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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan 11 plajı her gün temizliyor.  
Bu plajlar için 256 kişilik ekip oluşturuldu.

İstanbul’un Plajları Tertemiz

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si Çevre Koruma ve Kontrol 

Daire Başkanlığı, hava kirliliği 
ve  gürültü kirliliği denetimleri 
cadde ve meydan temizliği, kıyı 
ve deniz temizliği gibi birçok 
çevre hizmetlerin yanı sıra İs-
tanbul halkının daha huzurlu ve 
güven içinde denize girebilme-

leri için yüzme sezonu boyunca 
İstanbul’daki plajların temizliği-
ni de yapıyor.

Daire Başkanlığı bünyesinde gö-
revini sürdüren Deniz Hizmet-
leri Müdürlüğ’üne bağlı ekipler 
yaz ayları boyunca İstanbul ge-
nelinde 96 plaj ve 11 kumsaldan 
oluşan yaklaşık 4 milyon m² alanı 

256 kişiden oluşan mobil temiz-
lik ekipleri ve özel maksatlı plaj 
temizleme makinası ile bu temiz-
lik çalışmasını yürütüyor.

Her yıl 15 Mayıs ile 15 Eylül ta-
rihleri arasında yürütülen temiz-
lik faaliyetleri kapsamında 2016 
yılında plajlardan toplam 17.534 
m³ atık toplandı.

Sigara izmaritinden poşet ve pet 
şişeye, ambalaj atıklarından midye 
kabuklarına kadar çeşitli kirlilik-
lerle mücadele eden ekipler diğer 
taraftan da yosunlaşmayla mücadele 
ediyor. Bu çalışmalarda kum eleme 
ve tesviyesi yapan 11 adet plaj te-
mizleme makinası ile birlikte yosun 
temizleme araçları kullanılıyor.   

Sındırgı’da Topraksız Tropik
Seracılık Başlıyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 
Sındırgı Belediyesi arasında düzen-
lenen protokol ile ilçedeki jeotermal 
kaynakların daha verimli kullanıla-
bilmesi amacıyla topraksız tropik 
seracılık yapılması için imzalar atıl-
dı. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık 
makamında düzenlenen protokol 
törenine Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ahmet Edip Uğur, Sındırgı 
Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve 
Kırsal Hizmetler Daire Başkanı 
Mekin Tüzün katıldı. Sındırgı Be-
lediyesi ile birlikte jeotermal sera-
cılık için protokol imzaladıklarını 
ifade eden Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Edip Uğur, “İn-
şallah bu sera örnek çiftçiliği, çift-
çilik ile uğraşan vatandaşlarımıza 
öğreteceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” 
dedi. Sındırgı’da 98 derece sıcak su 
kaynağı olduğunu söyleyen Sındırgı 

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise, 
2 yıldır jeotermal ile 1500 konutta 
ısıtma işlemi uyguladıklarını belirt-
ti. Suyun sıcaklığı nedeniyle seracı-
lık yapmaya uygun olduğunu ifade 
eden Yavaş şöyle konuştu: “Konut-
lardan kalan kısım termal turizm 
için otellere veriliyor. Bu maksatla 
seracılık Sındırgı’da tarımın geliş-
mesi için önemli bir etken. Yapıla-
cak teknolojik serada protokoller ile 
bölgemizin bu konuda uygun oldu-
ğu, iklim şartlarının müsait olduğu 
ifade edildi. Bu sebeple Büyükşehi-
rimizden destek istedik. Böylelikle 
seracılığın gelişmesi ve istihdam 
sağlanması sağlanacak. Böyle bir 
desteği bize verdiğinden dolayı Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Ah-
met Edip Uğur’a teşekkür ederiz. 
Sındırgı’ya ekonomik ve istihdam 
açısından büyük bir katkı olacak”

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Be-
lediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Daire Başkanlığı tarafından “Çevre 
ve Çocuk Şenliği” düzenlendi.

Çevre ve Çocuk Şenliği’ne Tekir-
dağ Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak, Çorlu Belediye 
Başkanı Ünal Baysan, Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediye Genel Sekreter 
Yardımcısı Tamer Dodurka, Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire Başkanı 
Pınar Gülmez Ağırbaş, Çorlu Be-
lediye Başkan Yardımcısı Erdoğan 
Demirci, Çorlu Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürü Cahit Kurt, belediye 
personeli, basın mensupları ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçek-
leştirilen Çevre ve Çocuk Şenliği’nde 
kurulan stantlarda Çorlu Belediye-
si’nin hazırlamış olduğu “Ben Çevre 
Gönüllüsüyüm” bez çantaları, şap-

kaları, boyama kitapları, yeşeren ka-
lemlerin yanı sıra çocuklara macun, 
pamuk şeker, fesleğen ve mevsimlik 
çiçek, oyun kartları, şapka, boyama 
kalemi, çanta, maydanoz-roka-fes-
leğen tohumu, frizbi, balon, rüzgar 
gülü ve boyama kitabı gibi hediyeler 
verildi. Çocukların severek katıldığı 
halı boyama, atık bulma oyunu, atık 
lastiklerin değerlendirilmesi, yüz 
boyama gibi etkinliklerin yer aldığı 
programda ayrıca çocuklarla çevre 
pankartı boyaması yapıldı.

Çorlu’da Çevre ve Çocuk Şenliği 
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Başakşehir’de iki bölgede oluştu-
rulan geri dönüşüm tesislerinde 

bir yılda toplanan 26 bin 303 ton ka-
ğıt karton atığın geri dönüşümüyle 
450 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı. 
8 yılda bu rakam 1,5 milyona ulaştı. 
Kağıt, karton, plastik, metal ve cam 
olmak üzere geri dönüştürülebilir 
malzemelerden yaklaşık 100 bin ton 
malzeme ayrıştırılarak ekonomiye 
katkı sağlanmış oldu.

İlçe genelinde yapılan geri dönü-
şüm çalışmalarında 2016 yılında 
26.303 ton kağıt karton atıkların 
geri dönüşümünden 450 bin ağaç 
kesilmekten kurtarılırken, 1.7 ton 
plastikle 23 bin KWH enerji ta-
sarrufu sağlanmış oldu. 41,18 ton 
metal geri dönüşümünden 54 bin 
kg hammadde tasarrufu sağlanır-
ken 2.200 tonluk cam atıkların ay-
rıştırılmasıyla 220 bin litre benzin 

tasarrufu sağlanmış oldu.191 ton 
bitkisel atık yağ geri dönüşümün-
den de 162,350 litre Bio Dizel yakıt 
sağlanmış oldu. Kuruluşundan bu 
yana çevre ve temizlik çalışmala-
rına ve projelerine verdiği önemle 
örnek olan Başakşehir Belediyesi 8 

yılda 100 bin ton kağıt karton geri 
dönüşümü ile 1 milyon 528 bin ağa-
cı kurtarırken, 880,74 ton plastikle 
12.330,472 KWH enerji tasarrufu 
sağlamış, 105,21 metal geri dönüşü-
müyle 136,773,00 kg hammadde ta-
sarrufu sağlarken, 8.976,89 ton cam 

atık dönüştürülmesi ile 897,689 litre 
benzin tasarrufu sağlayarak, 643 ton 
bitkisel atık yağ dönüştürülmesiyle 
de 546,550 litre Bio Dizel yakıt sağ-
lamış oldu.

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal kaynakların verimli ve etkin 
kullanmanın önemine dikkat çe-
kerek, “Doğa ve çevreyi korumaya 
yönelik yaptığımız çalışmalar sa-
yesinde 2009 yılından bu yana 1,5 
milyon ağacı kesilmekten kurtardık. 
İlçemize değer katacak projeleri 
geliştirirken önceliğimizin çevreye 
duyarlı, enerji tasarrufu yüksek ve 
yenilenebilir kaynaklardan olması-
na dikkat ediyoruz” dedi.  Uysal, her 
yıl ilçeye yüzlerce ağaç diktiklerini 
ancak geri dönüşümle 8 yılda kesil-
mekten kurtarılan 1,5 milyon ağa-
cın aynı zamanda çevreye hizmet 
olduğunu da söyledi.
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Altınova Belediye Başkanı Me-
tin Oral, İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu tarafından açılışı 
gerçekleşen belediye hizmet bi-
nasını basına tanıttı.

