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13 yıl önce söz verdik Türkiye’nin 
en iyi yerel yönetim dergisi 
olacağımıza…

Özelkalem ilk sayısı, yorucu ama 
heyecan dolu, sancılı ama mutlu, 
telaşlı ama kararlı günlerin ardından 
hazırlandı. 

İlk sayımız, zengin içeriğiyle 
beğeninizi kazandı…

Özelkalem Dergisi 13 yıldır, belediye 
başkanlarıyla kentleri, kentlerin 
geleceğini, kentleri her geçen gün 
daha da güzelleştirmenin yollarını 
konuştu. Kentlerden gelen güzel 
haberleri, kentlere yapılan  güzel 
yatırımları, kentlere güzellik katan 
uygulamaları takip etti. 13 yıldır 
Türkiye daha güzel olsun diye, 
bildiğini, gördüğünü insanın geleceği 
için karşılıksız sunan bilgelere, 
akademisyenlere danıştı. Daha güzel 
işler olsun diye yerel yönetimlere 
ürün ve hizmet sunan tedarikçi kurum 
ve kuruluşlarla çözüm ortaklığı yaptı.

13 yıldır bizi içtenlikle dinleyerek 
güç veren, her projemize güvenerek 
destek olan, hayallerimize kendi 
hayallerini de ekleyerek heyecanımızı 
büyüten çok değerli yerel 
yöneticilerimiz, hocalarımız, reklam 
verenlerimizle birlikte yürüdük bu 
zorlu yolları…

11 yıl önce ‘Güzel bir Türkiye’ hayali 
ile başladı Özelkalem Dergisi Yerel 
Yönetim Ödülleri.

10. yıldan itibaren uluslararası 
statüde ve yurt dışındaki belediye 
başkanlarının da başvurabildiği, 
katılım için kesinlikle belediye 
başkanının imzasının arandığı, 
kriterleri ve şartnameyi Prof. Dr. 
Ruşen Keleş başkanlığında çok 
değerli bir akademik kurulun 
belirlediği, ödül alan belediye 
başkanlarının da bu ödülü aldıkları 
için gurur duyduğu, almak için her 
belediye başkanının hayal kurduğu 
bir ödül oldu Özelkalem Dergisi Yerel 
Yönetim Ödülleri.

11. yılında Yerel Yönetim Zirvesi 
olarak gerçekleştireceğimiz  
Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim 
Ödülleri Türkiye’den ve dünyadan 
belediye başkanlarının bir araya gelip 
bilgilerini ve deneyimlerini daha güzel 
işler için paylaşacaklar yine bu yıl.

Biz de ellerimiz acıyıncaya kadar 
alkışlayacağız onları.

13 yıldır yol arkadaşlığınız için 
gönülden teşekkürü bir borç biliriz…

Sevgim ve saygımla,

/guzelbirturkiye
“Güzel bir Türkiye mümkün”





SAYIL ARL A ÖZELK ALEM

468.000
Özelkalem 

dergisi basıldı 91
.4

42
belediyeye 

telefon 
edildi

138.060 19.750belediye haberi geldi

Özelkalem dergisi 13 yıldır kentlerin geçmişini, geleceğini belediye başkanlarıyla değerlendiriyor. 
Daha güzel, daha yaşanılabilir kentleri yaratmanın yollarını belediyelerle birlikte arıyor.

13 yıldır ortaya çıkan tüm sayılar bunu özetliyor.

gece ofiste 
sabahlandı

350
mailing 

gönderildi1.193
dakika ses kaydı 

deşifre edildi18
etkinlik 
yapıldı

ÖZELKALEM DERGİSİ
13 YAŞINDA
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SAYIL ARL A ÖZELK ALEM

belediye 
başkanı ile 
makamında 

röportaj 
yapıldı

proje 
başvurdu

171

2.279
2.8

43
belediye 
haberi 
yapıldı

dakika belediye 
başkanı ile 
konuşuldu

başkan 
kapaklarda 

yer aldı

proje ödül aldı

dakika 
TV 

haber 
oldu

2.810
333
269

210

80 saat seçici kurul toplantı yaptı

7OCAK - ŞUBAT 2020



8 ozelkalem.com.tr

NELER OLDU

Ban Ki-moon 
Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterlik 
görevini Kofi 
Annan’dan devraldı.

İran donanması, 
Basra Körfezi’nde 
15 İngiliz deniz 
piyadesini esir aldı.

Genel Seçimlerde 
AK Parti yüzde 47 
oy alarak tekrar 
birinci seçildi, 
Mecliste 341 koltuk 
kazandı. 

Brezilya’da bir 
yolcu uçağı yakıt 
istasyonuna çarptı. 
Kazada toplam 
205 kişi hayatını 
kaybetti.

İngiltere, 38 yıl 
sonra Kuzey 
İrlanda’dan 
askerlerini çekti, 
sembolik olarak 
5000 asker bölgede 
kaldı.

YIL 2007
ÖZEL KALEM DERGİSİ’NİN İLK YILI
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GELECEĞE YÖN VEREN GELİŞMELER OLDU

Türkiye’nin en iyi yerel yönetim dergisi, Özel Kalem Dergisi bundan 
tam 13 yıl önce yayın hayatına ‘merhaba’ dedi. Her yıl, her gün, her 
saat nasıl ki bir insan için büyük bir tecrübeyse, Özel Kalem Dergisi 
için de öyle oldu. 2007’den bu yana sayfalarına büyük bir hafızayı 
da taşıdı. Takvim yapraklarını şöyle bir çevirdiğimizde onlarca olay 
görüyoruz. Peki Özel Kalem Dergisi’nin yayın hayatına ‘merhaba’ 
dediği yıl olan 2007’de neler oldu? Bunlar koca bir tarihin küçük 
yaprakları olsa da her biri ülkeye ve dünyaya yön veren gelişmelerin 
köşe taşları oldu. 



