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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN

Kentlerine politikalar üstü değer katan, 
projeleri ile kentlerini günden güne daha 
da ‘güzel’ bir geleceğe taşıyan Belediye 
Başkanlarına tarafsız bir teşekkürün 
simgesi haline gelen Özelkalem Dergisi 
Yerel Yönetim Ödülleri’ni, bu yıl da 
uluslararası statüde gerçekleştirmenin 
yanı sıra Yerel Yönetim Zirvesi olarak 
programlamıştık.

3 Haziran’da İstanbul Yaşar Kemal 
Kültür Merkezi’nde gün boyu sürecek 
bir etkinlik olarak planladığımız ve 
devamında  Ödül Töreni’ne geçeceğimiz 
Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim 
Zirvesi’ni, dünyada ve ülkemizde 
yaşanan Koronavirüs salgını nedeni 
sanal ortamda online yapma kararı 
aldık. Ödül Töreni’ni ise normalleşme 
sağlandığında belirleyeceğimiz yeni bir 
tarihte kapalı bir mekanda yapacağız.

Yerel Yönetim Zirvesi’ni yapmaktaki 
amacımız belediye başkanlarının 
kentlerine dair deneyimlerini birbirleri ile 
paylaşmaları ve başarılı uygulamaların 
çok daha ‘güzel’ projeler için bütün 
kentlere ilham vermesi.

4 gün, 4 Oturum, online olarak 
düzenlenecek olan Zirve’de Türkiye’den 
ve yurt dışından belediye başkanları, 
başkan yardımcıları, akademisyenler, 
oturum konuları ile ilgili sektörlerden 
yöneticiler, planlayıcılar, üreticiler, 
uygulayıcılar bir araya gelecek. 

Böylece biraz erken başladığımız 
Özelkalem Tv projemizde kısa bir aradan 
sonra tekrar kaldığımız yerden devam 
edecek.

Bundan böyle her pazartesi günü saat 
15.00 16.00 arası Başkanlık Makamı’nda 
bir Belediye başkanı ile kentini ve güzel 
hayallerini ve projelerini konuşacağız.

Her Çarşamba daha güzel bir Türkiye 
için; güzel hayalleri ve projeleri 
olan başarılı belediye başkanları ile 
konusunda uzman akademisyenleri ve 
bu alanda çözüm sunan markaların bir 
arada olacağı  yerel yöneticilere ilham 
verecek konuları tartışmaya devam 
edeceğiz. Özelkalem Tv YouTube 
Kanalına abone olarak bütün bu söyleşi 
ve oturumlardan önce siz haberdar 
olabilirsiniz.

Şimdi sizleri dünyaya örnek olacak 
Pandemi döneminde sosyal belediyecilik 
de öne çıkan Belediyeleri anlattığımız 
kapak konusu ile baş başa bırakıyoruz. 

Keyifli okumalar…

ERENGÜL BİLENSER
erengulbilenser@epr.com.tr
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Zirve

ÖZELKALEM 
DERGİSİ 
YEREL YÖNETİM 
ZİRVESİ 
ONLİNE 
YAPILACAK 

Özelkalem Dergisi tarafından bu yıl 
11’incisinin düzenlenmesi planlanan 
Uluslararası Yerel Yönetim Ödülleri 
koronavirüs salgını nedeniyle 
ertelendi. Geçen yıl tören öncesi 
yapılan Yerel Yönetim Zirvesi ise bu 
yıl online gerçekleştirilecek.  

Tüm dünyayı kasıp kavuran 
koronavirüse karşı Özelkalem 
Dergisi de önlem aldı. Özelkalem’in 
bu yıl 11’incisini düzenlemeyi 

planladığı Uluslararası Yerel 
Yönetim Ödülleri, pandemi 
nedeniyle ertelendi. Geçen sene 
Yerel Yönetim Ödülleri’nin 10’uncu 
yılı nedeniyle düzenlenen ve bu 
da yapılması planlanan Yerel 
Yönetim Zirvesi’nin ise online 
gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. 9 
Haziran Salı günü birinci oturumla 
başlayacak zirve, 12 Haziran Cuma 
günü son oturumla sona erecek. 

Kayhan 

Kavas 

Prof. Dr. Ruşen Keleş

Prof. Dr. 
Rafet 
Bozdoğan 

Doç. Dr. 
Yusuf Erbay 
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Zirve

“Güzel Bir Türkiye”

Birinci oturum, “Güzel Bir 
Türkiye” başlığıyla yapılacak. 
Moderatörlüğünü Merkez Valisi 
Kayhan Kavas’ın yapacağı 
oturumun konukları, Güzel Türkiye 
Proje Sahibi Erengül Bilenser, 
Edirne Belediye Başkanı Recep 
Gürkan ve Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinden Dr. Burak 
Büyükcivelek olacak. 

“Kentsel Sürdürebilirlik”

10 Haziran’da “Kentsel 
Sürdürebilirlik” başlığıyla 
yapılacak ikinci oturumu Ankara 
Üniversitesinden Prof. Dr. Ruşen 
Keleş yönetecek. Bu oturumun 
konukları ise İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer 
ile Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç 
olacak. 

“Akıllı Kent Sistemleri”

Üçüncü oturum, 11 Haziran’da, 
“Akıllı Kent Sistemleri” başlığıyla 
yapılacak. Yalova Üniversitesinden 
Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’ın 
moderatörlüğünü yapacağı oturuma 
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgün 
Gökhan, İsbak AŞ Genel Müdürü 
Esat Temmihan ve Türkiye Bilişim 
Vakfından Berrin Benli katılacak. 

“İklim Değişikliği”

Zirvenin dördüncü ve son 
oturumu ise 12 Haziran’da 
“İklim Değişikliği” başlığıyla 
yapılacak. Oturumu Merkez 
Valisi Doç. Dr. Yusuf 
Erbay yönetecek, Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, Ankara 
Üniversitesinden Prof. Dr. 
Nesrin Algan, İstanbul 
Üniversitesinden Prof. Dr. 
Doğanay Tolunay ve Aktivist 
Deniz Çevikus katılacak.

Hergün 11.00-13.00 saatleri 
arasında yapılacak olan 
oturumlar, Özelkalem’in tüm 
dijital platformlarında

Tunç Soyer

Dr. Memduh 

Büyükkılıç

Dr. Osman Gürün

Prof. Dr. Doğanay Tolunay 

Esat 

Temimhan 

Ülgür Gökhan

Deniz 
Çevikus

Recep 

Gürkan

Dr. Burak Büyükcivelek
Prof. Dr. 

Nesrin Algan

Erengül 

Bilenser
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin, 
Baş- kentli çiftçiye yönelik uyguladığı 
destek projeleri artarak devam ediyor. 
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler 
Daire Başkanlığı tarafından yüzde 90’ı 
hibe, yüzde 10’u çiftçi ödemeli Macar 
Fiğ Tohumu desteği için ön kayıtlar 
alınmaya başladı. Hayvan üreticilerinin 
kaba yem ihtiyacını önemli ölçüde 
karşılayan Macar Fiğ Tohumu desteği 
için çiftçilerin en geç 12 Haziran 
2020’ye kadar İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüklerine şahsen başvuru 
yapmaları gerekiyor.

Tohumlar yaz sonu 
dağıtılacak

Destekten, Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içerisinde olan kırsal ilçelerde 
Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS), Türkvet 
ya da Ziraat Odalarına kayıtlı olan, 
en az 5, en fazla 20 dekar tapulu 
araziye sahip veya araziyi kullanma 
hakkı olan çiftçiler yararlanabilecek. 
Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl 
Köremezli, başvurular tamamlandıktan 
sonra gerekli incelemelerin 
yapılacağını ve ağustos ayının son 
haftasında tohumları dağıtmayı planla- 
dıklarını belirtti.

ANK ARA

BAŞKENTLİ 
ÇİFTÇİYE 
TOHUM 
DESTEĞİ
Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin Başkentli 
çiftçiye yönelik destek 
programına dahil ettiği 
“Macar Fiğ Tohumu” 
dağıtımı için ön kayıt 
başvuruları alınmaya 
başladı.





10 ozelkalem.com.tr

BURSA

Koronavirüs salgını nedeniyle 
uygulanan sokağa çıkma 
yasaklarında asfalt konusunda 
atağa kalkan belediyelerden biri 
de Bursa’nın Nilüfer Belediyesi 
oldu. Belediye ekipleri, bu 
süreçte 16,5 kilometrelik yol 
asfaltladı.

Nilüfer Belediyesi, bahar aylarının 
gelmesiyle birlikte asfalt sezonuna 
start verdi, salgın nedeniyle 
uygulanan sokağa çıkma yasağını 
da fırsat bilerek atağa geçti. 27 
Mart itibariyle Nilüfer’in farklı 
mahallelerinde asfalt çalışması 
başlatan Belediye Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü ekipleri, özellikle 
sokağa çıkma kısıtlaması süresince 
de sokakların boş olmasından 
faydalanarak, çalışmalarına hız verdi.

16,5 kilometre asfaltlandı

Nilüfer Belediyesi ekipleri ilçe 
genelin- de 27 Mart’tan bu yana 
devam eden çalışmalar sonucu 25 
bin ton malzeme kullanarak 16,5 
kilometre yol asfaltladı. Ekipler ayrıca 
5 bin 300 ton malzeme kullanılarak 
yama çalışması da yaptı. Nilüfer’de 

NİLÜFER’DEN ASFALT ATAĞI

ekipler 2.5 kilometre yeni imar 
yolu açarken kırsal bölgeler başta 
olmak üzere birçok mahallede 
yol genişletme ve bakım onarım 
çalışması da yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarını avantaja 
çevirdiklerini ifade eden Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay Erdem, 
asfaltlama ve yol bakım çalışmalarının 
yaz boyunca devam edeceğini 
söyledi.
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GAZİOSMANPAŞA-EYÜPSULTAN

İki belediyeye bağlı ekipler 
ortada buluştu, ortaklaşa 
bayram temizliği yaptı. 
Temizliğe bando takımı 
çaldığı marşlarla destek 
verdi, görevliler çevreyi dans 
ederek temizledi.

Hem ortak yapıldı hem de coşku 
had safhadaydı. İstanbul’un komşu 
iki bele- diyesi Gaziosmanpaşa 
ve Eyüpsultan koronavirüs salgını 
nedeniyle kendi ilçelerinde günlerce 
hijyen için temizlik yaptı. Belediyelerin 
ekipleri bayram temizliği için ise, 
ortak noktada bir araya geldi, 
birlikte çalışma yaptı. Ancak bu 
kez hem temizlik görevlileri hem 
de vatandaşların alışık olmadığı 
bir manzara vardı. Ekiplerin 
temizlik yaptığı sırada gelen bando 
takımı da marşlar çalarak, destek 
verdi. Bando görevlilerini gören 
hem temizlik görevlileri hem de 
evlerindeki vatandaşlar şaşkınlıklarını 
gizleyemedi. Görevliler, marşlara 
danslarla eşlik ederek temiz-

BANDOLAR 
ÇALDI, 
TEMİZLİK 
YAPILDI

lik çalışmalarını yaptı, vatandaşlar 
ise balkon ve pencerelerinden alkış 
çalarak, tempo tuttu.

“Severek ve eğlenerek çalıştık”

70 gündür aralıksız olarak hijyen 
ve temizlik için görev yapan 
Emin Kurt, “Severek, eğlenerek 
yaptık Eyüpsultan Belediyesinde 
çalışıyorum. Allah Deniz 
Başkanımızdan razı olsun güzel bir 
etkinlik yapıldı. Hem halk için hem 
bizler için iyi bir şey oldu. Hem de 
bayram temizliği olmuş oldu. Virüs 
başladığın- dan beri işi zaten sıkı 
tutuyor. Allah’a çok şükür Türkiye 
genelinde 4. belediye seçildik. 
Bundan da gurur duyuyoruz. 
Özverili ve severek çalışıyoruz. Ben 
Edirneliyim zaten kanım kaynıyor 
müzik duyduğum zaman ben 
duramıyorum yerimde” diye konuştu.

“Bu kaynaşma çok güzel”

Sokak sakinlerinden olan Hüseyin 
Çırpıcı, “Çok güzel bir şey. Güzel 
bir kaynaşma iki kardeş ilçenin 
birbirleriyle kaynaşması çok takdir 
ettim. Bu bazı kişilere ders olsun. 
Devletin kurallarına uyacağız. Bu 
günlerde geçer önemli olan kalıcı 
olmasın” dedi.
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Eskişehir’de koronavirüs 
tedbirleri kapsamında 
kapatılan tematik parkların 
1 Haziran’da yeniden 
açılmasına karar verildi. 
Ancak iki şart var; maske 
kullanımı ve sosyal mesafe.

ESKİŞEHİR

Salgın süresi boyunca aldığı önlemler
ile dikkat çeken ve virüsün yayılmasının 
önüne geçmeye çalışan Eskişehir Bü- 
yükşehir Belediyesi, normalleşme süre- 
cinin başlamasıyla birlikte yeni kararları 

TEMATİK PARKLAR 
1 HAZİRAN’DA AÇILIYOR

duyurmaya başladı. Bu kapsamda 27 
Mart’ta yaptığı duyuru ile Sazova Bilim 
Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark, Uluön- 
der Parkı ve Büyük Park gibi tematik 
parkları ziyarete kapatan Büyükşehir Be- 
lediyesi, bu parkların 1 Haziran Pazarte- 
si itibariyle tekrar açılacağını duyurdu.

Vatandaşa maske ve  
mesafe uyarısı
Belediyenin sosyal medya hesabından 
yapılan açıklamada, parklara kesinlik-
le maskesiz ziyaretçi alınmayacağını 
belirtildi. Açıklamada, parklar içerisinde 
de vatandaşların sosyal mesafe kuralına 
mutlaka uymaları gerektiği anımsatıldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
hayatın durduğu koronavirüs 
salgını günlerinde de 
çalışmalarını aralıksız 
sürdürdü. Belediye, 3 
ayda 40 futbol sahası 
büyüklüğündeki alanı 
parkeyle kapladı.

