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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 bütçesi kabul edildi. Gider bütçesi 3 milyar 570 
milyon lira olarak öngörülürken, hizmet dağılımında yüzde 20 ile ulaşım, bütçeden as-
lan payını aldı. Ulaşıma 2022 yılında toplam 730 milyon liralık yatırım öngörülüyor.

Büyükşehir Belediyesi, dönem sonuna kadar 5 milyon 
fide fidan dağıtımı hedefine emin adımlarla ilerliyor. 
Hikmet Şahin Kent Hali’nde düzenlenen törenle çiftçi-
lere 147 bin 100 adet yaban mersini, 150 bin adet ahu-
dudu, 495 bin adet çilek, 9 bin 900 adet goji berry, 32 
bin 400 adet lavanta ve 167 bin 600 adet aronya fidanı 
dağıtıldı. Fidan dağıtımlarında çiftçilere yüzde 50 hibe 
desteği sağladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, çift-
çilerin kalan yüzde 50’yi ise Kasım 2022 ve Kasım 
2023’te iki taksitte ödeyebileceklerini kaydetti.

Bursa toprağı 
Bereketleniyor

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin üçüncü 
oturumu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı. 17 ilçe 
belediyesinin bütçelerinin de görüşüldüğü 

toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi 
görüşüldü. Performans esaslı hazırlanan 2022 bütçesi-
nin hizmet alanı dağılımlarında ulaşım yüzde 20, sos-
yal ve sağlık hizmetleri yüzde 14, yeşil alan ve çevre 
yüzde 10, planlı kentleşme yüzde 6, kültür ve turizm 
yüzde 5, afet yönetimi yüzde 4, şehir ve toplum düze-
ni için ise yüzde 1’lik bir pay öngörüldü.

240 kilometre asfalt dökümü yapılacak
Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında ula-

şım alanında 730 milyon liralık bütçe ile 74 faaliyetin 
gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Raylı sistemlerde 
Emek - Şehir Hastanesi imalatı devam etmesi ve 

Kent Meydanı Terminal hattının tamamlanması plan-
lanıyor. Üniversite Görükle Metro Hattı’nın yüzde 
10’unun tamamlanması öngörülürken, Adliye Kavşağı 
ile Çelebi Mehmet Bulvarı Avrupa Konseyi Bulvarı 
bağlantı kavşağının tamamlanması, Durmazlar ve 
Sarı Cadde kavşaklarının da yüzde 10 gerçekleşme 
planlanıyor. Mudanya yolu Geçit Bademli bağlan-
tı Köprüsü, Mudanya yolu Yeni Karaman Bağlantı 
Köprüsü, Nilüferköy Geçit Bağlantı Köprüsü ve Kent 
Güvenlik Yönetim Sistemi Köprüsü ile Samanlı köp-
rülerinin tamamlaması, Stadyum Soğukkuyu bağlantı 
Köprüsü’nün de yüzde 10 oranında tamamlanması 
bekleniyor. Yine ulaşım alanında şehrin muhtelif yerle-
rindeki mevcut yolların kalitesinin geliştirilmesi ve yeni 
yolların açılmasıyla ilgili olarak 240 kilometre asfalt 
dökümü, 300 kilometre sathi kaplama ve 200 kilomet-
rekarelik parke temini yapılması hedeflendi.

2022 Bursa’da 
yatırım yılı olacak

Hem ‘tarihi’ hem ‘hayati’ dönüşüm
Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer 
alan en önemli alanlarından olan Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi, çevreleyen beton yığınlarından biri daha orta-
dan kaldırıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş da kentin tarihi siluetini ortaya çıkaracak proje 
kapsamında yapılan son yıkımı yerinde izledi. Bursa’da 
tarihi gün yüzüne çıkarma çalışmalarının devam ettiğini 
ifade eden Başkan Aktaş, “Hanlar bölgesi 14. yüzyılda 
başlanıp, 16. yüzyılda mütekamil hale gelen için han, 
bedesten çarşı, Uucami ve camiler, alışveriş mekanları, 
türbe ve okullarıyla 480 dönümlük alanda yaşanılası bir 
alandır. Bursa’nın Osmanlı’nın kurulduğu, eski şehir diye 

tabir ettiğimiz bu alanı ihya çalışmaları, hızlı bir şekilde 
devam ediyor. Daha önce duyurduğumuz proje gereği, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un destekleriyle bir taraf-
tan kamulaştırma çalışmaları devam ederken, normal 
hayat akamete uğramadan yıkımları gerçekleştiriyoruz” 
dedi. Bugüne kadar 28 bina yıkarak 3 bin 600 metre-
karelik bir alan ortaya çıkardıklarını vurgulayan Başkan 
Aktaş, “Ulucami’ye kadar alanı komple ortaya çıkarmış 
olacağız. Modern, gelişen, sanayileşen bir Bursa var. 
Ama Osmanlı’ya başkentlik etmiş Bursa’yı tarihiyle de 
ayağa kaldırma devam ediyoruz” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında 
planlı kentleşmeye 211 milyon TL, yeşil alan ve çevre 
yatırımlarına da 346 milyon TL yatırım yapılması 
öngörülüyor. Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında sağ-

lık, eğitim ve sosyal hizmetlerden de taviz vermeye-
cek. Kart 16 ile 2022 yılında 10 bin kişiye ulaşmayı 
hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, önümüzde-
ki yıl 10 yeni ana kucağını da Bursa’ya kazandıracak. 

kentsel dönüşümle yeşil gelecek Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde 6 farklı hastanede toplam 
bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi’ne 
karayoluyla ulaşımın önündeki engelleri de bir bir kaldırıyor. 
İzmir Yolu ile Şehir Hastanesi arasında projelendirilen yolun ilk 
etabı olan 3 bin 500 metrelik bölümü daha önce tamamlayan 
Büyükşehir Belediyesi, yolun ikinci etabı olan Ceviz Cadde ile 
hastane arasındaki 3 bin metrelik bölümde kamulaştırmala-
rın ardından imalat çalışmalarına başlamıştı. Hava şartlarının 
uygun olması halinde 2-3 ay içerisinde bu yolu tamamlamayı 
hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de hastane ile 
Mudanya Yolu arasındaki alternatif yol çalışmasına başladı. 
Başkan Aktaş, “8 metre genişliğindeki bu yol, uzunca bir 
süre hizmet edecek ve zamanla iyileştirmeler de yapılacak. 
Bu alternatif yol, yoğun konutlaşmanın olduğunu bölgeyi 
ciddi şekilde rahatlatacak” diye konuştu.

tüm yollar şeHir 
Hastanesine çıkacak

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş
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minyatür şeHirde 
çocuklara trafik eğitimi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, çocuklara trafik kurallarını ve 
kültürünü erken yaşta benimsetmek, daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla inşa ettiği Çocuk 
Trafik Eğitim Parkı’nın açılışına katıldı. Bakan Soylu, “Trafik eğitim parkı Balıkesir’e yakıştı” dedi. 

TeKnolojinin insan hayatını kolaylaştıran 
özel bir yapı olduğunu söyleyen Başkan Yücel 
Yılmaz, şunları söyledi: “Sizin okullarınızdaki 
akıllı tahtalar dünyanın hiçbir yerinde yok. Şu 
an bizdeki e-devlet, e-nabız başka hiçbir ülke-
de yok. Dünya artık yazılım dünyası. Türkiye, 
teknolojik alanda en çok yatırım yapan ülke-
lerden birisi. Gençlerimiz bu alanda iyi bir 
eğitim alıyor. Çünkü bilgi güçtür. Siz bu işin 
teknik kısmında olabilirsiniz, üretici kısmın-
da olabilirsiniz. Altyapınızı iyi hazırlayın. Ama 
lütfen insani ve ahlaki değerlerinizi kaybet-
meyin, toplumsal değerlerimize sahip çıkın. 
Vicdan en büyük ölçüdür. Hayat sanal değil, 
gerçek. Sevgi ve acı gerçek.”

