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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN

Merhaba,

Şimdi Türkiye için yeni bir dönemi, 
yepyeni hizmetleri ve hep birlikte daha 
güzel bir Türkiye’yi konuşmanın zamanı 
demiştik; Özel Kalem’in bir önceki 
sayısında…

Özel Kalem’in 121. sayısını işte bu 
düşünce ve bakış açısıyla hazırladık. 

Seçimin ardından yeniden seçilen 
ya da ilk kez göreve gelen belediye 
başkanları ve ekiplerinin çalışmalarını ilk 
sayfalarımızda okuyabilirsiniz.

Gün geçmiyor ki; ülkemizin tarihi 
mekânlarıyla, binlerce yıllık kültürel 
zenginlikleriyle ilgili bir haber içimizi 
acıtmasın. Bu nedenle, Tarihi 
Kentler Birliğinin; Adana Büyükşehir 
Belediyesi’nin, “75. Yıl Sanat Galerisinin 
Cumhuriyet Dönemi Eseri Rekreasyon 
Alanlarıyla Bütünleştirerek Tekrar Ayağa 
Kaldırılması Projesi”ni ödüllendirmesine 
sayfalarımızda mutlulukla yer verdik.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
koordinatörlüğünde düzenlenen 6. Su 
ve Çevre Konferansı Ödül Töreni’nde, 

Bornova Belediyesinin “Dijital Sınıf” ve 
“Altın Bilezik” projeleri ile En İyi Vizyon 
Projesi Ödülü’ne layık görülmesi; eğitim 
alanındaki fırsat eşitsizliğine çözüm 
arayışları ve iş alanında istihdama katkı 
sunma çabaları adına bize umut verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ın başkanlığında 
faaliyetlerini sürdüren Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin, Afyonkarahisar’da 
gerçekleştirdiği son konferansta ele 
alınan konuları ve birliğin çalışmaları 
kapsamında pek çok farklı şehirde aynı 
anda gerçekleştirilen “Haydi Çocuklar 
Bisikletle Okula” kampanyasının 
ayrıntılarını ilerleyen sayfalarımızda 
okuyabilirsiniz.

Eskişehir’in kültür sanat hayatına 
büyük katkı sunan Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi Senfoni Orkestrasının, 
insanların kalplerini müzikle nasıl 
birbirine bağladığını görmek bize keyif 
verdi, okurken sizin de keyif almanızı 
dileriz.

Bu sayımızda, son seçimde vaatleri ve 
iletişimiyle dikkatleri üzerine çeken, 

Türkiye’nin en çok konuşulan belediye 
başkanı; Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş konuğumuz oldu. 
2019 yerel seçimlerinde yüzde 50,93 
oy oranıyla başkan seçilen ve göreve 
geldiği günden bu yana şeffaf yönetim 
anlayışıyla fark yaratan Mansur Yavaş; 
insanların birlikte yaşamaktan keyif 
alacağı Ankara’yı, Ankaralılarla birlikte 
nasıl inşa edeceklerini tüm içtenliğiyle 
anlattı. 

Keyifli okumalar ve insanlarının mutlu 
olduğu, güzel bir Türkiye diliyoruz , 
sevgiyle.

ERENGÜL BİLENSER
erengulbilenser@epr.com.tr
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Tarihi Kentler Birliği, Adana Büyükşehir 
Belediyesi’nin, “75. Yıl Sanat 
Galerisinin Cumhuriyet Dönemi Eseri 
Rekreasyon Alanlarıyla Bütünleştirerek 
Tekrar Ayağa Kaldırılması Projesi”ni 
ödüllendirdi. Kültürel mirası koruma 
ve özendirme projelerini teşvik etmek 
amacıyla 2001 yılından bu yana 
düzenlenen, Tarihi ve Kültürel Mirası 
Koruma Proje ve Uygulamalarını 
Özendirme Yarışması’na 36 
belediyeden gelen 60 proje katıldı.

ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtım iş 
birliğinde düzenlenen ve Antalya’da 
yapılan YAPEX Restorasyon Fuarı, 
9. yılında da Tarihi Kentler Birliğinin 
(TKB) Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma 
Proje ve Uygulamalarını Özendirme 
Yarışması’nın ödül törenine ev 
sahipliği yaptı. 

Kültürel mirası koruma ve özendirme 

Yıl Sanat Galeri’sinin Cumhuriyet 
Dönemi Eseri Rekreasyon Alanlarıyla 
Bütünleştirerek Tekrar Ayağa 
Kaldırılması Projesi” Tarihi Kentler 
Birliği’nce Proje Ödülü’ne layık 
görüldü. Ödülü Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar 
adına, Kent Estetiği ve Kentsel 
Dönüşüm Daire Başkanı Özlem 
Kulak, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç’in elinden aldı.

Geçmişten günümüze kültür beşiği 
olmuş tarihi kent Adana’nın korunması 
ve gelecek nesillere aktarılması için 
Adana Büyükşehir Belediyesi Kent 
Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire 
Başkanlığı KUDEB Şube Müdürlüğü 
tarafından önümüzdeki 5 yıllık süreçte 
çalışmalara hız verilerek, kentin 
kültür ve turizmde hak  ettiği  yere 
getirilmesi amaçlanıyor.

BELEDİYELERDEN HABERLER 

AdAnA’nın “75. Yıl SAnAt 
Galerİsİ Projesİ” ödül aldı

projelerini teşvik etmek amacıyla 
2001 yılından bu yana düzenlenen, 
Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma 
Proje ve Uygulamalarını Özendirme 
Yarışması’na 18’inci yılında 36 
belediyeden gelen 60 proje katıldı. 
Projelerin mimarlık, şehircilik, 
arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent 
yönetimi alanlarında uzman jüri 
tarafından değerlendirildiği yarışmada 
kazanan belediyelere ödülleri Antalya 
Nâzım Hikmet Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen törenle 
verildi.

Kentin tarihi korunarak 
gelecek nesillere 
aktarılıyor
Yarışmada, Adana Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hazırlanan 
Tescilli Kültür Varlığı Yapısı olan “75. 

Adana Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
hazırlanan Tescilli Kültür 
Varlığı Yapısı olan “75. 
Yıl Sanat Galeri’sinin 
Cumhuriyet Dönemi Eseri 
Rekreasyon Alanlarıyla 
Bütünleştirerek Tekrar 
Ayağa Kaldırılması 
Projesi” Tarihi Kentler 
Birliği’nce Proje Ödülü’ne 
layık görüldü. 

Ödülü Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan 

Karalar adına, Kent Estetiği 
ve Kentsel Dönüşüm Daire 
Başkanı Özlem Kulak aldı.
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BELEDİYELERDEN HABERLER

Detaylı bilgi için; www.zf.com/tr

Çocuk ve gençlerin; 
resim, müzik ve sahne 
sanatları alanında eğitim 
görmesini amaçlayan 
Kartal Belediyesi Sanat 
Akademisi, ardı ardına 
aldığı ödüller ve elde ettiği 
başarılarla adından söz 
ettirmeye devam ediyor.

Kartallı çocuk ve gençlerin eğitim 
gördüğü Sanat Akademisi öğrencileri, 
İstanbul Uluslararası Perküsyon 
Yarışması’nda 2 birincilik ve 1 de 
ikincilik elde ederek akademinin gurur 
tablosuna isimlerini yazdırdı. Sanat 
Akademisi’nin ödüllü müzisyenleri, 
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i 

Kartal Beledİyesİ sanat 
aKademİsİ, ödüle doymuyor

ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı. 
Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin de 
aralarında yer aldığı toplam 125 öğrenci; 
Türkiye, ABD, İngiltere, Rusya ve 
Yunanistan’dan sanatçıların oluşturduğu 
jürinin önünde performanslarını 
sergiledi. Yarışmada Kartal Belediyesi 
Sanat Akademisi öğrencileri, büyük 
başarı elde ederek 2 birincilik ve 1 de 
ikincilik ile ödüllendirildi. 

“Biz yerel yöneticilerin görevi, sizlere 
daha iyi bir gelecek hazırlamak”

Bu yıl 2.si yapılan İstanbul Uluslararası 
Perküsyon Yarışması’nda, Kartal 
Belediyesi Sanat Akademisi 
öğrencilerinden Yaren Çakaloğlu, 
“8-12 Yaş Arası Solo Metalofon” 
dalında birinci olurken, Hakan Yılmazlar 

ise “Türk Perküsyon Solo Genç” 
kategorisinde ikinci oldu. Kartal 
Belediyesi Sanat Akademisi Perküsyon 
Topluluğu ise “Genç” kategorisinde 
topluluk olarak birinci olmayı başardı.
Yarışmada büyük başarı elde eden 
öğrencileri konuk ederek onları tebrik 
eden Başkan Gökhan Yüksel, “Sizleri 
bekleyen çok güzel günler, çok güzel 
bir gelecek var. Sakın umutsuz olmayın 
ve ufkunuzu daraltmayın. Sizler 
yeteneklerinizi geliştirebilin diye Sanat 
Akademisi’ni ve hayal dünyanız için de 
Masal Müzesi’ni kurduk. Sizler bizim 
için çok önemlisiniz. Kartal Belediyesi 
olarak genç yetenekleri her zaman 
destekleyeceğiz. Biz yerel yöneticilerin 
görevi, sizlere daha iyi bir gelecek 
hazırlamak. Bunun için hiç durmadan ve 
yılmadan çalışacağız.” diye konuştu.

