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Türkiye’nin bütün kentleri bilgedir. 
Kendi insanına da başka kentlerden 
gelenlere de iyiliğin ve kötülüğün 
nelere mâl olduğunu, çalışkanlığın 
ve tembelliğin neler doğurduğunu, 
doğrunun peşinden gidenlerle 
yanlışa meyledenleri zamanın 
nerelere layık bulduğunu sessiz ve 
derinden anlatır kentler. Dünden 
bugüne kalan mirası ile yapar bunu, 
tarihi ile yapar, doğası ile yapar, her 
köşesinde saklı gizleri ve silinmez 
izleri ile yapar... Yerel yöneticilere de 
kentlerin bu bilgeliğini yaşatmak, 
görünür ve anlaşılır hale getirmek 
düşer. Yerel seçimlerin 1. Yılında 
umuyoruz ki her kentimizi çok güzel 
günler bekliyor. Tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de zor günlerden 
geçiyor bugünlerde. Umuyoruz ki, 
bu coğrafyanın bilgeliğine, birliğine, 
yardımseverliğine yaraşır  şekilde 
hep beraber birlikte aşacağız bu zor 
günleri. Özelkalem olarak biz daha 
ilk sayımızla birlikte güzel bir Türkiye 
hayal etmiştik. Mutlu, huzurlu, kendini 
iyiliklerle yenileyen, köklerindeki 
bütün güzellikleri koruyarak bunlara 
yenilerini ekleyen bir Türkiye. 
Görüyoruz ki yerel yöneticilerimizin 

gayretleri ile Türkiye’nin her kentine, 
her geçen gün yeni umutlar, 
birlik beraberlik içinde bambaşka 
güzellikler geliyor. Umuyoruz bunların 
sayısı katlanarak artacak.

Bu güzel çalışmalar bu sayıda sizlere 
aktarabildiklerimiz inanıyoruz ki 
sizlere de umut olacak. 

Bir yandan 11. Özelkalem Dergisi 
Yerel Yönetim Ödülleri Töreni’nin 
hazırlıklarını heyecanla sürdürürken, 
siz değerli Özelkalem okurları 
için Türkiye’nin her yerinden yerel 
yönetimlere dair çok özel bilgiler 
alacağınız bir dergi hazırladık.

Keyifle okumanızı dilerim.

Sağlıklı ve güzel günler için 
#evdekaltürkiye

Sevgim ve saygımla,

/guzelbirturkiye
“Güzel bir Türkiye mümkün”





Tüm dünyayı etkisi altına alan, büyük bir salgın tehlikesiyle karşılaştığımız, endişe ve 
kaygı duyduğumuz bu süreçte yarınımıza sağlıkla ulaşmamızda çok büyük çaba sarf eden 
ve 7/24 teyakkuz halinde olan yerel yönetimlerin sağlık anlayışı geleceğimize umutla 
bakmamıza vesile oluyor...

SALGINA KARŞISALGINA KARŞI
BELEDİYELER VARBELEDİYELER VAR

Yeni tip Koronavirüs yani Covid-19 ha-
yatımıza henüz birkaç aydır giren yeni 
bir terim oldu. Çin’in Hubey eyaletinde 
başlayan Covid-19 salgını ne yazık ki 
ülkemizde de bu ay görülmeye başladı. 
Halk tedirgin ve endişe içinde. Özel-
likle risk grubundaki yaşlılar ve kronik 
hastalığı olanlar büyük tehlike altında. 
Neyse ki virüsün ülkemizde görülür 
görülmez önünü kesecek, yayılımını 
azaltacak birçok yeni tedbir alınmaya 
başlandı. Elbette yerel yönetimlerin bu 
tedbirlerdeki yeri oldukça önemli. Be-
lediyeler, salgına karşı tam teyakkuza 
geçerek, köşe bucak dezenfekte ediyor 
her bir yanı. Parklar, bürolar, eczane-
ler, dükkanlar, toplu taşıma araçları, 
taksiler, insan elinin değdiği neredeyse 
her noktaya ulaşan belediyeler insan 
sağlığına bu süreçte ne kadar önem 
verdiğini gösteriyor adeta... Bu sayımız-
da halk sağlığını gerçekten de önem-
seyen birkaç belediyenin çalışmasına 
yakından bakalım...

Halk sağlığında yerel 
yönetimlerin önemli rolü

Sağlık denilince konuyu salt tek bir açı-
dan değil, çok yönlü olarak ele almak 
gerekir. Sadece muayene ve doktora 

bu öneme göre tedbirler alan yerel 
yönetimlerin bu süreçteki varlığı insanı 
da güvende hissettiriyor. Biliyorsunuz 
yeni tip Koronavirüs çok hızlı yayılıyor. 
Özellikle ağız, burun ve gözlerden 
virüsü kapabileceğimiz konusunda 
defalarca uyarıldık. Yüzeylerde kalan 
ve yaşayan virüsü dokunduğumuz her 
yerden kapmamız mümkün ne yazık ki. 
Bu sebeple ellerimizi sürekli yıkamak, 
ellerimize de dezenfektan kullanmak 
gerekiyor. Çünkü eğer dokunduğumuz 

ulaşım değildir sağlığımızın yerinde 
olmasını sağlayan... Aynı zamanda 
çevremiz ve çevremizin sağlığı da bizi 
sağlıklı kılar. Çevremizin hijyen içerisin-
de olması, alt yapı sorununun olma-
ması, çevre ve ses kirliliği... Sağlığımızı 
etkileyen birçok faktör vardır. Böylesi bir 
salgın sürecinde de çevremizin sağlıklı 
olması bizi hem fiziken hem de psiko-
lojik olarak sağlıklı hale getiren unsur-
lardan. Bu konuda yerel manada birçok 
adım atılıyor şu günlerde.

Bu süreçte insanın fiziki, ruhi ve sosyal 
açıdan tam bir iyilik hali için çabalayan 
belediyelerin çalışmalarında görüyoruz 
ki bu çalışmalar halk sağlığına dikkat 
eden, layığıyla yapılır düzeyde. Beledi-
yelerin halk sağlığı için bu salgın süre-
cinde neler yaptığına yakından bakmak 
için Türkiye’nin en iyi yerel yönetim 
dergisi Özel Kalem, özel bir çalışmayla 
bu sayısında belediyelerin salgına karşı 
tüm çabalarını mercek altına alıyor...

Köşe bucak, her yana 
dezenfektan

Kuşkusuz halk sağlığı toplumun var 
olabilmesi için olmazsa olmaz önem-
de bir yere sahip. Bu önemi gören, 
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yaçlardan biri olan maske üretimine de 
başladı. Maskeye erişimin daha da ko-
laylaşması için kolları sıvadı belediyede 
kursiyerler ve çalışanlar... Biliyorsunuz 
belediyelerin dikiş, tasarım ders hizmet-
leri de oluyor. Bu çalışmaları bu süreçte 
en verimli halde kullanmak için dikiş 
makinesinin başına geçen kursiyerler 
seri bir şekilde maske üreterek bele-
diyeye, belediyeler de halka desteğini 
sunuyor...

Çocukları unutmak  
mümkün mü!

7/24 iş başında olan belediye, bu 
süreçte uzaktan eğitim almak zorunda 
alan öğrencileri de unutmuyor. Çocuk-
ların geleceğini, bugününü ve yarınını 
önemseyen bir vizyonla hareket eden 
belediyeler, kreş çocukları için uzaktan 
eğitimi sürdürüyor.

Toplumun her kesimine 
ulaşma çabası...

Öte yandan toplumun her kesimi için 
çok dilli yayınlar yaparak Koronavirü-
se karşı halkı uyaran, neler yapılması 
gerektiğini farklı dillerle anlatan beledi-
yelerin böyle geniş bir yelpaze sunuyor 
olması birçok farklı halkın bir arada 
yaşadığı bu memleket için de ilaç gibi 
oluyor...

Sağlığımızı emanet ettiğimiz 
sağlıkçılar el üstünde

Sağlık çalışanlarını destekleyen kam-
panyalar ve uygulamalar yaratan 
belediyeler, sağlığımızı emanet ettiği-
miz, bizler için gece gündüz tüm riske 
ve tehlikeye rağmen çalışan sağlıkçılar 
için de harekete geçmeden edemezdi... 
Ücretsiz ulaşım ve park yeri gibi uygula-
malarla sağlık çalışanlarına bu süreçte 
önemli ayrıcalıklar tanıyan belediyeler 
sağlığımızı emanet ettiğimiz kahraman-
lara ‘kahraman’ gibi davranıyor...

Tüm bu sürece dönüp baktığımızda 
belediyelerin sağlığımız için ne kadar 
çabaladığını ve bu çabanın yarınımıza 
sağlıkla ulaşmamız için ne kadar mü-
him olduğunu görüyoruz...

yüzerde virüs varsa ve oraya dokunur-
sak ellerimizi yüzümüze götürdüğümüz-
de bu hastalığa yakalanma riskimiz bir 
o kadar artıyor. 

Belediyelerde dokunduğumuz her 
yüzeyi virüsten arındırmak için canhı-
raş çalışmalar yaparak, köşe bucağı 
hijyenik hale getiriyor. Bindiğimiz taksi, 
dolmuş, metrobüs, tramvay, otobüs 
yani toplu taşıma araçları her gün de-
zenfekte ediliyor belediyeler tarafından. 
Evde ne kadar tutmaya çalışsak da kimi 
zaman tutamadığımız çocuklarımızın eli 
parkın bir köşesine değer diye kapatıl-
malarına rağmen parklar her ihtimale 
karşı dezenfekte edilen yerlerden. İnsan 
elinin değdiği, girip çıktığımız her yan; 
dükkanlar, alışveriş mağazaları, market-
ler, hayvan barınakları her gün temizle-
nen bir diğer yerlerden... Kaygımız olsa 
da, evde kalsak da çıkmak zorunda 
kaldığımızda virüse yakalanma riskimizi 
en aza indirgeyecek hizmetleriyle günü 
bitiriyor. 

Çalışanların sağlığı da 
önemseniyor

Salgın sürecinde evlerimizde endişe 
içinde beklerken belediyeler yoğun 
çalışma mesaisi ile hijyeni tam teşek-
küllü hale getirmek için büyük çabalar 
harcıyor. Kamusal düzeyde sosyal 
temas olabildiğince indirgendi ve sağ 
kalan sosyal temas için belediyeler, 
hiçbir tedbiri elden bırakmayan anlayı-
şıyla ülkece Koronavirüsle mücadelede 
önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor...

Her türlü riske rağmen kamu hizmetle-
rini aksatmadan sunmaya gayret eden 
belediyeler, çalışanlarının da sağlığını 
atlamıyor. Belediye personelinin ve 
vatandaşların sağlığını önceleyen ted-
birleri birer birer devreye sokan beledi-
yeler, kumanyalar ve çalışanların hijyen 
koşullarında çalışması için de büyük 
çaba gösteriyor. 

Salgına kapılıp hayvanları 
unutmadılar 

Bu süreçte salgının telaşına ve kaygı-

sına kapılıp tek bir noktada çalışmalar 
yapmıyor oluşu belediyelerin önemli 
bir artısı. Bir taraftan salgına karşı 
mücadele, bir taraftan hali hazırda 
devam etmesi gereken yerel yönetim 
hizmetleri diğer taraftan da bu süreç-
te oldukça mağdur olabilecek olan 
hayvanları da korumayı sürdürüyorlar. 
Hayvan barınaklarında hijyeni iki katına 
çıkaran belediyeler, sokak hayvanlarını 
da unutmuyor. Bu süreçte evlerinden 
çıkamayan vatandaşlar büyük çoğun-
lukla sokak hayvanlarını da beslemeyi 
ertelemek zorunda kaldı. Ancak bele-
diyeler bu tehlikeli durumu görerek can 
dostlarına el uzatıyor ve sokak hay-
vanlarının bu süreçte daha da mağdur 
olmaması için beslenme noktaları gibi 
uygulamalar sağlıyor. 

Yardımlaşma ve  
dayanışma büyüdü

Sadece dezenfektanla kalmıyor salgın 
sürecinde özellikle yoksul ve yaşlı yurt-
taşların da yardımına koşuyor beledi-
yeler. Sabun, kolonya, hijyen ürünleri 
ve yemek dağıtımı yeri geliyor kapı kapı 
dolaşılarak dağıtılıyor, yer geliyor toplu 
taşıma araçlarında dağıtıma çıkıyor. 
Kuşkusuz bu süreçten hep birlikte 
sağlıklı çıkmamızın yolları da birbirimizin 
eksiklerini gidermek, yaralarını sarmak 
ve yardımlaşmak... Tüm felaketlerde, 
doğal afetlerde, salgınlarda insanoğlu-
nu ayakta tutan yegane şeylerden biri 
de bu dayanışma oluyor... 

Halk korunsun diye...

Belediyeler bu süreçte en temel ihti-

Korona Günleri
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ANKARA’DA  
HER ÖNLEM 
İNSAN SAĞLIĞI 
İÇİN...

Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Koronavirüs 
salgınına karşı tam 
hızla mücadele ediyor. 
İlçe ilçe, mekan mekan 
dezenfektan yapan belediye, 
hijyen tedbirlerini elden 
bırakmıyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Um-
reden gelen 3 bin 500 vatandaşın 
karantina altına alındığı Gölbaşı’nda 
bulunan yurtlarda detaylı dezenfeksiyon 
çalışması gerçekleştiriyor. Yurt içi ve 
çevresinde yoğun olarak yapılan dezen-
fekte çalışmalarında ekolojik atomizer 
de kullanılıyor. Büyükşehir tarafından 
bölgeden çıkarılan tüm atıklar, tıbbi atık 
olarak kabul ediliyor ve bin 100 derece-
de yakılarak imha ediliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkan-
lığı bünyesinde hizmet veren BELPLAS 
A.Ş. ekipleri yurt içinde yoğun dezen-
fekte çalışması uygularken, çevresinde 
de ekolojik atomizer kullanıyor. Bü-
yükşehir’e ait özel araçlarla bölgeden 
çıkarılan tüm atıklar tıbbi atık statüsün-
de sayılarak bin 100 derecede yakılarak 
imha ediliyor. 

Süreç sona erene kadar 
önlemlere devam

Yurt bölgesinde dezenfeksiyon çalış-
malarını yerinde inceleyen Sağlık İşleri 
Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Büyük-
şehir Belediyesinin çalışmaları hakkında 
şu bilgileri verdi:

“Umreden dönen vatandaşlarımızın An-
kara’ya gelişinden itibaren Büyükşehir 
olarak hummalı bir çalışma içerisinde-
yiz. Yurt yerleşkesinde kalan öğrencile-
rimizin şehre ve Umreden gelen yolcu-
ların da buraya taşınmasıyla başlayan 
süreçte alarm durumuna geçmiştik. Bu 
süreç sona erene kadar önlemlerimiz 
ve hizmetlerimiz devam edecek. Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Mansur Yavaş’ın talimatıyla karantina 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YavaşAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
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altında kalan vatandaşlarımıza her 
türlü hizmeti en üst seviyede vermeye 
çalışıyoruz. Bölgedeki yolların temizliği 
ve dezenfeksiyonu aksatılmadan ya-
pılıyor. En önemlisi bu bölgeden çıkan 
atıkların tamamını tıbbi atık olarak kabul 
ediyoruz. Bu atıkları bin 100 derecede 
yakarak imha ediyoruz.”

Koordinasyonlu hijyen

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri-
nin de çevre temizliği konusunda titiz 
bir çalışma yaptığını vurgulayan Aslan, 
bölgedeki hijyenin sağlanmasına ve 
korunmasına dikkat ettiklerini ifade etti.

Ankara Valiliği ile koordinasyon içinde 
çalıştıklarını söyleyen Aslan, “Valiliğin 
dışında kaymakamımızla da iş birliği 

halindeyiz. Valimizden gelen her türlü 
talebi ve desteği Büyükşehir olarak 
anında yerine getirmek için var gücü-
müzle çalışıyoruz. Büyükşehir olarak 
lojistik desteğimiz devam edecek” dedi.

Ankara’nın her yanı 7/24 
dezenfekte ediliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi sadece 
karantina bölgelerini değil, neredeyse 
tüm Ankara’yı dezenfekte etme ça-
basında. Şehrin her noktasında 7/24 
dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları 
yapılıyor. Barınma Evinden Hayvan 
barınaklarına, kamu kuruluşlarından 
yüksek yargıya, ortak alanlardan sivil 
toplum kuruluşlarının binalarına kadar 
birçok noktada çalışan temizlik ekipleri, 
toplu taşıma araçları, dolmuş ve taksi-
leri de günlük olarak dezenfekte ediyor. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi toplum 

sağlığını korumak amacıyla koranavirüs 
salgını tehlikesine karşı kent genelinde 
7/24 etkin mücadele gerçekleştiriyor.