‘yaZılım dünyası’

B
alıkesir Büyükşehir Belediyesi, trafik 
kurallarına duyarlı bir nesil yetiştirme hede-
fiyle Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı kısa sürede 
inşa etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 

Yılmaz, 10 bin 36 metrekare alan üzerinde yapılan 
ve minyatür bir şehrin canlandırıldığı parkın açılışını 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ve çocukların katı-
lımıyla yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 
Bakan Soylu, çocukların trafik eğitimini uygulamalı ola-
rak alacakları yeni parkın Balıkesirlilere hayırlı olmasını 
dileyerek “Trafik Eğitim Parkı Balıkesir’e yakıştı” dedi.  

gelecekteki trafik sorunları azaltılacak
Deneyimli trafik eğitmenleriyle birlikte okul 

öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimle-
rinin verileceği eğitim parkı, Karesi İlçesi Paşaalanı 
Mahallesi’nde 10 bin 36 metrekarelik alan üzerinde 
inşa edildi. Çocukların akülü araçlar kullanarak hem 
eğlenip hem de öğrenmesi hedeflenen parkın içeri-
sinde; afet acil durum binası, itfaiye binası, hastane, 
okul, market, kafeterya, ücretli otoban girişi, trafik 
işaretleri, tren ve otobüs maketlerinin yer aldığı min-
yatür bir şehir inşa edildi. Gelecekteki trafik sorun-
larının erkenden azaltılmasının hedeflendiği projede 
ayrıca eğitim amaçlı amfi, bisiklet ve yaya yolu ile 
çocuk oyun alanı da bulunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; 
Büyükşehir Belediyesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Millî 
Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi ortaklığında yürütülen 
ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 
Başkanlığı tarafından desteklenen Tekno-Girişimci Gençlik 
Zirvesini (Start/Tup21) ziyaret etti. Teknoloji ve girişimcilik 
üzerine son gelişmelerin paylaşılması ve tartışılması için 
bu alanda yer alan önemli isim ve kurumları bir araya 
getiren zirvede gençlerle buluşan Başkan Yücel Yılmaz, 
Türkiye’nin teknoloji alanında dünyaya örnek olacak atılım-
ları gerçekleştirdiğini belirtti. Başkan Yılmaz, “Gelecek siz 
gençlerin. Sizin için bu geleceği kurmak ve sizi buna hazır-
lamak için gayret ediyoruz” diye konuştu. 

teknoloji en üst seviyede kullanılıyor
Başkan Yücel Yılmaz, belediye olarak Akıllı Şehir ve 

dijital dönüşüm noktasında önemli yatırımlar yaptıklarını 
ifade etti. Yerel yönetimlerin teknolojiyi en üst düzeyde 
kullanarak insanların hayatlarını kolaylaştırdığını söyleyen 
Yılmaz, Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesi’nin gençleri tekno-
lojiyle buluşturmak ve farkındalıklarını artırmak için önemli 
bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, “Gençlerimizin 
sektörün önde gelenleriyle bir araya gelme fırsatı elde 
ettiği, böylesine önemli bir organizasyonu gerçekleştiri-
yor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 

teknolojiye en çok
yatırım yapan ülkeyiZ
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı önceleyerek hayata 
geçirdiği hizmetlerle üreticinin elini güçlendirmeye devam ediyor. Büyük-
şehir, bu yıl tarım ve hayvancılığa 10 milyon 300 bin lira destek sağladı.

yenilenebilir
enerjiye dev yatırım

‘odak Balıkesir’
ödülleri dağıtıldı

DeVreYe aldığı üretim tesisiyle yıllık ortalama 
400 bin ton çöpü işleyerek 50 bin hanenin ener-
ji ihtiyacını karşılayan Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, ayrıca şehrin 20 ilçesinde çiftçi-
ler tarafından üretilen sebze ve meyvelerin 
jeotermal enerjiyle kurutulacağı doğa dostu 
Sebze Meyve Kurutma Tesisi’ni de hizmete aldı. 
Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 417 bin 980 m2 
vahşi depolama alanının ıslahını tamamladı, 649 
bin 926 m2 alanda ise ıslah çalışmalarını sürdü-
rüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla 3 milyon 
67 bin 906 m2 alanı ıslah etmiş olacak. Bu saye-
de toplam katı atıklar, Büyükşehir’in planlı reha-
bilite çalışmaları ile tarihe karışacak. 

BAlıKeSir Büyükşehir Belediyesi; Balıkesir 
Fotoğraf Sanatı Derneği (BASAF) işbirliği ve 
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) deste-
ği ile düzenlenen “1. odak Balıkesir” adlı fotoğraf 
yarışmasında dereceye giren fotoğrafların sergi-
lendiği ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmaya 278 
kişi, 1027 fotoğrafla katıldı. Altın Madalyanın ve 7 
bin 500 liralık Birincilik Ödülü’nü almaya hak kaza-
nan Yahya engin, ödülünü Başkan Yücel Yılmaz’ın 
elinden aldı. TFSF Gümüş Madalyasının sahibi 5 
bin liralık ikincilik Ödülü’ne layık görülen Volkan 
Karagülleoğlu olurken, TFSF Bronz Madalyanın 
sahibi olan Kenan Özkan ise ödülünü Karesi 
Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Akkol’un elin-
den aldı. Bin liralık Mansiyon Ödülü’nün sahibi ise 
Uğur Özdemir, 2 bin liralık Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi Özel Ödülü’nü kazanan Salih Kuş oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Aile Destek Merkezi’nin 
(ADEM) ikinci şubesini, Altıeylül’e açtı. Başkan Yücel 
Yılmaz’ın eşi Mehtap Yılmaz’ın eşliğinde; Milletvekili Belgin 
Uygur, il protokolünün eşleri, kadın meclis üyeleri ve kadın 
siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde açılış kurdelesi kesilerek 
hizmet binası gezildi. Bireysel psikolojik danışmanlık, aile 
danışmanlığı, çocuk ve ergen terapileri danışmanlığı hizmet-
lerinin verileceği merkezden, Büyükşehir Belediyesi İletişim 
Merkezi’ne başvuru yapan tüm vatandaşlar ücretsiz olarak 
yararlanabilecek. Merkezden, 444 40 10 numaralı hattı araya-
rak Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi’ne başvuru yapan 
tüm vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabilecek. Ayrıca 2022 
yılında 3 ilçeye daha ADEM hizmet binası açılacak. 

B
üyükşehir Belediyesi, kentin verimli toprak-
ları, bitki çeşitliliğinin zenginliği, coğrafi konumu 
ve ekolojik uygunluğundan ötürü kırsalda kal-
kınmayı sağlamak ve şehir ekonomisini canlan-

dırmak üzere tarımsal üretimle hayvancılık faaliyetlerine 
önemli destekler veriyor. Bin 131 mahallesinin, 960’ı 
kırsal mahalle statüsünde olan Balıkesir’in ekonomisi-
nin büyük bir bölümünü oluşturan tarım ve hayvancılık, 
şehirdeki sanayi faaliyetlerinin de yüzde 65’ini kapsıyor. 
Üreticiyi koruyarak üründe kaliteyi artırıcı çalışmalara 
öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, doğru tarım ve 
hayvancılık uygulamalarıyla su kaynaklarının da verimli 
kullanılması konusunda üreticileri teşvik ediyor. Ücretsiz 
fide ve yem desteklerinden alım garantili ürün projeleri-
ne, küçükbaş hayvan dağıtımından yerli boz ırk sığırlarda 
verim artırma çalışmalarına, Balıkesir Kuzusu Damızlık 
Üretim Merkezleri’nin kurulumundan arıcılık faaliyetleri-
nin teşvikine kadar daha birçok konuda çalışmalar yapan 
Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içerisinde tarım ve hay-
vancılığa 10 milyon 300 bin lira destek sağladı. 

yem maliyeti azalıyor
Büyükşehir’in destekleriyle; geçtiğimiz yıl 35 bin dekarda 

üretimi yapılan süt otu ekimi, bu yıl 70 bin dekara çıkarılarak 
bu zamana kadar verilen destekte de rekor sayıya ulaşıldı. 

Balıkesir kuzusu yaygınlaŞtırılıyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, etinin lezzetinden dola-

yı tüm Türkiye’de ilgi gören coğrafi işaret tescilli Balıkesir 
Kuzusunun popülasyonunu artırmak ve üreticilere hibe 
desteği sağlamak amacıyla İvrindi ve Kepsut’ta ‘Balıkesir 
Kuzusu Damızlık Merkezleri’ kurdu. Sındırgı, Savaştepe 
ve Dursunbey ilçelerinde de proje çalışmalarını başlatan 

Büyükşehir Belediyesi, merkez sayesinde Balıkesir kuzusu 
coğrafi işaret kriterlerine uygun damızlık yetiştirip kırsalda-
ki dar gelirli üreticinin damızlık ihtiyacını karşılıyor. 