Binanın, ilçenin en az 50 yıllık ih-
tiyacını karşılayacağını ve 100 bin 
nüfusa kadar hizmet verebilece-
ğini belirten Oral, son dönemde 
yapılan yatırımlara da dikkati çe-
kerek, “Yavaş yavaş ilçe oluyoruz” 
dedi. Binanın çok fonksiyonlu 
olduğuna vurgu yapan Oral, yeni 
belediye binasının tasaruflu bir 
yapı olduğunu dile getirdi. Oral 
şöyle konuştu: “Güneş enerjisini 
kuracaktık, projede vardı. O alan 
rantabl çıkmadı. Bizim güneş 
enerjisine vereceğimiz para 8-9 

yıl sonra kendisini amorti ede-
cekti. Bu da çok anlamlı değildi. 
8 yıl sonra sistemler değişecek, 
yenileri gelecekti. Bu nedenle 
güneş enerjisi kısmını iptal et-
tik. Şöyle bir çalışma yapıyoruz. 
Acaba Pazaryerinin çatısında ya-
pılırsa kurtarır mı diye araştırı-
yoruz. Isı pompası kullanıyoruz. 
Bu da bize yüzde 30-40 tasarruf 
sağlıyor. Binamızın yalıtımı çok 
iyi. Güvenlikli bir bina. Bir çok 
fonksiyonu var. Fonksiyonlu bir 
binaya sahibiz. Bu binanın afet 
durumlarında büyük ihtimaliyle 
sağlam kalacağını düşünüyoruz. 
Afet durumunda hizmete devam 
edeceğimizi düşünüyoruz. Büyük 
güce sahip jeneratörümüz var.”

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 
ve Çerkezköy Belediyesi tarafın-
dan, atık teknolojik cihazların 
geri dönüşümüne dikkat çek-
mek amacıyla “Atık Cep Telefo-
nu Fırlatma Yarışı” düzenlendi.  
Çerkezköy Kapalı Otopark Alanı 
üzerinde  gerçekleştirilen Atık 
Cep Telefonu Fırlatma Yarışı’na 
yaklaşık 500 kişi katıldı. Eski cep 
telefonu tablet ve benzeri atık 
elektronik cihazları ile Kapalı 
Otopark Alanı üzerinde kurulan 
stantta soluğu alan vatandaşlar, 
her biri 3, 5, 7 ve 10 metre uzak-
lıkta bulunan atık kutularına 3’er 
atış gerçekleştirdi. 

Yarışma sonucunda  çocuklar, ka-
dınlar ve erkekler kategorilerinde 
dereceye girenlere kupa verilir-
ken; yarışmaya katılan herkese 
çeşitli hediyeler verildi. 

Başakşehir’de 26 bin 303 ton kağıt ve karton atığın geri dönüşümüyle 450 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı.  
8 yılda bu rakam 1,5 milyon ağaca ulaştı.

1,5 Milyon Ağaç Kesilmekten Kurtarıldı 

“Yeni Bina İhtiyaçları 
Karşılayacak” 

Telefon Atarak 
Yarıştılar 
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 
‘Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım 

ve Peyzaj Projesi’nin en yakın zamanda başla-
yacağını söyledi.

Söz konu projenin el birliğiyle hayata geçirile-
ceğini anlatan Gürkan, “Yapılacak olan hizmet 
Edirne’ye ve genelinde de Türkiye’ye yapılacak 
bir hizmet. Kimin yaptığının da benim açımdan 
bir önemi  yok. Hükümet mi yaptı, belediye mi 
yaptı? Sonuçta bu hizmet Edirne’ye, Selimiye Ca-
mii’ne yapılacak. Bu projeyi el birliğiyle gerçekleş-
tireceğiz” diye konuştu. Gürkan, finansal desteğin 
sonuçlanmasının ardından, projeyi bir yıl içinde 
tamamlamak istediklerini söyledi. Gürkan, söz 
konusu projeyle Selimiye Camii’nin daha gör-
kemli bir şekilde ortaya çıkacağını, Selimiye’nin 
etrafındaki nahoş görüntülerin ise ortadan kalka-
cağını belirtti.

Mimar Sinan Caddesi olarak adlandırılan cadde-
nin eski doğal görünümüne de kavuşturulacağını 
anlatan Gürkan, “Selimiye’nin arka tarafında ki 
sergileme alanı yeniden düzenlenecek. Selimi-
ye’nin etrafı 360 derece yeniden düzenlenecek. 
Yaya bölgesi haline getirilecek. Turizm komplike 

Selimiye 
Camii Çevresi 
Yenileniyor 

bir çalışma. Turizm otogarı hedefimiz vardı. Epey 
bir mesafe kaydettik. İtalya’dan örnek vermek ge-
rekirse; tur otobüsleri tarihi eserlerin dibine kadar 
girip kalmaz çünkü yarattığı titreşim egzoz gazı 

vardır. Bunlar tarihi esere zarar verir. Bizim de he-
defimiz; Selimiye’ye en yakın noktalarda indi-bindi 
yerleri sağlayarak, tur otobüslerinin turizm otoga-
rında beklemesi” şeklinde konuştu. 

Yıldırım’ın geleceğini şekillendirecek kent-
sel dönüşüm çalışmaları arasında bulunan 
Mevlana Ulus Kentsel Dönüşüm alanında 
incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye 
Başkanı İsmail Hakkı Edebali, devam eden 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şehrin en 
önemli problemi olan plansız yapılaşma 
konusunda alınan cesur kararları birer bi-
rer hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan 
İsmail Hakkı Edebali, “Mevlana Mahalle-
mizde startını verdiğimiz kentsel dönüşüm 
çalışmalarımızla, bu bölgede yaşayan vatan-
daşlarımıza çok daha sağlıklı, nitelikli, gü-
venli ve standartları yüksek bir yaşam sun-
mak için inşaatımıza başladık. Tüm hızıyla 
süren çalışmalarımda öncelikli olarak, dep-
reme karşı ‘jet grout’ sistemiyle zemini daha 
güçlendirme uygulaması yaptık. Ardından 
inşaat alanında konutlarımızın temelleri-
ni atarak projemizde aşamaları hızlıca kat 
edeceğiz. Projenin diğer etabında da zemin 

ıslahı çalışmalarımız sürüyor. Birinci etapta 
üreteceğimiz 850 konutu ve ticari alanları, 
2018 yılının Temmuz-Ağustos dönemin-
de uzlaşma sağladığımız vatandaşlarımıza 
teslim edeceğiz. Amacımız, kentsel dönü-
şümde nitelikli ve modern alanlar oluştu-
rurken, yalıtımından güvenliğine kadar her 
türlü detayın göz önünde bulundurulduğu 
rezidans standartlarında konutları bu pro-
jemizde hemşehrilerimizin kullanımına 
sunmak” dedi. Yıldırım’da yaşayan insanları 
hayal ettikleri gibi standartları yüksek bir 
yaşama kavuşturmak adına kentsel dönü-
şüm çalışmalarına şekil verdiklerini işaret 
eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Kentsel 
dönüşüm çalışmalarımız tamamlanmaya 
başladıkça insanlarımız kentsel dönüşümün 
hayatımıza ne kadar büyük değer kattığını, 
çocuklarımızın güvenli ve daha iyi bir alan-
da yaşamalarının ne kadar önemli olduğunu 
görecekler” dedi.

Yıldırım’a Prestij 
Katacak Proje 

Yıldırım Belediyesi’nin prestijli projesi olan Mevlana-Ulus Kentsel Dönü-
şüm alanında çalışmalar aralıksız sürüyor.
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Kocaeli Ulaşımında Yeni 
Aktör: Akçaray

Tarihi  Uzunçarşı  Örnek Bir Görünüm Kazanacak Gemlik Sahilinde 
Büyük DönüşümSakarya ekonomisi için önemli bir yer tutan ancak yıllardır ihmal edilen tarihi Uzun-

çarşı baştan sona yenileniyor. Bölgedeki dönüşümün ardından Uzunçarşı örnek bir 
ticaret merkezi haline gelecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 
hayata geçirdiği hafif raylı sis-

tem Akçaray hizmete başladı. Oto-
gar-SEKA park arasındaki hizmet 
verecek olan tramvayın ilk seferin-
de Milli Savunma Bakanı Fikri Işık 
vatmanlık yaptı. Vali Hasan Basri 
Güzeloğlu ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 
da vatmanlık koltuğundaki Bakan 
Işık’a eşlik ettiler.  Akçaray adı veri-
len tramvay araçları 12 adetten olu-
şuyor. Yerli üretim olması ile ülke 
ekonomisine de katkı sunan Akça-
ray’ın tüm montajları Durmazlar 
Fabrikası’nda tamamlandı. Akçaray, 

