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BAŞKA
BiR TARIM 
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Kentlerde neler olup bittiğine, yerel yöneticilerin neyi nasıl 
yaptığına, valilerin ve belediye başkanlarının kendi kentlerinde 
neler planladığına, güzel bir Türkiye için hangi kentlerde hangi 

adımların atıldığına bakın. Köşesine bucağına bakın. 
Dağına taşına bakın. 

Türkiye’nin görülecek çok yeri, çok yanı var.

Türkiye’nin ilk yerel yönetim televizyonu  
Özelkalem TV, youtube’da yayında. 

Türkiye’nin her yeri Özelkalem.TV’de.
Açın Özelkalem TV’yi, Türkiye’ye bakın

Türkiye’yeTürkiye’ye
bakınbakın



İzle Bizi 
Türkiye

Valiler, belediye başkanları, akademisyenler, işinin ehli kişiler, özel sektörden çok önemli 

konuklar her çarşamba Özelkalem TV’de bir kent meselesini masaya yatırıyorlar.

Her çarşamba yerel yönetimlerin nabzı Özelkalem TV’de atıyor

#herşeygüzelbirtürkiyeiçin 

Yapılacak canlı yayınlardan haberdar olmak isterseniz, abone olmayı 

ve abone ol butonunun yanındaki çan simgesinden bildirimleri açmayı 

unutmayın. 

 

http://www.youtube.com/c/Özelkalemtv

ABONE OL
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Erengül Bilenser
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Ali Fuat Güven

Prof. Dr. Mete Tapan

Zekeriya Yıldırım

BASKI

Tel: (0212) 327 1 285
Faks: (0212) 327 1 286

www.ozelkalem.com.tr
ozelkalemhaber@epr.com.tr

6-21
KAPAK KONUSU
TARIMSAL KALKINMA

Özelkalem Dergisi,
basın meslek ilkelerine
uymayı taahhüt eder.

e’pr

Yaygın süreli yayın.

YABANCI BELEDİYE 
BAŞKANLARI
NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI 
ERIC ADAMS

32-36
Şahkulu Mahallesi,

Serdar-ı Ekrem Sokak No:15/A

Galata / İstanbul

Mas-Sit Matbaacılar Sitesi 
1. Cd. No:160 32204

Tel: 0212 438 0205 (pbx)
Fax: 0212 438 02 08

www.umutdoga.com.tr

İÇİ
ND

EK
İLE

RMerva Özbelli

(kalbimizde)

ozelkalem tv/

     



3EYLÜL/EKİM 2021

22-23
E-BELEDİYE
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
E-TİCARETİN ÖNEMİ 
DAHA DA ARTIYOR

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
DENİZLİ’DE E-BELEDİYE DÖNEMİ!

28-29

42-4337-38 40-41

ÇEVRE
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
ATIKLARA KARŞI BÜYÜK MÜCADELE
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BELEDİYELERDEN 
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26-27

46-4844-45

SOSYAL SORUMLULUK
TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

EN ‘SEMPATİK’ KAFE HİZMETTE!

KISA HABERLER 

İSTANBUL SARIYER BELEDİYESİ
İSTANBUL TUZLA BELEDİYESİ
KIRŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA MAMAK BELEDİYESİ

KISA HABERLER 

TEKİRDAĞ BŞB.
MUĞLA BODRUM  BELEDİYESİ
YALOVA BELEDİYESİ
ELAZIĞ BELEDİYESİ

GÜZEL BİR TÜRKİYE
GÖKÇEADA 
KUZEY EGE’DE BİR İNCİ: GÖKÇEADA

KISA HABERLER

ORDU BŞB.
SAMSUN BŞB.
AYDIN EFELER BELEDİYESİ
İZMİR BORNOVA BELEDİYESİ

EGİTİM
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
GENÇLERE YAPAY ZEKA EĞİTİMİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
EĞİTİME ‘TEKNO’ DESTEK

24-25
KÜLTÜR SANAT

ÇUKUROVA’DA ALTIN KOZA 
ZAMANI!

GEZEN SİNEMA BEYOĞLU’NA 
HAYAT VERDİ

30-31
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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN

Tarım demek üretim 
demek…Tarım demek bir 
ülkenin kalkınması demek… 
Tarım demek yaşam 
demek…Kısacası tarım 
demek her şey demek… 

Koronavirüs tüm dünyada 
yaşamın her alanını 
etkilemişken tarımın önemini 
bir kez daha anladık hep 
birlikte… Pandemi dönemi 
şu an yaşadığımız kriz gibi 
zamanlarda her ülkenin 
kendine yeterlilik meselesinin 
ne kadar önemli olduğunu 
gösterdi. İşte böyle bir 
dönemde çok önemli bir 
Tarımsal Kalkınma Zirvesi 
gerçekleşti. CHP’li çok 
sayıda belediye kendi 
ürettiği ürünleri sergiledi, 
deneyimlerini paylaştı, ‘başka 
bir tarım mümkün’ dediler. 
Bu renkli ve önemli zirveyi bu 
sayımızda kapak konumuz 
yapıyoruz. 

Zirveden yansıyanlar, 
konuşmalar, detaylar…

Tarımsal Kalkınma Zirvesi 
tüm ayrıntılarıyla dergimizde 
yer alıyor…

***

Dergimizde yine 
belediyelerimizden son 
haberler yer alıyor. 

Eğitimden, sağlığa, çevreden, 
kültür-sanata yapılan tüm 
güzel işlere her sayıda 
olduğumuz gibi yine ver 
veriyoruz…

Bu tür örneklerin daha da 
artmasını isteyerek…

Kimilerinin haberi bile 
olmadan mucizeler yaratan 
insanları, güzel kentleri, 
özverili yerel

yöneticileri vardır. Vardır ama 
bazen bütün bunları görmek 
zordur.

Ama bu kolay ve mümkün. 
Türkiye nasıldır görmek 
için, Türkiye’de neler oluyor 
bilmek için, Türkiye’nin kaşını 
gözünü, taşını toprağını daha 
çok sevmek için görmek 
lazım.

Türkiye’nin ne kadar güzel 
olduğunu, istenirse her 
şeyin nasıl çok daha güzel 
olabileceğini

Özelkalem dergisinden, 
Özelkalem TV’den ve 
Özelkalem.com.tr’den takip 
etmeye devam edin! 

Her şey güzel bir Türkiye için!

ERENGÜL BİLENSER
erengulbilenser@epr.com.tr





Kapak Konusu TARIMSAL K ALKINMA

Tarımsal kalkınma 
zirvesi 

Tarım demek üretim demek…Tarım demek bir ülkenin kalkınması demek… Tarım 
demek yaşam demek… Hele koronavirüs tüm dünyada yaşamın her alanını 

etkilemişken tarımın önemini bir kez daha anladı dünya. Pandemi dönemi şu 
an yaşadığımız kriz gibi zamanlarda her ülkenin kendine yeterlilik meselesinin 

ne kadar önemli olduğunu gösterdi. İşte böyle bir dönemde çok önemli bir 
Tarımsal Kalkınma Zirvesi gerçekleşti. Çok sayıda belediye kendi ürettiği ürünleri 

sergiledi, deneyimlerini paylaştı, ‘başka bir tarım mümkün’ dediler.
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CHP’nin düzenlediği, “Tarımsal 
Kalkınma Zirvesi”, Yenikapı’daki 
Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri 
ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. 
Zirvede, 160 CHP’li belediye ve 
300 kooperatifle birlikte üreticiler 
de yer aldı. Zirvede, CHP’nin 2024-
2028 yıllarındaki tarım politikaları 
vizyonu kamuoyuyla paylaşıldı. 
Zirvede konuşan CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarım 
krizinde var olan düzenin değişmesi 
gerektiğine vurgu yaptı. “Düzeni 
kimden yana değiştireceğiz? 
Halktan, üretenden, alın terinden, 
çalışandan yana değiştireceğiz. 
Havadan malı götürenlerden yana 
var olan düzeni değiştirmek bizi 
elimizde. Eğer varsanız; biz hazırız. 
Beraber bu düzen hep beraber 
değiştireceğiz” dedi. “Önemli bir 
soru. Nasıl değiştireceğiz?” diyen 
Kılıçdaroğlu, “Anayasa bunun 
kurallarını koymuş. O kurallara göre 

değiştireceğiz. Anayasa, 
madde 166; ‘Özellikle 
sanayinin ve tarımın 
yurt düzeyinde dengeli 
ve uyumlu biçimde 
hızla gelişmesini, ülke 
kaynaklarının verimli 
şekilde kullanılmasını 
planlamak, devletin temel görevidir’ 
diyorsun. 
Kim yapacak bunu? Siyasi iktidar 
yapacak” şeklinde konuştu. İktidarın 
gıda fiyatlarındaki artışı polisiye 
tedbirlerle çözmeye çalıştığını 
belirten Kılıçdaroğlu, “Baskıyla bu 
işin içinden çıkamazsınız. Fiyatların 
düşmesi, makul seviyeye gelmesi ve 
ülkede fiyatlarda istikrarın olmasının 
tek yolu, akılcı politikalardır. Aklı 
kullanmayıp da copu kullanırsanız, 
devleti yönetemezsiniz” ifadelerini 
kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit 
Torun ise, son yaşanan 

yerel seçimlerin yakın siyasi 
tarihimizin en önemli dönüm 
noktalarından biri olduğunun 
altını çizdi. “Halkımız bu seçimlerde, 
belediye kaynaklarını küçük bir 
azınlığa teslim eden, vatandaşın 
sorunlarını değil, kendi çıkarlarını 
önceleyen yönetim anlayışına, 
‘Artık yeter’ dedi” diyen Torun, “Ve 
bizlere de tarihi bir sorumluluk 
yükledi. Halkımız, sorunlarının 
çözümü için çareyi partimizde ve 
belediyelerimizde aramaya başladı. 
Bizim belediyelerimiz de 2,5 yılda 
verdiği hizmetlerle, halkımızın 
güvenini boşa çıkarmadı.” diye 
konuştu.
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Kırsalın gelişimi
yangını söndürür