NELER OLDU

Yunanistan’daki 
orman 
yangınları Mora 
Yarımadasının 3’te 
2’sini vurdu, 62 kişi 
öldü.

Venezuela’da 
Devlet Başkanı 
Hugo Chavez’in 
görev süresini 
iki dönem daha 
uzatma girişimi 
tepkilere yol açtı.

Fenerbahçe 
kuruluşunun 100. 
yılında Alex de 
Souza, Kejman gibi 
isimlerle birlikte 
sezonu şampiyon 
olarak bitirdi. 

Birleşmiş Milletler 
Antartika’da 
2,61 milyon 
kilometrekare 
buzulun yok 
olduğunu açıkladı. 

UNESCO, 
Mevlana’nın 
doğumunun 800. 
yılı nedeniyle 
2007’yi ‘Mevlana 
Yılı’ ilan etti. 

2007 yılına döndüğümüzde çevre açısından pek iç açıcı bir 
yıl olmadığı söylenebilir. Buzulların erimesi, kuraklık ve seller 
gibi birçok afet 2007’de insanoğlunun canını sıktı. Türkiye’de 
bu afetlerden payını mevsim normallerinin çok üzerinde olan 
sıcaklık ve sonrasında kuraklıkla aldı. 2007 yılı siyasi havanın da 
sıcaklığıyla geçti. 22 Temmuz seçimleri ve Cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçilmesi için yapılan referandum süresine kadar 
Türkiye yaklaşık 5 ayı seçim gündemi ile geçirdi. İşte böyle sıcak 
bir gündemle Özel Kalem Dergisi yayın hayatına ‘merhaba’ dedi. 

9OCAK - ŞUBAT 2020
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CUMALIKIZIK 
ÖZÜNE 
DÖNÜYOR

Cumalıkızık, 
Osmanlılar’ın Bursa’daki 
ilk yerleştikleri bölgelerden 
biri. Bölgede toplam 270 
ev ile Osmanlı Dönemi 
konut dokusunu günümüze 
taşınmaya devam ediyor. 
Yıldırım Belediyesi, 
UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nde yer alan 
Cumalıkızık’ı aslına uygun 
olarak korumak ve gelecek 
nesillere aktarmak için 
çalışmalarını sürdürüyor.

Tarihine ve kültürüne sahip çıkmak, bir 
ülkenin değerlerini sonraki kuşaklara 
taşımasının en önemli yanlarından 
biri. Ülkemizin dört bir yanı da büyük 
bir tarihe sahip. Bu konuda ise yerel 
yönetimlere büyük sorumluluklar 
düşerken, Yıldırım Belediyesi de 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 
yer alan Cumalıkızık’ı aslına uygun 
olarak korumak ve gelecek nesillere 
aktarmak için düğmeye bastı. Yıldırım 
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 
yer alan ve ilçenin en önemli değerleri 
arasında bulunan Yıldırım’ın dünyaya 
açılan kapısı Cumalıkızık’ı turizm 
merkezi haline getirmek ve mevcut 
sorunlara çözüm bulmak için ilgili 
kurum ve köy halkı ile değerlendirme 
toplantısında buluştu. 

Elimizi taşın altına 
koyacağız

Cumalıkızık’ın sadece Yıldırım’ın 
veya Bursa’nın değil Türkiye’nin 
hatta dünyanın bir kültürel zenginliği 
olduğunu söyledi Yıldırım Belediye 
Başkanı Oktay Yılmaz ve şöyle 
konuştu: “Bu emaneti yaşatma 

noktasında birtakım çalışmalar 
yaptık. Geçmişten gelen ve 
Cumalıkızıklı hemşehrilerimizin de 
sahip çıktığı çalışmaları değerli 
buluyoruz. Bundan sonraki süreçte 
de bu değeri korumak, dünyaya 
tanıtmak noktasında üzerimize 
düşenleri konuşmak üzere buradayız”

Önceliğimiz tarihimiz ve 
kültürümüz

Yaptıkları incelemeler ve 
gerçekleştirdikleri görüşmeler 
neticesinde bölgenin öncelikli 
sorununun köy meydanında yaşanan 
keşmekeş olduğunun altını çiziyor 
Başkan Yılmaz: Buradaki önceliğimiz 
ve miras olarak ele aldığımız, 
Cumalıkızık’ın ekonomik değerinden 
önce tarihi değerini ortaya çıkarmak. 
Köyde yaşayan hemşehrilerimizin 
de desteği ile bu tarihi değeri daha 
da önemli hale getirecek çalışmalar 
yapmak istiyoruz.” 

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YılmazYıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz

BELEDİYELERDEN HABERLER
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Merak insanoğlunun en 
önemli özelliklerinden biri. 
Ulaşılamayana ulaşma 
çabası yüzyıllardır yeni 
yollar açarken, uzay da 
insanların en önemli 
meraklarından biri. Bu 
meraka yerel yönetimlerden 
katkılar gelmemesi 
beklenemezken, Tuzla 
Belediyesi Gözlemevinden 
insanlara uzayın kapılarını 
açıyor. Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı 
“Tüm imkanlar ücretsiz 
ve en kaliteli şekilde 
ziyaretçilerimizi ağırlamaya 
devam edecek.” diyor.