Inno Trans gibi dünyanın sayılı fu-
arlarında sergilenerek büyük beğeni 
topladı. 14,8 kilometrelik hat boyun-
ca öncelikle alt yapı imalatları baştan 
sona yenilendi. Bu doğrultuda içme 
suyundan kanalizasyona, elektrik-
ten doğalgaza kadar farklı işlerde 30 
kilometrelik alt yapı imalatı gerçek-
leştirildi. Böylece hattın geçtiği nok-
talardaki alt yapılar sorunsuz hale 
getirildi. Güzergah boyunca 4 adet 
orta ve 7 adet yan peronun buluna-
cağı Akçaray hattında sonrasında 11 
adet istasyon yer alıyor. Otogar’dan 
başlayacak duraklar Yahya Kaptan, 
Yenişehir, Bekirdere, Mehmet Ali 

Paşa, Demokrasi Meydanı, Adliye, 
Yeni Cuma, Fevziye, Gar ve Seka 
Park olarak belirlendi. Engellilere 
uygun olarak dizayn edilen peronlar 
dört farklı tip olarak geliştirildi. 5 

metrelik, 4,5 metrelik orta, 4 metre-
lik ve 2,5 metrelik yan peronlar ola-
cak. Peronlar 50 metre uzunluğunda 
olacak peronlarda engelli rampası, 
engelli çizgileri bulacak.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde beledi-
ye tarafından gerçekleştirilen sahil 
düzenleme çalışmalarında sona ge-
lindi. 4 kilometrelik alanda yürütü-
len çalışmalar sonrası Gemlik sahili 
boydan boya gezilebilecek hale ge-
lecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ve Gemlik Belediyesi işbirliğinde 
gerçekleştirilen çalışma kapsamında 
Manastır bölgesinden üniversiteye 
kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik 
güzergah boyunca yayalar için tretu-
var düzenlemeleri ve yamaçlara da 
yeşil alan düzenlemeleri yapılıyor. 
Bursa’nın denize açılan kapılarından 
biri olan Gemlik’in gerçek anlamda 
bir sahil kendi olabilmesi için çalış-
malarını aralıksız sürdürdüklerini 
dile getiren Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, “Ma-
nastır’dan üniversiteye kadar olan 
4 kilometrelik sahil şeridi yeniden 
düzenleniyor. Yamaçlar temizlendi, 
yeşil alan düzenlemeleri yapılıyor. 
Yeşil alanlara araçların girmemesi 
için gerekli çalışmalar yapılıyor. Bu 
çalışma ile Gemlik sahili boydan 
boya yürüyerek gezilebilen bir hale 
geldi” diye konuştu. Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz da Manastır 
sahilinde vatandaşların yoğun olarak 
yürüyüş yaptığını belirterek, bu ça-
lışma ile sahil şeridinin daha güvenli 
hale getirildiğini söyledi. 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Zeki Toçoğlu, Tarihi Uzunçar-
şı’da devam eden dönüşüm çalışma-
larını yerinde inceledi. Çalışmalar 
hakkında yetkililerden bilgi alan 
Başkan Toçoğlu, Uzunçarşı esnafı-
nı ziyaret ederek hayırlı işler diledi 
ve dönüşüm çalışmalarıyla ilgili 
görüşlerini aldı. Tarihi Ada’nın Sa-
karya tarihinde çok önemli bir yere 
sahip olduğunu vurgulayan Başkan 
Toçoğlu, “Uzunçarşı çok uzun yıl-
lardan beri şehrimizin ticaret mer-

kezlerinin başında geliyor. Çok fazla 
tarihi yapının bulunmadığı şehir 
merkezimizdeki tarihi yapıların bir 
çoğu burada yer alıyor. Çarşımız 
yıllar geçtikçe tarihi özgünlüğünü 
ve cazibesini kaybetmeye başlamıştı. 
Bizlerde şehrimizin bu önemli de-
ğerine sahip çıkmak için bir dönü-
şüm projesi başlattık. Şu anda pro-
jemizde her şey yolunda ilerliyor. 
Esnaflarımızın işlerini aksatmaya-
cak, çevreye rahatsızlık vermeye-
cek şekilde bir dönüşüm çalışması 

yürütüyoruz. Projemiz tamamlan-
dığında Tarihi Uzunçarşı örnek bir 
görünüme kavuşacak. Şehrimiz 
önemli bir sembol kazanacak” diye 
konuştu. Çalışmalarla ilgili bilgiler 
veren Başkan Toçoğlu, “Projemizi 
etaplar halinde gerçekleştiriyoruz. 
1. etap çalışmalarımız devam eder-
ken 2. etaba da başlamıştık. Şu anda 
çarşı zeminine granit döşeme kapla-
malar ve yağmur olukları yapılıyor. 
İşlemleri tamamlanan binaların dış 
cepheleri boyanıyor. 1. etap kap-
samındaki binalarda çatı imalatları 
bitti. Ahşap doğramalar takılıyor.  
Binalarda görünürde bulunan kab-
lolar ise gizlenecek. Uzunçarşı’nın 
doğalgaz tesisatı tamamen yenile-
niyor. Çarşımızda bulunan 10 tarihi 
eser binanın ise 5 tanesinde çalışma-
lar tamamlanmış durumda. Şu anda 
ortaya çıkan görüntünün dahi he-
yecan verici olduğu kanaatindeyim. 
Etaplardaki çalışmalarımız tama-
men bittiğinde ortaya çıkacak gö-
rüntünün tüm hemşehrilerimiz ve 
şehrimizi ziyaret edenlerce çok be-
ğenileceğine, Tarihi Uzunçarşı’nın 
bir cazibe merkezi haline geleceğine 
inanıyorum” ifadelerini kullandı.
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Balıkesir Arıcılıkta Bir 
Numara Olacak 
Balıkesir Büyükşehir Belediye-

si’nin, üreticilere destekleri 
devam ediyor. Büyükşehir Bele-
diyesi Kırsal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı tarafından üretilen ana 
arılar üreticilere dağıtıldı. Dağı-
tım törenine katılan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Edip 
Uğur, Balıkesir’i arıcılık ve bal 
üretiminde de bir numara yapa-
caklarını söyledi. Üretim çiftliğin-
de incelemelerde bulunan Başkan 
Uğur, Batı Anadolu bölgesinin 
özelliklerini taşıyan 70 ana arıyı 
üreticilere dağıttı. Arıların bölge 
iklimine uygun ve verim kabiliyeti 
yüksek olduğu ifade edildi. Çiftçi-
lerin sorunlarını da dinleyen Baş-
kan Uğur, arıcılıkta Türkiye’nin 
6. sırasında bulunan Balıkesir’i 
birinci sıraya yükseltmek istedik-
lerini söyledi. Balıkesir’in Türki-
ye’yi doyuran il olduğunu et, süt, 
yumurta, kanatlı ve deniz ürünle-
rinde ürünlerinde önemli bir üre-
tim merkezi olduğunu ifade eden 
Başkan Uğur, “Balda da Balıkesir’i 
ön sıralara çıkartalım istiyoruz. 
Arıcılarımıza destek veriyoruz. 

Bursa’da aracıların çiftçiden 1 TL 
alıp Avrupa’ya 1 Euro’ya sattığı siyah 
incire Bursa Büyükşehir Belediyesi 
bu sene de müdahale etti. Üreticinin 
talebi üzerine harekete geçen Bü-
yükşehir Belediyesi, siyah inciri yurt 
dışına pazarlamak için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz yıl üreticinin 1 TL 
aracıya sattığı siyah incir, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin pazar-
lamaya başlamasıyla birlikte 8 TL 
50 kuruşa kadar çıkmış, üreticinin 
yüzü bu sayede gülmüştü.

Çiftçilerin daha fazla kazanması için 
Avrupa’daki pazar payını bu yıl daha 
da geliştirdiklerini belirten Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Tarım A.Ş tarafından siyah 

incirin bu yıl daha yüksek fiyattan 
satılacağını söyledi.

Siyah incirin Tarım A.Ş.’den önce 
üreticiden 1 TL alındığını ifade 
eden Altepe, “Siyah incir tarladan 
toplanamaz hale gelmişti. Büyük-
şehir Belediyesi Tarım A.Ş’nin 
devreye girmesiyle 8 TL 50 kuruşa 
yükseldi. Burada Büyükşehir Bele-
diyesinin devreye girdiğini herkes 
gördü. Bu yıl aynı çalışmayı geliş-
tiriyoruz” dedi.

