başlattığı çalışmalar tüm ma-
hallelerimizde sürecek” dedi.

SİLİvRİ - İSTANbUL Silivri 
Belediye Başkanı Özcan 
Işıklar, Tarımsal Üretim ve 
Araştırma Merkezi’ndeki 
düzenleme çalışmalarını 
inceledi. Işıklar, çalışmaların 
ay sonuna kadar tamamla-
nacağını söyledi. Gümüş-
yaka Mahallesi’nde mevcut 
250 dönüm arazi üzerinde 
başlatılan çalışmalar kap-
samında 2 adet eğitim ve 
toplantı binası, laboratuvar 
ve kurutma depoları yapıldı. 

tekirDağ’a  ek hizmet binaSı
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Çocuklar kendilerine ayrılan 
özel alanda gönüllerince oyun 
oynadılar. 

Belediyelerin Bilgi Evi’nde 
eğitim gören öğrenciler de 
hayallerindeki şehri anlattılar.

Kongrede çocuklardan oluşan 
orkestra davetlilere müzik 
şöleni sundu.

Başkanlar toplantı arasında Mar-
mara Life dergisini okuyarak keyifli 

zaman geçirdiler.

Marmara Belediyeler Birliği’nin 
(MBB) 2015 Yılı I. Meclis Toplan-
tısı, Abant’ta Bolu Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleşti. MBB 
ve Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin lider-
liğinde yapılan toplantı Bolu Be-
lediyesi Halk Dansları Toplulu-
ğu’nun gösterisi ile başladı. 

Bundan 40 Yıl Önce...
Açılış ve selamlama konuşmasına 
Bolu Belediyesi’ne ev sahipliği ve 
hoş sürprizi dolayısıyla teşekkür 
ederek başlayan Altepe, Birliğin 
bu yıl 40. yılını kutladığını vur-
gulayarak “Bugün 40. yılın heye-

canı ve onuruyla karşınızdayım. 
Marmara Belediyeler Birliği, 
bundan tam 40 yıl önce, Marma-
ra Denizi ve Boğazlarının 
sorunlarına gerçekçi 
çözüm yolları bul-
mak için kuruldu. 
Birliğin doğuşu-
na vesile olacak 
ilk tohum 1973 
yılının Ağustos 
ayında Marmara 
Adası’nda yapılan 
genel kurulda ekil-
mişti. Bu vesileyle bu 
tohumu eken Erol Köse, Reşat 
Tabak, Avni Şirin, Ahmet Enön, 

Hasan Sur, Halil Alanlıoğlu ve 
Avni Öztüre’nin isimlerini bura-
da sizlerin huzurunda anmaktan 
büyük onur duyuyorum” diyerek 

birliğin kuruluş hikayesini 
anlattı. MBB bünyesin-

deki Şehir Politikaları 
Merkezi’nin ilk et-
kinliği “Bilge Mimar” 
Turgut Cansever Sem-
pozyumu ve ilk yayını 

Şehir&Toplum dergisi 
hakkında bilgi veren Al-

tepe, bu merkezin önemini 
şu sözlerle dile getirdi: “Can-

sever, “Bilginin olmadığı yerde 
doğru yapma ihtimali sıfır, yanlış 

yapma ihtimali sonsuzdur” der-
di. Bu merkezde üretilecek, elde 
edilecek bilgiler bu anlamda çok 
kıymetli olacaktır. 

Buluşma Noktası Olacak
Sahip olduğumuz birikimi, hata-
lar ile yüzleşmekten çekinme-
den, mekân ve insan ilişkisini 
toplumun özgün karakterine 
uygun olarak hayata geçirmemiz 
adına bu tür yayınların varlığı 
çok önemli. İnanıyorum ki Şehir 
Politikaları Merkezi, yakın gele-
cekte şehir ve yerel yönetimler 
alanında söz söylemek isteyenle-
rin buluşma noktası olacak.”