İlçe belediyelerinin 
çalışmaları da takip ediliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın talimatıyla Kriz Yönetimi Mer-
kezinin kurulmasının ardından Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal 
Çokakoğlu başkanlığında ilçe belediye 
temsilcileri ile de bir araya gelinerek 
durum değerlendirmesinde bulunuldu. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona-
virüs (COVİD-19) tehlikesiyle mücadele 
kapsamında alınan önlem ve tedbirlerini 
artırırken, Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığın-
da Encümen Toplantı Salonunda yapı-
lan toplantıda ilçe belediyeleri temsil-
cileri ile süreç değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya, 
Elmadağ, Etimesgut, Keçiören, Polatlı 
ile Yenimahalle Belediyeleri temsilcile-
rinin katıldığı toplantıda, Büyükşehirin 
koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı 
aldığı tüm önlemler hakkında bilgi veren 
Çokakoğlu, “Büyükşehir temizlik ekiple-
ri tarafından ortak kullanım alanlarındaki 
temizlik çalışmalarımız aralıksız devam 
ediyor. Metro, ANKARAY ve otobüsler 
başta olmak üzere her gün dolmuş ile 
taksiler dezenfekte ediliyor. Bu temizlik 
çalışmaları Zabıta ekiplerimiz tarafından 
günlük olarak denetleniyor. Kamu bi-
naları ve ortak kullanım alanları titizlikle 
ilaçlamaya devam ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Can dostlar da unutulmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi hayvan 
barınaklarında da dezenfekte çalışma-
larına başladı.

Rutin temizliğin dışında hayvan barınak-
larında temizlik çalışmalarını iki katına 
çıkardıklarını belirten Sağlık İşleri Daire 
Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlen-
dirmelerde bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Mansur Yavaş’ın talimatları 
doğrultusunda koranavirüs ile ilgili ilk 
günden yoğun tedbirler aldık. Anka-
ra’da başkanlığımıza bağlı hayvanat 
bahçesi ve barınaklarımızda da temizlik 
ve dezenfeksiyon işlemlerini en üst 
seviyeye taşıdık. 2 barınağımız ve 1 
tane hayvanat bahçemiz var ve bün-
yemizde 35 veteriner hekim bulunuyor. 
Hayvanlarımızın sağlığını korumak için 
elimizden gelen tüm gayreti gösteriyor, 
tüm kontrollerini yapıyoruz.”

Taksi ve dolmuşlar günlük 
olarak dezenfekte ediliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Man-
sur Yavaş’ın talimatı doğrultusunda 
Başkent’te hizmet veren toplu taşıma 
araçlarının başında yer alan taksi ve 
dolmuşlarda dezenfeksiyon çalışmaları 
Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin kont-
rolünde günlük olarak devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baş-
kanlığına bağlı BELPLAS A.Ş. temizlik 
ekipleri kent genelinde bulunan taksi 
durakları ile dolmuş depolama alanla-
rında yoğun bir dezenfeksiyon çalış-
ması yürütürken, Ankara Minibüscüler 
Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Satılmış Erdoğan, “Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Mansur Yavaş toplamda 
bulunan 2 bin 56 minibüsümüzün 
her gün ilaçlanması talimatını verdi. 
Gece gündüz dolmuşlarda dezenfekte 
çalışmaları devam ediyor. Bu temizlik 
çalışmaları sayesinde müşteriler rahat 
ediyor” dedi. 

Minibüs Şoförlüğü yapan Mehmet Tüzer 
de, “İlaçlama konusunda bizlere hizmet 
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verip ve çalışanlar ile yolcuların güven-
liğine önem veren Ankara Büyükşehir 
Belediyesine çok teşekkür ediyorum. 
Bu konuyu ciddi anlamda önemsiyo-
ruz çünkü araçlarımızda çocuklarımızı, 
gençlerimizi, yaşlılarımızı, annelerimizi 
ve babalarımızı taşıyoruz” diye konuştu.

Şoförler odasından Mansur 
Yavaş’a teşekkür

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gar 
Taksi Durağı Başkanı Hamza Kara ise 
tren garına dışardan çok sayıda yolcu 
geldiğini belirterek, “Koronavirüs salgını 
nedeniyle dezenfektan yapılması çok 
önemliydi. Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a ve Anka-
ra Şoförler Odasına yaptıkları hizmetten 
dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” 
derken, Ankara Şoförler Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Çatık-
kaş, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’a 
teşekkür etti. 

Taksiciler 
önlemlerden 
memnun

Ankara Umum Oto-
mobilciler ve Şoförler 
Esnaf Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Durdu Çıra, 
koronavirüs sebebiyle 
vatandaşların taksilere 
rahat binmesini amaçla-
dıklarını belirterek, şöyle 
konuştu: “Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza bu konuda bize yardımcı 
olduğu için teşekkür ediyoruz. Biz de 
şoförler odası olarak esnafımızın ve va-
tandaşlarımızın daha hijyenik ve sağlıklı 
bir ortamda seyahat edebilmesi için de-
zenfekte işlemlerine devam edeceğiz.”

Ankara’da her gün yolcu taşıyan taksici-
ler de dezenfeksiyon çalışmalarına iliş-
kin görüşlerini şu sözlerle ifade ettiler:

Resul Yılmaz: “Gar Taksi çalışanıyım. 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Man-
sur Yavaş’a bu dezenfekte hizmetinden 
dolayı teşekkür ediyorum. Bu bele-

diyecilik anlayışının Türkiye’deki tüm 
belediyelere örnek olmasını diliyorum. 
Geliyorlar, durağımızı ve araçlarımızı 
ilaçlıyorlar.”

Ramazan Koca: “Taksi esnafı olarak ya-
pılan bu hizmet için Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’ne ve Belediye Başkanımız 
Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz. 
Sabahın erken saatlerinden beri burada 
bizlere yardımcı oluyorlar. Bu hizmetten 
dolayı taksici esnafı olarak çok teşekkür 
ediyoruz.”

Yüksek yargıdan kamu 
kurumlarına kadar çalışma

Büyükşehir Belediyesine ait toplu 
taşıma araçlarında ve metro istasyon-
larında dezenfeksiyon çalışmalarına 
aralıksız devam eden temizlik ekipleri, 
kamu kurum ve kuruluşları ile sivil top-

lum kuruluşlarının binalarını da progra-
ma alarak dezenfekte ediyor. 

Anayasa Mahkemesi başta olmak 
üzere kent genelinde bulunan yüksek 
yargı binaları ile yerleşkelerinde de titiz 
bir çalışma yürüten ekipler, vatandaş-
ların yoğun olarak kullandığı Büyük-
şehir Belediyesi hizmet binalarında da 
dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Ayrıca Ankara’ya tedavi olmak üzere 
gelen hasta ve hasta yakınlarının ko-
nakladığı Şefkat Evlerinde de dezenfek-
siyon çalışması yapılıyor.

Salgın hastalıklarla etkin mücadele 

amacıyla sivil toplum kuruluşlarının 
binalarında dezenfeksiyon çalışmaları-
na devam eden temizlik ekipleri; birçok 
bakanlık, askeri binalar ile Opera bina-
sında da geniş çaplı sterilizasyon işlemi 
gerçekleştiriyor.

Büyükşehir hizmet binalarında devam 
eden hijyen çalışması kapsamında 
itfaiye istasyonları da temizlenirken, Kü-
çükesat İtfaiye İstasyonu Mesul Müdürü 
Ali Osman Zararsız, “İtfaiye istasyonu-
muz, ambulanslarımız ve toplu kullanım 
alanlarımız dezenfekte edildi” dedi.

Belediye, personellerinin 
sağlığını önceliyor

Belediye personelinin ve vatandaşların 
sağlığını önceleyen tedbirleri birer birer 
devreye sokan Büyükşehir Belediyesi, 
kumanya sistemine geçmesinin ardın-
dan yemekhane yerine çalışanların bu-
lunduğu katlarda kumanyaları dağıtıyor.

Kumanya sistemine ilişkin konuşan 
EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şu 
bilgileri verdi:

“Yemekhanede toplu yemek yerine 
kumanya sistemi ile hizmet vermeye 
başladık. İlk olarak 5 bin adet kuman-
ya hazırladık. Hijyen kurallarına uygun 
olarak paketlenen kumanyalar önce-
likle personelimizin sosyal mesafesi 
korunarak dağıtılıyor. EGO Mutfağında 
hazırlanan kumanyalar dış birimlere de 
ulaştırılıyor.”

Sosyal mesafe ilkesi uyarınca persone-
lini uyaran ve belediye girişlerine ateş 
ölçerler koyan Büyükşehir Belediyesi, 
asansör girişlerine de dezenfektan 
ürünler yerleştirdi.
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GAZİANTEP’TE 
ÖNLEMLER 
SÜRÜYOR, 
YARDIMLAŞMA 
BÜYÜYOR

Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Koronavirüs’e karşı 
mücadele kapsamında evde 
hijyeni desteklemek amacıyla 
vatandaşa, Gazi şehre özel 
zeytinyağlı yeşil sabun ve 
çamaşır suyu dağıtımına 
başlandı. 

Dünya çapında bir salgın olarak ad-
landırılmaya başlanan Koronavirüs için 
planlanan tedbir eylemlerinin uygula-
ma sahası her geçen gün genişliyor. 
Büyükşehir Belediyesi de enfeksiyon 
riskini önlemek adına hayata geçirdiği 
çalışmalarına bir yenisini daha ekleye-
rek il genelinde 60 mahalleye dağıtı-
mının yapılmasını hedeflediği çamaşır 
suyu ve yeşil sabun desteğini Şahinbey 
ilçesine bağlı Kurbanbaba Mahalle-
si’nde gerçekleştirdiği dağıtım ile start 

verdi. Hem beledi-
ye ekiplerince kapı 
kapı dolaşarak hem 
de mahalle irtibat 
büroları ve gıda 
bankaları aracılığıy-
la hazırlanan de-
zenfekte malzeme-
leri ağırlıklı olarak 
kırsal mahallelerde 
konaklayan halka 
ulaştırılacak. 

Kurbanbaba ma-
halle sakinlerinden 
Zühre Özsemer 
dışarıya çıkmaya 

çekindiklerini belirterek, “Böyle olağa-
nüstü bir dönemde vatandaşa yaptığı 
yardımlarından dolayı ise başta Büyük-
şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e 
daha sonra ekibine teşekkür ediyorum” 
dedi.

Yusuf Güneş ise sabah saatlerinde 
yardım paketinin dağıtımının yapıla-
cağına dair bir açıklama gördüğünü 
ifade ederek, “Hızlı bir şekilde evlere 
ulaştırılması gerçekten önemli. Böyle bir 
dönemde dezenfekte olayı hayati önem 
taşıyor. Virüsün yayılmaması için hayata 
geçirilen önlemlerden dolayı emeği 
geçen herkese teşekkür ederim” diye 
konuştu.

Temizlik timi 7/24 iş başında

dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs 
tehlikesine karşı her geçen gün aldığı 
önlemleri sıklaştıran Büyükşehir Bele-
diyesi, sağlık tedbirleri çerçevesinde 
organize ettiği ilaçlama ve dezenfekte 
çalışmalarına ivme kazandırdı. Başta 
Gaziantep Hayvanat bahçesi olmak 
üzere belediyeye bağlı spor merkezle-
ri, parklar, banka ATM’leri, konferans 
salonları gibi sık sık ziyaret edilen ortak 
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kamusal alanlar ve kamu kuruluşlarının 
hizmet binaları dezenfekte ediliyor.

Çalışmalar kapsamında ise insan sağ-
lığına zararı dokunmayan antibakteriyel 
ürünler kullanılıyor.

Türkiye’de bir ilk!

gaziantep Büyükşehir Belediyesi salgı-
na karşı Türkiye’de bir ilke imza atılarak 
il genelinde bulunan eczanelere yönelik 
dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına 
başladı.

Büyükşehir Belediyesince halkın bu-
günlerde en çok ziyaret ettiği noktalar 
arasında ilk sırada bulunan eczanelere 
yönelik ilaçlama ve dezenfekte çalış-
ması yapılarak örnek bir belediyecilik 
anlayışı sergilendi.

Kent genelinde halka yoğun hizmet 
veren eczanelerde alışveriş esnasında 
herhangi bir enfeksiyona maruz kalın-
maması için yeni bir çalışma organize 
edilerek şehirdeki tüm eczaneler dezen-
fekte edildi. Konu hakkında açıklamada 
bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, salgına karşı gerekli has-
sasiyetin belediye ekiplerince gösteril-
diğine dikkati çekerek, şehrin sağlıklı 
ortamının koruması adına vatandaşın 
da duyarlı olması gerektiğinin altını 
çizdi.

Hayvan besleme noktaları 
dezenfekte edildi

hijyen tedbirleri kapsamında yürütülen 
çalışmalara sokak hayvanları da dahil 
edilerek farkındalık oluşturuldu, kentin 
140 noktasında yer alan hayvan besle-
me noktalarında ilaçlama ve dezenfekte 
çalışmaları yapıldı, vitamin destekli 

yemlerin dağıtımı sıklaştırıldı.

Koronavirüs nedeniyle dünyada başla-
yan sağlık tehdidi, insanlar kadar sokak 
hayvanlarını da etkiledi. Bölgesel bir 
hastalık olmaktan çıkarak küresel bir 
tehdit haline dönüşen salgına yönelik 
tedbirler artırılırken Büyükşehir Beledi-
yesi, sokak hayvanlarını unutmayarak 
şehirde 20’si büyük alanlarda, 120’si 
parklarda olmak üzere 140 bölgede bu-
lunan beslenme noktasında sivil toplum 
kuruluşları ve hayvansever dernekleri ile 
birlikte hareket ederek hem dezenfekte 
ve ilaçlama hem de yem dağıtma çalış-
malarına yoğunluk kazandırdı.

“Gaziantep, hayvan dostu 
kent olmaya devam edecek”

konu hakkında açıklamada bulunan 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal 
Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler 
Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Gazian-
tep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı 
Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire 
Başkanlığı olarak şehrin 20 noktasında 
büyük, 120 noktasında parklarda küçük 
besleme noktalarımız bulunmakta-
dır. Salgın nedeniyle lokantaların ve 
restorantların kapanmasından dolayı 
sokak hayvanlarının yem bulma sorunu 
büyüdü. Bu nedenle biz de Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin’in bilgilendirmesi doğrultusunda 
belirlediğimiz yem noktalarında daha 
yoğun bir şekilde yem bırakma çalış-

maları organize ettik. Bu konuda sivil 
toplum örgütlerini, hayvansever der-
neklerini de yanımıza alarak beslenme 
noktalarında bulunan sokak hayvan-
larının sayısına göre günde 2 veya 3 
kez yem dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 
Bunun yanı sıra besleme noktalarında 
dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını da 
gerçekleştirdik. Gaziantep her zaman 
hayvansever dost şehri olmaya devam 
edecektir” dedi.

CanPati Derneği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Cansu Karabacak ise, Koronavirüs 

nedeniyle dünya ve ülke olarak çok zor 
bir dönemden geçtiklerini belirterek, 
şunları söyledi: “Bu süreçte insanlar 
kadar hayvanlarda olumsuz etkileniyor. 
Çoğu işletme kapalı olduğu için artan 
yemekler de sokak hayvanlarına ulaştı-
rılamıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, bu konuda çok hassas. 
Gerçekten örnek bir belediyecilik anla-
yışı sergiliyor.”
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İSTANBUL 
HALKI 
MAĞDUR 
OLMASIN 
DİYE...

Eşitlikçi ve kapsayıcı hizmet 
sunmak ilkesiyle yola çıkan 
İBB, koronovirüse karşı tam 
teyakkuz halinde çalışıyor. 
Hijyen ve dezenfektan 
çalışmalarının yanı sıra 
halka evde kal çağrıları 
güçlü bir şekilde yapılıyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başkan 
Ekrem İmamoğlu talimatıyla koronovirü-
se karşı tam teyakkuz halinde çalışıyor. 
Hijyen ve dezenfektan çalışmalarının 
yanı sıra halkın evde kalması için dijital 
ortamdan sosyal çalışmalar da gerçek-
leştiriyor. İmamoğlu öte yandan fatu-
ralarını ödeyemeyenler için su ve gaz 
kesintilerinin de olmayacağını açıkladı. 
Birçok konuda bütçe düzenlemesi yap-
mayı planladıklarını aktaran İmamoğlu, 
“Hiçbir vatandaşımızın bu süreçte mağ-
dur olmasını istemiyoruz” dedi.

Çok dilli yayın

eşitlikçi ve kapsayıcı hizmet sunmak 
ilkesiyle yola çıkan İBB, çok dilli hizmet 
dönemini başlattı. İlk olarak Koronavirüs 
ile mücadelede alınabilecek bireysel 
önlemlere ilişkin olarak Türkçe, İngiliz-
ce, Arapça, Farsça ve Kürtçe olmak 
üzere beş dilde bilgilendirici animasyon 
filmi hazırlandı.