“Sizler yeteneklerinizi geliştirebilin 
diye Sanat Akademisi’ni ve hayal 
dünyanız için de Masal Müzesi’ni 

kurduk. Sizler bizim için çok 
önemlisiniz.”
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Eskişehir’in kültür 
sanat hayatına büyük 
katkı sunan Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi 
Senfoni Orkestrası sosyal 
sorumluluk projelerine 
devam ediyor. Geçtiğimiz 
yıl büyük ilgi gören 
Çocuklar ve Aileleri için 
Çoksesli Gösteri, Musa 
Göçmen’in ve orkestranın 
muhteşem performansı ile 
bir kez daha sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni 
Orkestrası çocuklara klasik müziği 
sevdirmek için bir kez daha sahne 
aldı. Etkinlikte, minikler şarkılara eşlik 
ederek keyifli bir zaman geçirdiler. 
Aileleri ile birlikte Senfoni Orkestrası’nı 
dinlemeye gelen çocuklar Orkestra Şefi 
Musa Göçmen ile müzik tarzlarını ve 
enstrümanları tanıma fırsatı yakaladı.

İnsanların kalplerini müzikle birbirine 
bağlamak…

Çok sesli gösteride J. S. Bach, L.V. 
Beethoven, W. A. Mozart, J. Offenbach, 
J. P. Sousa, K.J. Alford gibi yabancı 
bestekârların eserlerinin yanı sıra Uzun 
İnce Bir Yoldayım, Dağ Başını Duman 

BELEDİYELERDEN HABERLER 
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Almış, Çanakkale Türküsü ve İzmir 
Marşı gibi eserler de hep bir ağızdan 
büyük bir coşkuyla seslendirildi.
Orkestra Şefi Musa Göçmen, harika 
orkestraları ve muhteşem müziği 
herkese ulaştırmak, insanların 
kalplerini müzikle birbirine bağlamak 
ve neşe vermek için böyle bir etkinlik 
düzenlediklerini ifade ederek, 
küçük yaşlarda her bireyin müzikle 
buluşturulması gerektiğini söyledi. 
Çocukların sesleri tanımasının 
gelişimleri için çok önemli olduğunu 
ifade eden veliler ise hafta sonlarına 
böyle güzel bir etkinlikle renk katan 
Büyükşehir Belediyesi’ne çocuklara 
bu imkânı sağladığı için teşekkür 
ettiler. 

Senfonİ orkeStraSı
Çocuklar İÇİn Çalmaya
Devam eDİyor

Orkestra Şefi Musa Göçmen, 
insanların kalplerini müzikle 
birbirine bağlamak ve neşe 

vermek için böyle bir etkinlik 
düzenlediklerini ifade etti.
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BELEDİYELERDEN HABERLER

Mersin Büyükşehir 
Belediyesi Engelsiz 
Mesleki Eğitim Merkezi, 
sanattan spora, sosyal 
aktivitelerden etkinliklere 
kadar engelli bireylere 
sunduğu hizmetlerle 
Mersin’de engelleri tek tek 
kaldırıyor. 

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz 
Mesleki Eğitim Merkezi, engelli 
bireyleri sanatla buluşturduğu kadar 
düzenlediği sportif faaliyetlerle de 
sağlıklı bir yaşamın kapılarını açıyor. 
Merkez kapsamında hizmete giren 
Spor Becerisi ve Fitness Kursu salonu 
ile engelli bireyler hem günlük fiziksel 
aktivitelerini yapıyor hem de kilo 
kontrollerini sağlıyor. Toplam 173 
öğrencinin katıldığı Spor Becerisi ve 
Fitness Kursu’nda özel eğitmenler 
engelli bireylerle tek tek ilgilenirken, 
yapılan egzersizlerle özellikle otizmli 
öğrencilerde kilo kontrolü sağlanıyor. 
“Otizmli çocukların en büyük 
problemlerinden biri de kilo kontrolü”
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni ve 
aynı zamanda Engelsiz Mesleki Eğitim 
Merkezi’nde fitness antrenörü olarak 
görev yapan Ali Yalçıntekin engelli 
bireylerden kursa yoğun talep olduğunu 
ve yapılan egzersizlerle belirli kas 
gruplarını kullanamayan engellilerde 
önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade 

yansıyor. Öğrenci sayımız her geçen 
gün artıyor. Tekerlekli sandalyedeki 
öğrencilerimiz için farklı çalışmalar 
yapıyoruz. Bazı kas gruplarını 
kullanamıyorlar. Onlara yönelik geliştirici 
egzersizler yapıyoruz. İşitme engelli 
ve görme engelli arkadaşlarımıza farklı 
egzersizler uyguluyoruz” diye konuştu.
Kurs 5 ayrı engel grubunu kapsıyor 
Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz 
Meslek Eğitim Merkezi Spor Becerisi 
ve Fitness Kursu sadece engelli 
vatandaşlara hizmet veriyor. Engelli 
bireyler, hafta içi her gün 09.00-
16.30 saatleri arasında merkezden 
faydalanabiliyor. Toplam 173 öğrencinin 
katıldığı kurslar 6-12 ve 12 yaş üstü 
olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Gruplar 
görme, işitme, fiziksel, zihinsel ve 
otizmli bireyleri kapsıyor. 

EngEllİ bİrEylEr 
spor İlE sosyallEşİyor

etti. Yalçıntekin, “Hem sosyal hem 
fiziksel açıdan faydamız oluyor. Kilo 
kontrollerini sağlıyorlar ve karşılıklı 
ilişkilerini güçlendirici faaliyetlerde 
bulunuyorlar. Burada ayrıca yemek 
yeme alışkanlıklarını düzene koyuyoruz 
ve sağlıklı bir yaşam için onları motive 
ediyoruz. Özellikle otizmli öğrencilerin 
en büyük problemi kilo. O yüzden 
burada yaptığımız faaliyetlerin çoğu 
kilo problemine yönelik. Bunun da 
geri dönüşleri çok olumlu oluyor” 
dedi. Yapılan egzersizlerin yanı sıra 
kursiyerlerin gelişimini düzenli olarak 
takip ettiklerini söyleyen Yalçıntekin, 
“Çocuklarımızın boy ve kilo ölçümlerini 
alıyoruz ve çizelge halinde sürekli 
gelişmelerini takip ediyoruz. Biz 
bu çalışmaları yaparken buradaki 
çalışmalar sosyal hayatlarına da 

“Çocuklarımızın boy ve kilo 
ölçümlerini alıyoruz ve çizelge 

halinde sürekli gelişmelerini 
takip ediyoruz.”
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Kayserİ turİzmİ İçİn 
havalı hİzmet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, Kayseri’yi 
her yönüyle turizm kenti yapma 
çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. 
Başkan Büyükkılıç’ın yoğun çalışmaları 
sonucu Soğanlı bölgesinde balon 
turizmi başladı ve ilk uçuş sabahın 
erken saatlerinde yapıldı. 

İlk uçuşa, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 
yanı sıra Vali Şehmuz Günaydın, 
önceki dönemin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan 
Teke ve Yeşilhisar Belediye Başkanı 
Halit Taşyapan da katıldı. Uçuş öncesi 
bir açıklama yapan önceki dönemin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, balon turizminin Kayseri 
turizmine ciddi katkılar sunacağını 
söyledi ve “Kayseri sadece sanayisi 
ve ticaretiyle değil turizmiyle de 
ülke sınırlarını taşan bir üne sahip 
olacaktır” dedi.

Güneşin doğuşu havalanan 
balonlardan izlendi

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Memduh Büyükkılıç da açıklamasında 
sanayi ve ticaretin merkezi olan 
Kayseri’nin turizmin de merkezi 
olması için çalışmaları sürdürdüklerini 
belirtti. Balon uçuşlarıyla turizm için 
en önemli çalışmalardan birisine 
imza atıldığını ifade eden Başkan 
Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür 
etti. Gastronomi çalıştayı yaptıklarını, 
Kültepe için çalışmaların yoğun bir 
şekilde sürdüğünü, sağlık turizmini 

Sanayi ve ticaretin 

ülkemizdeki önemli 

merkezlerinden biri olan 

Kayseri’nin turizmde de öne 

çıkması için, Nevşehir’den 

sonra Kayseri’de de 

balon uçuşları başladı. 

Sabahın erken saatlerinde 

şehrin Soğanlı bölgesinde 

yapılan ilk uçuşta üç balon 

havalandı. 

ön plana çıkarmaya çalıştıklarını 
hatırlatan Başkan Büyükkılıç, 
“Durmak yok Kayseri turizmini 
çeşitlendirmeye devam” diye 
konuştu.

Açıklamaların ardından balon turizmi 
resmen Kayseri’de de başladı ve ilk 
uçuşlar gerçekleşti. Sabahın erken 
saatlerinde üç balonun havalandığı 
ilk uçuşa Kayseri protokolü de katıldı. 
Soğanlı vadisinin eşsiz güzelliği 
ve güneşin doğuşu havalanan 
balonlardan izlendi.

İlk uçuş sabahın erken saatlerinde yapıldı
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Milli Eğitim Bakanlığı 

(MEB) iş birliğinde düzenlenen Eğitim ve Yerel Yönetimler 

Çalıştayı; belediye başkanlarını, eğitimcileri, ebeveynleri ve 

öğrencileri bir araya getirdi. Toplantıya katılan Milli Eğitim 

Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin bir memleket ödevi olduğuna 

vurgu yaparken, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye 

Başkanı Fatma Şahin, gençlerin hayatına dokunmanın 

önemine değindi ve “Dokunamazsak elimizden kayıp 

giderler” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde 
düzenlenen Eğitim ve Yerel Yönetimler 
Çalıştayına; Yerel Yönetimler Politikaları 
Kurulu üyeleri, belediye başkanları, 
MEB personeli, akademisyenler, kamu 
kurumları ve STK temsilcileri, okul aile 
birliklerinden temsilciler ile öğrenciler 
katıldı.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin toplantıda yaptığı 
konuşmada, dünyanın onuncu büyük 
ekonomisi olma hedefinde ilerlerken en 

“Tüm beledİyeler eğİTİme 
hassasİyeT gösTermelİ”
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önemli kısmın beşerî sermaye ve insana 
yatırım olduğunu belirterek bu yolda 
emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. 
Belediyelerin kaynaklarını doğru ve 
verimli kullanmasının önemine dikkat 
çeken Başkan Şahin, en az kaynakla en 
verimli çalışmaların hayata geçirilmesi 
gerektiğini ifade etti. 