Marmara Belediyeler Birliği’nce düzenlenen I. Uluslarası Çocukların Şehri 
Kongresi’nde yerel yöneticiler, akademisyenler ve çocuklar, ‘ çocuk dostu 
şehirlerin’ nasıl tasarlanabileceğini tartıştı. İki gün sonunda çocukların 
hayallerinideki şehir ortaya çıktı: Doğa ile iç içe, yeşili bol, hayvanların 
korunduğu sokaklar ve  engelli-sağlıklı ayrımının yapılmadığı bir kent...

Marmara Belediyeler Birliği son de-
rece anlamlı bir etkinliğe imza attı. I. 
Uluslararası Çocukların Şehri Kong-
resi, miniklerin gelecekte nasıl bir 
dünya istediğini masaya yatırdı.  İlk 
gün panellerde çocuğun dünyasında 
sokak, oyun alanlarının kültürel 
değişimi, eğitim yapılarında öğrenci 
odaklı tasarım, dezavantajlı çocuk-
ların şehir algısı ve eğitim sorunları 
gibi konular masaya yatırıldı. İkinci 
gün ise belediye ve çocuk çalıştayla-
rında çocuk hakları, çocuğun yöneti-
me katılımı, çocuklar için yaşanabilir 
mahallenin nasıl tasarlanabileceği 
ve yerel yönetimlerin çocuğun 
sanat ve kültürle ilişkisine katkısı 
gibi konular ele alındı.Marmara 
Belediyeler Birliği Genel Sekreteri 
Cemil Arslan ise, yaptığı selamlama 

konuşmasında, etkinliğin, 
şehirlerin tasarlanmasında, 
çocuk dostu şehirlerin 
kurulmasında umut verici 
gelişmelere öncülük etme-
sini istediklerini söyledi.  
MBB Encümen Üyesi 
ve Lüleburgaz Belediye 
Başkanı Emin Halebak ise 
“Çocuklar bizim hem gurur 
hem umut kaynağımız. Ço-
cuklarımızı onlara dost şehir-
lerde yetiştirirsek gelecekten 
korkmak için hiçbir sebep kal-
maz. Şehirleri çocukları kenara 
itmeden planlamalıyız. Şehirleri 
rant değil, değer yaratma kaygısıyla 
tasarlamalıyız. Şehir çocuğa değer 
verirse orada toplumun her bireyine 
alan açılır” şeklinde konuştu.

Günün kapanış konuşmasını kongre alanın-
da hem bisiklete binen hem sek sek oynayan 
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı yaptı. 
Yağcı, “Mekanlara anlam kazandıran insanlardır. 
İnsanları yetiştiremezsek şehirler hep eksik kalır. 
Şehrin en önemli iki unsuru 
insan ve mekandır. Bu 
ikisi arasındaki ilişkiyi 
yönetmede yerel 
yönetimler önemli 
bir rol oynamak-
tadır.Belediyecilik 
bugünü imar 
etmenin yanında 
geleceği teminat 
altına almayı gerekti-
rir” dedi.

hem Sek Sek OynaDı
hem biSiklete binDi

çalıştay SOnuçları:

çOcuklar hayallerinDeki 
şehir için buluştu

Marmara Belediyeler Birliği 
2015 Yılı Birlik Meclisi I. Olağan 
Toplantısı Birlik Başkanı Recep 

Altepe’nin açılış konuşmasıy-
la başladı. Birliğin 40. yılının 
ilk meclis toplantısı olan bu 

buluşma Bolu Belediyesi’nin ev 
sahipliğiinde gerçekleşti. 

■ Patates baskı gibi birbirinin aynısı değil, coğra�i ve 
kültürel özelliklere göre özgün sokakların oluşturulma-
sı lazım.
■ Güvenli olduğu takdirde çocukların bakkala gön-
derilmesi hem özgüveni artırır hem de mahalleli ile 
kaynaşmasını sağlar, aidiyeti artırır.
■ Çocukların en temel hakkı çocuk olabilme hakkıdır. 
Onlara çocuk gibi davranabilme, çocuk gibi özgürce 
konuşabilme hakkını vermeliyiz.
■ Okul bahçelerinin otopark olarak değil oyun alanları 
olarak kullanılması gerekir. Çocuklara evlerine en yakın 
noktada eğitim hakkı verilirse okul bahçeleri aynı 
zamanda oyun alanı da olur.
■ Çocuklar hayvan ve doğayı keşfetsin. Ağaçları yalnız-
ca kartonlarda, televizyonda, hobi bahçelerinde değil 
kentin içinde görsünler. Şehrin içinde meyve ağaçları 
olsun, çocuklar şehirde ağaç görsün.