İstanbul’un en fonksiyonel parkı 
Şelale Eğitim Parkı’nda bulunan Tuzla 
Belediyesi Gözlemevi (Planetaryum), 
misafirlerini ağırlamaya devam 
ediyor. Gözlemevini ziyaret eden 
gözlemciler, ayın büyülü atmosferini 
yakından görmenin heyecanını 
yaşıyor. Gözlemevinde görevli 
gökbilim uzmanları, misafirlere uzay 
ve gök cisimleri hakkında detaylı 
bilgiler verirken, ziyaretçilere göklerin 
gizemli dünyası hakkında ilgi çeken 
detayları aktarıyor.

Ünü İstanbul geneline yayılan ve çok 
çeşitli bilim, kültür ve spor ünitelerinin 
yer aldığı Şelale Eğitim Parkı, 
Tuzlalılar kadar, çevre ilçelerden de 
çok sayıda ziyaretçiyi de ağırlıyor. 
Buz Pisti, Bowling, Karting Pisti, Bilim 
merkezi, Sosyal Tesis , +1 Kafe, 
çocuk parkları ve kültürel alanları ile 
her yaş grubundan vatandaşlarımıza 
hizmet veren Şelale Eğitim Parkı 
gözlemevini ziyaret edenler binlerce 
misafirini gökyüzünün gizemli 
güzelliği ile buluşturmaya devam 
ediyor.

Şelale Eğitim Parkı ile yıl boyunca 
on binlerce misafirini ağırlayan Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 
“Şelale Eğitim Parkı sahip olduğu 
fonksiyonlar ile Türkiye’de ilk ve tek. 
Otuzdan fazla fonksiyonu, doğal 
güzelliği ve sunulan güvenli ortamı 
ile çocuk, genç, yaşlı ve aileler için 
Tuzla’nın sembolü haline Şelale Eğitim 
Parkı misafirlerimizin uğrak yerlerinden 
biri oldu. Ayrıca Gözlem Evi ile hem 
eğitim birimlerimize, hem ilçemizdeki 
öğrencilerimize hem de ilçe dışından 
gelen tüm misafirlere kapılarımız ardına 
kadar açık. Tüm imkanlar ücretsiz 
ve en kaliteli şekilde ziyaretçilerimizi 
ağırlamaya devam edecek.” diyerek 
eğitimin her alanında olmaya devam 
edeceklerinin de altını çiziyor. 

Gözlemevini nasıl ziyaret 
edebilir siniz?

Haftanın her günü hizmet veren Şelale 
Park’ta yer alan gözlemevi, hava 
ve gök cisimlerinin hareketleri takip 
edilerek tespit edilen her ayın belirli 
bir gününde, önceden kayıt yaptıran 
vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak 
ziyaret edilebiliyor. 

Tuzla Belediye Başkanı Şadi YazıcıTuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı

TUZLA’DAN 
UZAYA 
GİZEMLİ 
YOLCULUK

12 ozelkalem.com.tr
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EFELER 
YOLU 
HEYECANI

Ege’nin simgesi Efeler…
Zeybekler arasında 
kahramanlık yapmış cesur 
ve mert kişiler arasından 
seçilen kişi. Efeler’in tarih 
boyunca Ege’de bıraktığı 
izler, Efeler Yolu projesiyle 
bugünle buluşuyor. Ege’de 
şimdi hem tarih hem de 
bölge turizmi canlanıyor. 
İzmir’in Beydağ Belediye 
Başkanı Feridun Yılmazlar 
“Efeler Yolu ile bölgemiz 
uluslararası turizm 
açısından tanıtılacak” diyor.

Türkiye, Ege Bölgesi ve İzmir 
açısından büyük önem taşıyan, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 
İzmir Valiliği, İzmir Orman Bölge 
Müdürlüğü ile İzmir İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’nün de paydaşları 
arasında yer alacağı Efeler Yolu 
projesinin hayata geçirilmesine sayılı 
günler kaldı.

İzmir/Manisa sınırlarındaki Bozdağlar 
ile İzmir-Aydın sınırlarındaki Aydın 
Dağları’nda efelerin yaşadığı köy ve 
yaylaları, saklandıkları efe yatakları, 
kale ve terk edilmiş eski köyleri 
birbirine bağlayan 500 kilometrelik 
bir yürüyüş rotası, Ege Üniversitesi 
bünyesinde oluşturulan Kültür Rotaları 
Araştırma Grubu (EÜ-KÜRAG) 
akademisyenlerinin yürüttükleri 
saha çalışmalarıyla belirlendi. İzmir 
Valiliğine sunulan, İzmir Kalkınma 
Ajansının desteklediği ve Ege 
Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 
fizibilite çalışmalarının ardından 
yapılması planlanan yatırım süreci 
değerlendirildi. EÜ-KÜRAG sorumlu 
araştırmacısı Spor Bilimleri Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Özkaya 
yürütücülüğünde gerçekleştirilen 
Efeler Yolu projesinde önemli 

ilerlemeler kaydedildi. Efeler Yolu 
Projesinin hayata geçmesine sayılı 
günler kala İzmir’in Beydağ ilçesinde 
lansman gerçekleşti.