Altyapı belediyeciliği yerine 
insanı ve eğitimi önceleyen 
bir anlayış

Başkan Şahin, artık şehirlerin yarıştığı 
bir dönemde dünyadaki gelişmeleri 
yakından takip etmek gerektiğine 
vurgu yaparak; “Bugün Paris Belediye 
Başkanı ne konuşuyorsa bizim de onu 
konuşmamız lazım” dedi.  Günümüzde 
altyapı belediyeciliğinin bittiğini, onun 
yerini insanı ve eğitimi önceleyen 
bir anlayışın aldığını söyleyen Şahin, 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 
eğitim çalışmalarına ilişkin detaylı 
bilgiler aktardı.  Şahin, genç nüfusun 
büyük bir güç olduğunu ve bu gücün 
iyi değerlendirilmesinin çok önemli 
olduğunu belirterek, “Ben mühendisim, 
tereciye tere satamam. Dünyaya 
baktığımız zaman Finlandiya modelinde 
yereli çok güçlendirmiş bir hukuki alt 
yapı var. ‘Hayat Boyu Öğrenme’de neler 
yapacağız? Eğitim hayatı yalnızca örgün 
eğitimle midir? Eğitime ulaşılabilirliği 
konuşmamız lazım. Gençlerin hayatına 
dokunmamız lazım. Dokunamazsak 
elimizden kayıp giderler” dedi.  

Eğitim alanında başarılı ülkelerde, 
eğitim yerel yönetimlerin 
sorumluluğunda

Toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk, uzun süredir yerel 
yöneticilerle bir araya gelmek istediğini 
belirtti. Dünyada eğitim alanında 
başarılı ülkelerde eğitimin doğrudan 
doğruya yerel yönetimlerin sorumluluğu 
altında olduğunu aktaran Selçuk, 
Türkiye’de eğitimi geliştirmek için yerel 
yönetimlerle beraber yürüdüklerini 

söyledi. Toplantının son derece işlevsel 
sonuçlara yol açacağını umduğunu 
kaydeden Bakan Selçuk, eğitimin bir 
millet ödevi olduğuna vurgu yaparak; 
“Eğitim bir millet ödevi, bir memleket 
ödevidir. Onu yüceltmek ve yükseltmek 
zorundayız. Bu resmi bir vazife değildir.” 
dedi.

Bakan Selçuk, belediyelerin kendileri 
için çok önemli bir paydaş olduğuna 
dikkat çekerek, “Önemli bir çağa şahitlik 
ediyoruz. Tarım, sanayi, bilgi toplumunu 
gördük. Düven de sürdük, traktör de. 
Bizim neslimize özel bir yüklenme 
oldu. Bugün dijital platformda da izler 
sürüyoruz.  Çocuklarımızı geleceğe 
hazırlamak için elimizde çok imkânımız 
ve hareket kabiliyetimiz var. Sizlerle kol 

kola olursak daha rahat hissedeceğiz.” 
dedi. Eğitim kökenli belediye başkanlarının 
eğitim konusuna daha hassasiyetle 
yaklaştıklarını belirten Bakan Selçuk, bu 
hassasiyeti tüm belediyelerin göstermesi 
gerektiğinin altını çizdi. 

Dünyadaki başarılı örneklere 
bakıldığında eğitimle ilgilenen 
kurumların inşaat, onarım, tadilat gibi 
işlerle değil yalnızca ARGE, kalite 
ve eğitim süreçleriyle ilgilendiğine 
vurgu yapan Selçuk, ülkemizin zor bir 
coğrafyada yer aldığını hatırlatarak 
farklı coğrafyalar, farklı iklimler ve farklı 
imkânların kendilerini zorladığını ancak 
zamanla bu farklılıkları azaltmayı ve 
eğitimin sürdürülebilirliğini artırmayı 
hedeflediklerini sözlerine ekledi.  



20 ozelkalem.com.tr

BELEDİYELERDEN HABERLER 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
koordinatörlüğünde bu 
yıl 6.sı düzenlenen Su ve 
Çevre Konferansı Ödülleri’ne 
Bornova Belediyesi damga 
vurdu. Bornova Belediyesinin 
“Dijital Sınıf” ve “Altın 
Bilezik” projeleri, En İyi 
Vizyon Projesi Ödülü’ne layık 
görüldü. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
koordinatörlüğünde düzenlenen 6. Su 
ve Çevre Konferansı Ödül Töreni’nde, 
Bornova Belediyesi “Dijital Sınıf” ve 
“Altın Bilezik” projeleri ile En İyi Vizyon 
Projesi Ödülü’ne layık görüldü. Eğitim 
alanındaki fırsat eşitsizliğini ortadan 
kaldıracak Dijital Sınıf ve istihdama 
katkı sağlayacak Altın Bilezik projeleri 
ile Dijital Belediyecilik ve Sosyal 
Sorumluluk kategorisinde kazanılan 
ödülü, Bornova Belediye Başkanı 
Dr. Mustafa İduğ aldı. Türkiye’nin en 
önemli iki sorunun eğitim ve istihdam 
olduğuna dikkat çeken Başkan 
İduğ, ödül aldıkları iki projeyi de bu 
sorunların çözümüne katkı koymak 
için hayata geçirdiklerini söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe 
Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 
ödül töreninde, detaylarını anlattığı 
Dijital Sınıf ile eğitimdeki eşitsizliğin 
önüne geçmeyi hedeflediklerini 
ifade eden İduğ, “Ülkemizde engelli 
vatandaşların nüfusa oranı yüzde 

işverenin talepleri ve iş arayanın 
özelliklerine göre bir filtreleme 
yaparak biraraya getireceklerini 
anlattı.

Engeller “Dijital Sınıf” ile 
kalkıyor

Bornova Belediyesi, Dijital 
Sınıf ile eğitim alanında bir ilki 
gerçekleştiriyor. Kurulduğu 2003 
yılından bugüne binlerce öğrenciye 
hizmet veren Gençlik ve Eğitim 
Merkezi’nde (BELGEM), uzaktan 
eğitim dönemine geçiliyor.  Dijital 
Sınıf’tan Bornova’da oturan ve 
Bornova’da eğitim gören 55 
bin ortaokul ve lise öğrencisi 
yararlanacak. 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. 
sınıf öğrencilerine diledikleri zaman 
alabilecekleri videolu eğitim imkânı 
sunulacak. 

Türkiye BelediyecilikTe 
vizyon projelerini seçTi

12,5’u buluyor. Bu oran içerisinde 
kalan gençlerimiz ve çocuklarımız 
dershaneye gidemiyor. Biz bu proje 
sayesinde dershaneyi onların evine 
götürüyoruz. Ücretsiz yararlanılacak 
sistemle eğitimde fırsat eşitliği 
sağlıyoruz” dedi.

Altın Bilezik Projesi’nin en önemli 
hedef kitlesinin ise üniversite 
öğrencilerini olduğunu belirten 
Başkan Mustafa İduğ, “Gençlerimiz 
mezun olduktan sonra elindeki 
diploma ile iş aramaya başlıyor. Bu 
sağlıklı bir yöntem değil. 
Önemli olan eğitim devam ederken 
iş hayatına girmek. Ancak bu şekilde 
rakiplerin önüne geçilebilir” diye 
konuştu. İduğ, proje kapsamında iş 
arayanlarla işçi arayanları, Türkiye’de 
ilk kez kullanılacak bir yazılımla 
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Öğrenciler, uzaktan erişim tekniğine 
dayalı Dijita Sınıfa bilgisayar, tablet 
ya da cep telefonlarından günün her 
saati ulaşabilecek. 
Dersleri izleyebilecek, alıştırma 
sorularını indirip çözebilecek. 
Destekleyici bir eğitim modeli olan 
sistemde, deneme sınavları da 
yapılabilecek. 
Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına 
uyumlu içeriklerin yer alacağı Proje ile 
dershane hizmeti, engelli öğrencilerin 
evlerine götürülmüş olacak. Uzman 
eğitmenler tarafından hazırlanan 
toplam 3 bin 700 saatlik eğitim 
videosu, işitme engelli öğrencilerin 
yararlanması için işaret diline de 
çevrilecek.

“Altın Bilezik” 
meslek sahibi yapıyor 

Türkiye’de ilk kez uygun aday 
eşleştirmesi yapacak yazılım 
üzerinden yürütülecek Altın Bilezik 
Projesi kapsamında, sanayi siteleri, 
sivil toplum kuruluşları ve özel 
kurumlarla da iş birliği yapılarak, 
özellikle ara eleman yetiştirmek 
üzere meslek kursları açılacak. 
Kaybolmaya yüz tutan meslekleri 
yaşatmak için usta-çırak sistemi 
yeniden canlandırılacak. Türkiye’de 
bir belediyenin kariyer.net ile 
ortak çalışacağı ilk proje olan Altın 
Bilezik’te; İZTO, EBSO, EGİAD, İTB 
ve EGOD gibi kurumlar Bornova 

Belediyesi’nin en önemli paydaşları 
olarak ilk kez bir araya gelecek. 
Proje kapsamında kurulacak 
Üniversite Kariyer Merkezi ile 
öğrenciler okulları bitmeden iş 
yaşamına hazırlanacak. 
KOSGEB iş birliğinde vizyon projeleri 
olan genç girişimcilere destek 
verilecek. 
Destek ve watsapp hattı, cv doldurma 
ve iş görüşmelerinde nelere 
dikkat edilmesi gerektiğini anlatan 
eğitim videoları, tanınmış insan 
kaynakları uzmanları ile yapılacak 
söyleşiler, çalışmaların daha da hızlı 
yürütülmesini sağlayacak. 