işte çOcukların 
hayalinDeki şehir

■ Bizler doğada oynamak 
istiyoruz. Hayvanları ta-
nımak ve onları korumak 
istiyoruz, temiz bir deniz 
bizim en doğal hakkımız.
■ Bizim kültür ve sanat 
etkinliği kavramlarına 
aşina olmadığımızı san-
mayın. Bu etkinliklerin 
olmasını ve bu etkinlikler-
de yer almayı istiyoruz.
■ Öğretmenlerimizin 
sigara içmesi bizi çok 
rahatsız ediyor.
■ Sağlıklı da olsak engelli 
de olsak biz çocuğuz ve 
biz sağlıklı, engelli ayrımı 
yapılmadan hep bir arada 
yaşamak istiyoruz. Biz 
birbirimizi tamamlaya-
bilir, birbirimize destek 
olabiliriz.

Altepe’den 
akademi vurgusu

Abant’ta yağtığı konuşmada 
MBB’nin belediye çalışanlarının 

niteliğinin artırılması ama-
cıyla kurduğu Yerel Yönetim 

Akademisi’nin faaliyete geçti-
ğini müjdeleyen MBB Başkanı 

Recep Altepe, bu akademide 
verilen derslerin belediyelerin 
en önemli kaynağı olan insana 

yatırım noktasında büyük önem 
arz ettiğini söyledi. 2014 yılında 

kurulan Yönetici Geliştirme 
Merkezi’nin de yakın zamanda 

faaliyete geçeceğini belirten Al-
tepe, “Sadece mevzuat bilgisine 
veya sadece teknik bilgiye sahip 

olmanın yöneticilik için yeterli 
olmadığını biliyoruz. Yönetici 

Geliştirme Merkezi’mizde 
yöneticilerin, takım yönetimi, 

iletişim becerileri, proje yöne-
timi, liderlik, protokol kuralları 

gibi konularda eğitilmeleri ve 
yeteneklerinin geliştirilmesi 

hedefl enmektedir” dedi. 

mbb’Den 40. yıl 
mecliS tOPlantıSı
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türk 
SinemaSınDaki 
anılar canlanDı

üSküDar şiirin 
şehri OlDu

engelSiz Sanat 
Sınır tanımaDı 

bEyOğLU - İSTANbUL Beyoğlu 
Belediyesi, koleksiyoner Şerif An-
tepli’nin sinema konularının yer 
aldığı “Sinemanın 120 Yıllık Serü-
veni” sergisine ev sahipliği yaptı.  
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan’ın açılışını yap-
tığı sergiye; Türk Sineması’nın yıl-
dızlarından İzzet Günay, Ediz Hun, 
Süleyman Turan ve emektar Yeşil-
çam Yönetmeni Aram Gülyüz gibi 
ünlü isimler katıldı. Sanatseverler 
tarafından da büyük ilgi gören 
sergi, birçok kişiyi de şaşırttı. Si-
nema dünyasından her türlü anı-
ların yer aldığı sergide; afişlerden 
pullara, plaklardan kartpostallara, 
çizgi romanlardan madalyonlara, 
oyuncaklardan telefon kartlarına, 
hatıra paralardan film şeritlerine, 
sinema ile ilgili hemen her şey bu-
lunuyor. Yüzlerce objeyi izlerken 
120 yıllık bir sinema macerasının 
yaşandığı sergi, yine o macerala-
rın film müzikleri ile tamamlandı. 
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan, sinemanın 100 
yılında böyle bir etkinliğe ev sahip-
liği yaptığı için mutluluk duyduğu-
nu söyledi.