“Kırsaldaki 
gelişim, 
kentlerde 
olan sağlıksız 
büyümeyi 
durdurur. 
Mutfaktaki 
yangını 
söndürür.”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, Marmara Bölgesi’nin, 
Türkiye’nin yüz ölçümünün yüzde 8,5’ine 
denk geldiği halde, nüfusun üçte birine ev 
sahipliği yaptığını, sanayinin de yüzde 50’si-
nin bu bölgeye yığıldığını belirterek, “Buna 
karşılık memleketin kırsal bölgeleri ise hızla 

boşalıyor. Bu gidişatı tersine çevir-
menin yolu, güçlü bir tarım politi-

kası inşa etmekten geçmektedir. 
Kırsaldaki gelişim, kentlerde 
olan sağlıksız büyümeyi 
durdurur. Mutfaktaki yangını 
söndürür” dedi. “İstanbul, 16 
milyonluk nüfusuyla Avru-
pa’nın en kalabalık şehri, en 
kalabalık metropolü. Milyonları 
bulan mültecileri de ayrıca 

belirtmeliyiz.” diyen İmamoğlu 
“2 milyonu aştığını net olarak 

biliyor ve yaşıyoruz. 
Böyle bir 

şehrin 
sorun-

larını 
çö-
ze-

bilmek olağanüstü bir çaba gerektiriyor. 
Bunu da yapıyoruz. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi bugün aynı anda 10 farklı metro 
inşaatı yapan dünyadaki tek belediye. 
Ancak 10 değil, 100 metro da yapılsa, eğer 
İstanbul’a yeni göç akınlarını önleyemezsek 
İstanbul’un ulaşım sorununa kalıcı bir çare 
bulmamız mümkün değildir.” ifadelerini 
kullandı.
Marmara Bölgesi’nden çeşitli örnekler 
veren İmamoğlu “En hazin örnek buradadır. 
Marmara Bölgesi, Türkiye’nin yüz ölçümü-
nün yüzde 8,5’dir. Nüfusun üçte birini ve 
sanayinin yüzde 50’sine yakınını bu bölgeye 
yığmışız. Buna karşılık memleketin kırsal 
bölgeleri ise hızla boşalıyor. Bu gidişatı 
tersine çevirmenin yolu, güçlü bir tarım 
politikası inşa etmekten geçmektedir. Bu 
politika, tarıma yeniden gelir getirici özellik 
kazandırarak, insanların doğdukları yerde 
refaha ulaşabilmelerini sağlar. Ben bir tarım 
çocuğuyum. Öyle doğdum öyle büyüdüm. 
Liseye kadar öyle büyüdüm. Onun huzuru-
nu, keyfini, yarattığı memnuniyeti o çocuk-
luğunda, gençliğinde yaşamış birisiyim. 
Dolayısıyla bunu çok iyi biliyorum. Kırsalda-
ki gelişim, kentlerde olan sağlıksız yönelimi 

durdurur. Mutfaktaki yangını 
söndürür. Ve bugün aslında 
burada şu an bunu görece-
ğiz. Birazdan dinleyeceği-
miz, göreceğimiz 2024-28 
tarım politikalarıyla ilgili 
partimizin çalışmalarının, bu 
sorunlara çözüm üretebi-
lecek, içeriğe ve araçlara 
sahip olacağından kesinlik-
le eminim.” dedi.

İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYE
BAŞKANI

EKREM
İMAMOĞLU
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI
TUNÇ SOYER

İzmir Büyükşehir Belediyesi de 
“CHP'li Belediyeler Tarımsal 
Kalkınma Zirvesi"nde yerini aldı. İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, katılımcılara İzmir'deki tarımsal 
faaliyetlerini anlatarak, "Küçük 
üreticilerin bir araya gelerek piyasa 
koşullarında rekabet edebilmesini 
sağlıyoruz" dedi.  Başkan Soyer, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 
2021 yılında tarımsal desteklemeler 
ve yatırımlara tahsis ettiği toplam 
miktarın 720 milyon lira olduğunu 
yani yıllık bütçenin yaklaşık yüzde 
8'ini kapsadığını söyledi. Mera 
hayvanları için 28 köyde 93 hayvan 
için içme suyu yaptıklarını göletler 
için ise 25 milyon lira harcadıklarını 
söyleyen Soyer, "İzmir tarımı ile 

başka bir tarımın nasıl olabileceğini 
tahmin ediyor ve adım adım bunu 
uyguluyoruz. İzmir tarımının farkını 
anlatmak için buradayız. Bugünkü 
hakim tarım politikasının özünde 
tohumu değiştirmek yetiyordu. 
Çünkü tohumu değiştirdiğiniz anda 
aslında her şeyi değiştiriyorsunuz. 
Peki biz İzmir'de ne yapıyoruz? Basit 
aslında biz de tohumu değiştiriyoruz. 
Yeniden atılan tohumlarımızı bu 
topraklara ait meyve ve hayvan 
ırklarını destekliyoruz. Alım ve 
satış garantileriyle küçük üretici 
kooperatifini güçlendiriyoruz. Küçük 
üreticilerin bir araya gelerek piyasa 
koşullarında rekabet edebilmesini 
sağlıyoruz. Ürün planlamasında ana 
odağı çiftçimizin yüksek gelir getiren 

ve su kaynaklarını tasarruflu kullanan 
yerel tohumları yaygınlaştırmaya 
çalışıyoruz. 2021 yılında tarımsal 
desteklemeler ve yatırımlara tahsis 
ettiğimiz toplam miktarın 720 milyon 
lira yani yıllık bütçenin yaklaşık yüzde 
8'i oluyor. Mera hayvanları için 28 
köyümüzde 93 hayvan için içme 
suyu yaptık. Göletler için 25 milyon 
lira harcadık. 1185 kilometrelik ova ve 
köy yoluna satir kaplama uyguladık. 
Ürünlerin yağışlı kış aylarında dahil 
12 ay boyunca pazara ulaşabilmesi 
için arazi üretim yollarına 286 
milyon liralık yatırım yaptık. Başka 
bir tarımın mümkün olduğu bir 
Türkiye'yi hep birlikte inşaa etme 
heyecanıyla hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum" diye konuştu.

BAŞKA BİR
TARIM MÜMKÜN!

“Başka bir tarımın 
mümkün olduğu bir 

Türkiye'yi hep birlikte inşaa 
etme heyecanı yaşıyorum” 
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2013 yılında 16 bin köyün kapatılarak 
mahalleye dönüştürülmesiyle tarıma 
büyük bir darbe vurulduğunu belirten 
Soyer, “Böyle olursa Türkiye tarımı 
çöker. Köyleri mahalleye çeviren 
yasanın çıktığı günden bu yana, 9 
yılda, Türkiye tarımı toplumun hiçbir 
kesiminin inkâr edemeyeceği bir 
düzeyde zarar gördü, örselendi, 
küçüldü. Bereket yerine, kuraklık 
ve yoksulluk biçmeye başladık” 
ifadesini kullandı. İzmir’de yoksulluk 
ve kuraklıkla mücadele etmek için 
tüm Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yeni 
bir tarım politikası oluşturduklarını 
belirten Soyer, “Maliyeti yüksek ve su 
kaynaklarını tüketen ithal tohumlar 
yerine, yeniden atalık tohumlarımızı, 
bu topraklara ait meyve ve hayvan 
ırklarını destekliyoruz. Küçük 
üreticileri destekliyoruz. Tarımsal 
planlama sistemimizle, bir bereket 
ekonomisi inşa ediyoruz” diye 
konuştu.  2022 yılı sonuna kadar 
yaklaşık 10 bin üretici ile sözleşmeli 
üretim anlaşması yapmış olacaklarını 

anlatan Soyer, “Kimse kusura 
bakmasın. Tarım tekelleri daha da 
büyüsün; yabancı şirketler borç 
batağı altında ezilen köylümüze 
daha da fazla ithal tohum, daha çok 
ithal ilaç, ithal yem ve hayvan satsın 
diye topraklarımızın kuraklaşmasına 
ve halkımızın yoksullaşmasına 
asla göz yumamayız. Partimiz ve 
belediyelerimiz, Türkiye tarımını 
içine düştüğü bu zor durumdan 
kurtaracak” dedi. 

SOYER
KÖYLÜLERE SESLENDİ

"Başka Bir Tarım Mümkün' mantığıyla 
inşa ettikleri İzmir Tarım stratejisinin, 
İzmir’den başlayarak tüm Türkiye’de 
yerli ve milli bir tarım ekonomisi 
inşa etmenin mümkün olduğunu 
gösterecek bir proje olduğunu 
ifade eden Soyer, şunları söyledi. 
"Bunun için üreticilerimize destek 
olmak ve onların, emeğinin karşılığını 
alarak doğduğu yerde doymasını 

sağlamak bizim için en öncelikli 
konuların başında geliyor. Çünkü 
çiftçimiz hak ettiğini almazsa, 
destek göremezse, bize miras 
kalan bu bereketli topraklarda 
üretim yapılamaz hale gelir ve 
ülkemizdeki tarım, tamamen çöker. 
Nitekim resmi rakamlar Türkiye’de 
özellikle son 20 yılda tarımın git gide 
küçüldüğünü açıkça gösteriyor.  
2012 yılında çıkarılan Büyükşehir 
Yasası ile toplamda 16 bin 220 köyün 
kapatılması da etken. O zaman 
köyler kapatılmasın diye sesimizi 
yükseltmiştik. 'Köyler gelecektir' 
demiştik. Nihayet buraların kırsal 
mahalleye dönüştürülmesi gündeme 
geldi. Ben buradan tüm köylülerimize, 
muhtarlarımıza sesleniyorum: 
Gelin kırsal mahalle statüsü için 
başvurularınızı yapın. Köylerimiz 
tekrar köy olarak hayatlarına devam 
etsinler. Zamanında yasa nedeniyle 
köylülerimizin elindeki imece ile 
elde edilen mallar elden çıkarılmak 
zorunda kaldı.
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KırsaldaKırsalda
kalkınma,kalkınma,
kenttekentte
sağlıklı büyüme!sağlıklı büyüme!

Adana Büyükşehir Belediyesi de 
tarım zirvesinde yerini aldı. Zirvede 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar 
da önemli bir sunum yaptı. Karalar 
“Üretimden nihai pazara kadar 
aracıların değil, üretici ve tüketicinin 
kârlı çıktığı dikey entegrasyonu 
sağlayan bir sistem geliştiriyoruz. 
Tarladan sofraya üreticinin aynı 
zamanda da tüketicinin yanında 
olarak ‘Kırsalda kalkınmayı, kentte 
sağlıklı büyümeyi’ hedefledik, şimdi 
hayata geçiriyoruz.” dedi. “Adana, 
festival fuar etkinliklerin artması ve ilin 
kültürel sanatsal organizasyonlara 
açık olması, havalimanının varlığı ve 
İlin ihraç limanlarına yakın olması, 
üretim ve pazarlama açısından 
kavşak noktasında olması ve ulaşım 
ağının gelişmiş olması nedeniyle 

tarımsal ticaret açısından da 
önemli bir yerdedir.” diyen Karalar 
“Adana’nın toplam ihracatının % 
27’sini tarım ve gıda sektörleri 
oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı. 
Pandemi dönemi çalışmalarından 
bahseden Karalar önemli rakamlar 
verdi. Karalar’ın sunumunda şunları 
söyledi:
-Nakdi Yardım; 15 İlçemizde, Tarımsal 
Üreticilerimizin mağduriyetine destek 
amaçlı, Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından nakdi yardım yapılmıştır. 
2.345 Çiftçiye; 1.145.351,00 TL, 74 
Balıkçıya; 37.000,00 TL
-Tarlada kalan tarımsal ürünler 
alınarak Sosyal Belediyecilik 
çalışmaları kapsamında dağıtımı 
yapılmıştır.
-Çiftçinin tarlada satmaya sorun 

yaşadığı tarla ürünler değeri fiyatına 
alınarak, çiftçinin satış problemine 
destek sağlanmıştır. 
Tarım A.Ş.’nin belediye bünyesinde, 
tarım ve kırsal kalkınma alanında 
faaliyet göstermesi için kurulması 
planlanan bir şirket olduğunu 
söyleyen Karalar “Temel amacı 
kırsal kalkınmanın geliştirilmesi ve 
projeler geliştirmek, Adana üreticisini 
eğitim ve örnek uygulamalar ile en 
doğru şekilde yönlendirmek, Adana 
ve ülke tarım ve hayvancılığına 
katkı sağlamak, Adana’da kırsal 
kalkınmanın sağlanması amacıyla 
üretimden pazarlamaya kadar 
her alanda çiftçiye, kooperatiflere 
birliklere vb. her türlü tarımsal 
işletme, kurum kuruluşlara destekler 
sağlamaktır.” dedi.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
ZEYDAN KARALAR