‘toprakların kıymetini Biliyoruz’
Balıkesir’in bereketli topraklarının kıymetini bildiklerini 

ve çiftçilerle ürettiklerini vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, 
“Balıkesir’e, Türkiye’yi doyuran il diyoruz. Temel gayemiz 
toprağımızın bereketini artırarak refahı büyütmek, sağlıklı 
gıdayı erişilebilir kılmak ve üreticilerimizin girdi maliyetleri-
ni düşürmek. Şehrin ekonomisi, kırsalda yapılan üretimin 
işlenerek bir şekilde ticarete dönüştürülmesiyle kalkınıyor. 
Bizim sanayimiz de tarıma dayalı. Evlatlarımız, memle-
ketlerinin topraklarında ekmek kazanmaya devam etsin 
istiyoruz. Bu nedenle bir taraftan mahallelerimizin altyapı-
sını iyileştirerek yaşam kalitesini yükseltiyor diğer yandan 
da şehrimizin üretim altyapısını güçlendiriyor, üreticimizin 
alın terinin hakkını kazanması için çabalıyoruz” dedi.

üreticiye 10 milyon destek

Büyükşehir, adem’in ikinci şubesini açtı

Balıkesir 
Büyükşehir 

Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz
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ilimtepe, şeHrin nefes
alma noktası olacak
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ihalesi yapılan ve kısa süre içerisinde çalışmaların başla-
yacağı İlimtepe Millet Bahçesi için, “Tamamlandığında şehrin nefes alma noktası olacak” dedi.

SoKAK canlarının 
her zaman yanın-
da olan Körfez 
Belediyesi, ilçe 
geneline mama-
matikler koy-
maya başladı. 
Mamamatiklerin 
ilki Körfez sahiline 
koyuldu. Koyulan mamamatik ile birlikte 
vatandaşlar da sokak hayvanlarını kolay-
lıkla besleyebilecek. Tütünçiftlik sahiline 
koyulan mamamatiği ilk kullanan ise Körfez 
Belediye Başkanı Şener Söğüt oldu. 

KÖrFez Belediyesi, ilçeye yeni park alanları 
kazandırırken, mevcut parkları da revize ederek 
vatandaşların daha rahat kullanımı için çalışma 
yürütüyor. 2.5 yıl içerisinde 8 yeni parkı ilçeye 
kazandıran Körfez Belediyesi, 144 bin 363 metre-
karelik de yeni yeşil alan oluşturdu. 14 dönümlük 
alanda hayata geçirilen Cevher Dudayev Parkı 
ise bölge için adeta cazibe merkezi haline geldi. 
Ayrıca ilçe genelinde sadece iki buçuk yıllık 
süreçte 37 bin 936 ağaç ve bitki dikilirken, mev-
simlik çiçeklerle de sürekli olarak kavşaklar ve 
ortak kullanım alanları rengarenk hale getirildi.

sokak canlılarının 
Her Zaman yanında

Hedef daHa
yeşil Bir körfeZ

Körfez’de TOKİ tarafından İlimtepe bölgesinde 
hayata geçirilecek Millet Bahçesi için geri 
sayım başladı. Körfez Belediye Başkanı Şener 
Söğüt’ün ilçeye kazandırmak için büyük emek 

sarf ettiği Millet Bahçesi, 400 dönümlük alanda; 
İlimtepe bölgesinde hayata geçirilecek. Kocaeli’nin en 
büyük millet bahçelerinden biri olacak proje, şehrin de 
nefes alma noktası olacak.

57 milyon tl’lik iHale gerÇekleŞtirildi
Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirilen ihale 

27 Ekim’de yapıldı. Yaklaşık maliyetin 57 milyon TL olarak 
belirlendiği ihaleye katılan firmalar tekliflerini verdi, komis-
yon tarafından değerlendirmeye alındı. İhale sonrası yasal 
süre içerisinde teklifler değerlendirilecek ve işi üstlene-
cek firmaya yer teslimi yapılarak çalışmalar başlayacak.

projede oyun alanı ve tenis kortu da var
Millet bahçesi projesi içerisinde çocuk oyun alanları, 

yürüyüş ve bisiklet yolları, açık hava fitness alanı, futbol 
sahası ve tenis kortu gibi sosyal donatılar yer alacak. 
Proje içerisinde ayrıca izcilik kamp alanı da bulunacak. 

Bitki ve peyzajı ile Körfez’in yeni bir soluk getirecek mil-
let bahçesinde; bitki gösteri alanları, etkinlik çayırı, tema 
bahçesi, kütüphane, dinlenme ve piknik alanları olacak.

ilimtepe ve dereköy, körfez’e yakıŞacak
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de 400 

dönümlük alanda hayata geçirilecek olan İlimtepe 
Millet Bahçesi projesinin “şehrin nefes alma noktası” 
olacağını belirterek, “TOKİ aynı bölgede bin 500 konut 
için inşaata başladı. Bizler İlimtepe ve Dereköy bölge-
sini Körfez’in geleceği olarak görüyoruz. Yapılacak proje 
de Körfez’e çok yakışacak” dedi.

toki BaŞkanımızın emeği Çok Büyük
TOKİ Başkanı Ömer Bulut başta olmak üzere AK Parti 

Kocaeli milletvekillerine ve Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Büyükakın’a teşekkür eden Başkan Şener Söğüt, 
“TOKİ Başkanımızla son görüştüğümüzde de kendisi pro-
jenin bölge için çok güzel olacağını belirtmişti. Gerçekten 
kendisine tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe’de hayata 
 geçirilecek olan Millet Bahçesi projesi için TOKİ Başkanı Ömer 

 Bulut’la bir araya gelmiş ve projenin detaylarını aktarmıştı. 

millet BaHçesi

 Millet Bahçesi, 400 dönümlük alanda; 
 İlimtepe bölgesinde hayata geçirilecek.

Çiftçilere 4 bin
ceviz ve kiraz fidanı
Körfez Belediyesi, tarıma yönelik desteklerini sürdürüyor. 
Daha önce 300 çiftçiye buğday desteği sunan, ücretsiz 
toprak analizi ile mazot desteği veren Körfez Belediyesi, 
şimdi de çiftçilere 4 bin adet ceviz ve kiraz fidanı dağıtımı 
gerçekleştiriyor. Çiftçilere fidanlarını teslim eden Bakan 
Şener Söğüt, “Ceviz ve kiraz fidanlarını biz veriyoruz, çift-
çimiz toprakla buluşturuyor. Bu fidanların bereket getirme-
sini, güzel mahsullere, güzel kazançlara vesile olmasını 
diliyorum. Tarım, insanlık için bizler için önemli” dedi.
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tariHi HafıZa ‘türklerin  
mirası’ ile Hayat Buluyor

Selçuklu Belediyesi tarafından sanat hayatına katkı 
ve vatandaşların eğitim alabilmeleri için oluşturulan 
Selçuklu Sanat Akademisi’nde ücretsiz güz dönemi 
eğitimleri başladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Sanat Akademisi’ni ziyaret ederek 
tiyatro, diksiyon, bağlama ve kanun derslerine katıl-
dı. “Her yaştan ve her kesimden kursiyerleri görmek 
memnun etti” diyen Pekyatırmacı, “Bizim arzuladığı-
mız sahne bu. Her yaş grubundan, her meslek kolun-
dan, her eğitim seviyesinden kendini ifade etmek 
anlamında ve kendini geliştirmek anlamında buradan 
rahat bir şekilde istifade edebilmesini istiyoruz” dedi. 

