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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN

Günler günlerin, yıllar yılların ardından; 
bu kez Özel Kalem’in 120. sayısından 
merhaba…

Bir mevsimin daha ortasındayız. 2019 
yerel seçiminin sonrasındayız. 

Bu yaz günleri bizi bunaltmasın. Çünkü 
kendimizi iyi hissetmemiz için pek çok 
nedenimiz var. Seçim sorumluluğumuzu 
yerine getirdik. Tüm Türkiye’nin gözlerini 
çevirdiği, yakından izlediği İstanbul 
seçimlerinin sonrasındaki süreci hep 
birlikte takip ettik. 

Seçilen başkanları kutluyor, görevlerini 
devreden başkanlara hizmetleri ve 
emekleri için teşekkür ediyoruz.

Şimdi Türkiye için yeni bir dönemi, 
yepyeni hizmetleri ve hep birlikte 
daha güzel bir Türkiye’yi konuşmanın 
zamanı…

İşte bu nedenle bu sayımızda, EPR 
Yerel Yönetim Ajansı olarak yıllardan 
bu yana dile getirdiğimiz “Güzel Bir 
Türkiye” projesine genişçe yer verdik. 
Hatay Defne Yolu projesiyle bir anlamda 
başlangıç provasını yaptığımız “Güzel 

Bir Türkiye” projesinin bundan sonra 
çok daha güçlü ve emin adımlarla yol 
alacağına inanıyoruz.

Bütün yerel yöneticilerimizin kentlerini 
güzelleştirmek için kişisel beğenilerinin 
sınırlarına sıkışıp kalmadan çok daha 
evrensel, zamansal ve tabii sanatsal 
açıdan harika işler yapmak üzere çok 
daha fazla gayret etmelerini diliyoruz. 
“Güzel Bir Türkiye” projesinde 
neleri hayal ettiğimiz sayfalarımızda 
okuyabilirsiniz.

Bu sayımızda bir ilke yer verdik. 
Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı 
Turan Hançerli, sorularımıza verdiği 
içtenlikli yanıtlarla Özel Kalem’in konuğu 
oldu. Turan Hançerli, yaşamında eşitlik 
ve adalet ilkelerini parola edinmiş bir 
isim. 18 yaşında geçirdiği kazada iki 
kolunu kaybetmesine karşın yaşama 
nasıl bağlandığını ve Avcılar Belediye 
Başkanı olarak hem engelliler hem 
de ilçe için neler yapacağını onunla 
yaptığımız röportajda okuyacaksınız.

Bir şehri güzelleştiren kadınları, kentsel 
gelişimi sürdürebilmek için iş birliği 

yapan belediyeleri, bisikletli ulaşımın 
bir kenti nasıl güzelleştirdiğini, sanatın 
bir şehrin ruhunu nasıl genişlettiğini, 
ülkemizdeki saklı cennetleri yine bu 
sayımızın sayfalarında bulabilirsiniz.

Sevgiyle

ERENGÜL BİLENSER
erengulbilenser@epr.com.tr
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Kadınlar Aydın’ı 
güzelleştiriyor. Çineli 
kadınların, Aydın 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteğiyle yetiştirip 
diktiği çiçeklerle, şehir 
güzelleşiyor. Aydın 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Özlem Çerçioğlu, 
Aydın’a dokunan kadın 
elinin her zaman yanında 
olacağını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden 
250 bin adet çiçek alımı yaparak 
üretici kadınlara bir kez daha destek 
verdi. Satın alınan çiçekler Çineli 
kadınlar tarafından Aydın’ın parklarına, 
bahçelerine dikildi. 

Ailesiyle yaşayan ve ağabeyi 
yurtdışında doktora yapan Aysun 
Bilenkişi yaklaşık 3 yıldır çiçek 
yetiştirip bu çiçekleri Aydın 
Büyükşehir Belediyesi’ne satarak 
para kazanıyor. Kazandığı parayla 
hem evine hem de ağabeyine maddi 
destek sağladığını belirten Bilenkişi 
“Bu çiçekler tamamen kooperatifimize 
bağlı çalışan kadınlar tarafından 
yetiştirilip Çine Belediyesi’ne ve 
Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 
satılıyor. Kooperatifimizde üretici 
olan kadınlar ve bizler yararlanıyoruz, 
hem de belediyeler çiçek ihtiyaçlarını 
karşılıyor. Bunların hepsi başkanımız 
Özlem Çerçioğlu sayesinde” diye 
konuştu. 

Kızını üniversitede 
okutuyor
Çine Karakollar Mahallesi’nden Nazife 
Kanmaz ise kazandıklarıyla kızını 
üniversitede okutuyor. Kanmaz, eşinin 
düzenli bir işinin olmadığını belirtip 
“Bu fidanları yetiştirdik, şimdi de 
dikimini yapıyoruz.  Kızım Isparta’da 

üniversitede okuyor. Buradan 
kazandıklarımla kızımı okutuyorum. 
Eşimin bir işi yok, iş bulursa çalışıyor. 
Onun kazandığıyla ev ihtiyaçlarını 
karşılayıp benim kazandığımı da 
kızıma gönderiyoruz” dedi.

4 çocuğunun okul masraflarını 
karşılıyor

7, 9, 11 ve 13 yaşlarında dört tane 
çocuğu olan Türkan Işık ise çalışarak 
çocuklarının okul masraflarını 
karşıladığını söyledi. “Bu işe 
başladığımdan beri ev bütçesine 
katkıda bulunuyorum. Pazara 
gideceğim zaman eşimden para 
istemiyorum. Bana bulunmaz bir 
nimet oldu. Bu işi sayesinde dört tane 
çocuğumu okutuyorum” diye konuşan 
Türkan Işık “Eşim bazen aylarca 
çalışmıyor. Mesela bu kış eşim hiç iş 
bulamadı. Evin ve çocuklarımızın okul 
masraflarını buradan kazandıklarımızla 
karşıladık. Çocuklarımın okumalarını 
çok istiyorum. Biz okuyamadık; onların 
okuyup meslek sahibi olmalarını 
istiyoruz. İstiyorum ki büyüdüklerinde 
güzel görevler alsınlar, geleceklerini 
kurtarsınlar; bizim gibi yevmiyeci 
olmasınlar. Onları okutmak için bu işi 
yapmaya devam edeceğim. Başkanımız 
Özlem Çerçioğlu’na çok çok selam 
söylüyorum. Bizlere böyle bir iş açıp 
destek olduğu için çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.

BELEDİYELERDEN HABERLER 

AYDIN’I 
KADINLAR 
güzelleştİrİyor
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BELEDİYELERDEN HABERLER

Belediyeler arasındaki 
iş birliğini geliştirmeye 
yönelik yapılara bir yenisi 
daha eklendi. Türkiye’nin 
dört bir yanından 21 
belediyenin katılımıyla 
“Sürdürülebilir Kentsel 
Gelişim Ağı” kuruldu. 
Belediyeler birbirleriyle 
deneyimlerini paylaşarak ve 
iş birliği yaparak kentlerini 
güzelleştirecekler.

Yerel yönetimler arasındaki iletişim 
ve iş birliğini geliştirmeye yönelik 
çalışmalar kapsamında Kadıköy 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
“Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 
Yerelleşmesi” konulu eğitim 
programı düzenlendi. İki gün süren 
program kapsamındaki sunumlarda, 
Sürdürebilir Kentsel Gelişim 
Protokolü’ne imza atan 21 belediyeye 
yönelik iyi örnekler masaya yatırıldı. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen 
eğitime katılan Başkan Danışmanı 
Ruhisu Can Al, Tunç Soyer öncülüğünde 
başlayan, “Sürdürülebilir Kalkınma 

Yolculuğu” sunumuyla, sürdürülebilirlik 
bakış açısının kentlerin kurumsallaşması 
ve gelişimine yaptığı katkıları anlattı. 
Eğitimde Çiğli Belediye Başkanı Utku 
Gümrükçü ve Bursa Göksu Belediye 
Başkanı Mustafa Işık da deneyim ve 
birikimlerini paylaştı. 

Sürdürülebilir Kentsel 
Gelişim Ağı kuruldu

Yapılan sunumlar ve atölye 
çalışmalarıyla tamamlanan eğitim 
programının ilk meyvesi ise 
“Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı” 
oldu. Sürdürülebilir Kentsel Gelişim 
Protokolü’ne imza atan belediyelerin, 
iletişim, paylaşım ve iş birliğini içeren 
ve Türkiye’de alanında bir ilk olan 
“Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı”, 
katılımcıların ortak çağrısıyla kuruldu. 
Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’nda, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Van 
Büyükşehir Belediyesi, Kars Belediyesi, 
İzmir Konak Belediyesi, İzmir Çiğli 
Belediyesi, Bursa Gürsu Belediyesi, 
İstanbul Küçükçekmece Belediyesi, 
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Şanlıurfa 
Ceylanpınar Belediyesi, Zonguldak 
Çaycuma Belediyesi, İstanbul Sultanbeyli 
Belediyesi, Rize Fındıklı Belediyesi, 
Muğla Fethiye Belediyesi, Mardin 
Büyükşehir Belediyesi, Denizli Acıpayam 
Belediyesi, Siirt Belediyesi, Giresun 
Espiye Belediyesi, İstanbul Avcılar 
Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi ve 
İstanbul Maltepe Belediyesi yer alıyor.

Detaylı bilgi için; www.zf.com/tr

Kentsel gelişimin 
sürdürülebilmesi için 
birleştiler 
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Detaylı bilgi için; www.zf.com/tr
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Kentte bisiklet kullanımını 
yaygınlaştırmak ve teşvik 
etmek için önemli atılımlar 
yapan İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, WRI Türkiye 
Sürdürülebilir Şehirler’in 
AB destekli “Haydi Türkiye 
Bisiklete” projesinde 
öncü kent seçildi. 15 ay 
sürecek projenin sonunda 
hazırlanan rapor, bisikletli 
ulaşıma yönelmek isteyen 
Türkiye’deki diğer 
belediyeler için de bir yol 
haritası oluşturacak. 