Çok dilli Koronavirüs ile mücadele 
animasyonu, 19 Mart 2020 tarihi itiba-
riyle İBB internet sitesi, sosyal medya 
mecraları; metro, tramvay, otobüs ve 
meydanlarda bulunan şehir ekran-
larında yayınlanmaya başlandı. Film 
ayrıca göçmen ve yabancı nüfusun aktif 
olarak kullandığı iletişim kanallarında da 
yer aldı.

İBB, çok dilli yayınları önümüzdeki gün-
lerde pek çok hizmet alanında kullan-
mayı planlıyor.

Ayrıca İBB, #Evdekal kampanyası kap-
samında #sosyalmisafir etiketiyle her 
gün bir konuk ile sosyal medya üzerin-
den enstrümantal etkinlikler gerçekleş-
tirerek, karantinada kalan vatandaşlar 
için motive edici çalışmalar da yapıyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğluİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
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Meydanlarda koronavirüs 
temizliği

iBB, İstanbul’un meydanlarını antiviral 
özelliğe sahip özelliğe sahip temizlik 
ürünleri ile dezenfekte ediyor. Kent 
meydanları, riskli dönem sona erinceye 
kadar her hafta en az bir kere temizle-
necek.

Kent genelinde 45 meydanın detaylı 
temizliğine başlayan İBB, ilk olarak 
Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyük-
çekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinin 
meydanları dezenfekte etti. 

Kentin tüm meydanlar, mikrop ve virüs-
leri yok eden, antiviral özelliğe sahip, 
aktif yüzey temizlik ürünleri ile detaylı bir 
biçimde dezenfekte edilecek. Çalış-
malara, mekanik yıkama ve süpürme 
araçları da eşlik edecek. Ayrıca kullanı-
lan temizlik ürünlerinin, insan sağlığına 
ve çevreye zararı bulunmuyor. 

İspark ve toplu ulaşım sağlık 
çalışanlarına ücretsiz

iBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülke-
mizde her geçen gün enfekte hasta 
sayısı artan Koronavirüs vakalarına 
karşı mücadele eden sağlık çalışan-
ları için önemli mesajlar paylaştı. Tüm 
sağlık çalışanları için İSPARK’ın ve toplu 
ulaşımın ücretsiz olacağını duyuran 
İmamoğlu, “Doktorundan hemşiresine 
sağlık kurumlarında fedakarca çalışan, 
gecesini gündüzüne katarak salgın 
hastalığa karşı mücadele eden tüm 

sağlık personeline şükran borçluyuz. 
Sizin çabanız tüm topluma moral ve şifa 
oluyor, iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Kimlik kartlarını göstermeleri 
yeterli

koronavirüsü’ne karşı yoğun bir me-
sai gösteren tüm sağlık çalışanların 
yararlanabileceği hizmetle, İSPARK’a ait 
yaklaşık 500 noktada bulunan açık, katlı 
ve yolüstü otoparkları, hastane kimlik 
kartlarını personellere ibraz ederek 
kullanabilecek. Yolüstü otoparklarında, 
araç park ederken sağlık personelinin 
kimliğini göstermesi gerekiyor. Sağlık 
personelleri ayrıca, toplu ulaşım araçla-
rını da ücretsiz kullanabilecek. İSPARK 
otoparklarının ücretsiz kullanım süresi 

ve toplu ulaşımdan ücretsiz yararlana-
bilme hakkı, İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nin alacağı yeni bir karara kadar 
devam edecek.

İmamoğlu’dan borçlu 
vatandaşa “su ve doğalgaz” 
müjdesi

iBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal 
medya hesabından canlı yayın yaparak, 
vatandaşlarla, koronavirüs salgını nede-
niyle alınan önlemleri paylaştı. İmamoğ-
lu’nun mesajlarında öne çıkan iki unsur, 
semt pazarları ve borçları nedeniyle 
suyu kesik olan vatandaşların durumu 
oldu. Semt pazarlarında geçici bir süre 
sadece gıda ürünlerinin satılacağını, 
tezgahların aralıklı olarak düzenlenece-
ğini, dezenfeksiyon işlemlerinin İBB ve 
ilçe belediyesi ekiplerince gerçekleş-
tirileceği bilgisini paylaşan İmamoğlu, 
vatandaşların su ve doğalgazlarının 
borçları nedeniyle kesilmesi işleminin 
de süreli olarak askıya alındığını duyur-
du.

İBB içi önlemlere de değinen İmamoğ-
lu, telekonferans yöntemiyle “sanal 
toplantılar” gerçekleştireceklerini belirtti. 
İmamoğlu, canlı yayın bitiminde de ilk 
sanal toplantıyı aracının içinde, tablet 
üzerinden gerçekleştirdi. İmamoğlu, 
sanal toplantı sırasında, kurmaylarıyla 
görüş alışverişlerinde bulundu ve onlara 
bazı konularla ilgili talimatlarını iletti.

“En önemli unsur dayanışma”

“İstanbul, bu sürecin en kritik nok-
talarından birisi” diyen İmamoğlu, 
“Hatta en başında geliyor. Avrupa’nın 
en büyük kenti ve çevre coğrafyanın 
buluşma noktasındayız. Bu coğrafyada 
alacağımız her tedbir, aslında sadece 
İstanbul için değil, başta ülkemiz için 
büyük bir moral ve çalışma ortamı 
sağlayacak. Aynı zamanda dünyaya da 
örnek işler yapabilmeliyiz ve yapmalıyız. 
Bunun en önemli unsuru dayanışma. 
Ortak akıl ve bilimle beraber mücade-
lenin biçimini şekillendirmekteyiz. Çok 
kararlar alıyoruz ve bu kararlar içinde 
hızlı hareket etmemiz gereken husus-
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larda sizleri mutlaka bilgilendiriyoruz” 
şeklinde konuştu.

“Pazarcı esnafı, maske ve 
eldiven takacak”

imamoğlu, hızlı alacakları kararları ve 
yapacakları çalışmaları özetle şu sözler-
le dile getirdi:

-İstanbul’da 462 semt pazarı var. Gıda 
ihtiyacının yüzde 80’ini karşılayan 
pazarlar ve kaynağı olan hallerle ilgili 
çok sağlıklı bir çalışma yaptık. Semt 
pazarları açılmalı mı açılmamalı mı? 
Nasıl açılmalı? Bunları uzun uzun tar-
tıştık. Yetkili olan ilçe belediyesi ve bazı 
kurumlara dair tavsiye kararı aldık. Bu 
tavsiye kararı şu: Sadece gıda ürünleri-
nin satılacağı pazarlar kurulması konu-
sunda tavsiye kararı aldık. Bu pazar-
larda çalışacak esnaf, mutlaka maske 
ve eldiven kullanacak, diğer koruyucu 
tedbirleri alacak. İBB ve ilçe belediyeleri 
denetim yapacak. Pazarlar, kurulmadan 
önce mutlaka dezenfekte edilecek. 
Giriş ve çıkışlarda dezenfekte işlemi 
uygulanacak. Vatandaşların, pazarlara 
kendi torbaları ve fileleriyle gitmesini 
öneriyoruz. Amacımız, mümkün olduğu 
kadar temas etmeden alışveriş yapma 
imkanını sağlamak olacak.

“Sürece dahil olmaktan 
asla sakınmayacağız”

-Çağrı merkezimiz, artırılmış 
kapasitesiyle çalışacak. İletişimi 
en üst seviyede tutacağız. 
Personelimizin bir bölümü, ev-
lerinden çalışarak sürece dahil 
olacak.

-Encümen toplantıları da dahil 
olmak üzere, -ihaleleri hariç tu-
tarak söylüyorum- bazı toplan-
tıların telekonferans yöntemiyle 
yapılmasına dönük teknolojik 
alt yapıyı oluşturduk. Bu sayede 
kesinti olmadan hizmeti devam 
ettireceğiz.

-Turizm konusu çok önemli. 
Maddi-manevi nasıl tedbirler 
alabiliriz konusunda sektör tem-

silcileriyle görüşmelerimiz oldu. Buna 
hizmet sektörü de dahil. Bu konuda bir 
kısım bütçe ve mali çalışmalar, bir takım 
destekleme ve bilgilendirme çalışma-
larını sektörlerle sürdüreceğiz. Sürece 
dahil olmaktan asla sakınmayacağız.

Çalışanlara yönelik tedbirler

-Sahada görev yapan itfaiye, zabıta, 
destek hizmetleri gibi birçok konuda ça-
lışan arkadaşlarımızın -sağlık durumları 
hariç- korunma tedbirlerini alarak izinle-
rini kaldırdık. İstanbul’a hizmet nokta-
sında bu yol arkadaşlarımın en üstün 
şekliyle hizmetlerine devam edeceğini 
belirtmek istiyorum. Bina çalışanlarımı-
za hizmet konusunda da tedbirler aldık. 
Sıcak yemek yerine, soğuk sandviç 
dağıtımı olacak. Çalışanların hafif bir 
ateşi bile varsa tedbiren izinli sayılacak. 
Halk Ekmek ve Hamidiye Su gibi, halka 
dair hizmet veren iştiraklerimizin bütün 
çalışma arkadaşlarımız sıkı bir sağlık 
denetiminden geçirildi.

-İstanbul’a dezenfeksiyon konusunda 
yoğun bir hizmet sunuyoruz. Olası kriz 
anlarına dönük tedbirlerimiz var. Yeterli, 
her ürünü temin eden bir kurumunuzun 
olduğunu sizinle paylaşmayı görev 

biliyorum.

“İnsanların bu süreçte susuz 
kalmasını istemiyoruz”

-İSKİ ve İGDAŞ’ta bir su kesintisi ya da 
gaz kesintisi yapılmayacağını söylemiş-
tik. Geçmişten gelen, on binlerce abon-
manı ilgilendiren, özellikle suyu kesilmiş 
olan hane vatandaşlarımızın suyunun 
açılmasına başlandı. İnsanların bu sü-
reçte susuz kalmasını istemiyoruz.

“Sizi bilgilendirmeye devam 
edeceğim”

-Her an görevde bir kriz ekibimiz var. 
Ben, sizi bilgilendirmeye devam ede-
ceğim. Büyük dayanışmayla bu günleri 
atlatacağız. Daha çok sarılacağız. 
Çevremizdeki yaşlı vatandaşlarımızı 
koruyan, gözeten, destek olan, uzlaş-
macı dayanışmaya devam edeceğiz. 
Birbirinize destek verin. Evde duranlar; 
özellikle çocuklar bol bol kitap okuyun. 
Gençlerimiz derslerini ihmal etmesinler. 
Üniversite gençliğinin bursları yatmaya 
devam edecek. Desteğimiz devam 
edecek. Bütün hemşehrilerimizle, va-
tandaşlarımızla kol kolayız, yan yanayız.
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İZMİR’DE	
VİRÜSLE	
MÜCADELE	
YOLLARI	HIZLI	
ÖRÜLÜYOR

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, Korona virüsü 
mücadelesinde en büyük 
çabayı sarf eden sağlık 
çalışanlarına destek kararı 
aldı. Ayrıca salgına karşı 
tüm mücadele yolları hızlı 
bir şekilde örülüyor...

İzmir’de belediye başkanları koronavi-
rüs salgını nedeniyle bir araya gelerek 
önlemler üzerine çalışmaları görüştü. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, 30 ilçe belediye başkanını ko-
ronavirüs önlemlerini görüşmek üzere 
toplantıda bir araya geldi. Başkanlar, 
salgınla mücadelede aldıkları önlemleri 
anlatarak; “Daha başka ne yapılabilir” 
sorusuna ilişkin görüşlerini ve önerilerini 
paylaştı. 

Tunç Soyer, koronavirüsle mücadelede 
ortak hareket ve kaynakların verimli 
kullanılmasının önemli olduğunun altını 
çizdi. Bu arada toplantı sırasında ‘sos-
yal mesafenin’ korunması için de gerekli 
önlemler alındı.

Korona savaşçılarına büyük 
destek

izmir Büyükşehir Belediyesi, Koro-
na virüsü mücadelesinde en büyük 
çabayı sarf eden sağlık çalışanlarına 
destek kararı aldı. Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı sağlık kurumlarında çalışan tüm 
sağlık personeli, Başkan Tunç Soyer’in 
talimatıyla 20 Mart’tan itibaren met-
ro, tramvay, gemiler ve otobüslerden 
ücretsiz yararlanmaya başladı. Ayrıca 
İZELMAN’ın açık otoparkları da sağlık 
çalışanlarına ücretsiz oldu.

Soyer: Mücadelenin 
kahramanları

dünyanın büyük bölümünde etkili 
olan virüsün, maddi-manevi yıkımlara 
neden olduğunu, aynı tablonun Türki-
ye’de yaşanmaması için tüm kurum ve 
kuruluşların alarma geçtiğini vurgulayan 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyerİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
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Soyer, “Bu mücadelenin ön saflarında, 
canlarını hiçe sayarak, çoğu zaman 
zorluklar içinde ve mesai gözetmeksizin 
görev yapan sağlık çalışanlarımız var. 
Bana göre onlar, bu mücadelenin tartış-
masız kahramanlarıdır. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi olarak onların yanındayız. 
Sağlık emekçilerine her türlü desteği 
vermeye hazırız” dedi.

Uygulama, ikinci bir talimata kadar 
geçerli olacak.

Başkan Soyer’den 60 yaş 
üstündeki İzmirlilere önemli 
çağrı

Tunç Soyer, 60 yaş üstündeki İzmirlilere 
seslenerek, “Mecbur değilseniz lütfen 
evinizden çıkmayın” çağrısı yaptı. 

Koronavirüs salgınında en riskli grupta 
bulunan 60 yaş üstündeki yurttaşlar için 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer özel bir çağrıda bulundu. Koro-
navirüsün yayılma hızını yavaşlatma ve 
hastalığı tamamen kontrol altına alma 
mücadelesinde insanların mümkün 
olduğunca az sokağa çıkmasının ve 
temastan kaçınmasının önemine deği-
nen Soyer, bilim insanlarının bağışıklık 
sistemi zayıf, kronik rahatsızlığı olan 
insanlarla birlikte en riskli gruplardan 
biri olarak tanımladığı 60 yaş üstündeki 
İzmirlilerden mecbur kalmadıkça soka-
ğa çıkmamalarını istedi. 

“Bu virüsün şakası yok”

izmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, “Bu çağrım sadece ileri yaş 
grubuna değil, aslında tüm hemşeri-
lerime. Fakat 60 yaş üzerindekiler için 
risk çok daha büyük. Salgının yayılma-
sını önlemek için halka açık alanlarda 
bulunmaktan kaçınmamız gerekiyor. 
Vatandaşlarımızın bu hususta bilincinin 
artması mücadelede en büyük başarıyı 
getirecek. Bu nedenle ülkemiz normale 
dönünceye, virüs kontrol altına alınınca-
ya kadar biraz sabır gösterelim. Evleri-
mizde kalalım. Bu virüsün şakası yok. 
Lütfen ciddiye alın. Mecbur değilseniz 
dışarı çıkmayın” dedi.

Tunç Soyer, İzmirlilerden belediye bün-
yesinde oluşturulan Bilim Kurulu’nun ve 
yetkili kurumların tavsiyelerini dikkate 
almalarını istedi.

İzmir uyarılara 
kulak verdi

izmir’de mecbur 
kalmadıkça dışarı 
çıkmayın çağrı-
sı yerini buldu. 
ESHOT Genel Mü-
dürlüğü verilerine 
göre toplu ulaşımı 
kullananların sayısı 
yüzde 51,3 oranın-
da azaldı. 

İzmir’de otobüs ulaşımının yanı sıra 
toplu ulaşım elektronik ücret toplama 
sistemini de işleten ESHOT Genel Mü-
dürlüğü verilerine göre okulların kapalı 
olması nedeniyle öğrenci ve öğretmen 
binişlerindeki azalma yüzde 80’leri bul-
du. Başta 65 yaş üzeri yurttaşlar olmak 
üzere serbest ve indirimli kart sahiple-
rinin biniş sayılarında da yüzde 60’tan 
fazla düşüş görüldü. Ağırlıklı olarak özel 
sektör çalışanlarının oluşturduğu tam 
biniş yapanların sayısı da yüzde 38,6 
oranında azaldı. 