“Kırsalda 
kalkınmayı,

kentte sağlıklı 
büyümeyi’ 

hedefledik, 
şimdi hayata 
geçiriyoruz.”
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de 
`CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma 
Zirvesi’nde yerini alırken Tekirdağ 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Albayrak da sunumunda şu noktalara 
dikkat çekti: “Tekirdağ ili olarak 
Türkiye ortalamasının çok üzerinde 
verimliliği olan arazilere sahibiz. 
Arazilerinin önemli bir bölümünün 
amacı dışında kullanılmasına rağmen 
yüzölçümünün yüzde 62’sinde 
tarım yapılabilen Tekirdağ, bu 
özelliğiyle ülkemizde ilk sıradadır. 
Büyükşehir Belediyemizin beş 
temel vizyonundan biri olan tarım ve 
hayvancılık vizyonumuz kapsamında 
örnek projeler gerçekleştirdik. Meyve 

ve Sebze Toptancı, Su Ürünleri 
Toptancı Hali, Malkara Et Kombina 
Tesisini ilimize kazandırdık. İlimiz 
2014 yılında 7.080 dekar kapalı 
sulama sistemine sahipken, bu 
alana 7 yılda 8.140 dekar ilave 
ederek toplam kapalı sulama 
sistemi 15.220 dekara çıkardık. 64 
mahallemizde 76 adet hayvan içme 
suyu göleti, 163 mahallemize 235 
adet suvat yapımını tamamladık. 
Tarım alanında güneşin gücü 
projesini hayata geçirdik. Manda 
yetiştiriciliğine büyük destek verdik. 
Mera ıslahı projemiz kapsamında; 
126 mahallemizde 6 yılda 113.105 
dekar mera alanına 2.739.850 kg 

gübre atılmıştır. Zamansız ve aşırı 
otlatma nedeniyle dekar başına 50 
kg’a kadar düşen ot verimliliği en az 
4 kat arttırılarak 200 kg seviyelerine 
çıkarılmıştır. Arıcılığı geliştirme ve 
polinasyon projesi kapsamında arı 
kovanı dağıtımı ile önemli desteklerde 
bulunduk. Koyunculuk, bağcılık, 
meyvecilik vb. tüm tarımsal alanlarda 
üreticilerimize destek olacak projeleri 
hayata geçirdik. Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi olarak `̀ Var Gücümüzle 
Tarım’’ sloganımızla üreticilerimize, 
besicilerimize ve çiftçilerimize her 
daim destek olmaya ve önemli 
projeleri hayata geçirmeye devam 
edeceğiz” dedi.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR ALBAYRAK

Var gücümüzle ‘tarım’
diyeceğiz

“Üreticilerimize, 
çiftçilerimize

her daim
destek

olmaya ve 
önemli

projeleri
hayata 

geçirmeye 
devam 

edeceğiz”
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İstanbul’daki Avrasya Gösteri 
Merkezi’nde düzenlenen CHP’li 
Belediyeler Tarımsal Kalkınma 
Zirvesi’nde Belediye Başkanı 
Recep Gürkan da belediye olarak 
gerçekleştirdikleri çalışmaları paylaştı. 
Gürkan, bereketli topraklara sahip, 
iklimi ve coğrafi yapısı ile her türlü 
gıda maddesinin yetiştiği ülkemizde, 
Serhad Şehri Edirne’nin verimli 
toprakları, su kaynakları ve çalışkan 
üreticileri ile önemli bir tarımsal üretim 
merkezi olduğunu söyledi.
‘Yerli tohum yok olmasın’ diyerek, 
adeta bir tohum seferberliği 
başlattıklarını ve Edirne Belediyesi 
Yerli Tohum Bankasını kurduklarını 
belirten Gürkan, düzenledikleri Edirne 
Belediyesi Tohum Takas Şenliği’nde 
118 çeşit ve bin paket tohumu 
üreticiler ve toprakla buluşturduklarını 

söyledi. Gürkan, ayrıca yerli tohum 
takas ve dağıtımının yanı sıra Edirneli 
üreticileri desteklemek amacıyla 
ilkbahar aylarında üreticilerimize 
belediyemiz seralarında yetişen 
başta domates, karaağaç biberi, 
kış karpuzu, ayşekadın fasulyesi 
olmak üzere 50.000 adet ücretsiz 
fide dağıtımı yapıldığını söyledi. 
Dağıtılan tohum, fidan ve fidelerin 
meyvelerini vermesi ile üreticilerin 
ürünlerini değerinde bir fiyata direk 
üreticiye satması amacıyla da 
Üretici Kadınlar Pazarı’nı kurduklarını 
belirten Gürkan, “Pazar’da 150 üretici 
kadın yer almaktadır. Pazar’da satılan 
ürünler kadınların kendi yetiştirdiği 
ürünler olup, ticari amaçlı halden 
ya da toptancıdan alınan ürünlerin 
satışına izin verilmemektedir” 
ifadelerine yer verdi.

Aşkın simgesi, doğanın gülen 
yüzü, güzel kokuların anası olarak 
adlandırılan gülün anavatanının 
Edirne olduğunun yapılan 
araştırmalar sonucunda ortaya 
çıktığını belirten Gürkan, “Bu gül; 
Edirne Gülüdür. Belediyemizin 
Ziraat Mühendisleri Edirne Gülü’nün 
peşine düşmüş, Bulgaristan’ın 
Kızanlık Bölgesinde Edirne Gülü’nü 
tespit ederek Edirne’ye getirmiş, 
ekim ve çoğaltma işlemlerine 
başlamışlardır. Başta yağ ve gül 
suyu elde edilmesi olmak üzere 
çeşitli şekillerde yararlanılacak Edirne 
Gülü oluşacak Gül bahçeleri ile 
de önemli bir turizm destinasyonu 
oluşturmaktadır. Edirne Gülü’nün 
lansmanını da kasım ayının başında 
Karaağaç bölgemizde yapmayı 
planlamaktayız” diye konuştu.

“Edirne verimli toprakları, 
su kaynakları ve
çalışkan üreticileri
ile önemli bir
tarımsal
üretim
merkezi.”

Her zaman 
üreticinin yanındayız

EDİRNE BELEDİYESİ BAŞKANI RECEP GÜRKAN
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Zirveden 
Eskişehir’e 
tam not

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek de İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ev sahipliğinde 
düzenlenen ‘Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katıldı. 
Zirvede Antalya Büyükşehir Belediyesi enerji 
desteğinden, sulama projelerine, dijital tarımdan 
önleyici veterinerlik hizmetlerine kadar tarım ve 
hayvancılığa yönelik projeleri ile yer alıyor.  CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan 
Muhittin Böcek ile birlikte zirvenin en kapsamlı 
stantlarından biri olan Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nin standını gezerek projeler hakkında 
bilgi aldı. Böcek, “Üretimin ve verimin kaliteli hale 
gelmesi, üreticimizin kazancının artması için hayata 
geçirdiğimiz tarımsal projelerimiz ile buradayız. 
Girdi maliyetleri karşısında zorlanan üreticilerimiz 
elektrik faturaları yüzünden icralık olmuş durumda. 
Biz de çiftçimize enerji desteği sağlayarak 
maliyetlerini büyük oranda azaltıyoruz” dedi.

Tarımsal Kalkınma Zirvesi fuarına 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de 
katıldı. 160 belediyenin ve 300 tarım 
kooperatifinin katıldığı fuarda Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi tarımsal 
kalkınmayı teşvik edici örnek projelerini 
tanıttı. Fide ve fidan desteğinden 
canlı hayvan desteğine, ekipman 
desteğinden atıl durumdaki arazilerin 
tarıma kazandırılması kadar bir çok 
projeyi üretici ile paylaşan Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi, “Eskişehir’de 
Üretim Var” sloganı ile yaptığı 
çalışmalarını paylaştı. İpek böcekçiliği 
marul, domates fidesi, dut fidanı, 

manda ve küçükbaş hayvancılık, 2 
milyon metrekarelik boş arazilerin 
tarıma elverişli hale getirilmesi, 
arı kovanı ve ekipmanları, Üretici 
Market, yerel tohum, Halk Süt, Halk 
Yumurta ve Midas İpek Evi, Her 
Ev Bir Atölye Kadın Kooperatifi, 

Hanıneli Kadın Girişimi Üretim 
ve İşletme Kooperatifi, Mihalıççık 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 
Yıldıztepe Tüketici Kooperatifi, 
destek ve projelerini katılımcılara 
anlatan Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi fuarda tam not aldı.

Antalya da projelerini sergiledi
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Pazardaki 
ürünler 
vitrinde

Odunpazarı beğeni topladı

Kapak Konusu TARIMSAL K ALKINMA

Odunpazarı Belediyesi, Tarımsal 
Kalkınma Zirvesi’ne katıldı. 
Odunpazarı Belediyesi’nin 
tarımı ve üreticiyi destekleyen; 
kırsal kalkınmaya yönelik 
proje ve çalışmaları büyük 
beğeni topladı. Odunpazarı 
Belediyesi’nin standını ziyaret 
eden CHP Lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu, Başkan Kazım 
Kurt’u başarılı çalışmalarından 
dolayı tebrik ederek Arıköy’de 
üretilen balın tadına baktıArıköy, 
Solucan Gübresi Üretim Tesisi, 
tarıma kazandırılan boş verimli 
araziler ve topraksız tarım 
gibi tarımsal çalışmalarını 
Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne 
taşıyan Odunpazarı Belediyesi, 
katılımcıların beğenisini topladı.

Kartal Belediyesi de Cumhuriyet 
Halk Partili belediyelerin katıldığı ve 
Türkiye’nin tarım politikalarının masaya 
yatırıldığı ‘Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne 
katıldı. Kartal Belediyesi, açmış olduğu 
stantta 12 yıldan beri çevre ve halk 
sağlığına katkıda bulunmak, kimyasal 
gübreye alternatif olarak pazarlardan 
çıkan sebze-meyve atıklarının ve 
mutfak atıklarının Kırmızı Kaliforniya 

Solucanları yardımı ile organik 
gübreye dönüştürülmesini 
sağladığı ‘Kaliforniya Solucan 
Gübresi Projesi’ olmak 
üzere; tüketiciler ve Buğday 
Derneği ile Türkiye’nin farklı 
bölgelerinden gelen organik 

tarım üreticilerini buluşturduğu 
Kartal Ekolojik Pazarı’nda 
satışa sunulan ürünlerin yanı 
sıra Kültür Merkezlerinde 
devam eden el sanatları 
kurslarında yapılan çalışmaları 
da sergiledi.
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Turgutlu Belediyesi de Cumhuriyet Halk 
Partili Belediyelerin katılımıyla düzenlenen 
Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ndeki yerini 
aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, Turgutlu Belediyesi’nin standını 
ziyaret ederek Başkan Çetin Akın’dan 
ürünler hakkında bilgi aldı. Standı ayrıca 
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili 
Seyit Torun, CHP İzmir Milletvekili Kamil 
Okyay Sındır, il ve ilçe belediye başkanları 
da ziyaret etti. Turgutlu Belediye Başkanı 
Çetin Akın, “Genel Başkanımız Sayın Ke-
mal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekle-
şen CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma 
Zirvesi’nde 160 belediyemiz ve 300 
kooperatiflerimizle tarım politikalarımızı ve 
yol haritalarımızı paylaşmak için bir araya 
geldik. Her bölgemizde dayanışmamızı 
büyüterek ülkemizi tarımda hak ettiği re-
faha ulaştıracağız. Belediyemizin standını 
ziyaret ederek bizleri onurlandıran Genel 
Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 
başta olmak üzere standımıza gelen tüm 
misafirlerimize teşekkür ederim” dedi.