Başkan İduğ, Dijital Belediyecilik ve Sosyal 
Sorumluluk kategorisinde kazanılan ödülü, 
Ankara’da düzenlenen törenle aldı.
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“Değerli Hemşehrilerim;

Şahsıma ve ekibime vermiş olduğunuz bu görevi hak etmek 
adına, mutluluğunuzu ve refahınızı daim kılmak için; hız 
kesmeden, hak yemeden, gece gündüz demeden  çalışıyoruz.

Gözünüz arkada kalmasın, yüzünüz hep gülsün istiyoruz.”

“BELEDİYECİLİK 
İLE YOLSUZLUK 
KELİMELERİNİN YAN 
YANA ANILMASININ 
KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ”

Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanı
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“BELEDİYECİLİK 
İLE YOLSUZLUK 
KELİMELERİNİN YAN 
YANA ANILMASININ 
KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ”

Ankara’nın yeni dönem 
Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, kısa süre 
önce sosyal medyadan 
bu sözlerle seslendi 
Ankaralılara. 2019 yerel 
seçimlerinde yüzde 50,93 
oy oranıyla başkan seçilen 
ve göreve geldiği günden 
bu yana şeffaf yönetim 
anlayışıyla dikkat çeken 
Mansur Yavaş; insanların 
birlikte yaşamaktan 
keyif alacağı Ankara’yı, 
Ankaralılarla birlikte 
nasıl inşa edeceklerini, 
EPR Yerel Yönetim 
Ajansı Kurucusu Erengül 
Bilenser’e anlattı. 
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Bir önceki dönemde de adaydınız 
ve tartışmalı bir sayımın ardından 
çok az bir farkla seçilememiştiniz. 
Tekrar aday gösterilmeyi bekliyor 
muydunuz ve geçen 5 seneyi nasıl 
değerlendirdiniz?

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı için 3. kez aday oldum. 
Her defasında oy oranımı artırarak 
bugünlere geldim. 2014 seçimlerinde 
ise oy sayımı oldukça tartışmalıydı. 
Bize göre hakkımız yendi. Aday 
gösterileceğimi tahmin ediyordum; 
çünkü Ankara ve Ankaralının, 
çıkarları için çalışacak birine ihtiyacı 
vardı. 2014 seçimlerinin ardından 
geçen 5 yılda ise, hem oy sayımı 
sırasında aynı haksızlıkların tekrar 
yaşanmaması için çalıştık hem de 
kentimiz için projeler üretmeye 
devam ettik.

Seçilmeyi bekliyor muydunuz ve 
kesin sonuçlar alındığında ne 
hissettiniz?

Tabii ki seçilmeyi bekliyordum. 
Seçim süreci boyunca sokaktaydım, 
esnafla ve halkla beraberdim. 
Halkın bakışından, sözünden 
anlayabiliyordunuz bunu… Ayrıca, 
yapılan anket sonuçları da aynı şeyleri 
söylüyordu. 

Sonuçlar netleştiğindeyse, bir 
yandan Ankara’nın sonunda hak 
ettiği yönetime kavuşacak olması 
beni mutlu ederken, bir yandan da 
omzuma büyük bir yük yükledi. 

Çünkü ekip olarak Ankaralıların bize 
olan güvenini boşa çıkarmamalıyız. 
Üstlendiğimiz sorumluluğun, 
beklentilerin farkındayız ve şimdi de 
bunun için var gücümüzle çalışıyoruz.

“Ankaralıların bize gelen 
bütün sorunlarını çözmeye 
çalışacağız” 

Kentte sorun olarak gördüğünüz 
başlıklar neler?

Ankara’da gördüğüm sorunların 
başında ulaşım geliyor. Başkent 
trafiği İstanbul’a yaklaştı. Hepimizin 
zamanı çok kıymetli insanlar haklı 
olarak trafikte zaman harcamak 
istemiyor. Bunu çözmek için de toplu 
ulaşım sistemlerini birbirine entegre 
etmemiz gerekiyor. Bu sorunları teker 
teker çözeceğiz. Ankara’nın hiçbir 
köyünde akmayan su ve açıktan 
akan kanalizasyon olmayacak. Yolları 
tamamlanmamış köy de kalmayacak. 
Bir de Ankara’da insanların aileleriyle 
gidebileceği yeşil alan sayısı çok 
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yetersiz. Ama en önemlisi ülke 
ekonomisinin durumu malum, 
insanlar aç… Üretimi artıracak 
ve Ankaralıların bize gelen bütün 
sorunlarını çözmeye çalışacağız. 
Bunun için de işe ilk olarak sulu 
tarımı ve kırsal kalkınma projelerini 
uygulayarak başlıyoruz. 

Göreve başlar başlamaz bir 
şeffaflaşmaya gittiniz. Bunun 
amacı neydi ve nasıl geri dönüşler 
alıyorsunuz?

Biz halkımıza, yapılan her şeyin 
onların gözünün önünde olacağına 
ve hesabını verebileceğimize dair 
bir söz verdik. Bu yüzden şeffaf 
yönetim anlayışını uygulamak, 
attığımız ilk adım oldu. Tüm ihaleleri 
canlı yayında yayınlıyoruz. Her 
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şey vatandaşımızın gözü önünde 
oluyor ve öyle olmaya da devam 
edecek. Yaptığımız harcamaları 
halka açık şekilde yayınladığımız İlk 
100 gün kitabının ardından 200 gün 
raporunu da kamuoyuyla paylaştık. 
Şimdi yeni bir yazılım yaptırıyoruz. 
Türkiye’deki tüm firmalar ihalelere 
katılabilecek. Vatandaşlarımızdan çok 
olumlu dönüşler alıyoruz. Geçtiğimiz 
günlerde göreve gelmemizin 
ardından Ankaralıların görüşlerine 
yönelik yapılan bir anketin sonucu 
paylaşıldı. Bu anketler sonucunda, 
halkın ihalelerin canlı yayınlanması, 
yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık 
gibi çalışmalarımıza ne kadar 
olumlu baktığını gördük. İnşallah 
bu uygulamalar tüm Türkiye’ye 
yayılacak ve ülkemizde belediyecilik 

ile yolsuzluk kelimelerinin yan yana 
anılmasının kökünü kazıyacağız. 
Bazı il ve ilçelerin de ihaleleri canlı 
yayınlamaya başladığını görmek bu 
açıdan mutluluk verici.

“Amaçlarımızdan biri de 
kırsaldan kente göçü 
önlemek…”

“Kırsal Kalkınma Projeniz” 
çiftçilerde heyecan uyandırdı. Bu 
projeye ilişkin detayları paylaşır 
mısınız? “Sözleşmeli Üretim” için 
çiftçiye vereceğiniz bir tarih var mı?

Bunu bir yönetim anlayışı olarak 
belirlediğimiz için herhangi bir tarihle 

sınırlandırmak istemiyoruz. Kızılırmak 
suyu şu anda şebekeden kesildi. 
Bu suyun şimdiye kadarki toplam 
maliyeti 1 milyar dolar. Boruları belli 
aralıklarla kullanmazsak bu borular 
mutlaka ölüyor. Gölbaşı ve Bala 
arasındaki bin kilometre karelik bir 
alanda sulu tarım yapılması için 
Kızılırmak suyunu o tarafa vereceğiz. 

Bu projeye öncelikle Belediye’nin 
kendisine ait arazilerinde 
başlayacağız. Görüşmelerde son 
aşamaya geldik.

Kırsal kesimde yaşayan 
vatandaşlarımızın tarımsal 
kapasitesini artırmak için sulu 
tarıma geçiş projeleri üreterek 
hem verimliliği artırmayı hem de 
kentsel gıda güvenliğini sağlamayı 
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amaçlıyoruz. Amaçlarımızdan 
biri de kırsal alandaki istihdamı 
artırarak, kente göçü önleyecek 
tedbirler almak. Bu doğrultuda; 
seçim öncesi söz verdiğimiz üzere 
mahalle statüsü kazanmış köylerde 
0-10 metreküp arası tüketimler için 1 
metreküp su bedelinin 5 Kuruş olarak 
belirlenmesini Belediye Meclisi’ne 
getirdik ve oy birliği ile bu kararı 
uygulamaya başladık. Hayvancılık 
yapan köylümüze yemlerini vereceğiz. 
Güneş enerjisi panelleri ile elektrik 
sorunlarını da çözeceğiz. Onları 
olabildiğince masrafsız bir şekilde 
yaşatıp üretmelerini talep edeceğiz. 
Bir yandan da Ankaralı çiftçilerin, 
üreticilerin kooperatifleşerek kentimiz 
için üretmelerini sağlayacağız. 
Bunun ilk uygulamasında Ayaşlı 
kadın üreticilerimizin ürettiği tüm 
salçaları Belediye yemekhanemizde 
kullanılmak üzere satın aldık. 
Halk Ekmek’i Halk Market’e 
çevirmek suretiyle, Belediye olarak 
üreticimizin ürünlerini biz satın 
alacağız. Gıda denetim birimleri 
kurarak, mavi bandrol uygulamasıyla 
vatandaşlarımıza ulaşan ürünlerin 
güvenilirliğini denetleyeceğiz. Tüm bu 
çalışmalar sayesinde hem üreticimiz 
kazanacak hem de vatandaşlarımız 
ucuz, doğal ve güvenilir gıda 
tüketecek. 