İZMİR

Birçok alan parkelerle kaplandı, trafiği 
rahatlatan altın dokunuşlar yapıldı... 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavi- 
rüs salgını günlerinde de çalışmalarına 
aralıksız devam etti. Belediyenin ana 
arterler başta olmak üzere İzmir’in dört 
bir yanındaki asfalt yenileme çalışmaları 
özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının uy- 
gulandığı günlerde büyük ivme kazandı. 
Belediye rekor miktara ulaşan asfalt se- 
riminin yanı sıra kent genelindeki parke 
kaplama faaliyetlerini de hız kesmeden

HAYAT 
DURDU AMA 
ÇALIŞMALAR 
DURMADI

sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi kurulu- 
şu İZBETON’un inşaat ve parke ekipleri, 
1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında kent 
merkezi ve ilçelerinde 40 futbol sahasın- 
dan daha büyük bir alanda parke çalış- 
ması yaptı. 450 bin metrekare parkeyle 
kaplandı, 120 bin metrekarelik alanda da 
tamir çalışması yapıldı.

Trafik için pratik çözümler
Köylerden merkez ilçelere kadar birçok 
noktada faaliyetlerine devam eden 
be- lediye ekipleri, kent genelinde 
kavşak ve kaldırım düzenlemeleri ile 
yeni yol açma uygulamalarını içeren 
33 projeyi de başarıyla tamamladı. Bu 
müdahaleler ile kentin trafik yoğunluğu 
konusunda sıkıntı yaşanan noktalarında 
altın dokunuşlar yapıldı, pratik çözümler 
üretildi. Prog- ramda olan 22 proje için 
ise çalışmalar devam ediyor.
 
2 bin 753 noktaya müdahale
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokaklara 
yeni parke kaplama uygulamalarının 
yanı sıra, Tarihi Kemeraltı Çarşısı gibi 
oldukça sık kullanılan merkezi noktalar 
başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bir- 
çok noktada parke taşı tamiratı da yaptı. 
Belediye, bu süreçte 2 bin 753 noktaya 
müdahale etti.

13MAYIS 2020
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İZMİR BORNOVA

İzmir’in Bornova Belediyesi, 

yerel üretici pazarı, düğün, 

nişan ve diğer özel günler 

ile iftar yemeklerinde 

kullanılmak üzere çok 

amaçlı etkinlik alanını 

hayata geçirdi.

“Salgından sonra 
kullanılabilecek”
Bornova Belediye Başkanı Dr. Musta-
fa İduğ, koronavirüs salgını nedeniyle 
zorunlu olarak bazı büyük yatırımları 
erteleseler de vatandaşların taleplerini 
yetirmek için çalıştıklarını belirtti. 
İduğ, “Kayadibi Mahallesi sakinlerinin 
isteğiyle çok amaçlı olarak kullanılmak 
üzere inşa ettiğimiz etkinlik alanını 
tamamladık. Salgın tehditi ortadan 
kalktığında verimli bir şekilde 
kullanılacak alan hayırlı olsun” diye 
konuştu.

TÜM 
ETKİNLİKLER 
BURADA 
YAPILACAK

Mart ayından bu yana tüm imkanlarını 
koronavirüs salgınının yayılımı önlemek 
ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek 
olmak için seferber eden Bornova Bele- 
diyesi, fiziki yatırımlarını da ara vermedi. 
Belediye, eski köy yerleşimi Kayadibi 
Mahallesi’ne çok amaçlı etkinlik alanı 
kazandırdı. Kayadibi Meydanı’ndaki 300 
metrekarelik alan, yerel üretici pazarı, 
düğün, nişan ve diğer özel günler ile 
iftar yemeklerinde kullanılmak üzere 
kapalı hale getirildi.



İZMİT

Üreten kent vizyonuyla 

İzmit’te yeni bir dönemi 

başlatan belediye, 

Durhasan köyünde atıl 

durumda bulunan arazisine 

5 bin 70 adet meyve ve 

sebze fidesi dikerek, araziyi 

tarımsal üretim bahçesine 

dönüştürdü.

İzmit Belediyesi, kendisine ait 
tarım arazilerinde başlattığı ekim 
faaliyetlerindeki ürün yelpazesini 
genişletti. Üreten belediye hedefiyle 
çalışmalarını sürdüren İzmit 
Belediyesi, Durhasan Mahallesi 
894 numaralı parseldeki yaklaşık 6 
dönümlük ekim arazisini Tarımsal 
Üretim Bahçesi’ne dönüştürdü. İzmit 
Belediyesi Başkanı Av. Fatma Kaplan 
Hürriyet, Tarımsal Üretim Bahçesi’ne 
ilk fideleri diken isim oldu.

“Bütün tarlalarda ekim 
yapılacak” 
Fidelerin ekimi için özellikle Dünya 
Çiftçiler Günü’nü seçtiklerini ifade 
eden Başkan Hürriyet, “Hem 
farkındalık yaratmak hem de toprağın 
ne kadar önemli olduğunu, ülkemiz 
için ne kadar büyük bir zenginlik 
olduğunu göstermek adına bugün 
bir tarım hamlesi başlatalım istedik. 
Belediyeye ait bütün tarlalarda ekim 
yapılacak. Üreticimize, çiftçimize, 
kentimize nasıl fayda sağlayacağımıza 
dair yaptığımız uzun soluklu 
çalışmaların başlangıcını bugün 
burada gerçekleştiriyoruz” dedi.  

“Kıtlık sorununu üretimle aşabiliriz”
Başkan Hürriyet, Türkiye’nin 
cennet vatan olduğunu ve her 

İZMİT’TE 
TARIMSAL 
ÜRETİM 
HAMLESİ

karış toprağının çok kıymetli 
olduğunu anlatarak, “Müthiş bir 
zenginlik. Biz bu toprağı ekmezsek, 
bu zenginliği işlemezsek, bunu 
üretime çevirmezsek hep dışa 
bağımlı olacağız. Covid ile birlikte 
birçok noktada vatandaşımız artık 
üretmenin, tarımın ne kadar önemli 
olduğunu görmüş oldu. İleri de bir 
gıda kıtlığı sorunu yaşayabiliriz. Bu 
gıda kıtlığına karşı da en önemli 
tarım hamlemiz bütün topraklarımızı 
ekmekten geçiyor” ifadelerini 
kullandı.

“Ürünler Halk Market’te 
satılacak”
Halk Market’in açılışı için çalışmalarda 
sona gelindiğini de duyuran Başkan 
Hürriyet, “İleri de buradan çıkacak 
ürünlerin Halk Market’te tüketiciye 
aracısız bir şekilde, düşük maliyetle, 
düşük ücretlerle nasıl üretildiğini 
bilerek ulaşmasını sağlayacağız. 
Yine sosyal desteğe ihtiyacı olan 
insanlarımıza buradaki ürünler destek 
olarak geri dönecek. Bu arazi bir 
başlangıç. İleri de tüm arazilerimizde 
ekim işlemlerini başlatacağız” diye 
konuştu.

15MAYIS 2020
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K AYSERİ MELİKGA Zİ

GECEKONDULARIN YERİNE
OKUL YAPILACAK

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. 
Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt 
Mahallesi’n- de gecekondu evlerin 
yıkım çalışmasına katıldı. Palancıoğlu, 
burada yaptığı açıklamada, mahalleye 
yeni bir okul alanı kazandıracaklarını 
söyledi. 1 yıl içerisinde 300’e yakın 
gecekondu ve metruk yapıyı yıktıklarını 
söyleyen Palancıoğlu, “Melikgazi’mizi 
çok daha güzelleştirmek için 
gecekondu olan yapılar ve metruk 
yapıları yıkmakla ilgili bir çalışma 
başlattık. Bu bölge gecekonduların 
olduğu bir bölge. Burası imarda okul 
parseli. Hak sahipleriyle anlaştık. 

Kayseri’nin Melikgazi 
ilçesinde yıkılan gecekondu 
ve metruk binaların yerine 
okul yapılacak. Müjdeyi, 
Belediye Başkanı Dr. Mustafa 
Palancıoğlu verdi.

Kimseyi mağdur et- meden yıkım 
işlemini gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla 
Yıldırım Beyazıt Mahallemize yeni bir 
okul alanı kazandırdık. Talas ve Sivas 
Caddesini birbirine bağlayan ana aks 
üzerinde bulunan 54 gecekondunun 
yıkımına yapmıştık. Böylece yolu da 
genişletiyoruz. 

Bu yaz Melikgazi’miz çok güzel bir 
hale gelecek. Özelikle Melikga- zi’de 
1 yıl içinde 300’e yakın gecekondu ve 
metruk yapıyı yıktık. Mahallerimizde 
boş zamanlarda hafriyat temizliği 
yapa- rak ilçemizi daha temiz hale 
getiriyoruz” dedi.



KONYA MERAM

İLK ETAP 
TAMAM, 
SIRA İKİNCİ 
ETAPTA

Meram Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, asfaltlama 
çalışmalarına hız verdi. Belediyenin, 
Pirhasan Caddesi üzerinde başlattığı 
toplam 2 kilometrelik asfaltlama 
çalışmalarının ilk etabını bayram 
öncesinde tamamlandı. Cadde- nin 1,2 
kilometrelik ikinci etabının da en kısa 
süre içinde tamamlanarak hizmete 

Konya’nın Meram Belediyesi 
2 kilometrelik asfaltlama 
çalışmalarının ilk etabının 
tamamladı. Belediye, 1,2 
kilometrelik ikinci etabı da 
kısa süre içinde yapmayı 
planlıyor.

sunulacağı açıklandı. Bu kapsamda da 
çalışmalara ara verilmeden başlandı. 
Asfalt çalışmalarının yanı sıra kullanımı 
alanı 4-5 metre olan cadde de, vatan- 
daşlarla yapılan anlaşma sonucu 12-15 
metreye çıkarıldı. Böylelikle de bölge 
halkının konforlu bir ulaşım imkanına 
kavuşmasına olanak sağladı.

“Hiçbir hizmeti ertelemiyoruz”

Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
projede yol alt yapısındaki tüm teknik 
detaylara azami dikkat göstererek 
uzun yıllar hizmet verebilecek 
kapasitede detaylı bir çalışma 
yürüttüklerini anlattı. Kavuş, “Hizmete 
başladığımız ilk günden bu yana 
Meram’da asfaltlamayı en önemli 
hizmet kalemlerimizin başında gördük. 
Bu anlayışı koronavirüs salgını ve 
karantina günlerinde de devam 
ettirdik. Tüm sağlık önlemlerini alarak 
hizmette aksama yaşanmaması 
için gayret gösteriyoruz. Çünkü yeri 
geliyor, hızlı ve düzgün ulaşım da 
sağlığın bir parçası oluyor. Bu sebeple 
acil ve olmazsa olmaz hiçbir hizmeti 
ertelemiyoruz” dedi.

17MAYIS 2020
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ORDU

ORDU 
ÜNYE PORT İLE 
ŞAHLANACAK

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il 
genelinde stratejik konumda bulunan 
limanlarda iyileştirme ve geliştirme 
çalışmalarını sürdürüyor. Belediye 
bu kapsamda Ünye Limanı’nın 
geliştirilmesini ve Karadeniz’deki ülkeler 
arasında etkili ve stratejik bir konteyner 
limanı olmasını sağlayacak Ünye Port 
Projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. 
Karadeniz Akdeniz Yolu’nun adeta çıkış 
kapısı konumunda olacak olan Ünye 
Limanı’n- da incelemelerde bulunarak 
yetkililerden bilgi alan Başkan Dr. 
Mehmet Hilmi

Ordu Büyükşehir 
Belediyesinin kentin 
denizden daha fazla 
yararlanması, ekonomik, 
sosyal, turizm ve istihdama 
yönelik yatırımlara açılması 
için yapılan Ünye Port Projesi 
hayata geçmeye hazırlanıyor.

Güler, “Burada gerçekleştirilecek olan 
projenin şu an da ihalesi yapıldı ve çalış- 
ma bitmek üzere. Artık bundan sonraki 
kısımda yapım çalışmaları konusuna 
ağırlık vereceğiz” dedi.

“Yapım çalışmalarına ağırlık 
vereceğiz”
Ünye Limanı’nın bölgenin en önemli 
yükleme merkezlerinden biri olduğunu 
söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ünye 
Limanı bölgenin en önemli yükleme 
merkezlerinden bir tanesi. Limanımızın 
kapasitesini daha fazla nasıl artırırız, 
gemilere daha fazla nasıl yükleme ya- 
pabiliriz ve ithalat ve ihracat konusunda 
buradan daha fazla nasıl yararlanabiliriz 
konusunda yetkililerimiz değerlendirme- 
lerde bulunduk. Çıkarımlarımız sonucun- 
da ise belki daha farklı yatırımlar veya 
tedbirler almayı düşünüyoruz. Bunun 
için yerinde incelemeler yaparak karar 
vermeye geldik. Burada gerçekleştirile- 
cek olan projenin şu anda ihalesi yapıldı 
ve çalışma bitmek üzere. Artık bundan 
sonraki kısımda yapım çalışmaları konu- 
suna ağırlık vereceğiz” diye konuştu.
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ANK ARA YENİMAHALLE

Yenimahalle Belediyesinin 
Ankaralı çocuklara hediye 
ettiği Evrensel Değerler 
Çocuk Müzesi, minik 
misafirleriyle buluşmak 
için gün sayıyor. Müzede 
çocuklar eğlenerek 
öğrenecek.

Bilim ve eğitim iç içe

600 metrekare kapalı alana sahip 
müze içerisinde Vahşi Yaşam ve 
Yardımseverlik, Çevre ve Saygı, 
Doğruluk ve Pinokyo, Entolomoji 
ve Birlik, Sevgi ve Veterinerlik, 
Bilim Merkezi, deney atölyeleri 
ve Planetaryum alanı bulunuyor. 
Türkiye’nin ilk çocuk müzesi olma 
özelliğini elinde bulunduran ve 
açıldığı günden bu yana 4-12 yaş 
aralığında binlerce öğrenciye 
eğlenerek öğrenme fırsatı sunan 
Yenimahalle’nin çocuk müzesinde, 
öğrenciler hazırlanan programlar 
sayesinde yaratıcı ve eleştirel 
düşünme becerisi kazanırken 
interaktif eğitimlerden fayda- lanma 
şansını yakalıyor.

ÇOCUKLAR
HEM
EĞLENECEK
HEM DE
ÖĞRENECEK

Yenimahalle Belediyesinin Evrensel 
Değerler Çocuk Müzesi, minik 
misafirlerini ağırlamak için gün 
sayıyor. Nazım Hikmet Kongre ve 
Sanat Merkezi içerisinde 23 Nisan 
2017’de faaliyete başlayan ve 
açıldığı günden bu yana yüzlerce 
okul ve binlerce öğrenciyi ağırlayan 
müze, salgın nedeniyle kapatılmıştı. 
1 Haziran’dan itibaren açılması 
planlanan müze, bu tarihten itibaren 
kapılarını minik misafirlerine ücretsiz 
açacak.