Trafik yoğunluğuna çare bulmak, 
küresel iklim değişikliğinin etkisini 
azaltmak amacıyla çevreci ulaşım 
modellerine yönelen İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, kentte bisiklet kullanımını 
yaygınlaştırmak için de önemli 
çalışmalar yürütüyor. Kente kazandırılan 
bisiklet yolları ve kiralık bisiklet sistemi 
“BİSİM”in devreye girmesi ile İzmir’de 
artan bisiklet kullanımı, İzmir Büyükşehir 

BELEDİYELERDEN HABERLER 
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Belediye Başkanı Tunç Soyer’in makam 
arabası yerine şehir içi ulaşımda bisikleti 
tercih ederek İzmirlileri bisikletli ulaşıma 
teşvik etmesiyle de ivme kazandı. 

“Haydi Türkiye Bisiklete”

Ulaşım Ana Planı kapsamında 2030 
yılına kadar mevcut bisiklet yolunu 
453 kilometreye çıkarmayı, kentin iç 
kısımlarına da bisikletle ulaşım imkânı 
sağlamayı, bisiklet istasyonlarının 
raylı sistem ağlarına ve aktarma 
merkezlerine erişimini artırmayı, 
bisiklet sayısını artırıp kiralama bedelini 
düşürmeyi planlayan İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, şimdi “Haydi Türkiye 
Bisiklete” projesiyle de Türkiye’ye örnek 
olacak. Sürdürülebilir kentsel gelişimi 
hayata geçirmek için ABD, Brezilya, 
Çin, Hindistan, Meksika ve Türkiye’de 
çalışmalar yürütülen WRI (World 
Resorces) Sürdürülebilir Şehirler Ağı’nın 
Türkiye ayağında yürütülen projede 
İzmir, Eskişehir ve Lüleburgaz ile birlikte 
pilot il seçildi. Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilen Sivil Toplum Destek 
Programı II çerçevesinde fon alan ve 
bisikleti ulaşım aracı haline getirmek 

Bİsİkletlİ ulaşımda İzmİr 
örnek olacakörnek olacak
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BELEDİYELERDEN HABERLER

isteyen belediyelerin farkındalık 
kampanyalarına destek olmayı 
hedefleyen proje, 2020 yılının haziran 
ayında tamamlanacak. “Haydi Türkiye 
Bisiklete!” projesinin sonunda, her 
bir belediyenin yaşadığı deneyimleri, 
iletişim kampanyalarını ve elde ettiği 
sonuçları içeren bir rapor yayınlanacak. 
Bu rapor, bisikletli ulaşıma yönelmek 
isteyen Türkiye’deki diğer belediyeler 
için de bir yol haritası oluşturacak. 
İzmir EuroVelo ve Velo-City’de
Dünyadaki en önemli bisiklet 
zirvesi kabul edilen, hatta bisikletin 
Expo’su olarak tanımlanan Velo-City 
organizasyonunda bu yıl İzmir de 
yerini aldı. 25-28 Haziran 2019 tarihleri 
arasında Dublin’de gerçekleştirilen 
etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri, iki önemli 
UNESCO kentini buluşturan 498 
km’lik bisikletli turizm ağını da tanıttı. 
EuroVelo’nun 15 adet uzun yol bisiklet 

rotasından biri olan ve İzmir’in dahil 
olduğu “EuroVelo 8 Akdeniz Rotası” 
İspanya’dan başlıyor. Fransa, Monoco, 
İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-
Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve 
Yunanistan olmak üzere 10 ülkeden 
geçiyor. 

Rota üzerinde 23 dünya mirası 
ve Ege Bölgesi’ne özgü 712 
balık türü bulunuyor.  Avrupa 
Bisikletliler Federasyonu (ECF), 
Türkiye rotasını önümüzdeki 
günlerde EuroVelo’ya resmi olarak 
ekleyecek.
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Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
restore edilerek turizme 
kazandırılacak olan Urfa 
Geleneksel El sanatları 
Merkezi, Şanlıurfa’da 
unutulmaya yüz tutmuş 
sanatları yaşatan ustalara 
ücretsiz tahsis edilecek. 
Büyükşehir Belediyesi, 
ustaların mesleklerini 
yürütmeleri ve gelecek 
nesillere aktarmaları için 
her türlü desteği verecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile 
Şanlıurfa Valisi ve ŞURKAV Vakfı 
Başkanı Abdullah Erin arasında 
yapılan protokolle Halil-ür Rahman 
Gölü kuzeyindeki eski taziye evleri 
Büyükşehir Belediyesince aslına uygun 
haline getirilerek Urfa Geleneksel El 
Sanatları Merkezine dönüştürülerek 
turizme kazandırılacak. Ney sanatları, 
ebru, keçe, kazazlık, tezhip, filografi, 
hüsn-i hat, nakkaşlık ve resim, gümüş-
bakır tombak, kilim dokuma, ahşap 
oymacılığı, bez dokuma, takı tasarım, 
kanaviçe, bez bebek, bendir, sahaflık, 
kürkçülük gibi el sanatları atölyeleri 
ile tarih ve kültür turizmine katkı 
hedefleniyor. 

“Bu mesleğin son 
temsilcileriyiz”

Tarihi ve kültürel yapısı ile birçok 
medeniyete ev sahipliği yapan 
Şanlıurfa’nın kendine has el işi 
sanatlarının canlı olarak yapılacağı ve 
sergileneceği El Sanatları Merkezinde, 
Eski Eser ve Müze Arşivi de olacak.

Kurulacak olan El Sanatları Merkezi 
için Büyükşehir Belediyesine teşekkür 
eden el işi sanatlarının son ustaları, 
“Şanlıurfa’ya has el sanatlarının 
yaşatılması adına başlatılan bu 
çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. 
Bu mesleğin son temsilcileriyiz. 
Büyükşehir Belediyesi bizler için yeni 
yer yapacak ve yaptığımız bu ürünleri 
orada gelen konuklara sergileyerek 
bu mesleklerin yok olmaması adına 
çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye 
konuştu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye 
Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün 
girişimleri ve Şanlıurfa Valisi Abdullah 
Erin’in destekleri ile gerç atkılar 
sağlayacak. Ayrıca Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile 
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin arasında 
imzalanan bir diğer protokolle yine 
aynı havzada Şanlıurfa’nın ilk Turist 
Karşılama ve Enformasyon Ofisi de 
kurulacak. “Şanlıurfa’nın kültür ve turizm 
potansiyeli yapacağımız çalışmalar 
ile hak ettiği yeri alacaktır” diyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel 
Abidin Beyazgül, “Urfa her şeyin ve her 
hizmetin en güzeline layıktır” dedi.

Urfa’da yaşayan tarİh ve sanat
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Saklı cennet “Serİndere kanyonu” 

Kocaeli’nin yanı başındaki 
doğa cenneti
Yürüyüş tutkunları için “Doğal” ve 
“Kültürel” rotalarını 4 ana başlık 
altında toplayan Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi, doğa turizminde büyük 
atak yaptı. Aynı zamanda bir sanayi 
kenti olan Kocaeli, 2 bin 500 
kilometreden fazla uzunluğa sahip 
103 yürüyüş parkuru ile trekking ve 
hiking tutkunlarına doğa ile iç içe 4 
mevsim spor yapma imkânı sunuyor. 
Trekking ve hiking tutkunlarının 
en gözde mekânları arasında ise 
Kocaeli’ne yakınlığı ile dikkat çelen 
“Serindere Kanyonu” geliyor.

Doğa tutkunları akın ediyor 
Serindere Kanyonu Kocaeli’nin 
Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı’nın 
üst kısmında yer alıyor. İzmit’e 26 
kilometre uzaklıkta bulunan Serindere 
Kanyonu doğaseverlerin ve yürüyüş 

tutkunlarının ziyaret ettiği yerlerin 
başında geliyor. Yurdun dört bir 
yanından meraklılar bu kanyonda 
yürümeye gelirken, hafta sonları 
da yerli ve yabancı yürüyüşçüler ile 
doğa sporları tutkunları Serindere 
Kanyonu’na akın ediyor.

8 kilometrelik şelaleli 
parkur
Kocaeli’nin ve bölgenin en zorlu 
kanyonu olan Serindere Kanyonu’nda 
havuz şeklinde pek çok gölet 
bulunuyor. Burada yürüyüş yapmak 
isteyenlerin, kayalardan rahat 
geçebilmek için özel yürüyüş 
ayakkabıları edinmesi gerekiyor. 
8 kilometre uzunluğa sahip olan 
Serindere Kanyonu, yükseklikleri 10 
ile 20 metre arasında değişen 6 adet 
şelaleyi içerisinde barındırıyor. Her 
mevsimde farklı bir güzellik barındıran 
Serindere’ye gittiğinizde sizi gürül 
gürül akan şelale karşılıyor. 

Şehrin gürültüsünden kaçıp 
kendini doğaya atmak isteyenler 
için şelalesi, akarsuyu ve yeşilin 
bütün tonları ile bir “cennet” 
düşünün. Bu cennet sanayi kenti 
olarak bilinen Kocaeli’ne sadece 
26 kilometre uzaklıkta. Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’nin yürüyüş 
parkurları içerisinde yer alan 
“Serindere Kanyonu” gizli kalmış 
doğa güzelliği ile doğaseverler 
tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

BELEDİYELERDEN HABERLER 
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Kanyonun büyülü 
atmosferi
Serindere Kanyonu’nun başında 
doğal güzellikleri ve gürül gürül 
akan soğuk suyuyla doğa yürüyüşü 
yapmaya başlıyorsunuz. Macera dolu 
rotalarıyla yürüyüşlerin vazgeçilmez 
adresi olan parkurun genişliği yer 
yer 3 metreye kadar düşüyor. Sarp 
kayalıklar arasından ilerleyerek, şelale 
ve çağlayanları, suyun derinleştiği 
bölgeleri geçtiğinizde kendinizi 
kanyonun etkileyici atmosferi 
içerisinde buluyorsunuz. 

Gizli kalmış doğal havuzlar
Kanyonu geçtiğinizde vadi biraz 
daha genişliyor, dere kenarındaki 
patikalardan orman içerisinde 
yürüyebiliyorsunuz. Yürüyüşünüzün 
ardından sizi küçük bir şelale ve soğuk 
suyu ile doğal bir havuz karşılıyor. Yaz 
sıcaklarında serinleyerek spor yapma 
imkânı veren Serindere Kanyonu’nun 
havuzlarında yüzebilirsiniz. 