İzmir’de zabıtadan fahiş fiyat 
denetimi

izmir’de koronavirüs salgını sebebiyle 
hijyenik ürünler satan işletmelere fahiş 
fiyat denetimi yapıldı. Denetimlerin 
aralıksız süreceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs 
salgınından dolayı hijyen malzemele-
rinin fahiş fiyatla satılmasını önlemek 
için denetimlerini arttırdı. Yurttaşların 
şikayetleri değerlendiren İzmir Büyük-
şehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 
ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl 
Müdürlüğü ekipleri ateş ölçer, kolon-
ya, dezenfektan, maske, el sabunu ve 
genel temizlik maddeleri satan market, 
eczane ve tıbbi ürün mağazalarını 
denetledi. İzmir Vergi Dairesi Başkan-
lığı Denetim Müdürlüğü görevlilerinin 
de bulunduğu denetimlerin 30 ilçede 
aralıksız süreceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dai-
resi Başkanlığı Denetim Şube Müdürlü-
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ğü Zabıta Komiseri Reşit Turan, yurttaş-
ların mağduriyetini önlemek için hijyen 
ürünleri ve tıbbi malzemelerin dışında 
gıda ürünlerinde de haksız fiyat artışı 
yapan işletmeleri incelemeye aldıklarını 
söyledi. Turan satış fiyatının üzerinde 
bir fiyatla ürün satanlarla ilgili cezai iş-
lem yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı’na 
bildirimde bulunduklarını aktardı.

Şikayet sayısı yüzde 100 arttı

izmir Ticaret İl Müdürlüğü verilerine 
göre hijyen ürünleri ve tıbbi malzeme-
lerde fiyat artışıyla ilgili şikayetler son iki 
hafta içinde yüzde yüz arttı. Yurttaşlar 
haksız fiyat artışıyla ilgili şikayetlerini 
Ticaret Bakanlığının mobil uygulaması 
(HFA-Bildirimi) veya T.C Cumhurbaş-
kanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerin-
den bildirebiliyor. 

Satış fiyatının üzerinde bir fiyatla ürün 
satan işletmelere 6502 Sayılı Tüketicinin 
Korunması Kanunu kapsamında para 
cezası uygulanıyor.

Özel sektöre hayati çağrı

izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, tüm toplu ulaşım unsurlarının, 
ihtiyaç doğrultusunda güvenli, hijyenik 
ve konforlu hizmet vermeye devam 
ettiğini söyledi. Toplum sağlığının 
azami ölçüde korunması hedefiyle tüm 
araçların, istasyonların, durakların ve 
aktarma merkezlerinin sürekli dezen-
fekte edildiğini vurgulayan Tunç Soyer, 
özel sektöre çağrıda bulundu. Böyle 
olağanüstü günlerde “esnek mesai 
saati” uygulamasına geçişin çok önemli 

olduğunu belir-
ten Soyer, şunları 
söyledi: “Özel 
sektör temsilcile-
rimize sesleniyo-
rum: Kendimizin 
olduğu kadar 
birbirimizin de 
sağlığını koru-
maktan sorum-
luyuz. Bu felsefe 
ışığında, durumu 
uygun olan per-

sonelleriniz işe hiç gelmesin, evlerinden 
çalışsın. Gelmesi gerekenler içinse 
mesaiyi normalden bir saat erken ya da 
geç başlatmak ve bitirmek, sabah ve 
akşam saatlerinde toplu ulaşımda olu-
şabilecek yoğunluğu engelleyecektir; 
hastalık bulaşma riskini önemli ölçüde 
azaltacaktır.”

Bir belediye başkanın asli görevinin 
kenti korumak olduğunu belirten İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, 8 bin 500 yıllık mirası gelecek 
kuşaklara en iyi şekilde taşımak için 
çalıştıklarını söyledi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs 
(COVİD-19) ile mücadelede, belediye 
çalışmalarına ışık tutması amacıyla, “Bi-
lim Kurulu” oluşturdu. Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında 
ilk toplantısını yapan Bilim Kurulu’nun, 
virüsün yayılmasını önlemek adına 
aldığı bir dizi karar hemen uygulanmak 
üzere yürürlüğe konuldu. Belediyede 
iki kişiyi aşan toplantılar sanal ortamda 
yapılacak. Çocukların büyük ilgi gös-
terdiği Sasalı Doğal Yaşam Parkı dahil 
bazı tesisler de ziyarete kapatıldı.

Bilim kurulu oluşturuldu

küresel salgına dönüşen koronavirüs 
ile mücadelede virüsün ortaya çıktığı 
ilk günden bu yana etkin önlemler alan 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu müca-
delenin uzun süreceğinin anlaşılmasının 
ardından her biri alanlarında uzman bi-
lim insanları ve hekimlerden oluşan “Bi-
lim Kurulu” oluşturdu. Bilim Kurulu’nun 

ilk toplantısına üst düzey yöneticileriyle 
katılan İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tunç Soyer her zaman olduğu gibi 
bu sıkıntılı günleri de bilimin yol göste-
rici ışığıyla aşacaklarını söyledi. Bilim 
Kurulu’nun alacağı kararların belediye-
nin vatandaşın günlük hayatını etkileyen 
çalışmalarında yönlendirici olacağının 
altını çizen Başkan Soyer, “Bu zor ve 
sıkıntılı sürecin olabilen en az sorun 
ile atlatılabilmesi için Belediyemiz tüm 
olanakları ve insan kaynağı ile göreve 
hazır. Ancak çalışanlarının da sağlığını 
en azami biçimde koruyan bir bilinç ve 
kararlılıkta görev yapacağız. Bu süreçte 
görevleri itibariyle kendi sağlıkları açı-
sından da önemli özveri ve fedakârlıkla 
görev yapan çalışma arkadaşlarım ve 
tüm kurumlarda bu anlamda görev 
başında bulunan emekçilerimize ayrıca 
teşekkür ediyor, başarı ve kolaylıklar 
diliyorum” dedi.

Başkan Soyer, koronavirüsle topyekün 
mücadelenin önemine dikkat çekip, 
başta Sağlık Bakanlığı ve İzmir Valiliği 
olmak üzere devletin tüm kurumlarıyla 
da tam bir işbirliği ve eşgüdüm içinde 
çalıştıklarını hatırlattı.

Bilim Kurulu’nun değişen durum ve 
ortaya çıkacak ihtiyaca göre anında 
değerlendirmeler yaparak İzmir Büyük-
şehir Belediyesi’ne koronavirüs müca-
delesinde destek olacağı açıklandı.
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KAYSERİ: 
MASKE 
ÜRETEN 
BELEDİYELER 
İYİ Kİ VAR...

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç, 
virüs ve mikroplara karşı 
düzenli olarak yürüttükleri 
temizlik ve dezenfeksiyon 
çalışmalarını koronavirüs 
önlemleri çerçevesinde 
vatandaşların yoğun bir 
şekilde kullandıkları tüm 
alanlara yaydıklarını 
belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüsün 
ilimizde ve ülkemizde etkisini azaltmak 
amacıyla çalışmaların aralıksız devam 
ettiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, 
geniş bir alanda yaptıkları dezenfekte 
çalışmalarını umreden gelenlerin geçici 
barınma merkezi olan Hunat Hatun 
Yurdunda da gerçekleştirdiklerini ve 
dezenfekte işlemlerinde ULV cihazı ile 
pulverizitörler kullandıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, virüs ve mikroplara 
karşı düzenli olarak yürüttükleri temizlik 
ve dezenfeksiyon çalışmalarını korona-

virüs önlemleri çerçevesinde vatandaş-
ların yoğun bir şekilde kullandıkları tüm 
alanlara yaydıklarını belirtti. Umreden 
gelenlerin geçici barınma merkezi olan 
Hunat Hatun Yurdunda da dezenfekte 
çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile 
getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, 
“Büyükşehir Belediyemizin ekipleri ta-
rafından ULV cihazı ve pulverizatörlerle 
insan sağlına hiç bir etkisi bulunmayan 
yüksek etkili dezenfektanlar kullanılarak 
Hunat Hatun Yurdumuzun bütün yüzey-
lerinde dezenfeksiyon işlemi gerçekleş-
tirilmiştir” dedi.

Salgına karşı etkin mücadele

tüm dünyayı etkisi altına alan korona-
virüsün ülkemizde de etkili olmaması 
için azami gayret gösterdiklerini ve bu 
yönde alınan tüm kararların anında ve 
etkili olarak uygulamaya konulduğunu 
vurgulayan Başkan Memduh Büyükkı-
lıç, temizlik ve dezenfekte çalışmalarının 
kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde 
de devam ettiğini söyledi. Başkan 
Memduh Büyükkılıç, çalışmaların vatan-
daşların ortak kullanım alanlarında ke-
sintisiz olarak sürdürüleceğini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BüyükkılıçKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç
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Koronavirüs önlemlerine 
Kayseri halkı uyuyor

içişleri Bakanlığı’nın koronavirüsün ya-
yılmasını önlemek için aldığı tedbirlere 
uyulması amacıyla Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi zabıta ekipleri tarafından 
denetimler yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüsün ya-
yılmasını önlemek için aldığı tedbirlere 
uyulması amacıyla Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi zabıta ekipleri tarafından 
denetimler yapılıyor. Yapılan denetim-
lerde esnaf ve vatandaşların önlemlere 
uyduğu görüldü.

Vatandaşların çok yakın bir mesafede 
bir arada bulunarak hastalığın bulaşma 
riskini arttıracağı gerekçesiyle kapatı-
lan işyerleriyle ilgili Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi zabıta ekipleri geniş çaplı 
denetimlere başladı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiple-
rinin yaptığı denetimlerde söz konusu 
işyerlerinin kapalı olduğu, esnaf ve 
vatandaşların toplum sağlığı için alınan 
tedbirlere uyduğu görüldü.

Sağlık çalışanlarına toplu 
ulaşım ücretsiz

başkan Büyükkılıç, fedakarca çalışan-
ların ulaşım sorunu yaşamayacaklarını 
söyledi. 

Sağlık çalışanlarının görevlerini yapar-

ken ulaşım sorunu yaşamamaları için 
kararlar aldıklarını ifade eden Kayse-
ri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, sağlık çalışanları 
için toplu ulaşımı ücretsiz hale getirdik-
lerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, sağlık 
personeli kimliğini gösteren sağlık 
çalışanlarının belediye ve halk otobüs-
leri ile raylı sistem araçlarından ücretsiz 
yararlanabileceklerini bildirdi. 

Ayrıca, Başkan Büyükkılıç, “Dünya ve 
ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Koro-
navirüsün ülkemizde ve ilimizde yayıl-
maması için yoğun gayret içerisindeyiz. 
Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını 
tüm alanlarda kesintisiz uyguluyoruz. 
Bizler tedbiri elden bırakmayacağız. 
Bizler de bir süre kalabalık ortamlara 
girmeyeceğiz ve ilimizde etkisini azalta-
bilmek için daha dikkatli davranacağız” 
dedi. 

Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi maske üretiyor

kayseri Büyükşehir Belediyesi bünye-
sindeki KAYMEK A.Ş tarafından maske 
üretimi gerçekleştiriliyor. Üretimi yapılan 
maskeler Büyükşehir Belediyesi bünye-
sinde özellikle sahada çalışan ekipler 
tarafından kullanılıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ke-
sintisiz çalışmalarını sürdüren ve ekip-

leri dönüşümlü olarak 24 saat sahada 
tutan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
hem çalışanlarının hem de vatandaşla-
rın sağlığını düşünerek hareket ediyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç’ın talimatıyla KAYMEK 
bünyesinde maske üretimi gerçekleşti-
rilerek, dezenfekte ekipleri başta olmak 
üzere sahada çalışan tüm birimlerin 
kullanımına sunuldu.

Eğitime ara verilmesi nedeniyle KAY-
MEK bünyesindeki 10 öğretmenin 
maske yapımı alanına kaydırılmasıyla 
hem hijyen ve kişisel tedbire yönelik 
maske ihtiyacı karşılanmış oluyor hem 
de belediye bu yönde kendi imkânlarını 
kullanarak tasarruf sağlamış oluyor.
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BAŞKAN GÖKHAN
ÇANAKKALE ZAFERİ KONUŞMASINI 
KADINLARA İTHAF ETTİ
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz 
Zaferinin 105. yıl dönümü dolayısıyla, 
Çanakkale Belediyesi Başkanı Ülgür Gökhan 
yayımladığı metinle şehitleri anarken zafer 
konuşmasını kadınlara ithaf etti. 
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale 
Deniz Zaferi 105. Yıl dönümü töreni Ko-
ronavirüs tedbirleri sebebiyle kapsamlı 
gerçekleşemedi ancak şehitleri anma 
ve zafer mesajları 18 Mart’ın ruhunu 
yaşattı. 

Ülkenin birçok yerinden vekiller, bele-
diye başkanları ve yurttaşlar 18 Mart 
günü anma mesajları yayımladı. Çanak-
kale Belediyesi Başkanı Ülgür Gökhan 
da yayımladığı mesajla Çanakkale Za-
feri’nde kadınların büyük payı olduğunu 
hatırlatarak konuşmasını kadınlara ithaf 
etti.

Ülgür Gökhan’dan anma 
mesaji

çanakkale Belediye Başkanı Ülgür 
Gökhan 18 Mart dolayısıyla yayımladığı 
mesajla şunları söyledi: 

“Dünyanın dört bir yanına dağılmış 
ancak yüreği bugün “Çanakkale” 
dağıtan sevgili dostlar bugün 18 Mart 
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale 
Deniz Zaferi’nin 105 yıl dönümü... Size 
eşsiz bir kahramanlığın yıldönümünde 
özgürlüklerin ve barışın kenti Çanakka-
le’den sesleniyorum. Bugün bizler için 
şehit olanları anlatmayacağım, onların 
aziz hatıraları zaten sonsuza dek hep 
taptaze yüreklerimizde. Ben bugün size 
başka birilerinden bahsedeceğim; pek 

ya’lı Tom’u da koynunda saklar. Çünkü 
analar bilir tarihi yazanlar rakamlar değil 
insanlardır...”

“Düşman donanmasından 
daha kuvvetli kadınlara...”

duygu dolu mesajıyla zaferin görülme-
yen emeği kadınları yad eden Başkan 
Gökhan, konuşmasını şöyle sonlan-
dırdı: “Çanakkale Savaşı’nın 105. yıl 
dönümünde Çanakkale gibi çok özel 
bir şehrin belediye başkanı olmanın 
gururuyla; başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, tüm kahramanları-
mızı, Çanakkale şehitlerimizi ve canları-
nı ruhlarını bu güzel toprağa veren yüce 
kadınlarımızı şükranla anıyorum. 105 
yıl önce yol gözleyen nişanlılara, eşini 
yitirenlere, yetimlere selam olsun. Düş-
man donanmalarından daha kudretli 
kadınlara selam olsun.”

görülmese de görül-
mek istenmese de 
övgüye değer birileri 
var. Anıldıkları, anla-
şıldıkları yok. Anıtları 
yok. Ama anıt gibi 
birileri var. Çanakkale 
şehitleri gibi özverili 
ve yürekli birileri var; 
kadınlar... Kınalı ku-
zulardan bahsederiz 
hep... Peki ya onları 
kınayanlar? Anıtları dikenlerden söz 
ederiz hep... Ya ağıtları yakanlar? Kaçı-
nın adını sayabiliriz bir çırpıda, oysa 105 
yıl evvel Çanakkale’nin yangın yerine bir 
parçalarını gönderdi onlar. Toprakları 
kadınlıklarıyla onlar harman etti. En ağır 
bedelleri hep onlar ödedi. Kim demiş 
Çanakkale cephesinde sadece erkekler 
gitmiştir diye? Bir de ellerinden tutup 
duaları ile analar gitmiştir. Kim demiş 
ki sadece askerler can verir? Oğulları 
ile birlikte analarda toprağa canından 
can verir. Burası Çanakkale’dir. Burası 
hürriyet için düşmeyecek ana kaledir. 
Anaların evlatlarını gönderdiği Ça-
nakkale aslında analara çok benzer; 
şefkatli bir ana çocuklarını nasıl bağrına 
basarsa Çanakkale de işte öyle bağrına 
basar. Üstelik evlat da ayırt etmez Ha-
taylı Mehmed’i de, Manastırlı Hüseyin 
Avni’yi de Fransız Joseph’i de Avustral-
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GAZİANTEP’TE
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ 
ŞEHİTLERİ ANILDI
Gaziantep’te, 18 Mart 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
105. Yıl Dönümü ve 
Şehitleri Anma Günü 
dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 
Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile 
başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile sona erdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında az 
katılımla gerçekleştirilen törene, Vali 
Davut Gül, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı 
Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşe-
hir Belediye Başkan Vekili Osman Top-
rak ile adli, idari ve askeri erkân katıldı.

Başkan Fatma Şahin de bir 
mesaj yayımladı

gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin de 18 Mart Şehitleri Anma 
Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105’inci 
yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayım-
ladı.

Fatma Şahin, mesajında, “Tarihimizin 
önemli dönüm noktalarından biri olan 
Çanakkale Zaferi, o dönemdeki tüm 
imkansızlıklara rağmen, aziz milletimizin 
bağımsızlığı, onuru ve vatanı uğruna 
hiçbir fedakarlıktan çekinmediğini 
gözler önüne seren şanlı bir zaferdir” 
ifadelerini kullandı. 