Selçuk Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Bisiklet ve 
Kaykay Parkı’nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleş-
ti. Konya’nın bir bisiklet şehri olduğuna dikkat çeken 
ve parkın toplam maliyetinin 1 milyon 200 bin Tl 
olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Park toplam 5 bin 283 metrekarelik bir 
alana sahip. içerisinde bisiklet, kaykay, scooter ve 
paten kullanıcıları için 400 metre uzunluğunda bir par-
kur yer alıyor. Çok kapsamlı bir park niteliğinde” dedi.

sanata yatırım  
geleceğe yatırımdır

Bisiklet şeHrine 
yakışır Bir proje

Kültür hayatına onlarca eser kazandıran Selçuklu 
Belediyesi, tarihi hafızanın korunması ve des-
teklenmesi adına önemli bir çalışmaya daha 
destek oldu.  Cumhurbaşkanlığı himayesinde 

gerçekleştirilen ve proje sahibinin Konya Aydınlar 
Ocağı olduğu “Türklerin Mirası” için tanıtım toplantısı 
düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçek-
leşen toplantıya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 
Projeler Müdürü Ali Murat Önder, Konya Aydınlar Ocağı 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü katıldı. “Medeniyetimize 
sahip çıkan her projenin destekçisiyiz” diyen Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Türk tarihi; 
toplumu, milleti ve devletini yükseltmek için mücadele 
eden kahramanlarla doludur. İslam öncesi ve sonrası 
dönemlerde Türkler 16 büyük devlet kumuş, sayısız 
lider, ilim adamı, bilge şahsiyetler yetiştirmiş ve dün-

yaya yön veren model oluşturacak uygulamalarla tarih 
yazmıştır. Şanlı tarihimizin geçmişini geleceğe taşımak, 
neslimizin aydınlık yarınlarını medeniyetimizin kodla-
rıyla inşa etmek adına belediyemiz tarafından önemli 

projeler gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmaları bugün 
protokolünü imzalayacağımız “Türklerin Mirası” projesi 
ile taçlandırmak istiyoruz” dedi.

sırada ‘taÇ kapıları’ var
“Konya Selçuklu Belediyesi, kültür hayatına onlarca 

eser kazandırmış bir kurum olarak “tarihi hafızanın 
muhafazası” için bu tür projeleri desteklemeye 
devam edecektir” diyen Pekyatırmacı şöyle devam 
etti: “Çok yakın zamanda Konya Kitabeleri ile 
Selçuklu Saray ve Köşkleri kitaplarımızı yayın haya-
tımıza kazandırdık.  “Selçuklu Taç Kapıları” külliyatı-
nı da kısa süre sonra aynı amaca hizmet etmek için 
yayınlayacağız ve okuyucu, araştırmacı ve merak-
lıları ile buluşturacağız. “Türklerin Mirası” Projesi 
kapsamında görev alan yaklaşık 100 ilim insanımıza 
ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

Selçuklu Belediyesi’nin ortağı olduğu “Türklerin Mirası” isimli projeyle tarihin tüm değerleri gelece-
ğe taşınacak. Proje 29 Ekim 2023’te tamamlanarak Cumhuriyetin 100. yılına armağan edilecek.

‘sıfır atık ve temiZ  
çevre’ için yürüdüler

Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kent Konseyi Çevre ve 
Sıfır Atık Platformu Sille’de doğa yürüyüşü ve çevre 
temizliği yaptı. Etkinliğe Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ve Çevre ve Sıfır Atık platformu 
üyelerinin yanı sıra çok sayıda çevre gönüllüsü katıldı. 
Yaklaşık üç kilometrelik yürüyüş esnasında Başkan 
Pekyatırmacı ve çevre gönüllüleri güzergah üzerindeki 
atıkları topladı. Ayrıca gönüllüler tarafından yürüyüş 
güzergahı üzerindeki ağaçların uygun kısımlarına ahşap 
kuş yuvaları yerleştirdi. Toplanan atıklar geri dönüşüm 
merkezine götürüldü. Çevre gönüllülerinin de katıldığı 
etkinlikte Başkan Pekyatırmacı; “Herkes bilinçli davra-
nırsa çevre kirliliği diye bir şey olmaz” dedi. 
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sincan’da Her şey
geri dönüşümde

Sincan Belediyesi, sıfır atık seferberliğinde öncü olmaya devam ediyor. Sincan Belediye Başkanı 
Murat Ercan, “Sincan’da kişi başına 1200 gram olan atık miktarını 800 grama düşürdük. Bu şu
anlama geliyor; Sincan nüfusu 600 bin civarında yani 200 bin kişi artık hiç atık çıkarmıyor” dedi.

Ankara’da drift pisti isteyen gençlere Sincan Belediyesi’nden müjde... Zir Vadisi Rekreasyon Alanı 
içerisinde bulunan 20 bin metrekarelik alanı Tekno Motor Kampüsü yapmak için çalışmalara başladı.

SinCAn Belediyesi tesiste ısıl işlem görme-
miş gıdaları uygun işlemlerden geçirerek 
mama haline getiriyor. Günlük 400 kilo yaş 
mama üretme kapasitesine sahip olan tesiste 
belediyenin ihtiyacı olan haftalık yaş mama 
bir günde üretiliyor. Üretilen mamalar belir-
lenen noktalara koyularak can dostlarımızın 
beslenme ihtiyacı karşılanıyor. Bu çiftlikte 
domates, salatalık, biber, patlıcan gibi çeşit 
çeşit sebzeler yetiştirilerek üretime katkı 
sağlanıyor. elde edilen ürünler ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırılıyor. Adeta bir botanik bahçesi 
şeklinde tasarlanan merkezde, çocuklar başta 
olmak üzere 7’den 70’e herkese sıfır atık ve 
geri dönüşüm süreci anlatılıyor.  

Sincan Belediyesi gençlerin heyecanla beklediği Drift ve Drag 
pistinin de içinde yer aldığı Tekno- Motor Kampüsünün tanıtı-
mını gerçekleştirdi. Tanıtım etkinliğine ünlü drift pilotları Berfu 
Tutumlu, Murat Özkan, Ahmet Parlatan, Kenan Şimşek, Murat 
Yolcu nefes kesen gösteri sürüşü gerçekleştirdi. Pilotlar izle-
yenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Belediye Başkanı Murat 
ercan, “Altyapı çalışmalarını tamamladık ve mevsim koşulları-
nın el vermesiyle de asfaltı atmış olacağız” dedi.

can dostlara 
mama üretiliyorSincan Belediyesi vatandaşların rahatlıkla ulaşa-

bileceği 181 noktada; 74 adet (6’lı grup) mobil 
atık getirme merkezi, 54 adet (3’lü grup) atık 
kumbarası, 44 adet (2’li grup) atık kumbarası 

ve 26 adet tekli atık kumbarası olmak üzere toplam 
350 kumbarayla cam, demir, elektronik, kağıt, plastik, 
pil, tekstil ve bitkisel atık yağ gibi birçok türün geri 
kazanımını sağlıyor. Çevreyle dost Sincan Belediyesi 
geri dönüşüm toplama alanlarındaki bu atık malzeme-
leri düzenli olarak topluyor; yeniden hayata kazandırı-
yor, doğayı koruyarak israfı önlüyor. 

Bu merkez aynı zamanda eğitim yuvası
“Sincan sıfır atıkla özdeşleşti” diyen Sincan 

Belediye Başkanı Murat Ercan, “2 yılda 120 bin kişi-

ye eğitim verdik. Bu eğitimlerle Sincan’da kişi başına 
1200 gram olan atık miktarını 800 grama düşürdük. 
Bu şu anlama geliyor; Sincan nüfusu 600 bin civarında 
yani 200 bin kişi artık hiç atık çıkarmıyor” dedi. Sincan 
Belediyesi çevre bilinci tam, doğa dostu bir nesil yetiş-
tirmek; sıfır atık ve geri dönüşüme katkı sağlamak 
amacıyla ilçeye büyük bir çiftlik kazandırdı: ‘Sincan 
Eko-Çiftlik Sıfır Atık Merkezi’. Bu çiftlikte toplanan 
atıklar geri dönüştürülerek tekrar kullanıma sunuluyor, 
çeşit çeşit sebze ve meyve üretiliyor, sokak hayvanları 
için yaş mama üretimi yapılıyor. Eko çiftlik aynı zaman-
da bir eğitim yuvası. Öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği 
çiftlikte geri dönüşüm süreci anlatılıyor. Atık malzeme-
lerden oluşturulan çocuk oyun parkı da miniklerin hem 
ilgisini çekiyor hem de eğlendiriyor.

Ulusal şampiyonlara ve yarışlara ev sahipliği yapa-
cak pist, gençlere güvenli alanda drift yapma imkanı 
sunacak. Driftin yaya ve araç trafiğine açık cadde-
lerde yapılması büyük ve hatta ölümcül kazalara 
neden olabiliyor. Trafiğe kapalı alanlarda ve her türlü 
güvenlik önlemi alındıktan sonra yapılması amacıyla 
yola çıkan Sincan Belediyesi drift tutkunları için özel 
pist yapımına başladı. Pist ulusal şampiyona, mahalli 
yarış ve drift festivallerine ev sahipliği yapabilecek 
standartlara sahip olacak. 