Serindere’ye nasıl gidilir?
İstanbul’dan Serindere’ye gitmek 
için TEM otoyolunu ya da D-100 
karayolunu kullanabilirsiniz. TEM 
otoyolu üzerinden İzmit’e geldikten 
sonra Kandıra gişelerinden çıkış 
yaparak Yuvacık Barajı tabelasını 
takip ediyorsunuz. Yuvacık Barajı’na 

ulaştığınızda karşıya geçerek Tepecik 
mahallesine gidiyorsunuz. Tepecik 
mahallesine vardığınızda Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’nin Serindere 
Kanyonu’nu gösteren tabelalarını 
takip ederek parkurun başlangıç 
noktasına ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin en uzun 
yürüyüş parkurları
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Kocaeli’nin gizli kalmış güzelliklerini 
gün yüzüne çıkarmak için büyük bir 
gayret gösteriyor. Bu kapsamda Kültür 
ve Turizm Daire Başkanlığı Turizm ve 
Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü 
tarafından belirlenen yürüyüş 
güzergahları tabelalandırılarak yürüyüş 
tutkunlarının hizmetine sunuluyor. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl 
itibariyle 2 bin 500 kilometreden fazla 
uzunluğa sahip yürüyüş güzergahında, 
trekking ve hiking tutkunlarına doğa 
ile iç içe 4 mevsim spor yapma imkânı 
sunuyor. Mevcut parkurlar da göz 
önüne alındığında Kocaeli, Türkiye’nin 
en uzun doğa yürüyüş parkurlarına 
sahip il olma özelliği taşıyor. 

Sanayi algısı doğa ile 
yıkılıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 
vatandaşların Kocaeli’ne yönelik 
sanayisi algısını doğa turizmi 

konusunda farkındalık yaratmak 
amacıyla başlattığı doğa yürüyüşleri 
ile yıkıyor. “Doğaya Yürüyoruz 
Kocaeli” projesi ile Büyükşehir 
Belediyesi, şehir dışından gelen 
yürüyüş tutkunlarının sanayi 
algısını dönüştürüyor. Proje ile 
spor tutkunlarına sanayi kenti 
olarak bilinen Kocaeli’nin sanayinin 
gölgesinde kalan doğal güzellikleri 
tanıtılıyor.

Rotalar 4 ana başlıkta 
toplandı
Güzellikleri yıllarca sanayinin 
gölgesinde kalan Kocaeli, trekking 
ve doğa sporlarının başkenti 
olmayı hedefliyor. Bu kapsamda 
Kocaeli’nin dağları, vadileri, kıyıları, 
kanyonları ekipler tarafından gezilerek 
fotoğraflandı. Kocaeli’nin doğal ve 
kültürel rotaları belirlenerek 4 ana 
başlık altında toplandı. Trekking 
tutkunları için tematik Parkurlar, 
Hiking tutkunları için günübirlik 
yürüyüş parkurları, Kanyoning 
tutkunları için vadiler içerisinde 
kanyon geçişleri ve Mountain Biking 
tutkunları için dağ bisikleti parkurları 
belirlendi. Spor tutkunları için 
“Kocaeli Doğa Yürüyüş Parkurları” 
kitabı ve “Kocaeli Yürüyüş Parkurları” 
mobil uygulaması oluşturuldu. 

Mobil uygulama ile 
parkurlar cebinizde 
“Kocaeli Yürüyüş Parkurları” mobil 
uygulaması ile yürüyüş parkurları 
cebinizde. Uygulamayı App Store ve 
Google Play’den ücretsiz bir şekilde 
indirebiliyorsunuz. Uygulamayı 
yüklediğinizde Kocaeli’nin yürüyüş 
parkurlarına, parkurlar ile ilgili 
uzunluk, yol durumu, mesafe, 
tırmanış mesafesi gibi bilgilere 
bakabiliyorsunuz. Mobil uygulama 
aynı zamanda yürüyüş parkurlarının 
fotoğraflarına ulaşma imkânı sağlıyor 
ve dilerseniz sanal ortamda parkurları 
360 derece gezebiliyorsunuz.

BELEDİYELERDEN HABERLER 
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“GÜZEL BİR 
TÜRKİYE” İÇİN 
TAM ZAMANI 
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Muhteşem parklar, tertemiz sokaklar, göz alıcı caddeler, hayat dolu 
meydanlar, düzenli kaldırımlar, pırıl pırıl otogarlar, güzelliği ile yarışan 
pazar yerleri, her yeri imrenilecek güzellikte kentler elbette mümkün. 
Tüm bunları peş peşe sıralayınca hemen pek çoğumuzun aklına 
yurt dışından örnekler gelir. Oysa biz ilk günden bu yana “Güzel Bir 
Türkiye” projesi ile bunun mümkün olduğuna inandık. 2019 yerel 
seçimlerinin de artık geride kaldığı ve belediye başkanlarının var 
gücüyle çalışmaya başlayacakları bu dönemde hep birlikte “Güzel Bir 
Türkiye” için çalışmanın tam zamanı şimdi.

GÜZEL BİR TÜRKİYE
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Eskilerin hikayelerinde çok 
vardır; kız öyle güzeldir ki başka 
memleketlerden onu görmeye gelen 
olur, ev öyle güzeldir ki bütün kasaba 
evin oraya akar, hanımın elbisesi öyle 
güzeldir ki şehrin bütün hanımları 
soluğu orada alır. 

Dünyanın en güzel bitkisini görmek 
için haftalarca yollara düşen, 
dünyanın en güzel şehrini görme 
hayaliyle yaşayan, dünyanın en güzel 
kuşunu bir kerecik görebilmek için bir 
ağacın dalında nefes almadan günler 
geçiren insanlar var biliyoruz. 

Bütün yerel yöneticilerin de kendi 
kentlerini güzelleştirmek için kişisel 
beğenilerinin sınırlarına sıkışıp 

kalmadan çok daha evrensel, 
zamansal ve tabii sanatsal açıdan 
harika işler yapmak üzere çok daha 
fazla gayret etmelerini diliyoruz. 

Tertemiz sokaklar, göz alıcı caddeler, 
hayat dolu meydanlar, muhteşem 
parklar, düzenli kaldırımlar, pırıl pırıl 
otogarlar, güzelliği ile yarışan pazar 
yerleri, her yeri imrenilecek güzellikte 
kentler ve dünyalar güzeli Türkiye... 
EPR Yerel Yönetim Ajansı; Belediye 
Başkanlarının desteği, çok önemli 
isimlerden oluşan Değerlendirme 
Kurulu’nun katkıları ve hayata güzellik 
katan markaların sponsorluğu ile 
Türkiye’nin ‘güzelleşme’ devrini 
başlatıyor; ‘Güzel Bir Türkiye’ için 

yerel yöneticilere ve topluma ilham 
vermek, motivasyon oluşturacak 
çalışmalar yapmak, kentsel 
güzelleştirme projelerinin ivme 
kazanmasına katkıda bulunmak üzere 
yola çıkıyor. 

2019 yerel seçimleri geride kaldı. 
Şimdi yerel yönetim projelerini hayata 
geçirmek için kolları sıvamanın 
vakti… EPR Yerel Yönetim Ajansının 
geçtiğimiz yıllarda, Hatay Hıdırbey 
Köyündeki “Defne Yolu” projesi 
ile tabiri caizse ilk ilk provasını 
gerçekleştirdiği “Güzel Bir Türkiye” 
için; güzel bir Türkiye isteyen 
markalarla ve güzel bir Türkiye için 
canla başla çalışan yerel yöneticilerle 
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iş birliği yapmak adına harika bir 
dönemin başladığına inanıyoruz.

Belediye Başkanlarının desteği 
ve Danışma Kurulu’nun katkıları 
ile gerçekleştirilecek olan Güzel 
Bir Türkiye Projesi’nin en önemli 
hedefi, başka kentlere de örnek 
olabilecek ve ilham verebilecek 
nitelikte güzelleştirmeler yapılması, 
bu güzelleştirme süreçlerinin diğer 
bütün kentler için uygulanabilir 
özelliklerde tanımlı hale getirilmesi... 
Bu sayede Güzel Bir Türkiye 
Kentsel Güzelleştirme Projesi’nin 
uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik 
amacına da ulaşılmış olunacak.

Kentsel Güzelleştirme Projesi olarak 
EPR Yerel Yönetim Ajansı tarafından 
hayata geçirilen Güzel Bir Türkiye 
Projesi; 81 kentte sokak, pazar yeri, 
kaldırım, park, meydan, otogar, 
mezarlık, çarşı, pasaj gibi 81 farklı 
alanı ‘güzelleştirme’ çalışmalarının 
toplamını kapsayacak. 

Başlangıçta EPR Yerel Yönetim 
Ajansı ve Proje Danışma 
Kurulu’nun belirleyeceği 10 ilde 
gerçekleştirilmesi planlanan projeyle 
kentlerde; aydınlatma, peyzaj, 
cephe yenileme, onarım, temizlik, 
alan düzenleme gibi faaliyet ve 
uygulamalar içeren güzelleştirme 
çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bütün bu faaliyetlerin mümkün 
olabilmesi için, Güzel Bir Türkiye 
Kentsel Güzelleştirme Projesi, 

kentlere güzellik katabilecek ürün 
ve hizmetlere sahip markaların 
da katılımı ile gerçekleştirilecek. 
Başlangıçtan itibaren Projenin bütün 
kentlerdeki süreçlerinin tümü; EPR 
Yerel Yönetim Ajansı’nın yönetiminde, 
Danışma Kurulu’nun denetiminde 
ve Belediye Başkanı tarafından 
görevlendirilen ekiplerin gözetiminde 
yürütülecek.

Türkiye’nin ‘Güzelleşme 
Çağı’ başlıyor
Güzel Bir Türkiye Projesi’nin en 
önemli hedefi, Türkiye’nin 81 
kentinde başka kentlere de örnek 
olabilecek ve ilham verebilecek 
nitelikte ‘güzelleştirmeler’ 
yapılması, bu ‘güzelleştirme’ 

süreçlerinin diğer bütün kentler için 
uygulanabilir nitelikte tanımlı hale 
getirilmesi, çok daha önemlisi ise 
ülke genelinde bir ‘kentsel estetik’ 
farkındalığının, talebinin, duyarlılığının 
oluşturulması. Güzel Bir Türkiye 
Kentsel Güzelleştirme Projesi’nin 
uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik 
amacına ulaşabilmesi için projeye 
okullar, üniversiteler, kent estetiğine 
duyarlı gönüllüler, mimarlar, markalar, 
uzmanlar ve akademisyenler de dahil 
olacak.