TARIMSAL K ALKINMA
Kapak Konusu

Umut Meyve ormanı ilgi çekti

Turgutlu ürünlerini tanıttı

Beylikdüzü Belediyesi de 
“CHP’li Belediyeler Tarımsal 
Kalkınma Zirvesi”ne katıldı. 
Tarımsal kalkınmada yeni 
politikalar ve üretici odaklı 
çözümler sunmak amacıyla 
düzenlenen zirvede 160 
belediyenin yanı sıra 300’ün 
üzerinde kooperatif de 
yerini aldı. Belediyeler ve 
kooperatiflerin tarımsal 
ürünlerinin de sergilendiği 
alanda, Beylikdüzü 
Belediyesi’nin kent tarımında 
üreten, paylaşan ve kendi 
kendine yeten bir kent olma 
yolunda kente kazandırdığı 
Yaşam Bahçesi’nden 

elde edilen mahsuller ve 
ilçe halkının toprakla olan 
bağını kuvvetlendirmek ve 
kent tarımını desteklemek 
amacıyla oluşturulan 15 
bin metrekarelik Umut 
Meyve Ormanı ve Hobi 
Bahçeleri’nde çoğaltılan ata 
tohumları da yerini aldı.
Zirvede Yaşam Bahçesi’nden 
elde edilen mahsuller ve 
ilçe halkının toprakla olan 
bağını kuvvetlendirmek ve 
kent tarımını desteklemek 
amacıyla oluşturulan Umut 
Meyve Ormanı ve Hobi 
Bahçeleri’nde çoğaltılan ata 
tohumları büyük ilgi gördü.
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Kadınların emeği takdir gördü

Hobi bahçesi ürünleriyle zirvede

Edremit Belediyesi de Tarımsal Kalkınma 
Zirvesinde Avrasya Gösteri Merkezi B-8 
standında yerini alarak çalışmalarını tanıttı.  
Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, 
Kılıçdaroğlu’na Edremit’in tarımda yaptığı 
atılımlar, ata tohumları, tarlada yetiştirilen ürünleri 
ve ileride yapılacak projeleri anlattı.  CHP Genel 
Başkanı Kılıçdaroğlu, duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek çalışmalarından dolayı Edremit 
Belediyesi’ni tebrik etti. Aynı zamanda 
zirveye Edremit’ten katılan ‘Güneşin Kadınları 
Kooperatifi’ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, 
kadınların üretimdeki yeri için yaptığı çalışmalar 
ve kooperatif isminin buna çok uygun olduğunu 
söyleyerek katılımcıları kutladı.  Kooperatiflerin 
sergiledikleri ürünler katılımcılar ve misafirler 
tarafından ilgi gördü.

Atakent Hobi Bahçesi’nde yetişen organik, birbirinden 
lezzetli ürünlerin yer aldığı Küçükçekmece Belediyesi 
standı da katılımcılardan büyük ilgi gördü. Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bir kent bele-
diyesi olarak, tarımla ilgili çok fazla ürünümüz olmasa 
da şehrin ortasında vatandaşlarımıza tarım yapma 
imkânı sağladığımız Hobi Bahçemizde yetişen ürünle-
rimizle buradayız. Onun hemen yanı başında sadece 

meyve ağaçlarının olduğu bir bahçemiz de bulunuyor. 
Burada yetiştirdiğimiz meyveleri maddi durumu iyi 
olmayan ailelere iletiyoruz. Anadolu’daki kooperatifler-
den, belediyelerimizin üretici kooperatiflerden doğru-
dan zaman zaman hem kendimizin kullanması hem 
de vatandaşa ulaştırmak açısından bir çalışmamız var. 
Katılım sağlayan tüm belediyeleri tebrik ediyor, fuarda 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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TARIMSAL K ALKINMA
Kapak Konusu

Tarım kenti Mersin 
tarım zirvesinde

3 gün süren ve CHP'li 160 belediyenin yanı 
sıra 300'ün üzerinde tarım kooperatifinin 
katıldığı, ayrıca belediyeler ve kooperatiflerin 
tarımsal ürünlerinin sergilendiği fuarda; Koru-
manın Başkenti Safranbolu standı yoğun ilgi 
gördü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit 
Torun, çok sayıda Büyükşehir, İl, İlçe ve Bel-
de Belediye Başkanı ile çeşitli kooperatif üye-
lerinin de ziyaret ettiği Safranbolu standında; 
Safranbolu Belediyesi görevlileri konuklara 
safran, Safranbolu kıtırı, safranlı lokum ve 
kolonya gibi ilçenin tescilli ürünlerini tanıttı.
Fuar ile ilgili açıklama yapan Safranbolu Be-
lediye Başkanı Elif Köse, “Burada, büyük bir 
yara haline gelen ülkemizdeki tarım sorunu 
ile ilgili neler yapılabilirin yanı sıra belediye-
mizin tarıma olan katkısını da anlama imkânı 
bulduk. Başta Sayın Genel Başkanımız 
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum." dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 
“CHP’li Belediyeler Tarımsal Kal-
kınma Zirvesi”nde yerini aldı. Be-
lediyelerin tarımsal üretime verdiği 
katkıların ele alındığı zirveye, Mer-
sin Büyükşehir Belediye Başkanı 
Vahap Seçer, Mersinden Kadın 
Kooperatifi Başkanı Meral Seçer 
ile birlikte katıldı. Mersin Büyükşe-
hir Belediyesi, tarım kenti Mer-
sin’de özellikle kırsal üretici odaklı 
yürüttüğü projeleri tanıtırken, iş bir-
liği içinde birçok projede kol kola 
yol aldığı Mersinden Kadın Koope-
ratifi, Akdeniz Renkli Eller Kadın 
Girişimi Üretim ve İşletme Koope-
ratifi, Tarsus Eshab-ı Kehf Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi, Çaltıbozkır 

Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, 
Anamur Tropikal Meyve Üretim ve 
Pazarlama Kooperatifi ile Mersin 
İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile stantta 
yerini aldı. Büyükşehir’in stan-
dında taze ve kuru gıda ürünleri, 
fermente ürünler, alternatif tarım 
ürünleri ve el sanatları ürünleri 
tanıtıldı. Zirvede ayrıca, Büyükşehir 
Belediyesi’nin Haydi Gel Köyümü-
ze Destek Verelim, Kazanç Projesi, 
Süt Senin Gurur Mersin’in, Mersin 
Hamile Bakım Sütü, Sanal Kadın 
Üretici Pazarı E-Ticaret Platformu, 
Yerel Ürünlere Sahip Çıkma Pro-
jesi, Mersinden Güneş Enerjisi ile 
Kurutma Tesisi gibi birçok projesi 
de tanıtıldı.

Korumanın başkenti: Safranbolu



E-ticaretin önemi
daha da artıyor 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘150’ci Yılda 
150 Proje’ kapsamında hayata geçirilen 
www.e38.com.tr isimli dijital platformda 
satılan ürünlerin bulunduğu KAYMEK 
İhtisas Merkezi’nde incelemelerde 
bulundu. Büyükkılıç, e-38’de ev tekstili, 
dekorasyon, hediyelik eşya, giyim, takı 
kategorilerinde iki binin üzerinde el sanatı 

eseri bulunduğunu söyledi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh 

Büyükkılıç, Büyükşehir 
Belediyesi’nin önemli 
hizmetlerinden olan e-38 
platformunun içerisinde 
satılan ürünlerin bulunduğu 
KAYMEK İhtisas Merkezi’ni 
inceleyerek, Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Serdar Öztürk, İşletme ve 
İştirakler Daire Başkanı 
Oğuzhan Postallı ve 
KAYMEK A.Ş. Müdürü 
Denizhan Burhan’dan 
bilgiler aldı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin sanat 
ve mesleki eğitimde 

markası olan KAYMEK’in el emeği göz 
nuru eserlerinin satıldığı elektronik ticaret 
sitesi olan www.e38.com.tr sitesini aylık on 
binlerce kişinin ziyaret ettiğini ifade eden 
Büyükkılıç, e-ticaret platformu e-38’in 
Kayseri’nin güzelliklerini tanıtmak için 
güzel bir fırsat olduğunu kaydetti.

‘KISA SÜREDE BÜYÜK 
KİTLEYE ULAŞACAĞIZ’

Hem tüketiciler, hem de satıcılar için avan-
tajlı olan e-ticaret ortamının her geçen 
gün öneminin arttığını ifade eden Başkan 
Büyükkılıç, yerel bir kuruluş olarak, bu 
alanda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. 
E-ticaretin kısa süre içerisinde daha büyük 
kitleye ulaşması için en ideal yollardan biri 
olduğunu söyleyen Büyükkılıç, “www.e38.
com.tr sitemizde Kayseri’nin güzelliklerini 
tanıtmak için güzel bir fırsat. Kendimizi 
geliştirmek durumundayız. Ürettiklerimizi 
kenara atmıyoruz, değerlendirerek hareket 
ediyoruz. Ayrıca sitede hem kentimizin 
tanıtımı yapılıyor, hem de geleneksel el 
sanatlarımızın gelecek kuşaklara aktarılı-
yor” diye konuştu.

Kayseri’de Başkan Dr. 
Memduh Büyükkılıç, 
Dijital Ticaret Projesi 

E-38 ürünlerini inceledi, 
“E-ticaretin önemi her geçen 

gün daha da artıyor” dedi.
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E-BELEDİYE

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı 
Dr. Memduh
Büyükkılıç
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Denizli’de e-belediye 
dönemi! Denizli’de hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa 

sunulmasını sağlaması için hayata geçirilen 
eBelediye Bilgi Sistemine geçiş süreci başladı.

İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye’deki be-
lediyelerin tek veritabanında ortak bir 
altyapıda, standart yazılımlarla tüm iş 
ve işlem süreçlerini elektronik ortamda 
yapabilmelerini ve yerel hizmetlerin 
elektronik ortamda vatandaşa sunulma-
sını sağlaması için başlattığı e- belediye 
Bilgi Sistemi’ne geçiş çalışmaları Denizli 
Büyükşehir Belediyesi’nde başladı. Bu 
kapsamda İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından e-be-
lediye Bilgi Sisteminde geliştirilmesi 
tamamlanan mali ve idari modüllerin 
tanıtım ve eğitim programı düzenlendi. 
Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Salonu’nda düzenlenen programa 
İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel 
Müdür Yardımcısı Kemal Sucak, Denizli 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanı Ahmet Tamer Bezmez 
ve sistemi kullanacak personel ile eği-
timciler katıldı.

BÜYÜKŞEHİR’İN HEDEFİ 
İLK OLMAK

Sistemin hayata geçişi ile Türkiye’deki 
tüm belediyelerin ortak bir platformda 
buluşacağı, belediyelerin tüm işlemlerini 
elektronik ortamda kesintisiz bir şekilde 
yapabileceği, her türlü ihtiyaca göre 
standart yazılımların sağlanacağı, 
kırtasiye ve bürokrasinin azaltılacağı, 
hizmetlere standart getirileceği ve 
yatırımların daha da hızlanacağı gibi 
birçok yararı bulunduğu kaydedildi. 
Toplantıda, Denizli Büyükşehir 
Belediyesinin, eBelediye Bilgi Sistemi’nin 
tüm modülleri ile kullanıma geçişte 
Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri 
içinde ilk olmayı hedeflediği belirtildi.