Bu pist ankara’ya ilkleri yaŞatacak
Araç tanıtım lansmanları, otomobil kulüplerinin 

buluşmaları, yedek parça aksesuar fuarları, otomobil 
festivalleri, ileri sürüş teknik eğitimleri, ağır vasıta 
sürüş eğitimleri, motosiklet sürüş eğitimleri, slalom 
yarışları, üniversitelerin elektrikli proje araç test ve 
yarışlarıyla bunun gibi otomobil odaklı alternatif birçok 
etkinliğe ev sahipliği yapabilecek. Sincan ayrıca drag 
pistine de kavuşuyor. Drag pisti Türkiye’de en eski ve 

popüler motor sporu olan drag yarışlarına ev sahipliği 
yapacak şekilde planlandı. Özel bir asfaltın döküleceği, 
güvenliğin uluslararası standartlarda sağlanacağı pistte 
çok güçlü araçlar yarışabilecek. Artık Türkiye’nin en 
hızlı drag yarış araçlarının net süreler alabilmesi için 
yurtdışındaki pistlere gitmesine gerek kalmayacak. 
Pist özünde Ankara’ya ilkleri yaşatacak olup Türkiye 
otomobil sporlarına ve otomobil endüstrisine bir-
çok alanda katkı sağlayacak. Tekno-Motor Kampüsü 
tamamlandığında gençlerin ve otomobil sporları 
meraklılarının buluşma noktası olacak.

nefesler kesildi

Başkent’te ‘güvenli alan’da drift Heyecanı
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seka, kültür ve tariHi
şeHirle Buluşturacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği SEKA Kültür Havzası Projesi, doğa, kültür ve tarihle bütün-
leşmenin en görkemli örneklerinden birisi olacak. Mimar Emre Arolat, “Proje, kentin cazibesini artıracak’ dedi.

k
ocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehre viz-
yonunu genişletecek, yepyeni bir gelecek 
çizecek ve dünya şehirleri arasına katacak bir 
projeyi daha kamuoyuna sundu. Tarih ile günü-

müz şehir hayatını bir arada yaşatacak, doğa, kültür ve 
tarihle bütünleşmenin en çarpıcı, en görkemli örnek-
lerinden olacak, geleceğe yönelik adeta bir tasavvur 
olan SEKA Kültür Havzası Fikir Projesi’nin tanıtım prog-
ramı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.   

seka kültür Havzası yaŞayan Bir alan olacak
SEKA Kültür Havzası Fikir Projesi tanıtım toplantısın-

da konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Büyükakın, ‘’Burada yaşayan yerler olacak. Gençlerin 
kütüphane ihtiyacı için üçüncü fabrika binası kütüphaneye 
dönüştürülecek. Sekapark dünyanın en büyük endüstriyel 
dönüşüm projesidir. Bundan sonraki süreçte kentin tüm 

dinamiklerinin bu alana dair fikirlerinin alınması sağlanmalı. 
Hangi fazlarının hızla gerçekleşeceği konusunda da fikir 
olarak çalışmaya hızla başlanmasını istiyorum” dedi. 

tamamlanınca kentin caziBesini artıracak
SEKA Kültür Havzası Fikir Projesi Tanıtım programın-

da proje hakkında bilgi veren dünyaca ünlü mimar Emre 
Arolat, ‘’Her mimarın hayatında çok önem verdiği ve 
heyecanlandığı anlar vardır. 35 yıldır mimarlık yapıyorum 
her zaman heyecanlıyım ama bugün ayrı bir heyecan-
lıyım. Bu projeyi bir kentin kültürel anlamda hayatına 
önemli bir katkı sunacak bir proje olarak görüyorum. 
Son günlerde bu coğrafyada yapılması planlanan en 
önemli dönüşümlerden bir tanesi, bir kentin birçok pay-
daşını yan yana getirebilecek fırsatı verdiği için Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim. Proje kentin 
cazibesini artıracaktır’’ ifadesini kullandı.

kocaeli tarihinin en önemli kentsel dönüşüm 
projelerinden Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile hak sahipleri ara-
sındaki anlaşma oranı %95’e ulaştı. Kentsel dönü-
şümde uzlaşma oranında Türkiye rekorunun yaşandığı 
Cedit’te yıkım ihalesini alan firma kısa süre önce 
yıkımlara başladı. Cedit’te tahliyeler ve hak sahipleri-
ne kira ödemeleri de devam ediyor. 

Hak saHipleriyle uzlaŞma oranı %95
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi tarafından finanse edilen Cedit Kentsel 
Dönüşüm Projesi’nde taraflar arasında uzlaşma oranın-
da bir Türkiye rekoru elde edilmiş durumda. Vatandaş 
memnuniyetinin ön planda tutulduğu uzlaşmalarda 

sona yaklaşılırken, kısa süre önce başlayan yıkım 
işlemlerinin de sorunsuz şekilde tamamlanması öngö-
rülüyor. Şu an itibarıyla %95 oranındaki anlaşma oranı 
Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projelerinde ulaşı-
lan en büyük oran olarak gösteriliyor. 

ÇeVre, Şehircilik ve iklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından Başiskele’de bulunan 
Seymen Kışlası’nın Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’ne Millet Bahçesi yapılmak üzere 
ön tahsisi gerçekleştirildi. Yazıda Seymen 
Kışlası’nın Millet Bahçesi yapılmak üzere 
Büyükşehir’e 2 yıl süreyle ön tahsisi yapıldığı 
ifade edildi. Büyükşehir, 782 bin 517 metre-
karelik alanda öncelikli olarak plan tadilatları 
yapacak. Başiskele’ye kazandırılacak Millet 
Bahçesi ise ToKi ve Kocaeli Büyükşehir iş bir-
liğiyle hayata geçirilecek.

782 Bin 517 metrekarelik alan
Halk arasında Seymen Kışlası olarak 

bilinen Başiskele nahit Şenoğlu Kışlası, 
Büyükşehir’e devredilmek ve Millet Bahçesi 
yapılmak üzere 2017 yılında tahliye edil-
meye başlanmıştı. Proje dahilinde mevcut 
arazideki yeşil alanlar korunacak ve rek-
reasyon, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet 
yolları, oyun alanları, millet kıraathanesi 
gibi alanlar oluşturulacak. 782 bin 517 met-
rekarelik alanda yapılacak Millet Bahçesi, 
Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi olacak.

türkiye’nin en 
Büyük millet 
BaHçesi Burada

kentsel dönüşümde türkiye rekoru
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YÜreğir Belediyesi’nin Millet Bahçesi Bekir Fevzi 
Yıldırım Sivil Toplum Merkezi önünde düzenlediği 
etkinliğe çok sayıda engelli aileleri ile birlikte katıldı. 
engelli gençler ve çocuklar kurulan ok atma, dart, 
badminton, masa tenisi, basketbol ve jimnastik 
alanlarında sportif aktiviteler yaptı, alanda yükselen 
müziğin ritmiyle dans ederek gönüllerince eğlendi. 
Mangalların yakıldığı etkinlik alanında misafirlere 
kebap da ikram edildi. engelli bireylerle yakından 
ilgilenen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Kocaispir, “Allah hiç kimseyi gönlünden ve kalbin-
den engelli etmesin, sevgi engelli etmesin. insan 
sevgi engelli olduğu zaman maalesef insan olma 
sıfatını ve vasfını yitiriyor. Biz Yüreğir Belediyesi 
olarak her zaman engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin 
yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

YÜreğir Belediyesi, “Kalbin temiz ise hikayen 
mutlu biter” diyerek sufi felsefesi ışığında hayata 
pozitif bakmayı öğütleyen Sufi Yazar neyzen Hakan 
Mengüç’ü Adanalılarla buluşturdu. Yüreğir Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşen programa ilgi yoğundu. 
‘Mevlana Haftası’ programında sahne alan Hakan 
Mengüç, sufi felsefesi, pozitif düşünce, ney’in tasav-
vuf düşüncesindeki manası, hem bireysel hem de 
kadın-erkek ilişkilerinde hayata pozitif bakış açıları 
gibi birçok konuda izleyenleri bilgilendirdi. Ara ara 
ney dinletisi de sunan Mengüç’ün söyleşisi büyük 
beğeni topladı. Programda bir de sürpriz yaşandı. 
Şiire olan merakı ile bilinen Yüreğir Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Kocaispir, Hakan Mengüç’ün üflediği 
ney eşliğinde Mevlana Celaleddin rumi’nin ‘etme’ 
şiirini seslendirdi. Başkan Kocaispir’in canlı perfor-
mans şiiri uzun süre alkışlandı.

mutluluğa engel yok

kültür sanat günleri
dolu dolu devam ediyor

yüreğir’in 
çeHresi değişiyor
2019 yılının aralık ayında yaşanan sel felaketi 

nedeniyle afet riskli alan ilan edilen Şehit Erkut 
Akbay Mahallesi’nde Yüreğir Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Kocaispir’in yoğun girişimleri 

ile kentsel dönüşüm projesi hayata geçirildi. Proje 
üzerinde yapılan tüm çalışmalar hızla ilerlerken geli-
nen süreçte 104 dönümlük alanda yıkım çalışmaları 
başlatıldı. Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde yıkımın 
startını veren Başkan Kocaispir, “Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızın önderliğinde Şehit Erkut Akbay 
Mahallemizde kentsel dönüşüm başlamış durumda. 
Mahallemizde 695 hak sahibinin bulunduğu toplam 
104 dönümlük bir alanda, 948 bağımsız birimim yıkım 
sürecini başlattık. Adana’mıza, Yüreğirli hemşehrileri-
mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.  