Güzel Bir Türkiye Kentsel 
Güzelleştirme Projesi’nin 
Değerlendirme Kurulu’nda; Prof. 
Dr. Neslihan Dostoğlu, Dr. Y. Müh. 
(Mimar) Doğan Hasol, Prof. Dr. 
Ruşen Keleş, Prof. Dr. Doğan Kuban, 
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Prof. Dr. Önder Küçükerman, Prof. 
Dr. Mete Tapan ve Prof. Dr. Handan 
Türkoğlu yer alıyor. Proje sürecinde 
ilk etapta belirlenecek 10 pilot 
kentte; üniversitelerin, kent estetiği 
konusunda sorumluluk duyan kişi ve 
kurumların, halkın ve sponsorların 
da katılımı ile kent çalıştayları 
gerçekleştirilecek.

Neden 

“Güzel Bir Türkiye?”

Çünkü;

Güzel bir Türkiye, turizm gelirleri çok 

daha fazla bir Türkiye olacaktır. 

Güzel bir Türkiye, insanları daha mutlu 

bir Türkiye olacaktır.

Güzel bir Türkiye, marka değeri daha 
büyük bir Türkiye olacaktır. 

Güzel bir Türkiye, özgüveni daha 
yüksek bir Türkiye olacaktır. 

Güzel bir Türkiye, bütün 
güzelliklerinin değerini bilen ve 
onları içtenlikle koruyan bir Türkiye 
olacaktır.
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Nedir “Güzel Bir Türkiye?”
EPR Yerel Yönetim Ajansı’nın yerel 
yöneticiler, akademisyenler, özel 
sektör, sanatçılar ve gönüllüler 
arasında iş birliği oluşturarak hayata 
geçirmeyi planladığı bir proje. 

81 ilin her birinden pilot alanlar 
seçilerek, alanın koşulları, gereklilikleri 

ve evrensel örnekleri çerçevesinde 
yapılacak olan ‘güzelleştirme’ 
çalışmalarının toplam adı. 

Hep birlikte 
“Güzel Bir Türkiye”
Başlangıçta 10 pilot ilde başlayacak 
olan projenin 81 ilde gerçekleşmesi 
için gerekli süreç yönetimi EPR Yerel 
Yönetim Ajansı tarafından yapılacaksa 
da yetkililerin, uzmanların ve saha 
çalışanlarının yanı sıra söz konusu 
pilot alanın sorumluları ile o kentin 
bütün halkı da sürece dahil edilecek. 
Halkın projeyi sahiplenmesi ve pilot 
alanda yapılan çalışmaların kalıcı 
olması için gönüllü ekipler, eğitmenler 
önemli bir rol üstlenecek.  

Türkiye aydınlık kentlerle
güzelleşir
EPR Yerel Yönetim Ajansı, kent 
aydınlatmasında sorumluluk 
üstlenebilecek markaları da projeye 
dahil edecek ve pilot alanların tarihi, 
kültürel, özgün dokuya uyumlu 
biçimde aydınlatılması sağlanacak. 

Türkiye kent içi ulaşımı
konforlu kentlerle
güzelleşir
Kent içi ulaşımda yerel yönetimlere 
özgün çözümler sunan, 
belediyelerin kent içi ulaşım 
standartlarını yükseltecek nitelikte 
ürün ya da hizmet üreten markalarla 
iş birliği yapılarak, bu alanda başka 
kentlere de ilham verecek türden 
uygulamalar gerçekleştirilecek. 

Türkiye temiz kentlerle 
güzelleşir
Kent temizliğinde sorumluluk 
üstlenebilecek markalarla pilot 
alanların temizliği konusunda 
sistemli çalışmalar yürütülecek. 

Türkiye düzenli kentlerle 
güzelleşir
Kent planlamasında evrensel 
deneyime sahip olan ve güzel 
bir Türkiye hedefi ile sorumluluk 
üstlenebilecek duyarlılıktaki markalar 
projeye dahil edecek, pilot alanlarda 
kent kültürüne uygun, modern, 
sürdürülebilir düzenlemeler yapılacak. 

Türkiye şık kentlerle 
güzelleşir
Kent mimarisinde özgün yaklaşımları 
olan, tasarımları ile kentsel şıklığın 
oluşumuna ve gelişimine katkıda 
bulunan mimar, tasarımcı, sanat 
direktörü gibi uzmanlarla pilot illerde 
zamanla kent kültürünün ve dokusunun 
çekici birer unsuru haline gelebilecek 
türden uygulamalar yapılacak. 

Türkiye huzurlu kentlerle 
güzelleşir
Kent insanının kentini sahiplenme 
bilincini, başkalarıyla ortak bir 
yaşamda çevresindekileri de 
düşünme duyarlılığını yükseltecek 
davranış biçimlerini geliştirme 
konusunda deneyimli sosyoloji, 
psikoloji uzmanlarıyla iş birliği 
yapılacak ve kentte günlük yaşamın 
daha huzurlu olması yönünde 
çalışmalar yürütülecek. 
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Türkiye rengarenk
kentlerle güzelleşir
Kentlerin mimari kimliğini 
belirginleştirmek, kentlere sosyal 
medyanın ilgisini çekecek ‘resimsel’ 
unsurlar kazandırmak üzere bu alanda 
sorumluluk üstlenebilecek markaları, 
görsel sanatlarda kentsel etkiler üreten 
kişileri, Mural (duvar resimlendirme 
sanatı) sanatçılarının pilot alanlarda 
üretimler yapmaları sağlanacak. 

Türkiye yemyeşil kentlerle 
güzelleşir
Kentlerin yeşil alanlarının 
niteliklendirilmesi, kent parkları 
yapılması, kent parkları için 
sürdürülebilir koruma sistemleri 
geliştirilmesi konusunda uzman 
markalarla peyzaj uzmanları 
buluşturularak pilot alanlarda nitelikli 
yeşillendirme çalışmaları yapılacak. 



27HAZİRAN 2019

Kapak GÜZEL BİR TÜRKİYE

Türkiye neşeli kentlerle 
güzeldir
Kent festivalleri ile tematik festivaller 
konusunda uluslararası deneyime, 
uygulama pratiğine ve vizyona 
sahip kişilerle karakterinde neşe 
olan, hedef kitlesine neşe vaat 

eden markalar aracılığıyla etkinlikler 
gerçekleştirilecek. Projenin mimarı 
EPR Yerel Yönetim Ajansı Başkanı 
Erengül Bilenser, Türkiye’nin bütün 
kentlerinin güzelleşmesine, pırıl pırıl 
güzelliğe kavuşmasına ve bütün 
bu güzelleştirme çalışmalarının 
sürdürülebilir olmasına katkıda 

bulunacak tüm belediyelere, 
markalara kapılarının açık olduğunu 
belirtti. 

Projenin finalinde bütün süreçler 
kitaplaştırılarak yerel yönetim 
arşivlerine çok değerli bir kaynak 
ve yol gösterici bir rehber kitap 
kazandırılması hedefleniyor.
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“Güzel Bir Türkiye”
“İstemek… İşte her şey bu sihirli 
kelimeyle başladı. Hayatta hepimizi 
daha ileriye götüren, hepimize 
daha fazlasının hayalini kurduran, 
hepimizde daha fazlası için umut 
uyandıran en önemli şey; eğer 
istersek ve gerçekten çabalarsak 
daha iyisini başarabileceğimize 
duyduğumuz inanç. Jim Rohn’un “Ne 
istediğini bildiğinde ve bunu yeterince 
çok istediğinde, onu elde etmenin bir 
yolunu bulacaksın.” dediği gibi.

EPR Yerel Yönetim Ajansı’nı 
kurduğumuz günden ve Özelkalem 
Dergisi’nin ilk sayısını yayımlamaya 
başladığımızdan bu yana biz her 
ne yaptıysak bu duygu ile yaptık. 
Bir sonraki sefer daha iyisini 
yapabileceğimizi, öyle yapmamız 
gerektiğini, bunun sorumluluğumuz 
olduğunu düşünerek... Kentlerin 
bugününe ait ve geleceğine dair 

konuları tarafsız bir yaklaşımla, konunun 
bütün taraflarını bir araya getirerek 
konuşmak, çözüm aramak, deneyim 
paylaşmak için çalıştık. Tarihin bizi; 
kendimize, kentimize, ülkemize, 
dünyamıza yaptıklarımızla hafızasına 
kaydedeceğinin bilinciyle çalıştık.
Kentlerimizde; çocuklarımızın güvenle 
oynayacağı yeşillikler içerisinde 
kent parkları, yürümekten keyif 
alacağımız temiz kaldırımlar, cıvıl cıvıl 
caddeler, yıllardır korunan değerlerle 
modern dokunuşları birleştiren, mis 
gibi kokan özgün sokaklar, pazar 
yerleri, heykeller, ulaşım araçları, 
kentlinin buluşma noktası olan güzel 
meydanlar hayal ettik. 

“Güzel şeyler yapacağımız 
için heyecanlıyız” 
Türkiyemizin ve hayatımızın; yerel 
yönetim liderlerinin ve bizlerin istediği 
ölçüde güzel olabileceğini dillendirdik 

PROjeNİN MİMARı 

eReNGül BİleNSeR’İN GözüNDeN 
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her defasında. İşte bu yüzden 
kentinin; merkeziyle, kasabasıyla, 
köyüyle, daha güzel, daha mutlu, 
daha eşit, daha modern, daha renkli 
ve daha değerli olmasına destek 
veren tüm belediye başkanlarımıza 
minnettarız. Onlarla, “Güzel Bir 
Türkiye”nin mümkün olduğu 
gerçeğinde buluştuğumuz ve birlikte 
çok daha güzel şeyler yapacağımız 
için heyecanlıyız. 