“Bizim çılgın projemiz 
olmayacak”

Bir röportajınızda Mavi Masa’ya 
en çok EGO ve ÖHO şoförlerinden 
şikâyet geldiğini belirtmiştiniz. 
Gelen şikayetlerle ilgili yurttaşlara 
hangi çözümleri sunacaksınız?

Bu sorunların bir kısmının 
eğitimle ilgili diğer bir kısmının ise 
olanaklarla ilgili olduğunu görüyoruz. 
İnovatif ve akıllı uygulamalarla 
vatandaşların hayatını kolaylaştıracak 
projeleri hayata geçiriyoruz. Artık 
vatandaşlarımız; yeni yaptırdığımız 
mobil uygulama ile anında Büyükşehir 
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Belediyemize ulaşabilecek. O anda 
şoför ya da otobüsle ilgili bir sorun 
yaşanıyorsa bize iletebilecek. Bunun 
yanı sıra çalışanlarımıza nitelikli 
eğitimler vereceğiz. 

Ayrıca otobüs kapılarına memnuniyet 
anketlerini içeren ekranlar 
yerleştireceğiz ve performans 
analizleri yapacağız. Nabız ölçer 
cihazlarla şoförümüzün o anki sağlık 
durumunu da takip edeceğiz. Uzun 
yıllardır belediyeye yeni otobüs 
yatırımı yapılmamış, 2013 yılından 
beri yeni otobüs alınmamış. O yıl 
Ankara’da 5 milyon 45 bin nüfus 
vardı ve Belediye’nin otobüs sayısı 
1941’di. 2019 yılına geldiğimizde artık 
5,5 milyonu aşkın bir nüfusumuz 
var ancak arızalanan, eskiyen ve 
kullanımdan düşen otobüsler 
nedeniyle şu anda 1540 otobüs 
hizmet veriyor. 

Bu durum bize, ulaşım gibi bir mühim 
bir konunun nasıl önemsenmediğini 
gösteriyor. 

Büyükşehir Belediye binası bile 
EGO Genel Müdürlüğü bütçesinden 
yapılmış. ANKAPARK konusu ortada. 
Burada Ankara için yapılması gereken 
yatırımların nasıl ertelenip, paraların 
nerelere harcandığını iyi düşünmemiz 
gerekiyor. 

Bizim çılgın projemiz olmayacak. 
Yine de geçmişe takılıp hareket 
etmeyeceğiz. 

Biz en kısa sürede eksiklerin 
tamamını giderip, vatandaşlarımızın 
huzurla ve güvenle kullanabilecekleri 
bir ulaşım sistemini oluşturacağız. 
Ankara mutlu bir kent olmalı. 
İnsanların birlikte yaşamaktan keyif 
alacağı bir Başkent’i yine birlikte inşa 
edeceğiz.

Yaşamaktan keyif alınacak 
bir başkent…

Gerçekleştirdiğiniz çalışmalar ve 
hayata geçirdiğiniz uygulamalarla 
7’den 70’e tüm Ankara’ya hizmet 
götürüyorsunuz. 

Özellikle Ankara’daki öğrencilerin 
hayatını kolaylaştırmaya yönelik 
önemli adımlar attınız. Başkentte 
öğrenci olmayı ayrıcalıklı hâle 
getiren hizmetlerinizi anlatabilir 
misiniz?

Ankara’da aileleriyle birlikte ya da 
ailesinden kilometrelerce uzakta 
eğitim gören on binlerce öğrenci var. 
Biz de öğrencilerin bütçelerine katkı 
sağlayacak ve hayatını kolaylaştıracak 
uygulamalarla yanlarında olduğumuzu 
hissettirmek istiyoruz. 
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Seçim öncesinde öğrenci evlerine 
yüzde 50 su indirimi yapacağımızın 
sözünü vermiştik. Göreve geldikten 
hemen sonra bu uygulamayı hayata 
geçirdik. 

Ulaşım konusunda da öğrencilerimize 
yönelik önemli bir adım attık. İndirimli 
abonman kartı ile 60 TL karşılığında 
200 binişlik bu kart uygulaması ile 
öğrenciler, tek binişte 30 kuruşa 
seyahat etme imkânı buluyorlar. 
Aynı zamanda, öğrencilerin sağlıklı 
beslenmesi için Ankara’nın birçok 
noktasında belirli saatlerde çorba 
ikramı yapılıyor. Öğrencilerimiz de 
kendilerine sunulan bu ayrıcalıklardan 
oldukça memnun. Olumlu dönüşler 
alıyoruz. 

Ankara’da sadece öğrenci olmak 
değil vatandaş olmak ayrıcalıklı 
hâle gelecek. Tüm çabamız 
vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve 
mutluluğu için. Söz verdiğimiz gibi, 
Ankaralı hemşehrilerimizin yüzünü 
güldürecek, yaşamaktan keyif 
alacakları bir başkenti oluşturacak 
projeleri hayata geçirmeye devam 
edeceğiz.
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Güzel Bir Türkiye- Arşivden İZNİK GÖLÜ- GARDA GÖLÜ
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Güzel Bir Türkiye- Arşivden ÖLÜDENİZ-MAURITIUS
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Yurt Dışındaki Türk Belediye Başkanları
ALİ BAKIR
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleşen Kartepe 
Zirvesi 2019’da “Kentleşme ve 
Mutlu Şehirler” teması ele alındı. 
Dünya genelinde 18 farklı ülkeden ve 
Türkiye’den 180’i aşkın konuşmacı, 
akademisyen ve entelektüel zirvede 
buluştu. Çok sayıda özel oturum ve 
panelin gerçekleştirildiği Kartepe 
Zirvesi’nde bir şehrin ve şehirde 
yaşayanların mutlu olması için nelere 
sahip olması gerektiği anlatıldı.

“Zengin şehir mutlu şehir değildir”

Kartepe Zirvesi’nin konuşmacıları 
arasında yer alan BM Mukim 
Koordinatörü Alvaro Rodruigez 
konuşmasında mutlu şehirlerin 
sosyal, evrensel ve ekonomik 

faktörlerin bir araya gelmesiyle 
oluşacağına dikkat çekti. Rodriguez, 
“Sosyal ve çevresel faktörler 
yetersizse, o şehir ekonomik 
gelişmişliğe ulaşsa bile mutsuzdur. 
İdeal olanı bunların hepsinin bir arada 
olabilmesidir. 2050 yılı itibariyle 
şehirlerin nüfusu iki katına çıkacak. 
Bu nedenle belediyelerin finansmanı 
artırılmalı, kaynak artışına gidilmelidir. 
Şehirlerin yönetimiyle şehirde 
yaşayanlar arasında doğru iletişimin 
sağlanması gerekiyor” ifadesini 
kullandı.

Kartepe Zirve’sinde siyaset, devlet, 
üniversiteler bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı 
Prof. Dr. Şükrü Karatepe ile Kültür 

KARTEpE ZİRvESİ’NDE 
“KENTLEşME vE MUTLU şEhİRLER”

AfET BİLİNCİ vE fARKINDALIK EĞİTİMİ 

ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet 
Misbah Demircan ve Üsküdar 
Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz 
Ülke Arıboğan da Kartepe Zirvesi’nin 
önemine değindi. Kartepe Zirvesi’ni, 
“Türkiye için büyük bir forum” 
yorumuyla değerlendiren Karatepe, 
“Değişik alanlarda şehirle ilgilenen 
herkesi bu zirve bir araya getiriyor. 
Yurt dışından da önemli isimler 
Türkiye’ye geliyor. Genç mimarlar 
ve şehirciler hepsini bir arada bulma 
imkânı buluyor. 3. yılındaki Kartepe 
Zirvesi’nin 33. yılına kadar devam 
etmesini umuyorum” şeklinde 
konuştu. 

Prof. Arıboğan, çok emek verilerek 
hazırlanan zirvenin siyaseti, devleti, 
sivil toplumu ve üniversiteleri bir araya 
getiren bir düşünce atmosferi ortaya 
koyduğuna değindi. 

Bakan Yardımcısı Demircan ise 
Türkiye’nin son 17 yılda alt yapısını 
tamamlayıp, üst yapıda daha ince 
işlere yöneldiğini aktararak, ‘’Bu 
sürecin sağlıklı yürümesi için bu 
zirveler büyük önem taşıyor, bizim 
için ilhamlar oluşturuyor. Zirvedeki 
konuşmalar katılımcıların ufkunu 
açıyor’’ yorumunu yaptı.

Esenler Belediyesi Arama Kurtarma 
Ekibi (ESKAT), toplumda afet bilinci 
oluşturmak amacıyla faaliyetlerini 
sürdürmeye devam ediyor. ESKAT, 
Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı 
Diller Yüksekokulu’ndaki 3 bin 500 
öğrenciye “Afet Bilinci ve Farkındalık 
Eğitimi” verdi. 

Eğitimde; afet öncesi tedbirler, 
afet sırası ve afet sonrası yapılması 

gerekenler, ilk 72 saatin önemi, aile 
afet planının yapılması, afet ve acil 
durum çantasının hazırlanması, afet 
gönüllüsü çalışmaları, yangınlara 
müdahale ve deprem sırasında 
uygulanması gereken “Çök-kapan-
tutun yöntemi” uygulamalı olarak 
anlatıldı. Öğrenciler, acil toplanma 
alanları, toplanma merkezleri ve 
rehabilitasyon merkezlerindeki 
eğitimler konularında da bilgilendirildi. 
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DOĞADAN GELEN DOĞAYA GERİ KAZANDIRILIYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Alinur Aktaş’ın başkanlığında 
faaliyetlerini sürdüren Sağlıklı Kentler 
Birliği’nin Sandıklı Konferansı’nda 
“2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları” gündeme taşındı. 