‘ŞeHrin en güzel maHallesi olacak’
Daha yaşanabilir bir kent hedefi ile çalışma yap-

tıklarını belirten Başkan Kocaispir, “Göreve geldiği-

miz andan itibaren daha modern, yaşanabilir, güzel 
bir kent oluşturulması noktasında büyük bir çaba 
içerisindeyiz. İnşallah devletimizin desteği, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Şehit Erkut Akbay 
mahallemiz çok yakında Adana’mızın en güzel, en 
modern mahallesi olacak” ifadelerine yer verdi.  

sarıÇam deresi ıŞıl ıŞıl oldu
Yüreğir Belediyesi’nin Enerjisa ile yaptığı işbirliği ve 

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in 
yoğun girişimleri ile başlatılan Sarıçam Deresi’nin 
Yüreğir’den geçen kısmının boydan boya aydınlatılması 
çalışmalarında sona gelindi. Daha güvenli ve ışıl ışıl bir 
görünüme kavuşan dere etrafında çevre düzenlemesi 
de yapılacak. Özellikle geceleri zehir tacirlerinin mesken 
tuttuğu alanın aydınlatılmasıyla bölge daha güvenli hale 
geldi. 2021 yılı içerisinde bitirilmesi planlanan aydınlat-
ma çalışmalarının ardından Yüreğir Belediyesi dere etra-
fında peyzaj ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek.

kültürevleri yaşama yön veriyor
Yüreğir Belediyesi kültürevlerinde her yaşa yönelik 

ücretsiz kurslar yılın 12 ayı devam ediyor. Her biri okul 
niteliğinde olan Çetin Topçuoğlu, Mevlana, Ahmet 
Yesevi, Yunus Emre, Mehmet Akif Ersoy, Ulubatlı 
Hasan, Fatih Terim, Murat Göğebakan, Doğankent ve 
Havutlu kültürevlerinde, 90 ayrı branşta verilen eğitim, 
hobi ve meslek kurslarından yılda yaklaşık 30 bin kişi 
faydalanıyor. Toplumun her kesimi için fırsat eşitliği 
sunmaya çalıştıklarını ifade eden Yüreğir Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Her yıl olduğu 
gibi bu sezon da dopdolu bir programla kurslarımızı 
sürdürüyoruz. Hiçbir ücret talep etmeden düzenlediği-
miz kurslar sayesinde binlerce Yüreğirli sosyalleşme, 
yeteneklerini geliştirme ve yeni beceriler edinme 
fırsatı buluyor. İnsan odaklı hizmet anlayışımız gereği, 
vatandaşlarımız için her alanda fırsat eşitliği oluşturmak 
adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 

 İnsan odaklı hizmetleri ile takdir toplayan Yüreğir Belediye Başkanı 
 Fatih Mehmet Kocaispir, ilçedeki tüm çalışmaları yerinde inceliyor. 
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Temeli 1970’li yıllarda Çanakkale’de Hacı Ali 
Doğan tarafından atılan, mobilya sektöründe 
Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak-Banyo, 
Lova yatak ve RuumStore ile faaliyet gösteren 

Doğanlar Grup’un enerji sektöründe faaliyet gösteren 
şirketi Biotrend atıklardan yüz binlerce haneye “temiz 
enerji” sağlıyor. Şirket, Türkiye’deki evsel atıkların yüzde 
20’sini, yer üstü ve yer altı sularına karışmadan önce 
temiz enerji ve ısıya dönüştürüyor. ‘Çöpten elektriğe, 
elektrikten geleceğe’ sloganıyla ortalama 4,4 milyon 
ton atığı bertaraf eden şirket  dünyadaki karbon salını-
mının azalmasına milyonda 2.3 katkı sağlıyor.

Şirket halen uluslararası standartlara uygun olarak 
yurt genelinde İzmir, Balıkesir, Uşak, Sivas, İnegöl, 
İskenderun, Aydın, Aksaray, Çanakkale, Giresun ve 
Malatya’nın da aralarında bulunduğu illerde faaliyet 
gösteriyor.

Şirketten verilen bilgiye göre Türkiye’de kişi başı gün-
lük üretilen çöp miktarı 1 kg düzeyinde. Toplam nüfusa 

göre günlük çöp miktarımız ise 80 bin ton. Bu miktarın 
sadece 45 bin tonu işleniyor. Bu oranın yüzde 20’sini 
Biotrend tesislerimizde işliyor. Oysa Türkiye biyoküt-
leden enerji üretiminde çok büyük potansiyele sahip. 
Enerji konusunda ülkemizin dışa bağımlılığı ve oluşan 
cari açık dikkate alındığında bu rakam Türkiye için milli 
servet niteliği taşıyor.

Türkiye’de 20 yıllık geçmişe sahip atık sektöründe, 
çöp olarak attığımız birçok ürün aslında birer hammad-
de. Türkiye’de 2017 yılından 2020’ye kadar geçen süreç-
te yaklaşık 17 milyon ton değerlendirilebilir atık toplandı. 
Bu atıklardan 17 milyar liralık ekonomik kazanç sağlan-
dı. Geri kazanım oranı ise yüzde 19 oldu. 2023 hedefi 
ise yüzde 35. 2018 yılında atık sektöründe 60 bin kişinin 
de istihdam edilmesi sağlandı. Türkiye’de her yıl geri 
dönüştürülmesi mümkün 6 milyon ton atığın 5 milyonu, 
çöp depolama alanlarına götürülüp toprağa gömülüyor. 
Bu atıkların insan ve çevre sağlığı açısından zararının 
yanında bir de 1,5 milyar TL ekonomik kaybı var.

HUrDA kâğıdın tekrar kâğıt imalatında kul-
lanılması hava kirliliğini yüzde 74-94, su kir-
liliğini yüzde 35 ve su kullanımını yüzde 45 
azaltmakta. Bugün 1 adet alüminyum içecek 
kutusunu geri dönüştürdüğümüzde, bir tele-
vizyonu 3 saat çalıştıracak enerjiyi kazanmış 
oluyoruz. Ya da 1 ton kağıdı geri dönüştürerek 
17 ağacı kesilmekten koruyoruz. 1 ton plasti-
ğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kw elektrik 
enerjisi tasarruf edilmiş olunuyor.

1 ton atık kağıt
17 ağacı kurtarıyor

Biotrend Enerji, 
global dünyanın gele-
cekteki ticari faaliyet 
alanlarının enerji, geri 
dönüşüm, bilişim ve 
tarım olacağından 
hareketle, bu sek-
törlerin tamamını 
kapsayan bir proje 
olarak topraksız 55 dönümlük cam sera yatırımına imza 
attı. Sivas’ta hayata geçirilecek olan yatırımın temel 
atma törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye 
Başkanı Hilmi Bilgin, önceki dönem belediye başkanı 
ve iş insanı Sami Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
Rektörü Profesör Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Mehmet Kul da 
katıldı.Temel atma töreninde konuşan Biotrend Enerji 
Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nuri Vardı, 
“Dünyadaki en son üretim teknolojisinin kullanılacağı bu 
sera, yenilenebilir enerji kaynağı olarak; evsel atıklardan 

çıkan metan gazını 
kullanarak, elektrik 
üreten motorlardaki 
ceket suyu sıcaklığı-
nın, bacasından çıkan 
atık ısının ve karbon-
dioksitin bir arada 
kullanıldığı Türkiye’nin 
ilk modern sera pro-

jesidir” dedi. Vardı, diğer katı atık sahalarında da aynı 
anlayışta yatırım yapmaya devam edeceklerine işaret 
etti. Yeni topraksız cam sera yatırımında en son üretim 
teknolojisinin kullanıldığına dikkat çeken Vardı, dünya 
nüfusunun hızla artması sebebiyle tarım ve gıdaya olan 
ihtiyacın giderek artış göstereceğini, Biotrend’in bu alan-
daki yerini hızla aldığını ifade etti. Cam sera yatırımıyla 
100 kişiye de istihdam sağlayacağının altını çizen Vardı, 
“55 milyon TL’ye mal olacak proje ile toprak ve ilaç kul-
lanılmadan yılda yaklaşık 2 bin 500 ton salkım domates 
yetiştirilmesi amaçlanıyor” diye konuştu.