Bölge turizmi canlanacak

Ev sahibi Beydağ Belediye Başkanı 
Feridun Yılmazlar, “Projenin 
hayata geçirilmesine sayılı günler 
kala ilk toplantının Beydağ’da 
yapılması bizi ayrı onurlandı. Bugün 
burada olarak yanımızda olan 
başkanlarıma muhtarlarımıza ve 
kıymetli hocalarımıza Efeler Yolu 
Derneği Üyelerimize çok teşekkür 
ederim. Gerçekleştirdikleri sunum 
ile muhtarlarımız ve bizler de taşları 
yerlerine oturttuk. Çok güzel bir 
proje olacak. Efeler Yolu ile bölgemiz 
uluslararası turizm açısından 
tanıtılacak. Doğal ve kültürel varlıklar 
açısından çok zengin bir ilçe 
olmamız ve projenin içeriği açısından 
organik ürünlerin satın alınabileceği 
yürüyüş rotasında köylerin de ziyaret 
edilebilecek olması, ürünlerimizin 
ekonomik olarak değerlendirilmesini 
sağlayacak, bölge turizmine önemli 
katkılar sağlayacaktır.” dedi.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun YılmazlarBeydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar

14 ozelkalem.com.tr
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Kitaplar sayesinde 
çevremizdekilere karşı 
empati duyma oranımız 
artar. Hayata karşı 
daha ılımlı olmamızı 
sağlar. Etrafımızdaki 
insanlara ve onlarla 
olan ilişkilerinize daha 
empati duyarak yaklaşırız. 
Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Tahir Büyükakın’ın da 
başarılı belediyeciliğinin 
arkasında kitaplara olan 
sevgisi var. Büyükakın, 
“Yüzlerce kitabınız 
varsa ve okumuşsanız, 
yüzlerce âlimin dostu 
olmuş ve onlarla tanışmış 
olursunuz” diyor.

Kitaplara ve okumaya olan 
düşkünlüğüyle bilinen Marmara 
Belediyeler Birliği ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. 
Tahir Büyükakın, Gebze Sultan Orhan 
Mahallesi’nde yer alan özel bir kitap 
evini ziyaret etti. Kitap evinde stantları 
gezen ve kitapları inceleyen Başkan 
Büyükakın, “Kitaplar en kıymetli 
hazinedir” dedi. Ziyarette, kitaplar 
arasında kaybolan ve her eseri 
dikkatli bir şekilde inceleyen Başkan 
Büyükakın, “Kitaplarınız var ise asla 
yalnız değilsinizdir. Kitaplar bizleri yeni 
dünyalara ulaştırır ve farklı fikirlerle 
tanışmanıza fırsat verir” dedi.

Yüzlerce alimin dostu olmui 
olursunuz

Gençlik yıllarından bugüne kadar 
yüzlerce kitap okuduğunu dile getiren 
Başkan Büyükakın, “Harçlıklarımı 
biriktirerek kitap alırdım. Rahmetli 
babam kitap okumam konusunda 
bana hep teşvikleri olurdu. O yıllardan 
bugünlere kadar kitap okumaya 
çok özen gösterdim. Kocaelili 
çocuklarımızın ve gençlerimizin çok 
kitap okumasını arzu ediyorum” 
diyerek okumaya olan tutkusunu bir 
kez daha göstermiş oldu. Geniş bir 
yelpazede kitap okumanın önemine 
de değinen Başkan Büyükakın, 
kitapçıdaki birçok esere de özel ilgi 

gösterdi. Gençlerin her ortamda 
kitap okumaya vakit ayırmalarını 
isteyen Başkan Büyükakın, 
“Unutmamak gerekir ki yüzlerce 
kitabınız varsa ve okumuşsanız, 
yüzlerce âlimin dostu olmuş 
ve onlarla tanışmış olursunuz” 
hatırlatmasını yaptı

Kocaeli kitap fuarı 
hazırlığı sürüyor

Her yıl ziyaretçi rekorları kıran 
Kocaeli Kitap Fuarı’nın bu yıl 12. 
kez kapılarını açacağını da ifade 
eden Büyükşehir Belediye Başkanı 
Büyükakın, 30 Mayıs-07 Haziran 
tarihleri arasında Türkiye’nin en 
çok ziyaret edilen kitap fuarının 
Kocaeli ve çevre illerden gelen 
kitapseverleri bir kez daha misafir 
edeceğini vurguladı. Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 
düzenlediği, Türkiye’nin en 
büyük kitap fuarı olma özelliğini 
taşıyan ve kapılarını bir kez daha 
açacak Kocaeli Kitap Fuarı’na 
tüm vatandaşları davet eden 
Başkan Büyükakın, “On binlerce 
kitap onlarca konuşmacı bu yılda 
kitap severlerle buluşacak. 30 
Mayıs tarihini şahsımda büyük bir 
sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir BüyükakınKocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın

OKUMAK 
BİZİ YENİ 
DÜNYALARA 
ULAŞTIRIR
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KIZLAR 
MANASTIRI 
KÜLTÜR 
SANAT 
MERKEZİ 
OLACAK
Boztepe’nin yamacında 
şehre hakim bir mevkide yer 
alan Kızlar Manastırı, III. 
Alexios zamanında (1349-
1390) kurulmuş birkaç defa 
onarılmış son şeklini 19. 
yüzyılda almıştı. Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi tarihe 
sahip çıkıyor ve manastırı 
yaşayan bir müzeye 
dönüştürüyor.