Randevu sistemi ile hizmet sunacak 
müzeyi ziyaret etmek isteyen 
minik sa- kinler, 332 11 75 ve 332 
11 76 numaralı telefondan kayıt 
yaptırabilecek.
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Kapak Konusu TARİHİ SALGINA K ARŞI TARİHİ MÜCADELE TARİHİ DAYANIŞMA

 

Bazısı salgın henüz görünmeden, 

bazısı da ilk görüldüğü andan 

itibaren… Koronavirüs salgını, tüm 

dünyayı kasıp kavurdu, belediyeler 

ise boş durmadı, harekete geçti. 

İlçesinden büyükşehir belediyelerine 

kadar birçok belediye tarihi salgına 

karşı tarihi mücadele ve tarihi 

dayanışma örnekleri sergiledi. İşte 

onlardan sadece birkaçı… 

SALGINA KARŞI
MÜCADELE 
DAYANIŞMATARİHİ 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
virüs henüz Türkiye’de 
görülmeden önce harekete 
geçti. Başkan Mansur Yavaş’ın 
talimatıyla birçok çalışma 
gerçekleştiren belediye, 
hem virüse karşı yaptıkları 
hem de sosyal belediyecilik 
çalışmalarıyla öncü ve örnek 
oldu. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
koronavirüs henüz Türkiye’ye 
gelmeden önce harekete geçti. 
Belediye, Başkan Mansur 

Yavaş’ın talimatıyla 26 Şubat’ta 
dezenfeksiyon çalışmalarına 
başladı. Her gün binlerce 
yolcunun seyahat ettiği 
EGO ve özel halk otobüsleri, 
raylı sistemler, aile yaşam 
merkezleri, gençlik merkezleri 
ve AŞTİ’de salgın hastalık 
riskine karşı dezenfeksiyon ve 
hijyen çalışmaları yapıldı. Kamu 
kuruluşlarından gelen taleplere 
de cevap veren Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, 792 
kamu kurumunda bin 651 kez 

dezenfeksiyon ve hijyen 
çalışması gerçekleştirdi. 
Salgınla ilgili Sağlık 
Bakanlığının bilgilendirme 
metinlerini toplu taşıma 
araçlarında bulunan 
ekranlarda yayınlanmaya 
başlayan belediye, 
Umreden dönenler başta 
olmak üzere yurt dışından 
gelen vatandaşları Ankara 
Valiliği koordinasyonunda 
EGO otobüsleriyle 
Gölbaşı’ndaki öğrenci 

YAVAŞ TALİMAT VERDİ, 
ANKARA VİRÜS GELMEDEN 
HAREKETE GEÇTİ

TARİHİ SALGINA K ARŞI TARİHİ MÜCADELE TARİHİ DAYANIŞMA
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yurtlarına taşıdı. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, 
Umreden gelen 3 bin 500 
vatandaşın karantina altına 
alındığı Gölbaşı'nda bulunan 
yurtlarda Ankara Valiliği 
koordinasyonu ile detaylı 
dezenfeksiyon çalışması da 
gerçekleştirdi.

“Dayanışma için  
6 milyon tek yürek”

Ancak Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin tek çalışması 
dezenfeksiyon değildi. 
Belediye, halk ekonomisine 
dair çalışmalar da yaptı. 
Başkan Mansur Yavaş, 
“Dayanışma İçin 6 Milyon 
Tek Yürek” adıyla bağış 
kampanyası başlattı. EYT’lilere, 
evlerde gündelik temizlik 
hizmeti veren kadınlara, işini ve 
gelirini kaybeden simitçi, terzi, 
taksici, dolmuşçu, müzisyen 
gibi meslek gruplarına çağrıda 

bulunarak nakdi destek ve gıda 
desteği çalışmalarına başlandı. 
Toplum sağlığı ve gıda konuları 
dışındaki tüm ihaleler iptal 
edildi. Mülkiyeti Büyükşehir’e 
ait iş yerlerinden alınan kira 
bedeli 2 ay süreyle ertelendi. 
Su faturası borcu olan 
vatandaşlar için su kesintisine 
gidilmeyeceği kararı alındı. 
Başkent'te kağıt toplayıcılığı 
yasaklandı. Devletin ve 
Belediye’nin toplum sağlığı 
nedeniyle aldığı kararlar 
sonucunda iş yapamayan 
dezavantajlı gruplara çözüm 
üretildi. Kağıt toplayıcıları dahil 
tüm dezavantajlı gruplara gıda 
ve nakit desteğine başlandı.

“Esnafın ürünü ihtiyaç 
sahiplerine” 

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 
mağdur olan pazarcı esnafının 
4 bin kasadan oluşan 23 
kamyon ile 1 tır ürünü, ihtiyaç 

sahibi aileler için hazırlanan 
sıcak yemeklerde kullanılmak 
üzere satın alındı. ASKİ Genel 
Müdürlüğü, koronavirüs 
ile mücadele kapsamında 
dezenfektan üretimine 
başladı. Litresi 60 TL’ye satılan 
ürünlerin litresi 0,83 kuruşa 
imal edilmeye başlandı. 
Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç 
sahibi ailelere ulaştırmak 
üzere yeni ya da ikinci el 
dizüstü bilgisayar sağlamak 
isteyen hayırseverlere çağrıda 
bulunarak laptop kampanyası 
başlattı. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, koronavirüs salgını 
nedeniyle risk grubunda 
bulunan vatandaşlara, 
işlerini kaybedenlere, sağlık 
çalışanlarına ve yardıma 
muhtaç ihtiyaç sahiplerine 
günde üç öğün de sıcak 
yemek dağıttı. 

Esnafa 9 milyon 204 bin TL’lik 
destek

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, 
belediye ve bağlı şirketlerinden 
alacağı olan 570 esnafa 
destek olması ve çalışanların 
haklarının korunması için 
toplam 9 Milyon 204 bin TL 
ödeme yapılacağını açıkladı. 
Yavaş, tüm hayırsever 
vatandaşlara da seslendi, 
oturdukları mahalleler 
ve civarında ihtiyacı olan 
vatandaşların bakkal, manav 
ya da kasaba olan veresiye 
borçlarını ödemeleri çağrısında 
bulundu. Kentte, işsiz kalan 

TARİHİ SALGINA K ARŞI TARİHİ MÜCADELE TARİHİ DAYANIŞMA
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terziler belediye adına maske 
üretimine başladı, yine 
gelirlerinden mahrum kalan 
nakliyeciler de belediyenin 
gıda kolisi filosuna dahil edildi. 
Böylece hem bu süreçte 
gelirleri olmuş oldu hem de 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
ihtiyaçlarına yardım edilmiş 
olundu.

Art arda kampanyalar 
başlatıldı 

Belediye, Ramazan ayında 
da boş durmadı. Ramazan 
Bayramı’na yaklaşılan günlerde 
“6 Milyon Tek Yürek Bayram 
Etsin” kampanyasına başlandı. 
Kampanya sitesi www.
ankaratekyürek.com üzerinden 
ihtiyaç sahibi ailelere su 
faturası ödeme, otobüs bileti 
yükleme ve nakdi destek 
sağlandı. Belediye, Ramazan 
ayında iftarver.com üzerinden 
kampanya da başlattı. 1 ay 

sürmesi planlanan ve ihtiyaç 
sahibi ailelere iftar ve sahur 
yemeği ulaştırılan kampanya, 
hayırseverlerin yoğun ilgisi ile 
3 günde tamamlandı. 3 günde 
500 bin iftar siparişi veren 
hayırseverler, Büyükşehir 
Belediyesinin üretim ve 
dağıtım kapasitesi oranındaki 
rakama kısa sürede ulaşmış 
oldu. 

Vatandaşların su borçları 
kapatıldı

Ankara’da korona süreci 
öncesinde su faturası borcu 
olan, icralık olan ya da sosyal 
hizmetlerden faydalanan 
ihtiyaç sahibi tüm ailelerin 170 
binden fazla su fatura borçları 
kampanya aracılığı ile kapatıldı. 
İhtiyaç sahibi 12 bin 775 kişiye 
“Bilet Ver” kampanyası ile 
Ankarakart bakiyesi yüklendi. 
57 bin 439 kişinin katılımı ile 
yaklaşık 12,5 milyon TL nakdi 

yardım yapıldı. Kampanyaya 
“iftar ver” ile birlikte toplam 
destek tutarı yaklaşık 30 
milyon TL’yi buldu.

Toplum sağlığı es geçilmedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
toplum sağlığı konusunda 
da önemli çalışmalar 
gerçekleştirdi. AŞTİ’de toplum 
sağlığını korumak amacıyla 
kapılara termal kameralar 
yerleştirildi. ASKİ tarafından 
kartlı su sayacı olan 65 yaş 
ve üstü konut abonelerinin 
su yükleme işlemlerinin 24 
Mart salı gününden itibaren 
adreslerinde gerçekleştirilmesi 
kararı alındı. Bilkent Şehir 
Hastanesi, Hacettepe ve 
İbn-i Sina Hastanesi sağlık 
personelleri için öğrenci 
yurtları kiralandı. Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, ücretsiz maske 
dağıtılacağını açıkladı. Zabıta 
ekipleri, EGO otobüsleri, 
metro ve Pazar yerleri gibi 
alanlarda dağıtımlar yaptı. 
Belediye, Metro ve ANKARAY 
vagonları her seferden sonra 
ASKİ tarafından üretilen 
özel dezenfektan ürünlerle 
temizleme kararı aldı. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi defin 
işlemlerinin devam ettiğini 
ancak cenaze yakını haricinde 
tüm mezarlıkların geçici 
süreyle ziyarete kapatıldığını 
duyurdu. Başkan Yavaş’ın 
talimatıyla gönüllü sivil toplum 
kuruluşları ile iş birliği içinde 
kafeterya ve restoranların 

TARİHİ SALGINA K ARŞI TARİHİ MÜCADELE TARİHİ DAYANIŞMA
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İZMİR’DE KÜRESEL PANDEMİYLE “YEREL SAVAŞ”
SOYER: “DAYANIŞMANIN TARİHİNİ YAZDIK”

Türkiye’de koronavirüs 
sürecinde yaptığı çalışmalarla 
dikkat çeken belediyelerden 
biri de başkanlığını Tunç 
Soyer’in yaptığı İzmir 
Büyükşehir Belediyesi oldu. 
Belediye, küresel pandemiye 
karşı yerel savaş başlattı, 
halkın sağlığı için 150 milyon 
TL harcadı. Başkan Soyer, 
“Dayanışmanın tarihini yazdık” 
dedi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
dünyayı etkileyen salgın 
sürecinden kentin en az 
hasarla çıkması için mart 

ayından bu yana adeta 
seferberlik ruhuyla mücadele 
verdi. İzmir’in yerel yönetimi, 
bu süreçte Başkan Tunç 
Soyer önderliğinde “sosyal 
belediyecilik” ve “dayanışma” 
kavramlarını Türkiye’nin 
gündemine yerleştirdi. 
Hastalığın yayılmasına karşı 
önlemler, sağlık emekçilerinin 
yükünü hafifletecek 
uygulamalar ve salgının 
ekonomik açıdan vurduğu 
kesimlere destek çalışmaları 
İzmir’i ön plana çıkardı.

 

150 milyon TL harcandı

Henüz Türkiye’deki ilk resmi 
vaka açıklanmadan önlem 
ve hazırlıklara başlayan İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, mart 
ayından bugüne kadar geçen 
sürecin her anını kentteki 
yaraları sarmak ve yaşamı 
kolaylaştırmak için kullandı. 
Halkın maskeye ulaşmasını 
sağlayacak çalışmalardan, 
sosyal desteklere kadar 
kentlinin ihtiyaç duyduğu her 
alanda sorumluluk üstlenen 
Büyükşehir Belediyesi, sadece 
son üç ayda pandemi sürecine 
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özel tüm faaliyetler için 150 
milyon TL harcadı. Planlama ve 
önceliklerin tümüyle değiştiği 
bu yeni dönemde İzmir 
Büyükşehir Belediyesi hayata 
geçirdiği “kriz belediyeciliği” 
uygulamalarıyla örnek bir 
model oluşturdu. 

Bilim Kurulu oluşturuldu

Koronavirüsle mücadelede 
belediye çalışmalarına ışık 
tutması amacıyla, 17 Mart’ta 
İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Bilim Kurulu oluşturuldu. 
Bizİzmir platformunda 
koronavirüse karşı dayanışma 
forumu oluşturuldu ve halktan 
öneriler toplandı. Ayrıca 
uluslararası uygulamalar 
incelendi. Virüse karşı 
koruyucu çalışmalara, mart 
ayının ilk günlerinde henüz 
ilk resmi vaka açıklanmadan 
başlayan İzmir Büyükşehir 
Belediyesi toplu ulaşım 
araçları, ulaşım noktaları, 
okullar ve ortak kullanılan 
mekanlarda virüse karşı özel 
dezenfeksiyon çalışmaları 
gerçekleştirdi. Halkın maskeye 
ulaşım problemi Maskematik 
formülüyle çözüldü. 6 milyonu 
aşkın maske ücretsiz dağıtıldı.

“Veren el, alan eli görmedi”

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
salgının yarattığı ekonomik 
yaraları sarmak için büyük 
bir dayanışma kampanyası 
başlattı. “Veren el alan eli 
görmeyecek” sloganıyla 
kentliler arasında iyilik köprüsü 
oluşturuldu. 170 bin aileye gıda 
yardımında bulunuldu, 40 bin 

aileye 400 TL’lik nakdi yardım 
yapıldı. Bu süreçte sosyal 
dayanışma amaçlı tüm yardım 
faaliyetlerine 120 milyon TL 
harcandı. 16 Mart’tan itibaren 
gıda kolisinden bayram 
paketine, kooperatiflere 
destekten karantina sürecinde 
otel teminine kadar İzmirlilere 
destek veren Büyükşehir 
Belediyesi, Başkan Tunç 
Soyer’in çağrısıyla bu 
dayanışmaya maddi imkanı 
olan İzmirlilerin de katılımını 
sağladı. “Biz Varız” kampanyası 
kapsamında Bizİzmir dijital 
platformları ve Halkın Bakkalı 
üzerinden 430 bin kişilik iftar 
yemeği, yaklaşık 45 bin adet 
de gıda kolisi satın alındı. 
Öncelikli mahallelerde 82 
bin 500 adet sıcak çorba, 
sebze ve meyvelerden oluşan 
5 bin adet “Direnç Paketi” 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 
Büyükşehir Belediyesi ayrıca 
mültecilere destek kapsamında 
Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (UNHCR) 
ve Uluslararası Göç Örgütü’nün 
(IOM) gönderdiği 2 bin 700 
hijyen seti ve 1730 gıda 
paketini de dağıttı. Belediyenin 
“Askıda Fatura” uygulaması 
büyük ilgi gördü. Askıya 
çıkarılan 1 milyon 120 bin TL 
tutarındaki 12 bin 500 fatura 
İzmirliler tarafından ödendi. 