yüZ Binlerce Haneye
atıktan temiZ enerji

sivas’a yeni topraksız cam sera yatırımı

 Osman Nuri Vardı 
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Yeni tesisler kurma yönünde girişimleriniz olacak mı?
Halka arzdan elde ettiğimiz gelirleri yeni yatırım-
lar yapmak adına kullanıyoruz. Biotrend enerji’nin 
etkinlik ve faaliyet alanları arasında; fermantas-
yon, biokütle, enerji üretim ve katı atık depolama 
alanlarının işletimi, mekanik ayırma tesisi, ATY 
(Atıktan Üretilmiş Yakıt) hazırlama tesisi, sızıntı 
suyu arıtma tesisi, biyolojik işlem tesisi, Deponi 
gazi (çöp gaz) enerji üretim santrallerinin kurulum 
ve işletimi, kompost üretimi ile entegre atık tesis 
yönetimi yer alıyor. Biotrend enerji tesislerinde 
evsel atıktaki; demir, cam, plastik ve karton ayrış-
tırılıyor ve Türkiye genelindeki düzenli depolamaya 
yönlendirilen evsel atığın yaklaşık %20’si Biotrend 
enerji tesislerinde enerji ve ısıya dönüştürülüyor. 
Biotrend enerji, bugün yıllık 2,2 milyon ton Co2 
emisyon engelleme oranına sahip. Biyokütleden 
enerji üretiminin de diğer enerji kaynaklarıyla kar-
şılaştırıldığında önemli avantajları var. Bunların 
başında; sera gaz emisyonlarını azaltıcı ve iklim 
değişikliğini yavaşlatıcı etkisi olması sayılabilir. 
Çevresel faktörlere bakıldığında; toprak koru-
ma, su ve besin üretimini güvence altına alma 
gibi önemli katkılar sağladığını da söyleyebiliriz.  
Bunlarla beraber; iş olanağı yaratması ve devlete 
ekonomik avantaj sağlaması da önemli noktalar 
arasında yer alıyor. Gönüllü karbon piyasaların-
da sertifikasyon sağlayıcı kuruluşlardan biri olan 
VerrA/Verified Carbon Standard (VCS) üzerinden 
projelerimizi geliştiriyoruz.

yeni projeler 
için çalışıyoruZ

Biotrend enerji, türkiye genelindeki 
evsel atığın yaklaşık % 20’sini 
enerji ve ısıya dönüştürüyor
Biotrend olarak şu anda kaç ilde kaç tesisle hizmet 
veriyorsunuz?
2017 yılında kurduğumuz Biotrend Çevre ve Enerji 
Yatırımları A.Ş,  katı atık yönetimi ve yenilenebilir enerji 
üretimi konusunda yatırımlar yapmanın yanı sıra, bu alan-
da, teknolojik olarak üretim ve uygulama merkezi olma 
misyonununa sahip. Biotrend Enerji bugün Türkiye gene-
linde 6 bölgede, 11 ilde, 18 tesiste faaliyet gösteriyor. 
şirket olarak 2021 yılı nasıl geçti. Devreye giren yeni 
yatırımlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bu yıl, şirketimiz için önemli bir sene oldu. Öncelikle oldukça 
başarılı bir halka arz süreci geçirdik ve buradan elde ettiğimiz 
kazançlarımızla yeni yatırımları devreye sokmaya başladık. 
Yılın üçüncü çeyreğini de iyi rakamlarla tamamladık ve 9 aylık 
konsolide net satış cirosu 261 milyon TL’ye, 2021 yılı dokuz 
aylık konsolide faaliyet kârı 46 milyon TL’ye ulaştı. Yılı da iyi 
rakamlarla kapatmak hedefindeyiz. Geçtiğimiz aylarda, halka 
arz sonrası Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 
imzaladığımız sözleşmenin, kurumsal yönetim ve iklim riski 
yönetimini ilerleteceğinin, daha yüksek çevre standartları ve 
satın alma uygulamalarını benimseterek, işyerinde cinsiyet 
eşitliğini de destekleyeceği kanaatindeyiz. Sürdürülebilirlik 
çalışmaları çerçevesinde “Biyokütle Enerji Firması 
Ödülü’nün sahibi olduk. Aynı zamanda yine Biotrend ile 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Enerjimiz 
Geleceğimiz” ödülünü aldık. Biotrend Enerji karbon yöne-
timinde göstermiş olduğu başarılı yönetimden dolayı, 
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından 
gerçekleştirilen 7.İstanbul Karbon Zirvesi’nde “Düşük 
Karbon Kahramanı” ödülüne layık görüldü. Geçtiğimiz 
gün Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde “Yılın 
Yenilenebilir Enerji Markası” ödülünü aldık. Enerji 
alanındaki atılımlarımız hız kesmeden devam edecek. 
Biotrend Enerji’nin UN Global Compact’e (Birleşmiş 
Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi) imza 
atmasıyla da; insan hakları, çalışma şartları, 
çevresel ve sosyal konulardaki kurum hassa-
siyetinin de altını bir kez daha çizmiş oldu. 
Ülke genelinde hız verdiğimiz yatırımlarımı-
za Sivas’taki yeni topraksız 54.000m2’lik 

alana kurulan cam sera ile devam ediyoruz. Bu sera, evsel 
atıklardan çıkan metan gazını kullanarak, elektrik üreten 
motorlardaki ceket suyu sıcaklığının, bacasından çıkan atık 
ısının ve karbondioksitin bir arada kullanıldığı Türkiye’nin ilk 
modern sera projesi. Ayrıca bu proje ile toprak ve ilaç kulla-
nılmadan yılda yaklaşık 2 bin 500 ton salkım domates yetiş-
tirmeyi amaçlıyoruz.
Çöplerden ve atıktan temiz enerji üretimiyle ilgili 
Biotrend’in Türkiye ekonomisine katkısı nedir?

Türkiye’de bugün kişi başı günlük üretilen çöp miktarı 1 
kg. Toplam nüfusa göre günlük çöp miktarı ise yaklaşık 80 
bin ton. Bu miktarın sadece 45 bin tonu işleniyor. Türkiye 
genelindeki düzenli depolamaya yönlendirilen evsel atığın 
yaklaşık %20’si sürdürülebilir bir gelecek için Biotrend tesis-
lerinde enerjiye ve ısıya dönüşüyor. Böylece atıklar değer-
lendirilirken sıfır atık hedefinin de önünün açıldığını söyleye-
biliriz. Biyokütleden enerji üretiminin de diğer enerji kaynak-
larıyla karşılaştırıldığında önemli avantajları vardır. Bunların 
başında; sera gaz emisyonlarını azaltıcı ve iklim değişikliğini 
yavaşlatıcı etkisi olması sayılabilir. Çevresel faktörlere 
bakıldığında; toprak koruma, su ve besin üretimini güven-
ce altına alma gibi önemli katkılar sağladığını belirtebiliriz.  
Bunlarla beraber; iş olanağı yaratması ve devlete ekonomik 
avantaj sağlaması da önemli noktalar arasında yer alıyor. 
Biotrend Enerji olarak, çevreye, insana ve toplum sağlığına 
sorumluluk duygusuyla çalışmaya, ekonomiye istihdam ve 
geri dönüşüm sağlamaya devam ediyoruz.  
Biotrend enerji’nin  ar-Ge faaliyetlerinden bahseder misiniz?

Yenilenebilir enerjilerin doğal birer kaynak olması, doğanın 
insanlara en önemli armağanlarından biri. Günümüzde 
tükenmesi mümkün olan diğer kaynakların olumsuz 
çevre faktörlerinden büyük ölçüde etkilenmiş olmaları, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla yatırım yapılır 
olmasını sağlasa da, Türkiye’de değişim küçük adımlarla 

oluyor. Bugün Biotrend Enerji, ülke genelinde 
yüzbinlerce hanenin yıllık elektrik ihtiyacını 

karşılar durumda. AR-GE çalışmalarımızla 
yenilikçi teknolojiler geliştirmeye, ülkemizin 
ihtiyaç duyduğu çevreci enerji üretimine 
yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.