Tarih ve kültür uygarlık kenti 
Trabzon…Tarih boyunca çok 
sayıda medeniyete ev sahipliği 
yapmış Trabzon’un en önemli 
tarihi mekanlarından biri Kızlar 
Manastırı. Manastır Boztepe 
Mahallesi’nde kente hakim noktada 
yer alan ve iki teras üzerine inşa 
edilen manastır kompleksi, yüksek 
koruma duvarıyla çevrili bulunuyor. 
3. Alexios döneminde kurulduğu 
tahmin edilen manastırın, birkaç 
kez onarılarak, son şeklini 19. 
yüzyılda aldığı belirtiliyor. Kızlar 
Manastırı, güneyde içinde “kutsal 
su” bulunan kaya kilisesi ve onun 
girişinde şapel ve birkaç hücreden 
oluşuyor. Kaya kilisesinde kitabeler, 
3. Alexios’un eşi Theodora ve 
annesi Eirene’nin portreleri yer 
alıyor.  Bu tarihi miras, birkaç 
sene öncesine kadar harabe 
haldeydi ancak Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca kapsamlı restorasyon 
ve rölöve çalışmalarının sonucunda 

eski haline kavuştu. Manastırın 
mülkiyeti ise Trabzon Büyükşehir 
Belediyesine geçti. Tarihi dokusuyla 
bugün de yerli ve yabancı 
turistlerden ilgi gören manastırın, 
turizmde daha da ön plana 
çıkarılması amacıyla Büyükşehir 
Belediyesi projeler hazırlıyor, çeşitli 
çalışmalar yapıyor. 

Trabzon’un önemli turizm 
destinasyonu

Çalışmaları başından beri takip 
eden Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, Kızlar 
Manastırı’nın kentin önemli bir 
turizm destinasyonu olduğunu 
söylüyor: “Şehrimizin güzide 
mekanlarından Kızlar Manastırı’mız, 
yeni yüzüyle müzikten tiyatroya, 
resimden edebiyata, sanatın her 
alanında, kültür sanat merkezi 
olarak turizme katkı sağlayacak. 
Bu kapsamda yeni turizm sezonu 
öncesi çalışmalarımızı hızlandırdık”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat ZorluoğluTrabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
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EDREMİT’İ 
BİRLİKTE 
YÖNETECEĞİZ

“Edremit’i vatandaşlarla 
birlikte yöneteceğiz” 
sözünün arkasında duruyor 
Edremit Belediye Başkanı 
Selman Hasan Arslan 
ve vatandaşları ziyaret 
etmeyi sürdürüyor. Sık sık 
vatandaşları ziyaret eden 
Başkan Arslan insanların 
kendisine gelmesini 
beklemiyor, kendisi hizmet 
için insanların ayağına 
gidiyor.

yerlerinde onları ziyaret ediyoruz. 
Vatandaşlarımızın bizlere gelmesini 
beklemeden, vatandaşlarımıza 
hizmet etmek ve yanlarında olmak 
amacıyla haftanın belirli günlerinde 
ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Esnaf 
ve vatandaşlarımızla belediyemizi 
birlikte yönetme yolunda önemli 
bir adım atmış olacağız” dedi. 
Ziyaret boyunca vatandaşların 
taleplerini not alan Arslan, tüm 
sanayi esnafına bol kazançlar 
ve hayırlı işler diledi. Esnaflar da 
Küçük Organize Sanayi Sitesi’ni 
seçim dışında ilk kez bir belediye 
başkanının ziyaret ettiğini belirterek 
ziyaret için Arslan’a teşekkür ettiler.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan ArslanEdremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan

Edremit Belediye Başkanı Selman 
Hasan Arslan, Edremit Belediyesi 
Esnaf Destek Birimi eşliğinde 
Edremit Küçük Organize Sanayi 
Sitesi esnafını ziyaret etti. Yeni 
kurulan Edremit Belediyesi Esnaf 
Destek Birimi’yle ilgili vatandaşlara 
bilgi vererek esnafın şikayet ve 
taleplerini tespit etti. Vatandaşların 
yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan 
Başkan Arslan yeni kurdukları 
Esnaf Destek Birimi sayesinde 
esnaflarla koordineli olarak 
çalışmalarını sürdüreceklerini 
ve yeni kurulan birim aracılığıyla 
ilçe esnafına destek olacaklarını 
ifade etti. Arslan sözlerine şu 
şekilde devam etti: 
“Vatandaşlarımıza 
sadece seçim 
döneminde değil, 
onların her zaman 
yanlarında olacağımızın 
sözünü vermiştik. 
Verdiğimiz sözü tutarak; 
vatandaşlarımızın 
istek ve şikayetlerini 
dinlemek için iş 
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TARİHE 
SAHİP 
ÇIKIYORUZ

Anadolu’da tarih boyunca 
birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmış olan 
Malatya’da, Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı 
Selahattin Gürkan’ın 
çabalarıyla tarihi yerler 
birer birer elden geçiriliyor, 
geleceğe sağlam yapılar 
bırakılmak hedefleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan tarihi 
mekanların bir kentin hafızası 
olduğunun farkında ve adımlarını 
da buna göre atıyor. 