Birlik ve beraberlik içinde omuz omu-
za mücadele eden Mehmetçiklerin, 
“Çanakkale Geçilmez” nidasıyla tarihin 
akışını değiştirdiğinde, yeni bir yön 
tayin ettiğini vurgulayan Şahin, Çanak-

şahin’in mesajında, “‘Çanakkale ge-
çilmez’ dedirten ecdadımızdan miras 
aldığımız vatan sevgisi, bizlere emanet 
edilmiş olan bu aziz vatana, günümüz-
de ve gelecekte, aynı şuur ve sadakatle 
sahip çıkılacağının da güvencesidir. 
Hepsinden önemlisi Çanakkale Zaferi, 
vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz 
konusu olduğunda Türk Milleti’nin neleri 
göze alabileceğini, neleri başarabilece-
ğini tüm dünyaya göstermiştir.

Bilinmeli ki, geçmişten ibret alarak 
Çanakkale ruhunu canlı tuttuğumuz 
müddetçe ulaşamayacağımız hedef, 
başaramayacağımız iş, üstesinden ge-
lemeyeceğimiz hiçbir problem yoktur. 
Böyle bir geçmişin varisleri olmanın 
haklı gururuyla başımız dik, alnımız 
açık bir şekilde onları her an hayırla ve 
minnetle yad ediyor, 105 yıl önce bu 
topraklarda tarih yazan, başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; ta-
rih boyunca vatanı, devleti, bayrağı için 
canını feda etmiş tüm aziz şehitlerimizi, 
bugünleri bize armağan eden kahra-
manlarımızı ve teröre kurban verdiğimiz 
vatandaşlarımızı, saygı, minnet ve 
şükranla anıyorum” denildi.

kale Deniz Zaferi’nin, tarihten silinmek 
istenen milletin küllerinden yeniden 
doğuşuna vesile olduğunu belirtti.

20’inci yüzyıl başlarında, Çanakkale’de 
bu milletin yedi düvele dünyanın en 
güçlü devletlerine karşı verdiği destan-
sı, bağımsızlık ve hürriyet mücadelesi, 
dünya tarihinin yeniden yazılmasına 
sebep olduğunu dile getiren Şahin, 
“Çanakkale, bastığımız yerlerin toprak-
tan öte, binlerce insanın cesaretiyle, gü-
cüyle ve azmiyle nasıl ‘vatan’ toprağına 
dönüştüğünü bizlere anlatan destansı 
bir zaferdir” ifadelerine yer verdi.

Dillere destan bu zaferin, tarihimizin en 
zor günlerinde birlik ve beraberlik içinde 
vatan sevdasıyla, milletimizin gösterdiği 
eşsiz bir mücadele olduğuna dikkati 
çeken Şahin, “Adını tarihe yazdıran bu 
zafer, askerlerine ‘Ben size taarruzu 
değil, ölmeyi emrediyorum’ diyen Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, vatan ve 
milletin bağımsızlığı uğruna canlarını 
feda eden şehitlerin, gazilerin, anaların, 
bacıların topyekûn Türk milletinin zaferi 
olduğunun altını çizdi.

‘Çanakkale savaşı, 
ecdadımızı bizlere anlatan 
destansi bir zaferdir’
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BAŞKAN KARALAR: 
“KADINLAR 
HAYATIN HER 
ALANINDA OLMALI”
8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü dolayısıyla 
ülkenin dört bir yanında 
belediyeler kutlama 
yapıyor, kadınların değerini 
hatırlatıyor... Adana 
Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Zeydan Karalar 
da konuşmasına çok önemli 
bir noktaya değiniyor: 
“Kadınalr hayatından her 
alanında olmalı.”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü dolayısıyla, Park Bah-
çeler Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire 
Başkanlığı bünyesinde çalışan kadın-
larla bir araya geldi, pasta kesti, çiçek 
dağıttı. Eşi Nuray Karalar’la birlikte 
gerçekleştirdiği ziyaretlerde otobüs 
şoförü kadınlar ve parklarda, kavşaklar-
da Adana’yı güzelleştiren düzenlemeleri 
yapan peyzaj işçisi kadınları ziyaret 
eden Başkan Zeydan Karalar, kadın-
ların hayatın her alanında daha fazla 
yer almasının, ekonomik büyüme ve 
gelişimin formülü olduğunu söyledi.

Kadın çalışan oranı 
yükselmeli

kadından taraf bir düşüncenin insanı 
olduğunu belirten Başkan Zeydan Ka-
ralar, gelişmiş ülkelerde kadın ve erkek 
çalışan oranının aşağı yukarı yüzde 
50 olduğunu, Türkiye’de ise 7 erkeğe 
karşılık 3 kadının çalıştığını söyledi. Ge-
lişmiş ülkelerdeki oran yakalandığında, 
Türkiye’nin hızla kalkınacağını belirten 
Başkan Zeydan Karalar, insanları cin-
siyetine, etnik kökenine, mezhebine ve 
diğer farklılıklarına göre ayırmanın asla 
doğru olmadığını kaydetti.

Cumhuriyetin kazanımları 
yok olursa, en çok kadın 
zarar görür

başkan Zeydan Karalar, “Kadına değer 
veren, kadın-erkek eşitliğini savunan bir 
görüşün tarafındayız. Türkiye Cumhuri-
yetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, kadına verdiği önem, 

hepimize bu konuda doğru yolu göster-
miştir. Yaklaşık 100 yıl önce kadın-erkek 
eşitliğinin, bir ülkenin gelişiminin en 
önemli kriteri olduğunu dile getirmiştir. 
Cumhuriyetin kıymetini en çok ka-
dınların bilmesi gerek. Cumhuriyetin 
kazanımları ortadan kalkarsa, hepimiz 
olumsuz etkileneceğiz ama bundan en 
çok ülkenin kadınları zarar görecektir. 
Kadınlar kendi özgürlükleri ve temel 
hakları için Cumhuriyeti, erkeklerden 
daha fazla savunmalıdır” dedi.

Eşitliğe kadar mücadeleye 
devam

kadınların, hayatın her alanında yer 
alması gerektiğine dikkat çeken Başkan 
Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Ka-
dınlarımız en az erkekler kadar sosyal, 
siyasal, toplumsal ve ekonomik alanda 
yer almalıdır. Kadınlarımız karar alma 
mekanizmalarında daha yüksek oranda 
bulunmalıdır. Bir ülkenin daha müref-
feh ve çağdaş hale gelmesi ancak 
kadınların toplumun her alanında daha 
fazla yer almasıyla mümkün olacaktır. 
Ülkemizde Mustafa Kemal Atatürk’ten 
sonra, hayatın her alanında yer alan, 
hayatın içinde olan kadın sayısı artmak-
la beraber, bu konuda henüz istenilen 
seviyede olmadığımız açıktır. Kadın-
larımızın erkeklerle eşit haklara sahip 
olacağı ve hayata dair bütün alanlarda, 
çağdaş Türkiye’yi oluşturacak şekilde 
yer alacağı güne kadar, kadınlarımızla 
birlikte omuz omuza mücadele etmeye 
devam edeceğiz.”
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ANTALYA’DA KADIN 
KURSİYELERDEN 
RENGARENK BİR 
SERGİ
Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal İşler 
Dairesi Başkanlığına 
bağlı Yaygın Eğitim Şube 
Müdürlüğü tarafından 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü 
etkinlikleri kapsamında 
Atatürk Sanat Eğitim 
Merkezi (ATASEM), 
Kadın İş Gücü Geliştirme 
Merkezi (KİGGEM) ile 
Haşim İşcan Aile Eğitim 
ve Sosyal Hizmet Merkezi 
sanat kurslarına katılan 
kursiyerlerin dekoratif ahşap 
süsleme, takı tasarımı, aşçı 
yardımcılığı, çanta yapımı 
ve seramik biçimlendirme 
gibi çalışmalarının sergisi 
açıldı. 

Ev kadınlarının gücünü göstermek için 
ATASEM’in kursuna başladığını söyle-
yen Hayat Bematli, “ATASEM’in pasta 
yardımcısı kursuna devam ediyorum. 
Kurs kısa sürede hayatıma çok şey 
kattı, mutfakta yeni deneyimler kazan-
dım kendimi geliştirdim ve geliştirmeye 
devam ediyorum. Kurstan öğrenip 
yapabildiğim pasta ve tasarımları 
sosyal medya üzerinden satışa sunarak 
ek gelir elde ediyorum. Ailemden ve 
evimden uzaklaşmadan kendi paramı 
kazanabiliyorum bu beni çok mutlu 
ediyor. Kadınlar bu tür kurslara katılarak 
kendi becerilerini göstermeliler” dedi. 

“Takı tasarım ve gümüş 
kursunda özel tasarımlar 
çalışıyoruz” 

Sergiye katılan KİGGEM kursiyerlerin-
den Burcu Atasever, “KİGGEM’de iş 
danışmanlığı eğitimi aldım. Bu eğitimin 
iş hayatımda çok faydası oldu. E-Ticaret 
ve kendi işletmemi büyütmek adına 
önemli destekler aldım. Bu sergiye 
de çanta tasarım ürünlerimle katıldım. 
Büyükşehir Belediyesi’ne 8 Mart Dünya 

Kadınlar Gü-
nü’nde bizleri 
bu etkinlikte 
buluşturduğu 
için teşekkür 
ederim” diye 
konuştu. İki yıl-
dır KİGGEM’in 
kurslarına 
devam ettiğini 
söyleyen Ebru 
Alıcan da “Bu 

anlamlı sergide olmaktan çok mutluluk 
duyuyorum. Takı tasarım ve gümüş 
kursunda özel tasarımlar çalışıyoruz. 
Bugün de bunları sergiliyoruz. Başkanı-
mız Muhittin Böcek’e bizlere bu imkanı 
verdiği için de teşekkür ediyoruz” diye 
konuştu.

‘Bir kadın bir kare’ konulu 
fotoğraf sergisi yapıldı

antalya Büyükşehir Belediyesi Ata-
türk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) 
fotoğrafçılık bölümü kursiyerleri anlamlı 
bir sergiye imza attı. Kursiyerler, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü kapsamında Öz-
dilek AVM fuaye alanında ‘bir Kadın Bir 
Kare’ Konulu Fotoğraf Sergisini Antalya-
lılarla Buluşturdu. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ata-
türk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) 
fotoğrafçılık bölümü kursiyerleri anlamlı 
bir sergiye imza attı. Kursiyerler, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü kapsamında Öz-
dilek AVM fuaye alanında ‘Bir Kadın Bir 
Kare’ konulu fotoğraf sergisini Antalyalı-
larla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi 
ve Özdilek AVM işbirliği ile düzenlenen 
sergide, Uncalı ATASEM fotoğrafçılık 
sınıfı kursiyerleri 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü kapsamında, geçmiş-
ten günümüze Türk Kadınını yansıtan 
fotoğrafları Antalyalı sanatseverlerle 
buluşturdu. Sergi açılışına Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, 
ATASEM Koordinatörü Hülya Demir ve 
çok sayıda sanatseverler katıldı. 

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ8 Mart Kadınlar Günü
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HEKİMHAN İLÇE 
BELEDİYESİ 
KADINLARI 
BULUŞTURDU
Malatya’nın Hekimhan 
ilçe Belediyesinin organize 
ettiği 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü Programına 
kadınlar yoğun katılım 
gösterdi. 

Hekimhan Belediyesi tarafından organi-
ze edilen Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
etkinliği Hekimhan Belediyesi Kadın 
Dinlenme Evinde gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan Hekimhan 
Belediye Başkanı Turan Karadağ, 
kadınların ömür boyu yol gösteren 
insanlar olduğunu belirterek, “Belediye 
olarak sizlere söz verdiğimiz projeleri-
mizi hayata geçiriyoruz. Biz belediye 
olarak kadınları hep ön planda tutuyo-
ruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 
hazırladığımız tekstil fabrikası projesi ile 
yaklaşık 50 kadın kardeşimiz çalışarak 
ailesine katkıda bulunmaktadır. Bu-
gün müzik dinletimiz de olacaktı ama 
İdlib’de şehitlerimiz nedeniyle, prog-
ramdaki müzik ve eğlence kısmını iptal 
ettik. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya 
emekçi kadınlar gününü kutluyorum” 
dedi.

Belediye Başkanı’nın eşi Gülseren Ka-
radağ ise konuşmasında, “Biz kadınlar, 
toplumun her alanında emeğimizle, 
ürettiğimiz ile yaşama bir değer katıyo-
ruz. Tarlada çalışan kadın çiftçilerimiz, 
tezgahının başındaki kadın emekçileri-
miz, sınıflardaki kadın öğretmenlerimiz, 
toplum yönetimindeki kadın siyasetçi-

lerimiz, çalışma hayatındaki kadın üre-
ticilerimiz yaşamın değerli bir varlığıdır. 
Bu değer ve emekle unutmayın ki, bu 
dünya sizlerin elleri, yürekli üzerinde 
aydınlanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününe özel bunları bir kez daha dile 
getirmek istedim” şeklinde konuştu.

CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı 
Güllü Tuncer ise yaptığı konuşmada, “8 
Mart 1857’de New York’ta kapitalizmin 
dayattığı düşük ücret ve ağır çalışma 
koşullarına karşı eylem yapan kadınların 
direnişi 129 kadın işçinin yanarak öldü-
rülmesi ile sonuçlanmıştır. 1910 yılında 
ikinci enternasyonal toplantısında bu 
olay gündeme gelmiş Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü olarak kabul edilmiş, 
1977 yılında birleşmiş milletler Dünya 
Kadınlar Günü olarak kutlanmasına 
karar vermiştir. Sekiz martlar emekçi 
kadınların güncel sorunlarını, işi yaşa-
mında ve sosyal yaşamdaki sorunlarını 
dile getirmek için vesile olmaktadır. Tüm 
emekçi kadınların gününü kutluyorum” 
ifadelerini kullandı.

Program, kadınlar için hazırlanan 
hediyelerin dağıtımı ve yemek ikramıyla 
sona erdi.
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SAFRANBOLU’DA 
KADIN BAŞKAN 
FARKI

Safranbolu Belediyesi Leyla 
Dizdar Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü 
programının ilk günü 
etkinlikleri vatandaşlar 
tarafından yoğun ilgi gördü.

Kadınlar ve Safranbolu Belediye Baş-
kanı Elif Köse, Jale Karabekir’in Atölye 
Çalışması olan İmge Tiyatrosunda 
eğlenceli ve öğretici anlar yaşadı. Gün 
içerisinde iki oturum olarak yapılan 
İmge Tiyatrosu öğrenciler tarafından da 
oldukça yoğun ilgi gördü. 

Etkinliğin hemen ardından açılışı yapı-
lan Cumhuriyet Kadınları Sergisi ile Saf-
ranbolu Kadını Şerife Asmaz’ın “Safran-
bolu’da Kadın Sergisi” de vatandaşlar 
tarafından ilgiyle karşılandı. Akabinde 
Tuğba Turan’ın “Adı Cemre Olacak” adlı 
kitabının imza günü etkinliğine geçildi.

Başkan Köse: 8 Mart sesimizi 
duyurmaya çalıştığımız bir 
gün

katılımcılara teşekkür plaketlerini takdim 
ettikten sonra 8 Mart Emekçi Kadın-
lar Günü hakkında konuşma yapan 
Başkan Köse; “Dünya Kadınlar Günü, 
ülkemizde artan kadına şiddet olay-
ları nedeniyle her geçen yıl daha da 
önemsediğimiz, sesimizi duyurmaya 
çalıştığımız bir gün haline geliyor. Bu 
nedenlerle bu yıl farkındalık yaratmak, 
bize örnek teşkil eden kadınları anmak, 
güçlerini ve kalplerini kıran acılarla yüz-
leşmek zorunda kalan şehit anneleriyle 
dayanışmak ve kadın emeğine, sanata 
ve edebiyata yani üretkenliğin olduğu 
her alana destek olmak üzere, üç güne 
yayılan bir program planladık” dedi. 
Etkinlikler üç gün boyunca belgesel 
gösterimleri, sergiler ve tiyatro etkinlikle-
riyle devam etti. 

Şehit annelerini ziyaret etti

başkan Köse şehit annelerine ithaf 
ederek konuşmasını sürdürdü: “Bil-
hassa değinmek istediğim bir konuda 
hepimizi ilgilendiren, hepimizin yürekle-
rini dağlayan şehitlerimizin annelerine 
yaptığımız ziyaret... Evlat acısını vatan 
sevgisiyle bastırmaya çalışan annelik 
makamının en yücesindeki kadın-
larımızla, annelerimizle kucaklaştık, 
yaralarına bir merhem olamasak da... 
Ülkemizin karşı karşıya kaldığı vaziyetin 
yarattığı sancılı durum, toprağa verdi-
ğimiz evlatlar içimizi kanatıyor. Kadının 
olduğu yerde çözüm, kadının olduğu 
yerde barış vardır. Varlığımızı ‘Yurtta 
Sulh Cihanda Sulh’ özdeyişi üzerinden 
yükseltmeye gayret edeceğiz.”