üSKüdAR - İSTANbUL Üsküdar’ı 
şiir şehri haline getiren Ulus-
lararası Üsküdar Şiir Festivali, 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 
şiir dinletileri ve Filistinli Le Trio 
Joubran grubunun konseriyle 
görkemli şekilde sona erdi. Ka-
panışa yoğun ilgi gösteren şiir 
severler salona sığmayınca dışa-
rıda kurulan ekranlardan prog-
ramı takip etmek zorunda kal-
dılar. Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen bir haftayı aşkın 
süredir devam eden etkinlik-
lerle birlikte şiire doyduklarına 
vurgu yaparak, “Çok güzel, çok 
özel bir festival oldu. Heyecanla, 
coşkuyla, umutla başladığımız 
festivalimiz boyunca, çok güzel 
günler, saatler, anlar yaşadık. 
emeği geçen ve katılımlarıyla 
festivali anlamlı kılan herkese 
şükranlarımı sunuyorum” dedi.

bOZCAAdA - çANAKKALE Bozca-
ada Belediyesi’nin katkılarıyla 
Halk Eğitim Merkezinde Devlet 
Tiyatrosu Sanatçısı Turgay Ta-
nülkü’nün danışmanlığında Mu-
zaffer İzgü’nün yazdığı, Erdem 
Öksüz’ün yönettiği ve Mustafa 
Türker, Utku Ak ile Nazım İriç 
isimli zihinsel engelli oyuncu-
ların rol aldığı “SINIR” isimli 
oyun sahne aldı. Çok beğenilen 
ve duygulu anlara sahne olan 
oyun sonunda Yönetmen Er-
dem Öksüz duyarlılığından ve 
desteklerinden dolayı Bozcaada 
Belediye Başkanı Dr. Hakan Can 
Yılmaz’a teşekkür etti.

türkiye’ye kaçan 
3 gencin hikÂyeSi

bURSA ‘Elimde sazım, Bursa’da 
gözüm’ adlı kliple büyük beğeni 
toplayan şarkı, internette tık-
lanma rekorları kırarak, sosyal 
medyada 3,5 milyondan fazla kişi 
tarafından izlendi. Bursa’nın sahip 
olduğu tüm güzellikleri bir arada 
toplayan klip Avrupa Müze Aka-
demisi’nin (EMA) dünya çapında 
düzenlediği Heritage In Motion 
Awards 2015’ yarışmasında ‘Gör-
sel Miras’ dalında yarışıyor. Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, tarihi mekanların 
ayağa kaldırılmasına büyük önem 
verdiklerini hatırlatarak, UNES-
CO Dünya Mirası Listesi’ne gir-
meyi başaran Bursa’nın klibiyle de 
8 Mayıs’ta İtalya’nın Brescia şeh-

rinde finali yapılacak olan ‘Herita-
ge in Motion Awards Yarışması’n-
da birincilik beklediğini söyledi.
Avrupa’da kültürel mirasın tanı-
tılmasında multimedyanın kulla-
nılmasını teşvik eden Heritage 
in Motion ödülleri, bu sene ikinci 
kez sahiplerini bulacak. Yarışma-
da, Türkiye’yi temsil eden Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 
Norveç, İngiltere, Hol-
landa, Hırvatistan 
Fransa, İskoç-
ya, İzlanda 
ve Fin-
landiya 
f i n a l e 
kaldı.

Bursa, Kültür Şehri
Avrupa Müze Akademisi’nin Av-
rupa’daki müzeleri temsil eden bir 
kuruluş olduğunu ifade eden Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Altepe, “Bursa, yeryüzünde görül-
meye değer güzellikleri olan özel 
bir kent. Bizler bu emanete sahip 
çıkıp, tabii güzelliklerin ortaya çı-
karılması için çalışıyoruz. Bursa, 