Gürkan’ın tarihi mekanların ayağa 
kaldırılması ile ilgili çabaları 
bilinirken “Kültürel mirasımızın 
korunması ve gelecek nesillere 
aktarılması noktasında Belediye 
olarak yoğun bir çalışma 
içerisindeyiz.” diyor. Gürkan 
çalışmalarından şöyle bahsediyor: 
“Bu dönemde de Ulu Cami’nin 
yanında bulunan Şahabe-i Kübra 
Medresesinin 
yeniden ayağa 
kaldırılması 
noktasında 
çalışmalar 
yürütüyoruz. 
Sevserek Han ve 
Şişman Han ile ilgili 
de çalışmalarımız 
devam ediyor. Ayrıca 
Taş-Horon kilisesin 
restorasyonu ile ilgili 

çalışmalar koruma kurulu tarafından 
onaylandı. İhale süreci başladı. 
İhale süreci tamamlandıktan 
sonra restorasyon çalışmalarına 
başlanacak. Belediye vatandaşın 
her ihtiyacına dokunacak iş ve 
işlemleri yapmakla yükümlüdür. 
Yapmış olduğumuz çalışmalarda 
sadece günümüzü değil, 
geçmişimizi ve geleceğimizi de 
düşünerek hizmet üretiyoruz. 
Geçmişimizi gelecek nesillere 
taşıyarak sadece bugünün 
belediyeciliğini yapmıyor aynı 
zamanda geçmişin ve geleceğin 
belediyeciliğini de yapıyoruz.” 

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin GürkanMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan



BELEDİYELERDEN HABERLER

BÜYÜKŞEHİRDEN 
ERDEMLİ’YE 
CAN SUYU

Mersin’in Erdemli ilçesi 
üretici bir bölge olmasından 
dolayı Mersin için oldukça 
önemli bir konuma 
sahipken, 2018’den bu yana 
bölgede faaliyet göstermeyen 
Erdemli Toptancı Hali 
Mersin Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Vahap 
Seçer’in hamlesiyle ayağa 
kalkıyor. Başkan Seçer, 
Erdemli için 300 milyon 
yatırım yapmayı hedefliyor.

durumunun bozulmasıyla ilgili bir 
durum. Biz bu konuyla ilgili bazı 
hukuki çalışmaları yaptık. Çok kısa 
süre sonra da tekrar buranın yapım 
ihalesine çıkacağız ve kısa süre 
içerisinde bunu bitirmek istiyoruz. 
Toplamda yüzde 40-45 inşaatın 
gerçekleşme oranı var. Kalan 
yüzde 55-60’lık kısmını da yeni 
vereceğimiz ihaleyle bitireceğiz. 86 
mevcut dükkanın aslında karşılığı 
var. Eski Erdemli Sebze ve Meyve 
Hali’ndeki dükkan sayımız da 86. 
Yalnız Kocahasanlı’da da esnafımız 
var. Orada aktif çalışan 14 esnafımız 
var. Onları da buraya entegre etmek 
istiyoruz. Bu sebeple de ilave bir 
ünite yapma ihtiyacı ortaya çıkıyor. 
Bu konuyla ilgili de arkadaşlarımız 
çalışıyorlar. Umut ediyorum en kısa 
sürede inşaatı bitiririz. Hem hijyen, 
hem fiziki koşulları uygun bir halde 
Erdemlimize kavuştururuz.”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap SeçerMersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Vahap Seçer, önceki 
dönemde ihale edilen ve inşaatı 
yarım kalan Erdemli Toptancı Hali 
için yeni bir ihaleye çıkacaklarını, 
toplam 103 dükkan bulunan 
halin en kısa sürede Erdemli’nin 
hizmetine sunulacağını söyledi. 
MESKİ tarafından Erdemli kent 
merkezinde yürütülen çalışmaları 
yerinde inceleyen Başkan Seçer, 
“Özellikle Erdemli-Silifke hattında, 
kıyı hattında hem temiz içme suyu, 
hem kanalizasyon, hem de arıtma 
tesisi projelerimiz önümüzdeki 
4 yıl içinde hayata geçirilecek. 
Sadece Erdemli için 300 milyon 
lira yatırımımız söz konusu” dedi. 
“Erdemli için sebze ve meyve 
hali önemli.” diyen Seçer, “Çünkü 
üretici bölgesi burası. 86 dükkana 
ve 17 sevkiyatçı dükkanına sahip 
bu kompleks. 2018 yılından beri de 
inşaat durmuş durumda. Yüklenici 
müteahhit firmanın ekonomik 
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SARIYER BELEDİYE BAŞK ANI ŞÜKRÜ GENÇKapak Konusu

Dile kolay tam 3 seçim, 3 zafer…Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç, Sarıyer’i adeta büyük bir aşkla seviyor, 
Sarıyerliler de bu aşka boş değil… “İnsanı, ülkeyi, değerleri 
seviyorsanız birikim paylaşılmalı” diyor Genç ve daha yolun 
başında olduklarını anlatıyor: Daha yapacağımız çok şey var! 