“Sağlıklı Şehirler” bilinciyle 
faaliyetlerini sürdüren, “Sürdürülebilir 
Kalkınma” ve “Sürdürülebilir Şehirler 
Oluşturmak” sloganıyla çalışmalarını 
gerçekleştiren Sağlıklı Kentler 
Birliği’nin 32. olağan meclis toplantısı, 
Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediyesi 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

“Şehirlerimizi yakından tanıyoruz”

Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, toplantıda yaptığı 
konuşmada, 75 üyesi bulunan 
birliğin önemine değinerek, “Birlik 
buluşmalarımızı her yıl farklı şehirlerde 
gerçekleştiriyoruz. Bu sayede bu 
şehirleri ve ilçeleri daha yakından 
tanımayı ve üye belediyelerimizin 
sağlıklı şehir çalışmalarını yakından 
görme fırsatını elde ediyoruz” dedi.

 “’Sağlıklı Şehirler’ bilinci gelişiyor”

Birliğin 2020-2024 yıllarını kapsayacak 
stratejik planını tüm paydaşları sürece 

Bodrum Belediyesinin farklı 
çalışmalarla farkındalık oluşturmaya 
çalıştığı çevre temizliği sorununun 
başlıca kaynaklarından biri olan 
bahçe atıkları ile ilgili yeni bir adım 
atıldı. Belediye Başkanı Ahmet 
Aras’ın daha önce dile getirdiği 
öğütücüler Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü Temizlik İşleri bünyesinde 
kullanıma başladı. 25 metreküp 
bahçe atığını 1 saatte 9 metreküp 

dahil ederek gerçekleştirdiklerini 
belirten Başkan Aktaş, “Birliğimiz, 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
başlatılan ‘Sağlıklı Şehirler 
Hareketi’nin ülkemizde gelişebilmesi 
ve uygulanabilmesi amacıyla 
kuruldu. Kuruluşundan bugüne ele 
aldığı konu ve çalışmalarla “Sağlıklı 
Şehirler” kavramını benimsetmek 
üzerine faaliyetlerini sürdürüyor. 
“Sürdürülebilir Kalkınma” ve 
“Sürdürülebilir Şehirler Oluşturmak” 
sloganıyla kent sağlığını ilgilendiren 
tüm kentsel ve çevresel konularda 
eğitimler, çalıştaylar, sempozyumlar, 
konferanslar, uluslararası kongreler, 
araştırmalar, yarışmalar, ödül 
törenleri ve farkındalık çalışmaları 
düzenleyerek üye belediyeleri bir 
araya getiriyoruz” diye konuştu.

talaş haline getirebilen dal öğütme 
makinesi sayesinde sitelerden ve 
bazı konutlardan sokaklara atılan 
bahçe atıkları ile mücadelede yeni bir 

“Haydi Çocuklar Bisikletle Okula”

Başkan Aktaş, “Haydi Çocuklar 
Bisikletle Okula” temalı çalışma 
hakkında da bilgiler vererek, “Şehir 
içi ulaşımında bisiklet kullanımının 
önemine değinmek, bisikletin etkin 
bir ulaşım aracı olduğu bilincini 
yaymak ve bisiklet kullanımını teşvik 
etmek amacıyla “Haydi Çocuklar 
Bisikletle Okula” sloganıyla geçtiğimiz 
yıllarda başlattığımız çalışmamıza 
bu yıl da devam ettik. İstanbul, İzmir, 
Denizli, Kahramanmaraş, Bilecik, 
Osmaniye, Adalar, Bandırma, Dinar, 
Merkezefendi, Süleymanpaşa ve 
Ürgüp belediyelerinin desteğiyle 
öğrencilerin okullarına bisiklet 
ile gitmelerini sağlayacak 
etkinlikler yapıldı” diyerek projeyi 
destekleyenlere teşekkür etti.

“SAĞLIKLI KENTLER”DE hEDEf 
“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA”

döneme geçildi. Eldiven ve koruyucu 
gözlüğünü takarak bahçe atıklarını 
makineden geçiren Belediye Başkanı 
Ahmet Aras, şimdilik bu talaşların 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
tarafından gübre olarak kullanılacağını 
ama bir sonraki adımda yakıta 
dolayısıyla enerjiye dönüştürüleceğini 
ifade etti. Makineleri test eden 
Başkan Aras, “Doğadan geleni yine 
doğaya kazandırıyoruz” dedi.
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Çevre kirliliğini önlemek ve toplumda 
çevre hassasiyeti oluşturmak 
amacıyla “Pursakları Seviyorum 
Çevremi Temiz Tutuyorum” projesinin 
startını Pursaklar Belediye Başkanı 
Ertuğrul Çetin verdi. Öğrencilerle 
birlikte yürüyerek çöp toplayan 
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul 
Çetin, etkinlikte asıl arzuladıklarının 
çevreye karşı duyarlılık oluşturmak 
olduğunu belirterek, “Biz bugün 
öğrencilerimizle, Kaymakamlığımızla, 
Milli Eğitimimizle farkındalık 
oluşturmak için buradayız. Bizler, 
belediye olarak üzerimize düşen 
işleri yapıyoruz. Temizlik bizim 
işimiz ama kirletmemek de bir 
medeniyet işi, kültür işidir. Gelecek 
kuşaklara bu dünyayı aktaracaksak 
kirletmemeyi de öğretmemiz 
gerekiyor. Belediyemiz bünyesinde 
yürütülmekte olan “Pursaklar’ı 

“pURSAKLARI SEvİYORUM ÇEvREMİ 
TEMİZ TUTUYORUM” pROjESİ BAşLADI

CUMhURİYET BAYRAMINDA KÜTÜphANE vE 
MÜZELERE ZİYARETÇİ AKINI 

Seviyorum, Çevremi Temiz 
Tutuyorum” adlı proje kapsamında 
öğrencilerimizle çevre temizliği 
konusunda ilk adımımızı atarak 
projemizi başlatıyoruz” diye konuştu. 

Yürüyüşte çöp toplayan öğrenciler 

ise; temiz bir çevrede yaşamanın 
herkesin hakkı olduğunu belirterek, 
“Çöpleri yere atmayarak ve 
çevremizdekileri uyararak çevrenin 
geleceğimiz olduğunu ve temiz 
tutulmasını gerektiğini gösterebiliriz“ 
sözleriyle duygularını ifade ettiler.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çocuk 
kütüphaneleri ve müzeleri, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nda etkinliklere 
doydu. Yurt içinden gelen 6 bin 100 
ziyaretçi, adeta müzelere akın etti. 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çocuk 
kütüphanelerinde her hafta sonu 
gerçekleşen “Aile Hikâye Zamanı” 
etkinliğinde bayrama özel “29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı” teması işlendi. 
El işi atölyesinde çocuklar ve ailelerin 

katılımıyla “Türk Bayrağı” temalı bir 
etkinlik düzenlendi. Hazırlanan kukla 
gösterilerinde, Cumhuriyet değerleri 
ve bayramla ilgili bilgi verildi. Çocuklarla 
birlikte “Atatürk Çocukları Marşı” söylendi, 
Cumhuriyetin işlendiği müziklerle 
ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıldı.

Cumhuriyet’in 96’ncı yılında her yıl 
olduğu gibi bu yılda tatilde en uğrak 
yerler, Büyükşehir’e bağlı kütüphaneler 
oldu. Büyük bir heyecanın yaşandığı 
müzelerde, bayram coşkuyla kutlandı. 
Bayraklarla süslenen Atatürk Anı 
Müzesi’nde bando ekibinin renk kattığı 
kutlamalara ziyaretçiler yoğun ilgi 
gösterdi. Gün boyunca müzeler, 6 bin 100 
ziyaretçiyi ağırladı. Günün anlam ve önemi 
nedeniyle, ziyaretçilere Türk bayrağı 
dağıtıldı. 
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ÖĞRENCİLERDEN CAN DOSTLARA 
MAMA DESTEĞİ
Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü, çocuklara 
hayvan sevgisinin aşılanması, onlarla 
iletişim kurulmasının öğretilmesi 
amacıyla yıl içerisinde birçok okulu 
barınakta ağırlıyor. Dönem boyunca 
binlerce öğrencinin akın ettiği 
Osmangazi Belediyesi Sahipsiz 
Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi 

Merkezi’nin son ziyaretçileri Bahar 
Semiha Acar İlkokulu öğrencileri oldu.

 Merkezdeki hayvanların 
beslenmelerine katkıda bulunmak için 
okulda sattıkları el emeği ürünlerden 
elde ettikleri harçlıklarla süt ve mama 
alan çocuklar, besin malzemelerini 
barınak yetkililerine teslim ederek 

hayvanları elleriyle besledi. Bunun 
yanı sıra can dostlarla keyifli bir gün 
geçiren öğrencilere, tesiste yapılan 
çalışmalar ve faaliyetler anlatıldı. 
Barınak yetkilileri, hayvan sahibi 
olmak isteyenlerin satın almak yerine 
bu tür merkezlerden hayvanları 
sahiplenebilecekleri konusunda da 
öğrencileri bilinçlendirdi. 
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“MOR SAÇLI BALERİN”İ ÇOCUKLAR BEĞENDİ
Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz 
Tiyatrosu (OBBKT), seyircisiyle 
buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 
sezon sahnelenen oyunlarla 
sanatseverlerin yoğun ilgisini çeken 
OBBKT, 2019- 2020 tiyatro sezonunda 
Ordulu sanatseverlerin beğeniyle 
izleyecekleri oyunları sahnelemeye 
başladı. 