birçok medeniyete ev sa-
hipliği yapan kültür 

şehri. Yerel yöne-
timler olarak 

Tarihi Kent-
ler Birliği 

k u r u c u -
su olma-
nın mis-

yonunu en güzel şekilde üstlenen 
örnek belediye olduk. Bir yandan 
eserleri ortaya çıkarırken, bir 
yandan da soyut mirasın ortaya 
çıkarılmasında dünyaya öncülük 
ettik. Bunların tanıtımını yapmak 
gerekiyordu. Anonim bir Keles 
türküsü olan ve Bursa’yı anlatan 
‘Kıyıdan’ türküsünü kliple birleş-
tirdik. Çok büyük beğeni topladı. 
Bunu izleyen dünya çapındaki 
otoriteler de hakkını vermiş olu-
yor. Bu çalışmaları desteklemeyi 
hedefl iyoruz” diye konuştu. “Elim-
de Sazım Bursa’da Gözüm” adlı klip, 
anonim bir Keles türküsü olan ve 
Bursa’yı anlatan ‘Kıyıdan’ türküsü-
ne çekildi. 

‘burSa klibi’ 
Dünya birinciliğini 

heDefliyOr

ellerinDe Sazı...
“Elimde Sazım Bursa’da Gözüm” adlı kli-

bin yönetmenliğini H. Mücahit Pehlivan 
yaparken, klibin kayıtlarında 38 saz sa-

natçısı yer aldı.

Miniatürk’te, 12 yıl önce yapılan 

Anıtkabir maketi, yıpranıp eski-

diği için yeni bir maket hazırlan-

dı. 7 kişilik bir ekip tarafından 

yaklaşık 6 ayda yapımı tamam-

lanan yeni maket, Miniatürk gezi 

alanının başlangıç bölümünde 

bulunuyor ve ziyaretçilerini bek-

liyor. 

miniatürk’te 
anıtkabir 

maketi 
yenilenDi

ALTıEyLüL- bALıKESİR ‘Kaçış 
1950’ filminin galası geçtiğimiz 
günlerde Altıeylül’de gerçekleş-
ti. Galaya Vali Mustafa Yaman, 
Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı A. Edip Uğur, Altıeylül 
Kaymakamı Bayram Gale, Ye-
şilçam’ın unutulmaz karakter 
oyuncusu Yavuz Karakaş ve çok 
sayıda davetli katıldı.  Yapımcılı-
ğını ve genel yayın yönetmenli-
ğini İhsan Taş’ın üstlendiği filmin 

yönetmenliğini İbrahim Biçer 
yaptı. “Kaçış 1950”nin oyuncu 
kadrosunda ise İlker Gürsoy, Bu-
rak Kaya, Şeyma Erdoğan, Meh-
met Vanlıoğlu, Ali Özkan Dinkçi, 
Emrah Doğan, Mesut Eray, Mus-
tafa Akkeçi ve Nail Akkeçi yer 
aldı. Filmin galasına şeref konuğu 
olarak Türk sinemasının duayen 
sanatçılarından Eşref Kolçak da 
katıldı. Balıkesir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı A. Edip Uğur, “Ka-

çış filminin galasındayız. Oyun-
cular ve seyirciler burada. Güzel 
bir film ortaya çıktığını duyduk, 
onun için bu kadar büyük bir te-
veccüh var. Filmi seyrettikten 
sonrada kanaatimiz oluşacak” 
şeklinde konuştu.

Balıkesir’de İlk Gala
Altıeylül Belediye Başkanı Zekai 
Kafaoğlu filmin sponsorları ara-
sında olduklarını ifade ederek, 

“Kaçış 1950 filminin galası için 

buradayız. Balıkesir’de bir filmin 

ilk defa galası yapılıyor. Altıeylül 

Belediyesi olarak buradaki çe-

kimlerine de destek olmuştuk. 

Ben filmin yönetmeni ve tüm 

oyuncularına başarılar diliyo-

rum” dedi. Filmin başrol oyun-

cusu İlker Gürsoy ise Mustafa 

karakterini canlandırdığını belir-

terek açıklamalarda bulundu.