DAHA YAPACAK 
ÇOK İŞİMİZ VAR



SARIYER BELEDİYE BAŞK ANI ŞÜKRÜ GENÇKapak Konusu
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29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinden bu 
yana; yani 3 dönemdir Sarıyer Belediye 
Başkanlığı görevini sürdürüyorsunuz. 
Sarıyer’de üç dönem üst üste seçilen 
ilk belediye başkanı unvanıyla da tarihe 
geçtiniz... Sizin bir Sarıyer aşkınız var, 
halkın da sizin bu sevginize bir karşılığı 
var…

Yüreğinizde insan sevgisi varsa, 
ülkenizi ve değerlerinizi seviyorsanız 
birikimlerinizi paylaşmanız gerekiyor. 
Benimde bu anlamda birikimlerimi 
çocuklara, topluma ve ülkeme 
vermem lazım. Her şey bu düşünce 
ile başladı. Uzun yıllar mühendislik 
yaptım. Birçok proje ürettik, inşa 
ettik. Bu eğitimi ve tecrübeyi size bu 
imkanları sunan topluma, ülkenize 
ödemek istiyorsunuz. Bu amaçla 
yola çıktık. Sarıyerliler bizi sevdi, 
güvendi, destek verdi. Biz de onları 
hiç yanıltmadık. Verdiğimiz sözlerin 
arkasında olduk. Bütün projelerden 
önce birlik – beraberlik, barış ve 
huzur dedik. Eğer bu kavramları tesis 
edemez, koruyamazsanız geriye kalan 
işlerin önemi yoktur. Sadece seçim 
geldiği zaman insanları dinlemek 
veya sorunlarını çözmek yerine sürekli 
yaşam ile iç içe olmayı tercih ettik. 

Belediye başkanlığını devraldığımda 
upuzun bir alacaklı kuyruğu vardı. Bir 
sürü hacizler çıkarmışlar ve belediyeye 
en ufak bir şey alamıyorduk. Belediye 
demek makina parkı demek, bizim bir 
iş aracımız bile yoktu. Çayırbaşı’ndaki 

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü GençÖzelkalem Dergisi İmtiyaz Sahibi Erengül Bilenser

binalarımız çamur içindeydi. Ve hiçbir 
şeyimiz yokken bu noktaya geldik. 
Şimdi bu tecrübe ile yolumuza daha 
emin adımlarla gidiyoruz. Yapacağımız 
çok şey var daha! 
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Sarıyer’de yıllardan beri binlerce kişiyi 
ilgilendiren tapu ve mülkiyet sorunu 
var. Bu soruna dair nasıl çözümler 
üretilecek? 

Bu sorun ilçede yaşayan yaklaşık 
200.000 bin vatandaşımızı ilgilendiriyor. 
Bu vatandaşlardan biri de benim. 
10 yıldır bu sorunun çözümü için 
büyük uğraş veriyoruz. Bizim tek 
isteğimiz evlerinden başka hiçbir şeyi 
olmayan Sarıyer halkının tapularına 
kavuşmasıdır. Bu konunun siyasete 
malzeme yapılarak birilerinin 
kandırılamayacağının çok iyi bilinmesi 
gerekir. Belediyemiz tarafından özellikle 
gecekondu mahallelerinin Tapu Tahsis 
Belgeleri, yani 2981 sayılı kanuna 
yönelik bütün hazırlıkları yapıldı, planlar 
hazırlandı, meclisimizden oy çokluğuyla 
geçti. Niye oybirliğiyle geçmedi? Hep 
soru işareti olarak kaldı. Buralar 70-
80 yıldır burada yaşayan insanların 
yaşam alanları. İnsanları başka yerlere 
gönderemezsiniz. 

Seçimlerden önce “İmar Barışı” diye 
aceleye getirilmiş, tamamlanmamış 
bir yasa çıkarıldı. Sarıyer’e hiçbir 
fayda sağlamayan bir yasa olduğunu 
söyledik. Çözülemediğini görerek 
müdahale ettik. Sonrasında Sarıyer 
bir nebze kurtarılmaya çalışıldı. 
Ama gecekondu bölgeleriyle ilgili, 
olmazsa olmaz olan o mülkiyet sorunu 
çözülmedi. Yine siyaset malzemesi 
yapılmaya çalışılıyor. İmar Barışı’nda 
sonucun nereye gittiği belli değil. Bu 
işle uğraşanların konuyla en ufak bir 
bilgisi dahi yok. Bir bölgeyi afet riskli 
alan ilan ederek çözüm bulamazsınız. 
Çözümü toplumla beraber bulmak 
zorundasınız. Göreve gelir gelmez 
gecekondu ve mesken müdürlüğünü 
kurduk. Bunun amacı gecekonduların 
olduğu bölgelerde günlük belediye 
hizmetlerinin yapılmasına yönelik 
değil, o alanların yarınlarını inşa 
etmek üzerineydi. Sarıyer bir rant 
bölgesi. Mesele sadece mülkiyet 
probleminin çözülmesi değil, yaşam 
ve barınma hakkı. Yaşadığımız tüm 
olumsuzluklara rağmen yeni bir yol 

aradık ve bulduk. Finalde de İstanbul 
Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 
geldi. İBB Meclisi’nde 2981’in 
uygulanamayacağı söylendi. Ben de 
iddia ediyorum ki o yasa uygulanabilir. 
Dosyaların Sarıyer Belediyesi’ne iadesi 
söz konusu oldu. Tabi bu durum ilk 
başta olumsuz algılanabilir. Ancak 
öyle bir şey söz konusu değil. Orada 
bir anlaşmaya vardık. Çünkü Sarıyer 
diğer ilçeler gibi değil. Sarıyer Yasa 
cenneti de diyebiliriz. Birkaç onay ile 
konu çözülmüyor. Farklı kurumlar ve 
mercilerde de ele alınması gerekiyor. 
Dosya, oluşturulacak çalışma 
grubu ile yeni alternatif çözümlerin 
üretilmesinden sonra değerlendirilmesi 
üzerine Sarıyer Belediyesi’ne gönderildi. 
Yani ret değil. Bugüne kadar yapılan 
çalışmaların en olumlu sonucudur. 
Dolayısıyla bu konudan çok umutluyuz. 
Mutlaka bir sonuç alacağız. 