E-BELEDİYE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



EĞİTİM

Gençlere yapay zeka eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bilim 
ve teknolojide dışa bağımlığın azaltılmasına, 
teknolojiyi üreten ve geliştiren bireylerin 
yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 
Teknoloji Atölyelerini hayata geçiriyor. İBB 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 
Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle başlayacak 
eğitimler, ilk etapta Bakırköy, Beyoğlu, 
Esenyurt, Fatih, Ümraniye ve Tuzla’da 
açılacak Teknoloji Atölyelerinde Ekim ayında 
başlayacak.

İlkokul 4 ve 5’inci sınıflara 
yönelik; Bilgisayarsız 
Bilgisayar 

Bilimi Etkinlikleri, Bilgisayar Oyunu Tasarımı 
ve Geliştirme, Grafik Tasarım ve Üretim 
eğitimleri verilecek ve 4 ay sürecek. İki 
dönemde toplam 8 ay sürecek olan 6, 7, 9 
ve 10’uncu sınıftaki gençlerin eğitimlerinde 
ise bilgisayar mühendisliğinin temelini 
oluşturan dersler görülecek. Öğrencilere; 
Programlama ve Kodlama, Mobil Uygulama 
Geliştirme, Grafik Tasarım, Yapay Zeka, 
Robotik Uygulamaları, Proje Geliştirme 
eğitimleri verilecek.

SINAV SONUÇLARI WEB’DEN 
DUYURULACAK

İBB Teknoloji Atölyeleri sınavı için 3 
bin 500 kişi başvuru yaptı. 
Sınavın içerikleri İBB’nin 
Teknoloji Atölyeleri’nde işbirliği 

yaptığı Boğaziçi Üniversitesi 
tarafından hazırlandı. Öğrenciler 

Matematik, Türkçe ve Fen 
sorularını cevaplandırdı. Ayrıca, 
problem çözme ve algoritma 
becerileri de ölçüldü. İBB 
Teknoloji Atölyeleri’ne sınavda 
başarılı olan 720 öğrenci 
kabul edilecek. Başarılı olanlar 
teklonojiatolyeleri.ibb.istanbul 
WEB adresinde duyurulacak.

Boğaziçi 
Üniversitesi 
iş birliğiyle 

düzenlenen 
İBB Teknoloji 
Atölyelerinde; 

öğrencilere 
yapay zeka, 

robotik, oyun 
tasarımı ve 

kodlama gibi 
yeni nesil 
teknoloji 

eğitimleri 
verilecek.
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EĞİTİM

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
çocukların geleceğin dili olarak 
gösterilen robotik kodlama 
ve yazılım alanlarında daha 
sağlıklı eğitim alabilmeleri için 
‘Bilişim Atölyeleri’nin ilkini açtı. 

Bursa’da çocukların ve gençlerin eğitim 
alanlarının iyileştirilmesine yönelik birçok 
çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, tüketen 
değil üreten bir nesil olarak yetiştirilmeleri 
amacıyla eğitim hayatına katkı sunmaya 
devam ediyor. Milli Eğitime bağlı okullarda 
öğrencilerin robotik kodlama ve yazılım başta 
olmak üzere teknoloji üretmeleri için ‘Bilişim 
Atölyeleri’ oluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu 
kapsamdaki ilk atölyeyi Nezir Gencer İmam 
Hatip Ortaokulu’nda hizmete aldı. 

‘GELECEĞİN DİLİ OLAN 
KODLAMA DİLİNİ ÖĞRETİYORUZ’
Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere ve eğitim 
camiasına hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocukların bir 
buçuk yıldır ayrı kaldıkların okullarını özlediğini 
söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
eğitime çok yakın durduğunu ve ciddi destekler 
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Eğitime ‘tekno’ destek
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

verdiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, “Fiziki imkanların 
iyileştirilmesinin yanında çocukların farklı eğitim faaliyetleriyle 
alakalı çalışmalar yapıyoruz. 2012 yılından beri Bilim ve 
Teknoloji Merkezi, Bursa’ya hizmet veriyor. Çocuklarımız 
buradan ciddi istifade ediyor. Bilimsel atölyeler, Science 
Expo, Astrofest gibi uygulamalar yapıyoruz. Teknofest’in 
farklı ayaklarına katılarak ve destek vererek özellikle yüksek 
teknolojili sanayiinin gelişimi için altyapı oluşturuyoruz. 2018 
yılından bu yana gerçekleştirilen Robokod robotik kodlama ve 
yazılım eğitimleri ile binlerce çocuğumuza geleceğin dili olan 
kodlama dilini öğretiyoruz. Bu kapsamda 2 adet otobüsümüz 
okulları geziyor. Yazılım ve kodlama eğitimi alan çocuklarımız 
proje grupları kurarak Teknofest gibi yarışmalara ürettikleri 
teknolojilerle katılıyor” dedi. Uzun bir aradan sonra okullarına 
ve öğretmenlerine kavuştuklarını için mutlu olduklarını dile 
getiren öğrenciler, ‘Bilişim Atölyesi’ni okullarına kazandıran 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Alinur Aktaş’a 
teşekkür etti.
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ÇEVRE

Atıklara karşı büyük mücadele

Antalya’da yüzey suyu atık kapanları ile 1800 kg atığın denizi kirletmesi önlendi. Antalya’da yüzey suyu atık kapanları ile 1800 kg atığın denizi kirletmesi önlendi. 
Toplanan atıklar da ayrıştırılarak ekonomiye tekrar kazandırılıyor.Toplanan atıklar da ayrıştırılarak ekonomiye tekrar kazandırılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 9 
yaşındaki Mira’nın hayalini gerçekleştirerek, hizmete koyduğu, 
yüzey suyu atık kapanları projesi ile 7 ayda 1800 kilogram atığın 
denize taşınması engellendi. Proje ile Arapsuyu 1 ve Arapsuyu 
2 derelerine yerleştirilen atık kapanları ile toplanan atıklar deniz 
florasının korunmasına büyük katkı sağlıyor.
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Mira hayali 
olan derelerin taşıdığı çöplerin denize ulaşmasını engelleyen 
projesini resmederek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Muhittin Böcek’e göndermişti. Mira’nın 
projesini çok beğenen Başkan Muhittin 
Böcek, ekibi ile birlikte harekete geçerek 
“Yüzey suyu atık kapanı” projesini 7 ay önce 
hayata geçirmişti.

PROJE KATKI SAĞLIYOR
Proje kapsamında Konyaaltı Sahili üzerinde 
yer alan Arapsuyu 1 ve Arapsuyu 2 derelerine 
yerleştirilen yüzey suyu atık kapanları 
yaklaşık 1800 kilogram atığın denize 
taşınmasını engelledi. Atık balıkçı ağlarını 
geri dönüştürerek uygulanan ‘Yüzey suyu 
atık kapanı’ projesi topladığı atıklarla deniz 
florasının korunmasında büyük katkı sağlıyor.
Arapsuyu 1 ve Arapsuyu 2 dere ağızlarında 
yer alan yüzey suyu atık kapanları Deniz 
Şube Müdürlüğü tarafından haftada bir 
periyodik olarak temizleniyor. İki dere 
ağızından haftada ortalama 65 kilogram 
atık toplanıyor. Toplanan atıklar ayrıştırılarak 
ekonomiye tekrar kazandırılıyor.
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ÇEVRE

Atık pil dizme
rekoru Kocaeli’de

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Atık pillerin doğaya 
verdiği zararlara dikkat 
çekmek için rekor 
denemesi gerçekleştirildi. 
En uzun atık pil dizme 
rekoru kırıldı. 

düzenleniyor. 2010 yılından bugüne 
değin; okullar arasında her yıl ge-
leneksel olarak düzenlenen Atık Pil 
Toplama Kampanyalarında 170.789 
kilogram, diğer toplama noktala-
rından ise 224.616 kilogram olmak 
üzere toplam 395.405 kilogram atık 
pil kaynağında ayrı toplanarak geri 
kazanım tesisine gönderildi. Piller; 

civa, kadmiyum, kurşun, çinko, 
mangan, lityum, demir, nikel, kobalt 
ve kimyasal maddelerden üretili-
yor. Bir adet pil 4 metreküp toprağı 
zehirleyebiliyor. Metallerin yarattığı 
su kirliliği sudaki ekosistemi alt üst 
edebiliyor. Pillerin içindeki tüm mad-
delerin zararı kimi zaman öldürücü 
boyuta ulaşabiliyor.

Atık piller konusunda farkındalık 
çalışmalarına gerekli tüm desteği 
veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; 
sıfır atık hedefi doğrultusunda israfın 
önlenmesi, atıkların kaynağında ayrı 
toplanması, bu atıkların geri kaza-
nımı ve döngüsel ekonomiye katkı 
sağlanması maksadıyla çalışmalarını 
sürdürüyor.
Kocaeli’de atık pillerin çevre ve insan 
sağlığına zarar vermeksizin toplan-
ması, taşınması ve geri kazanımı 
çalışmaları; Büyükşehir Belediyesi 
koordinasyonunda ilçe belediyeleri, 
TAP Derneği ve Exitcom Recyling 
işbirliği içerisinde sürdürülüyor. Atık 
pillerin kaynağında ayrı toplanması 
maksadıyla; kamu kurum ve kuruluş-
ları, sağlık kuruluşları, işyerleri/tica-
rethaneler vb. yerlere atık pil toplama 
bidonları/toplama kutuları konuluyor. 
Kaynağında ayrı toplamanın önemi-
ne dikkat çekmek ve çevre bilinci-
nin aşılanması amacıyla, okullarda 
eğitim ve bilinçlendirme seminerleri 



SOSYAL SORUMLULUK
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İzmir 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanı 
Tunç Soyer 
toplumsal 
cinsiyet 
eşitliği ilkesi 
doğrultusunda 
Turuncu 
Dernek, Eşit 
Yaşam Derneği 
ve İZİKAD 
ile kadın 
çalışmalarının 
desteklenmesi 
protokolüne 
imza attı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer Turuncu Dernek, Eşit 
Yaşam Derneği ve İZİKAD ile kadın 
çalışmalarının desteklenmesi protokolünü 
imzaladı. Törene Eşit Yaşam Derneği 
Kurucu Başkanı Nazik Işık, Turuncu 
Dernek Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir 
İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Betül Sezgin, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Gaziemir 
Belediye Başkanı Halil Arda’nın eşi 
Deniz Arda, oda, birlik ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 
Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek 
adına yapılan çalışmalara önem 
verdiklerinin altını çizen İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu üç 
protokol İzmir’de toplumsal cinsiyet 
eşitliğini güçlendirme çalışmalarımız için 
bir kilometre taşı niteliğinde. İzmir’de 
uzun zamandır toplumsal cinsiyet eşitliği 
savunuculuğunu misyon edinen Turuncu 
Dernek ile protokolümüz, belediyemizin 
farklı birimlerinde görevli çalışanlarımızın 

toplumsal cinsiyet eşitliğine dair 
farkındalığını artırmayı hedefliyor. 
Bu kapsamda Turuncu Dernek ve 
Kadın Çalışmaları Müdürlüğümüz 
tarafından ortak eğitimler ve atölyeler 
düzenlenecek” dedi.
Soyer protokol kapsamında belediyenin 
başvuranı veya ortağı olduğu ulusal ve 
uluslararası projelerde kadınları ve kız 
çocuklarını güçlendirmek için beraber 
hareket edeceklerini de hatırlattı ve “Pek 
çok başarılı iş insanının üyesi olduğu 
Turuncu Dernek, inanıyorum ki, İzmir’de 
kadın istihdamını geliştirme hedefimize 
değerli katkılar sunacak” şeklinde 
konuştu.
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SOSYAL SORUMLULUK

EN ‘SEMPATiK’
KAFE HiZMETTE!