 “Kız kardeşliğin gücüne sarılıp koşul-
lar ne olursa olsun hemcinslerimize 
arka çıkacağımız, kimseyi kadınlığıyla, 
anneliğiyle, tercihleriyle, kılık kıyafetiyle, 
beklentileriyle ya da vazgeçtikleriyle 
sorgulamadığımız; ‘kız kardeşimsin’ 
diyerek kucaklaştığımız nice günlere” 
diyerek kadınları selamlayan Köse’nin 
konuşmasının ardından Leyla Gencer: 
La Diva Turca belgeselinin gösterimi 
gerçekleşti. 

Safranbolu Belediyesinin ilk kadın 
başkanı olan Elif Köse, yaptıkları 8 
Mart çalışmalarıyla kadınlar tarafından 
yeniden takdir edildi. 8 Mart dolayısıyla 
şiir yarışması da düzenleyen Safranbolu 
Belediyesi kadınların sanat üretimini de 
böylelikle es geçmemiş oldu. 

SAFRANBOLU BELEDİYESİ8 Mart Kadınlar Günü
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BAŞKAN ALBAYRAK: 
“KADINLARI BİR 
GÜN DEĞİL HER GÜN 
HATIRLAMAK GEREKİYOR”
8 Mart coşkusu tüm 
belediyelerde yerini aldı. 
Kadın haklarına ve 
mücadelelerine değinilen 
etkinliklerde kadınlar 
unutulmadı. Tekirdağ’da 
belediye kadınlara on bin 
fular ve karanfil dağıtarak 
günün önemine atıf larda 
bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tara-
fından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
günü dolayısıyla organize edilen etkinlik 
programı kapsamında on bin adet fular 
ve karanfilin, 11 ilçe belediyesinde da-
ğıtımı yapılarak emekçi kadınların günü 
kutlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak, “Kadınları sadece bir 
gün değil her gün hatırlamak gereki-
yor. Varlıklarıyla hayatımızın her anını 
huzurlu kılan, yüreklerindeki sevgi ve 
şefkati karşılıksız sunan, fedakarlığın 
simgesi olan, milletlerin gelişmesinde 
ve ilerlemesinde etkin role sahip olan 
kadınlarımız topluma katkıları ile ülke-
mizin kurtuluş mücadelesi ve Cumhu-
riyetin kuruluşundan bu yana yaşamın 

her alanında var olmuştur. Milli müca-
delemizde; canını, kanını ve emeğini 
bağımsızlığına adamış; tarihe damga-
sını vurmuştur. Ulu Önder Atatürk’ün 
`̀ Dünyanın hiç bir kadını ben vatanımı 
kurtarmak için Türk kadınından daha 
fazla çalıştım diyemez’’ sözü buna en 
güzel örnektir. Bu duygu ve düşünce-
lerle, kadınlarımıza sunulan imkanların 
artırılması, daha iyi şartlarda yaşama 
ve çalışma koşullarının sağlanması 
dileklerimle toplumumuzun temel direği 
kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nü kutluyor, sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla gerçekleştirilen kutla-
ma etkinliklerine de katılarak kadınlara 

destek verdi. Kutlama 
programı Valilik önünde 
bulunan Atatürk Anıtı’na 
çelenk bırakma töreni ile 
başladı. Saygı duruşunda 
bulunuldu ve ardından 
İstiklal Marşı okundu. Töre-
nin ardından 8 Mart Dünya 
Kadınlar günü dolayısıyla 
bir yürüyüş gerçekleştirildi. 
Geniş çaplı bir katılımla 
gerçekleştirilen yürüyüş 
Tekira önünden başladı 
Cengiz Topel Meydanı’nda 
sona erdi. Başkan Albay-
rak eşi Gülseren Albayrak 
ile birlikte etkinlikte kadın-
larla birlikte yürüdü ve tüm 
kadınların 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününü kutladı.
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BELEDİYELERİN SOSYAL 
MEDYA HESAPLARINDAN 

MİZAH SHOW!
Belediyeler sosyal medya 

hesaplarından yaratıcı 
Tweetlerle takipçilerinin gönlünü 

fethediyor. Bu ay derlediğimiz 
Tweetlerde belediyelerin esprili, 

mizah dolu paylaşımları öne 
çıkıyor...

Özellikle koronavirüs sürecinde halkın kaygılı ve endişeli 
günlerinde sempatik tweetlerle el yıkamayı hatırlatan, 
hijyene dikkat çağrıları yapan belediyelerden Kadıköy 
Belediyesi de üzücü bir haber veriyor: “Bir süre boğayı 
dokunmadan seveceksiniz.”
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BİLECİK BELEDİYESİ SOSYAL MEDYADA 
ÖNE ÇIKIYOR...

Belediyeler sosyal medya hesaplarında yaratıcılıklarını 
konuşturmaya devam ediyor. Özellikle son süreçte 
eğlenceli mesajları, yöresel dile dikkat çeken 
paylaşımlar, kendileri hakkında yapılan asılsız haberlere 
esprili cevaplarıyla öne çıkan Bilecik Belediyesi, sosyal 
medyanın en aktif hesaplarından biri. Takipçileri Bilecik 
dışına kadar taşan Bilecik Belediyesinin Twitter hesabı, 
takipçilerine ve diğer belediyelerin korona tedbirlerine 
yanıt vermekten de hiç geri durmuyor. İşte Bilecik 
Belediyesinin öne çıkan birkaç Tweeti...

‘Sosyal’ Belediyeler
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LY

AZ
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Birbirine bir elmanın iki yarısı Birbirine bir elmanın iki yarısı 
kadar benzeyen iki şehir. kadar benzeyen iki şehir. 

Rüzgarın dağıttığı saçlarına Rüzgarın dağıttığı saçlarına 
ikisi de türlü çeşit çiçeklerden ikisi de türlü çeşit çiçeklerden 

taç yapmış. İkisi de binlerce taç yapmış. İkisi de binlerce 
yılı nice efsanelere nice yılı nice efsanelere nice 

aşklara nice şiire baş tacı aşklara nice şiire baş tacı 
olarak yaşamış. İkisinin de olarak yaşamış. İkisinin de 

berrak sularla yıkanmış sıcacık berrak sularla yıkanmış sıcacık 
yüreği ve güler yüzü. İkisi de yüreği ve güler yüzü. İkisi de 

masal kahramanları kadar masal kahramanları kadar 
çok sevilmiş ama ikisinden çok sevilmiş ama ikisinden 

biri biraz daha güçsüz kalmış biri biraz daha güçsüz kalmış 
zamanın ve insanın ettiklerine zamanın ve insanın ettiklerine 

karşı. Özelkalem’in sayfaları bu karşı. Özelkalem’in sayfaları bu 
sayıda bir yandan Gölyazı’ya, sayıda bir yandan Gölyazı’ya, 

bir yandan Rovinj’e açılıyor.bir yandan Rovinj’e açılıyor.

GÖLYA ZI -  ROVINJGüzel Bir Türkiye
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Gün batımının dünya üzerindeki en 
güzel manzarayı hediye ettiği yerlerden 
biri Gölyazı. Eski adı Apolyont ve 
burası eski bir Rum köyü aslında; 
küçük bir balıkçı köyü. Bursa’da, 
Uluabat Gölü (Apollont gölü) kıyısında 
küçük bir yarımada. Tarihi, Roma 
Dönemi’ne kadar uzanıyor. Evlerin 
temel taşlarında, sokakların köşe 
başlarında Roma izlerini görmek 
mümkün. Apollon Krallığı’nın merkezi 
olarak bilinen Gölyazı’ya bağlı toplam 
sekiz küçük ada var ve bunlardan 
en büyüğü olan Halilbey Adası, bu 
eşsiz yerin en ünlü fotoğraflarında 
bütün dünyaya el sallıyor. Gölyazı 
sokaklarında dolaştıkça, göle uzanan o 
daracık sokakların huzur veren havasını 
soludukça, kim olduğunuzu ya da 
nereden geldiğinizi hiç umursamadan 

evlerinin bir kısmı korunmuş ama böyle 
giderse daha ne kadar dayanırlar belli 
değil. Köyün en önemli simgelerinden 
biri de Ağlayan Çınar. Apollon Tapınağı 
da şimdikinden çok daha fazla ilgiyi hak 
ediyor. Göçmen kuşların doğal cenneti 
olan köyde her sene Leylek Şenlikleri 
düzenleniyor ve sandal turu yapmak da 
Gölyazı’yı keşfetmenin en muhteşem 
yollarından biri. Köyün turisti bol olsa 
da ne yazık ki turiste yönelik konaklama 
olanağı yok sayılır.

Gölyazı’nın Hırvatistan’daki dünyalar 
güzeli benzeri Rovinj, bu açıdan çok 
daha şanslı. Rovinj’de pek çok özel 
turizm bürosu var ve çoğu da geç 
saatlere kadar açık. Rovinj sakinleri de 
turizm konusunda Gölyazı sakinlerinden 
epey önde. Çok sayıda ev, pansiyon 
hizmeti veriyor. Rovinj de hayatını

size evinin kapısını ardına kadar 
açmaya hazır o güzel yüzlü insanlarla 
sessiz sedasız selamlaştıkça hem 
içi pırıl pırıl oluyor insanın hem de 
kocaman kanatlı bir hüzün kuşu 
konuyor yüreğine. Keşke daha iyi 
bakılsaymış sana. Keşke daha fazla 
kıymet verilseymiş. Keşke sıkı sıkı 
sarılsaymış seni sevenler senin eşsiz 
hazinene. Köyün kadınları da erkekleri 
de balıkçılık yapıyor. En büyük geçim 
kaynağı balıkçılık ve zeytincilik olan 
Gölyazı’nın sokaklarında kadınlar her 
daim ağ örüyor hâlâ ama gölün bereketi 
eski zamanlardaki bolluğun yanından 
bile geçmiyor. Bu misafirperver ve 
güler yüzlü köyün ağaçları, lüle lüle 
saçlarını ışıltılı sulara sarkıtan peri kızları 
gibi. Dünyanın her yerinden fotoğraf 
tutkunları, onları görmeye geliyor. Rum 

Gölyazı’da o daracık sokakların huzur veren havasını 
soludukça hem içi pırıl pırıl oluyor insanın hem de 
kocaman kanatlı bir hüzün kuşu konuyor yüreğine.

Keşke daha iyi bakılsaymış sana.

GölyazıGölyazı
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Gölyazı gibi balıkçılıktan ve turizmden 
kazanıyor. Renkli cepheli ve kırmızı 
çatılı evleri ile eski Venedik dönemlerini 
anımsatan Rovinj’in daracık sokakları 
sürprizlerle dolu. Aile restoranlarından 
sokaklara taşan Hırvat müzikleri, 
tasarım ürünleri satan küçük dükkanlar, 
sanat galerileri, kıyı boyunca çiçeklerle 
bezeli kafeler Rovinj’i Gölyazı’ya oranla 
daha hayat dolu bir yer haline getiriyor. 

Dönemi’nde, İstanbul’daki Kadıköy’de, 
zengin bir ailenin kızı olarak doğmuş. 
Hristiyanlığın yasak olduğu dönemde 
Hristiyan olduğu için öldürülünce, 
Bizans’ta konsül tarafından azize ilan 
edilmiş. Efsaneye göre, fırtınalı bir gün 
olan 13 Temmuz 800’de Euphemia’nın 
lahdi yüzerek İstanbul’dan Rovinj’e 
kadar gelmiş ve halk da onu azize kabul 
etmiş.

Belediye de çok emek vermiş; deniz 
özel olarak ışıklandırılmış, kayaların 
üzerlerine şamdanlar yerleştirilmiş, her 
yere minderler konulmuş ve turistin de 
yerli halkın da bu güzellikleri doyasıya 
yaşaması sağlanmış. Rovinj yaklaşık 
iki bin yıllık bir şehir. Bizans ve Venedik 
gibi devletlerin egemenliğinde kalmış. 
En önemli simgelerinden biri Azize 
Euphemia Katedrali. Euphemia, Bizans 

Aile restoranlarından sokaklara taşan Hırvat 
müzikleri, sanat galerileri, kıyı boyunca 
çiçeklerle bezeli kafeler Rovinj’i Gölyazı’ya 
oranla daha hayat dolu bir yer haline getiriyor.

Gölyazı Gölyazı

Rovinj Rovinj

Rovinj
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GAZİEMİR 
BELEDİYESİNDEN 

DOĞAL AFET 
KİTAPÇIĞI

Gaziemir Belediye Başkanı Gaziemir Belediye Başkanı 
Halil ArdaHalil Arda

Gaziemir Belediyesi, son 
dönemde yaşanan depremler 
ve bu depremlerde yaşanan can 
kayıpları nedeniyle Türkiye’nin 
en önemli gündemi haline gelen 
deprem ve diğer doğal afetler 
konusunda yurttaşların bilinçlenmesi 
için harekete geçti. Doğal afetler 
konusunda yaptığı çalışmalar 
kapsamında Afet Sonrası Toplanma 
Alanlarının sayısını 38’e yükselten 
Gaziemir Belediyesi, şimdi de Doğal 

Afet El Kitapçığı hazırladı. Kitapçık, 
belediyenin hizmet binalarında 
ve Cumhuriyet Semt Evleri’nde 
yurttaşlara dağıtılmaya başlandı.

Toplum doğal afetlere hazır 
olsun diye...

Toplumun doğal afetlere hazır 
olması ve gerekli önlemleri 
alması için hazırlanan kitapçıkta; 
deprem, sel, yangın gibi doğal 
afetler öncesinde alınması 

gereken tedbirler, afet anında ve 
sonrasında neler yapılacağı detaylı 
olarak anlatılıyor. Afetin tanımına 
yer verilen kitapçıkta, Türkiye’de 
doğal afetlerin sık sık yaşandığına 
vurgu yapılıyor. Türkiye’nin deprem 
kuşağında yer aldığının altının 
çizildiği afet kitapçığında, deprem 
nedeniyle meydana gelen ölümlerde 
Türkiye’nin dünya üçüncüsü olduğu 
bilgisi veriliyor. Kitapçıkta, iklim 
değişikliği nedeniyle Türkiye’de 

Gaziemir Belediyesi, 
deprem başta olmak 
üzere doğal afetler 
konusunda vatandaşların 
gerekli tedbirleri alması 
ve bilinçlenmesi için 1 - 
7 Mart Deprem Haftası 
kapsamında Doğal Afet El 
Kitapçığı hazırladı. Kitapçık, 
1 Mart tarihinden itibaren 
yurttaşlara dağıtılmaya 
başlandı.
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sıklıkla yaşanan sel felaketine de 
detaylı olarak yer veriliyor; selden 
önce alınacak önlemler, sele 
yakalanma anında ve sonrasında 
neler yapılacağının bilgisi bulunuyor. 

Acil durum çantasına 
dikkat!

Acil Durum Çantasının öneminin 
anlatıldığı kitapçıkta, bu çantada 
nelerin yer alması gerektiğinden de 
madde madde bahsediliyor. Kalp 
masajı, suni solunum gibi hayat 
kurtaran müdahaleler başta olmak 
üzere sağlık sorunu yaşayan kişiye 
yapılacak ilk yardım uygulamaları da 
kitapçıkta detaylı olarak anlatılıyor. 
Gaziemir’deki sağlık noktalarının 
adreslerinin yer aldığı kitapçıkta, 
afet anında başvurulacak kurumların 
telefon numaraları da bulunuyor. 
Kitapçığın içinde Gaziemir Belediyesi 
Afet Sonrası Toplanma Alanları’nı 

gösteren özel harita da yer alıyor. 
Gaziemirliler, kitapçıkları belediye 
hizmet binalarından ücretsiz olarak 
temin edebilir, belediyenin internet 
sitesinden kitapçığa elektronik 
ortamdan ulaşabilirler.

‘Doğal afetlere hazır 
olmalıyız’

Deprem, yangın ve sel başta olmak 
üzere, acil durum ve afetlerde 
yaşanabilecek kayıpları en aza 
indirmek için bilinçlenmenin çok 
önemli olduğunu dile getiren 
Gaziemir Belediye Başkanı Halil 
Arda, “Doğal afetlere, özellikle olası 
bir depremde hazırlıklı olmaya 
çok önem veriyoruz. Bunun için 
ilçemizdeki afet sonrası toplanma 
alan sayısını 38’e yükselttik. 
Yaklaşık 100 bin kişinin aynı 
anda toplanabileceği 396 bin 
554 metrekare ölçülere sahip bu 

alanların çok iyi bilinmesi gerekiyor. 
Türkiye’nin son dönemde yaşadığı 
doğal afetlerin ardından bilinci 
artırmak adına biz de Gaziemir 
Belediyesi olarak 1 – 7 Mart Deprem 
Haftası kapsamında ‘Doğal Afet El 
Kitapçığı’ hazırladık. Kitapçığımızda 
16 mahallemizde yer alan afet 
sonrası toplanma alanlarının haritası 
da bulunuyor. Ayrıca kitapçıkta genel 
bilgilerle birlikte bir afet öncesinde, 
anında ve sonrasında neler 
yapılması gerektiği; afetlere nasıl 
hazırlanılması, ne şekilde müdahale 
edilmesi gerektiği ve oluşabilecek 
hasarı en aza indirmenin yolları 
hakkında bilgiler veriliyor. Bu 
kitapçığımızın Gaziemir’imize ve 
kentimize yararlı olmasını diliyorum” 
dedi.