Ülkesine âşık biri olarak, ilk yurt 
dışı gezimden bu yana “Güzel Bir 
Türkiye”nin hayalini kuruyorum. 
Yurt dışı gezileri, ülkemizin doğal 
güzelliğini yok eden şeylerle 
yüzleşmek adına önemli bir fırsat 
sunuyor hepimize. Sıradan yerlerin 
estetik dokunuşlarla, birtakım 
kent uygulamaları ile birer sanat 
eserine dönüştüğünü görüyorsunuz. 
Ülkemizin doğal güzelliklerinin 
hoyratça yok edildiğini, inceliklerden, 
estetikten uzaklaştığımızı 
görüyorsunuz. 

“Güzel Bir Türkiye” projesinin ilk 
adımı Hatay’da atıldı. Hatay Hıdırbey 
Köyünün ünlü bir çınar ağacının 
etrafının güzelleştirilmesi için kentin yetkilileri ile bir araya geldik. Köye 

bütün olarak baktığınızda gözünüzü 
rahatsız edecek yüzlerce detay 
vardı. Dönemin Hatay Valisi ve 
ekibi ile birlikte adım adım üzerinde 
çalıştığımız sürecin sonunda, Hatay 
“Defne Yolu” uygulaması hem bizim 
hem de ilin kayıtlarında güzel bir 
çalışma olarak yerini aldı.

Hayalimiz tüm Türkiye’yi benzer 
uygulamalarla güzelleştirmek, 
çünkü güzel bir Türkiye’nin mümkün 
olduğuna inanıyoruz. 

“Türkiye’de 
şiir gibi iller var” 
“Güzel Bir Türkiye” projesi; 
“Türkiye’de Kentsel Farkındalığı 
Arttırmak, Türkiye’de Kentsel 
Güzelleştirme Projesi” olarak da 
tanımlanabilir. Proje Danışma 
Kurulu’ndaki değerli hocaların 
mihmardarlığında; 81 kent, 81 nokta, 

81 kent uygulamasıyla her şehrin 
güzelliği öne çıkarılacak.

Biz, ülkemizi güzelleştirmenin çok 
zor olmadığına inanıyoruz. Bir yerde 
gözümüze ilişen çarpıklıktan, orayı 
çirkinleştiren tabeladan, yanda duran 
kutudan, kapının önündeki seyyar 
malzemelerden kenti arındırma, 
etrafı düzenleme, derleme, toplama 
çalışması olarak da düşünebilirsiniz 
“Güzel Bir Türkiye” projesini. 

Proje kapsamında, öncelikli yapılması 
gereken kent uygulamaları yer 
alıyor. Başlangıçta 10 pilot kent 
belirleyeceğiz ve her kentte farklı 
bir uygulamayı hayata geçirmek için 
Danışma Kurulu ile birlikte belediye 
başkanları bir araya gelecek. Bir 
kent için, kent meydanı projesi söz 
konusu ise, o kent meydanının daha 
güzel, daha estetik olması için ihtiyaç 
duyulan unsurları belirleyeceğiz. 
Strasburg şiir gibi bir kent, Türkiye’de 
de buna benzer şiir gibi iller var.  
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Bunlardan bir tanesi Kemaliye… 
Dünyanın en güzel yerlerinden biri… 
Bir diğeri içinden su akan şehrimiz 
Hatay… Hatay’ı derlemek, toplamak, 
düzenlemek, süslemek gerekiyor. 
O süslemeyi malzeme kullanarak 
değil, kendi doğal yapısı içinde, 
hiçbir uygulama yapmadan ortaya 
çıkarmaktan, sade bir güzellikten söz 
ediyoruz. 

“Kadınlarla iş birliği 
yapacağız” 
Sinop Belediyesi öncelikli olarak 
iş birliği yapacağımız belediyeler 
arasında yer alıyor. Uygulama tespit 
edilecek; bölgenin kriterleri, disiplini, 
gelenekleri, görenekleri dikkate 
alınarak yapılacaklar belirlenecek. 
Projenin yapılması kadar, 
korunmasının da önemli olduğuna 
inanıyoruz. Bunun için kentteki 
kadınlarla iş birliği yapacağız. Çünkü 
bu projeyi en çok sahiplenmesini 

istediğimiz kişiler o kentte yaşayan 
kadınlar. Hatay Hıdırbey Köyü’nde 
de benzer şekilde kadınlarla iş birliği 
yaptık. Onlara hijyenden estetiğe 
birçok konuda eğitimler verdik. 

Bunun yanı sıra kentteki çocukların 
ya da o kentte yaşayanların estetik 
farkındalığını arttıracak çalıştaylar, 
toplantılar, eğlenceli söyleşiler 
yapacağız. Güzel bir sokakta, güzel 
bir meydanda, güzel bir kentte 
uyanmanın mutluluğunu, huzurunu 
o kentte yaşayan herkesin fark 
etmesini istiyoruz. 

Bunun için kentin öncelikle temiz, 
düzenli, aydınlık olması gerekiyor. 
Ulaşımın konforlu olması, yeşillik 
ve peyzaj büyük önem taşıyor. Tüm 
bunlar bir araya geldiğinde o kent, 
şık ve huzurlu bir kent haline geliyor. 
“Güzel Bir Türkiye” projesinde 
etkinlikler için de bir disiplin 
oluşturacağız. 

Örnek etkinlikler aracılığyla, 
etkinliklerdeki estetiği ortaya 
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çıkartmak projenin bir diğer 
uygulama alanı olacak. 

“Güzel Bir Türkiye” projesi ile birlikte, 
Türkiye genelinde de önemli bir 
tanıtım etkinliği başlayacak. 

81 ildeki uygulamalar bittiğinde 
tüm çalışmalar bir kitapta bir araya 
gelecek. 

Kitapta, uygulamaları nasıl 
gerçekleştirdiğimizi, nelere 
dikkat ettiğimizi, nasıl bir disiplin 
uygulandığını anlatacağız.”
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Kendi ayakları üzerinde duran bir avukat, 
25 yıllık sivil toplumcu, başkasının derdini 
dert edinen biri Turan Hançerli. Kendisini 
bu sözlerle tanımlıyor. 18 yaşında geçirdiği 
kazada iki kolunu da kaybetmesine karşın 
yaşam umudunu yitirmedi ve hayata en çok 
da eşitlik ve adalet kavramları üzerinden 
sıkı sıkıya bağlandı. 2019 yerel seçimlerinde 
Avcılar Belediye Başkanı seçilen Turan 
Hançerli, Türkiye’nin ilk engelli belediye 
başkanı olarak neler yapacağını ve projelerini 
özel Kalem’e anlattı.

Bize kendinizi siz anlatır mısınız? 
Çocukluğunuz, ilk gençlik 
yıllarınız... Dünya görüşünüzü neler 
şekillendirdi?

1975 yılında çiftçi bir ailenin çocuğu 
olarak Tokat’ta dünyaya geldim. 
18 yaşımda, babama ait buğday 
tarlasında çalışırken kollarımı patoz 
makinasına kaptırdım. O günden 
sonra benim için iki protez kolla 
sürdürmem gereken, zor fakat 
asla pes etmeyeceğim başka 
bir hayatın kapıları aralandı. Ben 
yaşadıklarımın yasını tutup hayatı 
izlemek yerine direnmeyi tercih ettim. 
Kaza yaşanmadan önce de yalnız 
yaşayabilen; kendi sobasını yakan, 
yemeğini kendi yapan bir çocuk olarak 
büyümüştüm. Dolaysıyla, hayatın 
zorlukları ile baş edebilme kabiliyetimi 
kazanalı çok olmuştu. Gerçek anlamda 
dünya görüşümü şekillendiren yılların 
o yıllar olduğunu söyleyebilirim. 
Bedenimden çok zekâma güvenerek 
çalışabileceğim bir işimin olması 
gerektiği fikri de o yıllarda oluşmuştu. 

Av. Turan Hançerli:

“Eşitlik ve adalet 
benim parolamdır”

Yine o yıllarda ihtiyacı olana destek 
olmanın ne denli önemli olduğunu 
bizzat yaşayarak öğrenmiştim. 

“Avcılar engelli haklarının 
gözetildiği bir ilçe olacak”
İstanbul’un ilçe belediyelerini 
önceliklendirecek olursak ülkemiz 
belediyelerinin temel sorunları sizce 
nelerdir? Hangi konular ve sorunlar 
öncelikle çözümlenmeyi bekliyor? 
engelli haklarına yönelik olarak siz 
neler yapmayı planlıyorsunuz? 

Kesinlikle ekonomi ve işsizlik. Yapı 
güvenliği ve imar gibi sorunlar da 
var elbette fakat işsizlik oranının 
gün geçtikçe artıyor olması, sosyal 
açıdan da olumsuz sonuçlar 
doğuruyor. Bir kenti ne kadar 
güzelleştirirseniz güzelleştirin, içini 
ekonomik kaygılardan dolayı huzursuz 
ve mutsuz insanlar dolduruyorsa 
amacınıza ulaşamamışsınız demektir. 
Ekonomi belediyenin işi değil ama biz 
bunu da çözmek zorundayız. 

Engelli hakları konusuna gelirsek; 
Engellilerin her alanda sorun yaşadığını 
ve eşit fırsatlara sahip olamadığını 
yakından bilen biriyim. Uzun yıllardır 
bu konu ile ilgili davalar açıyor, yasa 
değişikliği teklifleri hazırlıyor, eşit 
haklara sahip olmak için çabalıyorum. 
Şimdi mücadeleme belediye başkanı 
olarak devam ediyorum. Dolayısıyla 
Avcılar bizim yönetimimizde engelli 
haklarının gözetildiği, onların toplumsal 
hayata aktif biçimde katılacağı örnek bir 
ilçe olacak.  