“Dayanışmanın tarihini 
yazdık”

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, Özelkalem’e 
yaptığı açıklamada, başlattıkları 
Biz Varız kampanyasıyla 
İzmirlilerin tarihe geçecek bir 

dayanışma örneği sergilediğini 
belirtti. Soyer, “Yaşadığımız zor 
günlerde hiçbir yurttaşımızın 
kendini yalnız hissetmemesini 
istedik. Bu kentte yardıma, 
desteğe, morale ihtiyacı olan 
her kapıyı çalmayı görev bildik. 
Üstelik bunu tek başımıza değil 
4,5 milyon İzmirli hemşerimizle 
birlikte başardık. Tüm bu 
dertler bitip yeniden normale 
döndüğümüzde tarihler 
İzmirlinin örnek dayanışmasını, 
nasıl birbirine sahip çıktığını 
yazacak. Bu zorlu günlerde 
belediyemiz tüm gücüyle 
İzmirlinin yanında ve hayatın 
içinde oldu. Öncelikli olmayan 
tüm harcamalarımızı sosyal 
destek projelerine ve salgınla 
mücadeleye aktardık” dedi.
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PANDEMİYLE MÜCADELEDE BURSA FARKI
ÖZEL EKİPLER KURULDU, 
VATANDAŞ YALNIZ BIRAKILMADI 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
bir taraftan koronavirüs ile 
mücadele etti diğer taraftan 
da diğer çalışmalarını devam 
ettirdi. Özel ekipler kuran 
belediye, ihtiyaç sahibi birçok 
vatandaşa ulaştı. Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
büyükşehir belediyesinin 
ihtiyacın olduğu her yerde 
olduğunu vurguladı. 

Türkiye’de korona virüsün ilk 

görüldüğü mart ayı başından 
itibaren Bursa’da örnek 
bir çalışma performansı 
sergileyen Büyükşehir 
Belediyesi, dezenfeksiyondan 
sosyal yardımlara, ulaşımdan 
alt ve üst yapıya kadar hayatı 
kolaylaştıracak pek çok yatırımı 
hayata geçirdi.

Salgının görülmesinden 
itibaren adeta alarm durumuna 
geçen Bursa Büyükşehir 

Belediyesi, yaklaşık bin 500 
kişilik bir ekiple Vefa Sosyal 
Destek Grubu çatısı altında 
örnek bir çalışma sergiledi. 
İlk etapta Alo 153, Beyaz 
Masa ve Büyükşehir Santralini 
vatandaşların çağrılarına 
açan Büyükşehir Belediyesi, 
bir taraftan sokağa çıkma 
kısıtlaması getirilen binlerce 
vatandaşın yardımına koşarken, 
33,5 milyon metrekare 
alanda dezenfeksiyon 
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çalışması gerçekleştirdi. 
Bunun yanında yaklaşık 28 
kilometrelik güzergah 80 
bin ton asfalt dökülerek sil 
baştan yenilenirken, İnegöl, 
Mustafakemalpaşa ve 
Karacabey ilçelerini ilgilendiren 
Avrupa Yatırım Bankası kredili 
dev yatırımın startı verildi.

Vatandaşlar tek tek arandı

Büyükşehir Belediyesi, sokağa 
çıkma kısıtlaması getirilen 
65 yaş ve üstü vatandaşların 
mağdur edilmemesi için 
de oluşturulan Vefa Destek 
Grubu ile vatandaşların 
yanında olmaya devam etti. 
217 bin 578 çağrıya yanıt 
veren belediye, oluşturulan 
ayrı bir ekiple de her gün 
60 yaş üstü vatandaşları tek 
tek arayıp, ihtiyaçları olup 
olmadığını sordu. Bu yolla 
da her gün ortalama 800 
vatandaşa ulaşan belediye, 
13 bin 150 vatandaşla 
temasa geçti. Evde yaşlı ve 
hasta bakım hizmetlerini 
aksatmadan sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, bu 
süreçte 33 bin 758 evde bakım 
hizmeti ve temizli kiti dağıtımı 
gerçekleştirdi. 

Binlerce vatandaşa gıda 
yardımı 

BURFAŞ koordinasyonunda 
sıcak yemek dağıtımı yapılan 
kişi sayısı 87 bin 517’ye 
ulaşırken, BESAŞ tarafından 
da 1 milyon 440 bin ekmek 
ve gıda kolisi dağıtımı 
gerçekleştirildi. TARIM A.Ş. 
tarafından yapılan sebze 

meyveden oluşan pazar filesi 
dağıtımında ise 26 bin 704 
kişiye ulaşıldı. Zabıta ekipleri 
de 456 vatandaşın market 
ve eczane alışverişini, 300 
vatandaşın da bankadan maaş 
çekim işlemini gerçekleştirdi. 
BUSKİ’nin kapıda su kartı 
yüklemesi uygulamasından da 
bugüne kadar 843 vatandaş 
yararlandı.

“İhtiyaç nerede Büyükşehir 
orada”

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, tüm 
insanlığın zorlu bir sınavdan 
geçtiğini, kuralla uyan, kişisel 
temizliğine özen gösterip, 
sosyal mesafeye dikkat 
edenlerle bu sürecin en az 
hasarla atlatılabileceğini 
söyledi. Hiçbir vatandaşın bu 

süreçte mağdur olmaması 
için yaklaşık bin 500 kişilik 
Vefa Sosyal Destek Grubu 
ekibiyle yoğun bir çalışma 
sergilediklerini dile getiren 
Başkan Aktaş, “Sadece 
fiziki yardımlar değil 
vatandaşlarımızın ihtiyacı 
ne ise, o alanda yeni yeni 
uygulamaları devreye alıyoruz. 
Sanal kütüphane, online 
tiyatro, hayvanat bahçesinin 
canlı olarak internet üzerinden 
izlenebilmesinin yanında 
uzman psikologlarımızla 
bu süreçte arayan 
vatandaşlarımıza psikolojik 
destek de sağlıyoruz. 
Vatandaşlarımız şundan emin 
olsunlar ki gerek hükümetimiz, 
gerekse de yerel yönetimler 
olarak bizler elimizden geleni 
yapıyoruz” dedi. 
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GAZİANTEP İLKLERLE ÖN PLANA ÇIKTI 
GIDA DA DAĞITILDI KİTAP DA 

Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi, salgının Türkiye’de 
görülmesiyle birlikte gönül 
seferberliği başlattı. İhtiyaç 
sahibi vatandaşlara gıda 
dağıtan belediye, evde kalan 
çocukları unutmadı, onlar için 
de 200 bin kitap dağıttı. Maske 
üretimi için Başkan Fatma 
Şahin bile dikiş makinesinin 
başına geçti. 

Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi, salgına karşı tam 
bir gönül seferberliği başlattı. 

Başkan Fatma Şahin’in 
öncülüğünde belediye, 
hem dezenfekte ve temizlik 
çalışmalarını sıklaştırdı hem de 
sosyal desteklerle vatandaşa 
hizmet götürdü. İlk harekete 
geçilen alan ise maske üretimi 
oldu. Belediye, vatandaşların 
ihtiyacını giderebilmek için 
kolları sıvadı. Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi, 
GASMEK bünyesinde 21 
usta öğretici ve 8 biçki dikiş 
kursiyeriyle maske üretimine 
başladı. “Gaziantep Modeli” ile 
Gaziantep Valiliği, Büyükşehir 

Belediyesi, Güneydoğu 
Anadolu İhracatçı Birliği (GAİB) 
ve NAKSAN Plastik, 15 günde 
15 milyon maske üretti. 

Giriş çıkışlarda ateş ölçümü

Büyükşehir Belediyesi, 
Gaziantep Valiliği’yle yaptığı 
ortak çalışma neticesinde 
şehrin giriş ve çıkışlarında 
temin ettiği ateş ölçerlerle 
vatandaşların muayenesini 
de yaptı. Emniyet Müdürlüğü 
tarafından şehrin giriş 
ve çıkışlarında belirlenen 
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polis noktalarının yanında 
Büyükşehir tarafından 
kurulan sağlık stantlarıyla 
salgınının şehir dışından gelişi 
engellendi. Toplu taşıma 
araçlarına sosyal mesafe 
şeritleri çeken belediye, bütün 
araçları da dezenfekte etti. 
Belediye, kent genelinde 
özellikle kenar mahalle ve 
köylerde Gaziantep’e özgü 
yeşil sabun ve çamaşır suyu 
dağıtımı da yaptı.

Çocuklara 200 bin kitap 
dağıtıldı

Gaziantep Belediyesi, Sağlık 
Bakanlığı’nın evde kalınması 
çağrısı üzerine, öncelikle 
okulları tatil olan çocukların 
evde boş zamanlarını 
değerlendirmesi için yeni 

çalışmalar üretti. Büyükşehir 
Belediyesi, Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı 200 bin 
adet yüz temel eseri ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencilerine 
dağıttı. Okul öncesi çocuklar 
içinse boyama kitabı temin 
edildi. 

Sıcak yemek ve kuru gıda 
yardımı 

Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi, zor günlerde 
yaşlıları da unutmadı. 
Büyükşehir, 65 yaş ve üstü ile 
kronik rahatsızlığı bulunanlar 
için uygulamaya konulan 
sokağa çıkma yasağı ile 
harekete geçen belediye, 
alışverişe çıkamayan yaşlılara 
sıcak yemek ve ekmek dağıttı. 
Durumu olmayan yaşlılara da 

1 ay yetecek kuru gıda yardımı 
sağladı.

Sokak hayvanları unutulmadı

Bölgesel bir hastalık olmaktan 
çıkarak küresel bir tehdit 
haline dönüşen salgına yönelik 
tedbirler artırılırken Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi, sokak 
hayvanlarını da unutmadı. 
Belediye, şehirde 20’si büyük 
alanlarda, 120’si parklarda 
olmak üzere 140 bölgede 
bulunan beslenme noktasında 
sivil toplum kuruluşları ve 
hayvansever dernekleri ile 
birlikte hareket ederek hem 
dezenfekte ve ilaçlama hem 
de yem dağıtma çalışmalarına 
yoğunluk kazandırdı.
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KAYSERİ’DE ÖNCELİK “ULU ÇINARLAR” OLDU
65 YAŞ VE ÜSTÜNÜN 
TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANDI 

Pandemi sürecinde 
dikkat çekici çalışmalar 
gerçekleştiren Kayseri 
Büyükşehir Belediyesinin 
ilk hedefi sokağa çıkmaları 
kısıtlanan 65 yaş ve üstü 
vatandaşlar oldu. Belediye 
ekipleri, Başkan Dr. Memduh 
Büyükkılıç’ın talimatıyla bu 
vatandaşların tüm ihtiyaçlarını 
karşıladı. 

Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi de koronavirüs 
sürecinde sosyal belediyecilik 
anlamında önemli çalışmalar 
gerçekleştirdi. Doktor olması 
sebebiyle sağlık alanında 
hızlı kararlar alan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, salgının başladığı 
andan itibaren içerisinde 142 
kişinin yer aldığı Büyükşehir 
bünyesindeki Huzur Evi’ni 

ziyarete kapattı. Ayrıca 
Huzur Evi’nde çalışanları da 
15 gün çalışma ve 15 gün 
evlerinde karantinada kalmaları 
mantığıyla çalıştıran Başkan 
Büyükkılıç, Huzur Evi’nin 
salgından etkilenmesini 
önlemiş oldu. Belediye, Yaşlı 
Destek Programı kapsamında 
yer alan ve kimsesi olmayan 
65 yaş üstü vatandaşların da 
günlük yemek ihtiyaçlarını 
karşıladı. Büyükşehir 
Belediyesine bağlı Zabıta 
ekipleri de kendilerine ulaşan 
yaşlıların market alışverişlerini 
evlerinden yapabilmelerini 
sağladı.

Yardımlar 197 bin kişiye 
ulaştırıldı

Büyükşehir Belediyesi 
koronavirüs sürecinde ihtiyacı 
olan vatandaşları belirleyerek 

yardımlarını sıklaştırdı. Vefa 
Sosyal Destek Grupları 
Kayseri’de 197 bin kişiye 
yardım ulaştırarak bu anlamda 
önemli bir çalışmaya imza 
atmış oldu. Ayrıca sadece 
ihtiyacı olan vatandaşlar 
için değil sokağa çıkma 
kısıtlamasında Kayseri’de 
vatandaşların sıkıntı 
çekmemesi için Büyükşehir 
Belediyesi Kent Ekmek 
Fabrikası’nda üretilen ekmekler 
mahalle mahalle dolaştırılarak 
vatandaşlara ulaştırıldı. 
Kayseri’de 185 bin 782 adet 
ekmek dağıtıldı. 

750 bin maske dağıtıldı 

Belediyeye bağlı KAYMEK 
Sanat ve Mesleki Eğitim 
Kurslarında da bugüne kadar 
750 bin maske üretildi. Bu 
maskeler, kamu kurumları ile 
vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. 
Dezenfeksiyon işlemlerini de 
büyük bir titizlikle yürüten 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
Tarım ve Orman Bakanlığından 
gerekli ruhsatı aldıktan sonra 
litresi 70-80 TL’ye satılan 
dezenfektanları 7 TL’ye mal 
etti. Piyasa fiyatının onda birine 
mal edilen dezenfektanlar 
başta hastaneler olmak 
üzere tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarına dağıtıldı. 
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KAYSERİ’DE ÖNCELİK “ULU ÇINARLAR” OLDU
65 YAŞ VE ÜSTÜNÜN 
TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANDI 

ADANA’DA “ŞEFKAT KÖPRÜSÜ” KURULDU
HEM MÜCADELE HEM DE DAYANIŞMA ÖRNEĞİ 
Adana Büyükşehir Belediyesi, 
hem salgınla mücadele 
hem de dayanışmada örnek 
çalışmalar gerçekleştirdi. İşin 
olanlara yardım eli uzatmak 
için başlatılan kampanyaya ilk 
desteği veren de bir maaşını 
bağışlayan Başkan Zeydan 
Karalar oldu. 