Bursa’nın Siyah İnciri Dünyaya Açılıyor 

Arıcılarımız daha katma değeri 
yüksek ürünleri üretsin. Daha çok 
kazansın. Bal üretimimiz artsın 
istiyoruz. Türkiye-baldan döviz 
elde etsin istiyoruz. Biz arıcılık 
konusunda bir müddettir çalışı-

yoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin 
250 adet modern arı kovanı bulu-
nuyor. Ana arı üretimine başladık. 
Hedefimiz yılda 3 bin adet ana arı 
üretmek. Bugün ilk defa 70 adet 
ana arıyı, arıcılarımıza veriyoruz. 

Bu Türkiye’de ilk defa Arıcılar 
Birliğine bir belediye de üye olu-
yor. Arıcılara desteğimizi verece-
ğiz. Arızılarımız ilaçlama ilgili de 
destek istediler, bununla mücade-
leyi de yapacağız” diye konuştu.

1000 Çocuğun Yüzü Güldü

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çar-
şısı ve hayırsever işadamları, 1.000 
çocuğun bayramlıklarını alarak 
onlara ve ailelerine bayram sevin-
cini erken yaşattı. Tuzla Belediye-
si Gönül Elleri Çarşısı Yetimler 
Komisyonu, Aileyi Güçlendirme 
Komisyonu ve Özel Çocuklar 
Komisyonu’na kayıtlı 1.000 ço-
cuğun bayram kıyafetleri Tuzla 

Sanayici ve İşadamları Derneği 
(TUZSİAD) ve hayırsever bağış-
çılar tarafından karşılandı. Ailele-
ri ile birlikte alışverişe katılan ço-
cuklara Kadın Kent Gönüllüleri 
yardımcı oldu. Çocuklar, alışve-
rişte kendileri için belirlenen li-
mit karşılığı istediği kıyafeti seçti, 
beğendiği kıyafeti aldı.
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Bayramda Akçakoca Doldu Taştı
Ramazan Bayramı tatilinde bir çok vatandaş Düzce’nin turistik ilçesi Akçakoca’ya akın etti.

Akçakoca, Ramazan Bayramı 
tatili dolayısıyla vatandaşların 

akınına uğradı. 25 bin olan ilçe nü-
fusu bayram tatili boyunca 160 bin-
lere ulaştı.

Yaklaşık 35 kilometrelik sahil şeridi 
ile İstanbul ve Ankara’ya konum  ola-
rak diğer tatil bölgelerine alternatif 
olan Akçakoca’da, Ramazan Bayramı 
tatili yoğunluğu yaşandı. Sıcak ve bu-
naltıcı havadan kaçan yerli ve yabancı 
turistler,  sıcaklığın ortalama 32, de-
niz suyu sıcaklığının ise 20 dereceye 
ulaştığı ilçede,  sahillere akın etti.

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehir-
lerde yaşayan vatandaşlar, bayram ta-
tilinin kısa  olmasından dolayı Alça-
koca’nın enfes güzellikteki sahili seçti.

Otel ve pansiyonlarda yer bulama-
yan misafirler, sahil şeridinde  kamp 
yaparak bayram tatili yaptı.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt 
Yemenici “İstanbul ve Ankara’ya 
en yakın turizm kenti olmamızla 
birlikte, çalışmalarımız  ile Kurban 
Bayramı’nı daha yoğun geçirmeyi 
hedefliyoruz” dedi.

Bozüyük’te çocuklar bayram şeker-
lerini Bozüyük Belediyesi’nin üzeri 
şeker dolu reklam panolarından aldı.

Bozüyük Belediyesi, çocuklara şe-
ker ikram etmenin ilginç bir yolu-
nu buldu. Üzeri şeker dolu reklam 
panolarından şeker ikram eden Bo-
züyük Belediyesi bu uygulama ile 
Ramazan Bayramı’nın ilk gününde 
yine çocukları çok sevindirdi.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih 
Bakıcı’nın talimatları ile bayram 
öncesinde hazırlanarak şekerleri 
yerleştirilen şekerli reklam panoları 
Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, 

erken saatlerde çocuklarla buluştu. 
Çocuklara bayram sürprizi olarak 
hazırlanan şekerler 9 mahallenin 
merkezi bölgelerine yerleştirilir-
ken eksilen şekerler de yenilendi. 
Çocuklar tarafından yoğun ilgi gö-
ren ve sevinçle karşılanan bayram 
şekerleri panolarına bu yıl sabah 
erken saatlerde gelen minikler 
bayramın ilk şekerlerini büyük 
bir mutlulukla bu panolardan aldı. 
Hazırlanan şeker panoları sadece 
çocukların değil her yaşta insanın 
ilgi odağı olurken şekerleri kimile-
ri torunları için, kimileri çocukları 
için, kimileri de kardeşleri için aldı.

Çocukların Bayram Şekeri Reklam Panolarında 

Orhangazi’de bu yıl 6.’sı düzen-
lenen Bursa Kupası Yamaç Pa-
raşütü Mesafe Uçuşu Yarışları 
tamamlandı. Hafta sonu iki gün 
olarak yapılan yarışlarda heyecan 
bu yıl da doruktaydı.

Orhangazi Belediyesi, Türkiye 
Hava Sporları Federasyonu ve 
Gökyüzü Hava Sporları Kulübü iş-
birliğinde düzenlenen yarışlara bu 
yıl 51 yamaç paraşütü pilotu katıldı.
Orhangazi’nin en yüksek noktası 
olan ve yamaç paraşütü için uy-
gunluğu ile bilinen Gürle Dağı’n-
daki paraşüt sahasında start alan 
yarışmada pilotlar, rüzgarın uygun 
anını bekleyerek bin 100 metreden 
kendilerini boşluğa bıraktı.

Geleneksel hale gelen yarışma, 
Orhangazililerin yamaç paraşü-
tüne olan ilgisini de arttırdı. Her 
yıl artan izleyici sayısına bu yıl da 
yenileri eklendi.

Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın 
Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet 
Çağlayan ve STK temsilcilerinin 
yanı sıra çok sayıda vatandaş da 
Gürle Dağı’ndaki paraşütle atlama 
sahasına gelerek yarışmaları ye-
rinde izledi. Yamaç paraşütü yarış-
ları Orhangazi semalarında renkli 
görüntülere sahne oldu. Art arda 
atlayan paraşütçüler özellikle hafta 
sonunu İznik Gölü sahilinde geçi-
renler tarafından ilgiyle izlendi.

Gürle Dağı Yamaç
Paraşütleri İle 
Renklendi 



15 Temmuz gecesi, bir milletin uyanış destanıdır. Ülkeyi ve geleceğini koruma mücadelesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Geçen 
süre boyunca vatan için, millet için, bayrak için, demokrasi için canlarını vermiş kahramanları ölümsüzleştirmek amacıyla tüm kamu 

kurumları, üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum örgütleri ellerinden geleni yaptı.  

Bir Milletin Uyanış Gecesi:

15 Temmuz kanlı darbe girişimi-
nin üzerinden bir yıl geçti. Geride 
kalan yılda darbe girişiminde bu-
lunan cunta üyelerinin yargılama-
ları başladı. Herkes bu davalardan 
çıkacak kararı beklerken bir yan-
dan da bu hain girişimin unutul-
maması, olaylarda şehit düşenle-
rin yad edilmesi için yıl içerisinde 
birçok etkinlik gerçekleştirildi. Bu 
faaliyetlerde tüm Türkiye’deki be-
lediyeler ön plana çıktı. 

Türkiye’nin kaderini değişti-
ren gecenin ilk yıl dönümünde 
gerçekleştirilecek, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
anma programları belli oldu. 11 
Temmuz’da başlayacak anma 
etkinliği 16 Temmuz sabahına 
kadar sürecek. 

İstanbul ve Ankara’daki darbe 
karşıtı direniş eylemlerinde 248 
vatansever şehit düşerken, 2196 
vatansever de yaralandı. Türkiye 
tarihinin en kanlı ve uzun ge-
cesinde vatan için canını veren 
kahramanlar, isimleriyle ölüm-
süzleştiriliyor. Bu kapsamda yerel 
yönetimler devreye girerek il ve 
ilçelerde meydanlara, okullara, 
spor tesislerine, sokak ve cadde-
lere, parklara şehitlerin isimlerini 
vererek, 15 Temmuz Kahraman-
larını isimleriyle yaşatıyor.

15 Temmuz’un 1. Yıldönümü 

Anma Programı

81 il ve yurtdışında, 11 Temmuz 

günü başlayacak etkinlikler 16 
Temmuz sabahı sona erecek.