“Bütün projelerimizi  
5 yıl içerisinde hayata 
geçireceğiz”
Seçimi kazandıktan hemen sonra 
Twitter hesabınızdan yaptığınız 
paylaşımda, “Her gün daha istekli 
çalışacağım, teşekkürler Avcılar” 
diyerek bir mesaj paylaştınız. 
Nedir sizi her gün daha istekli 
kılan? Avcılar ve İstanbul için neler 
yapacaksınız?
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Avcılar gerçekten İstanbul’un en 
güzel ilçelerinden birisi. Bir tarafı 
deniz bir tarafı göl. Çevresindeki 
dikey kentleşme ile büyüyen 
kentlerle kıyasladığımızda daha nefes 
alınabilecek bir kent. Bu nedenle bu 
güzel, kıymetli ilçeye hizmet etmek 
beni çok mutlu ediyor. Elbette ki 
eksikliklerimiz var. Mesela Avcılar, 
1999 depreminden sonra maalesef 
ki değer kaybetmiş olduğu için 
depreme dayanıklı güvenli yapılarla 
yeniden inşa edilmesi gerekiyor. 
Bu hayati bir konudur ve en öncelik 
verdiğimiz projelerimizdendir. 
Bununla birlikte geleceğin kentini 
yaratma çabasındayız. Herkesin eşit 
şartlarda huzur içinde yaşayabileceği, 
otoparkının, sosyal donatı ve yeşil 
alanlarının olduğu, hayvan haklarına 
saygılı, kent yaşamına erişimde tam 
anlamıyla engelsiz, doğa ile uyum 
içerisinde yaşanan güvenli kent sözü 
verdim.  Avcılar’ın artık bekleyecek 
lüksü yok. Bütün projelerimizi 5 yıl 
içerisinde hayata geçireceğiz.

“Hukuk ve adalet arayışı 
yolundaki çabalarım 
hayatım boyunca sürecek”
İstanbul üniversitesi Hukuk 
Fakültesini bitirip, sonrasında Bilgi 

üniversitesinde ekonomi Hukuku 
alanında yüksek lisans yaptınız. 
Sizce adalet nedir? Adil bir ülkede 
mi yaşıyoruz? Bir ülkeyi adil kılan 
koşullar ve adil bir ülkeyi bekleyen 
sonuçlar nelerdir?

Eşitliğin olduğu, hiçbir ayrımcılığın 
yaşanmadığı, devletin tüm 
hizmetlerinin toplumun her kesimine 
ulaşabildiği ülke, adil bir ülkedir. Şu 
anda maalesef ki az önce saydığım 
maddeler bizim ülkemizde zeminini 
bulabilmiş değil. Fakat bundan 
sonrası için her şeyin güzel olacağı 
konusunda büyük umutlarım var.

Eşitlik ve adalet benim parolamdır. 
Kendi ayakları üzerinde duran bir 
avukat, 25 yıllık sivil toplumcu, 
başkasının derdini dert edinen biri 
olarak belediye başkanı oldum. Hukuk 
ve adalet arayışı yolundaki çabalarım 
hayatım boyunca sürecek.

“Toplumun huzuru, 
yöneticilerin ne kadar adil 
olduğuyla alakalıdır”
Adalet konusunda en çok dikkat 
ettiğim hususlar, fırsat eşitliği ve 
adil hizmettir. Ben Turan Hançerli 
olarak eşit fırsatlar sunulduğunda, 
engelli insanların da toplumun büyük 

bir kısmına fayda sağlayacak 
işler yapabileceğinin bir örneği 
olduğumu düşünüyorum. 
Ülkemizde engelli ve dezavantajlı 
gruplar için fırsat eşitliğinden 
bahsetmek ne yazık ki çok 
mümkün değil. Avcılar’da 
bunu fırsat eşitliğini mutlaka 
sağlayacağız. Ve bunu 
sağladığımızda, İstanbul’a 
ve Türkiye’ye rol model 
olacağımızdan şüphem yok.

Toplumun huzuru, refahı ve 
birliği yöneticilerin ne kadar adil 
olduğuyla alakalıdır. Kamunun 
kaynaklarını ve imkanlarını, 
toplumun tamamına eşit ve 
adil şekilde sunmak yerine 
sadece belli ve küçük bir kesime 
sunduğunuz zaman; toplumda 
huzursuzluk ve ayrımcılık 
yaratmış olursunuz. Türkiye’nin 
içinde bulunduğu durum da tam 
olarak budur. Ülkenin tamamının 
ortak hakkının olduğu imkanlar, 
küçük ve belli bir kesimin 
hizmetine sunulmuş durumda. 
Genel Başkanımız Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun öncülük 
ettiği yeni nesil belediyecilik 
anlayışımızda, sosyal ve şeffaf 
yönetimi şiar edindik. 
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Yurt Dışındaki Türk Belediye Başkanları
MUHARREM DEMİROK
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Bursa Yıldırım Belediyesi, ilçenin 
UNESCO Tarihi Miras Listesi’nde 
yer alan eserlerinin korunması ve 
tanıtılması için projeler hazırlıyor. 
Bursa’nın UNESCO Tarihi Miras 
Listesi’nde yer alan 6 eserinden 3’ü 
Yıldırım’da yer alıyor.

Bursa’nın ilçeleri arasında içerdiği 
tarihi yapılar nedeniyle önemli bir 
yere sahip olan Yıldırım Belediyesi, 
ilçenin UNESCO Tarihi Miras 
Listesi’nde yer alan eserlerinin 
korunması ve tanıtılması için projeler 
hazırlıyor. Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz projelere ilişkin 
detayları görüşmek üzere, UNESCO 
Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan 
Dostoğlu ve Alan Başkanlığı çalışma 
ekibi ile bir araya geldi.

Bursa’nın UNESCO Tarihi Miras 
Listesi’nde yer alan 6 eserinden 
3’ünün Yıldırım’da bulunduğunu 
belirten Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz, “Sultan külliyeleri ve 
Cumalıkızık, Yıldırım’ın dünyaya açılan 
penceresi. Her yıl on binlerce yerli 
ve yabancı turisti ağırlayan Bursa 
ve Yıldırım dünyanın âşık olduğu 
bir şehir. Bu gurur verici bir durum 

olduğu kadar, bir takım sorumlulukları 
da beraberinde g bu bütüncül 
yaklaşımla yürütüyoruz. Bizim 
şehrimizin önemli bir potansiyeli 
var. Biz enerjiyi kinetize etmek için, 
şehrimize katkı sağlayacak tüm 
paydaşlarımızla birlikte çalışacağız” 
diye konuştu.    

UNESCO Tarihi Miras Listesi’ne 
girmenin oldukça zor olduğunu ve 
bir dizi yükümlülüğü beraberinde 
getirdiğini aktaran Bursa Alan Başkanı 
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, “Ancak, 
listede kalabilmek, en az listeye 
girebilmek kadar zor. Öncelikle bu 
eserlerimizin korunması gerekiyor. 

“DÜNYANIN âşIK oLDuğu BİR şEHİRDE 
YAşAMANIN SoRuMLuLuKLARI vAR”

FRIG FoToFEST’E Ev SAHİpLİğI YApTI

Yıldırım Belediyesi bu konuda oldukça 
başarılı. Özellikle Yeşil ve Yıldırım 
Beyazıt külliyelerinin iyi muhafaza 
edildiğini söyleyebiliriz. Bununla 
birlikte yerli ve yabancı turistlerin çok 
yoğun ilgi gösterdiği Cumalıkızık’ta 
ticari faaliyetlerin artması, tarihi 
dokunun korunmasında bir takım 
zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu 
konuda birlikte alacağımız önlemler 
olacak. İşbirliği içerisinde Cumalıkızık’ı 
koruyarak gelecek nesillere 
aktaracağız. Sizlere de gösterdiğiniz 
hassasiyet ve çalışmalarımıza 
sağladığınız destekten dolayı teşekkür 
ederim” ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Valiliği ile 
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından organize edilen ve 
bu yıl ikincisi düzenlenen Frig Foto 
Fest’e, Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı’nın 
muhteşem manzarası ev sahipliği 
yaptı.

3 ülke, 47 şehirden, 650 fotoğrafçının 
katıldığı festivalde katılımcılar; 
Frig Vadisi gezisi, Eber Gölü, 
Afyonkarahisar şehir merkezi ve 

paylaşarak, ilk fırsatta tekrar gelmek 
istediklerini belirtti.

Akdağ Tabiat Parkı’nda atölye 
çalışmalarına katıldı. Çalışmalarda 
birbirinden güzel fotoğraf kareleri 
ortaya çıktı.

Akdağ Tabiat Parkı’nın doğal 
güzelliğini fotoğraf kareleri ile dile 
getiren sanatçıların yanı sıra, Sandıklı 
Minik Yaren grubu da organizasyona 
renk kattı. Festivale katılan konuklar 
Akdağ Tabiat Parkı’nın doğal güzelliği 
karşısında duydukları heyecanı 
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BAşKANDAN CARETTA CARETTALAR İÇİN ÇAğRI

ÇÖpLERDEN SIZAN ATIK Su DEğERLENDİRİLİYoR

Mezitli Belediye Başkanı Neşet 
Tarhan, Anamur’da Caretta Caretta 
kaplumbağalarının üreme alanı 
olan sahile kepçelerle müdahale 
edilmesine yönelik tepkisini yaptığı 
açıklamayla dile getirdi ve bölge 
halkını da Caretta Carettaların 
korunmasına yönelik tepki 
göstermeye davet etti. 

Mersin Çevre Dostları Derneği 
Anamur temsilciliğinin yaptığı 
açıklamada Cerenler mevkiinde 
sahilde bulunan kumların Anamur 
Belediyesi’ne ait iş makineleriyle 

Çevre ve insan sağlığını olumsuz 
yönde etkileyen katı atıkları düzenli 
bir biçimde depolayan Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi, yüksek kirliliğe 
neden olan çöp sızıntı suyunu, Merkez 
Katı Atık Düzenli Depolama Alanı 
Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi’nde 
arıtarak sulama suyu kalitesinde 
doğaya kazandırdı. Arıtılmış çöp sızıntı 
suyunu çiftçilerin hizmetine sunan 
büyükşehir, dönüşüm çalışmalarında 
geldiği noktayı gözler önüne serdi.  

alındığı ve yerine toprak 
doldurularak tahrip edildiğinin 
belirtildiğini söyleyen Başkan 
Tarhan, “Bahsi geçen iddialara 
göre; söz konusu alanın bir şahsa 
çay bahçesi yapılması için tahsis 
edildiği bilgisi paylaşılıyor. 

Daha birkaç hafta önce Caretta 
Carettaların, kum zambaklarının 
büyük bir tehlike atlattığı 
Mezitli’den sonra Anamur’da 
da benzer bir durumun 
yaşanması bizleri son derece 
kaygılandırmaktadır.” dedi. 