Hem salgınla mücadelede 
hem de dayanışmada dikkat 
çeken belediyelerden bir 
diğeri de Adana Büyükşehir 
Belediyesi oldu. Belediye, 
salgın nedeniyle işinden ve 
gelir kaynaklarından olan 
vatandaşlarla, onlara yardım 
elini uzatmak isteyenleri 
buluşturdu. Belediyenin Şefkat 
Köprüsü adıyla başlattığı 
çalışmaya ilk desteği de 
Başkan Zeydan Karalar yaptı. 
Karalar, maaşını kampanyaya 
bağışladı. Adana Büyükşehir 
Belediyesi bu kampanya 
dışında 150 bin gıda kolisini 
de ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
ulaştırmayı planlıyor. Şu ana 

kadar 43 bin civarında koli 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 

Çiftçiye, balıkçıya, esnafa 
destek

Adana Büyükşehir Belediyesi, 
salgın nedeniyle mağdur 
olan küçük çiftçi, balıkçı ve 
toplu taşıma esnaflarına da 
destek verdi. Çiftçi ve balıkçılar 
için nakdi yardım çalışması 
yapıldı. Başvuran çiftçi ve 
balıkçılara, kapasitelerine göre 
destek verildi. Belediye, özel 
halk otobüsleri günde 15, 
dolmuşlara da günde 10 litre 

olmak üzere 2 ay boyunca 
yakıt desteği verdi. 11 Mayıs 
itibariyle çalışmaya başlayan 
berber ve kuaförlere hijyen 
seti dağıtan belediye, berber 
ve kuaförlerde dezenfekte 
çalışması da yaptı. 

Yaklaşık 4 milyon maske 
dağıtıldı 

Henüz koronavirüs salgını 
Türkiye’de yokken Adana’da 
bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirerek mücadeleye 
başlayan Büyükşehir 
Belediyesi, aradan geçen 
aylar boyunca halkı virüsten 
olabildiğince uzak tutmak 
ve ekonomik olarak ayakta 
durmakta zorlanan kesimlere 
yardımcı olmak için çalışmaya 
hiç ara vermedi. Belediye, 
mücadelenin başladığı günden 
itibaren vatandaşlara 8 bin 500 
litre dezenfektan, 3 milyon 782 
bin 146 adet maske dağıtıldı. 

TARİHİ SALGINA K ARŞI TARİHİ MÜCADELE TARİHİ DAYANIŞMA
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Güzel Bir Türkiye- Arşivden MARDİN - MATERA

Arşivden
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Güzel Bir Türkiye- Arşivden MARDİN - MATERA
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Güzel Bir Türkiye- Arşivden MARDİN - MATERA
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Güzel Bir Türkiye- Arşivden MARDİN - MATERA
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Sosyal Belediyeler

19 MAYIS 
COŞKUSU
DİJİTAL ORTAMDA YAŞANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı,  

bu yılki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 

Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik 

Haftası etkinliklerini  

Kovid-19 salgını nedeniyle 

meydanlarda değil, interaktif olarak 

dijital ortamda kutladı. Birçok kamu 

kuruluşu, belediyeler ve spor kulüpleri 

de kutlamalarını sosyal medyada 

yaptı. Bu yıl 19 Mayıs coşkusu  

sosyal medyada yaşandı.
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Kültür Sanat Adana

‘FELİÇİTA MEHMET’E 
BELEDİYE BAŞKANLARI 
SAHİP ÇIKTI

İtalyan müzisyen çift Al Bano- 
Romina Power’ın, 1980’lerde 
bütün dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de büyük ün kazanan 
ve dillerden düşmeyen şarkısı 
Feliçita, o dönemde İstanbul’da 
sokakta yaşayan bir çocuk olan 
Mehmet Güven’in de en çok 
sevdiği şarkıydı. TRT’nin usta 
programcısı Ertürk Yöndem’in, 
Mehmet henüz 14 yaşındayken, 
1983 yılında yaptığı bir röportaj, 
Güven’i ülke genelinde kalplere 
kazımıştı. Emniyet Çocuk Şube’de 
kendisiyle yapılan bir röportajda, 
kamera önünde Feliçita şarkısını 
söyleyen Mehmet Güven’in ismi 
o günden sonra Feliçita Mehmet 
olarak anılmaya başlamıştı. 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve 
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 80’li yıllarda henüz 
çocukken sokaklarda İtalyan müzisyen çift Al Bano-Romina 
Power’ın Feliçita şarkısını söyleyen ve Türkiye’nin kalbine 
kazınan Mehmet Güven’i yalnız bırakmadı.

Sokaklarda mutluluk aradı

Feliçita Mehmet, söylediği şarkının 
diğer bütün sözlerini uyduruyor 
ama mutluluk anlamına gelen ve 
şarkıya adını veren bölümünü doğru 
telaffuz ediyordu. Üstelik Mehmet, 
Feliçita kelimesinin İtalyanca’da 
mutluluk anlamına geldiğini bilmiyor, 
sokaklarda bulamadığı mutluluğu 
belki de, ne anlama geldiğini 
bilmeden, ezgilerini çok sevdiği bu 
şarkının, Feliçita isminde arıyordu.

Madde bağımlılığı artmıştı

Ertürk Yöndem bu röportajdan 6 
yıl sonra Feliçita Mehmet’i bir kez 
daha İstanbul’da, Beyoğlu’nun arka 
sokaklarında bulmuş ve madde 
bağımlılığı iyice artan gençle konuşup, 
yine aynı şarkıyı söyletmişti. Fakat 

Mehmet aradan geçen 6 yıla rağmen, 
mutluluğu bulamamış, alkol, uyuşturucu 
ve madde bağımlılığı iyice artmıştı. O 
günden sonra kimse bir daha Feliçita 
Mehmet’ten haber alamadı. Hatta 
hayatını kaybettiği söylendi. Oysa 
yine bir medya kuruluşunun bulduğu 
Güven’in Adana’nın Ceyhan ilçesinde 
Büyükmangıt köyünde yaşadığı 
belirlendi.

Başkanlar sahip çıktı

Yaşam koşullarının iyice zorlaştığı 
corona virüsüyle mücadele 
günlerinde Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar 
ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya 
Erdem, Büyükmangıt köyüne giderek, 
Feliçita Mehmet’i ziyaret etti. Tek 
odalı evinde, bağımlılıklarından 
kurtulan ancak geçim derdi çekerek 
yaşayan Feliçita Mehmet’e, Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı 
Hülya Erdem, destek sözü verdi. Bir 
sanatçı olarak gördükleri ve madde 
bağımlılığından kurtulma başarısı 
gösteren Güven’in su faturasını 
kendisinin ödeyeceğini, sağlık da 
dahil her türlü ihtiyacıyla ilgili destek 
vereceğini belirten Başkan Zeydan 
Karalar, besteleri de bulunan Feliçita 
Mehmet’in madde-manevi yanında 
olduklarını söyledi.
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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN
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Sosyal Sorumluluk Esk işehi r

BELEDİYE EKİPLERİ KAPI KAPI DOLAŞTI

Korona virüs ile mücadelesini 
karar- lılıkla sürdüren Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç 
sahiplerinin yanında olmaya 
da devam ediyor. Sosyal 
belediyecilik anlayışı ile zor günler 
ge- çiren vatandaşlara yardım 
elini uzatan belediye, çölyak 
ve PKU hastalarını da yalnız 
bırakmadı. Belediye, hayat- ları 
boyunca buğday, arpa ve çavdar 
içeren ürünleri tüketmeleri yasak 
olan ve glutensiz ya da proteini 
düşük gıdaları bulmakta zorlanan 
çölyak ve PKU hastalarına da 
yardım eli uzattı. Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi  son 
olarak 400 hastaya özel unlarını 
ulaştırdı. Belediye yetkilileri, 
ayrıca vatandaşların Halk Ekmek’e 
başvur- maları halinde glutensiz 
ekmek, simit gibi ürünlere de 
ulaşabileceklerini açıkladı.

Vatandaşlardan 
belediyeye teşekkür

Ülkemizde glutensiz ürünlerin 

Zor günler geçiren vatandaşlara yardım elini uzatan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 
çölyak ve PKU hastalarına özel hazırlanan unları kapı kapı dolaşarak teslim etti.

fiyat- larının yüksek olduğunu 
ve almakta zorlandıklarını ifade 
eden vatandaşlar ise, “Büyükşehir 
Belediyemiz daha önce de gıda 
paketleri ile bizlere destek olmuştu. 
Özellikle pandemi sürecinde 
bulmakta zorlandığımız glutensiz 

veya proteini düşük unlar da bugün 
ekipler tarafından bizlere ulaştırıldı. 
Mücadelesi zor bu hastalıkta 
çocuklarımızın yüzünü güldüren, 
bizlerin yanında olan Belediye Başka- 
nımız Yılmaz Büyükerşen ve ekibine 
teşekkür ediyoruz” dedi.
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Sosyal Sorumluluk Üsküdar

HER EVE BİR KUTU MASKE

Günde yaklaşık 50 bin adet üretili- 
yor, ekipler kapı kapı dolaşarak her 
haneye dağıtıyor. Üsküdar Belediyesi, 
koronavirüs salgını nedeniyle halkın 
sağlığını korumak için seferberlik ilan 
etti. Titizlikle ve hijyen kurallarına uy- 
gun olarak günde 50 bin adet maske 
üreten belediye, ürettiği bu maskeleri 
ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıyor. 
Dağıtım da belediye ekipleri tarafın- 
dan kapı kapı dolaşarak yapılıyor.

Başvuruya gerek yok

10’lu kutular halinde üretilen maske- 
ler, 120 kişilik ekip tarafından ilçedeki 
214 bin haneye teslim edilmeye 
başlandı. Vatandaşların başvuru 
yapmasına gerek kalmaksızın ekipler 
tarafından dağıtılan maskeler, tüm 
evlere ulaştırılmaya çalışılıyor.

İstanbul Üsküdar Belediyesi, maske kullanımı için seferberlik başlattı. Günde yaklaşık 50 bin 
maske üretimi yapan belediye, ilçedeki tüm evlere maske dağıtımına başladı.

Maskenin yanı sıra ekipler, ziyaret ettikleri 
evlerde 65 yaş ve üstü vatandaşların 
tüm ihtiyaçlarını da karşılıyor. Ekipler, 
belediye tarafından evde kaldıkları için 
hazırlanan teşekkür belgesini de bu 
vatandaşlarımıza takdim ediyor.

“Maske desteğimiz sürecek”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, yeni normal denilen süreçte 
maskenin birincil ihtiyaç olduğuna 
dikkat çekerek, “Üsküdar’da her eve 
1 kutu maske ulaştırmış olacağız. 
Sürekli maske desteğimiz de süre- 
cek. Bu işi de kendi personellerimizle 
yapıyoruz. 100 arkadaşımız işlerine 
ek olarak burada çalışıyor. Kocakoca 
ülkelerin maske için diplomatik krizler 
yaşadığını gördük. Özellikle zor 
zamanlarda millet için hizmet, bizim 

için bir ibadet gibi. Arkadaşlarıma 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

“2 milyonun üzerinde 
maske dağıtılacak”

Üsküdar Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürü Mustafa Aktaş 
ise belediye olarak ürettikleri 
maskelerin dağıtımını yapmaya 
başladıklarını anlatarak, 
“Haziran ayının sonuna kadar 
Üskü- dar’ın tamamına maske 
dağıtımını tamamlamış olacağız. 
Toplamda 2 milyonun üzerine 
maske dağıtımı sağlayacağız. 
Üsküdarlı hemşehrilerimizi 
rahat ettirebilmek ve rahat 
nefes almalarını sağlayabilirsek 
hedefimize ulaşmış olacağız” 
diye konuştu.
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KISA HABERLER

Antalya 
Büyükşehir 
Belediyesi

AĞAÇTA MAHSUR KALDI, İTFAİYE KURTARDI

Mersin 
Büyükşehir 
Belediyesi

EKİPLER BU KEZ 
CAN DOSTLARIMIZ İÇİN SEFERBER OLDU

Vatanda- şın ihbarı belediyeyi harekete 
geçirdi. Mersin’de bir ağacın kökünde 
mahsur kalan anne köpek ve 7 yavrusu, 
belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, koro- 
navirüs salgınının etkilerini sürdürdü- 
ğü bugünlerde sahipsiz canları da 
yalnız bırakmıyor. Tarımsal ve Veteriner 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na 
bağlı ekipler, Mezitli ilçesi Seymenli 

Antalya’da korkup bir ağaca çıktıktan 
sonra aşağıya inemeyen yavru kedi, 
itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Antalyaspor Kav- 
şağı’ndaki polis ekipleri, yaklaşık 5 
metre yüksekliğindeki ağaçtan kedi 
sesi duydu. Ağaca yanaşan ekipler, 
yavru kediyi almak istedi ancak 
başarılı olamadı. Kedi daha yükseğe 
tırmanınca, bölgeye itfaiye ekibi talep 
edildi. Bu sırada bir dala tutunan 
kedinin, yüzüne güneş geldikçe 
gözlerini kapatıp uykuya daldı. Bir 
süre sonra gelen itfaiye ekipleri, 
kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. 
Merdiven yardımıyla ağaca gelen 
itfaiye eri, kediyi bulunduğu noktadan 
aldı. Korktuğu gözlenen kedi, 
ardından yeşillik bir alana salındı.

Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaşın 
ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 
bir ağacın köklerinin altındaki toprağı 6 
metre kazıp tünel oluşturan ve burada 7 
yavrusunu dünyaya getiren anne köpek ve 
yavrularını kurtardı. Büyükşehir ekiplerinin 
titiz çalışmasıyla tek tek ve yara almadan 
çıkarılan yavrular ile “Aykız” adı konu- 
lan anne köpek, Kaşlı Geçici Hayvan 
Bakımevi’nde kontrol altına alındı.

2 saatte kurtarıldılar

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar 
Şube Müdürü Mehmet Cücük, gelen 
ihbar üzerine 2 saat içinde annenin ve 
7 yavrusunun kurtarıldığını belirtti. Ekip 
üyelerinden birinin anne köpeğin kazdığı 
tünel içine gi- rerek, sırayla yavruları 
çıkarttığını dile getiren Cücük, “Anneyle 7 
yavrusunu alarak bakımevimize getirdik. 
Anne- miz ve 7 yavrumuz bakımevimizde 
mutlu yuvalarında yatıyor. İnşallah süt 
emme dönemini tamamladıktan sonra 
her birini sahiplendiririz. Mutlu yuvalarına 
kavuştururuz. Anneyi de kısırlaştırarak, onu 
da sahiplendirebiliriz. Muayeneleri yapıldı, 
herhangi bir sağlık sorunları yok” dedi.