Mezarları Başlarında Anılacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 15 Temmuz’un simge 
isimlerinden Özel Harekat Daire 
Başkanlığı’nda, darbeci general 
Semih Terzi’yi öldürerek dar-
be girişiminin seyrini değiştiren 
Ömer Halisdemir’in kabrini ziya-
ret edecek. Erdoğan, İstanbul’da 
şehit düşen, yakın dostlarından ve 
çalışma arkadaşlarından Erol Ol-
çok ve oğlunun mezarları başında 
da dua edecek.

İstanbul Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi’nde  15 Temmuz konulu bir 
anma programı gerçekleştirilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
ise saat 13:00’te başlayacak özel otu-
rum düzenlenecek. Burada dört si-
yasi partinin temsilcileri ve komuta 
kademesi tam kadro yer alacak.

Anıtın Açılışını Gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Ankara’da baş-
lattığı programa İstanbul’dan 
devam edecek. İstanbul’a 
gelen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, darbe girşiminin 
başladığı 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’nün 
Anadolu Yakası’ndaki gi-
rişine inşa edilen anıtın 
açılışını gerçekleştirecek. 

Erdoğan, ardından Ankara’ya 
dönecek.

Milli Birlik Yürüyüşü

AK Parti öncülüğünde sivil toplum 
kuruluşları ve vatandaşların ka-
tılımı ile Sıhhiye’den “Milli Birlik 
Yürüyüşü” yapılacak. Yürüyüşün 
sonuna katılacak Erdoğan, gece 
Meclis’in bombalandığı saatte ise 
bir konuşma yapacak.

Telekonferansla  Bağlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 
15 Temmuz’da bombalara hedef 
olan Gölbaşı Özel Harekat Daire 
Başkanlığı, Ankara Emniyet 
Müdürlüğü, Kahraman-
kazan, Akıncı Üssü 
ile Marmaris’te 
konakladığı 
otele tele-
konfe-
rans 

ile bağlanacak. Erdoğan daha sonra 
“Demokrasi Nöbeti”ne katılacak ve 
beraberindekilerle Millet Camii’n-
de sabah namazı kılacak. Ardından 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 
anıtın açılışını yapacak.

11-16 Temmuz arasında TOBB, 
SETA ve bazı sivil toplum kuruluş-
ları da anma etkinlikleri düzenleye-
cek. AK Parti Genel Merkezi’nde 
fotoğraf sergisi açılacak. Cumhur-
başkanı Erdoğan da bu etkinliklere 
katılacak.
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Aynı Aileden 3 Şehit

15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önün-
de ‘demokrasi nöbeti’ tutan aynı aileden Hakan, Lütfi ve Mehmet Gül-
şen’in F-16’dan atılan bombalarla hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Kızılcahamam’dan 70 kilometre 
yol gelerek ‘demokrasi nöbetine’ katılan Mehmet Gülşen (61), kardeşi 
Hakan Gülşen (43) ve kuzeni ve enişteleri olan Lütfi Gülşen (63) F-16 
uçağından atılan bomba sonuncunda hayatını kaybetti.

10 Aylık Polis Memuruydu

23 yaşındaki Cennet Yiğit, çocukluk 
hali olan polisliğe başlayalı daha 10 ay 
olmuştu. Darbe girişimi haberini aldığı 
gibi 1 ay sonra nişanlanacağı sözlüsünün 
yanından kalkıp, Ankara Özel Harekat 
Daire Başkanlığı’na gitti. Merkeze ulaş-
tığı zaman mühimmat almak için araba-
dan çıktı ve vücuduna isabet eden misket 
bombası ile şehit düştü. 

“Kızının adını bütün Kırıkhan 

duyacak”

Annesine “kızının adını bütün Kırıkhan 
duyacak” diyerek özel harekatçı olan 24 
yaşındaki Gülşah Güler, darbe girişimi 
gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekat 
Daire Başkanlığı’nda şehit oldu.  

“Ayet el -Kürsi oku”

Ablasının telefonda “Ayet el-Kürsi oku” 
diyerek göreve gönderdiği 23 yaşındaki 
Kübra Doğanay, Ankara Özel Harekat 
Komser Yardımcısıydı. Ankara Özel Ha-
rekat Daire Başkanlığı’na yapılan saldıraya 
arkadaşı Cennet Yiğit’le aynı arabada gitti 
ve beraber şehit oldular.

Nişanlanacakları Gece Şehit Oldular

Ankara Gölbaşı Öze Harekat Daire Başkanlığı’nda görev yapan Komser 
Yardımcısı Seher Yaşar ile Polis Halil Gürel nişanlacakları gece omuz omu-
za şehit oldular. 

Mesai sonrası nişan töreni gerçeklecek olan çift darbe girişimi haberini alın-
ca Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na gitti ve gerçekleştirilen bomba-
lı saldırıda şehit düştüler. 

Birlikte Okudular, Beraber Şehit Düştüler

Ölümsüz Kahramanların Hikayelerinden Bir Kesit

7’den 70’e herkesin sokağa döküldüğü ve gözünü kırpmadan kendilerini mermilerin önüne attığı 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 248 kahraman şehit 
oldu. İşte o gece şehit olan demokrasi kahramanlarından hüzünlü hikayeler:

 
47 Özel Harekat 

Polisi’nin şehit olduğu 
gecede, Gazi Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğret-
menliği bölümünde birlikte eğitim 

gören Cennet Yiğit, Gülşah Güler ve 
Kübra Doğanay birlikte şehit düştü. 

Aynı bölümden mezun olan şehit po-
lislerin, okudukları bölümden atama 

olmayınca polis olmaya karar 
verdiği öğrenildi.
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Okulların kapanmasıyla birlikte 
belediyeler art arda yaz okullarını 
açmaya başladı. Yaz okulları, eği-
tim-öğretim döneminin bitimiyle 
derslerin sorumluluğunu omuz-
larından atan çocukların ve genç-
lerin sosyalleşmesini, kendilerini 
geliştirmesini, çeşitli beceriler 
kazanmasını, aynı zamanda eğlen-
mesini amaçlıyor. Açılan yaz okul-
larında spor, sanat, müzik, dans, 
oyun ve daha pek çok branşta çe-
şitli eğitimler veriliyor. Çocukla-
rın ve gençlerin yararlanabileceği 
yaz okulları için belediyeler ücret 
talep etmiyor. Bu eğitimlerden ya-
rarlanabilmek için gitmek istenen 
kursa kayıt olmak yeterli.

Bizler de yararlanabilmeniz için çe-
şitli belediyelerin açtığı yaz okulları-
nı derledik.

İBB’nin Ücretsiz Yaz İzci Kampı 

Başlıyor

3 yılda yaklaşık 200 bin izciye 
hizmet veren İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Yaz İzci Kampı 
yeni dönem için kapılarını açı-
yor. Ümraniye Kent Ormanı’n-
da 10-15 yaş aralığındaki tüm 
İstanbullu çocukların ücretsiz 
katılabileceği Yaz İzci Kampı 3 
Temmuz Pazartesi günü başladı.

Bağcılar Belediyesi Yaz Spor 

Okulu

Bağcılar Belediyesi Geleneksel 12. 
Yaz Spor Okulları açılışı Mahmut-
bey Stadı’nda düzenlenen coşkulu 
bir törenle yapıldı. 20 bin öğrenci-
nin kayıt yaptırdığı spor okullarında 
Futbol, Basketbol, Okçuluk ve Vo-

leybol‘un da aralarında bulunduğu 
farklı branşlarda eğitim veriliyor.

Ataşehir Belediyesi Yaz Sanat 

Okulu Kayıtları Başladı

Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü ile Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü’nün ortak-
laşa düzenledikleri Yaz Sanat Okulu 
kayıt almaya devam ediyor. Yaz Sa-
nat Okulu’nda 7-12 yaş arası çocuk-
lar için; Hayal Atölyesi’nin yanı sıra 
İngilizce oyunlar, dans, ritim, drama, 
koro, cup song, dans song, temel 
müzik eğitimi, resim, eğlenelim öğ-
renelim, halk oyunları, satranç, akıl 
zekâ atölyesi, enstrüman yapım atöl-
yesi sınıfları bulunacak.

Sultangazi Belediyesi’nden Ço-

cuklara Bilim, Spor ve Eğlence 

Hizmeti

Sultangazi Belediyesi, yaz aylarının 
hem eğlenceli hem de eğitici ve öğ-
retici nitelikte olması amacıyla, 
“Yaz Etkinlikleri” başlığı altında 
bir dizi projeyi hayata geçirdi. 
Orman Kaşifleri Doğa Atölyesi, 
Bilim Merkezi Yaz Okulu, İzci 
Kampı, Gençlik Kampı ve Yüzme 
Havuzları ile çocuklara bilim, spor 
ve eğlencenin yanında hayatı gö-
rerek, duyarak, dokunarak ve ya-
şayarak öğretilmesi amaçlanıyor.

Alacahırka Çocuk Merkezi Yaz 

Okulu Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tara-
fından restore edilerek Alacahırka 
Mahallesi’ne kazandırılan Alacahır-
ka Çocuk Merkezi’nde 11 ile 14 yaş 
arası çocuk ve gençler için yaz okulu 

başladı. Alacahırka Çocuk ve Gençlik 
Merkezi’nde zekâ oyunları, satranç, 
kaligrafi, İngilizce konuşma, Kuran-ı 
Kerim ve futbol eğitimleri veriliyor. 
Aynı zamanda çocuklar, Büyükşehir 
Belediyesi spor tesislerindeki yüzme 
kursundan faydalanıyorlar.

Bolu Belediyesi Yaz Etkinlikleri

Bolu Belediyesi tarafından düzen-
lenen yaz etkinlikleri 4 farklı alan-
da gerçekleşecek. Ressam Mehmet 
Yücetürk Sanat Merkezi’nde resim, 
ebru, keman, piyano, bağlama, gi-
tar, halk oyunları; İmarethane Sos-
yal Tesisinde dini eğitim, değerler 
eğitimi, satranç, masa tenisi, takı 
tasarımı; Mehmet Akif Ersoy Kül-
tür Merkezi’nde yaratıcı drama, 
uygulamalı tiyatro; dış mekânda ise 
kitap okuma, bisiklet turu, futbol 
gibi eğitimler verilecek.

Gelibolu Belediyesi Yaz Bas-

ketbol Okulu Kayıtları De-

vam Ediyor

Gelibolu Belediyesi ve Gelibo-
luspor tarafından düzenlenen yaz 
spor okullarında basketbol bran-
şında kayıtlar başladı. Temmuz 
ve ağustos aylarında düzenlene-
cek olan spor okuluna 9-14 yaşla-
rı arasındaki çocukların katılabi-
leceği bildirildi.

Keşan Belediyesi Yaz Futbol 

Okulu

Keşan Belediyesi tarafından her 
yıl açılan yaz futbol okulu bu yılki 
çalışmalara başladı. Keşan Beledi-
yesi, çalışmalara büyük ilgi duyul-
duğunu belirtti.

Darıca Bilgi Evleri Yaza “Mer-

haba” Dedi

Darıca Belediyesi yaz döneminde 
çeşitli etkinliklerle öğrencilere hiz-
met veriyor. Dokuz ayrı mahallede 
hizmet veren Bilgi Evleri’nde yaz 
programı kapsamında Kur’an eği-
timi, zeka oyunları, satranç, resim, 
İngilizce eğitimi, kitap okuma et-
kinlikleri, drama ve sokak oyunları 
gibi aktiviteler yapılıyor.

Sakarya Sosyal Gelişim Mer-

kezi Yaz Kursları

Eski terminal arazisi üzerinde, 
yaklaşık 5 bin 500 metrekare 
alanda inşa edilen Sosyal Geli-
şim Merkezi, derslikleri, spor 
salonları, açık eğitim alanı, kü-
tüphanesi, seminer ve konferans 
salonlarıyla sosyal hizmetlerin 
yenilenen yüzü oldu. Sosyal Ge-
lişim Merkezi’nin yaz kursların-
da becerikli eller atölyesi, fotoğ-
raf atölyesi, mutfak, ney, drama, 
resim, keman, bağlama gibi çe-
şitli alanlarda eğitim verilecek.

Düzce Kültür ve Spor Yaz 

Okulları

Düzce Belediyesi tarafından her 
yıl açılan yaz dönemi kursları 
için kültür ve spor bölümlerinde 
branşlar belli oldu. Buna göre de 
müracaatlar alınmaya başlandı. 
Kayıtların 12 Ağustos tarihine ka-
dar devam edeceği belirtildi. Yaz 
Kültür ve Spor Okulları’nın bran-
şları şu şekilde: Futbol, basketbol, 
voleybol, satranç, tenis, karate, 
güreş, resim, okuma saatleri, mü-

Özel Haber - Marmara Haber

Çocuklar Yaz Okulları ile Eğleniyor
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zik, yaratıcı drama, heykel, kağıt 
mozaik, atletizm.

Deniz ve Orman Kampı

Lüleburgaz Belediyesi ve Genç 
Katılım Spor Kulübü Derneği 
tarafından düzenlenen Deniz ve 
Orman Kampı kayıtları başladı. 
Deniz ve Orman Kampı faali-
yetleri 27 Haziran ile 27 Ağustos 
2016 tarihleri arasında 8 dönem 
ve toplamda 256 Lüleburgazlı 
gencin katılım göstereceği kamp, 
Danişment Orman Kamp Alanı 
ve Mesire alanında olacak.

Orhangazi Belediyesi 14 Branş-

ta Eğitim Veriyor

Orhangazi Belediyesi’nin Rama-
zan Bayramı sonrasında faali-
yetlerine başlayan ve yaz dönemi 
boyunca devam edecek olan Yaz 
Spor Okulları bu yıl 14 branşta 
eğitim veriyor. Orhangazi Bele-
diyesi’nin 5-18 yaş arası çocuklar 
ve gençlere yönelik futbol, bas-
ketbol, voleybol, atletizm, tenis, 
badminton, masa tenisi, kick 
boks, karate, satranç, taekwon-
do, jimnastik, güreş branşlarında 
hizmet veren Yaz Spor Okulları 
ayrıca engelli çocuklara yöne-
lik Özel Eğitimler de sunuyor. 
 
300 Edremitli Çocuk

Edremit Belediyesi tarafından 
4 branşta düzenlenen Yaz Spor 
Okulu başladı. Futbol, basketbol, 
voleybol ve jimnastik branşla-
rında ki yaz okuluna toplam 300 
öğrenci kayıt yaptırdı.

Ebrudan Kilim Dokumaya 12 

Farklı Kulüp

Serdivan Çocuk Akademisi 2016-
2017 eğitim - öğretim döneminin 

tamamlanması ile birlikte çocuk-
lara farklı bir yaz tatili imkanı 
sunuyor. Akademi bu dönem de 
öğrencileri eğlence ve eğitimle 
buluşturacak. 6 haftalık program 
kapsamında çocuklar; Temel Dini 
Bilgiler dersinin yanında Ebru, Se-
ramik Şekillendirme, Zeka Oyun-
ları, İngilizce Oyunlar, Hüsn-i Hat, 
Yazı Atölyesi, Müzik Kültürü, Ki-
lim Dokuma, Neşeli Bilim, Resim, 
Çini kulüplerinden dördünü tercih 
edebilecek. Kulüp çalışmaları hari-
cinde ayrıca atölye, gezi, piknik ve 
havuz gibi çeşitli etkinliklerden de 
istifade edebilecekler.

İznik’te 3 Ayrı Dönem Eğitim Var

İznik Kaymakamlığı, İznik Beledi-
ye Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdürlüğü, Halk Eği-
tim Merkezi koordinasyonuyla 3 
dönem olarak düzenlenen yaz spor 
okullarının ilk dönem startı ve-
rildi. Güreş, Jimnastik, Voleybol, 
Masa Tenisi, Basketbol, Taekwon-
do, Halk Oyunları, Futsal, Yüzme 
ve Engelliler için Engelsiz Spor 
Okulu alanlarından oluşan yaz 
spor okulları 1. dönemi 250 öğ-
rencinin katılımıyla başlarken, ilk 
dönem kayıtların da devam ettiği 
bildirildi. Yaz okulunda 1. dönem 
28 Haziran - 14 Temmuz tarihleri 
arasında, 2. dönem 19 Temmuz - 4 
Ağustos tarihleri arasında, 3.dö-
nem ise 9 Temmuz - 29 Ağustos 
tarihleri arasında gerçekleşecek. 
 

Mustafakemalpaşalı Çocuklar 

Haydi Kursa

Mustafakemalpaşa Belediyesi ta-
rafından çocukların ve gençlerin 
zihinsel ve bedensel gelişimleri ile 
sosyalleşmelerine katkı sağlamak 
ayrıca yeteneklerini ortaya çıkar-

mak amacıyla düzenlediği yaz spor 
okulları için kayıtlar başladı. 

Okulların kapanmasıyla birlikte 
spor aktivitelerinde yer almak is-
teyenlere kapılarını açan Mustafa-

kemalpaşa Belediye Spor Kulübü, 
yaz spor okulları kapsamında 6-18 
yaş arasındaki çocuk ve gençlere; 
karate, güreş, voleybol, masa teni-
si, futsal ve basketbol branşlarında 
ücretsiz eğitim verecek.

Özel Haber  - Marmara Haber
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Yalova Belediyesi, engel-
siz kafe içerisinde ‘Çölyak 

Mutfağı’ oluşturdu. Oluşturulan 
mutfak ile Yalova Belediyesi, 
Çölyak’lılara ‘Çölyak Mutfağı ve 

Glutensiz Menü’ ile hizmet veren 
Türkiye’deki ilk belediye oldu.
Yalova Belediyesi, Halil İnalcık 
Kültür Merkezi içerisinde hizmet 
veren Engelsiz Kafe içerisinde 

‘Çölyak Mutfağı ve Glutensiz 
Menü’ oluşturdu. Oluşturulan 
menü ile çölyak hastaları bura-
dan glutensiz gıdaları rahatlıkla 
temin edebilecek.  Bu kapsamda 
Halil İnalcık Kültür Merkezi’nde 
Glutensiz Hayat Platformu ile 
birlikte ortak bir program düzen-
lendi. Törene Yalova Belediye 
Başkanı Vefa Salman, Glutensiz 
Yaşam Koçu Nilay Akçelik Öz-
türk, Glutensiz Hayat Derneği 
Başkanı Tülin Ünal ile vatan-
daşlar katıldı. Burada bir konuş-
ma yapan Başkan Vefa Salman, 
“Konu hassas bir konu. Engelli-
lerimiz özel insanlar. Çölyaklılara 

da bu gözle bakıyorum. Herkes 
bir potansiyel engelli adayı. Bunu 
her yerde dile getiriyorum. Çöl-
yakla da bu örtüşüyor. Bu hasta-
lığın başka bir durumu daha var; 
sosyal hayatı çok etkiliyor. Bizim 
de ülkeyi ve kenti yönetenler ola-
rak görevimiz her türlü vatanda-
şımızın, hemşerimizin, evladımı-
zın hayatını kolaylaştırmak, bir 
anlamda da annelerinin babala-
rının hayatını kolaylaştırmak. 
Çorbada tuzum olduysa kendimi 
mutlu sayarım. Elimden ne gelir-
se yaptım, yapacağım ve yapmaya 
da devam edeceğim” dedi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde-
ki belediye tesisinde işlenen ve 
Türkiye’nin yanı sıra Arap Ya-
rımadası ülkeleri tarafından il-
giyle karşılanan Çenesuyu’nun, 
Avrupa ülkeleri, ABD ve Çin 
pazarına girmesi için çalışmalar 
yürütülüyor. Bu yılın ilk 6 ayında 
Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar 

ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne 
10 milyon şişe ihracatı yapılan 
suyun, dünya pazarında yerini 
alması için 71 ülkeye numune 
gönderilerek, görüşmeler ger-
çekleştiriliyor. Derince Belediye 
Başkanı Ali Haydar Bulut, Çene-
suyu’nun tarihinin Osmanlı dö-
nemine dayandığını ifade ederek, 

Türkiye’nin en güzel sularından 
birisi olduğunu söyledi. Bulut, 
suyun alınıp vatandaşların kul-
lanımına sunulması için tesisleş-
meye gidildiğini dile getirerek, 
“Belediye imkanlarıyla ilk olarak 
küçük bir işletme olarak başla-
tılmış ama şu anda tesisleşmenin 
son modelleriyle su şişeleniyor. 

Getirmiş olduğumuz makinede 
saatte 45 bin şişe üretim yapabili-
yor. Gelecek günlerde yeni maki-
ne yatırımımız olacak” dedi.

Çölyak Mutfağı ile Hizmet Veren İlk Belediye

Bursa’da karnında 6 kiloluk tümör bulu-
nan sokak köpeği, Osmangazi Belediyesi 
Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Te-
davi Merkezi’nde 4 saat süren operasyo-
nun ardından hayata tutundu.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar 
Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, kar-
nında 6 kiloluk tümör bulunan sahipsiz 
bir köpeğin hayata tutunmasını sağladı. 
Barınak ekipleri tarafından Gökçeören 
Mahallesi’nde bulunan 5 yaşındaki kan-
gal kırması cinsi köpek, Osmangazi Be-
lediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam 
ve Tedavi Merkezi’ne getirildi. Yapılan 

tetkiklerde köpeğin karnında 6 kiloluk 
tümör olduğu belirlendi. Barınak ekipleri, 
vakit kaybetmeden köpeği ameliyata aldı. 
Yaklaşık 3 saat süren başarılı bir ameliya-
tın ardından köpeğin vücudu tümörden 
temizlendi. Ekiplerin ‘Yaşam’ adını ver-
diği köpek, ameliyatın ardından hayata 
yeniden ‘merhaba’ dedi.

Yoğun bakımda çıkan ve sağlığına tüm 
hızıyla kavuşan Yaşam, ayağa kalktı. Ta-
mamen iyileşene kadar Osmangazi Bele-
diyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve 
Tedavi Merkezi’nde tutulacak olan köpek, 
daha sonra doğal yaşamına bırakılacak.

Karnından 6 Kilo Tümör Çıkardılar

Çenesuyu Dünya Pazarına Açılıyor 
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Real Madrid’in yıldız futbolcusu Karim Benzema, İstanbul Fatih’te 
iftar programına katıldı. Haseki Sultan Külliyesi önünde kurulan 
sokak iftarına konuk olan Benzema mahalleli ile oruç açtı. Ramazan 
Ayı’nda birçok belediye iftar programları düzenleyerek vatandaşla-
rın birlikte oruç açmasını sağladı. Bu iftarlardan birinin konuğu ise 
dünyaca tanınmış bir isimdi. İstanbul’a gelen Karim Benzema, iftar 
programı için Fatih’teydi. Cezayir asıllı Fransız futbolcu önce Fatih 
Belediyesi’ne giderek Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’i maka-

mında ziyaret etti. Ünlü futbolcuyu makamında ağırlayan Başkan De-
mir, Benzema’ya Fatih’in tarihi ve tarihi eserleri hakkında bilgi verdi. 
Uzun sohbetin ardından Başkan Demir, Benzema’ya Süleymaniye 
Camii’nin minyatürünü hediye etti. Benzema ve başkan Demir daha 
sonra amatör futbolcu iken kaza geçirip yatağa mahkum  yaşayan 45 
yaşındaki Zekeriya Akgül’ü evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında duy-
gulu anlar yaşandı. Ünlü futbolcunun mahallelerine geldiğini duyan ço-
cuklar Benzema’ya yoğun ilgi gösterdi. İspanya La Liga’da Real Madrid 
forması giyen Fransız oyuncu Karim Benzema, ve Fatih Belediye Baş-
kanı Mustafa Demir oradan Haseki Sultan Külliyesi önünde kurulan 
sokak iftarına konuk oldu. Benzema ve Demir, burada iftarını birlikte 
açtı. Ramazan nedeniyle Türkiyeyi ziyaret eden müslüman oyuncu 
iftar öncesi Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte ilçede 
yardıma muhtaç ailelere gıda yardımında bulundu.

Spor - Marmara Haber
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Burhaniye Belediyesi’nin düzen-
lediği “Tarım Kampı’nda” 7. sınıf 
öğrencileri hem eğleniyorlar hem 
üretiyorlar. Burhaniye Meslek 
Yüksekokulu’nda konaklayan öğ-
renciler ailelerinden uzak olarak 
her işlerini kendileri yapıyorlar. 
Günün belirli saatlerinde Meslek 
Yüksekokulu yakınında bulunan 
tarlada çapa yapan ve ürün yetiş-
tirmenin farkına varan çocuklar 
için ayrıca müzik dinletileri, hal-
koyunları, tiyatro- drama, yüzme, 
çeşitli spor etkinlikleri gibi çeşitli 
kurslar da veriliyor. Yaz boyunca 

devam edecek olan kamp her haf-
ta başında yeni öğrenci gurubuyla 
başlayarak 8 hafta devam edecek. 

Sanal Ortamdan Uzak Eğlen-

celi Vakit Geçiriyorlar

Tarım ve tarıma dair her konunun, 
yeni nesil çocuklara gösterilmesi, 
yediğimiz ürünlerin hangi aşama-
lardan geçerek sofralara geldiğinin 
bilincinin oluşturulması adına Ta-
rım Yaz Kampı Projesini başlatan 
Burhaniye Belediye Başkanı Necdet 
Uysal,”Tarıma yönelik çapa yapma, 
ürün toplama aşamalarının tama-

mını öğrenciler yapıyor” dedi. Bu 
projeyi son derece önemsediğini 
belirten Belediye Başkanı Necdet 
Uysal “Günümüzde çocuklarımız, 
bilgisayara bağımlı bir şekilde, dış 
dünya ile bağlantısını sanal ortam-
dan kurmaktalar. Biz bu projeyle 
geleceğimiz olan çocuklarımızın 
hem boş zamanlarını değerlen-
dirmeleri hem de tarımsal üretim 
hakkında bilgi sahibi olmalarını 
istiyoruz. Ayrıca ülkemizde son 
zamanların önemli sorunlarından 
olan teknoloji bağımlılığı konusun-
da çocuklarımıza farkındalık yara-

tıyoruz. Teknolojiden uzak, birlikte 
vakit geçirmenin önemini ve zevki-
ni öğreniyorlar. Teknolojik aletler 
olmadan da eğlenmenin mümkün 
olduğunu görüyorlar” dedi.

Öğrenciler Yaz Tarım Kampında

Real Madridli Futbolcu 
Belediye İftarındaydı 

Burhaniye Belediyesi tarafından bu sene 3.sü düzenlenen ‘Eğlenerek Üretiyorum’ yaz kampı başladı. Geçti-
ğimiz iki yıl boyunca büyük ilgi gören tarım kampına bu sene de katılım yoğun oldu.
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Marmara Belediyeler Birliği ta-
rafından bu sene 7.’si düzen-

lenecek olan Altın Karınca Belediye-
cilik Ödülleri için başvurular başladı. 
Başvuruların online olarak yapılaca-
ğı Altın Karınca, yarışmasında, ödül-
ler bu yıl içinde yapılacak törenle 
sahiplerini bulacak. Uygulamacılar, 
bilim adamları ve akademik camia-
nın önde gelen isimlerinden oluşan 
bir jüri heyetinin değerlendireceği 

çalışmalar; afet yönetimi, kültür ve 
sanat, ulaşım, sürdürülebilir çevre 
yönetimi, kurumsal gelişim, sosyal 
belediyecilik, şehircilik altyapısı, şe-
hir teknolojileri, yerel kalkınma ve 
işbirliği kategorilerinde ödüllendi-
rilecektir. Bu kategorilerin yanı sıra 
özel ödüller de verilecektir.

Proje başvuruları bu sene www.al-
tinkarinca.com.tr adresinden online 
olarak yapılacaktır.

2015 veya 2016 yılı içinde başlatıl-
mış, uygulamaya konulmuş veya ta-
mamlanmış olan projeler, 31 Ağus-
tos 2017 tarihine kadar başvuruda 
bulunabilecek. Ödüller 2017 yılı içe-
risinde düzenlenecek ödül töreniyle 
sahiplerini bulacak.

Başvuru ile ilgili bilgilere ve ge-
çen yılın kazanan projelerine 
www.altinkarinca.com.tr adre-
sinden ulaşılabilir.

Birlikten Haberler - Marmara Haber

Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, 5 yeni esere 
daha imza attı. Dünya tarihinden, siyasete, Osmanlı tarihin-
den, ihale suçlarına kadar değişik konularda alanında uzman 
kalemlerin yazdığı kitaplar raflarda ki yerlerini aldı. 

Altın Karınca İçin 
Başvurular Başladı

MBB’den 5 Yeni Eser

Mukaddime 

İbn-i Haldun’un yedi bölümden meydana gelen dünya 
tarihi niteliğindeki Kitabu’l-İber’e giriş olarak yazdığı 
Mukaddime isimli eserini iki cilt halinde ve modern 
bir tasarımla, sadeleştirilmiş çevirisiyle, Marmara Be-
lediyeler Birliği Kültür Yayınları arasına girdi.

Şehir & Toplum “Çevre” Özel Sayı

Şehir & Toplum dergisinin 7. sayısı “Çevre” dosya konusuyla çıktı. Marmara Belediyeler 
Birliğinin kuruluş sebebi olan çevre meselesini, ekolojik şehirleşme yaklaşımlarına; teknik, 
mekânsal, finansal ve yönetsel açılardan ele alan farklı makaleleri içeren bu sayı önümüzdeki 
fırsatları ve tehditleri görmemize olanak sağlıyor.

Memurlara Uygulanacak Disiplin Cezaları

İçişleri Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Enver Salihoğlu’nun yerel yönetimlerde çalışan 657 
Sayılı Kanun’a tabi personele uygulanan disiplin cezalarını kaleme aldı.

Osmanlı Dönemi İstanbul Su Tarihi 

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu’nun Osmanlı Dönemi İstanbul Su Tarihi isimli kitabı MBB Kül-
tür Yayınları’ndan çıktı.

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

Avukat Gamze Güler Demirel, İhaleye Fesat Karıştırma Suçu kitabını kaleme aldı. Kitapta suç ve 
ekonomi politikasını etkileyen etmenlerden ihale ve kamu ihale mevzuatının uzmanınca ele alındı. 
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Marmara Belediyeler Birliği Kül-
tür Yayınları, 5 yeni esere daha 
imza attı. Dünya tarihinden, si-
yasete, Osmanlı tarihinden, ihale 
suçlarına kadar değişik konularda 
alanında uzman kalemlerin yazdığı 
kitaplar raflarda yerlerini aldı. 

Mukaddime 

İbn Haldun’un yedi bölümden 
meydana gelen dünya tarihi niteli-
ğindeki Kitabu’l-İber’e giriş olarak 
yazdığı Mukaddime isimli eserini 
iki cilt halinde ve modern bir ta-
sarımla, sadeleştirilmiş çevirisiyle, 
Marmara Belediyeler Birliği Kül-
tür Yayınları’ndan çıktı.

Şehir & Toplum “Çevre” Özel Sayı

Şehir & Toplum dergisinin 7. sa-
yısı “Çevre” dosya konusuyla çıktı. 

BAŞKANLARIN SOSYAL MEDYASI

Sadece sokakta, okulda 
ya da kutlamalarda değil 
sosyal medyada da bizimle 
birlikteler... Belediye baş-
kanları duygularını ve özel 
anlarını takipçileriyle pay-
laşıyorlar. İşte başkanların 
sosyal medya keyfi...

Ayvalık Belediyesi Başkanı 

Rahmi Gençer                    

“Akçapınar Köyü’nde Bu Akşam İftar 
Sofrası Doldu Taştı”

İzmit Belediye Başkanı 

Dr. Nevzat Doğan 

“Basketbol Federasyonu Başkanı @
hidoturkoglu15‘nun katılımı ile 10 bin 
basketbol topu dağıttık.”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 

Hasan Tahsin Usta 
“Çocuklarınızı, peygamberimizi, ehl-i beyti 
ve Kur’an okumayı sevmek gibi üç özellikte 
terbiye ediniz.” Kenzü’l-İrfân; 192/441 

Çerkezköy Belediyesi Başkanı 

Vahap Akay 
“Euroleague Avrupa şampiyonu olarak  
ülkemize bu gururu yaşatan Fenerbahçemizi 
tebrik ediyorum.” 

Sındırgı Belediye Başkanı 

Ekrem Yavaş

“Doğal şehir Sındırgı’da doğal işler yaptık. İftarı-
mızı çay kenarında yaptık. İlçe başkanım Mustafa 
Atla’nın doğum gününü doğal ortamda kutladık.”

Şile Belediye Başkanı 

Can Tabakoğlu 
“Sultanahmet Meydanı’nda kurulan ve Şile 
Bezimizin tanıtımını yaptığımız standımızı 
ziyaret ettik”

Ahmetbey Belediyesi Başkanı

Mustafa Altıntaş 
Ramazan’ın emek yükü onların 
omuzlarında... 

Sancaktepe Belediye Başkanı 

İsmail Erdem 

“Yenidoğan mahallemizde Sinop 
Mantı Evim adlı müessesede komşu-
larımızla hasbihal ettik.”

MBB’den 5 Yeni Eser

 @vahapakay59  

@Dr_NevzatDogan altintasmustafa

 @htahsinusta   @bbismailerdem
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Mustafa Dündar 
Osmangazi Belediye Başkanı

Zekai Kafaoğlu 
Altıeylül Belediye Başkanı 

Neşet Çağlayan 
Orhangazi Belediye Başkanı

Atila Aydıner 
Bayrampaşa Belediye Başkanı

Şükrü Genç 
Sarıyer Belediyesi Başkanı

Aydın Yılmazer 
Sapanca Belediye Başkanı