DEpREM BELLEğİ GELECEğE şEKİL vERECEK
Manisa Şehzadeler Belediyesi, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem 
Araştırma ve Uygulama Merkezi, 
Manisa Valiliği YİKOB ve Sanko Enerji 
arasında imzalanan bir protokol 
ile Manisa Fayı’nın Doğu kısmını 
oluşturan Yukarıçobanisa-Manisa 
arasındaki bölgenin, geçmişteki 
deprem hareketliliği belirlenecek. 
Şehzadelerin gelecekteki yapılaşma 
ve kentleşmesi de bu hareketlilik ve 
olası deprem riski dikkate alınarak 
şekillendirilecek. Yapılacak çalışmanın 
protokolü, yönetici ve yetkililerin 

artan nüfusuyla birlikte katı atık 
miktarındaki ciddi artış nedeniyle 
Merkez Katı Atık Düzenli Depolama 
Alanı’nda kapasite artırımına gidildi. 
Öte yandan Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Ana Hizmet Binası’yla 
dış birimlerde geçen yıldan bu 
yana uygulanan Sıfır Atık Projesi 
meyvelerini vermeye başladı. Projeyle 
sıfır atık kutularında ayrıştırılan 
ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle 
500 bin litre su tasarrufu sağlandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin’in talimatları 
doğrultusunda çevre ve insan 
sağlığını tehlikeye sokan katı atıklara 
karşı önleyici tedbirler aldı. Şehrin 

katılımıyla 520 yıllık tarihi geçmişe 
sahip Kurşunu Han’da imza altına 
alındı. 

Yürütülecek çalışmada projenin 
sponsorluğunu üstlenen Sanko 
Enerji’nin Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Kaygusuz, Sanko’nun 12 
yıldır Salihli’de faaliyet gösterdiğini 
ifade ederek, “Manisa’nın 
depremselliğinin araştırılmasına, 
hayatın buna göre düzenlenmesine 
ilişkin bir projeye sponsor olmaktan 
mutluyuz. 

Projenin hayırlı olmasını diliyoruz” 
dedi. Projenin bilimsel çalışmalarını 
gerçekleştirecek olan Dokuz Eylül 
Üniversitesi Deprem Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hasan Sözbilir yapılacak 
çalışmayı ‘üzerinde yaşanılan fayı 
anlama’ olarak değerlendirdiklerini 
belirtti ve “Onu anladığımızda daha 
doğru yerleşim planları yapabiliriz, 
kentimizin ne tarafa doğru büyümesi 
gerektiğine karar verebiliriz.  O 
anlamda çok önemli bir proje” 
şeklinde konuştu. 
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İzmir’in geleceğiyle ilgili önemli 
kararların, katılımcı bir anlayışla 
şekillendirilmesi amacıyla Başkan 
Tunç Soyer tarafından gündeme 
getirilen “Arama Konferansı” 
serisinin ilki Kültürpark temasıyla 
gerçekleştirildi. Adeta bir demokrasi 
şölenine dönüşen ve 3 saat süren 
toplantıda yüzlerce katılımcı 
düşüncelerini özgürce dile getirdi, 
önerilerini sıraladı. Toplantının 
son derece faydalı olduğunu 
dile getiren Büyükşehir Belediye 
Başkanı Soyer, Kültürpark’taki 
binalarda faaliyet gösteren ticari 
işletmelerin tahliyesiyle ilgili hukuki 
süreçlerin tamamlandığını ve 
tamamının boşaltılacağını belirterek, 
“Çok güzel öneriler var her birini 

Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa leylek 
köyü Eskikaraağaç’ta düzenlenen 
geleneksel leylek festivali, bu yıl da 
coşkulu anlara sahne oldu. Bursa 
başta olmak üzere, Türkiye’nin 
pek çok yerinden ziyaretçilerin 
adeta akın ettiği ve bu yıl 15.si 
düzenlenen festivalde Bulgaristan ve 

İZMİRLİ KÜLTÜRpARK İÇİN SES vERDİ

uLuSLARARASI LEYLEK FESTİvALİ CoşKuSu 

değerlendireceğiz. ‘Bir metreküp 
beton gelecekse bir metreküp beton 
çıkmalıdır’ önerisini dikkate alacağız” 
diye konuştu. 

Kültürpark hakkında fikirlerini 
paylaşmak üzere yüzlerce İzmirlinin 
bir araya gelmesinden büyük 
mutluluk duyduğunu belirten 
Başkan Tunç Soyer, “Bugün daha 
çok sizi dinleyeceğiz ve bundan 
sonra yapacaklarımızla ilgili bir 
yol haritası çıkaracağız. Kapıları 
Montrö, 26 Ağustos, Lozan olan bu 
kentin en büyük zenginliklerinden 
biri olan Kültürpark’ı konuşacağız. 
Kültürpark burada yaşayan kuşların 
yatakhanesi, İzmir’in en iyi korunmuş 
ve en zengin noktası. O nedenle 
herkesin Kültürpark’la ilgili benzer 

hassasiyet taşıdığını ve burayı birlikte 
planlamamız gerektiğine inanıyoruz. 
Bu bizim ortak akılla yönetme 
irademizin ilk örneğidir. Bundan sonra 
tarım, turizm, İzmir’in doğal varlıkları 
ve benzeri konularla ilgili arama 
konferanslarımız olacak ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi buradan bir yol 
haritası çıkaracak” diye konuştu.

Makedonya’dan gelen ziyaretçiler de 
leylek köyünde ağırlandı.

Milli Parklara ait tahnit müzesi 
salonuna ziyaretçiler iki gün boyunca 
yoğun ilgi gösterirken, Uluabat 
Gölü’ndeki tekne turları da bir diğer 
rağbet gören etkinlik oldu. Uludağ 

Üniversitesi Doğal Yaşam Topluluğu 
ve Bursa Hayvanat Bahçesi’nin 
açtığı stantların yanı sıra, gezici 
kütüphane de etkinliğin diğer 
renkli stantları arasında yer aldı. 
Müzeler müdürlüğünün açtığı atölye 
çalışmalarına çocuklar aileleriyle 
birlikte katılım sağladı.

Açılış töreninde daha sonra, Leylek 
Master Planı çerçevesinde hayata 
geçirilen ıslak meraların doğal yollarla 
ıslahı projesi ziyaretçilere aktarıldı. 
Proje sunumunun ardından AK 
Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa 
Esgin yaptığı konuşmada “250 farklı 
kuş türünü içerisinde barındıran ve 
önemli bir sulak alan olan Uluabat 
Gölü’müzün, böyle farkındalık 
yaratan bir etkinliğe ev sahipliği 
yapması gerçekten çok önemli. 
Belediye Başkanımızın leylek köyüne 
kazandırdığı yürüyüş yolu, sosyal 
tesisler ve her sene artan ilgiyle 
Leylek Festivali, burasının ulusal hatta 
uluslararası arenada önemli yerlere 
ulaşacağının göstergesidir” dedi.
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KoNYA’DA BİLİM SANAT vE EğİTİM MERKEZİ

uÇAKTA YÜZEN BALIKLAR

Konya Karatay Belediyesi, özel yetenekli 
çocuklar için Bilim ve Sanat Merkezi 
açmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak 
bugüne kadar eğitime önemli yatırımlar 
yaptıklarını belirtti ve toplamda 6,5 
milyon liraya mal olacak BİLSEM 
Projesi için, “Gelecekte ülkemize ve 
milletimize katkı sağlayacak nesiller 
yetiştirilmesi açısından önemli” dedi. 
Hasan Kılca, dünyanın her yerinde özel 
yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı 
eğitim programlarının uygulandığını 
hatırlatarak, zorunlu eğitim dışında 
çeşitli programlarla öğrencilerin özel 
yeteneklerini geliştiren Bilim Sanat ve 
Eğitim Merkezini (BİLSEM) Konya’ya 
kazandırdıkları için mutlu olduklarını 
belirtti. 

Kılca, “BİLSEM ile özel yetenekli, 
özellikle zekâ ve liderlik alanlarında 

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru 
Hattı Projesi (TANAP) desteğiyle, 
Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet 
Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop şirketi 

arasında imzalanan anlaşma ile 
dalış turizmi ve balık çeşitliliğinin 
arttırılmasına yönelik ilginç bir 
çalışma gerçekleştirildi. Geçen mart 

ayında İbrice Limanı’na Antalya’dan 
getirilen Airbus A330 tipi yolcu uçağı, 
İtalyan Koyu mevkiinde kıyıdan 1 mil 
açıkta 30 metre derinliğe batırıldı.

Batırılan yolcu uçağı, dalış eğitmeni 
Savaş Yapman ve bir grup dalgıç 
tarafından deniz dibinde görüntülendi. 
Uçak batığının hem dalış turizmine 
hem de balık çeşitliliğinin artmasına 
katkı sağlayacağını belirten Yapman, 
yerli ve yabancı birçok dalışçının 
bölgeye gelmesini beklediklerini 
söyledi. Batırılan dev uçağın 
ilk görüntülerini çeken su altı 
dalgıç hocası Özkan Arsu “Uçağı 
batırmamızın üzerinden saatler 
geçti, ama ilgi çok fazla. Bölge su 
altı turizmine canlılık getireceğine 
inandığımız uçağı görüntüledik. 
Uçağın şimdiden balıkların ilgisini 
çektiğini söyleyebiliriz. Çok sayıda 
balığın, bizim gibi su altında uçağın 
içinde olduğunu gördük “dedi.  

yüksek kapasitesi olan ve bunun 
yanında özel akademik alanlarda 
yaşıtlarına göre yüksek seviyede 
performans gösteren öğrencilerin 
tespit ederek, bu öğrencilerimize 
eğitim hayatları boyunca ekstra 
eğitim programlarıyla yardımcı 
olmayı, onların kendilerini tanımalarını 
sağlamayı, aynı zamanda gelecekte 
ülkemize katkı sağlayacak nesiller 

yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi. 
Toplamda 6,5 milyon liraya mal olacak 
BİLSEM’de; fizik, kimya, biyoloji, fen 
bilimleri, matematik, bilişim, müzik, 
edebiyat, tarih, resim, güzel sanatlar, 
robotik atölyeleri ile söz konusu 
alanların laboratuvarları, yabancı dil 
ve felsefe dersliği, uzaktan eğitim 
stüdyosu, gözlem evi ile atölyesi, 
kütüphane ve okuma salonu olacak.
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Osmangazi 
Belediyesi MİLLİ BADMINTONCUDAN GÜMÜŞ MADALYA