Geleceğimiz” ödülünü aldık. Biotrend Enerji karbon yöne-
timinde göstermiş olduğu başarılı yönetimden dolayı, 
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından 
gerçekleştirilen 7.İstanbul Karbon Zirvesi’nde “Düşük 
Karbon Kahramanı” ödülüne layık görüldü. Geçtiğimiz 
gün Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde “Yılın 
Yenilenebilir Enerji Markası” ödülünü aldık. Enerji 
alanındaki atılımlarımız hız kesmeden devam edecek. 
Biotrend Enerji’nin UN Global Compact’e (Birleşmiş 
Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi) imza 
atmasıyla da; insan hakları, çalışma şartları, 
çevresel ve sosyal konulardaki kurum hassa-
siyetinin de altını bir kez daha çizmiş oldu. 
Ülke genelinde hız verdiğimiz yatırımlarımı-
za Sivas’taki yeni topraksız 54.000m2’lik 

sorumluluk duygusuyla çalışmaya, ekonomiye istihdam ve 
geri dönüşüm sağlamaya devam ediyoruz.  
Biotrend enerji’nin  ar-Ge faaliyetlerinden bahseder misiniz?

Yenilenebilir enerjilerin doğal birer kaynak olması, doğanın 
insanlara en önemli armağanlarından biri. Günümüzde 
tükenmesi mümkün olan diğer kaynakların olumsuz 
çevre faktörlerinden büyük ölçüde etkilenmiş olmaları, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla yatırım yapılır 
olmasını sağlasa da, Türkiye’de değişim küçük adımlarla 

oluyor. Bugün Biotrend Enerji, ülke genelinde 
yüzbinlerce hanenin yıllık elektrik ihtiyacını 

karşılar durumda. AR-GE çalışmalarımızla 
yenilikçi teknolojiler geliştirmeye, ülkemizin 
ihtiyaç duyduğu çevreci enerji üretimine 
yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.

Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Baş-
kanı İlhan Doğan Türkiye genelindeki 
düzenli depolamaya yönlendirilen ev-
sel atığın yaklaşık yüzde 20’sini enerji 
ve ısıya dönüştürdüklerini söyledi. 11 
ilde 18 tesisleri bulunduğunu belirten 
Doğan, atıktan enerji üretim sürecini 
ve Biotrend Enerji’nin  faaliyetleriyle 

ilgili soruları yanıtladı.
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 Başkanı İlhan Doğan 
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karaHantepe’deki yeni figür 
keşifleri Heyecanlandırıyor

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesi’nde yer alan ve Birleşmiş 
Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı’nın 
(UNESCO), ‘Dünya Mirası Listesi’ndeki varlıklar ara-
sında bulunan Göbeklitepe’nin ardından şehirde Taş 

Tepeler heyecanı yaşanıyor. Yeni keşifler Türkiye’de büyük 
ses getirirken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, büyük bir lansmanla Karahantepe’nin de aralarında 
bulunduğu toplam 12 tepenin 100 kilometrelik alanda 
bulunduğunu açıkladı. Karahantepe’de Göbeklitepe’deki 
dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemeye göre 
Neolitik döneme ait ‘T’ şeklinde 250 dikilitaş gün yüzüne 
çıkarıldı. Karahantepe’de ortaya çıkarılan eserler, o dönem-
de yaşayan insanların sanatsal becerilerini gözler önüne 
seriyor. Karahantepe’de yer alan insan ve insan başı hey-
kelleri, sütunlardaki insan betimlerinin Göbeklitepe’den 
oldukça fazla olmasıyla da ayrıca dikkat çekiyor.

‘Herkesi kadim ŞeHrimize Bekliyoruz’
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 

Göbeklitepe’nin ardından Karahantepe’de de yeni keşifler 
yapılması ve yeni yapıların ortaya çıkmasıyla ilgili değerlen-
dirmede bulundu. Göbeklitepe’nin dünyada bilinen tarihi 
değiştirdiği için çok önemli bir değer olduğunu ve insanlar-
da merak uyandırdığını ifade etti. Ören yerleri bakımından 
Şanlıurfa’yı ziyaret eden turist sayısının artmasına dikkat 
çeken Başkan Canpolat, dünyanın birçok noktasından 
insanların sadece bu tarihi alanı görmek için geldiklerini 
anlattı. Şehre ekonomik olarak da büyük getirisi olan bu 
mirasın önemine vurgu yapan Başkan Canpolat, şunları 
söyledi: “Bizler bu mirası koruma, tanıtma ve gelecek 
nesillere aktarma konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür 
ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’da bu değerleri 
en iyi şekilde tanıtmak için ciddi anlamda projeler yaptılar. 

Karahantepe, Göbeklitepe’den farklı olarak hayvan figürleri 
yerine insan figürleri taşların üzerinde yer alıyor. Kazı çalış-
maları ile yeni bir medeniyet, yaşam alanı ortaya çıkmış 
oldu. Karahantepe’nin Göbeklitepe’den kilometrelerce 
uzakta olması da ayrı bir durum olarak ortaya çıktı. Eminim 
ki yapılacak çalışmaların ardından belki yeniden bilinen 
tarih değişecek ve birçok yeni bilgiler edineceğiz. Şanlıurfa 

birçok anlamda kültür gastronomi ve tarih açısından zen-
gin bir şehir. Bizler bu zenginliği yaşamak ve yaşatmak 
adına çalışmalar içerisindeyiz ve olmaya da devam edece-
ğiz. Böylesine zenginlikleri içerisinde barındıran bu kadim 
şehri herkesin görmesini gezmesini tarihe tanıklık etme-
sini bu coğrafya’yı hissetmesini ve eşsiz lezzetlerinden 
tatmasını istiyor ve şehrimize davet ediyoruz.”

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Göbeklitepe’nin ardından 11 tepenin daha tespit edilmesiyle ilgili “Karahan-
tepe’deki taşların üzerinde insan fi gürleri var. Çalışmalarla bilinen tarih değişecek ve birçok yeni bilgi edineceğiz” dedi.

konya’nın Bisiklet yolu ağı genişliyor
K

onya Büyükşehir Belediyesi, 
“Bisiklet Şehri” olarak anılan 
ve 550 kilometre bisiklet yolu 
ağına sahip olan Konya’da 

yeni bisiklet yolları yapıyor. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
ibrahim Altay, Çevre, Şehircilik ve 
iklim Değişikliği Bakanlığı onaylı 
Türkiye’nin ilk Bisiklet Master Planı 
kapsamında bisiklet yolu yapım 
çalışmalarını sürdürdüklerini ifade 
etti.Bakanlık ve ilBAnK desteğiyle 
şehir merkezinde yaklaşık 35 kilometre daha yeni 
bisiklet yolu yapmak için kolları sıvadıklarını kayde-
den Başkan Altay, “Bisiklet kullanıcılarının güvenli ve 
konforlu şekilde seyahat etmeleri için elimizden gele-
ni yapıyoruz. Bu kapsamda birçok caddemizde bisik-
let yolu yapım çalışmalarına başladık. Şehir merke-
zinde bisiklet yolu bağlantılarının eksiksiz sağlanma-
sı için çalışıyoruz. Şehrin trafik yükünü azaltmak için 
açtığımız alternatif caddelere de bisiklet yolu yapma-

ya devam ediyoruz. Yeni hizmete 
sunduğumuz Abdülhamid Han 
Caddesi, ismail Ketenci Caddesi, 
Celaleddin Karatay Caddesi ve 
Gazze Caddesi’ne de bisiklet yolu 
yaparak Konyalı bisiklet sürücüle-
rinin hizmetine sunuyoruz” dedi.

farkındalık ÇalıŞmaları
Başkan Altay, Konya’nın bisik-

let yollarını artırmaya ve bisiklet 
konusunda farkındalık oluşturacak 

çalışmalar yapmaya devam edeceklerini de sözlerine 
ekledi. Konya Büyükşehir Belediyesi; elmalı Caddesi, 
Çakırlı Caddesi, Burhan Dede Caddesi, Sivaslı Ali 
Kemal Caddesi, Ali Ulvi Kurucu Caddesi, Aziz Mahmut 
Hüdai Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Garaj 
Caddesi, Furkan Dede Caddesi, Alaaddin Kap Caddesi, 
Taşcami Uzunharmanlar Caddesi’nin bir kısmı ve 
Karaman Caddesi’nin bir kısmında yeni bisiklet 
yolu yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmet Canpolat
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