45MAYIS 2020

KISA HABERLER

Diyarbakır 
Büyükşehir 
Belediyesi

2 MİLYON ÇİÇEK TOPRAKLA BULUŞTU

Diyarbakır Bü- 
yükşehir Belediyesi, 
2 milyon mevsimlik 
çiçek üreterek kentin 
yeşil alanlarına 
kattı. Çalışmalarda, 
UNESCO Dünya 
Kültür Varlıkları 
Listesi’nde olan 
tarihi surlar da ihmal 
edilmedi.

Diyarbakır 
Büyükşehir 
Belediyesi, kentin 

alanında başlattığı çalışma neticesinde 
kentin farklı noktalarına 13 bin 75 adet 
ağaç kazandırdı. 

32 bin adet ağaç budaması 
gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 
bir yılda 4 milyon 718 bin 804 metrekare 
çim biçerek haşere ve diğer zararlıların 
üremesine elverişli ortamların 
oluşmasına engel oldu.

35 bin metrekare yeni yeşil alan

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, 
yaptığı çalışmalarla kentte atıl du- 
rumda bulunan 35 bin 177 metrekare 
alanı yeşillendirerek 10 adet yeni alan 
vatandaşların hizmetine sundu.

Sur diplerinde yeşilleniyor

Tarihi Sur ilçesi Fatihpaşa Mahalle- 
sinde bulunan Sur diplerini temiz- leyip 
kırmızı toprak seren belediye, 112 
adet çınar ve dişbudak ağacı dikimini 
gerçekleştirdi. Yaklaşık 750 kamyon 
bitkisel kırmızı toprağın serileceği Sur 
diplerine çeşitli türlerde 28 bin adet 
çalı ile 100 bin adet mevsimlik çiçek ve 
peyzaj çalışması yapılacak.

HEDEF 1 MİLYON ÇİÇEK

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi, son iki 
ay içinde çeşitli 
alanlara şehri 
güzelleştirecek 
ve estetik bir 
görünüme 
kavuşturacak 
530 bin adet 
çiçek dikimi 
gerçekleştirdi.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

veren Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı 
ekipleri, nisan ayından itibaren şehrin 
çeşitli cadde, park ve dinlenme alanları 
ile refüjlere 530 bin çiçek dikti.

1 milyon çiçek ekilecek

Koronavirüs salgınının ardından 1 
Haziran itibariyle normalleşme sü- 
recine geçileceğinin açıklanmasının 
ardından çalışmalarına hız kazandıran 
ekipler, yıl sonuna kadar 1 milyon 
çiçek dikimi gerçekleştirecek. Çim 
biçme çalışmalarını da aralıksız olarak 
sürdüren ekipler, bir taraftan kuruyan 
otları biçerken, diğer taraftan da şehri 
güzel bir görüntüye kavuşturuyor.

Samsun’da havaların ısınmasıyla birlikte, 
baharın müjdecisi rengarenk çiçekler, park 
ve bahçeleri şenlendirmeye başladı. Her yıl 
olduğu gibi mevsimlik çiçek dikimine start 

tüm yeşil alanları, kavşak ve göbekleri, 
refüjleri, ana bulvar ve caddelerdeki yan 
bantları ve parkları yeşillendirmeye, kente 
yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam 
ediyor. Belediye 19 Ağustos 2019’da 
başla- tılan çalışmalar kapsamında sera- 
larında ürettiği 2 milyon mevsimlik çiçekle 
kenti süsledi. 

Kent estetiğine de önem veren Büyükşehir 
Belediyesi, 121 bin 612 adet çalı ve gül 
dikimi yaparak kaldırım ve yeşil alanlara 
estetik kattı. Belediye, kentteki ağaç 
sayısını artırmak amacıyla kendi danlık 
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Mersin 
Büyükşehir 
Belediyesi

YERİN METRELERCE ALTINDA LARVA MÜCADELESİ

Mersin Büyükşehir 
Belediyesi, yer üstünde 
olduğu kadar yerin 
metrelerce altında 
da larva mücadelesi 
yürütüyor. Ekipler, yerin 
metrelerce altına kadar 
iniyor.

Mersin Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı ilaçlama 
birimi ekipleri, yer 
üstünde olduğu kadar 
yerin metrelerce altında 
da larva mücadelesi 
yürütüyor. Şimdiye kadar 
yer üstünde görmeye 
alışık olduğumuz 
ilaçlama ekibinin bir de 
yer altında mücadele 
yürüten “Yeraltı 
Kahramanları” bulunuyor. 
Kent genelinde çalışma 

Odunpazarı 
Belediyesi ODUNPAZARI ÇİÇEK BAHÇESİNE DÖNÜŞÜYOR

bakım çalışması başlatan Odunpazarı 
Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğünün kendi serasında ürettiği 
mevsimlik çiçeklerle ilçenin park ve 
caddelerine renklendiriyor. Belediye, 
düşük bir maliyetle kendi serasında 
gerçekleştirdiği çiçek üretimi ile 
hem belediye bütçesinde önemli bir 
tasarruf sağlıyor hem de Odunpazarı’nı 
güzelleştiriyor. Yazlık çiçek dikimi 
çalışması başlatan Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri, ilçenin parklarına ve 
peyzaj düzenleme alanlarına birbirinden 
renkli çiçekler dikiyor. Ekiplerin ça- 
lışması sona erdiğinde Odunpazarı, 
adeta renk renk çiçeklerin yer aldığı 
büyük bir çiçek bahçesine dönüşecek.

Gerçekleştirdikleri çalışmalarla 
Odunpazarı’nın rengarenk bir görün- 
tüye kavuşacağını belirten yetkililer, 
“Amacımız ülkemizin bu zorlu gün- 
lerinde vatandaşlarımızın az da olsa 
dışarı çıktıklarında içini ferahlatmak, 
huzur bulmalarını sağlamak” dedi.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, 
parklara ve peyzaj düzenleme 
alanlarına renk renk çiçekler dikiyor. 
İlçe, yapılan çalışmalarla adeta çiçek 
bahçesine dönüşüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte park ve 
bahçe- lerde kapsamlı temizlik ve 

yürüten 40 ayrı ekibin içinde yer alan bu 
ekip, vatandaşların göremediği yerlerde 
mücadele yürütüyor.

50 dereceyi aşan sıcaklıkta mücadele

“Yeraltı Kahramanları” sıcaklığın zaman 
zaman 50 dereceyi bulduğu foseptik 
içi, rögar, kanalizasyon, menfez ve 
su kuyularına inerek larva ilaçlaması 
yapıyor. Ekipler haşeresiz bir Mersin 
için günün çoğunu karanlık ortamlarda 
geçiriyor.

Amaç hastalıkların önlenmesi

İlaçlama birim ekipleri, kent zararlıları 
olarak tanımlanan halk sağlığı ve hu- 
zurunu bozan sivrisinek, karasinek, 
yakarca, fare, pire, kene, hamam- 
böceği gibi vektör (hastalık taşıyıcı) 
popülasyonların insan sağlığını tehdit 
etmemesi, bu gibi vektörlerden bu- 
laşabilecek sıtma, tifo, tifüs, kolera, 
sarıhumma gibi hastalıkların yayılma- 
sının önlenmesi için çalışıyor.
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Tire 
Belediyesi ÇEKİRGELER İSTİLA ETTİ, MÜCADELE BAŞLATILDI

İzmir Tire’de Akarca 
Ovasını istila eden 
ve domates, biber 
gibi mahsullere 
zarar veren 
çekirgelere karşı 
mücadele başlatıldı.

Akarca Ovasında 
görülen binlerce 
çekirgenin, çiftçinin 
ürünlerine zarar 
vermesi domates, 
biber gibi mahsulleri 
talan etmesinden 
sonra harekete 
geçen Tire İlçe 

Karaman 
Belediyesi HEM HAŞERE HEM DE ZARARLI BİTKİ

Karaman Belediyesi ekipleri hem haşere 
hem de zararlı bitkilere yönelik çalışma 
başlattı. Bu kapsamda, kentte birçok 
alan ilaçlandı.

Karaman Belediyesi ekipleri havaların 
ısınmaya başlaması ve yaz aylarının 
gelmesiyle birlikte karasinek, sivrisinek ve 
çeşitli haşerelerin üreme noktalarında ve 
şehir genelindeki zararlı bitkilerin çıktığı 
alanlarda

ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. 
Koronavirüsle mücadele kapsamın- 
da dezenfekte çalışmalarına aralıksız 
ve yoğun bir şekilde devam eden 
belediye, diğer yandan da larva ve 
uçkun mücadelesi yürütüyor. Sivrisi- 
nek ve karasineğin üreme merkezleri 
olan durgun sular, su birikintileri, sazlık 
alanlar, çöp toplama alanı, zararlı bitkiler 
ve kanalizasyon hatları düzenli olarak 
ilaçlanıyor.

Belediye yetkilileri, çöp, eski eşyalar 
gibi böcek ve sineklenmeye neden olan 
ortamların oluşmasını engellemek için 
vatandaşlara da çağrıda bulundu.

 

bağlı ilaçlama ekibini görevlendirdi. 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
temin edilen ilaçlar Tire Belediyesi 
ve İlçe Tarım ekiplerinin müşterek 
çalışmaları ile atıldı. Sabahın erken 
saatlerinde çalışmaya başlayan ekipler 
gün boyu çekirge istilasına uğrayan 
alanlarda ilaçlama yaptı.

“Amacımız çiftçinin mağdur olmaması”

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan 
Duran “Tire Belediyesi, herkesin 
belediyesidir. Bu yüzden İlçe Tarım 
Müdürlüğü yetkililerinin bizden destek 
istemesiyle hemen harekete geçtik. 
Yapılan ilaçlamanın ilk etapta çekirge 
istilasını kontrol altına alacağını 
düşünüyoruz. Daha fazla ürünün zarar 
görmemesi ve çiftçimizin mağdur 
olmaması için tüm çalışmalarda aynı 
kararlılıkla destek olacağız” dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tire Belediye 
Başkanı Salih Atakan Duran’dan destek 
istedi. Bunun üzerine Başkan Duran, Tire 
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne 
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Başakşehir 
Belediyesi “EKOSİSTEME DOST” SİVRİSİNEK MÜCADELESİ

Başakşehir Belediyesi 
İstanbul’da ilk kez hayata 
geçirilen “Teknolojik 
Ulusal Vektör Mücadelesi 
Hizmet Projesi” ile 
sivrisineklere karşı 
ekosisteme dost biyolojik 
mücadele başlattı. Başka 
canlılara zarar vermeyen 
ilaçlama çalışmalarında, 
mobil ve insansız 
hava aracı teknolojileri 
kullanılıyor.

Başakşehir Belediyesi, 
sivrisineklerin 
bulunduğu alanları 

Adıyaman 
Belediyesi İLAÇLANMAYAN SULAK ALAN KALMADI

Adıyaman Belediyesi haşereyle 
mücadele çalışmaları kapsamında şehir 
genelinde tüm sulak alanları tek tek 
ilaçladı.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçe- 
ler Müdürlüğümüze bağlı ekipler, 
haşereyle mücadele çalışmalarını sür- 
dürerek, vatandaşların yaz aylarında 
sıkıntı yaşamamasını amaçlıyor. Şehir 
genelinde tüm su birikintilerini tek

tek ilaçlayan ekiplerimiz, vatandaştan 
da büyük takdir görüyor. Haşereyle 
mücadelede en önemli evre olan lar- va 
döneminde haşerelerin üremeleri- nin 
önüne geçmek için su birikintileri, 
kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları 
gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarını 
sürdürdüklerini dile getiren yetkililer, bu 
şekilde sivrisinek, karasinek ve diğer 
haşerelere karşı erken çözüm alındığını 
söyledi.

Diğer canlılara hiçbir zararı yok

Araçların giremediği bataklık gibi 
alanların ilaçlanması amacıyla özel 
olarak üretilen am bikaraç, biocopter, 
biodrone, mistblowerve elektrikli 
ilaçlama bisikleti gibi donanımlı 
araçlarla yapılan müdahaleler 
sayesinde sivrisinekler, henüz larva 
aşamasındayken yok edilecek. 
İlaçlamaların en büyük avantajı ise 
tamamen biyolojik olması ve diğer 
canlılara hiçbir zarar vermemesi.

“Sağlık için çalışmaya devam 
edeceğiz”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin 
Kartoğlu, İstanbul’da ilk kez yapılan 
çalışmayla ilgili olarak, “Sivrisineklerin 
bulunduğu alanları kontrol altına 
almak için teknolojik bir proje 
hazırladık. Bu proje insansız hava 
araçlarıyla donatıldı. Oluşturduğumuz 
veri merkezinde bu alanlardan 
elde ettiğimiz tüm verileri işliyoruz. 
Başakşehirlilerin sağlığı ve sorunsuz 
bir yaz mevsimi geçirmesi için 
çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi

kontrol altına almak için teknolojik bir 
proje hazırladı. Mobil ve insansız hava 
aracı teknolojileriyle donatılan proje ile 
elde edilen tüm veriler oluşturulan veri 
merkezinde işleniyor. Sivrisinek gibi 
zararlı canlıların davranışları bu merkezde 
izlenerek sebep oldukları hastalıkların 
kontrol altına alınmasına imkân 
sağlanacak.
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Erzurum 
Büyükşehir 
Belediyesi

TARIM VE HAYVANCILIK BÜYÜKŞEHİR İLE 
ŞAHLANACAK

Erzurum Büyükşehir 
Belediyesi, tarım ve 
hayvancılık sektörlerine 
yönelik olarak taşıdığı 
hassasiyeti, devasa 
büyüklükte tarım 
ve zirai aletler  losu 
kurarak gösterdi. 
Silaj makinalarından 
taşıma römorklarına, 
ekim makinalarından 
taş toplama 
makinalarına, pancar 
posası paketleme 
makinasından, sıvı ve 

Şanlıurfa 
Büyükşehir 
Belediyesi

HEM ÇEVRE DOSTU HEM DE HESAPLI

Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesi ŞUSKİ 
Genel Müdürlüğü 
tarafından Akçakale 
ilçesinde 20 bin 
metrekarelik alana 
Güneş Enerji Santrali 
(GES) projesi 
kurulum çalışmalarını 
tamamladı.

Türkiye’de 
yenilenebilir enerji 
üretiminde her 
gün yeni yatırımlar 

ile enerji üretimi gerçekleştirecek 
tesisin kurulum çalışmaları tamamlandı. 
Toplam yatırım bedeli 5 milyon TL olan 
tesisin kısa sürede hizmete girmesi 
bekleniyor.