Osmangazi Belediyespor Badminton 
Takımı sporcularından Ayça Özgür, 
Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton 
Turnuvası’nda gümüş madalyanın 
sahibi oldu. Sırbistan’ın Novi Sad 
kentinde düzenlenen Uluslararası 17 
Yaş Altı Badminton Turnuvası’nda 
Türk Milli Takımı’nı temsil eden 
Osmangazi Belediyespor’un başarılı 
raketi Ayça Özgür, yurda madalyayla 
döndü. Toplam 177 sporcunun boy 
gösterdiği turnuvanın tek bayanlar 
kategorisinde mücadele eden Özgür, 
rakipleri karşısında birbirinden 
önemli galibiyetler elde ederek 
adını finale yazdırdı. Finalde iyi bir 
oyun ortaya koymasına rağmen 
rakibini mağlup etmeyi başaramayan 
Özgür, turnuvayı ikincilik kürsüsünde 
tamamladı. Gümüş madalya 
kazanmanın mutluluğunu yaşayan 
genç sporcu, iddialı yükselişini 
gelecek turnuvalarda sürdürmeyi 

hedefliyor. Yarıştığı uluslararası 
müsabakalar ile tecrübe kazanan başarılı 
sporcuyu yürekten kutlayan Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa Dündar, spor 
alanında yaptıkları yatırımların meyvelerini 
almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi

Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediyesi

KOCAELİLİ MİNİK GÜREŞÇİLER TÜRKİYE 3.SÜ OLDU

Türkiye Güreş Federasyonu Faaliyet 
Programı kapsamında Ankara’da 
gerçekleştirilen 11-12-13 Yaş Minikler 
Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında, 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu 
güreşçiler 4 madalya elde ederek Türkiye 
üçüncüsü oldu. Sporcular, ilk olarak il 
seçmesine katıldı. Kocaeli seçmelerinden 
17 sporcu İzmir’deki grup müsabakalarına 
katılabilmek için vize aldı. İzmir’de yapılan 
grup müsabakaları kıyasıya mücadelelere 
sahne oldu. Mavi beyazlı 11 güreşçi, 
gruplarda da klasmana girerek Türkiye 

Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. 
Türkiye’nin 81 ilinden, 125 kulübün 
mücadele ettiği 11-12-13 Yaş Minikler 
Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 
Kocaeli Büyükşehir Belediyeli 
güreşçilerden Hamza Emir Berdan 41 
kg’da altın, Baysangur Isupov 30 kg’da 
gümüş, Valid Yunusoğlu 30 kg’da Bronz 
ve Abdullah Tasumova 30 kg’da Bronz 
madalya kazandı. Elde ettikleri başarılı 
sonuçlar ile mavi beyazlı güreşçiler genel 
klasmanda Türkiye 3.’sü olarak Türkiye 
şampiyonasını noktaladı.
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BuRSALI KANoCuLAR TÜRKİYE şAMpİYoNu 

Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Kano Takımı, Ordu’da 
düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri 
Anma ve Demokrasi Kupası Deniz 
Kanosu Yarışlarında takım halinde 
şampiyon oldu.

Altyapısına verdiği önemin meyvesini 
şampiyonluklarla alan Bursa 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 
Kano branşında da tarih yazdı. 
Büyükşehirli kanocular, Ordu’da 
düzenlenen yarışlarda 1 birincilik, 1 
ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek 
takım halinde turnuvanın şampiyonu 

Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi

Gölcük 
Belediyesi GÖLCÜK’TE PLAJ VOLEYBOLUNA BÜYÜK İLGİ 

Gölcük Belediyesi’nin Değirmendere Yaz 
Etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlediği 
Plaj Voleybolu Turnuvası büyük bir 
katılımla gerçekleşti. Erkekler’de 32, 
Karma Grup’ta 24, Büyük Bayanlar’da 
11, Genç Bayanlar’da 8, Yıldız Kızlar’da 
14, Küçük Kızlar’da 17 ve Minik Kızlar’da 
5 takım olmak üzere, toplam 111 takımın 
katıldığı ve 123 karşılaşmanın yapıldığı 
turnuva, 3 gün boyunca büyük bir 
heyecana sahne oldu. Yağmurlu havaya 
rağmen, tribünlerden de sporculara 

büyük destek geldi. Karşılaşmaların 
tamamlanması sonrasında, ödül töreni 
öncesinde bir konuşma yapan Gölcük 
Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 
“Kum Voleybolu Turnuvamızı bu yıl rekor 
katılımla gerçekleştirdik. Kocaeli dışından 
takımların da katılması bizleri ziyadesiyle 
memnun etti” dedi. Turnuva sonunda 
sporculara madalyaları ve ödülleri Gölcük 
Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer 
tarafından verildi. 

oldu. Türkiye Kano Federasyonu’nun 
faaliyet takviminde yer alan ve 11-
13 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 
yarışlara 12 takımdan 80 sporcu 
katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü’nün 9 sporcu ile mücadele 
ettiği yarışlarda, Büyük Kadınlar 
kategorisinde Simge Kaya birinci, 
Kardelen Yaranç ise üçüncü sırada yer 
aldı. Büyük Erkeler’de Alper Akbulut ile 
ikincilik ve Adem Ergül ile üçüncülük 
madalyası kazanan Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü, genel klasmanda 
ise birinci sırada yer alarak takım 
halinde ‘Türkiye Şampiyonu’ oldu.
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Denizli 
Belediyesi

DENİZLİLİ TAEKWONDO SPORCUSU 
TÜRKİYE 3.SÜ
Ankara’da düzenlenen Taekwondo 
Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na 
katılan Denizli Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü sporcusu 
Sueda Ongun Türkiye 3’üncüsü oldu. 
25-30 Haziran 2019 tarihleri arasında 
Ankara’da düzenlenen Taekwondo 
Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda 
mücadele eden Denizli Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü sporcusu 
Sueda Ongun, Denizli’yi madalya 
ile gururlandırdı. Büyükşehir 
sporcusu Ongun, şampiyonanın 
“Bayanlar 55 Kg” kategorisini Türkiye 
3’üncüsü olarak tamamladı. Denizli 
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman 
Zolan, başarısından dolayı Sueda 
Ongun’u tebrik ederek, “Denizlimizi 
temsil ederek bizleri gururlandıran 

sporcumuz Sueda Ongun’a ve emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” 
dedi.

Şanlıurfa 
Belediyesi

BÜYÜKŞEHİR, 
GELECEĞİN TENİS ŞAMPIYONLARINI YETİŞTİRİYOR
Şanlıurfa’da gençlere yönelik her türlü 
eğitim, spor ve sanatsal projelerini 
sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 
geleceğin tenis şampiyonlarını 
yetiştiriyor. Gençlerin boş vakitlerini 
değerlendirebilmeleri için ücretsiz 
spor, sanat ve yaz kursları düzenleyen 
Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’ya 
kazandırdığı Tenis Dünyası’nda geleceğin 
tenis şampiyonlarını yetiştiriyor. Tenis 
Dünyası’nda tenis eğitimlerine başlayan 

gençler, uzman eğitmenler eşliğinde bir 
taraftan spor yaparken bir taraftan da 
tenisi öğrenerek Büyükşehir Belediyespor 
takımına alınmak için çalışıyor. 5 uzman 
eğitmenin verdiği eğitimlere yaşları 7 ila 
16 arasında değişen 200 genç katılırken, 
yetişkinler de yeni başlayan kurslara 
katılıyor. Açık ve kapalı kortları sayesinde 
Şanlıurfalılara yılın 12 ayı tenis yapma 
olanağı sunan tesiste çocuklar, gençler 
ve yetişkinlerin eğitimleri aralıksız devam 
ediyor.
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Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediyesi

AÇIK SU YÜZME ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahillerinde 
hayata geçirdiği dev yatırımlar ile 
sahillerinde önemli yüzme şampiyonaları 
yapılmasının önünü açtı. Şehirde daha 
önce birçok kez ulusal ve uluslararası 
alanda gerçekleştirilen yüzme yarışlarına 
önümüzdeki günlerde bir yenisi daha 
eklenecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve 
Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle 
gerçekleştirilecek yarışlar, 28 Temmuz 
Pazar günü Kandıra - Kerpe Halk Plajında, 

25 Ağustos Pazar günü ise Kocaeli’nin 
Mavi Bayraklı Karamürsel Altın Kemer 
Halk Plajında yapılacak. Şampiyona 24 
kategoride düzenlenecek. Yarışlara 12’şer 
kategoride 11 yaş, 12 yaş, 13 yaş, 14-15 
yaş, 16-17 yaş, 18-19 yaş, 20-25 yaş, 
26-35 yaş, 36-45 yaş, 46-55 yaş, 56-65 
yaş ve 66+ yaş kız ve erkek yüzücüler 
katılacak. Şampiyona başvuruları www.
kocaeli.bel.tr, www.sporkentikocaeli.
com ya da www.tyf.gov.tr internet sitesi 
üzerinden yapılabiliyor.

Yunusemre 
Belediyesi YUNUSEMRELİ MİNİKLER JİMNASTİK YAPIYOR 

Çocukların yaz tatillerini en verimli 
şekilde değerlendirmesi amacıyla 
Yunusemre Belediyespor Kulübü 
tarafından bu yıl da açılan yaz 
spor okulları büyük ilgi görüyor. 
Yunusemre Belediyespor’un 
düzenlediği yaz spor okulları 
kapsamındaki jimnastik kursu 
çocukların fiziki ve sosyal gelişimine 
katkı sağlanıyor. Birçok branşta açılan 
kurslar arasında yer alan jimnastikte 
2006-2014 doğumlu çocuklar 
spor yapıyor. Atatürk Olimpik 

Spor Kompleksinde verilen eğitimde 
jimnastiğin çocukların özellikle fiziksel 
gelişimi üzerindeki faydalarına değinen 
Jimnastik Hocası Sevinç Ayşıl Karasu, 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Haftanın 
2 günü öğrencilerimize jimnastik eğitimi 
veriyoruz. Sporun her türküsü faydalı 
ancak jimnastik özellikle küçük yaşlarda 
başlanıldığında el ve kol koordinasyonu ve 
esneklik kazanılmasında oldukça etkin bir 
spor. Bu spora ilgi her geçen gün artıyor. 
Öğrencilerimizin ilgisi bizleri de mutlu 
ediyor” dedi. 