GA ZİEMİRAfet Yönetimi
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BEŞİKTAŞ 
BELEDİYESİ 

AKILLI ŞEHİR 
ANLAYIŞINI 

SÜRDÜRÜYORBeşiltaş Belediye BaşkanıBeşiltaş Belediye Başkanı

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş’ta 
vatandaşların yoğun olarak 
bulunduğu meydanlarda ve 
parklarda ücretsiz kablosuz internet 
(Wi-Fi) hizmeti vermeye başladı.

Beşiktaş halkını park ve 
meydanlarda ücretsiz internete 
kavuşturmayı hedefleyen projenin ilk 
aşaması on park ve üç meydanda 
sona erdi. İkinci aşamada ise 
Beşiktaş genelinde tüm park ve 
meydanlarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti 
için ön çalışmalar devam edecek.

Ücretsiz internet erişimi, 5651 Sayılı 
İnternet Yasası’na uygun olarak 
hizmet veriyor. Vatandaşlar Beşiktaş 
Belediyesi ağını seçtikten sonra 

telefonlarına gelen SMS şifresi ile 
ücretsiz Wi-Fi hizmetinden kolaylıkla 
yararlanabiliyorlar.

Beşiktaş’ta e-atık toplama 
noktaları!

Beşiktaş Belediyesi Sıfır Atık 
Projesi kapsamında geri dönüşüm 
çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Levent Hizmet Binası, 
Beşiktaş Evlendirme Dairesi ve 
Mustafa Kemal Merkezi girişlerine 
Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama 
Noktası yerleştirildi. Böylece atık 
haldeki elektrikli ve elektronik 
eşyaların, çevreyi kirletmeden geri 
kazandırılması hedefleniyor.

Ömrünü tamamlamış veya 
kullanılmaz durumda olan ütü, 
elektrikli süpürge, tost makinesi gibi 
küçük ev aletleri, çamaşır makinesi, 
bulaşık makinesi, fırın gibi büyük 
ev aletleri, televizyon, kamera, 
bilgisayar gibi aletler, oyuncaklar, 
floresanlardan oluşan e-atıklar çöpe 
atıldığında içlerindeki cıva, kurşun ve 
kimyasal maddeler çevreye büyük 
zararlar veriyor. Sıfır Atık Projesinin 
önemli başlıklarından olan elektrikli 
ve elektronik atıkların geri dönüşümü 
çalışmasıyla, elektrikli ve elektronik 
atıklar, çevreye zarar vermeden diğer 
çöplerden ayrı olarak toplanmış 
olacak.

Beşiktaş Belediyesi, sosyal 
belediyecilik ve akıllı şehir 
anlayışı ile hayata geçirdiği 
projelere bir yenisini daha ekledi.
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1 YILDA 
78 
MİLYON 
KİLOWATT 
ÜRETİM! Konya Büyükşehir Belediye BaşkanıKonya Büyükşehir Belediye Başkanı

Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımına ve çevrenin korunmasına 
büyük önem veren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, rehabilitasyonu yapılarak 
çöp alımına kapatılan Aslım Katı Atık 
Sahası, Konya Entegre Atık Bertaraf 
ve Enerji Üretim Tesisi ile Akşehir Katı 
Atık Düzenli Depolama Sahasında 
bulunan Elektrik Enerjisi Üretim 
Tesislerinde depolanan çöpleri 
elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, metan gazından 
elektrik üretim tesisi gibi tesislerin 
çevrenin korunması ve hayatın 
devamı açısından önemli olduğunu 
belirterek, Konya’da artık çöp 

alımı yapılmayan tesislerde günlük 
ortalama 42 bin konuta yetecek 
elektrik üretiminin devam ettiğini 
söyledi.

8 Yılda 378 milyon kilowatin 
üzerinde elektrik üretildi

Tesislerde 2019 yılında 77 milyon 
880 bin kilowatt elektrik üretildiğini 
kaydeden Başkan Altay, 2011’de 
Aslım’da, 2018’de ise Kaşınhanı ve 
Akşehir’de kurulan 3 adet tesiste, 
kuruldukları tarihten bugüne kadar 
378 milyon 035 bin 880 kilowatt 
elektrik üretildiğini ifade etti.

Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı desteğiyle 1 milyon 720 

bin metrekarelik alanda Konya 
Katı Atık Yönetimi Projesini de 
gerçekleştirdiklerini vurgulayan 
Başkan Altay, “Türkiye’nin en 
büyük çevre yatırımlarından biri 
olan bu proje sayesinde Aslım 
Katı Atık Depolama Sahasının 
rehabilitasyonu, Düzenli Katı Atık 
Depolama Alanı yapımı, Katı Atık 
Transfer İstasyonu yapımı, Katı Atık 
Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi yapımı, 
idari binaların yapımı, laboratuar ve 
atölye binası gibi yardımcı binaların 
yapımı gerçekleştirildi” ifadelerini 
kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin 
çevreci yatırımları arasında 
olan 3 adet Metan Gazından 
Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi, 
2019 yılında 77 milyon 880 bin 
kilowatt elektrik üretti. Biri 2011, 
diğer ikisi 2018 yılında kurulan 
tesislerde bugüne kadar üretilen 
elektrik miktarı 378 milyon 035 
bin 880 kilowatt oldu.

KONYAAkıllı Kentler
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AFYON’A AFRAY 
BANLİYÖ HATTI GELİYOR

Afyon Belediye Başkanı Afyon Belediye Başkanı 
Mehmet ZeybekMehmet Zeybek

Afyonkarahisar Belediye Başkanı 
Mehmet Zeybek’in seçim öncesi 
vizyon projelerinden olan AFRAY 
Banliyö Hattı proje sözleşmesi 
imzalandı. Proje için 2021 yılının 
başında ilk kazma vurulacak.

Devlet Demiryolları 7. Bölge 
Müdürlüğü ile yüklenici firma 
arasında imzalanan sözleşmeye 
göre projenin 1. Etabı olan ANS - Ali 
Çetinkaya Garı- Park Afyon arasında 
sondaj çalışmalarına başlanacak, 
durak, peron ve yaya üst geçitleri ile 
güzergah projelendirilecek.

“Hedefimiz öğrencileri 
şehir merkezine taşımak”

Belediye Başkanı Mehmet 
Zeybek yaptığı açıklamada, 
Afyonkarahisar’ın en büyük 
sorunlarından birisi olan toplu 
taşıma ve trafik sıkışıklığını önlemek 
adına AFRAY Banliyö Hattı proje 
sözleşmesinin hayırlı olmasını 
temenni etti. ANS - Ali Çetinkaya 
Garı- Park Afyon güzergahını 

kapsayan projenin 1. etabında 
hedeflerinin üniversite öğrencisini 
şehir merkezine taşımak olduğunu 
söyleyen Başkan Zeybek; “İnşallah 
projemizin birinci etabı olan 
ANS - Ali Çetinkaya Garı- Park 
Afyon güzergahı ile gençlerimizi 
şehir merkezine taşıyacağız, 
aynı zamanda Ali Çetinkaya 
İstasyonumuzu daha aktif halde 
kullanılmasını sağlayacağız” dedi.

Proje çalışmaları 120 gün 
içinde nihayete eerecek

Afyonkarahisar’ın karayolları ve 
demir yollarının kesişme noktasında 
bulunduğunu söyleyen Başkan 
Zeybek şöyle devam etti; “AFRAY 
Banliyö Hattı proje sözleşmemiz 
imzalandı: DDY 7. Bölge Müdürlüğü 
ile yüklenici firma arasında 
imzalanan sözleşmeye göre projenin 
1. Etabı olan ANS - Ali Çetinkaya 
Garı- Park Afyon arasında sondaj 
çalışmalarına başlanacak, durak, 
peron ve yaya üst geçitleri ile 

güzergah projelendirilecek. Keşif 
metraj çalışmaları tamamlanarak 
yapım için ödenek belirlenecek. 
120 gün içinde tamamlanacak bu 
çalışmaların ardından belirlenen 
ödenekle 2020 yılının ikinci altı 
ayında ihaleye çıkılarak bu yılsonuna 
kadar ya da en geç 2021 yılının 
başında ilk kazma vurulacak” dedi.

“Hızlı tren hattı da 
şehrimizden geçecek”

Hızlı tren hattının da 
Afyonkarahisar’dan geçeceğini 
hatırlatan Başkan Zeybek; “İstanbul, 
Eskişehir, Kütahya, Afyon, Antalya, 
Hızlı Tren hattı ilimizden geçecek. 
Tek düşüncemiz Afyonkarahisar’ı 
nasıl daha güzel hale getiririz“ 
diyerek müjdeyi verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptığı açıklamada, 
Afyonkarahisar’ın en büyük sorunlarından birisi olan toplu taşıma 
ve trafik sıkışıklığını önlemek adına AFRAY Banliyö Hattı proje 
sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni etti.
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BURSA 
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİNDEN 
KONFORLU 
ULAŞIM

Bir taraftan yeni yatırımlarla ulaşım 
sorununa köklü çözümler üreten 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer 
taraftan toplu taşımayı daha konforlu 
hale getirmek için gerek Burulaş’a 
ait otobüsleri gerekse de Özel Halk 
Otobüslerini yenilemeye devam 
ediyor. 

Geçtiğimiz ay Gemlik İlçesi’ne 
kazandırılan 28 yeni mikrobüsün 
ardından şimdi de merkezdeki araç 
filosuna 10 yeni otobüs dahil oldu.

Bursa’da ulaşımın sorun 
olmaktan çıkması için akıllı 
kavşak uygulamaları, raylı sistem 
sinyalizasyon optimizasyonu, yeni 
yollar, köprü ve kavşak gibi fiziki 
yatırımlara ağırlık veren Büyükşehir 
Belediyesi, diğer taraftan da toplu 
taşıma araçlarını vatandaşlar 
için daha cazip hale getiriyor. Bu 
konuda özel halk otobüsçüleri 
ile işbirliğine giden Büyükşehir 
Belediyesi geçtiğimiz yıl 12 metrelik 

25 yeni otobüsü, geçen ay da 
Gemlik İlçesi’nde 28 adet yeni 
mikrobüsü hizmete almıştı. Toplu 
taşıma araçlarının daha konforlu 
hale gelmesi amacıyla yenileme 
çalışmalarını hız kesmeden sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 
Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf 
Odası ile işbirliği yaparak 8,5 metrelik 
engelli rampalı, klimalı ve alçak 
tabanlı 10 adet yeni aracı hizmete 
aldı.

‘Toplu ulaşım araçlarını 
yeniliyoruz’

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, beraberindeki Özel 
Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı 
Sadi Eren ile birlikte yeni alınan 
araçları Burulaş sahasında inceledi. 
Yeni yollar, köprülü kavşaklar 
ve raylı sistem yatırımlarının bir 
taraftan devam ettiğini hatırlatan 
Başkan Aktaş, “Ancak sadece bu 
fiziki yatırımlarla ulaşım sorununu 

tamamen çözemeyiz. Nüfusumuz 

her yıl 50-60 bin artarken, trafiğe 

çıkan araç sayısı da sürekli artıyor. 

Bizim öncelikle Bursa’da toplu 

ulaşım kültürünü yaygınlaştırmamız 

gerekli. Bunun için de toplu ulaşımı 

halkımız için cazip ve konforlu hale 

getirmeliyiz. Bu nedenle sürekli 

yeni hatlar oluşturuyoruz ve toplu 

ulaşım araçlarını yeniliyoruz. Bu 

konuda özel halk otobüsçülerimiz 

de değişim ve yenileme konusunda 

özverili davranıyor. Hizmet kervanına 

dahil olan 10 yeni aracımızın hayırlı 

olmasını diliyorum” dedi.

Özel Halk Otobüsçüleri Odası 

Başkanı Sadi Eren de Bursalılara 

daha kaliteli hizmet sunmak için 

yenileme çalışmalarının devam 

edeceğini belirterek, verdikleri 

destekler nedeniyle Başkan Aktaş’a 

teşekkür etti.

Geçtiğimiz ay Gemlik İlçesi’ne kazandırılan 28 
yeni mikrobüsün ardından şimdi de merkezdeki 
araç filosuna 10 yeni otobüs dahil oldu.

BURSAKent İçi Ulaşım
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Adana Büyükşehir 
Belediyesi ADANA’DA MUTFAK SANATLARIYLA 

GÖÇMEN ENTEGRASYONU

Adana Büyükşehir Belediyesi liderli-
ğinde “Mutfak sanatlarıyla göçmen 
entegrasyonu” projesinin açılış top-
lantısı gerçekleştirildi. Proje Adana 
Büyükşehir Belediyesi’nin liderliğinde 
2 yıl boyunca devam edecek.

Türkiye Ulusal Ajansı ( Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik Programları Merke-
zi Başkanlığı) tarafından 2019 Teklif 
Çağrısına hazırlanarak sunulan “Mut-
fak Sanatlarıyla Göçmen Entegras-
yonu” (2019-1-TR01-KA204-074418) 
projesinin açılış toplantısı Adana 
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğin-
de gerçekleştirildi.

“Erasmus + Yetişkin Eğitimi Projesi” 
ismiyle hayata geçirilen proje, Adana 
Büyükşehir Belediyesi’nin liderliğinde 
2 yıl boyunca devam edecek 

Sürdülebilir Kalkınma Derneği (Tür-
kiye), AKMI (Yunanistan), Symplexis 
(Yunanistan) ve Verein Multikulturell 
(Avusturya) kurumlarından oluşan 

konsorsiyum, farklı ülkelerin yemek 
kültürü ile göçmenlerin ev sahibi top-
luluklarına uyumu için yürütülecek. 
Türkiye, Yunanistan ve Avusturya 
ortaklığında yürütülecek proje, göç-
menlerin yetişkin eğitimi için oluştu-
rulacak bir dizi faaliyetten meydana 
geliyor.

EĞİTİM MODÜLLERİ DİJİTAL PLAT-
FORMDA YAYIMLANACAK

Üç farklı ülkede göçmenlerin ve 
yetişkin eğitimindeki eğitici ve öğre-
ticilerin ihtiyaç analizi ile başlayacak 
proje, ilerleyen dönemlerinde farklı 
hedef grupları için yetişkin eğitimi 
modülü ve eğitici eğitimi modüllerinin 
oluşmasıyla devam edecek. Proje 
kapsamında ayrıca, oluşturulacak 
eğitim modüllerinin dijital platformda 
yayımlanarak daha fazla kullanıcıya 
erişmesi ve Avrupa çağında örnek 
proje olması hedefleniyor. 

Kadıköy 
Belediyesi TÜRKİYE’DE BİR İLK: ‘KADIN YAŞAM EVİ’

Kadıköy Belediyesi, “Yeni Hayatların-
da Kadınların Yanındayız” sloganıyla 
geliştirilen pilot proje ile belediye 
mülkiyetindeki 6 daireyi kadın yaşam 
evlerine dönüştürecek.

Kadıköy Belediyesi, belediye mülki-
yetindeki 6 dairenin ‘Kadın Yaşam 
Evleri’ne dönüştüreceğini açıkladı.

Şiddete maruz kalan kadınlar sığın-
ma evlerine yerleştiklerinde 12 yaşın 
üzerindeki erkek çocuklarını yanları-
na alamıyor. Bu sebeple kimi zaman 
kadınlar sığınma evlerine yerleşmek 
yerine şiddet yaşadığı evlere geri 
dönüyor. Kadıköy Belediyesi bu 
soruna karşı oldukça önemli bir proje 
başlattı. 

Şiddete maruz kalan kadınların oğul-
ları veya özel gereksinime ihtiyacı 
olan çocukları ile birlikte yeni bir 

hayat kurabilmeleri için Türkiye’de ilk 
kez “Kadın Yaşam Evi” projesini ha-
yata geçireceklerini duyuran Kadıköy 
Belediyesi, projenin misyonunu ise 
şöyle açıkladı: “Şiddete maruz kalan 
kadınlar mevzuat gereği 12 yaşından 
büyük erkek çocuklarını ya da özel 
gereksinime ihtiyacı olan çocuklarını 
sığınma evine götüremiyor. ‘Yeni 
Hayatlarında Kadınların Yanındayız’ 
sloganıyla geliştirilen pilot proje ile 
belediye mülkiyetindeki 6 daire kadın 
yaşam evlerine dönüştürülecek. 
‘Kadın Yaşam Evi’ projesi ile şiddete 
maruz kalan kadınların çocukla-
rından ayrılmadan, birlikte yeni bir 
yaşam kurabilmelerini amaçlıyoruz.”