Bahçelievler’de down 
sendromlu gençlerin 

personel olarak 
çalıştığı ‘Sempati 
Sosyal Tesisleri’ 

hizmete açıldı.
Down sendromlu 

gençlerin mutluluğu 
görülmeye değerdi.

Bahçelievler Belediyesi, down 
sendromlu gençlerin çalıştığı 
“Sempati Sosyal Tesisleri” 
hizmete açtı. Açılış sonrası tesisin 
down sendromlu çalışanları, 
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. 
Hakan Bahadır ve beraberindeki 
protokol üyelerine çay servisi yaptı. 
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. 
Hakan Bahadır, “Bahçelievler’de 
sosyal tesislerimizi yeni açmaya 
başladık. Bu 4’üncü tesisimiz ama 
bunu çok daha farklı konsepte 

BAHÇELBAHÇELiiEVLER BELEDEVLER BELEDiiYESYESii

yaptık. İşletmeyi belediye olarak 
biz çalıştıracağız vatandaşlarımıza 
sadece maliyetlerini alarak kar amacı 
gütmeden sosyal tesisi sunacağız. 1 
liraya çay veriyoruz örneğin. Burada 
yaptığımız çok farklı bir şey, down 
sendromlu çocuklarımız çalışacak, 
burada 7 tane çocuğumuz 
çalışacak. Bu çocuklarımız 
vatandaşlara hizmet edecek. Hizmet 
ederken onlar sosyalleşecek, aileleri 
rahatlayacak. Vatandaşlarımız da o 
down sendromlu çocuklarımızdan 
hizmet alırken mutlu olacak” 
açıklamasında bulundu. Aylin Galata 

adındaki bir genç de “Burası bizim 
için çok güzel oldu. Açıldığı için, 
engellilerimiz burada çalıştığı için 
çok memnunuz. Onlara bir iş yeri 
açıldı burada. Halk pazarında da 
bunların bir yeri var çok güzel. 
Alışverişimizi gidip oradan 
yapıyoruz. Ayrı bir yerden 
yapmıyoruz” şeklinde konuştu.  
Açılan tesisle ilgili izlenimlerinin güzel 
olduğundan bahseden Huriye Kaya, 
“Şu anda intiba çok güzel, çocuklar 
da çok iyi. Down sendromlular harika 
olmuş topluma kazandırılmaları 
açısından” dedi.
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ÇUKUROVA’DA ALTIN 
KOZA ZAMANI!
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar’ın başkanlığında 28’in-
cisi düzenlenen Uluslararası Adana 
Altın Koza Film Festivali’nde ‘En İyi Film 
Ödülü’nü Zeynep Çupur’un  yönettiği 
Yaramaz Çocuklar filmi aldı. ‘’En İyi Ka-
dın Oyuncu’’ Ödülü’nü Koridor filmin-
deki performanslarıyla Emel Göksu ve 
Ayşe Demirel paylaşırken, ‘’En İyi Erkek 
Oyuncu’’ Ödülü’nü Cemil Şov filminde-
ki performansıyla Ozan Çelik aldı.
Törende açılış konuşmasını yapan 
Festival Onursal Başkanı ve Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar, konukları ve sanatçıları selam-
layarak başladığı hitabında, “Sanatın, 
kültürün, sinemanın, Orhan Kemal’in, 
Yaşar Kemal’in, olağanüstü doğal gü-
zelliklerin, barışın, kardeşliğin, lezzetin 
kendi Adana’dan tüm Türkiye’yi sevgi 
ve saygı ile selamlıyorum” dedi. Pan-
demiden dolayı yaklaşık 2 yıldır çok az 

film çekildiğini, buna rağmen festivale 
katılımın yoğun olduğunu hatırlatan 
Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi: 
“Bu da Altın Koza Film Festivali’nin 
başarısıdır. Jüri üyelerimiz filmleri büyük 
emekle değerlendirdiler. Onlara ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. Birbirinden 
güzel eserleri değerlendirirken tabii 
ki seçim yapmakta zorlandılar. Bu yıl 
Altın Koza’yı diğer yıllardan farklı olarak 
halkın ayağına da taşıdık. Mahallelerde, 
köylerde, ilçelerde, 30 noktada yazlık 

sinema gösterimleri gerçekleştirdik. 
Bu konuda nostalji yaşattık. Adana’da 
1900’lü yılların başında başlayan 
sinema serüvenini, festival kapsamında 
binlerce insanın film seyrettiği sinema 
gösterimleriyle sürdürdük. Sinemayı 
insanlarımızın ayağına götürdük.” dedi. 
Adana Valisi Süleyman Elban da “50 yılı 
aşkın süredir yapılan bu festival inşallah 
önümüzdeki dönemde daha da gelişe-
cek. Özellikle uluslararası niteliği daha 
da belirginleşecek.” dedi.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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GEZEN SİNEMA 
BEYOĞLU’NA HAYAT VERDİ

Gezen Sinema TIR’ı Beyoğlu’nda 
sinemaseverlerle buluştu. Gezen Sinema 

TIR’ı hem çocukları hem de yetişkinleri 
sinemayla buluşturdu.

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Daire 
Başkanlığı’nın Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm 
İstanbul Projesi kapsamında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nca başlatılan Gezen Sinema TIR’ının 
Eylül ayındaki ilk durağı Beyoğlu oldu. Kasımpaşa 
Cezayirli Hasan Paşa Parkı’nda kurulan Gezen 
Sinema TIR’ı Beyoğlu Kaymakamlığı’nın 
himayesinde, Beyoğlu Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde etkinliklerine başladı. Hem çocukları 
hem de yetişkinleri sinemayla buluşturmayı 
hedefleyen TIR, Beyoğlu’nda renkli anlar yaşattı.
Gezen Sinema TIR’ı gündüz kuşağında çocukları 
beyaz perde ile buluşturdu. 10.00-15.00 saatleri 
arası gerçekleştirilen etkinliklerde Rafadan Tayda, 
Kral Şakir ve Bizim Köyün Şarkısı gibi birbirinden 
eğlenceli çocuk filmlerinin gösterimleri yapıldı. 
Arkadaşlarıyla birlikte sinema keyfini yaşayan 
çocuklara, Kovid-19 kuralları eğlenceli etkinliklerle 
öğretildi. Saat 20.30 başlayan Akşam kuşağında 
ise Türk Sineması Yeşilçam kuşağı filmleri 
seyirciyle buluştu. Beyoğlulular ailece açık hava 
sinemasının keyfini doyasıya yaşadı.
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NEW YORK BELEDİYE BAŞK ANI / ERIC ADAMSYabancı Belediye Başkanları

Maaşlar
kripto 
parayla!
Kripto para, takas 
işlemlerinde 
kullanılabilen, 
tamamen dijital, 
şifrelenmiş, 
sanal para birimi. 
Kimilerine göreyse 
geleceğin para 
birimi…Bu para 
birimi hayatımıza 
daha çok girerken 
New York’un yeni 
belediye başkanı 
Eric Adams, ilk üç 
maaşını bitcoin ile 
alacak. Adams “New 
York kripto paraların 
merkezi olacak” 
diyor.
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NEW YORK BELEDİYE BAŞK ANI / ERIC ADAMSYabancı Belediye Başkanları
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NEW YORK BELEDİYE BAŞK ANI / ERIC ADAMSYabancı Belediye Başkanları

New York’un bu hafta düzenlenen 
seçimlerde yeni belediye başkanı seçilen 
Eric Adams, ilk üç maaşını bitcoin ile 
alacak. Demokratlar’ın adayı iken oyların 
yarısından fazlasını alarak belediye 
başkanı seçilen Adams, görevine ocak 
ayında başlıyor.
Adams, Twitter’dan yaptığı açıklamada 
New York’un kripto para endüstrisinin ve 
hızla büyüyen diğer yenilikçi sektörlerin 
merkezi olacağını söylüyor. Adams, 
Bloomberg’in radyo programında 
yaptığı açıklamada Miami’de olduğu 
gibi New York’ta da şehre ait bir kripto 
para ortaya çıkarmak istediğini söyledi. 
Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, 
şehre ait bir kripto para yaratarak bu 
açıdan adım atan ilk siyasetçi olmuştu. New 
York’un ekonomik kalkınma birimi 2019 yılında 
Manhattan’da bir blok zincir merkezi kurdu; ancak 
Bloomberg’in haberine göre bu merkezin internet 
sitesi çalışmıyor, merkez de telefonlara dönmüyor. 
Miami Belediye Başkanı Francis Suarez de 
bundan sonraki maaşının yüzde 100’ünü bitcoin 
ile alacağını açıklamıştı.
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NEW YORK BELEDİYE BAŞK ANI / ERIC ADAMSYabancı Belediye Başkanları

Ancak bu aşamada Suarez maaşını 
belediyeden bitcoin şeklinde almayacak, 
dolarla aldığı maaşın bir ödeme sistemi 
üzerinden bitcoin'e dönüşürek hesabına 
geçmesini sağlayacak.  Suarez, Ağustos 
ayında CityCoins adlı şirket ile çalışarak 
MiamiCoin adlı bir kripto paranın 
oluşturulmasını sağlamıştı. MiamiCoin, 
kripto paranın kullanıcıların bilgisayarları 
tarafından oluşturulmasının ardından 
değerin %30’unu direkt olarak şehrin 
hesaplarına aktarıyor. Washington Post’un 
haberine göre MiamiCoin’in kullanımından 
dolayı Ağustos ayından bu yana şehir 7 
milyon dolar kazandı. Suarez, Bloomberg'e 

mail ile yaptığı açıklamada Adams ile iyi 
bir arkadaş olduklarını ve bu arkadaşça 
rekabetten ötürü mutlu olduğunu söyledi. 
Aynı zamanda Adams'ın Amerikan şehirlerini 
kripto parada öncü konuma yerleştirmekte 
ve finansal sistemi demokratikleştirmekte 
kendisine katıldığı için sevindiğini aktardı. 
Adams ve Suarez'in bu adımı bitcoinin bir 
para birimi olarak kullanılmasının önünü 
açacak mı henüz bilinmiyor.
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Oyların yüzde 67'sini alarak 
bu hafta seçilen Adams, 
New York tarihinin ikinci 
siyah belediye başkanı 
olarak görev yapacak. 
61 yaşındaki Adams, 
kamu güvenliğini 
kampanyasının 
merkezine 
koymuştu. 
1984 yılında 
polis 
memuru 
olarak 
göreve 
başlayan 
Adams, 
başkomiser 
olarak 2006'da 
mesleğini 
bıraktıktan sonra 
siyasete atıldı.
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Güzel Bir Türkiye

Kuzey Ege’de bir inci:
GÖKÇEADA
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GÜZEL BİR TÜRKİYE - GÖKÇEADA