Yeni sezonda “Ah Karagöz Vah 
Karagöz Kim Korkar Mikroptan” ve 
“Mor Saçlı Balerin” adlı müzikli çocuk 
oyunlarıyla perdelerini açan OBBKT, 
ilçelere yapacağı programlarla yoğun 
bir çalışma sezonuna adım attı. Yeni 
sezon oyunlarına ara vermeden 
devam eden OBBKT, çocuk oyunları 
ile dikkatleri üzerine çekiyor. 

2019-2020 tiyatro sezonunda Çiğdem 
Özçelik’in yazdığı, Erhan Özçelik’in 
yönettiği “Mor Saçlı Balerin” ve Fikret 
Terzi’nin yazıp yönettiği “Ah Karagöz 
Vah Karagöz Kim Korkar Mikroptan” 
isimli çocuk oyunları 7’den 70’e 
herkesin beğenisini kazandı. 
Sahnelendiği ilk haftadan çocukların 
beğenisini kazanan oyunlar, sadece 
Altınordu ilçesi değil diğer ilçelerde 
de sahnelenecek.

Uyguladığı tasarruf tedbirleriyle 
dikkat çeken Mersin Büyükşehir 
Belediyesi, kendi fidanlığında 
ürettiği bitki ve çiçek çeşitleriyle 
maliyeti yüzde 50 düşürerek, yeni 
bir başarıya imza attı. Büyükşehir 
Belediyesi, maliyetlerin düşmesiyle 
beraber hem tasarruf etti hem 
de kendi ürettiği çiçeklerle kenti 
rengarenk bir görünüme kavuşturdu. 
Gelecek aylarda çiçek üretimiyle 
elde edilen tasarrufun yüzde 80’e 
ulaşması hedefleniyor. Büyükşehir 
Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla 
ürettiği Ruellya gibi birçok çiçek ve 
bitki türü Mersinlilere rengarenk bir 

şölen sunuyor. Mor rengiyle Mersin 
caddelerini bezeyen Ruellya çiçeğinin 
yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığında 
birçok bitki türünün üretimi de 
devam ediyor. İrisina (İresine), Kufea 
(Cuphea Hyssopifolia), Mor Telgraf 

(Tradescantia Pallida), Biberiye 
(Rosmarinus Officinalis), Boylu 
Zakkum (Nerium Oleander) gibi 
çalı ve çiçek türlerinin de üretimini 
yapan Büyükşehir Belediyesi, bu 
çalışmalarında da verimli sonuçlar 
elde ediyor.

ÇİÇEK GİBİ TASARRUf



45EYLÜL-EKİM 2019

BELEDİYE KISA HABERLER

KADINA YÖNELIK şİDDETE KARşI 
ÜST GEÇİTLER TURUNCUYA BÜRÜNDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15-30 
Kasım 2019 tarihleri arasında Doktor 
Sadık Ahmet ve Bülent Ecevit üst 
geçitlerini dünyada kadına şiddetle 
mücadele rengi olarak sembolleşmiş 
turuncu renk ile ışıklandırdı. Yapılan 
bu etkinlik, “25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü” kapsamında kadına yönelik 
şiddetle mücadele konusunda 
farkındalığın artırılması amacıyla 
başladı.

Birleşmiş Milletler tarafından 17 

Aralık 1999 tarihinde, 25 Kasım 
günü “Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü” olarak 
belirlendi. Her yıl 25 Kasım tarihinde 
tüm dünyada ve ülkemizde çeşitli 
etkinlikler düzenleniyor. Kocaeli’de de 
Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik 
şiddetin sona erdirilmesi amacıyla, 
15-30 Kasım tarihleri arasında Doktor 
Sadık Ahmet ve Bülent Ecevit üst 
geçitlerini dünyada kadına şiddetle 
mücadele rengi olarak sembolleşmiş 
turuncu renk ile ışıklandırdı.



Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi

EN MACErACı tAkıMlAr BElırlENdİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yapılan 
Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri 
(BOSE) kapsamında gerçekleştirilen 
“Maceraya Hazır mısın?” etkinliği 
kapsamında Bursa’nın en maceracı 
okulları belirlendi. Bursa Büyükşehir 

Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
yapılan protokol kapsamında Büyükşehir 
Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile 
öğrencileri sporla buluşturmaya devam 
ediyor. Bu yıl 250 bin öğrencinin sporla 
buluşturulması hedeflenen BOSE 
kapsamında gerçekleştirilen “Maceraya 
Hazır mısın?” etkinliği Hüdavendigar Kent 
Parkı’nda yapıldı. Gelişme çağındaki 
çocukların, beceri, koordinasyon, sürat, 
çabukluk, iletişim kurma ve birlikte 
hareket etme gibi yeteneklerini sergileme 
ve geliştirme fırsatı buldukları etkinliğin 
ortaokul etabı tamamlandı. Bursa 
genelindeki 57 okuldan 520 öğrencinin 
katıldığı ortaokul müsabakaları oldukça 
çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. 
Parkuru birinci tamamlamak için zamanla 
yarışan öğrenciler, tüm hünerlerini 
sergiledi. Ortaokul etabının erkekler 
kategorisinde Şaypa Ayşe Şaylı Ortaokulu 
birinci, Nilüfer 22. Yüzyıl Ortaokulu 
ikinci ve Gürsu Hamdi Çalış Ortaokulu 
üçüncü oldu. Kızlar kategorisinin birincisi 
Ataevler Koleji olurken, Gürsu Hamdi 
Çalış Ortaokulu ikinci ve Zekai Gümüşdiş 
Ortaokulu üçüncü oldu.
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Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi

BOwLINGDE ENGELLER KALKTI

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Engelliler Şube Müdürlüğü 
Engelsiz Yaşam Merkezi ve 
Türkiye Bocce Bowling Dart 
Federasyonu Bursa İl Temsilciliği 
iş birliği ile “Engelsiz Bowling” 
etkinliği düzenlendi. Engelli 
bireylerin sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlerle sosyal yaşam 
içerisinde aktif şekilde yer 
almasını amaçlayan Engelsiz 
Yaşam Merkezi, etkinliklerine 
hız kesmeden devam ediyor. 
Otizmli ve diğer engel gruplarının 
kaynaşması ve farkındalık 
oluşturmak amacıyla düzenlenen 
bowling etkinliğinde çocuklar 
doyasıya eğlendi. Engelleri 
kaldıran etkinlikte hayatlarında ilk 
defa bowling oynayan çocuklar 
bowling labutlarını sırayla 
devirerek keyifli anlar yaşadı.           
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SpOR şENLİĞİNDE BULUşTULAR

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede 
yaşayan vatandaşları birbirinden 
zengin spor faaliyetleriyle 
buluşturmaya devam ediyor. 
Bu kapsamda Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 
Alibeyköy Spor Kompleksi’nde 
gerçekleştirilen spor şenliğine 
çok sayıda kadın ve çocuk katıldı. 
Eyüpsultanlı kadınlar zumba, 
basketbol, voleybol, tenis, okçuluk ve 
mini golf gibi sporların yanında halat 
ve çuval yarışı yaparak doyasıya 
eğlendi. Toplam 460 kadının katıldığı 

Eyüpsultan 
Belediyesi

Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi

GrEkoroMEN kupAylA döNdü

Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Güreş takımı, Ankara’da düzenlenen 
Grekoromen Güreş Süper Ligi’ni 
dördüncü tamamladı. Ankara Taha 
Akgül Spor Salonu’nda 12 Kasım 
Salı günü başlayan Grekoromen 
Güreş Süper Ligi, final maçlarının 
ardından sona erdi. Bursa Büyükşehir 
Belediyespor, mücadele ettiği A 
grubunda 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle 
ikinci olarak finallere yükseldi. Yarı 
finalde Ankara ASKİ SK takımına 8-2 
ve üçüncülük-dördüncülük maçında 
Kayseri Şeker SK takımına 7-3 mağlup 
olan Bursa temsilcisi Grekoromen Güreş 
Süper Ligi’ni dördüncülük kupasıyla 
tamamladı. 

etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Deniz Köken ve Belediye Başkan 
Yardımcısı İsmail Uysal da katıldı. Spor 
yapan kadınlarla sohbet eden Başkan 
Deniz Köken, onlarla birlikte voleybol ve 
tenis oynadı, ok atarak halat yarışı yaptı. 
Başkan deniz Köken, etkinlikte yaptığı 
konuşmada enerjik yaşlanmak için spor 
yapmak gerektiğini vurguladı.

Eyüpsultan Belediyesi’nde yıllardır 
hizmet verdiğini ifade eden spor 
eğitmeni Dilek Tezcan ise düşüncelerini 
şöyle dile getirdi: “Eyüpsultan 
Belediyesi Eyüpsultanlı hanımlarla 
birlikte büyük bir farkındalık yarattı. 
Önce sporla başladık, ardından sosyal 
faaliyetlerimiz ve etkinliklerimizle devam 
ettik. Bu bir bağımlılık ve devamlılık 
haline geldi. Sporu bir araç, kapı olarak 
görüyoruz, kapı kapıyı açıyor. Kadınlar 
daha sosyal bir hayata kavuştular 
sporla beraber. Bununla beraber 
sadece spor yapmıyoruz, sosyal 
faaliyetlerle bir farkındalık oluşturduk. 
Bunu da Deniz başkanımıza ve 
Eyüpsultan Belediyesi’ne borçluyuz.” 
Etkinliğe katılan kadınlar yapılan 
şenlikten çok keyif aldıklarını dile 
getirdiler. Ayrıca katılımcılar burada 
herkesin istediği imkânları bulabildiğini, 
eğlenirken öğrendiklerini ve bu tarz 
etkinliklerin devam etmesini istediklerini 
ifade ettiler.
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İzmir  
Büyükşehir 
Belediyesi

GÖZTEPE VE KARŞIYAKA’NIN GENÇ 
YETENEKLERİNDEN DOSTLUK MESAJI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz 
“Sportif Yetenek Ölçümü ve Spora Yönlendirme 
Programı”, İzmir’in iki ezeli rakibini bir araya 
getirdi. Ezeli rekabete rağmen zorlu testler 
sırasında birbirini motive eden genç yetenekler 
herkese örnek oldu. Altyapı oyuncuları 
için sportif performans değerlendirmesi 
imkânı sunan program, sporcuların güçlü 
ve zayıf yönlerinin tespit edilmesini sağlayıp 
antrenörlere büyük kolaylık sağlıyor. 