Çevre dostu proje

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 
kurulan santralde üretilecek güç 
1.188 kWe/h (kilowatt/saat) olup 
yılda toplam 1 milyon 947 bin kWe/h 
üretim sağlanacak. Yaklaşık 750 ha- 
nenin elektrik enerjisini karşılayacak 
büyüklükte enerji üretilecek. Üretilen 
enerji, ilçede mevcut bulunan dağı- 
tım hatlarına verilecek. Yenilenebilir 
güneş enerjisi kaynağından üretile- 
cek elektrik sayesinde, yılda 885 bin 
kilogram karbondioksit salımı azal- 
tılmış olacak. Yapım çalışmalarına 
başlanılan bu proje ile ŞUSKİ Genel 
Müdürlüğü, yılda yaklaşık 1 milyon TL 
kazanç sağlayacak.

imdadına yetişti. Doğu Anadolu Bölge 
Kalkınma İdaresi (DAP) iş birliğiyle 
kurulan devasa  lonun tanıtımını 
yapan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Sekmen, “Biz, Erzurum’a 
tarım ve hayvancılıkta yeniden cazibe 
kazandıracağımızı ifade ederken, 
işte tam da bundan bahsediyorduk. 
Kararlıyız; kurduğumuz  lomuz 
sayesinde Allah’ın izniyle Erzurum’da 
ekilmemiş bir tek dönem arazi 
bırakmayacağız” dedi.

“Altyapı tamam, şimdi sıra üretimde”

Erzurum’u tarım ve hayvancılığın 
merkezi haline getirme amacıyla 
bugüne kadar birbirinden farklı adım- 
lar attıklarını anlatan “Altyapımızı 
oluşturduk, şimdi de üretime geçme 
zamanı. Şehrimizde üretim seferberliği 
başlatacağız” diye konuştu. 

katı gübre dağıtma tankerlerine varıncaya 
kadar birbirinden farklı amaçlarla 
kullanılan zirai alet ve tarım makinalarını 
Erzurumlu üreticilerin hizmetine sunan 
Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’da 
tarım ve hayvancılık sektörlerinin adeta 

yapılırken, güneşi en fazla alan 
kentlerden Şanlıurfa’da da enerji 
yatırımları yapılarak tasarruf anlamında 
büyük ölçüde yol kat ediliyor. Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel 
Müdürlüğünce ihalesi gerçekleştiri- 
len ve yüzde 85 Avrupa Birliği hibesi, 
yüzde 15 ŞUSKİ Genel Müdürlüğü öz 
kaynaklarının kullanıldığı güneş enerjisi 
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Kütahya 
Belediyesi 180 ESNAFIN 2 MİLYON TL’LİK HESABI KAPATILDI

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim 
Işık, 180 esnafın 2 milyon TL civarındaki 
geçmişten bu güne gelen hesaplarının 
kapatıldığını açıkladı.

Kütahya Belediyesinden koronavirüs 
salgını nedeniyle zor günler geçiren 
esnafa destek geldi. Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Alim ışık, 18-22 Mayıs tarihleri 
arasında “Vergi borcu yoktur” belgesini 
gönderen 180 esnafa 2 milyon TL 
civarında ödeme yapılarak, bunların 
geçmişten bugüne gelen hesaplarının 
kapatıldığını açıkladı.

Sakarya 
Belediyesi BELEDİYEDEN ESNAFA “EKONOMİK DESTEK PAKETİ”

bulunulmayan dönemlerde alınmaması 
ve belediye kiracısı olan işletmelerden 
kira alınmaması gibi maddeler 
bulunuyor.

“Esnafımızın şehrimizin kılcal 
damarlarıdır”

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 
Türkiye’nin ve dünyanın salgından 
oldukça fazla etkilendiğini belirterek, 
“Bu salgınla mücadele kapsamın- da 
ülkemizde bazı önlemler alınıp, esna 
arımızın faaliyetleri ya kısıtlandı ya da 
askıya alındı. 

Bu süreçte esnafımıza tabii ki de 
ülkemizde destekler devam etti. 
Bizler de şehrimizde ki esnafımızın 
bu süreçten ekonomik olarak çok 
etkilendiğinin farkındaydık. Bu sebeple 
esnafımıza destek olmak için ekonomik 
destek paketi hazırlayarak kamuoyu 
ile paylaştık. İnşallah bu destek 
paketimizle esnafımıza bir nebze 
olsun nefes aldıracak, mağduriyetlerini 
gidereceğiz. Esnafarımızın her zaman 
yanındayız. Onlar şehrimizin kılcal 
damarlarıdır. İnşallah bu süreci en 
az hasarla atlatıp yeniden şehrimizin 
ekonomisine katkı sunacaklardır. Bu 
süreçte bizler Büyükşehir olarak dört 
koldan çalışmaya, koronavirüs salgınıyla 
mücadele etmeye devam ediyoruz ve 
devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Belediyesi, koronavirüs sal- 
gınından etkilenen kent esnafına Ekonomik 
Destek Paketi ile can suyu olacak.

Sakarya Belediyesi, salgın süresince zarar 
eden esnafa yönelik çalışma başlattı. 
Bu kapsamda Ekonomik Destek Paketi 
hazırlandı. Paket, belediye meclisinde 
onaylandıktan sonra esnafa destek 
verilmeye başlanacak. Pakette ulaşım 
esnafımıza biner lira mazot desteği, 6 
bin esnafın siner liralık su faturasının 
ödenmesi, ilan ve rek- lam vergileri ile 
yıllık çevre temizliği vergilerinin faaliyette 
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Manisa 
Büyükşehir 
Belediyesi

HASTANE KAVŞAĞI IŞIL IŞIL OLDU

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 
Şehir Hastanesinin yanında 
bulunan döner kavşakta 
aydınlatma çalışması 
gerçekleştirdi. Yapılan 
çalışmanın kavşak ışıl ışıl oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 
Şehir Hastanesinin yanında 
bulunan

döner kavşakta aydınlatma 
çalışma- sı gerçekleştirildi. 
Vatandaşlardan gelen talep 
üzerine yapılan çalışmayla 
alanın ışıl ışıl olması sağlandı. 
Manisa Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Ali 

Sivas 
Belediyesi SİVAS’TA KAÇAK YAPIYA “0” TAVİZ

Daha sağlıklı, 
estetik ve 
modern bir şehir 
oluşturmak adına 
çalışmalarını 
sürdüren Sivas 
Belediyesi, 
kent genelinde 
kaçak yapılarla 
etkin bir şekilde 
mücadele ediyor.

Sivas Belediyesi, 
kaçak yapılara 
göz açtırmıyor. 
Belediye, Çevre 
ve Şehircilik 

“İmar barışı milattır”

İmar barışına dikkat çeken Bilgin, “İmar 
barışı yeni kaçak yapıların oluşmaması 
adına bir milattır. Bu sü- reci şehrimizde 
de hassasiyetle takip ettik. İmar 
barışının ardından kaçak yapılarla ilgili 
gerekli tespitlerimizi yapıyoruz. 

Bu konunun ciddiyetini bir kez daha 
vurgulamak istiyorum. Bu konunun 
doğru anlaşılması açısın- dan 
hemşerilerimizi bilgilendirmek istedim. 
İmar Kanunu hükümlerine göre 
ruhsat alınmadan yapıya baş- landığı 
veya ruhsata aykırı yapı yapıl- dığı 
tespit edilmesi durumunda yapı 
mühürlenerek inşaat derhal durdurul- 
duğunu hatırlatmak istiyorum. Hiçbir 
hemşerimize ceza kesmek yapılarını 
yıkmak niyetinde değiliz. 

Ancak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızın gönderdiği genelge 
doğrultusunda belediye olarak bizler de 
üstümüze düşeni yapacağız. Gelecek 
nesillere kendi evlatlarımıza yaşanabilir 
bir Si- vas bırakmak için herkesi bu 
konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” 
dedi.

Öztozlu da, Fen İşleri Daire Başkanı 
Uğur Topkaya ile birlikte hayata 
geçirilen çalışmayı yerinde inceledi. 

Vatandaşlardan gelen talep üzerine 
harekete geçtiklerini dile getiren 
Öztozlu, “Kavşağın karanlık olması 
yönünde vatandaşlarımızdan 
talep geldi. Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Cengiz Ergün’ün 
talimatlarıyla harekete geçen Fen 
İşleri Daire Başkanlığımız alandaki 
aydınlatma çalışmasını tamamladı. 

Bundan sonraki süreçte de 
vatandaşlarımız için ara vermeden 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Bakanlığının yayınladığı genelge 
doğrultusunda kaçak yapılarla etkin bir 
şekilde mücadele ediyor. Sivas Belediye 
Başkanı Hilmi Bilgin, İmar Kanunu 
hükümlerine göre ruhsatsız yapılar veya 
ruhsata aykırı inşa edi- len binaların 
tespit edilmesi halinde belediye 
encümeni tarafından idari para cezası 
kesilerek, savcılığa suç duyurusunda 
bulunulacağını aktardı. Bilgin, ardından 
7 gün içerisinde Tapu Müdürlüğünce 
söz konusu yapılara şerh konulacağını 
duyurdu.
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Batman 
Belediyesi BATMAN “MİLLET BAHÇESİ” AÇILDI

Batman Millet Bahçesi’nin açılışı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından video konferans yöntemiyle 
açıldı. Millet Bahçesi, 38 bin 900 
metrekarelik alanı kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından aralarında 
Batman’ın da olduğu 10 ilde bulunan 
Millet Bahçelerinin toplu açılışı video 
konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. 
Batman’daki açılış törenine Vali ve 
Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, 
Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK 
Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve 

Siirt 
Belediyesi YOL ÇÖKMELERİNE KALICI ÇÖZÜM

Siirt Belediyesi ekipleri 
çöken yollara kalıcı 
çözüm bulmak amacıyla 
yeraltı radarıyla ölçüm 
yaptı. Yollar, radardan 
alınacak sonuca göre 
onarılacak.

Siirt Abdurrahman 
Kavak ve Cengiz Topel 
caddelerinde yıllardır 
çökme sorunları 
meydana geliyordu. Bu 
sorunlar zaman zaman 
onarılsa da bir süre 

sonra yeniden ortaya çıkıyordu. Siirt 
Belediyesi, bu çökmelere kökten çözüm 
bulmak amacıyla çalışma başlattı. 
Belediyenin jeo zik mühendisleri 
tarafından jeo zik etüt çalışmaları yapıldı. 
Bu kapsamda, çökmelere neden 
olan sorunun çözümü için ilk olarak 
yeraltı radarı ölçümü yapıldı. Ölçüm 
raporundan çıkacak sonuca göre 
yollardaki çökmelerin sonlandırılması 
için çalışmalara başlanacak.

Belediye, yapılacak çalışmayla birlikte 
söz konusu yollardaki çökmelere kalıcı 
çözüm bulmayı hedefliyor.

çok sayıda vatandaş katıldı. Batman 
16 Mayıs Şehir Stadı yerinde inşa 
edilen ve yapımı tamamlanan Millet 
Bahçesi’nin Batman’ın yekpare 
en büyük parkı konumunda oldu- 
ğunu ifade eden Şahin, 38 bin 900 
metrekarelik alan içerisinde Millet 
Kıraathanesi, su havuzları, yansıtma ve 
oyun havuzu, afet toplanma alanı, koşu 
parkuru, yürüyüş parkuru, çocuk oyun 
alanları, kültür  fizik alanı, çim alanı, 
tema bahçeleri, yeşil alan, oturma 
grupları, piknik ünitesi ve metal çeşme 
ünitelerinin yer aldığını söyledi.

Kentin en büyük parkı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo- 
ğan’ın konuşmasının ardından söz alan 
Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi 
Şahin yaptığı konuşmada: “Sayın 
Cumhurbaşkanım Millet Bahçemiz 
şehrin kalbindeki bir lokasyonda 
bulunuyor. Burada ekonomikanlamda 
ömrünü doldurmuş ve değerini 
kaybetmiş bir stadyum ve kapalı spor 
salonu vardı. Zat-ı âliniz de burada 
daha önce miting yapmıştınız. Bugün 
de binlerce insanımıza hizmet edecek 
bir şekilde dizayn edilmiş, bir yıl gibi 
kısa bir sürede yapımı tamamlanmış 
ve Batman’ın en büyük parkı haline 
gelen mükemmel bir eser olmuştur. Bu 
eserden dolayı tüm Batmanlılar sizlere 
şükranlarını arz ediyor” dedi.
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Bartın 

Belediyesi
DEMİRCİ USTASI HEYKELİ DİKİLECEK

Bartın Belediyesi 
tarafından tarih ve 
kültür çalışmaları 
kapsamında Demirci 
Ustası Heykeli 
dikilecek.

Bartın Belediye 
Başkanı Cemal Akın’ın 
talimatı ile araştırma 
ve geliştirme çalış- 
ması yapılarak 
projelendirilen Demirci 
Heykeli

Ustası Heykelinin 
yapımına başlandı. 

Antalya 
Büyükşehir 
Belediyesi

ULUSAL YÜKSELİŞ ANITI ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Antalya 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
iklim koşulları 
nedeniyle 
yıpranan Türki- 
ye’nin en anlamlı 
anıtlarından 
biri olan Ulusal 
Yükseliş Anıtı 
yapılan bakım 
çalışmalarının 
ardından eski 
haline döndü.

ve iklim şartları nedeniyle yıpranan 6 
metre yüksekliğindeki anıt, eski haline 
döndü.

Heykeltıraş Nusret Demir, Antalya’nın 
simgesi ve vatandaşların buluşma 
noktası olan alanda bulunan anıtta 
iklim değişikliği, hava kirliliği ve eg- 
zoz gibi sebeplerden oksitlenmeler 
yaşandığını belirterek, “Çalışmaları- 
mıza bir süre önce başlamıştık. Kaba 
temizliğini yaptık. Ancak korona 
tedbirleri nedeniyle aşama aşama 
yapmak zorunda kaldık. Bronz te- 
mizliğinde belli prosedürleri yapmak 
zorundayız. Anıtın alt tabakasındaki 
paslar temizlenince günlük oksitasyon 
durumu yaşandı. Böylece ortaya beyaz 
ve mavimtırak bir görüntü çıktı. Ama 
biz bunu polijen tekniğiyle aldık. Kaba, 
ince ve  nal temizliği ile anıt ilk günkü 
görüntüsüne döndü” dedi.