Kadına yönelik şiddetle mücadele-
ye yeni bir yaklaşım getiren “Kadın 
Yaşam Evleri” projesi kadınlar için de 
umut oldu. 
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Gaziemir 
Belediyesi GAZİEMİRLİ ANNELER   

İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

Gaziemir Belediyesi, Gaziemir 
Kaymakamlığı ve Gaziemir Amerikan 
Kültür Yabancı Dil Kursu iş birliğinde 
Gaziemirli anneler için İngilizce kursu 
düzenlenecek. İngilizce kursuyla 
kadınların dil becerilerini geliştirerek 
İngilizce öğrenmeleri ve çocuklarının 
eğitim hayatlarına destek olmaları 
amaçlanıyor. Kursa, okula giden 
çocuğu olan ve çalışmayan anneler 
başvurabilecek.

Pazartesi, Salı Çarşamba ve Per-
şembe günleri olmak üzere hafta 
içi dört gün düzenlenecek kurs, 15 
hafta sürecek. 12 kişilik sınıflarda 
düzenlenecek kurslar, 12.00-13.30 
saatleri arasında verilecek. Ücretsiz 
olarak verilecek kursun 250 lira-
lık eğitim malzemesi bedelini ise 
kursiyerler kendileri karşılayacak. 
Gaziemir Amerikan Kültür Yabancı 

Dil Kursu’nda düzenlenecek kursun 
kayıtları da bu merkezden yapılacak. 
Belediye yapmış olduğu duyuruda 
kurs hakkında detaylı bilgiye ulaş-
mak isteyenlerin 0232 252 5333 
numaralı telefonu arayarak ya da 
Gaziemir Amerikan Kültür Yabancı 
Dil Kursunu ziyaret etmesi önerisinde 
bulundu. 

YABANCI DİL ÖNEMLİ BİR 
GEREKSİNİM

Gaziemir Belediye Başkanı Halil 
Arda, kadının eğitiminin toplum için 
çok önemli olduğunu, bu nedenle 
belediye olarak bu yönde çalış-
malara öncelik verdiklerini söyledi. 
Gaziemir’de yabancı dil öğrenimi 
konusunda dikkat çekici projeler 
ürettiklerini anlatan Başkan Arda, “İl-
çemiz, İzmir’in dünyaya açılan kapısı. 
Bu nedenle yabancı dil konusunu 
ilçe olarak bizim daha fazla önemse-
memiz gerekiyor. Hem iş olanakları 
açısından hem de dünyayı daha 
yakından takip edebilmek adına 
yabancı dilin iyi bilinmesi önemli 
bir gereksinim olarak karşımızda 
duruyor. Bu konuda öğrencilerimizin 
yurtdışında eğitim alması için verdiği-
miz danışmanlık hizmetinin ardından 
şimdi de Gaziemirli annelere İngi-
lizce konusunda katkıda bulunmak 
amacıyla yeni bir projede yer aldık. 
Gaziemir Kaymakamlığı ve Gaziemir 
Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu ile 
iş birliği halinde düzenlenen, okula 
giden çocuğu olan ve çalışmayan 
annelerimize özel İngilizce kursu ile 
annelerimiz, çocuklarının derslerine 
yardımcı olabilecek. İsteyen anne-
lerimiz tüm İngilizce dil seviyelerini 
ücretsiz olarak tamamlayabilecek” 
dedi.
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Tunceli 
Belediyesi TUNCELİ BELEDİYESİ DE KORONAVİRÜS 

SALGININA KARŞI ÖNLEM ALDI

Koronavirüs salgınına karşı Tunceli 
Belediyesi tarafından da aralıksız 
önlemler alındı. Belediye hizmet bi-
nasının dezenfekte edilmesinin ardın-
dan toplu taşıma araçları, terminalin 
yanı sıra şehirde ulaşımın büyük 
kısmını karşılayan Aktuluk-Atatürk ve 
Cumhuriyet Mahallesi hattında yolcu 
taşımacılığı yapan minibüsler de 
ilaçlandı.

Belediye personeline verilen eğitimin 
ardından başlayan dezenfektasyon 

çalışmaları yurttaşların yoğun olarak 
kullandığı toplu taşıma araçları, 
duraklar, terminal ve birçok alanda 
sürdü. Belediye sağlık personeli ile 
zabıta ekipleri, günlük olarak halkı 
bilgilendirerek, gerekli olmadığı tak-
dirde dışarı çıkılmaması uyarısında 
bulundu.

Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi İHALE TAMAMLANDI: SEKAPARK’A 

YENİ ÜST GEÇİT GELİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 
vatandaşların istasyon durağından 
hızlı bir şekilde Batı Terminali ve Se-
kapark’a geçişi için yeni bir yaya üst 
geçidi inşa edecek.

Akçaray tramvay hattını vatandaş-
ların hizmetine sunarak İzmit ilçe 
merkezinde ulaşımı kolaylaştıran Ko-
caeli Büyükşehir Belediyesi, tramvay 
hattı üzerindeki çalışmalarına devam 
ediyor. 

Tramvay hattı üzerinde yayaların 
duraklardan ulaşımlarını rahat bir 
şekilde yapabilmesi için Sekapark 
İstasyon Durağı’na yaya üst geçidi 
inşa edilecek. Büyükşehir Beledi-
yesi, Sekapark İstasyon Durağı’na 
yeni yaya üst geçidi inşası için ihale 
gerçekleştirdi.

88 METRE UZUNLUĞUNDA YAYA 
ÜST GEÇİDİ

Akçaray tramvay hattı üzerinde 
bulunan Sekapark İstasyon Dura-
ğı’nda inen yolcular, Batı Terminali ve 

Sekapark’a ulaşmak için daha uzun 
bir güzergahı kullanıyordu. Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların 
istasyon durağından hızlı bir şekilde 
Batı Terminali ve Sekapark’a geçişi 
için yeni bir yaya üst geçidi inşa ede-
cek. Sekapark İstasyon Durağı’nın 
hemen yanına inşa edilecek yaya üst 
geçidi, 88 metre uzunluğunda 3 met-
re genişliğinde, iki açıklıklı ve çelik 
malzemeden inşa edilecek. Yaya üst 
geçidinde engelliler için asansör de 
bulunacak.

İHALEYE 11 FİRMA TEKLİF VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İz-
mit ilçesindeki ana hizmet binasında 
yapılan ihaleye 11 firma teklif verdi. 
İhalede en yüksek teklifi 4 milyon 
488 bin TL ile Kamanlı Özak İnşaat 
verirken en düşük teklifi 3 milyon 345 
bin TL ile Gürtur İnşaat ve Sefabay 
İnşaat ortaklığı verdi.
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Kartal 
Belediyesi KREŞ ÖĞRENCİLERİ EĞİTİMDEN 

MAHRUM KALMASIN DİYE... 

Kartal Belediyesi Koronavirüs sü-
recinde çocuklar eğitimden uzak-
laşmasın diye okul öncesi eğitim-
deki çocuklara ‘uzaktan eğitim’ ile 
ulaşacak.

Koronavirüsüne karşı tüm ilçe ge-
nelinde etkin bir mücadele yürüten 
Kartal Belediyesi, yurt genelinde yüz 
yüze eğitime verilen aranın ardından, 
kreşli minikler için ‘uzaktan eğitim 
sürecini’ başlattı. Buna göre kreş öğ-
rencileri, kendileri için hazırlanan eği-
tim videolarını, Kartal Belediyesinin 
YouTube kanalından izleyebilecek. 

Türkiye’nin en fazla kreş sayısına sa-
hip belediyesi olan Kartal Belediyesi, 
eğitime verilen aranın ardından kreşli 
öğrenciler için online eğitim sistemini 
devreye soktu. Söz konusu uzaktan 
eğitim kapsamında, Kartal Beledi-
yesi Kreş Müdürlüğü öğretmenleri 
tarafından 3-4-5 ve 6 yaş grubu 
öğrenciler için; içerisinde müzik, spor 
aktiviteleri, bilimsel deneyler, kavram-
lar, resim, hikâye, parmak oyunları, 
şarkılar ve eğlenceli oyunların yer 
alacağı videolar hazırlandı. Minikler 
kendileri için hazırlanan uzaktan 
eğitim videolarını düzenli olarak takip 
edebilecek. 

“OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEKİ 
ÖNCÜLÜĞÜMÜZÜ DEVAM 
ETTİRİYORUZ”

Yaptığı açıklamada verilecek eğitimi 
ve kapsamını paylaşan Kartal Bele-
diye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal 
Belediyesinin yeni hizmeti ile alakalı 
şunları kaydetti: “Eğitim öğretime ara 
verildiği bu dönemde, Kartal Bele-
diyesi Kreş Müdürlüğümüzün bütün 
öğretmenleri, minik yavrularımız için 
eğlenceli oyunlar, eğitimler hazırladı. 
Öğrencilerimiz, eğitim videolarımızı 
belediyemizin YouTube kanalından 
izleyebilecek. Kartal Belediyesi 
olarak 15 kreş ve 1000’e yakın 
öğrencimizle okul öncesi eğitimde 
öncülüğümüze bu konuda da devam 
ediyoruz. Diğer yandan Korona virü-
süne karşı yürüttüğümüz etkin müca-
delemizi de aralıksız sürdürüyoruz. 
Doğup büyüdüğüm Kartal’da minik 
çocuklarımız ve tüm komşularımız 
için yüzlerce çalışma arkadaşımla 
birlikte gece gündüz demeden çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Duyarlı dav-
ranarak hep birlikte bu zorlu sürecin 
üstesinden geleceğimize yürekten 
inanıyorum.” 

Kars 
Belediyesi KARS’TA DEZENFEKSİYON VE ATEŞ 

ÖLÇÜMÜ YAPILDI

Kars’ta ise geniş kapsamlı dezenfek-
siyon tedbirlerine ek olarak, belediye 
ana hizmet binasındaki güvenlik 
noktalarında, elektronik cihazlarla 
vatandaş ve personelin ateş ölçü-
mü yapıldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü 
tarafından Halk kütüphanesi, kültür 

merkezi, bankalar, kamu kurumları, 
camiler, taziye evleri, dolmuşlar, 
tren garı, otobüs terminali, camiler, 
duraklar, müze ve meslek odalarının 
binalarında dezenfeksiyon işlemi 
gerçekleştirildi.
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İzmir Büyükşehir 
Belediyesi

Manisa Büyükşehir 
Belediyesi

SPORA ARA VERMİYORLAR

GENÇLER 2. BÖLGE ŞAMPİYONU OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyespor, 
dünyada ve ülkemizde etkisini 
giderek artıran koronavirüs salgını 
nedeniyle zorunlu olarak evde 
kalanlar için herkesin kolayca 
yapabileceği egzersiz videoları 
hazırladı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, 
dünyada ve ülkemizde etkisini 
giderek artıran koronavirüs salgını 
nedeniyle zorunlu olarak evde 
kalanlar için herkesin kolayca 
yapabileceği egzersiz videoları 
hazırladı. Büyükşehir Belediyespor 
plates eğitmenlerinden Müge 
Tüzünsoy’un yer aldığı ve 
“#EvdeKalSporYap” etiketleriyle 
kulübün sosyal medya 
hesaplarından yayınlanan 

Manisa Büyükşehir 
Belediyespor, 
Afyonkarahisar’da 
düzenlenen 
Basketbol U18 
Erkekler 2. Bölge 
Şampiyonası’nın 
üçüncü ve 
son maçında 
Muratpaşa Spor 
Kulübü ile oynadığı 
karşılaşmayı 67-
59 kazanarak, 
turnuvada 
şampiyon oldu. 

Afyonkarahisar’da düzenlenen 
Basketbol U18 Erkekler 2. Bölge 
Şampiyonası, grup maçlarında final 
günü heyecanı yaşandı. Manisa 

videolarda, hem 65 yaş üstü 
vatandaşlarımız hem de her yaş 
gruba için ayrı spor egzersizleri 
uygulamalı olarak gösteriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Başkanı Ersan Odaman, 
sporun sadece fiziksel değil mental 
açıdan da çok önemli olduğunu 
belirterek, “Hareketleri her yaştan 
insanın evinde çok rahat bir şekilde 
yapabileceği şekilde belirledik. 
Zorunlu olarak evde kaldığımız 
günlerde spor ile kendimizi her 
açıdan formda tutmamız gerekiyor” 
dedi.

Egzersiz videolarına İzmir Büyükşehir 
Belediyespor Kulübünün resmi web 
sitesinden ulaşabilirsiniz...

Büyükşehir Belediyespor, turnuvanın 
son maçında Antalya temsilcisi 
Muratpaşa Spor Kulübü ile karşılaştı. 

Tınaztepe Spor Salonu’nda oynanan 
karşılaşmada U18 takımımız, ilk 
periyodu 17-23 geride kapattı. 

İkinci periyot 28-31lik skorla 
sonuçlandı. İki takımın da 20’şer sayı 
attığı 3. periyot 48-51 Muratpaşa 
Spor Kulubü lehine sonuçlandı. 
Final periyodunda kararlı oyununu 
sürdüren Manisa Büyükşehir 
Belediyespor U18 takımı, rakibinin 
yalnızca 8 sayı üretmesine izin verdi. 
Bu periyotta 19 sayı üreten yeşil 
beyazlı gençler, karşılamayı 67-59 
kazanarak, şampiyon oldu. 
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İnegöl 
Belediyesi

Toroslar 
Belediyesi

150.YIL SPOR TURNUVASI NEFES KESTİ

BAŞARIYA DOYMUYORLAR!

İnegöl Belediyesi 150. 
Yıl Spor Turnuvası 
kapsamında düzenlenen 
yıldız erkekler basketbol 
ve genç erkekler voleybol 
müsabakaları sona erdi. 
Belediye Başkanı Alper 
Taban’ın da tribünden 
izlediği final maçları büyük 
çekişmeye sahne oldu. 
Basketbolda Kosova Koleji 

B takımı, voleybolda ise Spor Lisesi 
şampiyonluk ipini göğüsledi.

İnegöl Belediyesinin bu yıl 5’incisini 
150. Yıl Spor Turnuvası ismiyle 
düzenlediği okullar arası spor 
müsabakaları Şubat ayında başladı. 
Bu ay başında Yıldız erkekler 
basketbol kategorisi ve genç 

Toroslar Belediyesi 
Spor Kulübü sporcuları 
başarıya doymuyor. 
Yağmur Avcı, Anadolu 
Yıldızlar Ligi Judo Yarı 
Final Müsabakalarında 
kilosunda birinci 
olurken, Hentbol 
Takımı da Yıldız 
Erkekler İl Birinciliği 
Müsabakalarında 
şampiyonluğu 
göğüsledi.

Toroslar Belediyesi Spor Kulübünün 
yetenekli sporcuları, ulusal ve 
uluslararası müsabakalarda 
elde ettikleri derecelerle Mersin’i 
gururlandırıyor. Mersin Hentbol İl 
Temsilciliğinin düzenlediği Yıldız 

erkekler voleybol kategorisinde final 
heyecanı büyük coşkuya sahne 
oldu. Genç erkekler voleybol finalini 
Belediye Başkanı Alper Taban da 
tribünden izleyerek öğrencilerin 
heyecanına ortak oldu.

Yıldız erkekler basketbol finalinde 
Kosova Kolejinin A ve B takımları 
finalde karşı karşıya geldi. B 
takımı, A takımını 66-59 mağlup 
ederek şampiyon oldu. Bu sonuçla 
Kosova Koleji A takımı da 2’nci 
oldu. 3’üncülük 4’üncülük maçında 
ise Erdem Beyazıt Ortaokulu ile 
İstaş Kentaş Ortaokulu karşılaştı. 
Çekişmeli geçen bu müsabakada da 
Erdem Beyazıt rakibini 57-50 mağlup 
ederek 3’üncü oldu. İstaş Kentaş 
turnuvayı 4’üncü tamamladı.

Erkekler İl Birinciliği Müsabakalarında 
Tarsus Amerikan Koleji Spor Kulübü 
ile karşılaşan Toroslar Belediyesi 
Hentbol Takımı, turnuvada oynadığı 
8 müsabakayı da kazanarak 
şampiyon oldu.

Öte yandan, 7-8 Mart tarihlerinde 
Burdur’da düzenlenen Anadolu 
Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final 
Müsabakalarında 40 kiloda yarışan 
Toroslar Belediyesinin yetenekli 
sporcusu Yağmur Avcı da birincilik 
elde ederek Karaman’da yapılacak 
olan finallere katılmaya hak kazandı.
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