Gökçeada, Ege Denizi’nin kuzeyinde 
yer alan, Çanakkale’ye bağlı bir 
ada. Tanıdıkça daha çok keşfetmek 
isteyeceğiniz bu doğa harikası yer, 
birbirinden farklı birçok unvanı elinde 
bulunduruyor: Öncelikle Türkiye’nin 
en büyük adası ve Türkiye’nin 
en batı noktası da burada. Aynı 
zamanda Cittaslow hareketine üye 
belediyelerden bir tanesi. Eğer 
siz de yıllarca Türkiye’ye bırakılan 
iki adadan biri olarak adını duyup 

hiç gitmeyenlerdenseniz, nam-ı 
diğer Imbros’un sizi tüm alçak 
gönüllülüğüyle huzura davet ettiğini 
bir yere not edin.
Gökçeada’da Merkez dâhil 12 
yerleşim birimi bulunuyor ve 12 
yerleşim yeri adeta tarih kokuyor…. 
Bunlardan Zeytinliköy, Kaleköy, 
Tepeköy, Dereköy ve Bademli eski 
Rum köyleri ve şu anda koruma 
altında. Geriye kalan Uğurlu, Eşelek, 
Yeni Bademli gibi köyler ise yeni 
yerleşim yerleri.  Gökçeada yavaş 
yaşamın ne demek olduğunu 
anlayabileceğimiz, şehir ve doğa 
bütünleşmesinin mümkün olduğunu 
görebileceğiniz nadir yerlerden birisi. 
Gökçeada, vahşi doğasında göz 
alabildiğince uzanan kumsalları, 
pırıl pırıl denizi, ile yeşili ve maviyi 
birleştiren kendine has örgüsü ile 
geçmişle bugünün birlikte yaşandığı 
harika bir doğa güzelliği. Çeşitli 

kültürlerin buluştuğu adada camiler, 
kiliseler, manastırlar. Eski Rum evleri 
ve modern mimari örnekleri bir arada 
bulunuyor Aydıncık, Yuvalı, Yıldızkoy, 
Uğurlu, Gizli koy gibi daha birçok 
irili ufaklı doğal plajlarda; sakin, 
gürültüden uzak temiz bir denizde 
mavinin keyfini, Tepeköy Çınaraltında, 
Marmarosta, tabiatla yeşille 
bütünleşmenin keyfini yaşamak 
mümkün…
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KENTLERİN GENÇLİĞİ - HABİTAT DERNEĞİ



40 ozelkalem.com.tr

KISA HABERLER

TURİZM POTANSİYELİ BÜYÜYOR

Ordu’nun gözde turizm alanlarından biri olan Hoynat Adası Ordu 
Büyükşehir Belediyesinin dokunuşları ile modern bir görünüme 
kavuştu. Yaptığı çalışmalarla bölgenin turizm cazibesini artıran 
Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline 
gelen Hoynat Adası’na yeni bir seyir alanı kazandırmak için 
çalışma başlattı. Çaka Tüneli çıkışından sonraki 300 metrelik alanı 
kapsayacak olan proje ile Hoynat’a yeni bir seyir alanı kazandırı-
larak cazibesinin daha da artması sağlanacak. Proje kapsamında 
4 metre genişliğinde 1.300 metrekare granit ve 200 metrekare 
bazalt küp taş kaplamalı yürüyüş yolu inşa edilecek. Alanda 
ayrıca ortalama 900 metrekare seyir terasları, emprenyeli 300 
metre ahşap korkuluk, 27 adet bank, 5 adet ahşap tenteli pergole, 
1 adet büfe (satış birimi), 2 adet seyir dürbünü, ağaç altı oturma 
alanları, 1 adet fotoğraf çekinme alanı, 5 metre tek konsollu ahşap 
görünümlü 17 adet elektrik direği ve 5 metre çift konsollu ahşap 
görünümlü 8 adet elektrik direği yer alacak.

Ordu 
Büyükşehir Belediyesi

Samsun 
Büyükşehir Belediyesi KULALI ÜRETİCİLERE DESTEK

Ev kadınlarını ev stresinden uzaklaştırmak ve sosyalleşmelerini 
artırmak amacıyla el sanatları kurslarını yeniden açan Samsun 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2021 
yılının ilk mezunlarını verdi. 5 ay süren kurslara düzenli katılan 
ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlara sürpriz yapan 
Büyükşehir Belediyesi, onları geziyle ödüllendirdi. Düzenlenen 
gezilere katılan kursiyer ev hanımları, Vezirköprü Şahinkaya Kan-
yonu, Ladik Ambar Köy, Amasya, Borabay, Karabük, Safranbo-
lu, Amasra ve Sinop’u gezdi. Gittikleri yerlerin doğal güzellikleri-
ne hayran kalan kadınlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkan-
lığı’na teşekkür eden kadınlar, “Bizlere bu desteği ve imkanları 
sağlayan Büyükşehir Belediyesi ve yönetimine şükranlarımızı 
sunuyoruz” dediler.
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AYDIN EFELER BELEDİYESİ

BİSİKLET YOLU GÜZELLEŞİYOR
Efeler Belediyesi tarafından kentte alternatif ve 
sağlıklı yeni bir ulaşım ağı oluşturmak için hizmete 
sunulan bisiklet yolunun çevre bakımı düzenli olarak 
gerçekleştiriliyor. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde park, bahçe ve yeşil 
alanların bakımını büyük bir özenle yapıyor. Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarının bu kapsamdaki son 
adresi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bisiklet yolu oldu. 
Bisiklet yolu çevresindeki çiçeklerin bakımını yapan 
ekipler, yabancı ot temizliği işlerini de tamamladı.
Bisiklet tutkunlarının uğrak noktası olan Mimar Sinan 
Mahallesi Bisiklet Yolu, belediye ekiplerinin bakım 
çalışmaları ve çevresine dikilen çiçekler ile daha 
hoş bir görünüme kavuştu. Kentin çehresini ve yeşil 
alanlarını estetik bir görünüme kavuşturmak için 
seferber olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
çalışmalarına hız verirken, mahalle sakinleri yapılan 
çalışmalardan dolayı Başkan Atay’a teşekkürlerini iletti.

İZMİR BORNOVA BELEDİYESİ

YURT SORUNUNA NEŞTER
Son zamanlarda yeterli yurt binasının olmaması ve artan 
kira maliyetleri nedeniyle giderek büyüyen bir probleme 
dönüşen üniversite öğrencilerinin yurt sorununa Bornova 
Belediyesi müdahale ediyor.  Belediyeye ait kız yurdunun 
kapasitesini arttıran, mevcut binalardaki uygun alanları 
misafirhaneye çeviren ve yeni yurt yapımı için düğmeye 
basan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, üniver-
site yaşamına başlayacak gençlerin barınma sorunlarının 
çözülmesi için yardımlaşma çağrısında bulundu. Bornovalı-
lardan uygun durumdaki evlerini ya da evlerinden bir odayı 
gençlere açmalarını isteyen Başkan İduğ, “Biz belediye 
olarak uygun durumdaki binalarımızın bazı bölümlerini geçi-
ci olarak misafirhaneye dönüştürüyoruz. İlk etapta kapasite-
mizi 3 kat arttırarak 250’ün üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. 
Bornova merkezdeki belediyeye ait olan bir arsanın da yurt 
olarak yapılması için çalışma başlattık. Ancak bu sorun 
sadece Belediyemiz imkanlarıyla çözülemez. Tüm Bornova 
birlikte hareket edelim, gençlerimiz yuvasız kalmasın” dedi.



KISA HABERLER

KİLYOS’TA ÖRNEK BULUŞMA

Sarıyer Çevre ve Sanat Günleri her yıl olduğu gibi boğazın 
Karadeniz ile kucaklaştığı Kilyos Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleşti. Çevreye duyarlılık ve geri dönüşüme katkı sağlama 
amacıyla düzenlenen etkinlikte; Kumda Sanat ve Kum 
Zambakları ziyaretinin yanı sıra sergi, forum, atölye ve konserler 
yapıldı. İklim krizi ekseninde sorun çözümleriyle geri dönüşüm 
ve doğa savunmasına dikkat çeken etkinlik 7’den 70’e herkesi 
bilinçlendirdi. Deniz kenarında kumun üzerinde yapılan fatbike 
bisiklet etkinliği de renkli anlara sahne oldu. Günün yoğun ilgisi 
ise orman yangınları üzerine yapılan panel oldu. Sivil Savunma 
Birimi’nin bünyesine kattığı arama kurtarma köpeği Şilan’ın 
yaptığı gösteri de başta çocuklar olmak üzere izleyenlere keyifli 
anlar yaşattı. 2 gün boyunca devam eden etkinlikte Atilla Volga, 
Elanur Akbulut ve Burak Şen ise birbirinden güzel şarkıları 
kendi yorumlarıyla seslendirdiler.

İstanbul 
Sarıyer Belediyesi

İstanbul 
Tuzla Belediyesi DENİZDE ÇAY KEYFİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Marmara Denizi Eylem Planı” 
kapsamında başlatılan müsilaj temizleme çalışmaları sonuç 
vermiş, Tuzla Sahili eski rengine kavuşmuştu. Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da bizzat takip ettiği temizleme 
çalışmaları neticesinde Tuzla’da artık denize girilebiliyor.  Tuzla 
Belediyesi Dalgıçlık Kulübü üyeleri de temiz bir denizin tadını 
çıkarttılar. Tuzla Sahili’nde dalış yapan dalgıçlar, havanın soğuk 
olması nedeniyle kendilerine Tuzla Belediyesi Çay Evi’nden 
ikram edilen çayları denizin içerisinde içtiler. Tuzla Sahili’nde 
denize giren dalgıç Mustafa Atay, “Müsilaj sonrası kutlamayı 
yapmaya biraz daha zaman var ama şu an ufak ufak temizliğin 
sonuçlarını almaya başlıyoruz. Deniz, Haziran ayındaki gibi 
değil. Girilebilecek ve yüzülebilecek pozisyonda. Daha da iyi 
olacağına inanıyorum. Yeter ki, temizlik anlayışımızı, denizin atık 
dökülebilecek bir yer olmadığını kavrayıp, bu anlayış ile hareket 
etmemiz gerekiyor.” dedi. 
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KIRŞEHİR BELEDİYESİ

DOMATES PAZARI HALKIN HİZMETİNDE
Kırşehir Belediyesi daha önce yollarda ve kaldırımlarda 
satış yapan esnafı rahatlatacak bir uygulamaya imza attı. 
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, göreve geldikleri 
günden beri halkın beklenti ve istekleri doğrultusunda bir 
dizi uygulama başlattıklarını ifade ederek şu açıklamada 
bulundu: “Kırşehirli hemşehrilerimiz ile Pazar esnafımızın 
daha rahat ve daha sağlıklı bir ortamda alış verişlerini 
yapabilmeleri için Pazaryeri yanında bulunan bir alanı 
özellikle sonbahar mevsiminin de yaklaşmasıyla 
birlikte Domates biber satıcısı esnafımıza tahsis ettik. 
Kırşehirli hemşehrilerimizin salçalık domates ve biber 
temini noktasında daha önce yollarda ve kaldırımlarda 
satışı yapılan bu ürünleri Pazar esnafımızın da işlerini 
kolaylaştıracak şekilde uygun bir alana taşıdık. Tahsis 
ettiğimiz alanda su ve elektrik gibi ihtiyaçları da temin 
ederek uygun bir ortam oluşturduk. Açılan yeni alanın 
Kırşehirli hemşehrilerimize ve Pazar esnafımıza hayırlı 
olmasını diliyorum.”