Bulgaristan’da 1950-1970 yılları arasında 
gördükleri baskı nedeniyle Türkiye’ye kaçan 
3 Türk gencin hikâyesini anlatan ‘Kaçış 1950’ 
fi lminin galası, Altıeylül Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleşti. 
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‘bütün şantiyeleri

yürüyerek geziyOrum’

14SPOr

Avrupa CEV Challenge Kupa-
sı’nda zafer Bursa’nın  oldu. 
Bursa Büyükşehir Belediye 
finalde Rus ekibi Uralochka’yı 
‘altın set’le geçerek Türkiye’ye 
bir Avrupa Kupası kazan-
dırmanın gururunu yaşadı. 
Bursa’nın ‘altın’ kızları müthiş 
başarıyı doyasıya kutladı

yürüyüş SıraSınDa 
çay SOhbeti

İstanbul’un özellikle son yıllarda yapılan 
çalışmalarla dikkatleri üstüne çeken ilçesi 
Büyükçekmece’nin kent kadar renkli ve sıra 
dışı bir belediye başkanı var. Büyükçekme-
ce Belediye Başkanı Hasan Akgün, başarılı 
belediyecilik yaşantısının yanı sıra yoğun iş 
koşuşturmasını bir bahane olarak görmüyor 
ve mutlaka spor yapıyor. Beş yaşından beri 
spor yaptığını ve spordan asla vazgeçmeye-
ceğini söyleyen Akgün’ün aslında milli bir 
güreşçi olduğunu biliyor muydunuz? Akgün, 
güreşi bıraksa bile, futbolu bırakmayı asla 
düşünmüyor. Ölene kadar futbol oynaya-
bileceğini keyifle anlatan Akgün, aralıksız 
her hafta spor ve sanat camiasından ünlü 
isimlerle maç yapıyor. 

‘Ölene Dek Futbol Oynarım’ 
Akgün, spor aşkını şöyle anlatıyor: “Spora 

beş yaşında başladım. Spor tam anlamıyla 
benim hayatım. Kendimi bildiğimden beri 
spor yapıyorum, top oynuyorum. Milli 
güreşçiydim. 1968’den 1978 yılına kadar 
genç kategoride güreştim. Balkanlarda ve 
Türkiye’de birinciliklerim var. Güreşi bırak-
tım ama hiçbir zaman futbolu bırakmadım. 
Ölene kadar futbol oynayabilirim. Her hafta 
mutlaka bir gün top oynuyorum. Trab-
zonspor’un, Galatasaray’ın, Fenerbahçe’nin 
ve diğer büyük futbol takımlarının oyun-
cuları ile sanat camiasından ünlü isimlerle 
hep birlikte futbol oynuyoruz. Gitmediğimiz 
zaman da 30 TL ceza veriyoruz. Kısacası fut-
boldan hiçbir zaman korkmadım ve hayatı-
mın merkezine yerleştirdim. KÜBRA DEMİR

Akgün’ün talimatları ile sporda yeni bir atılım başlatan Büyükçekmece Belediye-
si, uluslararası dev organizasyonlara da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Büyük-
çekmece’nin kültür ve sanat kenti olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Hasan 
Akgün; “Büyükçekmece’ye kazandırdığımız spor tesislerimiz her türlü uluslararası 
organizasyona ev sahipliği yapabilecek nitelikte. Spor Müdürlüğümüz bu kapsam-
da çok önemli bir futbol organizasyonu olarak gördüğümüz “U12 İZMİR CUP”ta 
bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Hem Büyükçekmece’mizin adını uluslararası spor 
camiasında da duyurabilmek, hem de çocuklarımızı ve gençlerimizi spor yapmaya 
özendirmek adına bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazırız” dedi.

O, eski bir milli güreşçi... O 
‘Futbolsuz yaşayamam’ diyen 
bir spor aşığı... O, İstanbul’un 
güzelliklerini ölümsüzleş-
tirmeye meraklı bir fotoğraf 
tutkunu... Ve en önemlisi Bü-
yükçekmece’ye hizmet eden 
bir belediye başkanı... O, Dr. 
Hasan Akgün...

Başkan Hasan Akgün’ün günü sabah saat 6 
sularında başlıyor. Başkan, sabahın ilk ışıkları 
ile birlikte evinden çıkıyor ve belediye ile evi 

arasındaki yaklaşık 7 km’lik mesafeyi yürüyor. 
Böylelikle hem yürüyüş yapmış oluyor, hem de 

insanlara “Günaydın” diyor. Akgün bu güzel anları 
ise şu sözlerle anlatıyor: “Ben sabah 6’da kalkıp 

dışarı çıkan bir insanım. İşimi yaparken, sporumu 
da yapıyorum.  Bütün şantiyeleri yürüyerek 

geziyorum. Bu yürüyüşlerimi hızlı tem-
poda gerçekleştiriyorum ki bir yandan 

da spor yapmış olayım. Buna göre 
daha rahat giyiniyorum. Spor tam 

anlamıyla benim hayatım.’