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda 
yapılan ölçümlere Karşıyaka ve Göztepe Spor 
kulüplerinin 12 yaş altı futbol takımı oyuncuları 
katıldı. Sportif ölçüm için formalarıyla gelen 11 
ve 12 yaşlarındaki 32 genç yetenek güç, hız, 
dayanıklılık, denge ve esnekliğin ölçüldüğü 
farklı testlere tabi tutuldu. Genç yetenekler 
1,5 saat süren zorlu testlerde birbirini motive 
etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve 
Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, altı 
ayda 3 bin çocuğa sportif yetenek ölçümü 

Çiğli 
Belediyesi Çİğlİ BElEdİyEspor’dAN tArİhİ BAşlANGıÇ

 3. Lig hedefiyle çıktığı 2019-2020 
sezonuna harika bir başlangıç yapan Çiğli 
Belediyepor, 155 takımın mücadelede 
ettiği TFF Bölgesel Amatör Lig’de oynadığı 
bütün maçları kazanan iki takımdan biri 
olarak dikkatleri üzerine çekmeye devam 
ediyor. Bölgesel Amatör Lig 10. grupta 
mücadele eden Çiğli Belediyespor, 
7. hafta mücadelesinde çıktığı İzmir 
derbisinde İzmirspor’u deplasmanda 
4-1 gibi net bir skorla geçerek, oynadığı 
7 karşılaşmanın tamamından galibiyetle 
ayrılan tek takım oldu. Çiğli Belediye 
Başkanı Utku Gümrükçü, yönetim, 
taraftar ve takım olarak çok iyi bir hava 
yakaladıklarını ifade ederek, “Öncelikle 
çıktıkları tüm karşılaşmalardan galibiyetle 
ayrılarak gurur kaynağımız olan takımızı 
ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Verdikleri 
mücadele ile gurur kaynağımız oldular. 
Şimdiden kentimizde şampiyonluk 
şarkıları söyletmeye başladılar. Maddi ve 
manevi her türlü desteğimizle takımızın 
yanında olmaya devam edeceğiz ve 
sezon sonunda hayalini kurduğumuz 3. 
Lig yolunda şampiyonluk şarkılarını hep 
birlikte söyleyeceğiz” dedi.
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Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediyesi

kArAtECİlEr türkİyE şAMpİyoNAsı’NdA

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu 
karateciler, Türkiye Şampiyonası’nda 
ter dökecek. Türkiye Karate 
Federasyonu tarafından her yıl 
Türkiye’nin en başarılı Ümit Genç 
ve U21 karatecilerinin seçildiği Ümit 
Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası 
Diyarbakır’ da yapılıyor. Zorlu 
turnuvada Kocaeli Büyükşehir 
Kağıtspor’u temsilen 20 sporcu 
katılacak. Diyarbakır’da Seyrantepe 
Spor Salonunda düzenlenecek 
olan şampiyonada Türkiye’nin dört 
bir yanından başarılı sporcular 
Türkiye şampiyonluğu için mücadele 
edecekler. Kocaeli’ni temsilen 
Büyükşehir Kağıtspor alt yapısından 
yetişen 6 Ümit, 6 Genç ve 8 U21 
sporcusu altın madalya için tatamide 
ter dökecek.     

Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediyesi

BEYAZ KALPLER’DE fITNESS EĞİTMENLERİ YETİŞECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığı’na bağlı Beyaz Kalpler 
Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde 
vücut geliştirme ve fitness 
eğitmenliği kursu açıldı. 15 -18 yaş 
arası örgün lise eğitimine devam 
etmeyen açık lise öğrencilerine 
yönelik açılan kurs, Türkiye’de ilk 
olma özelliği taşıyor.

Kurs bitiminde Kocaeli Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezi ve İŞKUR 
Kocaeli İl Müdürlüğü onaylı sertifika 
alacak öğrenciler, 7 ay süresince 
merkezde eğitim alacaklar. İŞKUR 
tarafından günlük 30 TL harçlık 
verilecek olması çocuklara ayrıca 
bir avantaj olarak görülüyor. 
Kocaeli Üniversitesi ile belirlenecek 
müfredat ile federasyon antrenörlük 
yeterlilik belgesi sınavlarına ciddi 
bir hazırlık olması beklenen kurs, 15 
öğrenci ile açıldı.
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Keşan 
Belediyesi KURTULUŞ İÇİN KOŞTULAR

Keşan Belediyesi, Keşan İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Keşan İlçe Gençlik Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 
Kurtuluş Koşusu, 15 Kasım 2019 Cuma günü 
gerçekleştirildi. Koşuları; Keşan Belediye 
Başkan Vekili Yakup Balcı, Keşan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan İlçe Gençlik 
Spor Hizmetler Müdürü Vedat Çimen, Keşan 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç 
Gedik, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı 
Bayram Ali Kalfalar izledi. 

Yoğun katılımın olduğu koşuda sporcular 
10 kategoride mücadele etti. Yarışma; Yıldız 
Kızlar Ferdi, Yıldız Kızlar Takım, Yıldız Erkekler 
Ferdi, Yıldız Erkekler Takım, Genç Kızlar Ferdi, 
Genç Kızlar Takım, Genç Erkekler Ferdi, 
Genç Erkekler Takım, Büyükler, Veteranlar 
kategorilerinde gerçekleştirildi. Koşuda 
dereceye girenlere madalya ve kupa ödülleri; 
Balcı, Saz, Çimen, Gedik, Kalfalar okul 
öğretmenleri tarafından verildi.

Malatya 
Büyükşehir 
Belediyesi

El ElE vErİp sAhAlArı yENİlİyoruz

BTC Türk Yeni Malatyaspor, Malatya Şehir 
Stadyumu yanında bulunan ve Türkiye 
Futbol Federasyonuna ait olan çim sahaları 
yenilerken, en büyük desteği ve katkıyı 

Malatya Büyükşehir Belediyesi veriyor. 

Malatya futboluna önemli katkılar 
sağlayacak antrenman tesislerinin 
modernizasyonu için geceli gündüzlü bir 
çalışma örneği sergileniyor. Büyükşehir 
Belediyesi, makine ve teknik personel 
desteği sağlayarak mevcut antrenman 
sahalarının bozulan zeminlerini 
yenilemeye başladı. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan, tesislerin baştan aşağı 
yenileneceğini söyledi. BTC Türk Yeni 
Malatyaspor’a hizmet verecek antrenman 
sahalarının birinde altyapı çalışmalarının 
tamamlandığını belirten Başkan Gürkan, 
“Mevcut antrenman sahalarının zemini 
çok kötü bir durumdaydı. Atıl vaziyette 
olan bu sahaların drenaj sistemlerini, 
sulama sistemlerini ve gerekli altyapıları 
yapılıyor. 

BTC Türk Yeni Malatyasporumuz 
Malatya’nın en önemli markalarından biri. 

Bu markamızın değerini daha üst 
seviyelere taşımak için elimizden gelen 
bütün destek ve katkıyı veriyoruz. El ele 
verip tesisimizi Malatya’ya yakışır bir hale 
getireceğiz” dedi.
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Nevşehir 
Belediyesi NEVŞEHİR BELEDİYESPOR HEDEfE KİLİTLENDİ

TFF 3. Lig 3. Grupta şampiyonluk 
mücadelesi veren Nevşehir 
Belediyespor’da sakat oyuncuların 
takıma katılması yüzleri güldürdü. 
Kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü 

Özcan Kızıltan, son 7 haftada 
grubun en fazla puan toplayan takımı 
olduklarını ve sakat oyuncuların 
dönmesi ile daha da güçlendiklerini 
belirterek, “Taraftarlarımız sabırlı 
olurlarsa her şey çok güzel olacak. 
Arzulanan hedefe ulaşmak için ben 
ve oyuncularım elimizden gelenin 
fazlasını yapacağız” dedi.

 Takımın son durumunu değerlendiren 
tecrübeli hoca Özcan Kızıltan, sakat 
futbolcuların takıma katılmasının 
kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, 
bu sayede daha alternatifli ve güçlü 
bir kadroya ulaştıklarını kaydetti. 
Göreve gelmesinin ardından geçen 
7 haftalık sürede gurubun en fazla 
puan toplayan takımı olduklarını ve 
bu maçlarda kalelerinde sadece 2 
gol gördüklerini hatırlatan Kızıltan, 
futbolcularının çalışmasından son 
derece memnun olduğunu vurguladı. 

Yaşanan puan kayıplarının ardından 
zaman zaman taraftarların tepkisi ile 
karşılaşabildiklerini ve bu durumun 
takımı olumsuz etkilediğini kaydeden 
Kızıltan, taraftarlardan daha sabırlı 
olmalarını istedi. 