ANKARA MAMAK BELEDİYESİ

HAYVAN BARINAĞI KIŞA HAZIR
Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon 
Merkezi kışa hazır. 250 hayvan kapasiteli barınakta, kış 
aylarının gelmesi ile birlikte kapsamlı bir tadilat çalışması 
gerçekleştirildi. Isı yalıtımından, olumsuz hava koşullarına 
karşı sevimli patilerin açık kullanım alanlarının branda 
gerilmesine kadar birçok detaylı çalışma ile barınak kış 
şartlarına uygun hale getirildi. Barınağın dışında sokak 
hayvanları için sabit olarak şehir merkezinde 11 mama 
odağı ve 2 tane mama matik mevcut olup, şehrin kırsal 
alanlarında ise sevimli dostlarımız için belirlenen noktada 
besleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mamak 
Belediye Başkanı Murat Köse, “Sokaktaki canlarımızı 
burada yalnızca tedavi etmiyoruz. Sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında barınağı ziyarette bulunan 
çocuklarımıza hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci 
aşılıyoruz.” dedi.
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BÜYÜKŞEHİRDEN ÖNEMLİ HAMLE

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kurulduğu 2014 yılından bu yana vizyon-
ları arasında yer alan tarım ve hayvancılık alanında, örnek çalışmalara 
imza atıyor. Bu çalışmaların en önemlileri arasında yer alan Mandacılığı 
Geliştirme Projesi ile yok olmaya yüz tutmuş olan manda yetiştiriciliği 
yeniden canlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekirdağ Manda 
Yetiştiricileri Birliği ile 2015 yılından bu yana sürdürülmekte olan Mandacı-
lığı Geliştirme Projesi, Saray ilçesinin Güngörmez, Safaalan ve Bahçeköy 
mahallelerini kapsıyor. Manda yetiştiricilerinin sayısını çoğaltmak amacı 
taşıyan proje kapsamında söz konusu mahalledeki 61 manda yetişti-
ricisine toplam 168 gebe manda verildi. Konu ile ilgili açıklama yapan 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Tekirdağ Büyük-
şehir Belediyesi olarak hem kaybolmaya yüz tutmuş bir genetik kaynak 
korunup geliştirilirken onun getirdiği bir kültürü de yaşatmış olduk hem 
de bölge halkının gelir kaynaklarının çeşitlendirilip arttırılmasına katkı 
sağladık. Tekirdağ için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi

Muğla 
Bodrum Belediyesi ‘KONUŞAN ŞARKILAR’ BODRUM’DA

Ragıp Arda ve Canan Köse’nin geçtiğimiz yıllarda sahnelediği ve çok 
beğenilen “Konuşan Şarkılar” isimli müzikli, şarkılı ve esprili anlatımla 
sunulan gösterileri, Bodrum temasıyla Bodrumlu sanatçıların katılımıyla 
sahnelendi.  Herodot Kültür Merkezi’nde sahnelenen gösteriye Bodrum 
Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları İlknur Ülküm Sefe-
roğlu ve Hüseyin Tutkun ile Bodrumlu sanatseverler katıldı.  Herodot Kül-
tür Merkezi’ndeki gösteriye sanatseverlerin alkışları arasında giren Bod-
rum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gösteri öncesi yaptığı konuşmada 
sanatın önemine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti;  “Bodrum, 
kültür ve sanatla kendini çok iyi ifade etmeye başladı. Bizimde belediye 
olarak çok önemli bulduğumuz bir alan. Çünkü kültür ve sanat; Atamızın 
da bize her zaman gösterdiği çağdaşlık yolunda, hep bizim rehberi-
miz olacak, bizim yanı başımızda olacak. Kültür ve sanatı kucaklarsak, 
gelecek nesillere de çok önemli bir miras bırakacağımızı düşünüyorum. 
Çünkü kültür ve sanat girince her şey anlam kazanıyor dünyada.”



45EYLÜL/EKİM 2021

FIRIN VE MARKETLERE 
GRAMAJ KONTROLÜ

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve 
marketlerde ekmek gramaj kontrolü gerçekleştirdi. Zabıta 
ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve standartlara uygun 
ekmek tüketmesi amacıyla ekmek fırınlarına ve marketlere 
yaptıkları denetimleri sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde 
ekmeklerin gramajları ve etiketleri kontrol edildi. Kontrol 
esnasında eksiklik tespit edilen işletmelere uyarılarda 
bulunuldu. Yapılan denetimlerde ekmek gramaj kontrollerinin 
yanında poğaça, simit ve diğer unlu mamullerinin de gramajları 
kontrol edildi. Vatandaşlar, karşılaştıkları olumsuzlukları 153 
numaralı telefona ihbarda bulunabiliyor.

Yalova 
Belediyesi

Elazığ 
Belediyesi MASAL EVİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Anadolu Masal Evi, gelişim çağındaki çocukların masallar 
yoluyla dil becerilerini, yaratıcılıklarını, dinleme, anlama ve hayal 
gücü yeteneklerini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Miniklerden 
yoğun ilgi gören “Anadolu Masal Evi”nde masal dinletisinin 
ardından, kültürümüzün bir parçası olan, unutulmaya 
yüz tutmuş eski oyunlar oynandı ve boyama etkinlikleri 
gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliklerin oldukça verimli geçtiğini 
dile getiren Elazığ Anadolu Masalları İl Koordinatörü Şeyma Gür, 
“Yaz tatili boyunca salı, perşembe ve cumartesi günü yaptığımız 
programları okullar açılınca sadece cumartesi günleri yapmaya 
başladık. Çocuklarımıza her cumartesi Anadolu masalları 
anlatıp, geleneksel çocuk oyunları oynatıp, sonrasında ise sanat 
etkinlikleri yaptırıyoruz. Her hafta farklı etkinlikler yaptırıyoruz. 
Elazığ Belediyemize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müze 
desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

KISA HABERLER
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ZONGULDAK BELEDİYESİ

AYGÜN BÜYÜK GURUR YAŞATTI
Zonguldak’ta gerçekleştirilen Büyükler Kadın-
Erkek Türkiye Boks şampiyonasında 75 kiloda 
Türkiye şampiyonu olan Zonguldaklı Milli boksör 
Birol Aygün ve antrenör İshak Tiryaki Zonguldak 
Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’ı makamında 
ziyaret etti. Zonguldak Belediyespor formasıyla 
mücadele eden ve zafere ulaşan Birol Aygün 
Şampiyona boyunca kendisine destek veren 
Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’a teşekkür etti. 
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan “Söz 
verdiği gibi altın madalyayı kazanarak bizleri büyük 
bir sevince boğan Zonguldak’ımızın gururu Türkiye 
Şampiyonumuz altın yumruk Birol Aygün ve bu 
başarıda büyük emeğe sahip İshak Tiryaki hocamız 
bizleri ziyaret etti.  Teşekkürler şampiyon. Seninle 
gurur duyuyoruz” dedi.

BALIKESİR EDREMİT BELEDİYESİ

GÜRESPOR EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR
Ankara’da düzenlenen Türkiye Kadınlar Basketbol 
Ligi (TKBL) Federasyon Kupası’nda C Grubu’nda 
mücadele eden Ferhatoğlu Edremit Belediyesi 
Gürespor, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştığı 
Tarsus Belediyesi’ni 73-43 mağlup etti. İki maçta 
iki galibiyet ile grup lideri olan Edremit temsilcisi 
çeyrek finale yükselebilmek büyük bir avantaj 
elde etti. Federasyon Kupası’nın ilk maçında Urla 
Belediyesi’ni 66-63 mağlup eden Gürespor Tarsus 
karşısında da galibiyete farklı bir şekilde uzanmayı 
bildi. Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor 
Kulübü Başkanı m. Agah Ferhatoğlu ve yönetim 
kurulu üyeleri de turnuvada yalnız bırakmadı.
Kulüp Başkanı M. Agah Ferhat Ferhatoğlu 
“Mücadele eden tüm takımımızı ve bizleri yalnız 
bırakmayan Belediye Başkan Yardımcımız 
Tümdeniz Çelebi ile yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
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KOCAELİ GEBZE BELEDİYESİ

GEBZE’DE ŞAMPİYON GÜRBÜZ OLDU
Gebze Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel 
Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nin şampiyonluk 
maçı nefes kesti.  Edirne Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri’nin Başpehlivanı Ali Gürbüz ile 
Başpehlivan Nedim Güreli’nin şampiyonluk için 
kıran kırana mücadele ettiği final maçı güreş 
severlere unutulmaz anlar yaşattı. 26. Geleneksel 
Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nin şampiyonu, 
Başpehlivan Ali Gürbüz’e şampiyonluk kupasını 
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim 
etti. Bu yıl 26.’ncısı düzenlenen Türkiye’nin en 
prestijli Yağlı Güreş organizasyonlarından biri olan 
Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri; 14 farklı 
boyda; 46 başpehlivan, 45 başaltı olmak üzere 
toplam 704 güreşçiyi er meydanında ağırladı.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

GENÇLER KIŞ SPOR OKULLARINDA
Zeytinburnu’nda yaşayan gençlere 9 farklı 
spor branşında eğitim vermek amacıyla yola 
çıkan Zeytinburnu Belediyesi ve Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’nın ortak projesi Kış Spor 
Okulları’nda spor faaliyetleri başladı. Kayıt 
için 3 bin 648 ön başvurunun yapıldığı ve ilk 
haftada 2 bin öğrencinin katılım gösterdiği 
Kış Spor Okulları’nda, 7-16 yaş grubundaki 
gençlere; basketbol, voleybol, tenis, masa 
tenisi, okçuluk, taekwondo, badminton, yüzme 
ve cimnastik dalında eğitimler veriliyor. Sadece 
cumartesi ve pazar günleri gerçekleşen 
eğitimlere katılan öğrencilerin her biri tek bir 
branş seçme hakkına sahip olabiliyor. Alanında 
uzman eğitmen kadrosuyla birlikte verilen spor 
eğitimleri için ilçe sınırları içerisinde bulunan 
spor tesisleri kullanılıyor.
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MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KADINLAR ALGILARI YIKIYOR
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi 
çalışanlarının geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği 
Geleneksel Futbol Turnuvası’nda bu yıl kadın 
çalışanlar da yerini aldı. 2. Geleneksel Futbol 
Turnuvası’nın açılış karşılaşmasını gerçekleştiren 
kadınlar, “Kadınlar futboldan anlamaz” algısını 
yıkmak için halı sahanın tozunu attırdı. Turnuvanın 
açılışı maçı Hanedan ve Bordo Bereliler arasında 
oynandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Dairesi’nde görevli Elif Kestek, “Kadınların 
başarabileceğine sonsuz kere inanıyorum. 
Bugün bunu bir kez daha burada göstereceğiz. 
Arkadaşlarımızın özgüvenini ortaya çıkarmak 
istedik. Onun için böyle bir girişimde bulunduk. 
Arkadaşlarımız da çok memnunlar. Onların 
memnuniyeti de bu konuda doğru düşündüğümüzü 
ortaya koydu.” dedi.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SPORA BÜYÜK TEŞVİK
TED Hatay Koleji öğrencileri, Hatay Büyükşehir 
Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Karlısu 
Doğa ve Su Sporları Merkezi’nde kano ve su 
sporları etkinliğine katıldı.
Keyifli geçen etkinlikte öğrenciler, su sporları 
eğitmenleri ve can kurtarma ekiplerinin verdiği 
eğitimler ile kano ve deniz bisikletini deneyimledi. 
Yaklaşık 110 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler 
doğa ile iç içe olarak keyifli ve verimli zaman 
geçirdi. Öğrenciler, kano yaparken güvenlik 
amacıyla HBB Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma 
Ekibi ve profesyonel dalgıçlar da hazır bekledi. 
Keyifli vakit geçiren TED Koleji öğrencileri, tesisi 
oldukça beğendiğini belirterek herkesin mutlaka 
görmesi ve su sporlarından faydalanmaları 
gerektiğini ifade etti.