Başkan Akgün’ün vatandaşlarla 
iletişimi de son derece keyifli. 

Akgün o metodu şöyle anlatıyor:  
Belediyeye giderken değişik sokak-

lardan gidiyorum. Giderken bazen 
balkonlardan ve camlardan çay uzatılıyor. 

Böylelikle küçük molalar veriyoruz. Ama sabah 
erken saatler dışında herhangi bir saatte bu şekil-

de yürüyebilmem inanın mümkün değil. Çocuğu, 
genci, yaşlısı tüm vatandaşlarımız beni gördükleri 

zaman mutlaka sohbet etmek istiyorlar.”

Bursa Büyükşehir Belediyespor Bayan 
Voleybol Takımı, CEV Challenge Ku-

pası’nın en büyüğü oldu. Finaldeki ilk 
maçta 3-0 yenildiği Rus ekibi Uraloch-
ka’yı Bursa’da konuk eden ekip, 23-25, 
25-21, 25-23 ve 25-18’lik setlerle mü-

cadeleyi 3-1 kazandı. Artık şampiyonluk. 
‘altın set’e kalmıştı. Ve kader setine de 

15-11’le damga vuran Bursa Büyük-
şehir ‘Avrupa Şampiyonu’ oldu. Bursa 

Valisi Münir Karaloğlu ve  Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe de maçı 

ilgiyle izledi. Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, şampiyonluk 

sevincini yaşarken, “Bugün tarihi bir gün 
yaşadık. Bursa ilk defa Avrupa Şam-

piyonluğu kazandı. ‘Spor kenti Bursa’ 
hedefiyle bugüne kadar spora yatırımlar 

yaptık. Bugün meyvelerini topluyoruz’ 
ifadelerini kullandı..

hem kenDine
hem kentine 
Bakan 
başkan

Başkan, bir hayli dinç ve sürekli 
hareket halinde. Hani ‘Bir an 

bile yerinde durmuyor’ desek 
abartı olmaz. Akgün’ün deyi-
miyle, sporla haşır neşir olan 

insan her şeyden önce kendine 
güveniyor ve sağlıklı bir vücuda 

sahip oluyor. Başkan Akgün, 
“Futbolun hayatımdan çıkması 
mümkün değil. Spor yapan in-

san kendisi ile barışıktır, güveni 
çok fazladır ve insanlarla olan 

ilişkisi çok daha kuvvetlidir. 
Toplum içerisine girdiği zaman 

çok çabuk kendini ön plana 
çıkarır” diyerek neden spor 

yapılması gerektiğini anlatıyor.

‘SPOr yaPan inSan 
kenDiyle barışıktır’

uluSlararaSı SPOr 
OrganizaSyOnları 

Düzenlemek için 
kOllar SıvanDı 

Futbol oynuyor, kortta hünerlerini sergiliyor, sporla yaşıyor. Büyükçekme-
ce Belediye Başkanı Akgün, kelimenin tam anlamıyla yerinde durmuyor.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, farklı bir profile sahip. Deyim yerindeyse ‘Hem kendine hem de kentine’ bakıyor. Saat 6’da 
başladığı yürüyüşlerle bir yandan kendi sağlığını koruyor, diğer taraftan vatandaşla çay içip sohbet ediyor, sorunlarını yerinde görüyor.

burSa’nın ‘altın’ şamPiyOnları
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burSa’nın ‘altın’ şamPiyOnları

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...

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfi k Göksu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe

Edremit Belediye Başkanı Kemal Saka

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş

Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı

Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen

Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey

Kartal Belediye Başkanı 
Altınok Öz



renkli başkanlar

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

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

Yalova Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet ŞahinOsmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı

Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz


