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MBB’de Tahir Büyükakın Dönemi

Myrleia’dan 
Mudanya’ya

Kent Ağları Buluşması İkinci Kez İstanbul’da GerçekleştiİBB, İstanbul’un Kültür Hazinesini
Kitaplaştırıyor

HAYPADER Özel Eğitim ve 
Uygulama Okulu Bağcılar’da Açıldı

Marmara Belediyeler Birliğinin 2019 Yerel Seçimler akabinde gerçekleştirdiği, 1. Olağan Meclis Toplantısında Başkanlık görevine Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Büyükakın seçildi. Marmara Belediyeler Birliğinin Türk belediyeciliğinde bir başarı öyküsü ve marka haline geldiğini belirten Başkan Büyükakın, 
“Marmara Belediyeler Birliğinin kuruluş yıl dönümü olan böylesine anlamlı bir günde bizi başkanlık göreviyle onurlandırdınız. Farklı bakış açılarının, farklı çözüm 
önerilerinin saygı çerçevesi içerisinde istişare edilmeye devam edeceğine olan inancım tamdır” şeklinde açıklamada bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başlayan Meclis Toplan-
tısı’na, meclis üyeleri arasından yaşça 
en büyük olan Bayrampaşa Belediye 
Başkanı Atila Aydıner başkanlık etti. 
Toplantıda, Birlik Başkanı, 1’inci ve 
2’nci başkan vekilleri ile Birlik En-
cümen Üyeleri, Divan Kâtip Üyeleri, 
Denetim Komisyonu ve İhtisas Ko-
misyonları seçimi yapıldı.

İstanbul’da gerçekleştirilen top-
lantıda, Bursa Büyükşehir Belediye 

Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz, Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem Yüce, Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı, Edir-
ne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 
Büyükçekmece Belediye Başkanı 
Hasan Akgün ve Çorlu Belediye Baş-
kanı Ahmet Sarıkurt MBB Encümen 
Üyesi olarak seçildi.

“Sorumluluğumuz büyük”
Başkanlık görevine seçilen Ko-

caeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Büyükakın seçimin ardından 

konuşma yaptı. MBB’nin, belediye 
çalışanlarının niteliğinin artırılma-
sı amacıyla kurduğu Yerel Yönetim 
Akademisi’nde verilen derslerin, be-
lediyelerin en önemli kaynağı olan 
insana yatırım noktasında büyük 
önem arz ettiğini ve Türkiye’nin 
önde gelen akademisyenlerinin ve 
yerel yöneticilerinin bu akademide 
verdiği derslerin çok kıymetli oldu-
ğunu sözlerine ekleyen Başkan Bü-
yükakın, “Marmara’nın kıyılarında 
Türkiye’nin dinamosu, lokomotifi 
konumundaki şehirler bulunuyor. 

İki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul 
ve Çanakkale Boğazları hem eşsiz 
bir değer yaratıyor. Sorumluluğu-
muz büyük… İnşallah MBB olarak 
Türkiye’nin önemli bir merkezine 
hizmet ederken belediyeciliğin ve 
şehirciliğin örnek modelini hayata 
geçirmeyi başarırız” dedi.

“Birlikte üreteceğiz”
Konuşmasında Marmara Beledi-

yeler Birliği olarak yeni dönemde de 
çevre, eğitim ve danışmanlık çalış-
malarına büyük önem verileceğinin 
altını çizen Başkan Büyükakın, “40 

yılı aşkın birikim ve tecrübeden ala-
cağımız güçle sürdürülebilir, kapsa-
yıcı bir şehir yönetimi için çalışmaya 
devam edeceğiz.  Sizlerin de katkısıy-
la, hep birlikte, eleştirilerin ve örnek 
çalışmaların yol gösterici mahiyeti 
doğrultusunda birlikte üretmeye 
devam edeceğiz. Yeni dönemin he-
pimize hayırlar getirmesini, Türk 
belediyecilik sisteminin gelişerek 
ilerlemesini temenni ediyorum”dedi. 
(Sayfa 9)

Mudanya’nın ilk kurulduğu yer 
olan Myrleia Antik Kenti’nin 2 bin 
700 yıllık geçmişi özel bir sergiyle ta-
nıtıldı. İlk kurulduğunda Myrleia adı-
nı taşıyan Mudanya’yı sahip olduğu 
değerleriyle koruma amacıyla çalışma-
larını sürdüren Mudanya Belediye Baş-
kanı Hayri Türkyılmaz, “Myrleia’dan 
Mudanya’ya” isimli sergiyle, geçmişle 
geleceği buluşturdu. Myrleia’dan Mu-
danya’ya 2700 yıllık tarihi yolculuk, 
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fa-
kültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şahin’in danışmanlığında 
sanatla anlatıldı. (Sayfa 12)

Marmara Belediyeler Birliği Şehir 
Politikaları Merkezinin düzenlediği 
‘Kent Ağları Buluşması II: Değişim 
ve Veri Yönetimi’, 30 Nisan 2019, 
Salı günü İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Küresel bir kent olarak İstanbul’u da 
mercek altına alan etkinlik, ulusal ve 
uluslararası düzeyde çok sayıda katı-
lımcıyı bir araya getirdi.

İlki 2018 yılında yapılan “Küre-
selleşme ve Kent Ağları Buluşması” 
programının devamı niteliğindeki bu 
ikinci buluşmada; küresel kent ağla-
rı araştırmalarındaki değişim ve yeni 
yaklaşımlar, verilerin görselleştiril-
mesi ve yerel yönetimlerin kullanımı 
için veri toplanması konularına odak-

lanıldı. Küreselleşen şehirlerin kendi 
iç dinamiklerinin yanı sıra birbirle-
riyle olan ilişkilerinin ve bu ilişkilerin 
anlamlandırmada kullanılan bilimsel 
yöntemlerin tartışılacağı programda, 
İstanbul’un dünya kentleri arasındaki 
yeri ve geleceği de masaya yatırıldı.

Programa, Marmara Belediyeler 
Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyü-
kakın, MBB Başkan Vekili Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 
MBB Genel Sekreteri Dr. M. Cemil 
Arslan, Prof. Dr. H. Murat Güvenç, 
Prof. Dr. Ben Derudder, Doç. Dr. 
Aslı Ceylan Öner, Doç. Dr. Allan 
Watson, Prof. Dr. Stefan Henne-

mann, Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy, 
Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, Dr. Şeb-
nem Beşe Canpolat gibi Türkiye’den 
ve dünyadan birçok önemli isim ka-
tıldı.

Programın açılış konuşmasını, 
gerçekleştiren MBB Başkanı Tahir 
Büyükakın “Bugün insanlığın gelece-
ği şehirlerin geleceği ile eşdeğer. Esa-
sında kentler toplumun kalp atışıdır 
da diyebiliriz. Şehirlerimizi kurgula-
ma şeklimiz, yönetme şeklimiz; iklim 
değişikliğinden ekonomik canlılığa, 
refah düzeyinden toplumsal uyuma 
pek çok konuda belirleyici olacak. 
yüzde 80’den yukarı çıkması bekleni-
yor”dedi. (Sayfa 14)

‘İstanbul Kültür Varlıkları Envante-
ri’ projesiyle il genelindeki kültür var-
lıkları üzerine en kapsamlı çalışmaya 
imza atan İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi, tespit edilen 152 farklı türde 35 
bin kültür varlığını 45 ayrı cilt halin-
de kitaplaştırıyor. Cami, han, hamam, 
çeşme, anıt gibi tarihi nitelik taşıyan 
tüm eserlerin bir arada bulunacağı 
kitaplar serisi eşsiz bir kültür hazinesi 
olma özelliğini taşıyor. Sanat tarihçisi, 
arkeolog, mimar gibi her biri alanında 
uzman ekiplerin 4 yıllık titiz çalışma-
sı sonucunda tamamlanan kitapların 
tanıtımını İBB Genel Sekreteri Hayri 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü, Bağcılar’da Hayat Paylaşım ve 
Dayanışma Derneği (HAYPADER), 
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, İstan-
bul İl Emniyet Müdürlüğü ve Bağcılar 
Belediyesinin destekleriyle 3 yıl önce 
temeli atılan Özel Eğitim Uygulama 
Okulunun açılışı yapıldı. Orta ve ağır 
engellilerin eğitim alacağı okulun açı-
lış programına siyaset, sanat ve iş dün-
yasından önemli isimler yoğun ilgi 
gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 
açılış konuşmasında HAYPADER 
Özel Eğitim ve Uygulama Okulunun 

HaberMarmara
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Baraçlı yaptı. Baraçlı, “Uzmanların, 
araştırmacıların ve ilgi duyan herkesin 
bu bilgilere rahatça ulaşabilmesi için 
dijital ortama taşıyacağız. Bir site ku-
rulması için alt yapı çalışmaları devam 
ediyor. Bu yıl sonuna kadar erişime aç-
mayı planlıyoruz.” dedi. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, ‘İstanbul Kültür 
Varlıkları Envanteri’ projesi kapsamın-
da il genelindeki tüm tarihi eserlerin 
izini sürdü. 4 yıllık çalışma kapsa-
mında resmi kayıtlarda bulunmayan 
binlerce eser de gün yüzüne çıkarıldı. 
(Sayfa 13)

temelinde, demir ve çimento kadar 
sevgi ve iyilik düşüncesinin, hayırse-
verlik bilincinin ve dayanışmanın asil 
ruhunun var olduğunu belirtti. 

“Bu okul nice evladımızın ve aile-
sinin hayat yüklerini hafifletecektir.”

Hayırseverliğin de çeşitli olduğunu 
dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Yeri gelir paranız vardır, bir okul, cami, 
hastane yaparsınız. Yeri gelir arkanızda 
bekleyen bir engelli kardeşinize sıranızı 
verirsiniz. İki hareketin değeri de aynı-
dır. Çünkü ikisinin de özü, kendimizi 
değil, karşımızdakini düşünme erdemi-
ne dayanır” dedi. (Sayfa 3)
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ÇEVRE VE ENERJİ

Parkın birinci etabının sulaması 72 
bin litrelik yeraltı su deposu ile çevreci 
bir şekilde yapılıyor. Nilüfer Belediyesi-
nin kente kazandırdığı NATO Parkı ve 
Koşu Yolu mahalle sakinlerinin gözde 
mekânı haline geldi. İki etap olarak yapı-
lan park, Ertuğrul Mahallesi ve 29 Ekim 
Mahallesi sakinlerinin büyük bir ihtiya-
cını karşılıyor. Nilüfer’in en büyük parkı 
olan NATO Parkı ve Koşu Yolu, çevreci 
özellikleriyle dikkat çekiyor.

Örnek bir tasarıma sahip parkın 
29 Ekim Mahallesi’ndeki ilk etabının 
en önemli özelliği enerji ve sulama gi-
derlerini çevreci bir şekilde karşılıyor 

Kartepe Belediyesi Maşukiye Mev-
lana Bilgi Evi öğrencileri, “Yarının 
doğası bugünden yaratılır” diyerek, 
yaşadıkları çevredeki tüm çöpleri top-
ladılar ve Dumlupınar Kâtip Çelebi 
Bilgi Evi’ne meydan okudular.

Her geçen gün insan eli tarafından 
kirletilen dünya, daha çok zarar görü-
yor ve hırpalanıyor. Gezegenin kendi-
sine yapılanlara bir tepki olarak, iklim 
değişiklikleri, havaların hissedilir dere-
cede ısınması, buzulların eriyor olma-
sı, plastikle dolu denizlerin hayvanlar 

ve insanlar için artık tehlike saçar hale 
gelmesi, gibi başlıklar gündemin ana 
konusu oldu.

Bu bağlamda bilinçli bir toplum ye-
tiştirmek adına çalışmalarını sürdüren 
Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, yeni 
bir akım olan “çöp toplayarak meydan 
okuma etkinliğini” Kartepeli minik-
lerle gerçekleştirerek çocuklara çevreye 
karşı duyarlı olmayı öğretiyor. Güzel 
bir amaca hizmet eden bu etkinlikte, 
hem çocukların hem de büyüklerin 
dikkatini çekerek, onlarda bir farkın-
dalık oluşturan Kartepeli miniklerin 
birbirlerine meydan okumaları büyü-
yerek devam edecek.

Güneş Enerjisi Üretim Tesisinin 
açılışına; Tekirdağ Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara 
Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Trak-
ya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Mahmut Şahin, Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi Daire Başkanları, Malkara 
Belediye Meclis Üyeleri, Malkara Be-
lediyesi Başkan Yardımcıları, sivil top-
lum kuruluşu başkanları ve temsilcileri, 
dernek başkanları, mahalle muhtarları, 
basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ta-
rımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı 
Aslan; “Dünyanın en eski ve insanoğ-
lunun da en temel ihtiyaç maddelerini 

olması. Parka bu amaçla yeraltı sularının 
depolandığı 72 bin litrelik su deposu 
yapıldı. NATO Parkı ve Koşu Yolu’nun 
sulaması bu depodan karşılanarak su sar-
fiyatını önüne geçiliyor. 72 bin litrelik su 
deposunun, sulamadan kaynaklı masraf-
larını üç yıl içinde amorti etmesi bekle-
niyor. Nilüfer’in en büyük parklarından 
biri arasında yer alan NATO Parkı ve 
Koşu Yolu’nun aydınlatmaları da enerji 
tasarrufu sağlayan LED ışıklandırmalar 
kullanılarak tasarlandı. Ayrıca Sapelli 
(maun) ağacı malzemeden yapılan oyun 
grubu da parka farklı bir görünüm ka-
zandırdı.

Kent estetiğine değer katan özellik-
lerin de yer aldığı ve Ertuğrul Mahal-

lesi’nde bulunan parkın ikinci etabında 
da çocukların gönüllerince eğlenebi-
lecekleri oyun köyü yer alıyor. Nilüfer 
Belediyesinin iki etap halinde kente ka-
zandırdığı ve Nilüfer’in en büyük parkı 
olma özelliği taşıyan alan, toplam  41 
bin 500 metrekare alana sahip.  Mahalle 
sakinlerinin rahatlıkla spor yapabilecek-
leri parkın ilk etabında 570 metre, ikin-
ci etabında da bin 200 metre koşu yolu 
yer alıyor. Spor aletleri ve gezi alanları-
nın yanı sıra oturma alanları da mahal-
lenin bir araya gelerek sohbet etmesine 
olanak sağlıyor. mahallelinin bir araya 
gelerek sohbet etme imkânı sunuyor.    

üreten tarım, dünya genelinde bir ta-
kım sıkıntılar yaşıyor. Dünya genelin-
deki insanların büyük bir kısmı gıda-
nın adaletsiz dağılımı nedeniyle yatağa 
aç giriyor. Türkiye’de Cumhuriyet’in 
ilanından sonra fersah fersah yol alan 
tarım sektörü, son dönemlerde sıkıntılı 
günler yaşıyor. Son yapılan araştırma-
lara göre Türkiye olarak köyden kente 
göçte dünya birincisiyiz. Bu durum da 
tarım ve hayvancılığa olumsuz yansı-
yor. Malkara’da hayata geçirdiğimiz 
Güneş Enerji Sisteminde her biri 270 
kilowatt gücünde 378 adet panel bulu-
nuyor. Malkara’nın iklimi dikkate alın-
dığında günde 200 ile 600 kilowatt saat 
enerji, yılda da 150 megawatt elektrik 
üretebilecek. Güneş enerji sistemin-
den yıl sonunda elde ettiğimiz gelir ile 

çiftçilerimizin elektrik harcamalarında 
kullanacağız. Ben bu projenin başta 
Tekirdağ olmak üzere Trakya Bölge-
si’ne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sek-
reteri Mahmut Şahin; “Bugün burada 
hem Malkara hem de Tekirdağ adına 
önemli, güzel bir projenin hizmete 
açılması münasebetiyle beraberiz. Bu 
noktada açılacak olan tesis ile birlikte 
çiftçimizin elektrik giderini Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi ve Kalkınma 
Ajansının destekleri ile karşılamış ola-
cağız. Malkara Güneş Enerji Sistemi 
sayesinde Malkara daha da kalkınmış 
olacak. Biz Trakya Kalkınma Ajansı 
olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Kadir Albayrak ile Te-
kirdağ ve Trakya Bölgesi’nin daha da 

kalkınması, ileriye gitmesi için var gü-
cümüzle çalışıyoruz” şeklinde düşünce-
lerini belirtti.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yur-
dakul yaptığı konuşmada; “Çınaraltı 
Mahallemizin kapalı sistem sulama 
projesinde ki en büyük girdi olan enerji 
maliyetini Güneş Enerjisi Panelleri ne-
redeyse %95 oranında aşağı indirecek. 
Malkaramızda doğa dostu santrallerle 
ülkemizin enerji açığına bir nebze ol-
sun çare bulmak istiyoruz. Hem de 
Malkara’da 2. Dönemde bizlerle birlik-
te olacak köy kooperatiflerimizin ve be-
lediyemizin bütçesine bu santrallerden 
ciddi gelir getirmeyi planlıyoruz. Mal-
kara’da kesinlikle fosil yakıtıyla kulla-
nılacak bir termik santral kurulmasını 
Malkara Belediye Başkanı olarak Mal-
kara da ki Sivil Toplum Kuruluşları 
olarak biz de istemiyoruz.

İlk dönem yaptığımız mera ıslah 
projelerine çalı çırpı ile mücadeleyi ek-
leyerek çöplerden elde edeceğimiz güb-
relerle mera ıslahlarımız daha yoğun bir 
şekilde üreticilerimizin girdilerini daha 
aşağı çekecek şekilde üreticilerimize ve 
çiftçilerimize hizmet vereceğiz. Güneş 
Enerjisi panellerinin Çınaraltı Mahal-
lemize ve Malkara’nın 77 mahallesine 
yapılan bütün hizmetlerin Malkara’ya 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” 
dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Albayrak konuşmasının 
devamında şunları ifade etti;“Büyük-
şehir Belediyemizce tarımsal sulamanın 
yaygınlaştırılması amacıyla 2016 yılın-
da Çınaraltı Mahallemizde 2 milyon 
300 bin TL’lik yatırım ile toplu damla 
ve yağmurlama sulama sistemini siz 
değerli vatandaşlarımızın hizmetine 
sunduk. Açık kanal sisteminde 1.280 
dekar sulanırken, kapalı toplu dam-
la sulama sisteminde bu alanı 2.595 
dekara çıkardık. Modern sulama tek-
nikleri enerji ihtiyacını da beraberin-
de getirmektedir. Tarımsal sulamada 
şebekeden alınan elektrik enerjisinin 

çok pahalı olması çiftçilerimizi zorla-
maktadır. Yapmış olduğumuz güneş 
enerjisi sistemi, sulama maliyetlerimizi 
ciddi bir şekilde azaltacaktır. Tarımsal 
Hizmetler Dairemizce hazırlanan Gü-
neş Enerjisi Sistemi, Trakya Kalkınma 
Ajansına sunulmuş ve bu proje mali 
destek programı kapsamında hibe al-
maya hak kazanmıştır. Söz konusu 
proje Büyükşehir Belediyemiz, Malka-
ra Belediyesi ve Çınaraltı Sulama Koo-
peratifinin işbirliğiyle tamamlanmıştır. 
Burada üretilen enerji, Trakya Elektrik 
Dağıtım A.Ş.’den yapılan abonelik 
vasıtasıyla ulusal dağıtım ağına aktarı-
lacak ve yıl sonunda mahsuplaşma yo-
luna gidilecektir. Toplu Damla Sulama 
Sisteminin kurulmasıyla çiftçilerimiz 
sulama faaliyetlerini daha modern yön-
temlerle yapabilecekleri gibi, buğday ve 
ayçiçeğinin yanı sıra katma ekonomik 
değeri daha yüksek tarım ürünlerini ye-
tiştirme imkânına kavuşacaktır. Ayrıca 
yıl içerisinde birden fazla ürün yetiştiri-
lebilecek olması çiftçilerimizin ekono-
mik gücünü ve tarım alanında istihdam 
olanaklarını arttıracaktır. Beş temel 
vizyonumuzdan biri olan tarım ve hay-
vancılık vizyonumuz kapsamında böy-
le bir projeyi hayata geçiriyor olmaktan 
dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. 
Kırsal kalkınmaya ve tarım hayvancılık 
alanındaki üretimi artırmaya yönelik 
çalışmalarımız bundan sonrada devam 
edecek. Toplu Damla Akıtma Sistemi 
projesinin hayata geçirilmesine verdik-
leri destekten dolayı Trakya Kalkınma 
Ajansına, proje ortaklarımız, Malkara 
Belediyesi ve Çınaraltı Sulama Koope-
ratifi ile emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor, bu hizmetin Tekirdağ’a hayırlı 
olmasını diliyorum.”

Güneş Enerjisi Üretim Tesisi açılış 
töreni, yapılan konuşmaların ardından 
protokol üyeleri tarafından gerçekleşti-
rilen kurdele kesimi ile son buldu.

Nilüfer’in Çevreci Parkı

Kartepeli Miniklerden Örnek Davranış

Malkara Güneş Enerjisi Üretim Tesisi Açıldı

Nilüfer Belediyesinin, 29 Ekim Mahallesi ve Ertuğrul Mahallesi’nde iki etap halinde yaptığı 
NATO Parkı ve Koşu Yolu, 41 bin 500 metrekarelik alanıyla kentin en büyük parkı olma 
özelliği taşıyor. Park mahalle sakinlerinin gözde mekânı haline geldi.

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri “Temiz Çevre, 
Temiz Toplum” sloganıyla doğanın eşsiz güzelliğini bozan 
ve ekosisteme zarar veren çöpleri topladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Malkara Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı, Çınaraltı Sulama Kooperatifinin ortak projesi ile Çınaraltı Göleti Toplu 
Damlama Sulama Tesisinin, su dağıtım ağına ait enerji maliyetinin düşürülmesi amacıyla yapılan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi  19 Mart 2019 tarihinde açıldı.

Kaz Dağlarına Cam Seyir Terası

Kaz Dağlarının 836 rakımlı Şa-
hinderesi Kanyonu’nun Yörükküpü 
mevkisinde Şahinderesi’nin zemin-
den 586 metre yükseklikte yapılacak 
olan Cam Seyir Terası için çalışmalar 
başladı. Edremit Belediye Başkan Yar-
dımcısı Tamer Acar, Tarım ve Orman 
Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü 
Balıkesir İl Şube Müdürü İlker Bal-
dan, Kaz Dağları Milli Park Şefi Yasir 
Özerhan, Tarım ve Orman Bakanlığı 
Bursa 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir İl 
Şube Müdürlüğü Burhaniye DKMP 
Şefi Ömer Atasay Tanrısever ve Tarım 
ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge 
Müdürlüğü Balıkesir İl Şube Müdür-
lüğü ile Edremit Belediyesinde pro-
jede görevli teknik ekibin katılımıyla 
Edremit Belediyesi’nde “Proje Ekibi-
nin Oluşturulması ve Proje Planlama 
Toplantısı” gerçekleştirildi. Tarım ve 
Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Ed-
remit Belediyesi tarafından hazırlanan 
ve şimdiden herkes tarafından büyük 
bir ilgi ve merakla beklenen projenin 
yapımında çelik konstrüksiyon üzerine 
ahşap kaplama uygulanacak olup çevre 
düzenlemesinde de ahşap ve taş kulla-
nılarak doğaya ve hiçbir canlıya zarar 
verilmeyecek. Terasta sesli betimleme-
ler yapılarak kiosk ve bilgilendirme pa-
noları ile Kaz Dağlarının efsanelerinin 
anlatımı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dürlüğü ile Edremit Belediyesi tara-
fından her iki kurumun özkaynakları 
ile hazırlanan projenin ihale aşaması 
2019 Nisan ayında tamamlanarak ha-
ziran-temmuz aylarında da inşaatının 
başlaması ve 24 ay içerisinde bitiri-
lerek hizmete açılması hedefleniyor. 
Toplam maliyeti 2 milyon 418 bin lira 
olan projenin 1 milyon 488 bin lira-

sı Güney Marmara Kalkınma Ajansı 
tarafından hibe olarak karşılanacak 
olup 930 bin lirası ise Edremit Bele-
diyesi tarafından karşılanacak. Böl-
genin önemli değerlerinden biri olan 
Kazdağlarının en güzel yerlerinden Şa-
hindere Kanyonu’nda yapılacak olan 
Cam Seyir Terası, bölgenin tanıtımına 
ve dağ turizminin gelişmesine katkı 
sağlaması açısından da önemli vizyon 
projeler arasında yer alıyor.

İğneada Belediyesinden 
Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

Kırklareli İğneada Belediyesi tara-
fından 2011 Yılı Küçük Ölçekli Altya-
pı Mali Destek Programı kapsamında 
hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı 
tarafından onaylanarak hibe desteği al-
maya hak kazanan “Evsel Atıksu Arıt-
ma Tesisi” projesi tamamlanmak üzere. 
Çöktürme havuzları yapım işi biten 
proje kapsamının ikinci aşamadaki 
arıtma cihazlarının montajına başlandı.

Arıtma cihazlarının montajına baş-

lanması nedeniyle bir açıklama yapan 
Belediye Başkanı Tahir Işık; “ Geçen 
yıl haziran ayı içerisinde imzaladı-
ğımız sözleşme ile resmen başlayan 
projemizi zamanında bitirerek, belde-
mize 2 adet evsel atıksu arıtma tesisi 
kazandıracak olmak, bizlere büyük 
bir mutluluk vermektedir. Belediye-
miz ve Trakya Kalkınma Ajansı iş-
birliğinin daha uzun yıllar sürmesini 
temenni ediyorum. Umarım belde-
mize faydası dokunacak daha bir çok 
projeyi beraber gerçekleştiririz.” dedi.
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Arnavutköy’de Özel Çocuklara 
“Sevgi İzi”

 Tuzla’da Üç Kuşak Nesiller Yarıştı

HAYPADER Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Bağcılar’da Açıldı

Ataşehir’in Parklarında “Acil Durum” Butonu

Arnavutköy Belediyesi bünyesinde 
hizmet veren Arnavutköy Yaşlı ve En-
gelli Merkezi (AYEM), 2 Nisan Otizm 
Farkındalık Günü’nde özel çocuklara 
yönelik çalışmayı hayata geçirdi. Engelli 
vatandaşların güvenliğine yönelik ger-
çekleştirilen ‘Sevgi İzi’ etkinliğiyle 13 
engelli bireyin bileklerine dövme yapıldı. 
Dövme için verilen rakamların içeriğinde 
engelli vatandaşların kimlik numarası, 
adres bilgileri ve veliye ait telefon numa-
rası yer alırken bu bilgiler Emniyet Genel 
Müdürlüğünün veri toplama tabanında 
gizli tutuluyor. Aileler, çocukları kaybol-
duğunda, hastanelerden ve karakollardan 
bileklerine yazılan numaralar sayesinde 
daha kolay bulabilecek. Gerçekleştirilen 

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eği-
tim Merkezi, Yaşlılara Saygı Hafta-
sı’nda 3. Geleneksel Nesiller Yarışıyor 
programını düzenledi. Tuzla Belediyesi 
Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinde-
Yaşlılara Saygı Haftası sebebiyle de-
ğerlerimize saygı kapsamında köşeler 
oluşturuldu, etkinlikler yapıldı ve ma-
sal saatleri düzenlendi. Tuzla Belediyesi 
Şifa Kültür Merkezinde düzenlenen 3. 
Geleneksel Nesiller Yarışıyor yarışması, 
Tuzla Belediyesi Şifa ve Emlak Konut 
Anne Çocuk Eğitim Merkezi bağlama 
kursunda eğitim alan kursiyer annele-

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü, Bağcılar’da Hayat Paylaşım ve 
Dayanışma Derneği (HAYPADER), 
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, İstan-
bul İl Emniyet Müdürlüğü ve Bağcılar 
Belediyesinin destekleriyle 3 yıl önce 
temeli atılan Özel Eğitim Uygulama 
Okulunun açılışı yapıldı. Orta ve ağır 
engellilerin eğitim alacağı okulun açı-
lış programına siyaset, sanat ve iş dün-
yasından önemli isimler yoğun ilgi 
gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 
açılış konuşmasında HAYPADER 
Özel Eğitim ve Uygulama Okulunun 
temelinde, demir ve çimento kadar 
sevgi ve iyilik düşüncesinin, hayırse-
verlik bilincinin ve dayanışmanın asil 
ruhunun var olduğunu belirtti.

“Bu okul nice evladımızın ve aile-
sinin hayat yüklerini hafifletecektir”

Hayırseverliğin de çeşitli olduğunu 
dile getiren Erdoğan, şunları kaydet-
ti: “Yeri gelir paranız vardır, bir okul, 
cami, hastane yaparsınız. Yeri gelir 
arkanızda bekleyen bir engelli karde-
şinize sıranızı verirsiniz. İki hareketin 
değeri de aynıdır. Çünkü ikisinin de 
özü, kendimizi değil, karşımızdakini 
düşünme erdemine dayanır. Ölçüsü 

Ataşehir Belediyesi, 10 yılda ilçe-
deki yeşil alanları 3 katına çıkararak 
toplam 1 milyon 300 bin metrekare-
lik yeşil alana ulaştı ve 233 parkı va-
tandaşların hizmetine sundu.

İlçede yaşayan vatandaşların, özel-
likle de çocukların yoğun olarak kul-
landığı park ve yeşil alanların sayısını 
sürekli artıran Ataşehir Belediyesi, 
parkların güvenliğini de üst seviye-
de tutmak için parklara “acil durum” 
butonlu kameralar yerleştiriyor.

Görüntüler 24 saat kayıt altında
Kameralar Ataşehir’de ilk olarak 

iki pilot park seçilen Nazım Hik-

projeden dolayı memnun olduklarını 
dile getiren aileler, Arnavutköy Belediye-
sine teşekkür ettiler.

Aileler, AYEM’den memnun
Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Merke-

zinden (AYEM) birçok hizmet aldığını 
dile getiren Hasan Demir: “AYEM’in 
hizmetlerinden dolayı mutluyuz. Gayet 
güzel hizmetleri var. Sevgi İzi uygulaması 
çocuklarımızın kaybolmaması ve kaybol-
salar dahi bulabilmemiz açısından güzel 
bir proje.” ifadelerini kullandı. Gerçekleş-
tirilen projeden dolayı mutlu olduğunu 
dile getiren Aynur Salla ise:  “Biz kendi-
miz bu uygulamayı yapacaktık. AYEM 
tarafından yapıldığı için çok memnu-
num. Çocuğum buraya kayıtlı her türlü  
imkândan yararlanıyoruz” dedi.

rin türkü dinletisi ile başladı. Türk kül-
türünün izlerini taşıyan birbirinden güzel 
türkülerin seslendirildiği müzik dinletisi, 
misafirlerden büyük beğeni aldı.

Müzik dinletisinin ardından an-
neanne/babaanne, kız/gelin ve torun 
olmak üzere 3 kuşaktan oluşan 5 ya-
rışmacı resim boyama, balon patlat-
ma ve mendil yarışmalarında kıyasıya 
mücadele etti. Tuzla Belediyesi Anne 
Çocuk Eğitim Merkezi Yayla Şubesin-
de eğitim alan miniklerin sergilediği 
“Ah Dede Vah Dede” isimli müzikli 
dans gösterisi ve “Küçücük Ahşap Ev” 
isimli şiir dinletisi renkli anların orta-
ya çıkmasına sebep oldu. Tuzla Bele-
diyesi 3. Geleneksel Nesiller Yarışıyor 

programında birinciliği Hatun Göbeş, 
Halime Eylen ve Merve Eylen kazandı. 
Neriman Kadıoğlu, Gülüzar Gündoğ-
du ve Miray Gündoğdu’dan kurulu ta-
kım 2., Sakine İzci, Nihal Kurt ve Elif 
Kurt’un birlikte mücadele ettiği takım 
ise 3. oldu. Yarışmada dereceye giren 
yarışmacılara hediyeleri Tuzla Beledi-
yesi Başkan Yardımcısı Derya Bacacı 
tarafından verildi.

Programa katılan yarışmacılar, 3 
kuşağın aile birliğini yarışmada da 
sergilemesine imkan sağlayan Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya te-
şekkür etti.

ne olursa olsun, dünyaya yaydıkları 
iyilik, sevgi için ve en önemlisi örnek-
likleri için bütün hayırseverlerimizi 
tebrik ediyorum. Yaptıkları hayır, hem 
kendilerine, hem de gelecek kuşakla-
rın hayatlarına büyük manevi hazlar 
katacaktır. İnanıyorum ki, bu okul 
da nice evladımızın ve ailesinin hayat 
yüklerini hafifletecektir.”

Emine Erdoğan, son zamanlar-
da engelli bireylerin özel ihtiyaçla-
rına uygun pek çok eğitim kurumu 
açıldığını belirterek, şöyle konuştu: 
“Toplumumuzda bu konuda artan bir 
farkındalık var. Her birinden ayrı ayrı 
memnuniyet duyuyoruz. Bildiğiniz 
gibi hükümetimiz de, ilk günden bu 
yana engelliler konusunda büyük gay-
ret gösteriyor. Engellilerin eğitimin-
den istihdamına kadar tüm sorunlarla 
yakından ilgileniyor. Son 17 yılda, 55 
bine yakın engelli memur istihdam 
edildi. Bu, 55 bin kişiyi kendi özgü-
veniyle buluşturmak, bağımlılık zin-
cirlerini kırmak demek. Engelli me-
murlarımız artık istedikleri yere tayin 
edilebiliyorlar. Özel sektörde daha çok 
istihdam ediliyorlar. İstihdama giden 
yolda en önemli adım ise, eğitimde 
fırsat eşitliği sağlamaktır. Bu çerçeve-
de, hem Milli Eğitim Bakanlığımız, 
hem de belediyelerimiz donanımlı 
tesisler kuruyorlar.  Sanat ve spor ala-

met Parkı ile İçerenköy Meskenler 
Parkı’na kuruldu. Parklar, Belediye 
hizmet binasında bulunan bir mer-
kezden izleniyor ve acil durumlarda 
anında müdahale ediliyor. Ayrıca 
parklarda bulunan “acil durum” bu-
tonları sayesinde vatandaşlar da mer-
keze görüntülü olarak ulaşıp, olum-
suz durumları bildirebiliyorlar. 

Merkeze bildirilen olumsuz duru-
ma göre sorun yaşanan parka; zabı-
ta, polis veya ambulans gönderiliyor.  
Parkların tamamını görüntüleyecek 
şekilde konulan kameraların görün-
tüleri 24 saat kayıt altına alınıyor. 
Yapılan planlama doğrultusunda aynı 
sistem Ataşehir’in diğer parklarında 
da uygulanacak.

nında her gün yeni bir başarı hikayesi 
duyuyoruz. Bütün bunlar, engelli kar-
deşlerimiz için bir lütuf değil, insan 
hakkının teslimi demektir. Engelli 
bireylerin hayata katılabilmeleri için 
ihtiyacımız olan şey;  ince işçilik ama 
daha önemlisi ince fikirliliktir. Şehir-
lerimizin mimarisi kadar, bu konuda 
göstereceğimiz dikkat de önemlidir. 
Engellilere tahsis edilmiş park yeri, 
yürüme yolu, asansör gibi imkanları 
bazen şuursuzca kullanabiliyoruz.  Bu, 
engelli kardeşlerimizin hayatında daha 
büyük bariyerlere dönüşüyor. Bir yere 
engelli tabelası asmakla iş bitmiyor. 
Bütün mesele, herkesin buna uygun 
tavır sergilemesi. Birlikte yaşamanın 
özü olan nezaketi elden bırakmama-
mız gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızı, 
engelli bireylerin öncelik hakkını ko-
şulsuz olarak kendilerine teslim etme-
ye davet ediyorum.”

“Evlatlarımız toprağı delen bir 
kardelen gibi güneşle buluşacaklar”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-
met Muharrem Kasapoğlu ise ko-
nuşmasında şunları söyledi: “Özel 
ihtiyaç sahibi bireylerin hayatlarını 
kolaylaştırmak ve sürdürülebilir bir-
takım çalışmalar yapmak sadece bir 
günün değil her günümüzün önemli 
bir gündem maddesi. Bu özel eğitim 
merkezimizden istifade edecek her bir 

evladımızın heyecanını şimdiden yü-
reğimizde hissediyoruz. Böyle bir kut-
lu amaç için elimizi gönlümüzü taşın 
altına koymaktan hiçbir zaman geri 
durmayacağız. Engelli bireylerimizin 
sahip olduğu haklardan yararlanmala-
rı uğruna tüm imkanlarımızı seferber 
etmeye devam edeceğiz. Bu hepimizin 
ortak sorumluluğu ve önceliğimiz. 
Okulumuz engelli çocuklarımıza fırsat 
eşitliği sağlayacak. Bu vesileyle evlatla-
rımız toprağı delen bir kardelen gibi 
güneşle buluşacaklar.”

 Hayat Paylaşım ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Revna Demirören de 
konuşmasında şunları söyledi: “Bizler 
Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derne-
ği olarak yüreğimizde güzel ülkemize 
duyduğumuz sonsuz sevgi ve sadakat, 
aklımızda yüce milletimize sunmak 
istediğimiz  sonsuz bir hizmet aşkı 
ile çıktığımız uzun bir yolculuğun en 
anlamlı duraklarından birindeyiz. İşte 
bu  çok anlamlı durakta varlıklarıyla 
bizleri onurlandıran siz çok değerli 
konuklarımızı en içten sevgi ve saygı-
larımla selamlıyor ve hepinize büyük 
bir heyecanla hoş geldiniz diyorum. 
Başkanı olmaktan onur ve mutluluk 
duyduğum ‘Hayat Paylaşım ve Daya-
nışma Derneğimiz’ adından da anlaşı-
lacağı gibi iyi yürekli düşleri gerçeğe 
dönüştüren bir azim ve kolektif ira-

denin nice dezavantajlı bireylerimize 
umut ve dayanak oluşturduğu güçlü 
bir sivil toplum kuruluşudur. Bu gü-
cümüzün kaynağı ise her geçen gün 
çok daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşan 
derneğimizin üyeleri ve değerli bağış-
çılarımızın birbirine kenetlenmiş olan 
sımsıcak yürekleridir.”

Hayat Paylaşım ve Dayanışma 
Derneği’nin (HAYPADER) yaptırdığı  
HAYPADER  Özel Eğitim Uygulama 
okulunda fiziksel ve zihinsel engel-
li çocukları eğitim görecek. Okulda 
İstanbul ‘da yaşayan 1. ve 2. kademe 
öğrenciler için, ihtiyaç sahibi, fiziksel 
veya zihinsel engelli çocukların eğitim 
görmesi için kurulmuş olan toplamda 
33 adet derslikten oluşan, bunların 24 
adet gurup derslikleri, 6 adet bireysel 
eğitim derslikleri 3 adeti çift engel 
derslikleri olarak Milli Eğitimin İh-
tiyacı doğrultusunda düzenlenmiştir. 
Bununla beraber, 1adet görsel sanat-
lar atölyesi, uygulama evi, 2 adet ra-
hatlama odası, duyu algı odası, müzik 
odası, mescit, fizyoterapi-spor salonu, 
yemek salonu, tuvaletler ve bakım 
odaları bulunmaktadır.

Protokol konuşmalarının ardın-
dan, okulun yapımında emeği geçen-
lere plaket verildi. 

Ataşehir’in parkları daha güvenli
Ataşehir Belediye Başkan Vekili İl-

hami Yılmaz, şu anda iki pilot parkta 
projeyi hayata geçirdiklerini ve geliş-
tirilen bu sistem sayesinde Ataşehirli-
lerin parklarda güvenle vakit geçire-
bileceklerini vurguladı. Yılmaz, “Bu 
sistemi Ataşehir’in tüm parklarında 
hayata geçireceğiz. Parklarda olumsuz 
olayların önüne geçmek, hırsızlık ve 
bunun gibi kötü olayları engellemek 
için kameralar yerleştirdik. Vatandaş-
lar olumsuz bir durumu bildirdikten 
sonra emniyet, itfaiye ve sağlık mer-
kezleri gibi resmi kurumlarla anında 
iletişim sağlanacak. Olası tehlike böy-
lece takip altına alınmış olacak” dedi.

Arnavutköy Belediyesi, 2 Nisan Otizm Farkındalık 
Günü kapsamında “Sevgi İzi  Projesi” ile özel çocukların 
güvenliğine yönelik çalışmayı hayata geçirdi.

Bağcılar’da orta ve ağır engellilerin faydalanabilmesi amacıyla inşa edilen HAYPADER (Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği) Özel Eğitim ve 
Uygulama Okulunun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile siyaset, sanat ve iş dünyasının tanınan isimlerinin katıldığı törenle gerçekleşti.

Ataşehir Belediyesi, vatandaşların ve özellikle de çocukların güvenliğini sağlamak 
için ilçedeki parklara “acil alarm butonlu güvenlik kameraları” yerleştirdi. Belediyedeki 
merkezden 24 saat boyunca izlenen parklar sayesinde artık çocuklar ve aileler daha 
güvenle vakit geçirecekler. Sistem Ataşehir’in diğer parklarında da uygulanacak.

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi, Yaşlılara Saygı Haftası’nda 3. Geleneksel Nesiller 
Yarışıyor programını düzenledi. Değerlerimize saygı kapsamında köşeler oluşturuldu.
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İBB Beyaz Masa “Engel” Tanımıyor

Bağcılar Engelliler Sarayı, Malezya’ya Rol Model Oldu

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kı-
yıklık Engelliler Sarayı, Malezya’dan 
gelen akademisyenleri ağırladı. Farklı 
üniversitelerde görev yapan öğretim 
üyelerinden oluşan 8 kişilik grup, bir 
hafta boyunca engellilerin eğitim ve 
çalışmalarını yakından takip etti.

Kursiyerlerle birlikte atölyelerde 
derslere giren Malezyalı eğitimciler 
hem öğretmenleri hem de engelli öğ-
rencileri yerinde izledi. Ziyaretçiler, 
zihinselden bedensel engelliye kadar 
bütün engelli gruplarının hayatını 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın belediye başkanlığı dönemin-
de hizmete başlayan İBB Beyaz Masa, 
25 yılda İstanbulluların sorunlarının 
çözümü konusunda büyük mesafeler 
kat etti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü Be-
yaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi, ay-
lık ortalama 1 milyonu aşkın çağrı ala-
rak cevaplandırıyor. İBB Beyaz Masa, 
2018 yılında 13 milyon 637 bin 510 
çağrıya cevap verdi, çözüm buldu. 

İBB engellilerin gözü kulağı oldu
Engelli vatandaşların hayatını ko-

laylaştıracak birçok projeye imza atan 
İBB, mobil ve web uygulamaları üze-
rinden engelli vatandaşlarla aradaki 
görünmeyen mesafeleri kaldırarak aynı 
dili konuşuyor. 

Teknolojik yenilikleri kullanarak 
görüntülü çağrı hizmetini engelli bi-
reylerle buluşturan İBB, Şubat 2017’de 

kolaylaştıran eğitim modellerine hay-
ran kaldı. Burada engellilerin Kuran-ı 
Kerim okuması ve namaz kılması da 
uygulamalı olarak anlatıldı.  Engelli-
ler Sarayı yetkilileri, aralarında profe-
sörlerin de bulunduğu gruba rehabi-
litasyon hizmetleri hakkında da bilgi 
verdi tecrübelerini paylaştı.

“Eğer mümkün olsa burada hiz-
met etmek isterdim”

Malezya’da bir Engelliler Merkezi 
inşa etmeyi düşündüklerini söyleyen 
Malezya Uluslararası İslam Üniver-
sitesi Ekonomi Direktörü Dr. Latifa 
Bibi Binti Musafar Hameed, “Bağcı-

hizmete sunduğu “Gözüm Kulağım 
İstanbul” projesi ile engellilere özel 
bir erişim konforu sağladı. Bol ödül-
lü projeyle; işitme, konuşma ve görme 
engelli vatandaşlar Beyaz Masa’ya 7/24 
görüntülü ve sesli olarak erişebiliyor. 

İşitme ve konuşma engelli bireyler, 
yönlendirme menüsü olmaksızın işaret 
dili bilen personelle direkt olarak gö-
rüntülü iletişime geçebiliyor. Görme 
engelli vatandaşlar da Braille Alfabesi 
olmayan yerlerde ya da ürünlerde Be-
yaz Masa’dan aynı şekilde sesli destek 
alabiliyor. 

Bir yılda 25 bin engellinin soru-
nu çözüldü

Proje kapsamında işaret dili eğitimi 
alan 20 personel özveriyle rehberlik 
hizmeti sunuyor. 153 İstanbul Çağrı 
Merkezine görüntülü olarak kolayca 
erişim sağlayan engelli bireyler; talep-
lerini iletiyor, sorunlarına çözüm bulu-
yor. İBB Beyaz Masa, 2018 yılında 25 
bin engelli vatandaşa görüntülü çağrı 
hizmeti sundu.

lar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık En-
gelliler Sarayı’nı çok beğendik. Engel-
lilerin çok önemsendiğini ve onlara 
değer verildiğini gördük. Çok güzel 
bir yer. Hayran kaldım. Eğer müm-
kün olsa ben de burada hizmet etmek 
isterdim. Biz de kendi ülkemizde bu-
ranın benzeri bir engelliler merkezi 
yapmak istiyoruz. Hem yapısı hem 
işletmesiyle örnek bir tesis. Teknik 
konularda ve eğitim modelleriyle ilgili 
bilgi aldık. Desteklerinden dolayı baş-
ta Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı olmak üzere bütün çalışanla-
ra teşekkür ediyorum” dedi.

Engelli vatandaşlar, “Gözüm Kula-
ğım İstanbul” uygulamasını Android 
ve IOS işletim sistemli akıllı telefon-
larına yükleyerek 153 İstanbul Çağrı 
Merkezine direk ulaşabiliyor. Uygu-
lamanın içinde bulunan Web Chat 
üzerinden yazışma yoluyla da başvu-
ru, talep, önerileri alabiliyor. “Gözüm 
Kulağım İstanbul” uygulaması, 2 yılda 
akıllı telefonlara binlerce kez indirildi. 
Engelli bireyler, gozumkulagim.ibb.
istanbul web sayfası üzerinden de 153 
İstanbul Çağrı Merkezine ulaşabiliyor. 

Yaşamlarını kolaylaştıran ve kon-
forunu arttıran hizmetten memnun 
kalan engelli vatandaşlar, İBB Beyaz 
Masaya teşekkürlerini iletiyor ve dua 
ettiklerini belirtiyor. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi tarafından geliştirilen 
“Gözüm Kulağım İstanbul” projesi, 
dünyada engellilere yönelik verilen ba-
şarılı projeler ve kullanıcı talepleri in-
celenerek adım adım geliştiriliyor. En-
gelli bireyler de projenin gelişimi için 
uygulama üzerinden destek veriyor. 

“Gözüm Kulağım İstanbul Pro-
jesi” kapsamında verilen hizmetler;
• İşaret Dili ile Tercümanlık Desteği 

(Doktor-ticaret-bankacılık-alışveriş 
ve günlük hayatta karşılaşılan du-
rumlar ve ihtiyaçlarla ilgili İşaret 
Dili ile bilgi talebi),

• Ulaşım konuları (Nereye hangi ula-
şım aracıyla gidilebileceği, aracın 
ne zaman geleceği, ulaşım araçla-
rında şoförlerle iletişim kurulması, 
seyahat kartları iptal ve yeni kart 
talepleri),

• Kayıp çalıntı durumları (Seyahat 
kart veya eşya),

• İBB Evde Bakım Hizmetleri (En-
gelli aracı talebi, randevu oluştur-
ma),

“Gözüm Kulağım İstanbul” projesi-
ne ödül yağdı

“Gözüm Kulağım İstanbul” projesi, 
yurtiçi ve yurtdışından birçok saygın 
ödüle layık görüldü. Proje, dünyanın 
en güçlü kurumlarının yarıştığı ulus-
lararası iş ödülleri Stevie International 

ile TÜHİD Altın Pusula Ödülü’ne de 
layık görüldü.
“Gözüm Kulağım İstanbul” projesi-
nin aldığı ödüller;
• Stevie International Business Awar-

ds – Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
kategorisinde ödül (2017 Ağustos),

• Best in Biz Ödülleri – “Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk” kategorisi ödü-
lü (2017 Ağustos),

• TÜHİD Altın Pusula Ödülleri - 
“Kamuda Sosyal Sorumluluk” ka-
tegorisi ödülü (2017),

• Özel Kalem Ödülleri – Gözüm Ku-
lağım İstanbul Projesi ile Yılın Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Ödülü 
(Ekim, 2017),

• Manisa Celal Bayar Üniversite-
si-Türkiye Engelsiz Bilişim Platfor-
mu-Engelsiz Bilişim Belediye Ödü-
lü (Eylül,2018)

Malezya’da yapılacak olan Engelliler Merkezi için, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık 
Engelliler Sarayı’nı ziyaret eden Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi akademisyenleri, 
engellilerle bir hafta boyunca zaman geçirip, spordan sanata kadar eğitimleriyle ilgili 
bilgiler aldılar. Engellilerin eğitim ve çalışmalarını yakından takip ettiler.

İBB Beyaz Masa; “Gözüm Kulağım İstanbul” projesi ile işitme, konuşma ve görme engelli vatandaşların taleplerini görüntülü olarak alıyor, 
sorunlarını kolayca çözüyor. 7/24 hizmet veren 153 İstanbul Çağrı Merkezi, 2018 yılında canlı görüntülü bağlantıyla 25 bin engellinin sorununu 
çözdü. İstanbul genelinde ise 13,5 milyonun üzerinde çağrıya cevap verildi. “Gözüm Kulağım İstanbul” projesi birçok ödül aldı.

Umurbey’de ‘Kadınlar Kahvesi’ Açıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine 
bağlı Umurbey belde belediyesi ta-
rafından ‘Umurbey Kadınlar Kahve-
si’ açıldı. Sadece kadınlara özel olan 
kahvede okey, tavla ve satranç takımı 
da bulunuyor.

Lapseki ilçesine bağlı Umurbey 
beldesinde, 170 metrekare alan üze-
rine 150 bin TL harcanarak yapılan 
100 kişi kapasiteli Umurbey Kadın-
lar Kahvesi hizmete açıldı. Yalnızca 
kadınların gidebildiği kahvede, ka-
dın garsonlar hizmet ediyor. Hafta-
nın 7 günü, 10.00 ile 22.00 saatleri 
arasında açık olan kahvede, kadınlar 
çaylarını yudumlarken, okey, tavla ve 
satranç oynayarak zaman geçiriyor. 
Doğum günü, tanıtım toplantısı, özel 
günler ve grup toplantılarının yapı-
labildiği kadınlar kahvesinde, Bilgi 
Evi’nde hazırlanan el işi ürünler de 
sergileniyor.

“Canım sıkıldı diyen, gelsin”
Umurbeyli bütün kadınları kahve-

ye davet eden kahve çalışanı Hasibe 
Doğan, “Evde canı sıkılan, altın günü 
yapmak isteyen, doğum günü kutla-
mak isteyen kadınlarımıza kahvemiz 
açıktır. Kahvemizde içeceklerimiz de 

mevcut. İlerleyen dönemde burada 
kahvaltı da verilecek. Tavla ve okey 
takımımız var, oynuyoruz. Günleri-
miz güzel geçiyor. Kahvemize, canım 
sıkıldı diyen gelsin, buyursun.” dedi. 
Kahvehane müdavimlerinden Ayfer 
Kartal (29) ise, “Çocuklarımızla ak-
şamları kahveye, çay ve kahve içmeye 
geliyoruz. Doğum günlerimizi kutlu-
yoruz. Arkadaşlarımızla gün yapıyo-
ruz. Arkadaşlarla tavla ve okey oyna-
yarak eğlenceli dakikalar geçiriyoruz” 
diye konuştu.

‘Güzel bir ilgi var’
Umurbey’in en güzel yerlerinde, 

deniz manzaralı ve ferah bir ortam 
içinde kadınlar kahvesini hizmete 
açtıklarını belirten Umurbey Beledi-
ye Başkanı Sami Yavaş, “Bu kahvede 
kadınlarımız rahatça muhabbetleri-
ni yapabilecekler. Doğum günlerini 
kutlayabilecekler. Özel günlerde bu 
kahvede sohbet edip, oyun oynayıp, 
vakit geçirebilecekler. Ayrıca kadın-
larımızın hazırladıkları el işi ürün-
leri de kahvede sergileyebilecekler. 
Herkesin beğenisini aldı. Güzel bir 
ilgi var. Umurbeyli kadınlarımızın 
bu kahvede zaman geçirmesi bizi de 
mutlu ediyor” dedi.
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Ümraniye’de “Misakımillî” Temalı Yıl Sonu Sergisi 

“Akıllı Şehir” Vizyonu Mercek Altında

Meslek Seçiminde Çözüm Üretecek  
Gençler Aranıyor

Meslek edindirme kurslarında 
2017-2018 döneminde 28 branşta,19 
kurs merkezinde yıl boyunca eğitim 
alarak, mezun olmaya hak kazanmış 
bin 228 kursiyerin el emeği göz nuru 
eserlerinden oluşan, “Misakımillî” 
temalı yıl sonu sergisi de Ümraniye 
Santral  Meydan’da kurulan dev çadır-
da açıldı. Sergi açılışına, Kaymakam 
Suat Dercişoğlu, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, İlçe Müftüsü İl-
yas Yılmaztürk ile vatandaşlar katıldı.

Meslek edindirme kursları ilçedeki 
kadınların mesleki becerilerini geliş-
tirmeleri ve kalifiye çalışan sayısının 
yükseltilmesi amacıyla on yılı aşkın sü-
redir toplamda 28.154 mezun vererek 
birçok kadının meslek sahibi olmasını 
sağladı.

Bu kapsamda Kültür merkezleri, 
bilgi evleri ve Gülden Soyak Engelli 
Merkezinde yapılan kurslardaki eği-
timler; Hasta ve Yaşlı Bakımı, Rize 
Bezi Dokuma (feretiko), Mefruşat, 
İğne Oyası, Tezhip, Cam Yaldızlama, 
Bilgisayar, Giyim, Tokat Baskı, El Na-
kışı, Dekoratif El Sanatları, Kalem İşi, 
Türkçe, İngilizce, Arapça, Boşnakça, 
İşaret Dili, Çakıl Taşı ile Resim, Min-
yatür, Yemek Sunum, Pastacılık ve 
Pastane Ürünleri, Gümüş Takı İşleme-
ciliği, Ebru, Çocuk Gelişimi, Hat, Ah-
şap Oyma, Çini, Amigurumi, Resim, 
Kaligrafi, Oyuncak Bebek Yapımı, İlk 

Çanakkale Belediyesinin hibe fay-
dalanıcısı olarak İspanya Tarragona 
Belediyesi, Tarragona Akıllı Şehir 
Platformu ve Türkiye Bilişim Vakfı ile 
ortaklaşa yürüttüğü “Geleceğin akıllı 
şehirleri için ortaklık projesinin” açılış 
ve strateji geliştirme toplantısı gerçek-
leşti. Toplantıda, akıllı şehir kavramı, 
akıllı şehir uygulamalarının faydaları 
gibi konularda bilgi paylaşımları ger-
çekleştirildi. 

Toplantıya, Çanakkale Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan, Tarragona 
Belediye Başkan Yardımcısı Begoa Flo-
ra, Tarragona Akıllı Kent Platformu 
Genel Müdürü Gustavo Cuadrado, 
Türkiye Bilişim Vakfı ve Kale Grubu 
Temsilcileri, Çanakkale’den kurum ve 
kuruluş temsilcileri, Üniversite öğre-
tim üyeleri, mahalle muhtarları, odalar 
ile sivil toplum kuruluşlarının temsil-
cileri katıldı.

Çanakkale Belediyesi ve Tarrago-
na Belediyesi arasındaki işbirliğinin 
geliştirilmesi, Tarragona örneğinden 
hareketle Akıllı Şehir Platformu’nun 
hayata geçirilmesi, her iki şehrin ileri 
düzey akıllı şehir dönüşümünü daha 
da ileriye taşımak üzere uzun vadeli 
işbirliği yapılması ve ortak projeler ta-
sarlanmasının hedeflendiği proje kap-
samında gerçekleşen toplantıda açılış 
konuşmasını Belediye Başkanı Ülgür 
Gökhan gerçekleştirdi.

Projenin içeriği ve akıllı şehir kavra-
mı ile ilgili bir başlangıç yapan Başkan 
Gökhan, “Bu programda İspanya’nın 
Tarragona şehri ile eşleştik. Onlar da 
aynı bizim nüfus yapımızda ve tarihi 
bir kent. Kendileri ile eşleşme prog-
ramında kabul gördük. Bununla ilgili 
hazırlık programı için beraberiz. Akıllı 
şehir, kentlerin gelişimi, kentlerin tek-
noloji fırsatlarından yararlanabilmele-
ri ve insanların daha iyi yaşaması için 
sürdürülebilir yöntemler ve projeler 
üretilmesine yönelik bir kavramdır. 
Günümüzde dünya nüfusunun ya-
rısından fazlası şehirlerde yaşıyor. 
Dolayısı ile gelişen ve değişen dünya 
düzeninde artık ülkeler değil, şehirler 
yarışıyor. Bu nedenle kentlerde yük-
selen nüfusun ihtiyaçları için de daha 
hızlı ve verimli çözümler oluşturmak 
gerektiğini hepimiz biliyoruz. Tekno-
lojik gelişmişlik altyapısını arttıran 
şehirler de bu süreçte öne çıkıyor. Ve 
akıllı şehirler olarak tanımlanıyor. Tek-
nolojiyi şehrin yaşantısına sürdürüle-
bilir bir şekilde katmış olan kentler, 
akıllı şehir olarak adlandırılıyor” dedi.

Başkan Gökhan, “Bu proje kapsa-
mında Kale Grubu ve Türkiye Bilişim 

Yardım, Örgü, Rölyef, Keçe, Kilim 
Dokuma, Makrome, Kuaförlük, Filog-
rafi, El Sanatları toplamda 29 ayrı mer-
kezde, 39 farklı branştan istedikleri bir 
eğitimi uzman eğitmenler eşliğinde ala-
rak; MEB onaylı mesleki eğitim sertifi-
kalarına sahip oluyor. Bugün de kursla-
ra katılan 1761 öğrencinin el emeği göz 
nuru eserlerinden oluşan Milli ve Yerli 
temalı yıl sonu sergisi Ümraniye Kültür 
ve Sanat Merkezinde açıldı.

“29 ayrı merkezde 39 farklı bran-
şta eğitimler”

Sergi açılışına Ümraniye Beledi-
ye Başkanı Hasan Can ve Eşi Saliha 
Can’ın yanı sıra; AK Parti İstanbul 
Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Üm-
raniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğ-
lu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. 
Mahmut Eminmollaoğlu Ümraniye 
İlçe Müftüsü Muharrem Gül, AK Parti 
Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı 
Hülya Taşçı, Ümraniye Belediye Baş-
kan Yardımcıları, Ümraniye İlçe Halk 
Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim 
Aşçı, meclis üyeleri, muhtarlar, Ümra-
niye Belediyesi meslek edindirme kur-
su hocaları, kursiyerler ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Ümraniye Belediye Başkan Yardım-
cısı Türkân Öztürk açılış konuşmasın-
da, 29 ayrı merkezde 39 farklı branşta 
eğitimlerin verildiği ifade etti. Ümrani-
ye Belediye Başkanı Hasan Can yaptı-
ğı konuşmada, “15. sergimizi açıyoruz. 
Bu yıl kurslarımıza katılan 1761 kur-

Vakfı öncülüğünde Çanakkale’nin 
akıllı şehre dönüşümünün hızlandı-
rılması ve kentteki yaşam kalitesinin 
arttırılması amacı ile çalışmalar yapıl-
dı. Biliyorsunuz, bu iki kurumun yü-
rüttüğü Aklım Fikrim Çanakkale Pro-
jesi var ve akıllı kentleşme konusunda 
bize ufuk açtı. Dolayısı ile böyle bir 
projenin de başlangıcını yaptık. Kent 
aktörlerinin akıllı kentleşme yolunda 
bilinçlenmesi ve Çanakkale’de akıllı 
kent vizyonunun sürmesi konusun-
daki çabaları destekliyoruz ve gelecek 
vizyonumuzun da önemli bir parçası 
haline getirmeyi hedefliyoruz. Çanak-
kale Belediyesi olarak kaynaklarımızı 
verimli kullanmak ve sahada etkin 
hizmet üretimi için teknolojik alt yapı-
mızı da geliştirmek için çalışmaları iyi 
takip ediyoruz.” diye konuştu.

“İki şehir arasında böyle bir deği-
şimi başlatmakoldukça önemli”

Toplantıda bir konuşma gerçekleş-
tiren Tarragona Belediye Başkan Yar-
dımcısı Begoa Flora ise, “Aslında, iki 
uzak şehir arasında böyle bir organi-
zasyonu yapmak oldukça zor bir iş. Bu 
kapsamda düzenlenen bu organizasyo-
na emek verenlere teşekkür ediyorum. 
Buradaki programımızda çok temiz, 
dikkatli ve özenli bir şehirle karşılaş-
tık. Başkanımıza da bu projeyi baş-
lattığı için teşekkür ederim. Bence iki 
şehir arasında böyle bir değişimi baş-
latmak oldukça önemli. Küreselleşme 
döneminde özellikle yerel yönetimler 
için teknik, sosyal ve katılımı organi-
ze etmek oldukça zorlu bir süreç. Bu 
anlamda bu çalışmaların önemli proje-
ler olduğunu düşünüyorum. Belediye 
olarak bizim ilk adımımız, dolayısı ile 
buradan gelen deneyimle bilgi biri-
kimimizi artırmak önemli. Bu proje 

sonucunda oldukça olumlu sonuçlara 
ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

Programda Tarragona Akıllı Kent 
Platformu Genel Müdürü Gustavo 
Cuadrado da Tarragona kentindeki 
akıllı kent uygulamalarına ilişkin de-
taylı bilgiler verirken, Novusens İno-
vasyon ve Girişimcilik Enstitüsü Ku-
rucu Ortağı Berrin Benli de akıllı şehir 
kavramı, bu konudaki uygulamalar ve 
örnekler üzerine bir sunum gerçekleş-
tirdi. Benli, akıllı şehir kavramının her 
ne kadar teknolojiyle ilişkilendirilse de 
teknolojinin burada sadece bir araç ol-
duğunu, bu konudaki ortak tanımın, 
“insan yaşamının kalitesini arttırmaya 
yönelik çalışmalar” olduğunu söyledi. 
Çanakkale’de de akıllı şehir uygula-
maları çerçevesinde güzel çalışmalar 
olduğunu kaydeden Benli, akıllı şehir 
uygulamalarının en temel faydalarının; 
kaynakların verimli kullanımı, çevresel 
sürdürülebilirlik ve ekonomik refah ol-
duğunu kaydetti.

Proje hakkında
Geleceğin Akıllı Şehirleri için Or-

taklık Projesi, Avrupa Birliği Katılım 
Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kap-
samında Dışişleri Bakanlığı Avrupa 
Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen 
“Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında 
Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kap-
samında yürütülüyor. Türkiye Beledi-
yeler Birliği (TBB), Vilayetler Birliği 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel 
Yönetimler Genel Müdürlüğü prog-
ramın üç kilit paydaşını oluşturuyor. 
Programın ana yararlanıcısı olan Av-
rupa Birliği Başkanlığı ile birlikte bu 
üç kilit paydaş kurum, ülkemizde ger-
çekleştirilen şehir eşleştirme faaliyet-
lerinde kamuyu temsilen rol oynayan 
aktörler olma niteliği taşıyor. 

siyerimizi tebrik ediyorum. Genç-Mek 
kursumuz da gençler tarafından büyük 
ilgi gördü. Gençlerimizin bu kadar gü-
zel el becerilerine sahip olduğunu gör-
mek beni çok mutlu etti”dedi. 

Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat 
Dervişoğlu, “Milli ve Yerli temalı yıl 
sonu sergi açılışının hayırlara vesile 

olmasını temenni ediyorum. Emeği 
geçen herkesi kutluyorum” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rav-
za Kavakçı Kan selamlama konuşması 
yaparak, “Kadınlarımızın bu tür kurs-
lara katılarak böylesine güzel eserleri 
ortaya çıkarması bizleri çok mutlu 
ediyor. Tüm kursiyerlerimizi kutlu-

yorum”diyerek,  15 yıldır ilçedeki 
hizmetlerinden dolayı Başkan Hasan 
Can ve ekibine teşekkürlerini sundu. 
Konuşmaların ardından Başkan Hasan 
Can ve tüm protokol kursiyerlere serti-
fikalarını takdim ederek, Milli ve Yerli 
Yıl Sonu Sergisi’nin açılış kurdelesini 
kesti ve sergiyi gezdi. 

Ümraniye’de ikamet eden kadınların iş hayatında aktif olarak yer almalarına ve mesleki olarak bir alanda uzmanlaşarak, ev ekonomilerine katkıda bulunmalarına 
imkân sağlayan meslek edindirme kurslarındaki ürünlerin sergilendiği “Misakımillî” temalı yıl sonu sergisi Ümraniye Santral Meydan’da kurulan dev çadırda açıldı. 
Ümraniye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren meslek edindirme kurslarından 2004’ten bu yana 24 bin 55 kişi mezun oldu. 

Çanakkale Belediyesinin hibe faydalanıcısı olarak İspanya Tarragona Belediyesi, 
Tarragona Akıllı Şehir Platformu ve Türkiye Bilişim Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğü “Geleceğin 
Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesi” açılış ve strateji geliştirme toplantısı, 12 Mart 2019 Salı 
günü gerçekleşti. Toplantıda, akıllı şehir kavramı, akıllı şehir uygulamalarının faydaları gibi 
konularda bilgi paylaşımları gerçekleştirildi.

Pendik Belediyesi tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği’nden 
hibe desteği almaya hak kazanan “Meslek Seçiminde Gençlik 
Politikaları” Projesi ile 15-30 yaş arası 48 lise ve üniversite 
öğrencisi bir araya gelerek meslek seçimi konusunda 
yaşadıkları sorunları tespit edip çözüm yollarını da yine 
kendileri üretecek.

Başakşehir’de, KOBİ ve girişimcilere bir destek de Living Lab 
İnovasyon ve Teknoloji Merkezinden geldi. KOBİ ve girişimciler 
için düzenlenen Mali Tablolar Eğitimi yoğun ilgi gördü.

Living Lab’den Girişimcilere 
Eğitim Desteği

Pendik Belediyesi “Meslek Seçimin-
de Gençlik Politikaları” Projesi, genç-
lerin meslek seçimi, mesleğe yönelme 
konusunda yaşadıkları güçlükleri tes-
pit ederek bu konuda kendi çözüm-
lerini üretmelerine yardımcı olacak. 
Pendik Belediyesinin Avrupa Birliği’n-
den hibe desteği almaya hak kazandığı 
projede görev alacak gençler; İstanbul 
ve Bursa’dan 15-30 yaş arası 48 lise ve 
üniversite öğrencisi veya mesleğe yeni 
başlayanlar arasından seçilecek. Pro-
jeye internet sitesi üzerinden başvuru 
yapabilecek. Projede yer alacak gençler 
mülakatla belirlenecek. Proje 3 aşamalı 
yürütülecek

Proje; hazırlık, uygulama ve değer-
lendirme olmak üzere 3 aşamalı yürü-
tülecek. Uygulama aşamasında Pen-
dik’te 2 bölgesel ve 1 ulusal toplantı 
gerçekleştirilecek.

1. Bölgesel toplantıda katılımcılar, 
meslek seçimine yönelik yaşanan so-
runları çok yönlü olarak konuşacak ve 
ortakların bulunduğu şehirlerde yaşa-
yan gençlere yönelik soruların sorula-

Başakşehir Belediyesi, küçük ve orta 
büyüklükteki işletmeler ile girişimcilere 
destek veriyor. KOSGEB ile işbirliği ya-
parak üç yıldır Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimleri düzenleyen Başakşehir Bele-
diyesi, KOBİ ve girişimciler için Living 
Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezin-
de yeni bir eğitim programı düzenledi.

Mali Tablolar Eğitim programında, 
katılımcılara aşağıdaki başlıklarda eği-
timler verildi.
• Mali tabloların tanımlanması mali 

tabloları doğru okumanın kobi ve 
girişimcilere faydaları,

• Bilançonun tanımı, yapısı ve ilkeleri,
• Bilanço kalemlerinin incelenmesi,
• Gelir tablosu tanımı yapısı ve  ilke-

leri 
• Gelir tablosu kalemlerinin incelen-

mesi  gibi konularda eğitim verildi.

Programla ilgili bilgi veren KOBİ ve 
Girişimciler İçin Mali Tablolar Eğitme-
ni, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi 
Murat Taşdelen; “Bu eğitimle katılım-
cıların, işletme ile hangi yönden ilişkili 
olursa olsun (borç-öz kaynak yatırımcı-
ları, devlet, bankalar, ortaklar, tedarik-
çiler, müşteriler, çalışanlar, yöneticiler 
vb.) işletmenin geçmiş dönemlerdeki 
mali  durumu ve finansal performansı-
nı doğru bir şekilde değerlendirebilme-
leri ve işletme ile ilgili sağlıklı kararlar 
alabilecek duruma gelmeleri, örnek 
uygulama ile pratik yapılarak mali tab-
loların tanıtılması, okunması, doğru 
bir şekilde yorumlanması ve bu sayede 
firmanın finansal durumunun tespiti-
nin yapılabilmesi hedeflendi.” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.

Eğitim sonunda 40 katılımcıya ser-
tifikaları takdim edildi.

cağı bir anket hazırlayacak. Hazırlanan 
anket her katılımcı tarafından 20 kişi 
üzerinde uygulanacak.

2. Bölgesel toplantıda gençler, yap-
tıkları anketlerin sonuçlarını sunacak. 
Gençler, sonuçlar doğrultusunda doğ-
ru meslek seçimine yönelik bölgesel ve 
ulusal bazda yapılması gerekenlere yö-
nelik görüşlerini belirtecek ve sorunun 
çözümüne yönelik öneriler getirecek.

Ulusal Zirvede ise sorunun çözü-
müne Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, 
Valilikler, İl Milli Eğitim Müdürlükle-
ri, Üniversiteler, Belediyeler, Belediye 
Meclis Üyeleri, Kent Konseyi Üyeleri, 
eğitim ve gençlik alanında çalışmalar 
yapan Sivil Toplum Kuruluşları ve çe-
şitli kurumlarda görev alan üst düzey 
yöneticiler de davet edilecek. Bu yö-
neticilere yapılan çalışmalar video, su-
num vb. görsellerle anlatılarak kendile-
rinden beklenenler iletilecek. Önceden 
taleplerin iletildiği kurumlara söz hak-
kı verilecek ve onların bu anlamda bu-
güne kadar yaptığı çalışmalar ve proje 
çıktıları sonucunda yapabilecekleri ça-
lışmalar değerlendirilecek.
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Çocuklara Büyükşehir Koruması

Kutadgu Bilig Belgeseli 
Seyirciyle Buluştu

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevliyken trafik 
kazası geçirerek şehit olan itfaiye erleri Erhan Yazkan 
ve Aykut Kabakçıoğlu’nun ailelerine Bolu Belediyesi 
tarafından ev hediye edildi. Evlerin tapusunu ailelere 
teslim eden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Bolu 
Belediyesi olarak şehitlerimizin ailelerine sahip çıkmak 
bizim görevimiz” dedi.

Şehit İtfaiye Erlerinin Ailelerine 
Bolu Belediyesinden Ev

Boğazlıyan Kaymakamı Milli Şehit Kemal Bey Anıldı

Eyüpsultan Sultan Belediyasi tarafın-
dan  ll.Abdülhamid, vefatının 101. yılın-
da, “Akıl, Bilim ve Adalet Sultan ll.Ab-
dülhamid” paneli düzenlendi.

Moderatörlüğünü Süleyman Faruk 
Göncüoğlu’nun yaptığı panele konuşma-
cı olarak Dr. Raşit Gündoğdu, Prof. Dr. 
Hamza Gündoğdu ve Doç. Dr. Teyfur 
Erdoğdu katıldı. Panelin ardından katı-
lımcılar çok özel fotoğrafların yer aldığı 
“Cülus Yolunda Başlayan En Uzun 33 
Yıl” adlı fotoğraf sergisini gezdi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği 
panelde II.Abdülhamid Han’ın mille-
te hizmet yolunda geçirdiği tam 33 yıl 
konuşuldu. Panelde açılış konuşması-
nı yapan moderatör Süleyman Faruk 
Göncüoğlu, döneminde pek anlaşıla-
mamış bir yönetici olan II.Abdülhamid 
Han’ın bugün de anlaşılması gereken 
noktada biraz hamasete kurban gittiği-
ni söyledi.

“Cumhuriyet Dönemi’nin altyapısı 
Abdülhamid Dönemi’nde kuruldu”

“Tarihçinin görevi tarihin namu-
sunu temizlemek değildir. Dönemi ve 
şartları içerisinde her şey değerlendi-
rilmek zorundadır” diyen Göncüoğlu 
şöyle devam etti: “Şunu da unutmaya-
lım Sultan II.Abdülhamid bir insan ve 
Sultan Abdülhamid şehzadeliği döne-
minde bir gencin yapması gereken her 
şeyi yapmıştır. Teknesiyle açılan, ata 

Tekke Işıklar Köyünde 2018 yılında 
çıkan bir yangına müdahalede bulun-
mak üzere yola çıkan itfaiye aracıyla 
köy yolunda kaza yaparak şehit olan 
itfaiye erleri Erhan Yazkan ve Aykut 
Kabakçıoğlu’nun ailelerine Bolu Bele-
diyesi tarafından birer tane ev hediye 
edildi. Evlerin tapularını şehit ailelere 
bizzat takdim eden Bolu Belediye Baş-
kanı Alaaddin Yılmaz yaptığı konuş-
mada şu ifadelere yer verdi:

“Bolu Belediyesi olarak bizim en 
güçlü yapımız İtfaiye teşkilatıdır. Bi-
zim İtfaiye teşkilatımız Türkiye’deki bir 
itfaiye ile karşılaştırılacak niteliklerin 
çok daha üstündedir. Avrupa’dan da iyi 
durumdadır. Bizim İtfaiye teşkilatımız 
çok yoğun kazaların yaşandığı bir yer-
de olmamız hasebiyle, kazalara anında 
müdahale eden bir ekiptir. Bizim İtfai-
ye teşkilatımız ola ki kayak merkezinde 
kayak yapanlar kayboldu. Teşkilatımız, 
kayak takımlarını giyip kaybolanları 
bulabilecek kapasitededir. Hatta su altı 
kurtarma ekibi su altında kaybolan bir 
insanı bulabilecek durumdadır. Yangın 

Kartal Belediyesi, 10 Nisan 
1919`da idam edilen, 14 Ekim 1922 
tarihinde de ‘Milli Şehit’ ilan edilen 
Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi Kaymaka-
mı Kemal Bey’i, ölümünün 100. yı-
lında unutmadı. Mütareke dönemine 
kurulan özel bir mahkeme tarafından 
yargılanarak Beyazıt Meydanı’nda ası-
lan ve cenazesi Kadıköy Kuşdili’ndeki 
aile mezarlığına defnedilen Boğazlıyan 
Kaymakamı Kemal Bey için düzenle-
nen anma törenine; Kartal Belediye 
Başkanı Gökhan Yüksel, önceki dönem 
Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, 
Kartal Belediyesi Birim Müdürleri ve 
çeşitli sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş 
katıldı. Kadıköy Söğütlüçeşme’de bu-
lunan Kuşdili Mezarlığında gerçek-
leşen anma töreni; İstiklal Marşı’nın 

binmeyi çok seven, sanata meraklı olan, 
Türk mimarisinin nefes alması için ha-
yaller kuran, alaturka müzik dinleyen, 
tiyatroyla ilgilenen bir şehzade.”

Ayrıca Göncüoğlu, Cumhuriyet 
Dönemi’nin bütün felsefi altyapısının 
Sultan II.Abdülhamid Dönemi’nde 
kurulduğunu belirtti.

“Osmanlı Devleti’ni, kanun dev-
letinden hukuk devletine taşıdı”

Abdülhamid’in çocukluğunda ve 
gençliğinde Avrupâi bir yaşam tarzını 
beğenen bir babanın çocuğu olarak 
büyüdüğünü söyleyen Teyfur Erdoğdu, 
veliaht olmadığı için bütün hayatla iç 
içe olarak, ilgi alanlarıyla kendisini zen-
ginleştirdiğini ifade etti.

Abdülhamid’in modern dünyayı an-
layan ve onu da gözleriyle gören bir pa-
dişah olduğunu vurgulayan Erdoğdu, 
şu ifadelerle devam etti: “Kendi mem-
leketinin yarışta geride kalmaması için, 
haysiyetli bir insan olduğu için, sadece 
kendini ya da sadece kendi memurunu 
değil halkıyla beraber topyekun bir kal-
kınma hamlesini düşündü.”

Abdülhamid Han’ın, Osmanlı Dev-
leti’ni kanun devletinden hukuk devle-
tine taşıdığını belirten Erdoğdu, “Ka-
nunların yürürlükte olması bir devleti 
hukuk devleti kılmaya yetmez. Bu ayrı-
mı 2.Abüdlhamid Han çok iyi biliyor. 
Esas meselesi kanun devleti olmak de-
ğil, o kanunun kabul edilebilir hukuka 
uygun olması idi.” dedi.

Fotoğrafçılığın Türkiye’ye II. Ab-

dülhamid zamanında geldiğini söyleyen 
Hamza Gündoğdu şunları kaydetti: 
“Bugün imparatorluğun neresinde han-
gi eser varsa biz o yapıların o günkü ta-
rihlerde hangi durumda olduğunu o fo-
toğraflardan anlıyoruz. Ulaşıma büyük 
önem veriyor ve demir yollarını geliş-
tirmek üzere çalışmalar yapıyor, vapur 
iskelelerini faaliyete geçiriyor, mimarlık 
okullarını geliştiriyor.”

Gündoğdu, “II. Abdülhamid Han 
kendi döneminde eğitim, ulaşım ve sağ-
lık alanlarına özellikle önem vermiş ve 
bu alanlarda sayısız eser inşa ettirmiştir” 
şeklinde konuştu.

“II. Abdülhamid ilk ciddi PR ve 
propaganda çalışmalarını yapmıştır”

Sultan II. Abdülhamid’in koleksiyo-
nundaki fotoğraflardan birkaç tane çek-
tirerek bir kısmını çeşitli ülkelere gön-
derdiğini belirten Dr. Raşit Gündoğdu 
ilk ciddi PR ve propaganda çalışmaları-
nı yaptığını söyledi ve şöyle devam etti: 
“Anadolu’nun neresine gidersek gide-
lim Abdülhamid tarafından yaptırılmış 
camiler ya da mektepler görüyoruz. 
Modern manada eğitim öğretim veren 
kurumların onun döneminde kuruldu-
ğunu görüyoruz. Hasta adam imajı olan 
devleti bu şekilde müreffeh bir devlet 
haline getirmek için uğraşmıştır.”

Panelin sonunda konuşmacılar, din-
leyicilerden gelen soruları yanıtladı. Ka-
tılımcılar panelin ardından, çok sayıda 
seçkin fotoğrafın da yer aldığı fotoğraf 
sergisini ziyaret etti.

söndürme olayını söylemek bile iste-
miyorum. Biz yangına on yedi saniye-
de çıkan ve hiçbir problem olmadan 
yangın söndürme çalışmalarını gerçek-
leştiren ciddi bir ekibe sahibiz. Bizim 
ekibimiz idareci bile olmadan işlerini 
başarabilecek güçtedir.”

Başkan Yılmaz konuşmasının de-
vamında Bolu Belediyesi olarak şehit 
ailelere sahip çıktıklarını belirterek; 
“Hiçbir yerde sıkıntı yaşamak isteme-
yiz fakat bir yandan da iki tane yiğit 
delikanlımız yangına giderken kaza ge-
çirerek şehit olmuşlardır. İtfaiye şehit-
lerimizdir bunlar. Şehitlerimiz için ne 
kadar ağıt yaksak ne kadar üzülsek az-
dır. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. 
Onlar adına geride kalanlara birer da-
ire vermeyi meclisimiz kabul etti. Ben 
de acılı ailelere en azından hatırlanma 
açısından bugün tapularını veriyorum. 
Evet, şehitlerimizi geri getiremeyiz, 
ancak bu durum bizim şehit aileleriy-
le yakın ilişki kurmamıza vesile oldu. 
İki şehidimize de Allah’tan rahmet di-
liyorum. Bir daha şehit vermeyi arzu 
etmeyiz ama olduğu zaman da Bolu 
Belediyesi olarak sahip çıkıldığının bi-
linmesini isterim”dedi.

okunması ve ardından tüm şehitler 
için saygı duruşunda bulunulması ile 
başladı. Anma etkinliğinde konuşmacı 
olarak; Prof. Dr. İbrahim Öztek, Rem-
zi Özmen, Doç. Dr. Hanefi Bostan, 
Em. Tümg. Cumhur Evcil, Op. Dr. 
Altınok Öz, Prof. Dr. Mustafa Erkal ve 
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel yer aldı.

Anma töreninde konuşan Op. Dr. 
Altınok Öz, “Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk, Mazide muktedirken bütün kuv-
vetiyle çalışmış olanlara karşı, minnet 
hissi duymayan bir milletin, istikbale 
güvenle bakmaya hakkı yoktur- diyor. 
Biz de bedeniyle, canıyla bedel ödeyen 
Boğazlıyan Kaymakamı Milli Şehit 
Kemal Bey’e bir minnet duygusu ifa-
desiyle buradaydık. Ama burada daha 
büyük bir mutluluğu yaşıyorum. Ben-
den sonra seçilmiş olan, Gökhan Yük-
sel kardeşimin aynı hassasiyeti gösterip 
Kartal Belediyesi kurumsal kimliğiyle 

bu anmayı devam ettirdiğini görmek 
beni daha çok mutlu etti”dedi.

Daha sonra söz alan Kartal Belediye 
Başkanı Gökhan Yüksel, “Bu milli ve 
manevi günde Boğazlıyan Kaymakamı 
Milli Şehit Kemal Bey’i rahmetle yad 
ediyorum. Değerli akademisyenler bu 
konu hakkında detaylı bilgileri verdi. 
Şunu da ifade etmekte fayda var; Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, İstanbul iş-
gal altındayken yaşanan en elim hadise 
olarak nitelendirdiği, 1922 yılında da 
hakkını teslim ederek milli şehit ilan 
ettiği Sayın Kaymakamımızın anma 
töreninde sizleri görmek, beni ziya-
desiyle mutlu ediyor. Emperyalizmin 
ayak oyunlarına boyun eğmeyeceğiz. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin içerisinde 
kardeşçe yaşamaya; bunu anlamaya ve 
anlatmaya, milli ve manevi değerleri-
mize sahip çıkmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu.

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanı-
labilir bir kent olması hedefiyle her 
alanda önemli yatırımları hayata geçi-
ren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraf-
tan toplumun tüm kesimlerinin huzur 
içinde yaşayabilmesi amacıyla sosyal 
projeleri de bir bir devreye alıyor. 
Özellikle son yıllarda yaşanan çocuk 
kaçırma olaylarının artması üzerine 
harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 
çocukların yoğun olarak zaman geçir-
dikleri park ve bahçeleri daha güven-
li hale getirmek amacıyla kamerayla 
izleme sistemlerini kurmaya başladı. 
İlk etapta Hüdavendigar Kent Parkı, 
Botanik Park ve Kültürpark’ta hayata 
geçirilen uygulama ile çocuk parkları 
24 saat boyunca kameralarla takip edi-
liyor. Yerli ve milli yazılım kullanılarak 
hayata geçirilen çalışmada, izlemenin 
yanı sıra güvenlik noktası ile karşılıklı 

Esenler Belediyesi 2016-2017 
Kültür Sanat Sezonuna, doğumunun 
1000. yıldönümü nedeniyle Yusuf Has 
Hacip’in adını vermişti. “2019 UNES-
CO Kutadgu Bilig Yılı” ve Yusuf Has 
Hacib’in Kutadgu Bilig isimli eserini 
yazışının 950. yıl dönümü kapsamında 
destek verdiği “Kutadgu Bilig Belgese-
li”  galasını yaptı. Dr. Kadir Topbaş 
Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşen 
galaya Esenler Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı Hasan Taşçı, Sinema Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanı Enver Ars-
lan, Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, 
belgesel film ekibi ve çok sayıda sanat-
sever katıldı.

Belgesel izleyenleri büyüledi
Yönetmenliğini Kamil Koç’un üst-

lendiği, Türk yazı dilinin ilk siyasetna-
mesi olan Kutadgu Bilig’in yaşatılması 
ve yeni nesle tanıtılması amaçlanan bel-
gesel, izleyenlerden tam not aldı.  Ana 
sponsorluğunu Esenler Belediyesinin 
üstlendiği, Sinema Genel Müdürlüğü 
ve  Kültür ve Turizm Bakanlığının da 
katkı verdiği projenin danışmanlığı-
nı, “Yusuf Has Hacib Kültür Sanat 
Sezonu” kapsamında “Kutadgu Bilig 

görüşme imkanı da sağlanıyor. Her-
hangi bir olumsuzlukta kameranın 
monte edildiği direk üzerindeki bu-
tona basılması halinde güvenlik nok-
tasına uyarı geliyor ve anında bölgeye 
güvenlik birimleri sevk ediliyor.

Daha güvenli Bursa için
Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-

nur Aktaş, sistemin pilot olarak 3 
parkta uygulandığını ve kısa zamanda 
tüm çocuk parklarının çok daha gü-
venli hale getirileceğini söyledi. Huzur 
ve güvenle yaşanılabilecek bir şehrin 
inşası için çalıştıklarını ifade eden 
Başkan Aktaş, “Parklarımız kameralar-
la sürekli izleniyor. Bir sorun halinde 
butona basılıp, yardım istenebileceği 
gibi güvenlik ekiplerimiz kameralarda 
gördükleri olumsuzlar karşısında da 
anında müdahale edebilecekler. Ar-
tık anneler çocuklarıyla parklarımızla 
huzur ve güven içinde vakit geçirebi-
lecekler”dedi.

Okumaları” programını da gerçekleşti-
ren, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Taş yaptı. 2017 yı-
lında Kırgızistan’da çekimleri başlayan 
belgeselde,  Prof. Dr. İbrahim Taş, Dr. 
S. Kaçalın, Prof. Dr. Zuhal Ölmez, 
Yard. Doç. Dr. Özcan Tabaklar, Gök-
han Yılmaz, Recep Yürümez ve Turgan 
Kocamehmedova’nın röportajları da 
yer alıyor.

Belgesel 950 yıl öncesinin ruhu-
nu yaşatıyor

Belgeseli aktarırken anlatım dili ve 
içeriğine odaklandıklarını söyleyen Yö-
netmen Kamil Koç, “Kutadgu Bilig, 
Kur’an harfleri etrafında nasıl bir mil-
let olduğumuzu ortaya koyan ilk edebi 
metin. Belgeselin anlatısını kurarken 
zamanlar arası geçiş ile dün ve yarın 
arasında bugünü de ele almaya gayret 
ettik. Belgeselimizin ana karakteri olan 
Yusuf ile eserin müellifi Yusuf Has Ha-
cip arasındaki özdeşlik ilişkisine ikinci 
bir katman kazandırarak, eserde bahsi 
geçen karakterler arasında da bir iliş-
ki kurmaya çalıştık. Bu yaklaşım bize 
hem belgeselin şekil-içerik uyumunu, 
hem de 950 yıl evvelinde yazılmış ede-
bi bir eserin ruh dünyasını günümüze, 
gençliğimize anlatım noktasında bü-
yük kolaylık getirdi”dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi özellikle son yıllarda yaşanan 
çocuk kaçırma olaylarının önüne geçebilmek amacıyla, 
çocuk parklarını 24 saat gözetim altında tutacak 
kamerayla izleme sistemini devreye aldı. Şu anda 3 
parkta başlatılan uygulamanın şehirdeki tüm parklarda 
yaygınlaştırılması hedefleniyor. 

UNESCO tarafından kabul edilen Kutadgu Bilig’in yazılışının 
950. yılı sebebı̇yle hazırlanan “Kutadgu Bilig Belgeseli”nin 
galası Esenler’de yapıldı.

Vefatının 101. Yılı Anısına II. Abdülhamid Paneli

Kartal Belediyesi, 10 Nisan 1919’da idam edilen, 14 Ekim 1922 tarihinde de ‘Milli Şehit’ ilan edi-
len Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi Kaymakamı Kemal Bey’i, ölümünün 100. yılında unutmadı.
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Osmangazi’de İhtiyaç Sahibi Ailelerin 
Yüzü Gülüyor

Sultangazi’de Zeka ve Akıl Oyunları Turnuvası“Okuyoruz Söyleşiyoruz” Projesi
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, “Zeka ve Akıl Oyunları Turnuvası”na 
ev sahipliği yaptı. Turnuvada dereceye giren öğrencilere ise hediyelerini Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay takdim etti. Ödül töreninde konuşan Başkan Altunay, 
eğitimin önemine dikkat çekti. Sultangazi Belediyesi olarak ilçeye 50 yeni okul binası 
kazandırıldığını ifade eden Başkan Altunay, eğitime yönelik yapılan diğer çalışmalar 
hakkında da bilgi verdi.

Çayırova Belediyesinin Çocuk Edebiyatı Günleri 
kapsamında sürdürmüş olduğu “Okuyoruz Söyleşiyoruz” 
projesi Mart ayı öğrenci yazar buluşmasında Editör-Yazar 
Doğukan İşler Çayırova’lı öğrencilerle buluştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
yaklaşan yangın sezonu öncesinde 7 il-
çeye yangına hızlı ilk müdahale sistemi 
kapsamında 100 kırsal mahalleye de 
yangın söndürme tankeri dağıttı.

İl genelinde 662 kırsal mahallede 
bulunan yangın söndürme tankerleri-
ne 100 tane daha ilave oldu. Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi tarafından ha-
zırlanan 100 yangın söndürme tankı 
kırsal mahalle muhtarlarına düzenle-
nen törenle dağıtıldı. Tahsis belgesi 
dağıtım töreninde açılış konuşmasını 
yapan Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Genel Sekreter Yardımcısı ve İtfaiye 
Daire Başkanı Halil Yılmaz yangın 
söndürme tankerleri hakkında bilgi-
lendirmede bulundu. Yılmaz’ın ko-
nuşmasının ardından kürsüye gelen 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai 
Kafaoğlu, İtfaiye hizmetleri hakkın-
da açıklamalarda bulundu. Başkan 
Kafaoğlu, “Büyükşehir Belediyemiz; 
her alanda olduğu gibi İtfaiye Teşkila-
tımızda da gerçekleştirdiği yatırımlar 
ve sağladığı donanım ile büyük bir 
değişim, dönüşüm ve yenilenmeyi 
gerçekleştirmektedir.” diye konuştu.

Yangına hızlı ilk müdahale sistemi
Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai 

Kafaoğlu yangına hızlı müdahale için 
yapılan çalışmaları da değerlendirerek 
gönüllü itfaiyecilik, eğitim ve cankur-
taran hizmetleri hakkında da bilgiler 
verdi. Kafaoğlu, “Daha güçlü Balıke-
sir İtfaiyesi diyerek; hızlı ilk müdahale 
için yerleşim merkezlerinde İtfai olay-
lara ulaşım süresini dünya standardı 
olan 5 dakika ve altına çekmek için 
istasyon sayılarını arttırıyoruz. Son 
1yılda Manyas ve Susurluk binaları-
mızı yeniledik. Ayvalık, Küçükköy ve 
Bandırma OSB’ de yeni itfaiye istas-
yonu açtık. Bugün olduğu gibi yeni 
araç ve ekipmanlar ile takviye ediyo-
ruz. 7 ilçemize; 7 Adet Yangına Hızlı 
İlk Müdahale Sistemi kazandırıyoruz.

Çocukları ve gençleri bilimle bu-
luşturan Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan Bilim ve Kültür Merkezi farklı 
bir etkinliği ev sahipliği yaptı. Tür-
kiye genelinde yapılan “Zeka ve Akıl 
Oyunları Turnuvası” Sultangazi’de 
düzenlendi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bi-
lim ve Kültür Merkezi yapılan tur-
nuvaya ilçe genelinde 32 okuldan 
105 öğrenci;  mangala, pentago, 
EQulibrio, Q-Bitz, kulami, reversi  
gibi zeka ve akıl oyunlarında mü-
cadele etti. Turnuvada çeşitli kate-
gorilerde birinci olan öğrenciler 4 
Nisan’da yapılan İl turnuvasında 
Sultangazi’yi temsil etti.

Gönüllü itfaiyeciliği teşvik ediyoruz
Balıkesirimizin %47’si orman-

lık,%28,5 tarım alanından oluşmak-
tadır. Kırsal alandaki mahallelerimizde 
mevcut 662 su tankerinin sayısını art-
tırarak Büyükşehir Belediyemizce 100 
adet daha su tankerini mahallelerimi-
zin hizmetine sunuyoruz. İtfaiyecilik-
te çok önemli bir proje olan Gönüllü 
İtfaiyecilik sistemi kırsal mahallelerde 
disipline, yönlendirilebilir bir hale 
getirilerek maksimum performans 
hedeflenmektedir. Özellikle kırsalda 
uç bölgelerde açılacak gönüllü itfaiye 
istasyonları ile vatandaşımıza araç, ge-
reç teslimi yapılıp; eğitimleri verilerek 
yangınla mücadelede etkinlik sağlana-
caktır. Bu bağlamda; Sındırgı ilçemi-
zin Yüreğil Mahallesi’nde ilk Gönüllü 
İstasyon uygulamamızı gerçekleştirdik, 
sayıları arttırılacaktır. 

Yangın risk analizi yaparak müda-
hale planı yapıyoruz.

Yangın risk analizi müdahale planı 
ile başta topluma açık yapılar; kritik 
öneme sahip tesisler, sağlık ve eğitim 
kuruluşları olmak üzere yangın öncesi 
binaları tanıma ve müdahale planı ça-
lışmaları yaparak; olası hallerde daha 
bilinçli, daha hızlı ekip sevk ve organi-
zasyon sağlanacaktır.

Afet önesi eğitim önemli
Başta çocuklarımız, gençlerimiz 

ve ev hanımları ile yine büyük önem 
verdiğimiz engelli vatandaşlarımıza 
yönelik bilinçlendirme ve farkında-
lık eğitimlerine hız kesmeden devam 
ediyoruz. İl genelinde son 1 yılda ; 
825 okulda 71418 öğrenciyle tatbi-
kat ve eğitim gerçekleştirilmiştir. Yine 
İl genelinde son 1 yılda; 1459 iş yeri 
denetimi yapılarak yangın yeterlilik 
belgesi düzenlenmiştir. Afet öncesi; 
eğitim faaliyetleri ve yangın önleme 
amaçlı kontrolleri ile, Afet sonrası; 
modern araçları, teknolojik ekipman-

ları, eğitimli ve tecrübeli personeliyle, 
sürekli iyileştirmeyi kurum politikası 
olarak benimsemiş İtfaiye Daire Baş-
kanlığımız desteğinde, değer yaratan 
bir eğitim kurumu olan Balıkesir Üni-
versitemizin; İtfaiyecilik mesleği ve 
Teşkilatlarına katkı sağlama ile halkı-
mıza yönelik ileri seviye bilinçlendir-
me ve farkındalık oluşturma çalışma-
larına ivme kazandıracak ve mesleki 
standartlara uygun, ilimiz kültürü ile 
yoğrulmuş nitelikli eleman yetiştiril-
mesi olarak gördüğümüz İtfaiyecilik 
bölümünün Meslek Yüksekokulu bün-
yesinde açılması ile ilgili teklif dosyası 
Üniversitemiz Rektörlüğüne sunul-
muştur.

Yine çok önemsediğimiz sahil ke-
simlerinde 1 Haziran itibariyle Can-
kurtaran hizmetlerini vermeye devam 
edeceğiz. Ayvalık Sarımsaklı, Burha-
niye, Zeytinli, Altınoluk, Akçay, Güre 
ve Erdek’te Su Altı ve Su Üstü Arama 

Kurtarma ekiplerimiz vatandaşlarımı-
zın imdadına koşacaktır. Sadece ge-
çen yıl 87 vatandaşımız boğulmaktan 
kurtarılmıştır.

Tedbirli ve hazırız
2019 ve sonrası için İtfaiye Ku-

rumsal İyileştirme ve Geliştirme 
(KİGA) birimimizce 10’a özel 10 İtfa-
iye projesi hazırlanmıştır. Birkaç tane 
saymak gerekirse; Güney Marmara 
Afet Müdahale ve Destek Merkezi 
oluşturacağız. İtfaiye Eğitim parkı 
alanları yapacağız. Alev Kartalları adı-
nı verdiğimiz İtfaiye Motorize Ekiple-
ri oluşturacağız.”

Konuşmaların ardından Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu 
ve Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik 
ve Belgin Uygur ilçe belediye başkan-
larıyla birlikte kırsal mahalle muhtar-
larına yangın söndürme tanklarının 
tahsis belgesini dağıttı.

Turnuvada dereceye giren öğ-
rencilere ise hediyelerini Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay tak-
dim etti. Ödül töreninde konuşan 
Başkan Altunay, eğitimin önemine 
dikkat çekti. Sultangazi Belediye-
si olarak ilçeye 50 yeni okul binası 
kazandırıldığını ifade eden Başkan 
Altunay eğitime yönelik yapılan di-
ğer çalışmalar hakkında da bilgi ver-
di. Turnuvanın yapıldığı Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür 
Merkezinin Sultangazi Belediyesinin 
kendi öz kaynaklarıyla hayata geçi-
rildiğini kaydeden Başkan Altunay 
şunları söyledi:

“Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bi-
lim ve Kültür Merkezinde çocuklar, 
buradaki bilim atölyelerinde eğle-
nerek bilimin temel ilkelerini öğre-

niyorlar. Bilim Merkezinde ayrıca 
yetişkin ve çocuklara yönelik kütüp-
hane ile spor salonu da yer alıyor. 
Bu merkezi hayata geçirirken temel 
amacımız çocuklarımızın gözlem, 
deney ve araştırma yapmaya teşvik 
ederek, özgün düşüncelerini geliş-
tirmelerine fırsat sunmaktı. Bu dü-
şüncemizi daha sonra bir adım daha 
ileri taşıyarak  ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu yetenekli geleceğin bilim 
insanlarını keşfetmekti. Görüyorum 
ki, çocuklarımızın azmi ve gayreti 
bu hedefe ulaşmada bizlere büyük 
umutlar vermektedir.”

Başkan Altunay konuşmasında 
ayrıca turnuvaya katılan tüm öğren-
cilere bisiklet hediye edeceğinin de 
sözünü verdi.

Büyükşehir’den 100 Adet Yangın Söndürme Tankeri

Vatandaşların sorun ya da ihtiyaç-
larının takibini yapmak ve gerekli ted-
birlerin ilk elden gözlemini sağlamak 
amacıyla ‘Belediyem Benimle’ projesini 
hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, 
gönülleri fethediyor. Mahalleleri tek 
tek gezerek vatandaşın kapısını çalan 
ekip, başta belediyeden yardım talep 
eden vatandaşlar olmak üzere ziyaret et-
tikleri evlerdeki vatandaşların öncelikle 
ekonomik ve sosyal hayat standartla-
rı ile ilgili bir değerlendirme yapıyor. 
Yapılan değerlendirmenin ardından 
ihtiyaç sahibi ailelere erzak, ev eşyası, 
giyecek, yakacak, kırtasiye gibi birçok 
konuda yardımcı olan ekip, son olarak 
90 yaşındaki kemik erimesi hastalığı 
ile yüzde 77 engeli olan Fatma Kara’ya 
hasta yatağı yardımında bulundu.

Belediyem Benimle ekipleri, doğuş-
tan engeli olan 11 yaşındaki Ahmet Efe 
Koyuncu, 83 yaşındaki alzheimer has-
tası Nazo Bayram, 76 yaşında platini 
olan Ayşe Tura ve 9 yıl önce hamilelik 
sırasında felç geçiren Cevriye Güleç’e 
de tekerlekli sandalye hediye etti.

Toplumda, dezavantajlı kesimin 
yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak 
için büyük çaba sarf ettiklerini belirten 
Osmangazi Belediye Başkanı Musta-
fa Dündar, “Özellikle hasta ve engelli 
vatandaşlarımızın sosyal hayattan kop-
malarını engellemek, onları günlük 
yaşamın içinde tutabilmek en büyük 
hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda 
yürüttüğümüz çalışmalar, vatandaşları-
mız tarafından da büyük takdir görü-
yor. Osmangazi’de ihtiyaç sahibi tek bir 
vatandaş kalmayıncaya kadar çalışma-
larımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Sosyal belediyecilik hizmetlerinde örnek projeleri şehre 
kazandıran Osmangazi Belediyesi, ‘Belediyem Benimle’ 
ekibi ile vatandaşın sıkıntılarına çare olmaya devam 
ediyor.

Çayırova Belediyesinin Çocuk Ede-
biyatı Günleri kapsamında sürdürmüş 
olduğu “Okuyoruz Söyleşiyoruz” projesi 
Mart ayı öğrenci yazar buluşmasında Edi-
tör-Yazar Doğukan İşler Çayırova’lı öğ-
rencilerle buluştu. Çayırova’lı çocuklarla 
bir araya gelen yazar, öğrencilerle sohbet 
havasında bir söyleşi gerçekleştirdi.

Yazarlık serüveninin basamaklarını 
anlatarak kendisine yöneltilen soruları 
yanıtlayan Doğukan İşler; “Lise yıllarım-
dan beri öykü, şiir ve deneme yazıyorum. 
Kendi imkânlarımla yazdıklarımı çeşit-
li edebiyat dergilerine gönderiyordum. 
Sonrasında dergilerde yazmaya başladım. 
İstanbul’a üniversite okumaya gelince 
farklı edebiyat ve yayıncılık ortamlarına 
girdim. Farklı insanlarla tanıştım ve ya-

yıncı oldum. Şu an yayınevinde çalışıyo-
rum. Mesleğim editörlük, işim yazarlık. 
Hayatımda kitaplardan başka çok bir şey 
yok. İşe gidiyorum. Eve dönüyorum. Bir 
şeyler yazıyorum sonra bu kitaba dönüşü-
yor” şeklinde bir konuşma yaparak mesle-
ği hakkında bilgiler verdi.

Projeyle birlikte okuyan ve araştıran 
bir nesil yetişiyor

Eğitim, sosyal, kültürel ve sportif 
alanda birçok projeye ev sahipliği yapan 
Çayırova Belediyesinin eğitim alanında 
oldukça etkili olan ve öğrencilere kitap 
sevgisi aşılayarak kitap okuma alışkanlığı 
kazandıran “Okuyoruz Söyleşiyoruz” pro-
jesinin Mart ayı öğrenci yazar buluşması-
na 279 öğrenci katıldı. Keyifli sohbetlerin 
yaşandığı söyleşide öğrencilerin beğenisini 
kazanan Yazar Doğukan İşler, günün so-
nunda ise öğrencilerin okudukları kitap-
ları imzaladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yaklaşan yangın sezonu öncesinde 7 ilçeye yangına hızlı ilk müdahale sistemi kapsamında 100 kırsal mahalleye yangın 
söndürme tankeri dağıttı. İl genelinde 662 kırsal mahallede bulunan yangın söndürme tankerlerine 100 tane daha ilave oldu. 
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri
31 Mart 2019 tarihinde Türkiye genelinde 57 milyon seçmen Yerel Seçimler için sandık başına gitti.  5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri 
seçmek için gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt içinde 57 milyon 58 bin 636 seçmen için 194 bin 390 sandık kuruldu.

Ulaşımdan eğitime ve sağlığa,  kültür-sanat hizmetlerinden 
sosyal hizmetlere kadar kamusal politikaların yerelde 
uygulanmasını sağlayacak kadroların şekillendiği 31 Mart 
Mahalli İdareler genel seçimleri tamamlandı. Mahalli 
İdareler Seçimleri ile önümüzdeki 5 yıl için görev yapacak 
belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi 
üyeleri ve muhtarlar belirlendi.  2019 yerel seçimleri her 
açıdan alışılmışın dışında olaylara ve ilklere sahne oldu. 

Türkiye’nin ilk engelli belediye baş-
kanı Turan Hançerli Avcılar Belediye 
Başkanı seçildi.  Yüzde 52 oyla seçilen 
Hançerli’nin ilk mesajında; “Size söz 
verdim, durmayacağım; size duydu-
ğum hizmet aşkıyla her gün daha istek-
li, daha özverili çalışacağım” dedi. 

1975 yılında Tokat’ta doğan ve çiftçi 
bir ailenin çocuğu olan Turan Hançerli, 
eğitim hayatına köyünde tek öğretme-
nin 5 sınıfı bir arada okuttuğu bir okul-
da başladı. 18 yaşında geçirdiği bir kaza 
sonucunda iki kolunu kaybeden Han-
çerli, hayatını %95 oranında engelli 
olarak ve iki kol protezi kullanarak sür-
dürdü. Turan Hançerli, geçirdiği kaza-
ya rağmen pes etmeyerek 1999 yılında 

Türkiye’nin İlk Engelli Başkanı 
Turan Hançerli 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
lisans eğitimini ve 2011 yılında Bilgi 
Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek 
Lisans eğitimini tamamladı. Avukatlık 
mesleğinin yanında çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarında 25 yıl yöneticilik yapan 
Hançerli, Türkiye Sakatlar Derneğinde 
Genel Başkan Yardımcılığı görevini ve 
engellilerin çatı örgütü olan Türkiye 
Sakatlar Konfederasyonunda hukuk-
tan sorumlu genel se Engelli hakları, 
ayrımcılık ve örgütlenme konularında 
150’yi aşkın seminer ve panel konuş-
ması yaptı. Ayrıca engelliler ve engel-
li dernekleri adına Danıştay ve yerel 
mahkemeler nezdinde gönüllü olarak 
onlarca dava takip etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel 
Seçimlerinin sonuçlarına göre, Eskişe-
hir Büyükşehir Belediye Başkanı olan 
Yılmaz Büyükerşen, Türkiye’nin en 
yaşlı belediye başkanı da oldu. Eskişe-
hir Büyükşehir Belediye Başkan adayı 
olan ve seçimi yüzde 52,26 oy oranı 
ile önde tamamlayan 81 yaşındaki 
Yılmaz Büyükerşen en yaşlı belediye 
başkanı oldu. 

Çankırı Yapraklı ilçesinde Ömer 
Güngör (27 Yaşında), Ordu Gülyalı 
İlçesinde ise Ulaş TEPE (28 yaşında) 
Belediye Başkanı olarak seçildiler ve 

Türkiye’nin En Genç ve En Yaşlı Belediye Başkanları
Türkiye’nin en genç Belediye Başkan-
ları unvanını elde ettiler.

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde 27 
yaşında Belediye Başkanlığına seçilen 
Ömer Güngör yüzde 42,32 oy alarak 
Belediye Başkanı oldu. Yaptığı açık-
lamada, daha önce de Çankırı Ülkü 
Ocakları Başkanlığını yaptığını anla-
tan Güngör, “Halkımızın da teveccü-
hü ile 31 Mart Pazar günü yapılan se-
çimlerde Yapraklı’ya belediye başkanı 
seçildik.” dedi. İlk başlarda ilçe halkı-
nın, genç olmasını tedirginlikle karşı-
ladığını aktaran Güngör, ”Evet genciz 

ama gençliğin verdiği enerji daha fazla. 
Biz bu enerjiyi memleketimize hizmet 
etmek için kullanmak istiyoruz. Onlar 
da sonuçta bizi bu göreve layık gördü-
ler. Bizler de yüzlerini kara çıkartma-
yacağız inşallah. Seçimi kazandıktan 
sonra çok sayıda tebrik aldık. Başkan 
adaylığı sürecinde benden daha genç 
bir belde belediye başkan adayı vardı. 
Onu takip edemedim ama o beldeydi. 
En genç belediye başkan adayıydım, 
inşallah da en genç belediye başkanı 
oldum.” dedi. 

Kaymakamlık görevini Serap Öz-
men Çetin’in yürüttüğü İzmir’in Kara-
burun ilçesinde, belediye başkanlığına 
ilk kez bir kadın getirilirken 4 kadın da 
muhtarlık koltuğuna oturdu.

Türkiye’nin coğrafi olarak en batı-
sındaki yerleşim yerlerinden İzmir’in 
Karaburun ilçesinde, kasım ayından 
bu yana görev yapan kadın kayma-
kama, son yerel seçimlerde ilk kadın 
belediye başkanı ve muhtarlar da ekle-
nince ilçenin yönetimi kadınlara geçti.

Doğal güzellikleriyle bir süre önce 
Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edi-
len, nergis çiçeğiyle ünlü Karaburun, 
1902 yılında ilçe yapıldığı tarihten bu 
yana erkek kaymakamlar ve belediye 
başkanları tarafından yönetildi. İlçe-
nin ilk kadın kaymakamı Serap Öz-
men Çetin’in Kasım 2018’de göreve 
başlamasının ardından kısa sürede ha-

yata geçirdiği uygulamalar, yöre halkı 
tarafından büyük destek gördü. Kadın 
bir kaymakam tarafından yönetilen 
Karaburun’da, bu değişim kendisini 
kısa sürede gösterdi. 31 Mart Mahalli 
İdareler Seçimlerinde belediye başkan 
adayı gösterilen 48 yaşındaki İlkay 
Girgin Erdoğan, erkek rakiplerini geri-
de bırakarak ilçenin ilk kadın belediye 
başkanı oldu. 

Dört mahallede kadın muhtar
İlçe tarihinde kadınlar, mahalle 

muhtarlığında da önemli bir başarı 
gösterdi. 16 mahallesi bulunan ilçede 
birçok kadın, muhtarlık için erkekler-
le yarışırken İnecik Mahallesi’nde Jale 
Buldanlıoğlu, Parlak Mahallesi’nde 
Kadriye Gültekin, Tepeboz Mahal-
lesi’nde Mihriban Vatansever ve Sait 
Mahallesi’nde Alev Erakın, muhtarlık 
koltuğuna oturdu.

Mazbatalarını alan Karaburun’un 
kadın yöneticileri, belediye konağında 
yaptıkları ilk toplantıyla çalışmalarına 
başladı.  Karaburun Belediye Başkanı 
İlkay Girgin Erdoğan, yaptığı açıkla-
mada, süreçte tek kadın aday adayının 
kendisi olduğunu belirterek, şunları 
kaydetti. “İlçemizde kadınların neler 
yapabileceğini, Kaymakam hanım, 
gelince gösterdi. İlk andan itibaren 
kadının siyasette yer almasının siyase-
te ve bölgeye güzellik getireceğini söy-
lüyordum ve ‘mutlaka kadın olmalı’ 
diyordum, çünkü kadın biyolojik ya-
pısı itibarıyla anne olması ve hem so-
runları daha ayrıntılı görüyor hem de 
çözümleri daha pratik. Benim belediye 
başkanı olarak gösterilmem, bölgedeki 
kadınlara cesaret verdi. Birçok kadın 
muhtar adayı, aday gösterilirsem muh-
tar olarak seçilebiliriz diyorlardı.” dedi.

Karaburun’u Kadınlar Yönetecek

Bayburt’un Gökçedere beldesinde 
belediyede 25 yıl işçi olarak çalışan 
Yavuz Bakır, belediye başkanı seçildi. 
Gökçedere Belediyesinde 25 yıl bo-
yunca şoförlük ve iş makinesi opera-
törlüğü yapan Yavuz Bakır, en yakın 
rakibine 83 oy fark atarak uzun yıllar 
hizmetinde bulunduğu belediyenin 
başkanı olarak seçildi. 

Yavuz Bakır yaptığı açıklamada, 
1994 yılında Gökçedere Belediyesi-
ne şoför olarak girdiğini ve aradan 5 
dönem geçtiğini söyledi. Belediyede 

İşçi Olduğu Belediyeye Başkan  Seçildi
çalıştığı süre boyunca verilen görevleri 
layıkıyla yerine getirdiğini buna isti-
naden halkın da teveccüh gösterdiğini 
ifade eden Bakır; “1994 yılında girdi-
ğim belediyede zaman geldi operatör-
lük yaptım. Zaman geldi şoför olarak 
çalıştım. 31 Mart 2019 tarihinde ya-
pılan seçimlerde de belediye başkan-
lığına aday olmuştum. Halkımızın da 
teveccühüyle belediye başkanı olarak 
seçildim. İnşallah onlara layık olmaya 
çalışacağım” dedi.

Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Gü-
vendik köyünde 40 yıldır muhtarlık 
yapan, “Türkiye’nin en yaşlı muhta-
rı” unvanına sahip 93 yaşındaki Ali 
Hamurlu yeniden muhtar oldu. El-
beyli ilçesinin 20 haneli, 73 nüfuslu 
Güvendik köyünde yaklaşık 40 yıldır 
muhtarlık yapan Hamurlu, 1978’den 
bu yana olduğu gibi bugün gerçekleş-
tirilen Mahalli İdareler Genel Seçimle-
ri’nde de geçerli sayılan 57 oyun tama-
mını alarak yeniden muhtar oldu.

Oyların teslim edilmesinin ardın-
dan köyün gençleri muhtarlık binasına 
gelerek Hamurlu ile görüştü. Hamur-
lu, gençlere cami ve köy yolunun ba-
kımı sözünü verdi, çeşitli tavsiyelerde 

bulundu. Hamurlu, yaptığı açıklama-
da, 40 yıldır muhtarlık yaptığını, 5 yıl 
daha görevini sürdüreceğini söyledi.

İlerlemiş yaşına rağmen birçok 
gençten daha dinamik olduğunu, ener-
jisini her gün yürümeye, alkol ve siga-
radan uzak kalmaya borçlu olduğunu 
belirten Hamurlu, “Gençlere tavsiyem, 
bol bol yürümeleri, içki içmemeleri ve 
sigaradan uzak durmaları.” dedi.

En yaşlı muhtar Ali Hamurlu;  “1’i 
kız, 4’ü erkek olmak üzere 5 çocuğum 
var. Ben çok fakirlik çektiğim için köy-
de yaşayan herkese yardım ediyorum. 
Muhtarlık maaşını dağıtıyorum. Geli-
rimden de yardım yapıyorum.” dedi.

Türkiye’nin En Yaşlı Muhtarı

Sivas’ın Hafik ilçesinde, üst üste 4 kez 
başkanlık yarışını kaybeden Selahattin 
Çuhadaroğlu, 5. kez girdiği seçimlerde 
Hafik Belediye Başkanlığı koltuğuna 
oturdu.

Çuhadaroğlu, Hafik Belediye Başkan-
lığına ilk kez 1999 yılında aday oldu. Ma-
halli İdareler Seçimlerinde 1999, 2004, 
2009 ve 2014 yıllarında aday olan Çuha-
daroğlu, üst üste 4 kez sandıktan istediği 
sonucu alamadı. Son olarak 2019’da 31 
Mart Mahalli İdareler Seçiminde Hafik 
Belediye Başkanlığına aday olan Çuha-
daroğlu, yüzde 53,37 oyla başkanı seçildi.

5. Adaylığında Başkan Seçildi
Belediye binası önünde konuşan 

Çuhadaroğlu; “25 yıldır aktif siyasetin 
içinde oldum. 5 dönem ilçe başkanlığı, 5 
dönem de belediye başkanı adayı oldum. 
Hiçbir zaman yılmadım, kaçmadım, 
kimseye küsmedim. Allah’a şükürler ol-
sun. Halkıma çok çok teşekkür ediyo-
rum. Emeklerine, yüreklerine sağlık ben 
onların hizmetkârıyım.” diye konuştu. 
Eşini belediye başkanlığı  makam koltu-
ğunda gören Selvi Çuhadaroğlu, gözyaş-
larına hâkim olamadı.

Almanya’nın Stuttgart şehrinde ya-
şayan Ayşe Gülhan (45), çocukluğunun 
geçtiği Bursa´nın İnegöl ilçesinin Bilal 
Mahallesine muhtar seçildi. Alman 
vatandaşlığından çıkan, seçimlerde en 
yakın rakibi ağabeyine 40 oy fark atan 
Gülhan, ‘’Her şeyimi bu girdiğim hiz-
met yolu için harcamaya hazırım’’ dedi.

Almanya’nın Stuttgart şehrinde aile-
siyle birlikte yaşayan Ayşe Gülhan, 9 ay 
önce, çocukluğunun geçtiği Bursa´nın 
İnegöl ilçesi Bilal Mahallesi’ne muhtar 
adayı olmaya karar verdi. Alman va-
tandaşlığından çıkarak ikametgahını 
Bilal Mahallesi’ne aldıran Gülhan, 31 

rar aldım. Başvurularımı yaptım, Alman 
vatandaşlığından çıkarak ikametimi bu-
raya aldırdım. Eşim ve çocuklarımın 
desteğiyle aday oldum. Mahallemdeki 
eksiklikleri tespit edip, projelendirdim. 
2 ay önce Almanya´dan dönerek çalış-
malarıma başladım. İnsanlara kapı kapı 
gezerek projelerimi anlattım. 3 rakibim 
vardı. Adayların biri öz ağabeyim Şa-
ban Aker, ona 40 oy fark attım. Bana 
oy veren, vermeyen herkesten Allah razı 
olsun. Önce hizmet, vaktimi zamanımı, 
her şeyimi bu yol için harcamaya hazı-
rım. Mahalle sakinlerinden olumlu tep-
kiler geldi’’ dedi. 

Almanya’dan Aday Oldu, Muhtar Seçildi
Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel 
Seçimleri için muhtar adayı oldu. İki 
ay önce Türkiye’ye gelen Ayşe Gülhan, 
seçim çalışmalarına başladı. 4 adayın 
yarıştığı yerel seçimlerde Gülhan, en 
yakın rakibi ve aynı zamanda öz ağabe-
yi olan Şaban Aker’e 40 oy fark atarak 
muhtar seçildi.

Doğduğu Mahalle’deki eksikleri fark 
edip, mahallesine hizmet etmek için 
böyle bir yola girdiğini belirten Ayşe 
Gülhan, “İki çocuk annesiyim, 30 yıl-
dan bu yana Almanya’da yaşıyordum. 
Yaz mevsiminde çocukluğumun geçtiği 
mahalleye muhtar adayı olmak için ka-

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Heceler 
Mahallesi'nde muhtarlık yarışında bir-
birlerine rakip ve uzun zamandır küs-
lükleri bulunan Ali Sevinç ile oğlu Za-
fer Sevinç oy kullanma işlemi devam 
ederken barıştılar.

Babasının elini öpen Zafer Sevinç, 
sonuçların hayırlı olması temennisinde 
bulunurken, baba Ali Sevinç ise "İn-
şallah oğlum kazansın" dedi. 7 adayın 
bulunduğu mahallede 210 seçmenden 
81'inin oyunu alan Zafer Sevinç, He-
celer Mahallesi'nin yeni muhtarı olur-
ken babası Ali Sevinç ise 20 oy alabildi. 
Baba Ali ile oğlu Zafer Sevinç arasın-
daki küslük sona ererken, Ali Sevinç, 
kendisine fark atarak muhtar olmayı 
hak eden oğlunu tebrik etti.

  Baba ve Oğul  Muhtar Seçildi
Antalya Manavgat’taki seçimler, 

baba ve oğulun muhtarlık mücadele-
sine tanıklık etti. İlçenin Aydınevler 
Mahallesi’nin 4 dönemdir muhtarlığı-

nı yapan Tahsin Yılmaz, ‘Yeniden se-
çilmeye hazırım’ dedi. Oğlu Ömür Yıl-
maz da komşu mahalle Mimar Sinan 
Mahallesi’nden muhtar adayı olup se-
çim çalışmalarına start verdi. Rakiple-
rine açık ara fark atan baba-oğul muh-
tar seçildi. İkili, aynı dönemde muhtar 
seçilen ilk baba-oğul olarak Manav-
gat tarihine geçti. Dün mazbatalarını 
alan ikili sonuçtan mutlu olduklarını 
söyledi. Ömür Yılmaz, “Babamdan 
öğrendiklerimi uygulayacağım. Bana 
güvendikleri için mahalle sakinlerine 
teşekkür ediyorum” diyerek memnu-
niyetini dile getirdi.

28 yıldır görev yaptığını belirten 
İlçe Seçim Müdürü Hilmi Gençol, gö-
rev sürecinde ilk kez böyle bir olayla 
karşılaştığını belirterek baba ve oğluna 
görevlerinde başarı diledi.

Baba ve Oğullar Muhtarlık için Yarıştı
Kayseri’nin Özvatan ilçesinde mev-

cut belediye başkanı Halit Demir, yüz-
de 84,01 oy ile yeniden seçildi. Başkan 
Demir, “Türkiye genelinde baktığımız 
zaman şehrimizde bir rekor kırdığımızı 
öğrenmiş bulunmaktayız.” dedi. Yüzde 
84.01 oranına ulaşan Halit Demir’in en 
yakın rakibi yüzde 14,60’ta kaldı.

Halit Demir, halkın kendisini tekrar 
seçtiği için mutlu olduğunu söyledi. İlçe-
de 4 bin 250 seçmeninin bulunduğunu 
kaydeden Başkan Demir, “Sağduyulu, 
modern, ufku açık bir ilçedir. İlçeler ba-
zında Türkiye genelinde baktığımız za-
man bölgemizde ve şehrimizde bir rekor 
kırdığımızı öğrenmiş bulunmaktayız. El-
bette bir hedefimiz vardı. Özvatanımıza 
layık bir rekor düşüncesi, gayreti içerisin-
de olduk. Çalışmalarımızı bu yönde yap-
tık. Vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili 
göstermiş oldukları sağduyulu yaklaşım-
dan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi

Rekor Oyla Başkan

Nevşehir’in Avanos ilçesinde, Celal 
Alper İbaş (42), 1987’de ilkokul öğren-
cisiyken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nda oturduğu belediye 
başkanlığı koltuğuna, bu kez 32 yıl sonra 
belediye başkanı seçilerek geçti. Mazba-
tasını alıp, Avanos Belediye Başkanlığı 
görevine başlayan İbaş’a, ziyaretine gelen 
anne- babası, 10 yaşında, başkanlık kol-
tuğunda otururken, çekilen fotoğrafını 
hediye etti.

Celal Alper İbaş, 1987 yılında ilkokul 
öğrencisiyken, 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla döne-
min Avanos Belediye Başkanı Ali Rıza 
Karataş’ın koltuğuna oturdu.

İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını 
alan Başkan Celal Alper İbaş devir tes-
lim töreninde; “Şehrimiz için çalışacağız. 
Parti rozetimizi çıkardık. Herkese eşit 
davranacağız. Benden önceki beledi-
ye başkanımızın yarım bıraktığı bütün 
projeleri tamamlayacağız. O yıllarda 1 

23 Nisan Temsili Başkanlığından Belediye Başkanlığına

günlüğüne belediye başkanlığı koltuğu-
na oturmuştum. Bana, o dönem öğret-
menim, ‘Belediye başkanı koltuğuna mı 
yoksa kaymakam koltuğuna mı oturmak 
istersin?’ diye sormuştu. Ben de ‘Belediye 

başkanlığı koltuğuna oturmak istiyorum’ 
demiştim. Kısmet bugüneymiş. 32 yıl 
önce 1 günlüğüne oturduğum koltuğa, 
inşallah 5 yıl süre boyunca oturacağım.” 
diye konuştu.
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“Birlikte Üretmeye Devam Edeceğiz”
Marmara Belediyeler Birliğinin 2019 Yerel Seçimler akabinde gerçekleştirdiği, 1. Olağan Meclis Toplantısı’nda Başkanlık görevine Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Büyükakın seçildi. Marmara Belediyeler Birliğinin Türk belediyeciliğinde bir başarı öyküsü ve marka haline geldiğini belirten
Başkan Büyükakın, “Marmara Belediyeler Birliğinin kuruluş yıl dönümü olan böylesine anlamlı bir günde bizi başkanlık göreviyle onurlandırdınız. Bu
göreve bizi layık gören tüm meclis üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum. Farklı bakış açılarının, farklı çözüm önerilerinin saygı çerçevesi içerisinde
istişare edilmeye devam edeceğine olan inancım tamdır” şeklinde açıklamada bulundu.

İstanbul’da gerçekleştirilen toplantı-
da, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
Yüce, Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, Edirne Belediye Başkanı 
Recep Gürkan, Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Hasan Akgün ve Çorlu 
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt MBB 
Encümen Üyesi olarak seçildi. 

En tecrübeli aday olarak ilk meclis 
toplantısına başkanlık eden Bayram-
paşa Belediye Başkanı Atila Aydıner 
konuşmasında MBB’nin bu yıl 44. 
yılını kutladığını vurgulayarak şun-
ları ifade etti; “Buraya hizmet eden çok 
kıymetli belediye başkanlarımız var. 
Bunlar uzun yıllar bu davaya hizmet 
ettiler ve Marmara Belediyeler Birliği-
nin marka bir birlik olması için elinden 
gelen tüm çabayı gösterdiler. Bunların 
başında sayın Ahmet Enön’den Sevgili 
Hasan Akgün’e, Kadir Topbaş’tan Re-
cep Altepe ve Mevlüt Uysal’a kadar 
önemli isimlerin başkanlığını yürüttü-
ğü Marmara Belediyeler Birliği bölgesel 
ölçekte Türkiye’nin en önemli ve kap-
samlı belediyeler birliğidir. 25 Nisan 
1975’te kurulduğu ilk günden bu yana 
Türkiye’deki demokratik yerel yönetim 
hareketinin gelişmesi, belediyelerin 
yetki ve kaynaklarının artırılması, çevre 
bilincinin geliştirilmesi gibi konularda 
daima öncülük yapmıştır. Belediyeler 
arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin 
geliştirilmesi, ortak sorunlara çözüm 
bulunması ve belediyelerin uluslararası 
arenada temsili konusunda da fark ya-
ratan çalışmalara Marmara Belediyeler 
Birliği imza atmıştır. Birliğin temel ça-
lışma alanları; Marmara Denizi, çevre 
yönetimi, kentleşme, kent kültürü, göç 
ve sosyal uyum, yerel diplomasi, yerel 
kalkınma, şehir teknolojileri, afet yö-
netimi konularla ilgili olarak Marmara 
Belediyeler Birliği temel çalışmalarını 
yürütmüştür. Bundan sonra da bun-
ları daha çok geliştirerek yürütecektir” 
diyerek MBB’nin kuruluş amacına ve 
yürüttüğü çalışmalara vurgu yaptı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı 
Hasan Akgün yapmış olduğu konuş-
mada; “Öncelikle hepinizi sevgi ve say-
gıyla selamlıyorum. Yeniden seçilmiş 
belediye başkanı arkadaşlarıma ve mec-
lis üyelerine başarılar diliyorum. Mar-
mara Belediyeler Birliği Türkiye’nin en 
eski belediyeler birliğidir. 1975’te bu 
birliğin kurucuları arasında bulundum. 
O günden bu güne Türk yerel demok-
rasisine, Türk belediyeciliğine gerçek 
anlamda çok büyük hizmet etmiş olan 
bir birliktir. Belediyelerimizde görev 
yapmış olan memurlarımızın eğitimin-
de çok önemli rol almıştır. Çünkü be-
lediyeciliğin mektebi yoktur. Özellikle 
yazışma ihale encümen ve diğer önemli 
konularda belediye personelinin ye-
tiştirilmesi Marmara Bölgesi için çok 
önem arz ediyor Marmara Bölgesi’nde 
bu görevi en etkin şekilde Marmara 
Belediyeler Birliği yerine getirmiştir.” 
Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağrıcı yapmış olduğu konuş-
mada: “Yeni dönemin hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Ben öncelikle 
meclis üyelerimize ilkeli duruşlarından 
dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye’ye 
örnek olacak güzel bir ittifakı birlikte 
sergiledik. Bu süreçte emeği geçen Bü-
yükçekmece Belediye Başkanımız Ha-
san Akgün Bey’e teşekkür ediyorum. 

Yeni seçilen birlik başkanımız olmak 
üzere herkesi tebrik ediyorum.” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri M. Cemil Arslan’ın yaptığı 
konuşmada; “İki yıllık bir hazırlık sü-
recinden sonra, 1975 yılında Marmara 
Denizi’nin ve çevresinin temizlenmesi, 
demokrasi bilincinin geliştirilmesi, ye-
relleşme ve demokratikleşme konusun-
da, yerel yönetimlerin aktif şekilde rol 
alması ve Türkiye’de yerel hizmetlerin 
geliştirilmesi konularında öncü olmak 
üzere kurulan Marmara Belediyeler 
Birliğinin büyük bir tesadüf eseri olarak 
bugün tam 44. kuruluş yıldönümünde 
25 Nisan 2019’da bu yılın ilk meclis 
toplantısını yapıyoruz. Siz de çok yakın 
zamanda çok büyük emeklerle büyük 
zahmetlerle büyük uğraşlarla milletin 
oyuna gittiniz ve milletin teveccühüne 
mazhar oldunuz. Hem seçimin, hem 
de burada yapılacak seçimin hayırlı 
olmasını, Marmara Belediyeler Birliği 
için, şehirleriniz için ve ülkemiz için iyi 
hizmetler yapmanızı diliyorum. Mar-
mara Belediyeler Birliği birlikte şarkı 
söylemenin, birlikte üretmenin adresle-
rinden bir tanesidir. Biz bu güzel ülke 
için söylenebilecek en güzel şarkının, 
yazılabilecek en güzel hikâyenin, birlik-
te üretilen hikâye, birlikte söylenen şar-
kı olduğunu düşünüyoruz. Çok şükür 
en azından ben çalıştığım süre içerisin-
de gördüm ki, burası saygın ve saygılı 
bir dille, bilgiye dayalı bir içerikle, etik 
kurallara uygun olarak daima birlikte 
üretmenin hazzını duyumsadığımız 
bir yer oldu. Bunun için hepinize çok 
teşekkür ediyorum. Bürokrasi siyaset 
ilişkisinde siyasetin daima belirleyici, 
bürokrasinin siyasetin belirlediği stra-
tejileri uygulayan, uygulaması gereken 
organizasyon olması gerektiğine inanan 
bir kardeşiniz olarak diyebilirim ki, bu 
kurumda gördüğünüz herhangi bir ek-
siklik aksaklık yanlışlık varsa bu bizden 
kaynaklanıyor.” şeklinde açıklamada 
bulundu.

Marmara Belediyeler Birliğinin yeni dönemde görev 
yapacak, meclis başkan vekilleri, encümen üyeleri, 
divan katipleri  ve komisyon üyeleri aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir:

Meclis Başkan Vekilleri

1. Başkan Vekili M. Ergün Turan Fatih Belediye Başkanı

2. Başkan Vekili Vefa Salman Yalova Belediye Başkanı

Encümen Üyeleri

Tahir Büyükakın                     Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı   

Alinur Aktaş Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Yücel Yılmaz Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

Recep Gürkan Edirne Belediye Başkanı

Lokman Çağırıcı Bağcılar Belediye Başkanı

Hasan Akgün Büyükçekmece Belediye Başkanı

Ahmet Sarıkurt Çorlu Belediye Başkanı

Divan Katipleri

Betül Birer Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi

Fatih Keleş Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi

Plan ve Bütçe Komisyonu

Şadi Yazıcı Tuzla Belediye Başkanı

Hüseyin Keskin Sultanbeyli Belediye Başkanı

Mevlüt Öztekin Kağıthane Belediye Başkanı

M. Mustafa Özacar Gelibolu Belediye Başkanı

Denetim Komisyonu

Hasan Tahsin Usta Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

Şeyma Döğücü Sancaktepe Belediye Başkanı

Volkan Yılmaz Silivri Belediye Başkanı

Murat Gerenli Lüleburgaz Belediyesi

Muammer Keskin Şişli Belediye Başkanı
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       Bursa Büyükşehir Belediyesinin 
desteğiyle Gürsu’ya kazandırılan Yeni-
doğan Pazar Alanı ve Kapalı Otopark 
Projesinin temel atma töreninde ma-
nevi duygular da yoğun olarak yaşandı.

Makamında uğradığı silahlı saldı-
rıda yaşamını yitiren Gürsu’nun Şe-
hit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız’ın 
2014 seçim vaatleri arasında yer alan 
Yenidoğan Kapalı Pazar Alanı ve Oto-
park Projesinin hayata geçiriliyor ol-
ması duygusal anlar yaşattı.

Yenidoğan Mahallesi’nde 3070 
metrekare alan üzerine inşa edilecek 
proje yaklaşık 10 milyon liralık mali-
yetiyle hayata geçirilecek. Proje kapsa-
mında; Bodrum Kapalı Otopark, Çatı 
Katı, Açık Otopark Alanı yer alacak. 
Zemin katı ise Pazar Alanı olarak iş-
levlendirilecek. Projede 185 araç kapa-
sitesi bulunurken, vatandaşlar için de 
her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek-
leri sosyal donatılar bulunuyor.

Gürsu için büyük önem taşıyan 
projenin temel atma törenine; Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
yanı sıra Gürsu Belediye Başkanı Mus-
tafa Işık, Bursa Milletvekilleri Efkan 
Ala, Müfit Aydın ve Atilla Ödünç, AK 
Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Gürsu 
Kaymakamı Mustafa Koç, Gürsu pro-
tokolü ve mahalle halkı katıldı.

“Cüneyt başkanı çok sevmiştik”
 Bursa Büyükşehir Belediye Başka-

nı Alinur Aktaş, temel atma töreninde 
yaptığı konuşmaya, merhum Başkan 
Cüneyt Yıldız’ı rahmetle anarak baş-
ladı. Kendisinin üçüncü dönem baş-
kanlığında, Yıldız’ın birinci dönemini 
yaşadığını ve seçimlerden 1 yıl sonra 
yaşamını yitirdiğini hatırlatan Aktaş, 
“Benden 5 yaş küçüktü. Kendisini çok 
sevmiştik. Rabbimden ona şehit hük-
münde muamele etmesini diliyorum. 

O’nun taahhüt ettiği bir işi gerçekleş-
tirmek benim için büyük bir onur ve 
büyük bir kıvanç” dedi.

Gürsu’nun geleceği planlanıyor
Gürsu’nun artık 100 bin nüfusu 

zorlayan, hızla büyüyen bir ilçe ol-
duğunu dile getiren Başkan Aktaş, 
Gürsu’nun 100 bin, 150 bin nüfus-
lu geleceğini planladıklarını söyledi. 
Bu planlama kapsamında Gürsu’dan 
başlayıp, Çalı’ya uzanacak ve tamamı 
yer altında olacak 28.8 kilometrelik 
metro hattının büyük önem taşıdığını 
dile getiren Başkan Aktaş, “Artık Gür-
su’dan metroya binen vatandaşımız, 
Çalı’ya, Terminale, Şehir Hastanesine, 
Hızlı Tren istasyonuna rahatlıkla ula-
şabilecek. Bunun yanında doğu böl-
gesine hitap edecek doğu gasilhanesi 
ve doğu terminali bölge insanımıza 
hizmet verecek. Elektrik, su aboneliği 
noktasındaki sorunlar aşıldı. Şu anda 
bölgenin en önemli sorunu olan doğal-
gaz için de çalışmalarımız sürüyor. Hiç 
şüpheniz olmasın bu sorun da en kısa 
zamanda çözülecek.” diye konuştu. 
“Tüm vaatlerimizi hayata geçirme-
nin mutluluğunu yaşıyoruz”

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa 
Işık da “Şehit Başkanımız, yol arkada-
şım Cüneyt Yıldız’ın 2014’te vaat ettiği 
tüm projeleri bir bir hayata geçirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vaatlerden 
biri olan Kapalı Otopark ve Pazar Ala-
nı Projesi’nin temelini de bugün atıyo-
ruz. Gürsu’ya yapılan yatırımlara ver-
diği destek için Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Milletvekili Efkan Ala ve 
Atilla Ödünç de yaptıkları konuşma-
da, Gürsu’ya kazandırılan hizmetler 
nedeniyle Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş’a teşekkür ederken, 
bölgenin en önemli sorunu olan doğal-
gaz konusunun da kısa zamanda çözü-
me kavuşacağının müjdesini verdi.

Osmangazi Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezine Görkemli Açılış

Keşan Belediyesine 220 Bin Euro Hibe

Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş’ta 15 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen Demirtaş Meydanı ve 
Kültür Merkezi görkemli bir törenle hizmete açıldı. Meydan Demirtaş’a yepyeni bir kimlik kazandıracak.

Bursa’nın yeni gelişim bölgelerinden 
Demirtaş’ta Osmangazi Belediyesinin 
çalışmalarıyla planlı şehirleşmenin en 
güzel örneklerinden biri ortaya çıktı. De-
mirtaş’ın çehresini tamamen değiştiren 
Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi 
törenle hizmete girdi. Toplam 15 bin 
metrekare alana inşa edilen meydan ve 
kültür merkezi, otoparkı, yeşil alanları, 
yürüyüş yolları, nikah ve sergi salonları, 
sosyal ve kültürel aktivite alanları ile De-
mirtaş’a yepyeni bir kimlik kazandıracak. 
kültür merkezi, alışveriş alanları, PTT, 2 
muhtarlık, atölye ve sosyal imkanları ile 
Bursa’ya hitap edecek yepyeni bir yaşam 
alanı olarak dikkat çekiyor.

Keşan Belediyesi ile Bulgaristan’ın 
Ivaylovgrad Belediyesi arasında İPA 
Sınır Ötesi işbirliği çerçevesinde ha-
zırlanan “Park” projesi 13 Mart 2019 
Çarşamba günü Bulgaristan’ın Has-
kova Şehrinde yapılan toplantı sonrası 
onaylanarak kabul edildi. 

Bu toplantıya katılan Keşan Beledi-
ye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan, 
konuyla proje ve toplantı ile ilgili ola-
rak yaptığı açıklamada şunları söyledi.  
“13 Mart 2019 Çarşamba günü Bulga-
ristan’ın Haskova Kenti’nde İPA Sınır 
Ötesi Programları kapsamında daha 
önce Keşan’da esnaf odaları ile birlikte 
Bulgaristan’ın Ivoylavgrad Belediyesi 

Osmangazi Belediye Başkanı Mus-
tafa Dündar’ın ev sahipliğinde ger-
çekleşen açılış törenine, TBMM İnsan 
Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı 
ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan 
Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekil-
leri Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, 
Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa İl Başkanı 
Ayhan Salman, AK Parti Osmangazi 
İlçe Başkanı Ufuk Cömez, meclis üye-
leri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açı-
lış töreni öncesinde, meydanda kurban 
kesilerek dualar edildi. Daha sonra Ta-
rihi Bursa Mehter Takımı, Osmangazi 
Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve 
davul zurna ekibinin gösterileri vatan-
daşları coşturdu. Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti 

ile gerçekleştirdiğimiz ortak proje doğ-
rultusunda Ensaray Camii arkasında 
yapılacak park için 220 bin Euro’luk 
hibe kabul edildi. Daha sonra yine biz-
leri bu projeyi görüşmek üzere bir kez 
daha Haskova’ya davet edecekler. Bu 
alana daha önceden düşündüğümüz 
bir park projesi vardı. Bu projeyi de 
buradan gelecek hibe ile Keşan’a ka-
zandıracağız.”dedi. Keşan Belediyesi 
ile Bulgaristan’ın Ivaylovgrad Belediye-
si arasında İPA Sınır Ötesi işbirliği çer-
çevesinde hazırlanan “Park” projesi 13 
Mart 2019 Çarşamba günü Bulgaris-
tan’ın Haskova Şehri’nde yapılan top-
lantı sonrası onaylanarak kabul edildi.

Bursa Milletvekili Refik Özen ile bir-
likte oynanan oyunlara eşlik etti.

Demirtaş, Osmangazi ile gelişti
Osmangazi’de 10 yıldır büyük bir 

şehircilik hareketi yürüttüklerini ifa-
de eden Dündar, “Güçlü kurumsal 
yapısı ve bütçesiyle 10 yılda kentsel 
dönüşümden tarihi mirasa, eğitimden 
sağlığa, spordan çevre projelerine ka-
dar her alanda 1936 proje hayata ge-
çirdik. Bu projelerimizin başında da 
meydanlarımız geliyor. Geçtiğimiz dö-
nem Osmangazi’ye 33 meydan kazan-
dırdık. Mahallelerimize nefes aldıran 
meydanlar aynı zamanda Osmanga-
zi’nin çehresini değiştiren, Bursa’mıza 
vizyon kazandıran yatırımlar oldu” 
diye konuştu. 2009 yılından itibaren 

Demirtaş’ta çok büyük hizmetleri ha-
yata geçirdiklerini anlatan Dündar, 
“2009 yılında 4 mahallemizde 16 bin 
hemşehrimiz yaşarken yaptığımız ya-
tırımlarla bugün 67 bin 827 kişinin 
yaşadığı modern bir şehir inşa ettik. 
Parkları, spor alanları, yeni imar yolla-
rı, ulaşım imkanları ile Demirtaş her-
kesin yaşamak istediği Osmangazi’nin 
lokomotif bölgelerinden biri haline 
geldi. Merkezde ne varsa Demirtaş’ta 
da olacak dedik. Çok şükür, merkezde 
olanların en iyisi Demirtaş’ta var. Bur-
sa’nın ilkleri olan; Demirtaş Atıcılık ve 
Trap Tesisleri, yaşlı, engelli ve Alzhei-
mer hastalarına bakım desteği verecek 
BAREM Bakım Rehabilitasyon ve 
Eğitim Merkezi ve geçtiğimiz günlerde 

açılışını yaptığımız Atık Getirme Mer-
kezi Demirtaş’ta bulunan, hem böl-
gemize hem de Bursa’ya hizmet eden 
büyük yatırımlar oldu. Demirtaş Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu ve Parkını, 
Demirtaş Pazar Alanını hizmete açtık. 
Demirtaş-Avdancık Köprüsü ve yeni 
imar yolları ile ulaşımı rahatlattık.” ifa-
delerini kullandı.

Planlı Şehirleşmenin Örneği
Hizmetlerle, yatırımlarla geleceği 

parlak bir Demirtaş’ı inşa ettiklerini 
kaydeden Başkan Dündar, 2009 yılın-
dan itibaren Demirtaş’a kazandırılan 
hizmetlerin en büyüğü ve en güzelinin 
açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. 
Dündar, “Hem mahallemize prestij 
kazandıran hem de içerisinde yer alan 
fonksiyonları ile bir çok hizmeti aynı 
noktada buluşturan meydanımızın 
açılışını yapıyoruz. 15 bin metrekare 
alana inşa ettiğimiz Demirtaş Meydanı 
ile planlı şehirleşmenin en güzel örneği 
ortaya çıktı. Parkı ve dinlenme alanla-
rı, 82 araçlık otoparkı, yürüyüş yolları 
ve kültür merkezi ve camisi ile Demir-
taş’ın çehresini değiştiren Demirtaş 
Meydanı ve Kültür Merkezi mahalle-
nin yeni marka değeri olacak” dedi. 

Mimarisi ile dikkat çeken Demirtaş 
Camiini geçen yıl hizmete açtıklarını 
hatırlatan Dündar, “Bundan sonra da 
hem Demirtaşımız hem de Osmanga-
zimiz için çalışmaya devam edeceğiz. 
Tüm hemşehrilerimizin hayatına do-
kunacak projelerle ilçemize ve şehrimi-
ze değer kazandıracağız. Hayırlı uğurlu 
olsun” diye konuştu.

TBMM İnsan Hakları İnceleme 
Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa 
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da, Baş-
kan Dündar’a Osmangazi’de yapılan 
önemli hizmetlerden dolayı teşekkür 
ederek, “İnşallah bu hizmetler yeni 
dönemde de artarak devam edecek. 
Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi 
hayırlı olsun” dedi.

Gürsu Yenidoğan Mahallesi Kapalı 
Pazar ve Otoparkının Temeli Atıldı

Kandıra’da Sebze Üretimini Destekleme Projesi
Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ham madde ihtiyacı, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin başlattığı “Sebze Üretimini Destekleme Projesi” kapsamında çiftçilere 
dağıtılan yerel tohumlar ile gerçekleştirilecek.

Kocaeli’nde tarımsal faaliyetlerin art-
tırılmasını amaçlayan Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi, çiftçileri dışa bağımlılık-
tan kurtarmak ve yeni kurulacak olan 
Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nin ham madde ihtiyacını kar-
şılamak için önemli bir çalışma yapıyor. 
Muhtarlık işleri Dairesi Başkanlığınca 
yapılan “Sebze Üretimi Destekleme 
Projesi” kapsamında çiftçilere yerel to-
hum desteğinde bulunuyor.

Kocaeli’nin yerel tohumları
Sağlıklı besin ürünlerinin öneminin 

arttığı günümüzde, bu ürünlerin üreti-
miyle ilgili de çalışmalar devam ediyor. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2012 yı-
lında başlatılan proje kapsamında yerli 
tohumları köylerden topladı. Büyükşehir 
Belediyesinin imkanları ile üretilen fide-
ler çiftçilere dağıtıldı. Ayrıca bu tohumla-
rın tescil ve tür tanımlama çalışmaları Tİ-
GEM’le yapılan iş birliğiyle yürütülüyor.

Çiftçilere tohumlar dağıtıldı
Çiftçilerden toplanan Kandıra 

Salçalık Biber ve Sivri Kıl Biber yerel 
tohumların tür tespiti ve tanımlama 
çalışması yapıldı. Kocaeli yöresine ait 
pembe domates, fasulye, salatalık, be-

zelye, bamya, kabak, maydanoz, mısır 
gibi yerli tohumların tür tanımlama 
çalışmaları da devam ediyor. Kandıra 
Gıda İhtisas Organize Sanayisine ham 
madde temini için yerel tohumlardan 
usta F1 Karpuz Tohumu, Semerkant 
Salçalık Biber, Fiyaka Kıl Biber, Arte 
Salçalık Domates tohumları “Sebze 
üretimi destekleme projesi” kapsa-
mında Kocaeli Büyükşehir Belediye-
since çiftçilere dağıtılıyor.

Çiftçi dışa bağımlılıktan kurtulacak
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlı-

ğı, Tarımsal Hizmetler Şube Müdür-
lüğü ekiplerince başlatılan projede 
amaç, kent genelinde çiftçilerin ta-
rımsal faaliyetlerinde dışa bağımlılık-
tan kurtulmalarını sağlamak, Kandıra 
Gıda İhtsas Organize Sanayisine ham 
madde temini, her yıl tohum alma 
problemlerini ortadan kaldırmak, ve-
rilen destek ile birlikte çevreci ve sür-
dürülebilir tarımın arttırılması, biyo 
çeşitliliğin devamı ve sağlıklı yetişti-
riciliğin arttırılmasını sağlamak. Her 
yönü ile ele alındığında Yerli tohum 
kullanım miktarının artışı ülke eko-
nomisine ciddi katkı sağlayacak.

Yerel (ata) tohumlar toplanıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı il 

sınırları içerisinde gen kaynakları ko-
runan yerli ata tohumlarına yönelik 
çalışmalarını sürdürüyor. Çiftçilerden 
toplanarak tescil edilen ve çoğaltılma-
sı çalışmaları devam eden tohumlar 
daha sonra çiftçilere dağıtılıyor. Elin-
de ata tohumu bulunan vatandaşların 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muh-
tarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Ta-
rımsal hizmetler Şube müdürlüğüne 
ulaştırmaları isteniyor

Yerel (ata) tohum nedir?
Yerel (Ata) tohum; saf, doğal, yerel, 

geleneksel ve organik diye adlandırı-
lır. Genetiğiyle oynanmamış, nesil-
den nesile aktarılabilen, atalarımızın 
kullandığı doğal tohumlardır. Yerel 
tohumların her biri özel bir iklime, 
toprağa alışmış, kimi lezzeti, kimi 
kokusu, kısacası her biri farklı bir 
özelliği ile öne çıkan tohumlardır. Ata 
tohumlarının en büyük özelliği ise 
doğurgan ve sürekli olmasıdır. Çiftçi-
ler ata tohumlarından her sene tekrar 
tekrar verim alabilirler. Yerel tohum-
larla üretilen yiyecekler, sağlıklı, mi-
neral ve vitamin bakımından zengin, 
oldukça lezzetli ürünlerdir.
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14 Milyonluk Tesis Hizmete Açıldı

Mustafakemalpaşa Belediyesi tara-
fından semt pazarlarını sosyal yaşam 
alanlarıyla bütünleştiren Yunus Emre 
Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Yaşam 
Merkezi hizmete açıldı.

Yeni hayvan pazarı, et entegre te-
sisleri, süt ve ürün toplama merkezleri 
ile üreticinin yüzünü güldüren çalış-
malara imza atan Mustafakemalpaşa 
Belediyesi, ekonomiye değer katan 
yatırımlar zincirine yeni bir halka 
daha ekledi.

Pazarcı esnafını tek çatı altına top-
layarak tüketiciye daha rahat alış ve-
riş imkânı sağlayan, içinde bulunan 
kültür merkezi, düğün salonu, kapalı 
spor salonu, kafeterya, sanat atölyesi 
ve otopark gibi donatılarıyla da sos-
yal yaşama hitap eden Yunus Emre 
Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Yaşam 
Merkezi, 14 milyon TL’lik yatırımla 
Mustafakemalpaşa’ya kazandırıldı. 

Tesisin açılış törenine; AK Parti Bur-
sa Milletvekili Mustafa Esgin, Kay-
makam Mehmet Zeki Koçberber, 
Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, 24. 
Dönem Bursa Milletvekilleri Hüseyin 
Şahin, İsmail Aydın ve Önder Matlı, 
BESOB Başkanı Arif Tak, Cumhur 
İttifakı Mustafakemalpaşa Belediye 
Başkan Adayı Mehmet Kanar, siyasi 
parti, sivil toplum ve meslek odası 
temsilcileri, daire amirleri, belediye 
meclis üyeleri ile birlikte yüzlerce va-
tandaş katıldı.

‘Bu tesisleri yapanlara sahip çı-
kacağız’

Belediye Mehter Takımının kon-
seriyle başlayan törenin açılışında 
konuşan BESOB Başkanı Arif Tak, 
Mustafakemalpaşa’da her zaman es-
nafa öncelik veren örnek hizmetler 
ve çalışmalar gördüklerini söyledi.
Esnaf ve sanatkârlara hizmet etmenin 
ibadet kadar kutsal olduğunu belirten 
Tak; “Esnaflarımız artık bunun gibi 
büyük tesislere sahip oluyorsa ebette 

ki bizlerde bu hizmetleri yapanlara 
minnet duyacağız. Son zamanlarda 
bazı ekonomik sıkıntılar çektik fakat 
hükümetimiz bu süreçte fevkalade 
güzel krediler veriyor. Esnafa ve sanat-
kâra sıcak para göndermeye çalışıyor. 
Haziran ayı itibariyle her şeyin daha 
da düzeleceğine inanıyorum. Belediye 
Başkanımızı bu yatırımından dolayı 
kutluyorum.” dedi.

 ‘Ekonomik ve sosyal yaşam iç içe 
olacak’

Yunus Emre Kapalı Pazar Yeri ve 
Sosyal Tesislerinin hayata geçmesi için 
büyük bir mücadele verdiklerini dile 
getiren Belediye Başkanı Sadi Kurtu-
lan, kamulaştırma sürecinin tamam-
lanmasının ardından projeyi hızlıca 
devreye aldıklarını kaydetti. Mustafa-
kemalpaşa’da ilk kez çok fonksiyonlu 
bir pazar alanının hayata geçirildiği-
ni söyleyen Başkan Sadi Kurtulan; “ 
Ekonomik ve sosyal yaşamın iç içe 
olacağı bu tesis; 5000 m2’lik kapalı 
pazaryeri, 200 araçlık otopark,1000 

m2’lik düğün salonu,1000 m2’lik ka-
palı spor salonu,700 m2’lik kafeter-
ya,3 adet sanat atölyesi ve 500 m2’lik 
kültür merkezi ile halkımıza hizmet 
verecek.” dedi.

Esnafın alın teri ve göz nuru ile 
bugünlere geldiklerini ifade eden Baş-
kan Sadi Kurtulan; “10 yılda Musta-
fakemalpaşa büyük bir yol kat etti. 
Biz hep üretime dönük yatırımların 
peşinde olduk. Esnaflarımızı işyerle-
rinden çıkarmadan çarşımızı restore 
ettik. Güney Marmara’nın en büyük 
canlı hayvan pazarını yetiştiricileri-
mizin hizmetine sunduk.  Müteşeb-
bislerimize destek olarak et entegre 
tesislerinin kurulmasına öncülük et-
tik. Yüzde 20’lerde aldığımız doğalgaz 
kullanım oranını yüzde 95’e ulaştır-
dık. OSB’de 8 fabrika ve 210 çalışan 
vardı. Şu anda bu sayısı 35 fabrika ve 
1200 çalışana yükseldi. 10 fabrikanın 
da inşaatı sürüyor. Süt ve ürün top-
lama merkezleri ile kırsalın üretim 
değerlerini canlı tuttuk. Bu hizmetler 

milletimizden aldığımız destekle ha-
yat geçirildi” dedi.

‘Yeni tesis değer katacak’
AK Parti Bursa Milletvekili Mus-

tafa Esgin’de konuşmasında, AK be-
lediyeciliğin Mustafakemalpaşa’da iki 
dönem boyunca birçok hizmetle taç-
landırıldığını söyledi.

Yeni tesisin Mustafakemalpaşa’ya 
değer katacağını dile getiren Millet-
vekili Esgin; “ Mustafakemalpaşa’nın 
üç özelliği var. Tarım, tarımsal sanayi 
ve turizm. Bakanımızla da konuştum, 
Tümbüldek Kaplıcaları’nın uluslarara-
sı standartlarda bir merkez olması için 
gayret göstereceğiz. Sanayi bölgemizde 
yüzde 60 doluluk var. OSB’yi tama-
men dolduracağız, otoyolu da  Mus-
tafakemalpaşa’ya bağlayacağız” dedi. 
Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Yu-
nus Emre Kapalı Pazaryeri ve Sosyal 
Yaşam Merkezinin dualarla hizmete 
açılmasının ardından tesisin yapımına 
destek olanlara teşekkür plaketi verdi.

İSBIKE ile Gaziosmanpaşa’da 
Bisikletler Trafiğe İniyor

Atakent Kapalı Pazar Yeri Hizmete Girdi

Trafik yoğunluğunu en aza indir-
mek ve bisikletin spor amaçlı kulla-
nılmasını teşvik etmek amacıyla faali-
yete geçirilen İSBIKE (Akıllı Bisiklet 
Kiralama Sistemi) Gaziosmanpaşa’da 
hizmete başladı. İlk etapta Gazios-
manpaşa Meydanı, Küçükköy Mey-
danı ve Bereç Salihpaşa Caddesi’nde 
İSBIKE istasyonları kuruldu. Çevreci 
bir hizmet olan Akıllı Bisiklet Kira-
lama Sistemi’yle Gaziosmanpaşa’da 
bisiklet kullanımının artması ve “Bi-
siklet Şehri” oluşturulması amaçlanı-
yor. Özellikle işe gidiş ve geliş saatle-
rinde artan trafik sorununa kalıcı bir 
çözüm getirmeyi amaçlayan İSBIKE, 
abonelerine ilk yarım saatlik kullanı-
mı da ücretsiz sunuyor.

Sistem nasıl işliyor?
Sistem, kredi kartı ve abonelik 

olmak üzere 2 farklı şekilde hizmet 
veriyor. Akıllı bisiklet sistemini kre-
di kartı ile kullanmak isteyen bisik-
let severlerin kiralama terminalinden 
“Bisiklet kirala” butonunu tıklayarak, 
kaç adet bisiklet kiralayacaklarını seç-
meleri gerekiyor. Terminal üzerindeki 
adımlar tamamlandıktan sonra siste-
min cep telefonuna gönderdiği şifre 
kullanılarak bisiklet kiralanabiliyor.

Daha hızlı ve daha kolay bir şe-
kilde bisiklet kiralamak isteyenlere 
ise abonelik imkanı sunuluyor. Bu-
nun için www.isbike.istanbul inter-
net adresinden veya mobil uygulama 
üzerinden sisteme abone oluna bil-

mektedir. Abone ücreti ödenip hesa-
bınıza bakiye yükledikten sonra mo-
bil uygulama veya web sitesinden tek 
kullanımlık şifre ile hemen bisiklet 
kiralanabiliyor. İSBIKE abone kart-
ları, abone noktasından veya internet 
üzerinden yapılan kayıt işleminden 
sonra posta yoluyla temin ediliyor.

Mobil uygulama ile kolay kira-
lama

İSBIKE mobil uygulamasını akıllı 
cep telefonunuza yükleyip kiralama 
işlemlerini daha kolay hale getirmek 
mümkün. Uygulamayı indirip siste-
me üyelik için bilgilerinizi kaydettik-
ten sonra üyeliğiniz aktif hale geliyor. 
Uygulama üzerinden talep edilen tek 
kullanımlık şifreyle herhangi bir park 
ünitesine girip kiralama işlemini ta-
mamlayabiliyorsunuz. Ayrıca sistem, 
alınan bisikletin herhangi bir “ Akıllı 
Bisiklet İstasyonuna“ teslim edebilme 
imkânı sunuyor.

Abonelere ilk yarım saat ücretsiz
İSBİKE’de, avantajlı veya standart 

yıllık üyeliğiniz varsa yani İSBİKE 
abone kartı sahibiyseniz 60 dk’ya ka-
dar 2,5 TL, 60-120 dk. arası 4 TL, 
120-180 dk. arası 6 TL, 3 saat ve 
üzeri kullanımda ise saati 4 TL olarak 
ücretlendiriliyor. Ayrıca avantajlı yıl-
lık abonelikte ilk yarım saat ücretsiz 
sunuluyor. Kredi kartlı üyelikte ise 
60 dk’ya kadar 3 TL, 60-120 dk. arası 
5 TL, 120-180 dk. arası 7 TL, 3 saat 
ve üzeri kullanımda saati 4 TL olarak 
ücretlendirilecek

Çorlu Belediyesi Atakent Kapalı Pa-
zar Yeri hizmete girdi. Modern mima-
risi ve çok amaçlı kullanım özellikleriy-
le Çorlu’nun en önemli tesislerden biri 
olan Atakent Kapalı Pazar Yeri hizmete 
açıldı. Daha önce Muhittin Mahalle-
mizde Salı günleri kurulan semt paza-
rı 12 Mart 2019 tarihi itibariyle artık 
Atakent Kapalı Pazarı hizmet verecek.

Bölgenin en büyük alışveriş noktası 
hâlini alacak olan ve bodrum, zemin 
ile 1. kat olmak üzere 3 bölümden olu-
şan Çorlu Belediyesi Atakent Kapalı 
Pazar Yerini açılışının ilk gününde zi-
yaret eden Çorlu Belediye Başkanı Ah-
met Sarıkurt, pazar tezgâhlarını tek tek 
gezerek pazarcı esnafına bol kazançlar 
diledi. Modern mimarisi ve kapasitesi 
ile Atakent Kapalı Pazar Yerinin Çor-
lumuza yakışır bir yapı olduğunu be-

lirten Başkan Ahmet Sarıkurt,  “Bölge-
nin en güçlü, en dinamik yerleşim yeri 
olan Çorlumuzun ekonomik ve ticari 
potansiyelini geliştirecek, sosyal barışı 
ve dengeli kalkınmayı destekleyecek 
yeni bir tesisi daha hizmete açmanın 
mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 
11 bin metrekare kapalı alan sahip, 3 
katlı Atakent Kapalı Pazar Yerimiz, va-
tandaşlarımızın konforlu, rahat alışve-
riş yapabilmeleri, pazarcı esnafımızın 
olumsuz hava şartlarından etkilenme-
den, alın teriyle kazançlarını sağlama-
ları için düşünülmüş modern bir tesis 
oldu. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın 
görüşlerinden yola çıkarak ne kadar 
doğru bir iş yaptığımızı görmüş olduk. 
Vatandaşlarımız burada alışveriş yap-
maktan son derece memnun oldukla-
rını ifade ediyorlar. Pazarcı esnafımız 
böyle modern bir kapalı pazar yerin-
de tezgâh açıyor olmaktan son dere-

ce memnun. Biz de Çorlu Belediyesi 
olarak böyle güzel bir tesisi daha Çor-
lumuza kazandırmış olmaktan dolayı 
memnunuz” dedi.

“Çok Amaçlı Bir Tesis”
Atakent Kapalı Pazar Yerinin sadece 

pazar yeri olarak düşünülmediğini ifa-
de eden Başkan Sarıkurt; “Kapalı Pazar 
Yerimiz pazar kurulmadığı zamanlarda 
da vatandaşlarımızın yararlanabileceği 
bir tesis olacak. Çocuklarımızın, genç-
lerimizin bu alanı spor alanı olarak 
kullanabilmesi için uygun noktalara 
basketbol potaları yerleştirdik. Ayrıca 
haftanın belirli günlerinde farklı kon-
septlerde pazarların açılması için çalış-
malar yapıyoruz. Atakent Kapalı Pazar 
Yerimiz yaşayan, sürekli hizmet veren 
çok amaçlı bir tesis olacak.” dedi.

İSBIKE “Akıllı  Bisiklet  Kiralama Sistemi”yle   Gaziosman-
paşa’da ulaşım artık daha kolay hale geliyor. İBB ve 
Gaziosmanpaşa Belediyesi işbirliğiyle, hayata geçirilen 
Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemiyle Gaziosmanpaşa’da 
bisikletler trafiğe iniyor.

Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından semt pazarlarını sosyal yaşam alanlarıyla bütünleştiren Yunus Emre Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Yaşam 
Merkezi hizmete açıldı. Merkez, pazarcı esnafını tek çatı altına toplayarak tüketiciye daha rahat alış veriş imkânı sağlayacak. Kapalı pazar yeri, içinde 
bulunan kültür merkezi, düğün salonu, kapalı spor salonu, kafeterya, sanat atölyesi ve otopark gibi donatılarıyla da sosyal yaşama hitap ediyor.
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Kristof Kolomb’un 500. Yılı 
Exlibris Sergisi

Seçim Karikatürleri Sergisi 
Bakırköy’de Açıldı

Sultanbeyli Mustafa Kutlu Kütüphanesi Açıldı

Myrleia’dan Mudanya’ya 2700 Yıllık Tarihi Yolculuk

Bakırköy Belediyesi Münir Özkul Kültür Merkezi Ergin Gülen 
Mizah Müzesi, “Seçim Karikatürleri Sergisi” ile  farklı bir 
sergiye ev sahipliği yaptı.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanan ve yeni görüntüsüyle 
kitapseverlerden tam not alan Mustafa Kutlu Kütüphanesi yapılan törenle hizmete girdi. 
Belediye Başkanı Hüseyin Keskin açılışta yaptığı konuşmada Sultanbeyli’ye 9 kütüphane 
kazandırdıklarını ifade ederek, “Kitaplarla yeni bir dünya kurma niyetindeyiz”dedi.

MÖ 8. yüzyılda Myrleia adı ile kurulan Mudanya’nın, 2 bin 700 yıllık tarihi; geçmişle geleceği buluşturan Myrleia’dan Mudanya’ya isimli sergiyle tanıtıldı. 
Myrleia-Apameia’dan, Tirilye ile Eşkel arasındaki kıyıda yer alan Daskleion Kenti ve Kapanca’daki Caesareia Germanica Kenti’ni günümüzle buluşturan 
sergi, sanatseverleri zaman tünelinden geçirdi.

Seçim Karikatürleri Sergisi; Bakır-
köy Belediye Başkanı Dr. Bülent Ke-
rimoğlu, karikatüristler ve sanatsever-
lerin katılımıyla açıldı.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bü-
lent Kerimoğlu açılış sırasında yaptığı 
konuşmada şunları ifade etti: “Bakır-
köy Belediyesi olarak kültür merkez-
lerimizde her yıl 600’den fazla sanatın 
her dalındaki etkinliklere ev sahipliği 
yapmaktan büyük mutluluk duyuyo-
ruz. Bugün de geçtiğimiz yıl belediye-
ler tarafından açılan ilk mizah müzesi 
olma özelliğini taşıyan Bakırköy Bele-
diyesi Ergin Gülen Mizah Müzesi’n-
de değerli sanatçımız Ergin Gülen’in 

Sultanbeyli yeni eğitim yatırımla-
rıyla çıtasını hızla yükseltiyor. 10 yılda 
40’a yakın okul kazanan ilçe, 9 yeni 
kütüphanesiyle de kitap sayısını 150 
bine çıkarttı. Kısa süre önce tadilata 
alınan kütüphane, tadilatın ardından 
yeni görüntüsüyle büyük beğeni topla-
dı. Açılışa AK Parti Genel Başkanvekili 
Numan Kurtulmuş da katıldı.

Mustafa kutlu kütüphanesi göz 
doldurdu

2011 yılında Aydos Kütüphanesi 
adı ile hizmet vermeye başlayan kütüp-
hane günümüze kadar hızlı bir şekilde 
gelişti. Her geçen gün artan kullanıcı 
sayısı yeni ihtiyaçlar ortaya çıkardı. 
Modern tasarımla kütüphane yeni bir 
görüntüye kavuştu. Mevcut kitap oku-
ma alanları genişletildi, çocuk kütüp-
hanesi eklendi. 40 kişilik olan okuma 
salonu 75’e çıkartıldı. Kütüphaneye 
edebiyat dünyamızın önemli bir hi-
kayecisi olan Mustafa Kutlu’nun adı 
verildi. Kütüphanenin içinde 30 bin 
kitap bulunuyor. Haftanın her günü 
hizmet veren kütüphane, Dewey siste-
mine göre tasnif edildi.

“Eğitim bizim en büyük önceliği-
miz”

Açılışta konuşan Belediye Başkanı 
Hüseyin Keskin, Sultanbeyli’nin son 
dönemde büyük gelişmeler kaydet-
tiğini ifade ederek, “Eğitim bizim en 
büyük öncelikli konumuz. Hayata ge-
çirdiğimiz yatırımlarla Sultanbeyli’de 
adeta bir eğitim devrimi gerçekleştir-
dik. 40’a yakın okul kazandırdık ilçe-
mize. Diğer taraftan 9 kütüphanemiz 

koleksiyonundan oluşan seçim kari-
katürleri sergisinin açılışını gerçekleş-
tiriyoruz. Bu serginin; sorunlardan, 
sıkıntılardan  bunalan halkımızın yü-
zünü biraz olsun güldürebileceğini dü-
şünüyorum.”                                     

Sergide, yerli ve yabancı sanatçıla-
rın orijinal ve kopya eserleri yer aldı-
ğını belirten Mizah Müzesi’nin kuru-
cusu ve sergiyi hazırlayan Ergin Gülen 
de, “Seçimler ülkemizde ve dünyada 
propaganda süreci ve sonuç olarak çok 
komik durumları barındırıyor. Ül-
kemiz de bu komik sahnelerden biri. 
Sergiyle bu duruma dikkat çekmek is-
tedik.” dedi.

gençlerimizin ve kitapseverlerimizin 
hizmetinde. Geçtiğimiz haftalarda İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayımız Sayın Binali Yıldırım’ın ka-
tılımlarıyla bilim ve teknoloji merke-
zimizi hizmete açtık. Eğitim alanında 
yeni yatırımlar planladık. İnşallah hal-
kımızın teveccühleriyle yeni dönemde 
eğitim kampüsleri, spor kompleksle-
ri ve geleceğin meslekleri merkeziyle 
gençlerimize yatırımlarımızı sürdüre-
ceğiz.” dedi.

Sultanbeyli’nin geçmişten gelen so-
runlarını artık geride bıraktığını kay-
deden Başkan Keskin, “Hamdolsun 
mülkiyet meselemizi geride bıraktık. 
Tüm parsellerimizde kadastro çalışma-
ları sürüyor ve tebligatlarını alan hem-
şehrilerimiz tapularını almaya devam 
ediyor. İşlemlerin daha kolay ilerlemesi 
için mülkiyet ofisimizi hizmete aldık. 
İnşallah yeni dönemde Sultanbeyli’nin 
önü daha da açık olacak.” ifadelerini 
kullandı.

Yeni dönemin projelerinden de bah-
seden Başkan Keskin Sultanbeyli’nin 
yeni mesire alanları, teleferik, kongre 
ve kültür merkezi, macera parkları, 
seyir terasları, yeni spor salonları ve 
yüzme havuzları, şehir kütüphanesi, 
geleceğin meslekleri merkezi, engelsiz 
yaşam merkezi ve aile akademisi, Ye-
nidoğan-Hastane-Çeşme Durağı arası 
metro hattı, bisiklet yolları, sanat mü-
zesi, akıllı şehircilik uygulamaları gibi 
mega projeler kazanacağının müjdesi-
ni verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Nu-
man Kurtulmuş da açılış programına 
katıldı. Kurtulmuş yaptığı konuşma-

da Sultanbeyli’de yaşadığı bir anısını 
aktardı. Sultanbeyli’nin İstanbul’un 
parmakla gösterilen bir ilçesi haline 
geldiğini kaydeden Kurtulmuş, “Sul-
tanbeyli’nin bu seviyeye gelmesinde 
emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok 
teşekkür ediyorum. Hüseyin Keskin 
Bey’de geçtiğimiz iki dönemde gerçek-
ten samimiyet ve tevazuuyla çalışarak 
Sultanbeyli’nin çehresinin değişmesi 
için bütün gücüyle gayret sarf etti. Hü-
kümetimizde Sultanbeyli’nin en eski 
meselelerinden biri olan tapu mesele-
sinin, mülkiyet meselesinin çözülmesi 
için özel bir çabayla Sultanbeyli halkı-
nın taleplerini karşılamış oldu. Hayırlı 
uğurlu olsun dedi.

Kütüphanelerin ülkelerin gelişi-
minde büyük öneme sahip olduğunu 
ifade eden Kurtulmuş, “Bir kütüphane 
açılışı söz konusu olduğunda buraya 
koşa koşa geldik. Çünkü şunu biliyo-
ruz. Bir ülkenin en büyük gücü, sadece 
topu tüfeği, savaş araçları, fabrikaları 
değildir. Bir ülkenin en büyük gücü 
ülkeyi baştan aşağı imar edebilecek 
medeniyetine bağlı, kendisini bilen ve 
Rabbini bilen gençleri yetiştirebilmek-
tir. İlimle kitapla, kendisini tanımak-
la ilgili her türlü faaliyetin Türkiye’ye 
yapılacak en büyük hizmet olduğunu 
biliyorum. Sayın Belediye Başkanımı-
zı, Sultanbeyli Belediyemizi Mustafa 
Kutlu Kütüphanesi açılışı dolayısıyla 
tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olma-
sını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İlçe Kaymakamı Metin Kubilay da 
bir selamlama konuşması yaparak kü-
tüphanenin hayırlı olmasını diledi.

Kristof Kolomb’un 500. Yılı Exlib-
ris Yarışması Sergisi Beşiktaş Beledi-
yesi Sergi Salonu’nda açıldı. 1992’de 
Bolonga Exlibris Akademisi, Kristof 
Kolomb Vakfı, Regione Compagna 
Derneği ve Genova Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen; 23 ülkeden 120 sa-
natçının katıldığı Uluslararası Kristof 
Kolomb Exlibris Özgün Baskı Yarış-
masında sergilenmeye değer bulunan 
eserler, Beşiktaş Belediyesi Sergi Salo-
nu’nda 25-30 Mart tarihleri arasında 
sergilendi Sergide Almanya, Amerika, 
Belçika, Bolivya, Bulgaristan, Çekos-
lavakya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, 

İspanya, İsviçre, İtalya, Kolombiya, 
Letonya, Litvanya, Macaristan, Mısır, 
Moldovya, Polonya, Romanya, Rus-
ya’dan katılan Exlibris sanatçılarının 
seçme 100 eseri yer alıyor. O yıllar-
da Türk Exlibris sanatçılarının Kris-
tof Kolomb’un Amerika’yı keşfinin 
500. yıl kutlamaları arasında yer alan, 
“Uluslararası Kristof Kolomb (1492-
1992) Exlibris Özgün Baskı Yanş-
ması”na katılmaları için sanat elçiliği 
yapan Latife Baştuğ’un koleksiyonun-
da bulunan bu sergi, Genova Andere 
Doria Sarayı’ndaki sergileme ve ödül 
töreninden sonra ilk olarak 1993’de 
İstanbul Basın Müzesi’nde ve 2017’de 
Balat Kültür Evi’nde sergilemişti. 

Kristof Kolomb’un 500. Yılı Exlibris Yarışması Sergisi, Levent 
Hizmet Binasındaki Sergi Salonunda açıldı. 23 ülkeden 
120 sanatçının katıldığı sergi 25-30 Mart tarihleri arasında 
sergilendi

Mudanya’nın ilk kurulduğu yer olan 
Myrleia Antik Kenti’nin 2 bin 700 yıl-
lık geçmişi özel bir sergiyle tanıtıldı. İlk 
kurulduğunda Myrleia adını taşıyan 
Mudanya’yı sahip olduğu değerleriyle 
koruma amacıyla çalışmalarını sürdü-
ren Mudanya Belediye Başkanı Hayri 

Türkyılmaz, “Myrleia’dan Mudan-
ya’ya” isimli sergiyle, geçmişle geleceği 
buluşturdu. Myrleia’dan Mudanya’ya 
2700 yıllık tarihi yolculuk, Uludağ 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ar-
keoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin’in danışmanlığında sanatla 
anlatıldı. Myrleia-Apameia’dan, Tiril-
ye ile Eşkel arasındaki kıyıda yer alan 
Daskleion Kenti ve Kapanca’daki Ca-

esareia Germanica Kentini günümüzle 
buluşturan sergi, sanatseverleri zaman 
tünelinden geçirdi. Sergi kapsamında 
ayrıca Mudanya’yı 2 bin yıl önce çeşitli 
müsabakalarda temsil eden şampiyon 
atlet Tatianos’un 3 metrelik heykeli de 
ilgi gördü.  Serginin açılışına CHP Ge-
nel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, 
Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan 
Altun, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. 

Güzide Elitez, Myrleia Antik Kenti 
Platformu temsilcisi akademik odaların 
ve sendikaların, sivil toplum örgütleri-
nin üyeleri ile Mudanyalılar katıldı.

Myrleia, açık hava müzesine dö-
nüşecek

Serginin açılışını yapan Mudanya 
Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 
Myrleia’dan günümüze kültürel mira-
sın korunması ve gün yüzüne çıkarıl-
ması konusunda arkeolojik kazıların 
devam etmesi noktasında verilen mü-
cadelenin yanı sıra; projeye tanıtım ve 
yayın çalışmalarını da katarak bütün-
cül bir yol izlediklerini belirtti. Doğal, 
kentsel ve arkeolojik sit alanlarına sa-
hip şanslı bir kent olan Mudanya’nın 
ilk kurulduğu yer olan Myrleia Antik 
Kentinin gün yüzüne çıkarılması nok-
tasında kararlı olduklarını vurgulayan 
Başkan Türkyılmaz, “Bir kenti kent 
yapan kültürü, içinde yaşattığı değer-
leri ve onları yaşatan, kentine sahip 
çıkan insanlarıdır. Tarihi ve kültürel 
mirasın, bir toplumun üyelerine ortak 
geçmişlerini anlatan, aralarındaki da-
yanışma ve birlik duygularını güçlen-
diren bir hazine olduğu gerçeğinden 
hareketle tarihi ve kültürel değerimizi 
tüm insanlığa sunuyoruz. Bu amaçla; 
Mudanya’nın görsel hikayesini yazdık. 
Kentin var olan kimliğini kentlileri 
başta olmak üzere tüm dünyaya anlat-
ma hedefimizi sanatla ortaya koyduk. 
Myrleia-Apameia’dan, Tirilye ile Eşkel 
arasındaki kıyıda yer alan Daskleion 

kenti ve Kapanca’daki Caesareia Ger-
manica kentini günümüzle buluştur-
duk. Myrleia Antik Kentini ortaya 
çıkarıp açık hava müzesine dönüştür-
meyi, bu yolla da dünya turizmine 
kazandırmayı hedefliyoruz. Çalışma-
larımızı da bu doğrultuda yürütüyo-
ruz” dedi. Başkan Türkyılmaz, kentin 
tarihi değerinin korunması noktasında 
yıllardır mücadele veren sivil toplum 
örgütlerine, Myrleia Antik Kenti Plat-
formu temsilcilerine teşekkür etti.

Mudanya’nın zaman tüneli
Myrleia’nın hikayesi ile bu toprak-

lardaki tarihi yapılar, kültür oluşum-
ları, yaşam tarzı, tarımsal değerler ve 
karakterler görsel sanatlar kullanılarak 
bir bütün olarak yansıtıldı. Bu kap-
samda öncelikle fotoğraf sanatından 
yararlanıldı. Mudanya’nın yerden ve 
havadan olmak üzere tarihi, kültürel ve 
doğal değerleri, fotoğrafla kayıt altına 
alındı. Böylelikle günümüzde varlığı-
nı koruyan yapıların geçmişi, fotoğraf 
ve resim sanatı birleştirilerek fotoğraf 
tamamlama uygulamasıyla anlatıldı. 
Proje kapsamında ayrıca Mudanya’yı 
2000 yıl öncesinde çeşitli kentlerde 
düzenlenen uluslararası yarışmalara 
katılan, Bursa’yı çok büyük başarılarla 
temsil eden şampiyon atlet Tatianos’un 
heykeli kazandırıldı. Fotoğraf ve resim 
sanatının birleştirilmesiyle oluşturulan 
sergide kullanılan çalışmalar, “Myr-
leia’dan Mudanya”ya isimli bir kitap 
projesiyle taçlandırıldı. 
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Sarıyer’in Sembolü Beyaz Martı Heykeli

Dalgalı Ebru Atölyesinde Keyifli Dakikalar Yaşadılar

Çocuklar Hezarfen İle Beyoğlu’nu Keşfediyor

Sarıyerlilerin yıllardır özlemini çektiği, ilçenin sembolü “Beyaz 
Martı Heykeline” kavuştu. Sarıyer Merkez’de alkışlar ve 
sloganlar eşliğinde gerçekleşen açılışta konuşan Sarıyer 
Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç, böyle bir 
yapıtı Sarıyer’e kazandırdıkları için gurur duyduklarını söyledi.

Beylikdüzü Belediyesi Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi öğrencileri, Dalgalı Ebru (İspanyol 
Ebrusu) Atölyesinde, hayal dünyalarındaki renkleri su yüzüne çıkararak kendi desenlerini 
oluşturdular. Kavaklı Engelsiz Yaşam Biriminin daveti üzerine Ankara’dan İstanbul’a 
gelen Ebru Sanatçısı Funda Köz Demircin’in rehberliğinde gerçekleştirilen Dalgalı Ebru 
Atölyesinde, özel çocuklar muhteşem bir deneyim yaşadılar.

Beyoğlu Belediyesi tarafından çocuklara  Beyoğlu’nun tarihi yerlerini, düşünürlerini 
ve bilim insanlarını eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla ”Hezarfen ile Tarihe 
Yolculuk” isimli kitap serisi hazırlandı. Toplamda 20 kitaptan oluşacak olan serinin ilk dört 
kitabı düzenlenen törenle tanıtıldı.

‘İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri’ projesiyle il genelindeki kültür varlıkları üzerine en kapsamlı çalışmaya imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
tespit edilen 152 farklı türde 35 bin kültür varlığını 45 ayrı cilt halinde kitaplaştırıyor.

İBB, İstanbul’un Kültür Hazinesini Kitaplaştırıyor

Camii, han, hamam, çeşme, anıt 
gibi tarihi nitelik taşıyan tüm eser-
lerin bir arada bulunacağı kitaplar 
serisi eşsiz bir kültür hazinesi olma 
özelliğini taşıyor. Sanat tarihçisi, ar-
keolog, mimar gibi her biri alanında 
uzman ekiplerin 4 yıllık titiz çalışma-
sı sonucunda tamamlanan kitapların 
tanıtımını İBB Genel Sekreteri Hayri 
Baraçlı yaptı. Baraçlı, “Uzmanların, 
araştırmacıların ve ilgi duyan herke-
sin bu bilgilere rahatça ulaşabilmesi 
için dijital ortama taşıyacağız. Bir site 
kurulması için alt yapı çalışmaları de-
vam ediyor. Bu yıl sonuna kadar eri-
şime açmayı planlıyoruz.” dedi. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi, ‘İstanbul 
Kültür Varlıkları Envanteri’ projesi 
kapsamında il genelindeki tüm tarihi 
eserlerin izini sürdü. 4 yıllık çalışma 
kapsamında resmi kayıtlarda bulun-
mayan binlerce eser de gün yüzüne 
çıkarıldı. Böylece resmi kayıtlara göre 
30 bin 694 olarak bilinen kültür var-
lıkları sayısı 35 bine ulaştı. Tespit edi-
len eserlerin tek kaynakta toplanması 
için kitap çalışması devam ediyor. 
Şimdiye kadar 28 kitabın basımı ya-
pıldı. 17 kitap üzerinde çalışmaların 
da tamamlanmasıyla bu yıl sonuna 
kadar 45 ciltlik eserin hazır hale ge-

tirilmesi ve bu eserlerin dijital ortama 
aktarılarak vatandaşların hizmetine 
sunulması planlanıyor.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkan-
lığı Kültürel Miras Müdürlüğü tarafın-
dan yürütülen ‘İstanbul Kültür Varlık-
ları Envanteri’ projesi için tanıtım ve 
sempozyum programı düzenlendi. İs-
tanbul Kongre Merkezinde düzenlenen 
programa; İBB Genel Sekreteri Hayri 
Baraçlı, İBB Kültür Varlıkları Daire 
Başkanı Hüseyin Tok, akademisyenler, 
sanat tarihçeleri, uzmanlar, araştırmacı-
lar ile çok sayıda davetli katıldı.

Baraçlı: “İstanbul’un Kültür Var-
lıklarını Önemsiyor ve Koruyoruz”

Programda yaptığı konuşmada pro-
jenin önemine dikkat çeken Baraçlı, 
“Geçtiğimiz hafta, ‘İstanbul Türbe, 
Hazire ve Kabir Yerleri’ hakkında ya-
pılan envanter çalışmasının tanıtımı-
nı yapmıştık. Bugün de İstanbul’un 
tüm kültür varlıkları üzerine yapılan 
envanter çalışmasının tanıtımını ger-
çekleştiriyoruz. Büyükşehir olarak İs-
tanbul’un kültür varlıklarını koruma 
altına alıyor, gelecek nesillere güvenle 
ulaştırmak için çalışıyoruz. Bu envan-
ter çalışmaları gelecek nesillere miras 
bırakılacak paha biçilemez bir kültür 
hazinesi olmakla birlikte araştırmacı-
lar için de önemli bir kaynak olacak. 
Türkiye genelinde bulunan 108 bin 

813 taşınmaz kültür varlığının 35 bini, 
yaklaşık 3’te 1’i İstanbul’da. İstanbul’da 
da en çok eser Fatih’te. Tüm eserlerin 
aslına uygun bir şekilde restore edilme-
si için de çalışma başlatacağız. Envan-
ter çalışmaları kapsamında hazırlanan 
45 ciltlik eseri dijital ortama da taşıya-
cağız. Böylece uzmanlar, araştırmacılar 
ve ilgi duyan herkes bu bilgilere rahat-
ça ulaşabilecek. Bir site kurulması için 
alt yapı çalışmaları devam ediyor. Bu 
yıl sonuna kadar erişime açmayı plan-
lıyoruz.” dedi.

Kitap çalışmalarının yıl sonuna 
kadar tamamlanacağını söyleyen Tok, 
“İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri’ 
kitap serisinin 28 cildi basıldı. 17 kitap 
için de çalışmalar bu yıl sonuna kadar 
tamamlanarak toplam 45 ciltten olu-
şan kitap serisi kültür hazinesine ka-
zandırılacak.” diye konuştu.

İstanbul’daki Kültür Varlıkları Üze-
rine Yapılan En Kapsamlı Çalışma!

İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri 
projesi; bugüne kadar İstanbul geneli-
ni kapsayan, arşivleri biraraya getiren 
ve sayısal veri tabanına dönüştüren en 
kapsamlı proje özelliğine sahip. 2015 
yılında başlatılan bu çalışmayla
• Kültür varlıklarına ilişkin tek, doğru 

ve güncel veri kaynağı oluşturmak
• Kültür varlıklarının güncel durum-

larını tespit etmek

• Sorgulanabilir bir sayısal veri tabanı 
oluşturmak

• Konuyla ilgili faaliyet gösteren tüm 
kamu kuruluşlarının ve ilgi duyan 
vatandaşların ortak kullanacağı bir 
bilgi ağı sistemini hizmete sunmak 
hedefleniyor.
4 yıl süren titiz çalışma kapsamın-

da koruma uzmanı mimar, restoratör, 
arkeolog, şehir plancısı ve sanat ta-
rihçilerinden oluşan 41 kişilik ekip, il 
genelindeki tüm tarihi eserlerin izini 
sürdü. Camii, han, hamam, medrese, 
çeşme, bina, su kemeri, anıt gibi 152 
farklı türde 35 bin eser kayıt altına 

alındı. İBB’nin başlattığı bu çalışma-
dan önce, Kültür ve Turizm Bakanlığı-
nın verilerine göre İstanbul’daki kültür 
varlıklarının sayısı 30 bin 694 olarak 
biliniyordu. İBB’nin arşiv araştırması 
ve yerinde tespit çalışmaları sonucun-
da bu rakam 35 bine ulaştı. 45 ciltten 
oluşan kitap serisinde biraraya getirile-
cek çalışma; araştırmacılar için eşsiz bir 
kaynak, gelecek nesiller için de tarihi 
pusula ve hafıza niteliğinde olacak.

Yıllardır özlemle beklenen, ‘Beyaz 
Martı Heykeli’ Sarıyer Merkez’deki ye-
rini aldı. İstinye’den yola çıkarak ilçeyi 
turlayan heykelin açılışına; Sarıyer Be-
lediye Başkanı Şükrü Genç, CHP Sa-
rıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, İYİ 
Parti Sarıyer İlçe Başkanı Taner Tayfur, 
Sarıyer Spor Kulübü Müdürü Şeref 
Ayer, taraftarlar ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Heykeltıraş Hüseyin Suna’nın 
bir buçuk ayda tamamladığı 6 metre 
uzunluğundaki kompozit heykel coş-
kulu kalabalığın sloganları eşliğinde 
açıldı. Heykeli Sarıyer Sporlu çocuk-
larla açan Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç, “Her alanda, yaşam ka-
litesinde, eğitimde, sağlıkta şampiyon-
luğa gidebiliyorsak o zaman gerekeni 
yapmışız demektir.” diye konuştu.

 Hep birlikte olacağız
Açılışta konuşan Sarıyer Belediye 

Başkanı Şükrü Genç, “Biz hep birlikte 
olacağız. İnsanlara hangi siyasi parti-
densin diye sormaya hiç gerek yok. 

Özel gereksinimli bireylerin sosyal-
leşmesi için birbirinden renkli etkin-
likler düzenlemeye devam eden Bey-
likdüzü Belediyesi, çok özel bir atölye 
çalışması düzenledi. Ankaralı Ebru 
Sanatçısı ve Eğitmen Funda Köz De-
mircin’in Kavaklı Engelsiz Yaşam Bi-
riminde eğitim alan çocuklar için ger-
çekleştirdiği Dalgalı Ebru Atölyesine 
katılarak ebru yapan özel çocuklar, yeni 
bir tekniği keşfetmenin heyecanıyla 
tüm hünerlerini sergilediler ve birlikte 
keyif dolu dakikalar yaşadılar.

Çünkü o zaman Sarıyerli olmanın an-
lamı kalmaz. Sarıyerli için önemli bir 
şey vardır o da huzurlu yaşamak, birlik 
beraberlik içinde yaşamak. İstanbul’un 
her ay yapılan istatistiklerinde Sarıyer 
en yaşanabilir ilçeler arasında birinci 
oluyor. Şu anda Sarıyer Spor Kulübü 
şampiyonluğa gidiyor. Kadın Voleybol 
Takımımız da şampiyonluğa gidiyor. 
Biz de her alanda, yaşam kalitesinde, 
eğitimde, sağlıkta şampiyonluğa gide-
biliyorsak o zaman gerekeni yapmışız 
demektir. Ben her şekilde kendimi Sa-
rıyer’e feda etmek için hazırım.” dedi.

Başkan Genç’e teşekkür
Sarıyer Merkez Mahallesi Muhtarı 

Sinan Yüksel, “Büyük emekler vere-
rek beyaz martı heykelini Sarıyer’e 
kazandıran Şükrü Genç’e, teşekkür 
ediyorum.” dedi. Sarıyer Spor Kulübü 
tribün lideri Ahmet Efe ise, “ Dökme 
kalıp bir heykel yapmayıp sanatsal bir 
çalışma yapmış olduğunuz için önce-
likle emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum.” dedi.

Küçükali: Eserleri Mayıs Ayında 
Sergilenecek

Ebru Sanatının özel çocuklar üze-
rinde olumlu etkileri olduğuna dikkat 
çeken Beylikdüzü Belediyesi Kavaklı 
Engelsiz Yaşam Birimi eğitmenlerin-
den Ebru Sanatçısı Hülya Küçükali 
“Çocuklarımızın el ve kol kaslarını 
geliştiren ebru çalışması, onlara huzur 
ve mutluluk da veriyor. Engelsiz Yaşam 
Birimimizde, 13 özel çocuğumuzla 
4 aydır, birebir çalışmalar yapıyoruz. 
Bugün de Ebru Sanatçısı Funda Köz 
Demircin ile birlikte bir atölye çalış-
ması gerçekleştirdik. Ebru teknesi içine 
damlattıkları boyaları, dans edercesine 

yaptıkları hareketlerle kağıtla buluştu-
ran çocuklarımız, ortaya harika eserler 
çıkardı. Çocuklarımızın yaptığı ebru 
çalışmaları, Engelliler Haftası kapsa-
mında, Mayıs ayında, Beylikdüzü Ata-
türk Kültür ve Sanat Merkezinde açıla-
cak sergide yer alacak.” diye konuştu. 
Engelsiz Yaşam Birimi öğrencilerinin 
yaptığı ebruları, Beylikdüzü Belediye-
sinin sosyal medya hesaplarında görüp 
çok etkilendiğini söyleyen Ebru Sanat-
çısı Demircin de Engelsiz Yaşam Biri-
minde bulunmaktan ve özel çocuklarla 
birlikte olmaktan mutluluk duyduğu 
söyledi.

Kaytazdere Kültür Merkezi Açıldı

Kaytazdere Belediyesinin kısa süre 
içinde tamamlayıp hizmete sunduğu 
Kültür Merkezinin açılış töreni dün saat 
14.30 da yoğun katılımla gerçekleşti.

Kültür Merkezinin Açılışına CHP 
Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP 
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 
CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni 
Aksoy, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya, Altınova Kaymakamı Regaip Ah-
met Özyiğit, Kaytazdere Belediye Başka-
nı Ali Kangal, Taşköprü Belediye Başkanı 
Nedret Gülen, CHP ilçe ve belde yöne-
ticileri, CHP Belediye Başkan Adayları 
Yasemin Fazlaca, Turan Canbay, Salim 
Ay ve çok sayıda Kaytazdereli, Altınova 
ile Karamürsel halkı da hazır bulundu.

Kaytazdere Belediyesinin kendi öz-
varlıklarıyla kısa süre içinde tamamlanıp 
hizmete giren Kültür Merkezini gezen 

Galata Kulesi ile özdeşleşen ünlü 
Türk bilgini Hezarfen Ahmet Çelebi’ 
den esinlenerek ‘Hezarfen çocuk Ka-
rakteri’ni oluşturan Beyoğlu Belediye-
si,  yeni bir projeye daha imza attı. Ta-
mamen yerli ve milli bir karakter olan 
Hezarfen ile çocukların Beyoğlu’nun 
tarihi yerlerini, düşünürlerini ve bilim 
insanlarını eğlenerek öğrenmelerini 
sağlamak amacıyla‘Hezarfen ile Tarihe 
Yolculuk’ isimli kitap serisi hazırlandı. 
Toplamda 20 kitaptan oluşacak olan 
serinin ilk dört kitabı düzenlenen tö-
renle tanıtıldı. Programa; Beyoğlu 
Belediye Başkanı Ahmet Misbah De-
mircan ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim 
Müdür Cemil Sarıcı’nın yanı sıra çok 
sayıda öğrenci katıldı.

CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, 
“Kaytazdere’ye böylesi önemli ve kalıcı 
eser kazandıran belediye başkanımız Ali 
Kangal’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kan-
gal ise açılışta yaptığı konuşmada “ Kay-
tazdere de belediye başkanlığını yaptığım 
5 yıl içerisinde çok küçük bir bütçe ile 
çok büyük hizmetler kazandırdık. Bu 
hizmetlerden birisi de bugün açılışını 
gerçekleştirdiğimiz Kaytazdere Kültür 
Merkezidir.

Kaytazdere Kültür Merkezimiz 1000 
metrekarelik kapalı alanda hizmete su-
nulacak. Aynı zamanda içerisinde 600 
kişilik Düğün Salonu ve 100 kişilik Kon-
ferans Salonu yer alıyor. Birçok amaca 
hizmet edecek olan Kültür Merkezine 
gelecek vatandaşlarımız için, otopark ve 
kantin hizmeti de verilecek.” dedi.

Çocuklar hezarfen’i çok sevdi
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Li-

sesinde düzenlenen program da ilk 
olarak Hezarfen Çocuk Karakteri ve 
arkadaşlarının yer aldığı tiyatro oyunu 
öğrencilerle buluştu. Beyoğlu ile özdeş-
leşmiş Kasımpaşa, Kılıç Ali Paşa ve Piri 
Mehmet Paşa’nın hayatlarının anlatıl-
dığı tiyatro oyunu öğrencilerin büyük 
beğenisini topladı. Programa katılan 
öğrencilere‘Hezarfen ile Tarihe Yolcu-
luk’ serisinden kitap hediye edildi.

Hezerfen beyoğlu ve Galata Kule-
si ile çok ilişkili bir karakter

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan, karakterler üze-
rinden yapılan eğitimlerin önemine 
dikkat çekerek, “Karakterler üzerin-
den eğitim gerçekleştirmek çok etkili 
bir yöntem. Hezerfen aslında Beyoğlu 
ve Galata Kulesi ile çok ilişkili bir ka-

rakter. Böyle bir karakteri günümüze 
uyarlayıp bu karakter üzerinden semti-
mizin tarihi mekanlarını tanıtmak kıy-
metli bir düşünceydi. Görevimizin son 
günlerinde Turabibaba Kütüphanesi-
nin bu hazırlığını da ortaya çıkarmak-
tan son derece mutluyuz. Şu ana kadar 
4 kitap, 3 mekan tanıtımı var.”dedi.

“Hezerfen ile tarihe yolculuk”
Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kü-

tüphanesi tarafından hazırlanan ve 
toplamda 20 kitaptan oluşacak ‘He-
zarfen ile Tarihe Yolculuk’ isimli ki-
tap serisinin ilk dört kitabı;Beyoğlulu 
Hezarfen ile Galata Kulesi Macerası, 
Beyoğlulu Hezarfen ile Kasımpaşa, Be-
yoğlulu Hezarfen ile Kılıç Ali Paşa ve 
Beyoğlulu Hezarfen ile Piri Mehmet 
Paşa olarak basıldı.
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Kent Ağları Buluşması İkinci Kez İstanbul’da Gerçekleşti

“Şehirlerarası Ağları Bir Kan Damarı Gibi Düşünün”  “Günümüzde Bilgi Temelli Kent 
Politikalarına İhtiyaç Var”

Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezinin düzenlediği ‘Kent Ağları Buluşması II: Değişim ve Veri Yönetimi’, 30 Nisan 2019, Salı günü İstanbul’da  
gerçekleştirildi. Küresel bir kent olarak İstanbul’u da mercek altına alan etkinlik, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda katılımcıyı bir araya getirdi.

Programa, Marmara Belediyeler 
Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 
MBB Başkan Vekili Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağırıcı, MBB Ge-
nel Sekreteri Dr. M. Cemil Arslan, 
Prof. Dr. H. Murat Güvenç, Prof. Dr. 
Ben Derudder, Doç. Dr. Aslı Ceylan 
Öner, Doç. Dr. Allan Watson, Prof. 
Dr. Stefan Hennemann, Doç. Dr. Eda 
Ünlü Yücesoy, Doç. Dr. Koray Veli-
beyoğlu, Dr. Şebnem Beşe Canpolat 
gibi Türkiye’den ve dünyadan birçok 
önemli isim katıldı.

İlki 2018 yılında yapılan “Küre-
selleşme ve Kent Ağları Buluşması” 
programının devamı niteliğindeki bu 
ikinci buluşmada; küresel kent ağla-
rı araştırmalarındaki değişim ve yeni 
yaklaşımlar, verilerin görselleştirilme-
si ve yerel yönetimlerin kullanımı için 
veri toplanması konularına odakla-
nıldı. Küreselleşen şehirlerin kendi iç 
dinamiklerinin yanı sıra birbirleriyle 
olan ilişkilerinin ve bu ilişkilerin an-
lamlandırmada kullanılan bilimsel 
yöntemlerin tartışılacağı programda, 
İstanbul’un dünya kentleri arasındaki 
yeri ve geleceği de masaya yatırıldı.

Verileri Doğru Kullanmalıyız
Programın açılış konuşmasını, ger-

çekleştiren MBB Başkanı Tahir Bü-
yükakın, “Bugün insanlığın geleceği 
şehirlerin geleceği ile eşdeğer. Esasın-
da kentler toplumun kalp atışıdır da 
diyebiliriz. Şehirlerimizi kurgulama 
şeklimiz, yönetme şeklimiz; iklim de-
ğişikliğinden ekonomik canlılığa, re-
fah düzeyinden toplumsal uyuma pek 
çok konuda belirleyici olacak. Bugün 
dünya öyle bir kentleşme sürecinden 

• Günümüzde küresel şehir kavra-
mını nasıl anlamalı ve değerlen-
dirmeliyiz?
Sadece bir şehir değil, şehirlerarası 

bağlantı olarak anlamalıyız. Şehirlerarası 
bağlantılar çok çeşitli şekillerde ölçülebi-
lir. Bu finans, lojistik, bankacılık gibi sek-
törlerden olabilir veya tasarım bile bu işin 
içine girdi artık. Manifacturing dediğimiz 
üretim şeklinden olabilir. Birçok şekilde, 
şehirlerin birbiri arasında nasıl bağlantılı 
olduğunu anlamamız gerek. Dünyadaki 
bütün şehirlerin kendine özgü bir anlamı 
ve önemi var. Hiyerarşik olarak bakma-
mak lazım. Bunu bir insan vücudu gibi, 
şehirlerarası ağları da bir kan damarı gibi 
düşünün. O damarların içerisine ne ve-
rirseniz belli organlar belli şekilde önem 
kazanır, belli organlar biraz daha az 
önemli olur. Küresel şehir araştırmalarını 
biraz böyle düşünmek lazım bence.

Küreselleşme, küresel kent ağları, 
küresel şehirlerin planlaması ve yö-
netimi alanlılarında çalışmaları bu-
lunan İzmir Ekonomi Üniversitesi 
öğretim üyesi  Doç. Dr. Aslı Ceylan 
Öner ile “küreselleşme, küresel kent 
ağları” üzerine bir röportaj gerçek-
leştirdik.

İstanbul şehrinin sanayi ve sos-
yal coğrafyaları, Türkiye’de seçim 
coğrafyası konularında çalışmaları 
bulunan ve halen Kadir Has Üniver-
sitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi 
müdürlüğü görevini yürüten Prof. 
Dr. Murat Güvenç ile şehir çalışma-
ları, kentlerde veri toplama sitemleri 
ve verilerin karar mekanizmalarında 
kullanımı konularında bir röportaj 
gerçekleştirdik.

• İstanbul Çalışmaları Merkezi 
(İÇM) hakkında bilgi verebilir 
misiniz? Çalışma alanları ve he-
defleri nelerdir?
2007de kurulmuş. Amacı İstan-

bul’daki şehir çalışmalarına bir şemsiye 
görevi yapmak. İlk başta İstanbul’da 
araştırma yapacak olan tez aşamasına 
gelmiş doktora öğrencileri ve doktorası 
olan yerli ve yabancı doktora ve post-
doktoral öğrencilerin misafir araştırma-
cı statüsünde katılıp araştırma yaptıkla-
rı bir yer. Fakat son 4 yıl içerisinde çok 
yoğun bir şekilde “kendisi” araştırma 
yapan bir yer haline gelmeye başladı. 
Bu arada uygulamalı araştırmalar ya-
pıyor. TÜBİTAK için büyük bir araş-
tırma yapıyoruz İstanbul kentsel bölge-
sinin oluşumu ile ilgili olan araştırma 
henüz birinci yılında ve önümüzdeki 
yıl mayıs ayı içinde bitecek. “Istanbul 
95” isimli interaktif bir web sitesi kur-
duk. Çocuk ve aileye yönelik hizmetler 
başlıklı. Bu site oldukça başarılı oldu. 
Şimdi İstanbul için güncellemesini ya-
pıyoruz. İzmir ve Gaziantep’te de aynı 
araştırmayı tekrarlayacağız. Araştırma 
perspektifimiz giderek yayılıyor. 

Şu anda birçok Avrupa ülkesinin 
kent araştırma merkezleri ile de temas 
içindeyiz. Karara bağlanmak üzere olan 
pek çok proje var, eğer olursa bizim 
hakkımızda daha çok şey duyacaksınız.
• Kent çalışmaları neden önemli? 

Kent çalışmalarında hangi disip-
linlerin kesişen alanları var?
Çok yakın zamanlara kadar sosyal 

araştırmanın içerisinde mekan boyutu 
yoktu. Yani sosyal araştırma daha çok 
dil bilimi, kültür ve miktarlar üzerin-
den yapılıyordu. Ama bakıldığı zaman 
bizim sosyal-iktisadi-hukuksal- idari 
ilişki dediğimiz her şey aslında mekân-
da ve kent bünyesinde yapılıyor. Kenti 
çalışmak içinde yaşadığımız toplumu 
daha iyi anlamak anlamına geliyor. 
Yani kentler toplumunun bir çeşit ay-
nası gibi. Kentleri çalışırsak toplum 
hakkında eskiden sahip olmadığımız 
yepyeni perspektifler, bakış açıları elde 
edebiliriz. Mesela demokrasi, toplum-
sal cinsiyet, kadın ve çocuk hakları, 
engelliler, insan hakları gibi ilkelerin 
hayata geçirilmesinde çok yeni bakış 
açıları kazanabiliriz. Toplumsal yaşa-
mın çok farklı boyutlarında da bilgiler 
elde edinebiliriz. Bu bilgileri elde etme-
nin yolu; bu alanlardaki uzmanlardan 

yararlanmak. Az önce saydıklarımın 
hepsi birer uzmanlık alanı. Bu uz-
manlık alanlarını bir araya getiren bir 
çalışma var. İşte kent çalışmalarının da 
amacı bunu yapmak. 
• Kent çalışmaları ve araştırmala-

rından ülkemizde yerel yönetim-
lerin karar mekanizmalarının 
yararlanma düzeyi hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Yok diyemem. Yerel yönetimler kent 

çalışmalarına kayıtsız kalıyor diyemem. 
Birazcık da kent çalışmalarının başarısı, 
yerel yönetimler için anlamlı ve geçer-
li bilgi üretmelerine bağlı. Mesela biz 
yeni ve küçük bir merkeziz. Ama bizim 
ürettiğimiz bu İstanbul95 sitesi pek çok 
yerel yönetim ve İstanbul’daki ilçe bele-
diyesi tarafından çok yoğun kullanılı-
yor. Sitayiş ile bahsediliyor ve geliştiril-
mesi için öneriler alıyor. O yüzden kent 
çalışmalarının yerel yönetimlerde daha 
fazla etkili olabilmesi için iki taraflı bir 
çabaya gerek var. Yerel yöneticilerinin 
kent hakkında başka kaynaklardan üre-
tilen bilgiye daha duyarlı olması lazım 
bu bir. İkincisi de kent hakkında bilgi 
üreten insanların ürettikleri bilgilerin 
yerel yönetimler açısından anlamlı ve 
geçerli olması sağlanmalı. 
• Küresel kentlerde nüfus verileri, 

coğrafi bilgi sistemleri ve bunların 
analizi neden önemlidir?
Küresel kentler yeni dünya sistem-

lerinin başat aktörlerini oluşturuyor. 
Bu aktörlerin başarıları, başarısızlıkları, 
becerileri ve performansları sürekli bir 
şekilde ölçülüyor. Çünkü bu kentler 
buluş yapan yaratıcı elemanları birbir-
lerinden çalmaya çalışıyorlar. İstanbul 
küresel ligde üste çıkmak istiyorsa baş-
ka yerlerde çalışan buluşçu inovatif in-
sanları kendine çekmesi lazım. Bunun 
için de kendi yaşam kalitesi standartları 
ve performansı hakkında güvenilir ve 
herkese refere ettiği bilgilere sahip ol-
malı. Yani küresel kent kendi üzerinde 
düşünen, kendisi hakkında bilgi topla-
yan ve bu bilgi temeli üzerinden bilgiye 
dayalı yönetim çerçevesine sahip bir 
kent olmalı. Bunun adına “evidence 
based policy” deniyor yani bilgi temelli 
kent politikalarına ihtiyaç var. Bu po-
litikalar ancak çok büyük coğrafi bilgi 
sistemleri üzerinden kurulabilir. 

• “Sağlıklı Kent” ne demektir? Ana-
yasa’da yer alan sağlıklı çevrede 
yaşama hakkı bağlamında sağlıklı 
kentler ve sorumluluklardan bahse-
der misiniz?
Sağlıklı kent; fiziksel çevresiyle, kültü-

rel altyapısıyla, sosyal olanaklarıyla tek-
nolojik gelişmelere açık, insanların mutlu 
yaşadığı ve yaşamlarını devam ettirebil-
diği kent bence. Çok ütopik bir tanım 
yaptım, böyle bir kent var mı? Yok. Ama 
bir yandan da belediyeler, şehir plancı-
ları, akademisyenler buna ulaşmak için 
göstergeleri ele alıyorlar. Sağlıklı kentler 
için de tabi ki fiziksel şartlar var. Bu sağ-
lıklı barınma şartları konutla ilgili. Konut 
çevresiyle, mahalle ile, sokak ile ilgili. Ev 
çevresindeki yeşil alanlar ile, eğitim, sağ-
lık, kültürel olanaklar ile ilgili. Mahalle 
çevresinin fiziksel şartlarının sağlam ku-
rulmuş olması gerekiyor. Bunun üzerine 
sosyal bir yapı eklenebilir; herkesin hakça 
yaşadığı ve adil bir şekilde üretilmiş bir 
mahalle çevresi gerekiyor. Herkesin so-

rumluluklarını bildiği, vatandaşlık hak-
larına sahip çıktığı, birbirine komşuluk 
değerlerini bilerek yaklaştığı bir sosyal 
katman olabilir. 
• Kentlerimizi yeniden inşa etme sü-

recinde bireyler olarak nelerin far-
kında olmalıyız?
Bence şehre karşı sorumluluğumuz 

olduğunu bilmemiz lazım. Bireyler şeh-
re karşı sorumlu, ama şehir de bireylere 
karşı sorumlu. İkisi birbirinden ayrılamaz 
şeyler. Biz istemeliyiz, kendimiz sağlıklı 
ve iyi şekilde kullanabilmeyi istemeliyiz. 
Bu bizim hakkımız. Mesela daha iyi bir 
toplu taşıma, daha iyi bir yeşil alan sis-
temi, ulaşım sistemi, taze gıdaya ulaşım 
stratejileri... Bunları biz kendimiz için is-
temeliyiz. Ama şehir de bunları bize nasıl 
sunabileceğini devamlı, bizim o şehirden 
ayrılmamamız için çabalıyor olmalı. 

Biz şehri nasıl kullanabiliriz, şehir 
de bizim için neler yapabilir? Bunların 
farkında olmalıyız. Biz görevlerimiz ve 
sorumluluklarımız kadar, yerel yönetim-
lere bu görevi verirken onu da bir yan-
dan denetim etmemiz, gözlemlememiz, 
monitör etmemiz gerekiyor. Bu denetim 
görevi de maalesef beş yılda bir oyla ge-
çiştirilebilecek bir durum değil. Teknoloji 
burada işin içine giriyor. Çeşitli katılım 
platformları işin içine girebilir. Vatandaş 
ne kadar iyi bir şekilde  denetlerse yöne-
timi, yönetim de vatandaşa aynı şekilde 
iyi bir hizmet sunma aşamasına gelebilir.

• Yerel yönetimlerde veri toplama ve 
analizi neden önemlidir?
Yerel yönetimlerin her şeyi veri. As-

lında yerel yönetimlerin veri toplaması 
çok gerekmiyor bence. Onlar da devlet 
kurumu. Devletin TÜİK, veya çeşitli 
bakanlıklar aracılığıyla toplanılan veriler 
hakkında çok iyi bilgi sahibi olup, onla-
rı kullanabilmesi gerekiyor. Çünkü her 
bir belediyenin tek başına veri toplaması 
çok büyük bir israf olur. TÜİK, SGK ne 
toplar ne söyleyebilir çok iyi bilgi sahibi 
olması lazım. Mesela belediyenin sınırları 
içinde kaç tane iş yeri olduğunu çok iyi 
biliyorlar çünkü ruhsat veriyorlar. Ama 
bu verdikleri ruhsatta kaç kişi çalışıyor, 
hiçbir fikirleri yok. Onu da SGK ile ça-
lışıp öğrenebilirler. TÜİK ile birlikte ça-
lışıp farklı bir projeksiyon geliştirebilirler. 
Veri toplamasından ziyade veriyi nasıl 
kullanacağını öğrenmesi gerekiyor.

• Küresel şehirlerin yönetimini, 
yönetim süreçlerini, yerel yöne-
timler bağlamında nasıl değerlen-
dirmeliyiz?
Yerel yönetimler aslında o kadar 

önemli ki. Çünkü bütün veriler, bütün 
etkiler yerelde oluyor. O yerelin sağlık-
lı şekilde veri toplaması ve onu kürese-
le aktarması çok önemli. Ama burada 
sorun olan bir şey var. Yerellerin –hele 
küresel anlamda düşünürsek- değişik 
yerellerin; benzer, karşılaştırılabilir me-
todolojilerle veri toplaması çok zor bir 
konu. Çünkü burada ülkelerin, böl-
gelerin, şehirlerin birtakım sistemleri 

işin içine giriyor. Bizim küresel şehir 
araştırmalarında en çok zorlandığımız 
şeylerden birisi: karşılaştırmalı veri 
analizi. Çünkü şehirlerin değişik veri-
lerine ulaşmak ayrı zor, ulaşırsak bile 
onları karşılaştırmak zor. Onun için 
bu konuda ne yapılabilir diye düşü-
nürsek, belki bu konuda bir konferans 
düzenlenip, akademisyenlerden ziyade 
profesyonelleri de işin içine koyarsak, 
karşılaştırmalı endekslerin lokal bazda 
geliştirilmesi sağlanabilir.
• Küresel kentler bağlamında İs-

tanbul’un  konumunu nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?
İstanbul’un konumu özellikle 

1990’lardan sonra çok değişti. Ve bunu 
hem ekonomiden hem de yapılaşma-
dan görebiliyoruz. Ama İstanbul’un 
sanki şu anda geriye dönüp bakma 
zamanı gibi. Çünkü hem fiziksel hem 
ekonomik anlamda çok şey yapıldı. 
Şimdi geriye dönüp hangilerini daha 
çok ön plana çıkarmalıyız, hangileri 
üzerinden ilerlemek gerekiyor, ona bir 
bakması gerekiyor. İstanbul’un ayrıca 
deprem olayı çok önemli. Bu kadar 
yapılaşma bu duruma nasıl koordine 
şekilde gidiyor, sonuçta deprem için 
de bir hazırlık gerekiyor, onun da çok 
iyi bir şekilde kamuoyuna ulaştırılması 
gerekiyor diye düşünüyorum.

geçiyor ki içinde bulunduğumuz yüz-
yılın sonuna kadar kentleşme oran-
larının yüzde 80’den yukarı çıkması 
bekleniyor. Bugün alınan kararlar 
insanların hayatlarını gelecekte, çok 
büyük oranda ve çok uzun bir süre 
boyunca etkileyecek. Fırsatlar ve teh-
ditler hep bir aradadır. Yaşadığımız 
sürece bu ikisine hep açığız. Dolayısı 
ile veri ile baş etmemiz, toplamamız 
ve yönetim bilgi sistemi için nasıl 
kullanacağımız başlı başına bir me-
sele. Çok sayıda veri toplamak değil, 
doğru yönetmek gerekli. Dijital tek-
nolojiler, akıllı kent ağları, kentin hiz-
metleri ve altyapısı, vatandaş katılımı, 
kent liderlerinin sorunları anlaması 
ve projelerin başarı oranları, verile-
rin kamu yararına güvenli ve anlaşılır 
bir şekilde kamuyla paylaşılması gibi 
konular önemli bir değer taşıyor. İşte 
bu toplantı, bilgi üreten ve uygulayan 
farklı sektörlerden aktörleri bir araya 
getirme çabasının somut bir ifadesi-
dir.” dedi.

Küresel Kent ve Gökdelenler
Konuşmasında, küresel kent İstan-

bul ve gökdelenlerini masaya yatıran 
Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, “Küresel 
tasarım şirketlerinin rolü bu süreçte 
önem arz ediyor. Çevrenin yeniden 
oluşturulması, küresel sermayenin ve 
seçkinlerin ilgisini çekti. Şehir yöneti-
cileri, tasarım ve kültürel açıdan daha 
yenilikçi olma dürtüsünü hissediyor-
lar. Şehir merkezleri ise siluetler, sa-
hildeki gelişmeler, alışveriş merkezleri 
ve karma kullanım alanları ile dünya 
kentlerinin karakteristik unsurları ha-
line gelmeye başladı”dedi.

Şehirler Arası Ağların Oluşumu
İstanbul’un dünya kentleri statü-

sündeki değişimini ele alan ve şehirler 
arası ağların nasıl oluştuğuna dikkat 

çeken Prof. Dr. Ben Derruder, “Şe-
hirlerin pozisyonundan mı bahsedi-
yoruz yoksa uygulama yöntemlerinin 
değişiminden mi; araştırma uygula-
maları ne yöne gidiyor? Bu soruları 
sormamız gerek. Şehirler küresel bir 
bağlama oturtuluyor. Ağın kimler ta-
rafından oluşturulduğunu, matema-
tik anlamda bu ağı kimlerin oluştur-
duğunu anlamamız gerekiyor. Farklı 
ağlar, farklı coğrafi bağlamları ortaya 
koyuyorlar. Potansiyel ağların nasıl 
karşımıza çıktığını görmemiz gereki-
yor”dedi.

Küresel Kent Komposizyonu 
Dünya Kent Ağları üzerine nite-

liksel araştırmalar konusuna değinen 
Doç. Dr. Allan Watson, “Küresel kent 
kompozisyonu kompleks bir süreç ve 
farklı katmanları var. Bunları anlamak 

için niceliksel araştırmalar dışında ya-
pılan niteliksel araştırmalar da var. 
Peter Taylor’un World City Network 
kitabında da niteliksel araştırmalara 
odaklanılıyor. Küresel kentlerin ken-
dine has özellikleri, bilgi ve deneyimi 
var ve bunları ancak yürütülen nite-
liksel çalışmalar ile anlayabiliyoruz. 
Dünya kentler ağında ekonomik iliş-
kiler ve diyaloglar, küresel kent aktör-
leri ve kentlerin küreselleşmesi için 
ortaya konulan çabalar önem arz edi-
yor. Anlayabilmek için niceliksel ve 
niteliksel sonuçlara birlikte bakmak 
gerekiyor”dedi.

Programın ilk oturumunda Ghent 
Üniversitesinden Prof. Dr. Ben De-
rudder “Küresel kent ağları niceliksel 
araştırmalarında değişen/yeni yak-
laşımlar/ İstanbul’un dünya kentleri 

statüsündeki değişimi” başlıklı sunu-
mu gerçekleştirirken, Loughborough 
Üniversitesinden Doç. Dr. Allan Wat-
son, dünya kent ağları üzerine nite-
liksel araştırma noktasında yenilenen 
gündemi katılımcılara aktardı.

‘Küresel Kent Araştırmalarında 
Veri Görselleştirme’ oturumunda ise 
Giessen Üniversitesi, Coğrafya Bölü-
münden Prof. Stefan Björn Henne-
mann, Küresel kent araştırmalarında 
veri görselleştirme teknikleri: Dünya 
kentlerinden örnek çalışmaları üzeri-
ne tanımlamalar yaptı. Programın son 
oturumu olan ‘Yerel Yönetimler İçin 
Veri Toplama’da ise Kadir Has Üni-
versitesinden Prof. Dr. H. Murat Gü-
venç ve Marmara Belediyeler Birliği 
Genel Sekreteri Dr. M. Cemil Arslan 
yer aldı.

“Yerel Yönetimler, Veriyi Nasıl Kullanacağını Öğrenmeli”
Kent tarihi, planlama, kamusal 

mekân, mekânsal ilişkiler, sosyal ve 
iktisadi coğrafya ve mekânsal dönü-
şüm alanlarında çalışmaları bulunan 
İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy ile 
“küreselleşme, küresel kent ağları” 
üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner Prof. Dr. Murat Güvenç

 Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy
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SPOR

Mehmet Atalay Spor Salonu Açıldı

Ataşehirli Sporcuların Büyük Başarısı

Darıca’nın Yıldızlarından 5 Madalya

 “Özel Sporcular Avrupa Salon 
Atletizm Şampiyonası” İstanbul’da

Türkiye’nin İlk Olimpik Kaykay 
Parkuru Üsküdar’da

Bahçelievler Belediyesi, 15 yıllık 
süreçte yaptırılarak hizmete sunulan 
21 Okul Spor Salonunun ardından, 
bir okulun bahçesine daha Spor Sa-
lonu yaparak hizmete açtı. Spor Salo-
nuna Gazeteci-Spor Yazarı ve Gençlik 
ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet 
Atalay’ın ismi verildi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 
yaptırılarak Çobançeşme İmam Ha-
tip Lisesi ve Kudret Saraçoğlu İmam 
Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ortak 
kullanımına sunulan Mehmet Atalay 
Spor Salonu için, açılış töreni gerçek-
leştirildi.

Mehmet Atalay Spor Salonu açı-
lış törenine, Belediye Başkanı Osman 
Develioğlu, Gençlik ve Spor eski Ge-
nel Müdürü Mehmet Atalay, A Milli 
Futbol Takımı ve Beşiktaş Teknik Di-
rektörü Şenol Güneş, eski milli bas-
ketbolcu-Basketbol Federasyonu eski 
Başkanı Harun Erdenay, İlçe Milli 
eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, Genç-
lik ve Spor İlçe Müdürü Numan Nafiz 
Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Av. Ra-
mazan Açıkgöz ile öğrenciler katıldı. 
Törende, salona ismi verilen Mehmet 
Atalay ve Teknik Direktör Şenol Gü-
neş ile eski milli basketbolcu Harun 
Erdenay kısa birer konuşma yaptı. 
Mehmet Atalay, isminin bir spor salo-
nuna verilmesi dolayısıyla Başkan De-
velioğlu’na teşekkür etti.

“İlçemizdeki okulların neredeyse 
yarısına spor salonu yaptık”

Yeni yapılanla beraber okullardaki 
kapalı spor salonu sayısının artma-
sından duyduğu memnuniyeti dile 

Antalya’da gerçekleşen 4. Uluslara-
rası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa 
Kupası’nda, Ataşehir Belediyesi Kick 
Boks Sporcuları 9, madalya kazanarak 
büyük başarı elde etti.

Turnuvada yarışan sporcular; Ercü-
ment Uzun, Nazmiye Tatar, Ali Uzun, 
Sümeyye Kuzu, Rabia Utançlı, Ha-
zar Tikicieri, Sümeyye Kübra Erdem, 
Poyraz Tikicieri madalya kazanarak 
dereceyle Ataşehir’e döndüler.

4-7 Nisan tarihleri arasında Antal-
ya’da düzenlenen ve 36 ülkeden gelen 
2 bin 980 sporcunun mücadele etti-
ğini turnuvada Ataşehirli sporcular 1 
altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 
toplam 9 madalya kazandı.

getiren Belediye Başkanı Osman De-
velioğlu; “Göreve geldiğimizden bu 
güne, geleceğimizi emanet edeceği-
miz çocuklarımızın yetiştiği eğitim 
yuvalarımıza olan katkımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. İstiyoruz ve diliyoruz 
ki çocuklarımız en iyi şartlarda eğitim 
alsınlar ve bunun yanı sıra da, bedensel 
gelişimlerine de katkı sağlayacak olan 
sporu da en iyi standartlarda gerçekleş-
tirebilsinler. Çok kısa sürede yapımını 
tamamladığımız yeni spor salonumuz-
la Okul Spor Salonu sayımız 22 oldu. 
Hedefimiz, imkânlarımız ölçüsünde 
bu sayıyı hep arttırmak. Çünkü ço-
cuklarımız geleceğimiz ve onlar bunu 
fazlasıyla hak ediyorlar. Bilindiği üzere 
geçtiğimiz yıllarda, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi ve Bahçelievler Bele-
diyesi olarak 21 kapalı spor salonunu 
okulların ve ilçe halkının kullanımına 
sunmuştuk. Bugün açılışını yaptığımız 
spor salonumuzla Bahçelievler’deki 
Okul Kapalı Spor Salonu sayısı 22’ye 
çıktı. Mart ayının son haftasında da 
Şehit Erol Olçok Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi bahçesi içerisinde 
23’ncü spor salonumuzun yapımına 
başlayacağız. Bahçelievler’de 60 civa-
rında devlet okulu olduğu düşünülür-
se, okulların yarısına yakın bizim dö-
nemimizde yapılan spor salonlarının 
hizmet verdiğini söyleyebiliriz.” dedi. 

Bahçelievler’de hizmete sundukları 
spor tesislerinin tümüne spora katkı-
da bulunmuş, hayatını spora adamış, 
gençlerin örnek alacakları spor adam-
larının isimlerini verdiklerini söyleyen 
başkan Develioğlu; “ O isimlerin ya-
şatılması ve gençlerimize örnek olma-
sı için verdik. Sevgili hocamız Şenol 
Güneş ve milli basketbolcumuz Harun 

Turnuvada hem Ataşehir’i hem 
de Türkiye’yi temsil ettiklerini ifade 
eden Ataşehir Belediyesi Kick Boks 
Antrenörü Ecevit Tikicieri, “Ataşehir 
Belediyesinin yaz ve kış spor okulla-
rında eğitim alarak, başarı ve gelişim 
göstermiş sporcularımızla katıldığımız 
bu turnuvada iyi bir sonuç elde etti-
ğimizi düşünüyoruz.  Bütün sporcula-
rımızı ve onları yetiştiren değerli aile-
lerini kutluyorum. Ataşehir Belediyesi 
sporcularımızın maddi ve manevi her 
zaman yanımızda olarak bizi destekle-
di. Derece alarak evimize dönmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen 
herkese sporcularımız ve kendi adıma 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Erdenay’ın isimlerini spor salonları-
mıza vermiştik. Mehmet Atalay da bu 
önemli isimlerden birisidir. Bu salonda 
spor yapan öğrencilerimiz, gençlerimiz 
kendisini örnek alarak yetişecek. Sa-
lonumuzda gündüzleri öğrencilerimiz 
faydalanacak ama akşam ve hafta son-
ları da çevre sakinlerine ücretsiz olarak 
hizmet verecek.” dedi.

Yaptığımız tüm tesislere örnek 
sporcular ve spor adamlarının ismi-
ni verdik

Mehmet Atalay da yaptığı teşekkür 
konuşmasında; “Osman Develioğ-
lu’nun yaptıkları okullarda ders kitabı 
olarak okutulmalı. Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü yaptığımız dönem-
de birçok belediye başkanımız bizden 
destek istemişti. Osman Develioğlu 
başkanımız bizden destek istemeyen 
tek belediye başkanıydı. Yaptığı tüm 
tesisleri belediyenin öz kaynaklarıy-
la yaptı. Başkanımız bugün bana çok 
güzel bir duyguyu yaşattı. Yaptığımız 
tüm tesislere örnek sporcularımızın 
ve spor adamlarının ismini verdik. Bu 
gün de sağ olsun Osman Develioğlu 
başkanımız bu tesise bizim ismimizi 
vererek onurlandırdı. O nedenle bu 
hizmetlerinden dolayı Belediye başka-
nımıza ve çalışma arkadaşlarına teşek-
kür ediyorum.”

 Mehmet Atalay Spor Salonu
Spor salonunun, 504.90 m2’lik ze-

min katında basketbol, voleybol, hent-
bol gibi sporların yapılabileceği spor 
salonu, soyunma odaları, duşlar, wc’ler 
bulunuyor. Asma kat olarak tasarlanan 
88 m2’lik 1.katında ise Fitness salonu 
ve öğretmen odası yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Uluslararası 
Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) tarafından 
düzenlenen 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 
8-10 Mart tarihleri arasında TAF Atletizm Salonu’nda 
yapıldı. Şampiyonaya 10 ülkeden 200 özel atlet katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Uluslararası 
Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) tarafından 
düzenlenen 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 
8-10 Mart tarihleri arasında TAF Atletizm Salonu’nda 
yapıldı. Şampiyonaya 10 ülkeden 200 özel atlet katıldı.

9. INAS Avrupa Salon Atletizm 
Şampiyonası Türkiye Özel Sporcular 
Federasyonunun girişimleri ve İstan-
bul Büyükşehir Belediyesinin desteği 
ile 8 - 10 Mart tarihleri arasında İstan-
bul’da gerçekleştirildi. 

Şampiyonaya Türkiye ile birlikte 
Portekiz, Belçika, Ukrayna, Norveç, 
İspanya, Fransa, İtalya, Rusya ve Fore 
Adaları olmak üzere 10 ülkeden top-
lam 200 özel sporcu katıldı. 

Bakırköy’de bulunan TAF Atletizm 
Salonu’nda yapılan ve Türkiye’yi 17 at-
letin temsil ettiği şampiyonada ilk kez 
uygulanan sistemle otizmli, mental ve 
down sendromlu sporcular, ayrı grup-
larda mücadele etti. Takım sıralama-
sında sadece mental sporcuların müca-
dele ettiği yarışlar göz önüne alınırken, 
Türkiye’ye bütün madalyalar kadın 
sporculardan geldi. Türkiye şampiyo-
nada 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz ol-

Üsküdar Belediyesinin yine bir ilke 
imza atacağı ‘‘Türkiye’nin ilk Olim-
pik Kaykay Parkuru’’ projesi tanıtıldı. 
Üsküdar Meydan’da düzenlenen pro-
je tanıtımına, Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Üskü-
dar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı 
Sedat Çelenk ve binlerce gencin katıl-
dığı tanıtım toplantısına ilgi büyüktü.

Bakan Kasapoğlu yaptığı konuş-
mada “Üsküdarımız bu manada hem 
konumu hem de halkı ve gençleri iti-
barıyla bizim için çok önemli. Kaykay 
2020’de ülkemizi Tokyo’da temsil ede-
cek. Başarılı arkadaşlarımızı önümüz-
deki süreçte geleceğin dünya şampi-
yonu olarak yetiştirme çabalarımız 
var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 
sporun her branşına önem veriyoruz, 
pek çok projemiz var. Faaliyetlerimiz, 
yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam 

Antalya’da yapılan Türkiye Mi-
nikler ve Yıldızlar Karate Şampiyo-
nası’nda Darıca Belediyesi Eğitim ve 
Spor Kulübü 4 madalya kazandı. Re-
kor katılımla yapılan Türkiye Karate 
Şampiyonası’nda 3 bin 175 sporcu 
mücadele etti. Şampiyonada ilimizi 
temsil eden Darıcalı sporcular 1 Al-
tın, 4 Bronz madalya elde etti. Teknik 
direktör Adnan Şamdan idaresinde 
Antrenörler Ahmet Akçay ve Mehmet 
Erdinç Çelik’in nezaretinde tatamiye 
çıkan Darıcalı karateciler, kıyasıya bir 
mücadele gösterdi. 

1 Altın 4 Bronz
Türkiye Şampiyonası’nda mücade-

le eden sporcularımızdan Yıldız Er-

mak üzere 8 madalyayla 5. sırada yer 
aldı. Ülke sıralamasında birinci olan 
ülke Ukrayna olurken, Rusya ikinci, 
Portekiz ise şampiyonayı üçüncü ola-
rak tamamladı. Uzun atlamada Fatma 
Damla gümüş madalya, kadınlarda 
mental sporculardan Muhsine Gezer 
800 metrede altın madalya kazandı. 
Kadınlar 4x400 metrede ise Yasemin 
Keskinsoy, Edanur Akın, Sevim De-
mircan ve Muhsine Gezer’den oluşan 
Türkiye, gümüş madalyanın sahibi 
oldu. 

Erkekler down sendromlular kate-
gorisinde ise 200 metrede Furkan De-
mir altın, Rıdvan Yalçın ise gümüş ma-
dalya elde etti. Kadınlar 200 metrede 
ise Münevver Yılmaz, gümüş madalya 
aldı. Down sendromlu sporcular ise üç 
gün süren şampiyonada erkeklerde 6 
altın ve 6 gümüş, kadınlarda ise 3 al-
tın, 3 gümüş, 3 bronz madalya olmak 
üzere toplamda 21 madalya kazandı

ediyor. Üsküdar Belediyesinin kazan-
dıracağı yatırımın İstanbul ve ülkemi-
ze büyük faydalar getireceğine inanı-
yorum.” dedi. 

Başkan Türkmen yaptığı konuş-
mada, “Ne yazık ki ülkemizde henüz 
bunun farkına varamadık. Bu spor, 
çocukların ve gençlerin kötülüklerden 
uzak kalması adına önemli. Üsküdar 
Belediyesi olarak Türkiye’de ilk defa 
bir olimpik kaykay parkuru yapmak 
üzere, Beylerbeyi Spor Vadisi’nin 
önemli bir kısmını ayıracağız. Kaykay-
da Türkiye inşallah 2020 Tokyo Olim-
piyatları’nda başarılı bir şekilde temsil 
edilecek.” şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu ve Türkmen, ko-
nuşmaların ardından Kaykay Milli Ta-
kımı’nda yer alan sporculara hediyeler 
verdi.Daha sonra eğitimini tamam-
layan 250 sporcuya kaykay dağıtan 
Kasapoğlu ile Türkmen, milli takımın 
gösterisini de izledi.

kekler 2005 doğumlu +70 kilogram-
da Kutay Gökalp Altın Madalyanın 
sahibi olurken, Yıldız Erkekler 2006 
doğumlu +55 kilogramda Ahmet 
Berke Ertan, Yıldız Erkekler 2006 
doğumlu 45 kilogramda Muhammet 
Emin Akçay, Minik Erkekler 2009 
doğumlu 30 kilogramda Yusuf İslam 
Can ve Z.İra Kocaman, Ecrin İpşir ve 
Betül Umur’dan oluşan Minik Bayan 
Kata Takımı da Bronz madalya elde 
ederek turnuvayı kapattılar. 

“Darıca daha iyi olacak”
Turnuva sonrası değerlendirmeler-

de bulunan DARES Teknik Direktörü 
Adnan Şamdan, Darıca’yı en iyi şekil-
de temsil ettiklerini ifade ederek, daha 
iyi sonuçlar için çalışmaların devam 
edeceğini belirtti. Şamdan, “Bu turnu-

vada kendi ortalamamızın altında kal-
dık ancak 3 bin 175 sporcuyla tarihin 
en yüksek katılımlı turnuvasında elde 
ettiğimiz 5 madalya azımsanmayacak 
kadar önemli. Sporcularımız ve teknik 
heyetimizle beraber gösterdiğimiz bu 
mücadelede bizlerden desteğini esir-
gemeyen Belediye başkanımız Şükrü 
Karabacak ve Kulüp başkanımız Bekir 
Güven’e desteklerinden ötürü teşekkür 
ederiz.”dedi. DARES Kulüp Başka-
nı Bekir Güven de Teknik Direktör 
Adnan Şamdan ve ekibini kutlayarak, 
Darıca’yı Türkiye’nin markası yolunda 
yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür-
lerini sundu. Güven, başarıların de-
vam edeceğine dikkati çekti.

Bahçelievler Belediyesi tarafından yaptırılan Mehmet Atalay Spor Salonu açıldı. İstanbul’da 
Çobançeşme İmam Hatip Lisesi ve Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin 
ortak kullanımına sunulan salon için okul bahçesinde açılış töreni gerçekleştirildi. 
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MBB’DEN HABERLER

MBB Kültür Yayınları’ndan  Üç Yeni Kitap

NALAS Genel Kurulu 
Üsküp’te Gerçekleştirildi

Büyükakın, “40 Yılı Aşkın Birikim  ve 
Tecrübeden Güç Alacağız’’

Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, “Kitap ve Kütüphane Üzerine Konuşmalar”, 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler ve Denetimi” ve “İşyeri Nedir, 
Nasıl Açılır?” kitaplarını yayınladı.

MBB’nin ortağı olduğu Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim 
Birlikleri Ağı’nın (NALAS) 14. Genel Kurul Toplantısı 
Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirildi. 

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 
Marmara Belediyeler Birliğinin çalışanlarıyla bir araya geldi.

Marmara Belediyeler Birliği Kültür 
Yayınları, “Kitap ve Kütüphane Üze-
rine Konuşmalar”, “Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sisteminde Yerel Yöne-
timler ve Denetimi” ve “İşyeri Nedir, 
Nasıl Açılır?” kitaplarını yayınladı.

Marmara belediyeler birliği Kültür 
Yyayınları tarafından yayınlanan bu 
kitapların akademik alanda çalışanlar 
ve uygulayıcılar için başvuru kaynağı 
niteliğinde olduğu değerlendirilmek-
tedir. Özellikle “Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sisteminde Yerel Yönetim-
ler ve Denetimi” adlı kitap Cumhur-
başkanlığı hükümet sisteminin uygu-
lanmaya başlamasından sonra yerel 
yönetimlerin sistem içerisindeki rol ve 
fonksiyonlarında meydana gelen de-
ğişiklikleri ortaya koymaktadır. Mer-
kezi idare ve yerel yönetimler arasın-
daki ilişkinin hangi boyuta evrildiği 
ele alınmaktadır. “İşyeri Nedir Nasıl 
Açılır” başlıklı kitap Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle 
birlikte çıkan kanun hükmünde ka-
rarnamelerle yapılan düzenlemeler-
den sonra iş yerleri nin nasıl açılacağı-
na ilişkin bilgileri içermektedir.

Yayınlanan kitaplar hakkında kısa 
özet bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
teminde Yerel Yönetimler ve Denetimi 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temine geçilmesiyle birlikte bakan-
lıkların ve diğer merkezi yönetim 

Marmara Belediyeler Birliği ve 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Marmara 
Belediyeler Birliğinin çalışanlarıyla bir 
araya geldi. Başkan Büyükakın, “Mar-
mara Bölgesi, Türkiye nüfusunun 
yaklaşık üçte birini temsil etmektedir. 
Türkiye’nin adeta can damarıdır. Sana-
yi, ekonomi, bilim, kültür ve ticaretin 
çok önemli bir kısmı bu bölgededir. 
Marmara Denizi gibi eşsiz bir değer 
yine bu bölgededir. Marmara Beledi-
yeler Birliğini 70’li yıllarda, Marmara 
Denizi’nin süratle kirlendiğini gören 
birkaç belediye başkanı birlikte çareler 
aramak, önlemler almak için kurmuş-
tur. İşte bu misyonla hareket edeceğiz. 
Bu yolda bize yardımcı olacak çalışma 

birimlerinin teşkilatlarında yapılan 
düzenlemeleri anlatan Enver Salihoğ-
lu’nun kaleme aldığı Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sisteminde Yerel Yöne-
timler ve Denetimi kitabı yayınlandı.

Bu çalışma yeni sisteme uyum sağla-
maya yönelik değişiklikler özetlendik-
ten sonra yerel yönetimlerin denetimi 
temel alınarak sistemin etkilendiği ko-
nular ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 
Bu eserin alanında bir ilk olması daha 
kapsamlı araştırmalara yol açmasını ve 
yerel yönetimlerin seçilmiş ve atanmış 
yöneticilerine fayda sağlayacak bir eser 
olma niteliğindedir.

İşyeri Nedir, Nasıl Açılır?
2017 yılında yayınlanan Belediye 

ve İl Özel İdarelerince Verilen İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatları kitabı, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mine geçişle birlikte daha da genişle-
tilerek ve güncellenerek “İşyeri Nedir, 
Nasıl Açılır?” adıyla 3. baskısı gerçek-
leştirildi.

İlk baskısı 2013 yılında, ikinci bas-
kısı 2017 yılında yapılan bu kitap ya-
yınlandıktan sonra mevzuatta birçok 
değişiklik olmuş, yeni yargı kararları 
ve bakanlık görüşleri yayınlanmıştır. 
Öte yandan Türkiye’de Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’ne geçil-
mesi ile çıkarılan kanun hükmünde 
kararnameler ve Cumhurbaşkanlığı 
Kararnameleri ile birçok kuruluş ka-
patılmış, yenileri kurulmuştur. Bu 
kapsamda izlenilen değişikliklerle be-
raber bu kitap en güncel kaynak ola-
rak raflarda yerini aldı.

arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.” 
açıklamasını yaptı.

“Marmara’nın kıyıları Türki-
ye’nin dinamosudur” 

Marmara Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri Cemil Arslan’ın da yer aldığı 
ziyarette, çalışanlarla tek tek tanışan 
ve başarılar dileyen Başkan Büyüka-
kın, “Marmara Denizi’ni bir iç deniz 
olarak daha hassas değerlendirmemiz 
gerekiyor. Marmara’nın kıyılarında 
Türkiye’nin dinamosu, lokomotifi 
konumundaki şehirler bulunuyor. İki 
kıtayı birbirine bağlayan İstanbul ve 
Çanakkale Boğazları hem eşsiz bir de-
ğer yaratıyor, hem de hat safhada bir 
gemi trafiğine ev sahipliği yapıyor.” 
ifadelerini sarf etti. “Sorumluluğumuz 
büyük” diyerek çalışmalara başladıkla-
rını da dile getiren Büyükakın, “40 yılı 
aşkın birikim ve tecrübeden alacağı-

Ruhsatın tanımı ve çeşitleri, işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisi 
ve verilen yerlerde dikkat edilecek hu-
suslar, işyerlerinin denetimi, ruhsatın 
iptali, para cezaları gibi bilinmesi ge-
reken konulara yer verilmiş bir kitap.

Kitap ve Kütüphane Üzerine 
Konuşmalar

MBB tarafından gerçekleştirilen 
Kebikeç Seminerleri başlıklı konuşma 
serisi “Kitap ve Kütüphane Üzerine 
Konuşmalar” adıyla yayınlandı.

Kitap ve Kütüphane Üzerine Ko-
nuşmalar kitabının içeriği, Dünya 
Kütüphanelerinden Örnekleri Berrin 
Balkaş Yılmaz ve Selçuk Aydın, Sahaf-
lık ve Sahafları Emin Nedret İşli, Kâğıt 
Restorasyonunu Nergis Ulu, Kitâbeler 
ve Mezar Taşı Kitâbelerini Süleyman 
Berk ve Nadir Eserleri Hüseyin Türk-
men’in anlattığı ve kaleme aldığı yazı-
larla oluşturuldu.

“Türkiye’de Kitap ve Kütüphane 
çalışmaları nasıl yapılmaktadır? Mes-
leki sorunlara nasıl çözüm önerileri 
getirilebilir?” sorularıyla yola çıkan bu 
çalışma, günümüzdeki farklı kütüpha-
necilik perspektiflerine dair bir pano-
rama oluşturmayı hedeflemektedir. Bu 
kitapta, Türkiye ve dünyadaki kütüp-
hanecilik geleneklerine ve modellerine 
ilişkin bilgilerle, “kitap” üzerine farklı 
bakış açıları ve araştırma yöntemlerine 
dair kişisel anlatılarla karşılaşacaksınız.

mız güçle sürdürülebilir, kapsayıcı bir 
şehir yönetimi için çalışmaya devam 
edeceğiz.” vurgusu yaptı.

“İşimiz çok ancak bizlerde çok 
çalışacağız”

Marmara Belediyeler Birliği ve 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Uzun 
insanlık yürüyüşünde, bize sunulmuş 
zaman, mekân ve imkânı yine insan-
lığın hizmetine sunmak için çaba-
layacağız. Çalışma arkadaşlarımızın 
katkısıyla, hep birlikte, eleştirilerin ve 
örnek çalışmaların yol gösterici mahi-
yeti doğrultusunda birlikte üretmeye 
devam edeceğiz. İşimiz çok ancak biz-
ler de çok çalışacağız.” diyerek açıkla-
malarını tamamladı. 

Milli Kütüphane’den Yazma Nadir 
Eserler, Pataloji ve Restorasyon Şube 
Müdürü Niyazi Ünver, Türkiye’de kü-
tüphaneciliğinin önemine ve çalıştığı 
kurum olan Milli Kütüphane ilgili ge-
nel değerlendirmede bulundu. Ayrıca 
kütüphanedeki etkinliklerden ve uygu-
lamalardan bahseden Ünver, Milli Kü-
tüphane’nin yazma ve basma nadir eser 
arşivinden ayrıntılı bir şekilde bahsede-
rek Milli Kütüphane’deki çok değerli 
eserlerin varlığına dikkat çekti. 

Süleymaniye Yazma Eser Kütüpha-
nesinden Menderes Velioğlu ise mü-
dürlüğünü yaptığı kütüphanenin kuru-
luş aşamasını ve gelişimini anlattıktan 
sonra yeni projelerini aktardı. 

Velioğlu, kütüphane arşivinde 
bulunun çok kıymetli ve nadir eser 
koleksiyonu ile ilgili bilgiler sundu 
ve Süleymaniye Külliyesi dâhilinde 
bulunan kütüphaneden yararlanmak 
isteyen araştırmacıların izlediği ve iz-
lemesi gereken yollara da ayrıntılı bir 
şekilde değindi.

Her iki konuşmacı da yazma ve na-
dir eser kütüphaneciliğinin değerine ve 
önemine dikkat çektikten sonra dinle-
yicilerden gelen soruları cevapladılar.  

Kebikeç Seminerleri’nin yeni döne-
minde Türkiye’de Üniversite ve Araş-
tırma Kütüphaneleri, Türkiye’de Bele-
diye Kütüphaneleri, Türkiye’de Çocuk 
Kütüphaneleri, Türkiye’de Özel Konu 
Kütüphaneleri, Türkiye’de Okul Kü-
tüphaneleri konuları işlenmişti.

Marmara Belediyeler Birliğinin düzenlediği Kebikeç 
Seminerleri’nin on ikincisi programının konusu Türkiye’de 
Yazma ve Nadir Eser Kütüphaneleri, 14 Mart 2019 Perşembe 
günü saat 16.00’da CNR Kitap Fuarı’nda gerçekleştirildi.

Yazma ve Nadir Eser Kütüphanelerine 
Dikkat Çekildi

MBB Genel Sekreteri M. Cemil Ars-
lan ve MBB Uluslararası İşbirliği Koor-
dinatörü Burcuhan Şener NALAS Genel 
Kurul toplantısına katılım sağladı.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Üs-
küp Belediye Başkanı Sn. Petre Shilegov 
2019-2020 yıllarında görev almak üzere 
yeni NALAS Başkanı seçildi.  Shilegov 
“NALAS Başkanı olarak çalışmak be-
nim için büyük bir onur. Önümüzdeki 
dönemde, NALAS’ın üye dernekleri için 
önemli olan birçok süreci, özellikle yerel-
leşme ve mali yerelleşme sürecini ileriye 

götüreceğimizi umuyorum. Önümüzde 
dinamik bir dönem var, ZELS ve NA-
LAS’ın çabaları belediye başkanlarının 
işlerini kolaylaştıracak.”

NALAS 2018-2019 Başkanı Sn. 
Darko Fras, Üsküp Belediye Başkanı ve 
NALAS 2019-2020 Başkanı Sn. Petre 
Shilegov, Kuzey Makedonya Cumhuri-
yeti İsviçre Büyükelçisi Sn. Sybille Suter 
Tejada ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölge-
sel Yönetimler Kongresi Başkan Yardım-
cısı Sn. Johan Van Den Hout tarafından 
gerçekleştirilen açılış konuşmalarının 
ardından NALAS 2018 yılı faaliyetleri 
ve 2019 yılı eylem planı hakkında bilgi-
lendirmede bulunuldu. Şehirlerin ekono-
mik büyümenin itici güçleri olarak rolü-
nü tartışıldığı toplantıda NALAS’ın yerel 
düzeyde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına 
yönelik çabalarıyla eşit düzeyde temsil ve 
cinsiyet eşitliğini referans alan NALAS 
Tüzük değişikliği kabul edildi.

Programın devamında NALAS ve 
Dünya Bankası Avusturya Kentsel İş-
birliği Programı desteğiyle düzenlenen 
Şehirler Arası Diyalog Konferansı “Eko-
nomik Büyümenin İtici Gücü Olarak 
Şehirler - Vizyon 2030” temasıyla gerçek-
leştirildi. Akıllı Şehirler, Sürdürülebilir 
Şehirler Planlamak ve Oluşturmak İçin 
Yenilikçi Stratejiler ve Araçlar, Sürdürü-
lebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması ve 
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planlaması 
ile vatandaş katılımı konularının konu-
şulduğu konferansta, şehirlerin ve beledi-
yelerin ekonomik kalkınma gündemin-
deki rolü değerlendirilerek iyi uygulama 
örnekleri ele alındı. Etkinlik kapsamında 
Veles Belediye Başkanı Ace Kocovski ev 
sahipliğinde Veles şehrinde bir teknik 
gezi programı gerçekleştirildi.

www.marmara.gov.tr

www.marmarahaber.gov.tr
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