Demirciler Mahallesi Şemsiyeli Çeşme 
meydanına yapılacak olan heykel 
ile ilgili açıklama yapan Başkan 
Akın, “Demirciler Mahallesi’nde 
yapacağımız Demirci Ustası Heykeli için 
çalışmalarımızı başlattık. 

Bartın’ımızın geçmişinde büyük bir 
öneme sahip olan demircilik mesleği 
günümüzde hala adını verdiği sokakta 
devam etmektedir. Bizler de tarihimize 
ışık tutan bu mesleği Demirciler 
Mahalle- si’ne Demirci Ustası Heykeli 
yaparak bölgemize manevi değeri 
yüksek bir eser kazandırmış olacağız. 
Kent tarihimize ışık tutan mesleklerimizi 
yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

  

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Muhittin Böcek’in talimatı ile Türkiye’nin 
en anlamlı anıtlarından ve Antalya’nın 
simgelerinden olan Cumhuriyet 
Meydanındaki Ulusal Yükseliş Anıtı’nda 
meydana gelen yıpranma nedeniyle bir 
süre önce bakım, onarım ve temizlik 
çalışması başlatıldı. Anıtın bakım ve 
onarım çalışmaları aşama aşama 
yapıldı. Hava kirliliği, oksitlenme, egzoz 
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İzmit 
Belediyesi İZMİT’İN PERİLERİ AVRUPA YOLUNDA

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 
liglerin tescil edildiğini açıklamasının 
ardından Türkiye Kadınlar Basketbol 
Süper Ligi’ni 5. sırada tamamlayan 
İzmit Belediyespor, Avrupa heyecanı 
yaşatacak.

Akdeniz 
Belediyesi

BAŞKAN ENGELLİ SPORCULARLA 
BASKETBOL OYNADI

Akdeniz Belediye 
Başkanı M. 
Mustafa Gültak, 
belediyenin engelli 
basketbol takımı 
oyuncuları ile 
birlik- te sahaya 
çıktı, tekerlekli 
sandalyeye oturup 
idmana katıldı.

Akdeniz Belediye 
Başkanı Musta- 
fa Gültak, 
“10-16 Mayıs 
Engelliler Haftası” 

engelli basketbol takımı sporcuları ile 
birlikte idmana katılan Gültak, potaya 
basket attı. Gültak, “Sizler; engelli 
olmanın, hayat mücadelesinin önünde 
istenirse engel hiçbir olmadığını, spor 
dahil hayatın her alanında engelli 
bireylerin de başarılı olabileceğinin 
ispatısınız. Azminiz ve mücadelenizle 
engelli insanlarımıza örnek oluyor, yol 
gösteriyorsunuz. Bu anlamda haftanızı 
kutluyor ve sizlere teşekkür etmek 
istiyorum” dedi.

“Tüm imkanlarımızı seferber ettik”

Belediyenin engelliler için tüm imkan- 
larını seferber ettiğini anlatan Gültak, 
“Engelli derneklerimiz ve sivil toplum 
kuruluşlarımızla birlikte ortak proje- ler, 
hizmet ve çalışmalar üretiyoruz. Hiçbir 
şeyin hayatınıza ve ulaşmak istediğiniz 
hede erinize engel olamadığı güzel bir 
gelecek diliyor, sizlere ve ailelerinize 
sağlık, mutluluk ve başarılar temenni 
ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu 
koronavirüs salgını nedeniyle liglerin 
geri kalanının oynanmayacağını ve 
liglerin şampiyon ve küme düşme 
olmadan bu haliyle tescil edildiğini 
duyurdu. Böylelikle Türkiye Kadınlar 
Basketbol Süper Ligi’ni 5. sırada 
tamamlayan İzmit Belediyespor Kadın 
Basketbol Takımı, FIBA’dan gelecek 
onayın ardından önümüzdeki sezon 
Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Yıllar sonra büyük heyecan

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma 
Kaplan Hürriyet ve Kulüp Başkanı 
Uğur Koştur’un görev süresinin ilk yılı 
olmasına rağmen Periler yıllar sonra 
İzmit’e ve Kocaeli’ye, Avrupa heyeca- 
nını yaşatacak. Periler önümüzdeki 
sezon Euro Cup’a doğrudan katı- 
lırken, Euro Lig için ise eleme maçı 
oynayacak.

kapsamında, Akdeniz Belediye Spor 
Kulübü Engelli Bas- ketbol Takımını, 
Edip Buran Kapalı Spor Salonu’nda 
yaptıkları idman sırasında ziyaret etti. 
Sporculara çiçek takdim eden Başkan 
Gültak, Engelliler Haftası’nı kutladı. 
Ziyareti sırasında tekerlekli sandalyeye 
de oturarak, Akdeniz Belediyesi’nin 
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Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediyesi

ŞEHİDİN ADI FUTBOL SAHASINDA YAŞATILACAK

Kocaeli’nde hizmete 
hazır hale gelen 
Uzuntarla Futbol 
Sahası ve tesisle- 
rine, Van’daki çığ 
felaketinde şehit 
düşen Jandarma 
Astsubay Fatih 
Karagöz’ün adı verildi.

Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi ile Kartepe 
Belediyesi tarafından 
yapılan Uzuntarla 
Futbol Sahası ve 
tesisleri hizmete hazır 

Kayseri 
Büyükşehir 
Belediyesi

“KAYSERİ ATA SPORLARININ MERKEZİ OLACAK”

Anadolu Harikalar Diyarı’nın yanında 
Okçuluk Merkezi yapılması için 
çalışmalar start aldı. Başkan Memduh 
Büyükkılıç, 44 bin 500 metrekare inşaat 
alanına sahip olan tesisin yapıldığı 
bölgede incelemelerde bulundu. 
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve 
şehir merkezindeki yatırımlarla spor 
alanlarını çeşitlendirmeye çalıştıklarını 
vurgulayan Başkan Büyükkılıç, 
“Anadolu Harikalar Diyarı’nda yapılan 
tesis ata sporlarımızın merkezi olacak 
ve burada milli sporcular yetişecek. Ko- 
ronavirüs süreci yatırımlarımıza engel 
değil. Bu yatırımlarımıza destekleri 
nedeniyle Gençlik Spor Bakanımız 
ve Spor Toto Teşkilat Başkanımıza 
teşekkür ediyorum. Tesisler bir 
kompleks halinde olacak. İçerisinde 
spor salonu, tavla binası, açık ve 
kapalı manej alanları, tribünler ve 
sosyal tesisler yer alacak. İnşallah kısa 
zamanda böyle bir tesisi Kayseri’ye 
kazandıracağız” dedi.

 

hale geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Tahir Büyükakın da tesiste 
incelemelerde bulundu. 

Tesislerin virüs salgını sonrasında 
yeniden canlanacağını belirten 
Büyükakın, “Geçtiğimiz aylarda Van’da 
yaşanan çığ felaketinde şehit olan 
kahraman askerlerimizden biri de 
bölgemizde yaşayan Fatih Karagöz 
kardeşimizdi. Kartepe Belediye 
Başkanımız ile istişare ettik. Bu tesise, 
kendisi de genç bir kardeşimiz olan ve 
gençlere vatan toprağı için şehadetin 
nasıl kıymetli olduğunu sürekli 
hatırlatsın diye Fatih kardeşimizin adını 
verdik” dedi.

Kayseri Etnospor ve Okçuluk 
Merkezi’nin yapımına başlandı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh 
Büyükkılıç, kentin olimpik okçuluk ve 
at- çılığın merkezi haline geleceğini 
kaydetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
yeni bir tesisin daha yapımına başladı.
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Afyonkarahisar 
Belediyesi

DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI 
HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 3. 
kez Afyonkarahisar’da düzenlenecek 
Dünya Motokros Şampiyonası, Eylül 
ayında gerçekleşecek. Koronavirüs 
sürecinde normalleşmenin ilk adımları 
bu şampiyonayla atılacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Af- 
yonkarahisar Belediyesi’nin destekle- 
riyle Türkiye Motosiklet Federasyonu 
tarafından organize edilen Dünya 
Motokros Şampiyonası öncesi 
hazırlıklara başlandı. Eylül ayı içinde 
düzenlenecek Afyonkarahisar Mo- 
tosiklet ve Spor Festivali’nde, Dünya 
Motokros Şampiyonası MXGP, Dün- ya 
Motokros Şampiyonası (Gençler) MX2, 
Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası 
WMX, Avrupa Motokros Şampiyonası 
(Open) EMX Open’ın yer aldığı 4 büyük 
yarış yapılacak.

“Normalleşme sürecinin mesajı olacak”

Afyonkarahisar Belediye Başkanı 
Mehmet Zeybek, şampiyona ile dünyaya 
normalleşme sürecinin mesajını 
vereceklerini belirtti. Zeybek, “Dünyayı 
kasıp kavuran bir korona virüs hadisesi 
var. Bundan dolayı dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de spor müsabakaları, ligler, 
şampiyonaların tamamı ötelenmişti. Çok 
şükür dünyada belki de korona virüsle 
mücadelede en iyi, en olumlu tedbirleri 

alan tek ülkeyiz. Normalleşme sürecine 
de inşallah önümüzdeki günlerde, 
önümüzdeki aylarda gireceğiz. 
Normalleşme sürecine girdiğimiz 
andan itibaren de Zafer Haftasıyla 
birlikte eylül ayının ilk haftasında 
Dünya Motokros Şampiyonası’nın 
güzel ilimiz Afyonkarahisar’da 3.’sünü 
gerçekleştirerek bir mesaj vermek 
istiyoruz” dedi.

“Krizi fırsata çevirmeyi düşünüyoruz”

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yö- 
netim Kurulu Üyesi Mahmut Nedim 
Ülke ise tarihin netleştiğini belirte- 
rek, 4-5-6 Eylül’de Dünya Motokros 
Şampiyonası’na, Afyonkarahisar’ın 
ev sahipliği yapağını bildirdi. Ülke, 
“Aynı zamanda Türkiye, Motofest’e 
ev sahipliği yapacak. İnşallah sanki 
ilk sene heyecanıyla, ilk 2 seneden 
çok daha iyi bir organizasyonu yap- 
mayı planlıyoruz başkanımla. Türkiye 
Motosiklet Federasyonu olarak biz 
de bu krizi gerçekten Afyonkarahisar 
ve ülkemiz adına fırsata çevirmeyi 
düşünüyoruz. Çünkü turizm sektörü 
çok büyük bir darbe aldı, bu turizm 
sektöründe de Türkiye’nin tanıtımına 
Afyonkarahisar ve Dünya Motokros 
Şampiyonası ile çok önemli mesajlar 
vereceğiz” diye konuştu.
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Darıca

Belediyesi
SPORA 600 METREKARELİK YATIRIM

Kocaeli’nin Darıca 
Belediyesi gençlerin 
daha fazla sporla 
buluşabilmesi için 
600 metrekarelik 
bir alanda  tness ve 
dövüş sporlarının 
yapılacağı salonu 
hayata geçirdi.

Darıca Belediyesi, 
spora ve sporcu- ya 
yatırım yapmaya 
devam ediyor. 
Darıca Belediye 
Başkanı Muzaffer 
Bıyık’ın talimatıyla 

Şahinbey

Belediyesi SPOR EVE SIĞAR PROJESİ

olan vatandaşlar, belediyenin spor 
eğitimleri ile hem moral depoluyor hem 
de evde spor yapma imkanı buluyor.

“Evde de olsak da spor yapalım”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu, “Korona virüs salgını 
nedeniyle evlerinde kalan ve bu süreçte 
spor yapamayan vatandaş- larımızı 
unutmadık. Belediyemizin uzman 
eğitmenleri ile hazırladığımız eğitimleri 
tüm vatandaşlarımızın takip etmesini 
diliyoruz. Evde kalalım, ama hareketsiz 
kalmayalım. Sevgili hemşehrilerim, 
unutulmasın ki hayatımızda birçok 
konunun telafisi olabilir ancak sağlığın 
telafisi zor olur. Gerek kendiniz gerekse 
sevdikleriniz için lütfen evde kalın 
hareketsiz kalmayın. ‘Spor Eve Sığar’ 
projemizle sizlere hizmet vermeye 
devam ediyoruz. Ümit ediyorum ki 
en yakın zamanda, sosyal hayatın 
normalleştiği günlere kavuşacağız. Bir 
kez daha siz değerli vatandaşlarımızın 
evlerinde kalarak bu süreçte bizlere 
destek olmasını önemle rica ediyorum” 
dedi.

ilçede  fitness ve dövüş sporlarıyla 
ilgilenen gençlere yönelik yeni bir spor 
kompleksi haya ta geçirildi. Nenehatun 
Mahallesi’nde yer alan Deniz Yıldızları 
Lisesi içerisindeki Darıca Belediyesi 
Erkekler Havuzu’nun alt katı spor 
salonuna dönüştürüldü. Yaklaşık 600 

Korona virüs nedeniyle tüm spor 
kurslarını geçici olarak askıya alan 
Şahinbey Belediyesi, evde kalan 
vatandaşla- rın daha kaliteli zaman 
geçirmesi için sosyal medya üzerinden 
spor hizmeti veriyor.

Şahinbey Belediyesi, belediye 
bünyesinde devam eden ancak 
korona virüs salgını nedeniyle ara 
verilen spor kurslarına sosyal medya 
üzerinden devam ediyor. Belediyenin 
spor hocalarının hazırladıkları eğitimleri 
belediyenin sosyal medya hesapları 
üzerinden vatandaşlara sunuluyor. 
Salgın nedeniyle evde kalmak zorunda 

metreka- re alanda inşa edilen spor 
salonunda Darıcalılar, karate, muay 
thai ve boks gibi sporların yanı sıra  
tness sporları da yapabilecek. Alt katı 
spor salonu ve üst katında da sauna 
ve buhar odasıyla birlikte yüzme 
havuzu bir arada faaliyet gösterecek. 
Böylece Darıcalılar modern bir spor 
kompleksine kavuşmuş olacak.

“Darıca spor şehri olacak”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer 
Bıyık, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor 
Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül ile 
birlikte spor salonunu inceledi, spora 
yatırıma devam edeceklerini söyledi. 
Darıca’nın bir spor şehri olması için 
çalıştıklarını ifade eden Bıyık, “Burada 
Darıca’mızın yarınlarını teşkil edecek 
olan gençlerimizi ve çocuklarımızı 
yetiştireceğimiz bir spor salonu 
yaptık. Tüm Darıcalı hemşerilerimizi 
spor yapmaya ve yüzme havuzuna 
bekliyoruz” dedi.