Sorun 200.000 bin 
vatandaşımızın 

sorunu. Bu 
vatandaşlardan 

biri de benim. 10 
yıldır bu sorunun 

çözümü için büyük 
uğraş veriyoruz. 

Bizim tek isteğimiz 
evlerinden 

başka hiçbir şeyi 
olmayan Sarıyer 

halkının tapularına 
kavuşmasıdır.
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İstanbul’da vatandaşların en büyük 
korkusu olası Marmara Deprem. Bilim 
insanlarına göre Sarıyer’in sınırı deprem 
hattına hayli uzak. Ancak buna rağmen 
belediyenizin depreme hazırlığı ne 
durumda? Ne tür önlemler alıyorsunuz 
Sayın Genç?

Depremlerde yıkılan binaların yüzde 
99’u genelde kaçak binalar. Yani 
mühendislik… Nerede olursa olsun 
yarın İstanbul içinde bugün ki deprem 
senaryolarında konuşulan ve telaş 
edilen binaların yüzde 90’ı aynı şekilde. 
Yani hiçbir şekilde yapı güvenliği 
olmayan kentler, Yapı güvenliğinin 
olmadığı binaların doldurulduğu kentler. 
Sarıyer’in yüzde 70’i de aynı şekilde.

Deprem karşısında analizlerimizi 
yapmaya devam ediyoruz. Gecekondu 
bölgelerimiz dışında kalan hemen 
hemen tüm mahallelerde analizlerimiz 
hazır. Gecekondu bölgelerinde proje 
çizimleri olmadığı için net bilgimiz 

yok. Gecekondu mahallelerine 
mevcut yasa ile güçlendirme ruhsatı 
veremiyoruz. İmar barışı güçlendirme 
ruhsatı veremiyoruz. Bu bölgelerde 
daha yoğun çalışarak binlerce metre 
istinat duvarı yapıyoruz. Halkın eğitimi 
konusunda bilimsel yolları izlemeyi 
tercih ediyoruz. Bu nedenle toplantıları 
farklı faklı bölgelerde yapmaya 
çalışıyoruz. Şehirharitası.ibb.gov.
tr adresinden toplanma bölgelerini 
görebilirsiniz. Bölgemizdeki toplanma 
alanları hazır duruyor. Deprem, fiziksel 
etkilerinin yanı sıra psikolojik olarak 
da değerlendirilmeli. Hükümet, bu tür 
zamanlar için afet sırası için yasalar 
çıkarmış ama bunlar amacına uygun 
kullanılmamış. Toplanma alanı denmiş, 
bina dikilmiş. Para toplanmış ama 
amaca uygun kullanılmamış. Bu 
durum insanlarda psikolojik yılgınlık 
oluşturuyor bunları da değerlendirmek 
gerek.

Deprem karşısında 
analizlerimizi 

yapmaya 
devam ediyoruz. 

Gecekondu 
bölgelerimiz 

dışında kalan 
hemen hemen 

tüm mahallelerde 
analizlerimiz hazır. 

Halkın eğitimi 
konusunda bilimsel 

yolları izlemeyi 
tercih ediyoruz. 
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Spora dair attığımız adımlar dikkat 
çekici. Biz de bunları yakından takip 
ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla 
ilçedeki spor alanlarının bakım ve 
onarım çalışmalarına büyük bir önem 
veriliyor ve amatör kulüplerin tesisleri 
bakımdan geçiriliyor. Gençleri spora 
yönlendirmek amacıyla çalışmalar nasıl 
devam edecek? 

İlçedeki spor alanlarının bakım ve 
onarım çalışmalarına da büyük bir 
özen gösteriyoruz. Bölgedeki amatör 
spor kulüplerinin maç ve antrenman 
için kullandığı tesislerin bakımı rutin 
bir şekilde yaparak gençlere daha iyi 
şartlarda spor yapma imkânı sunmaya 
çalışıyoruz. Kulüplerin yoğun olarak 
kullandığı ve yüzlerce kişinin spor 
yaptığı Çayırbaşı’ndaki futbol sahası 
başta aydınlatmaların yenilenmesi 
çalışmaları ve diğer bakımları da 
tamamlandı. Göreve geldiğimiz günden 
bu yana Sarıyer’in tüm mahallelerdeki 

boş alanları 
park ve spor 
alanı olarak 
değerlendiriyoruz. 
Önceliğimiz 
ilçedeki binlerce 
çocuk ve genci 
spor yapma 
imkânı bulması. 
Arkadaşlarımız 
Sarıyer’de su 
sporları ile 
ilgili fizibilite 
çalışmalarını 
sürdürüyor. Futbol 
ve voleybolun 
dışında bu 
dönemde hayata 
geçirmeyi 
arzuladığımız 
projeler su sporları 
üzerine olacak. Sarıyer olarak sporun 
her alanında olmaya çalışıyoruz. Bu 

kapsamda tüm spor müsabakalarının 
yapılabildiği modern bir salonu 
Sarıyer’e kazandıracağız. 

Kapak Konusu
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Sizden sık sık “Sarıyer’i çocuklarla 
yönetiyoruz” sözünü duyuyoruz. Bu söz 
nasıl bir anlama oturuyor? 

Bu söz benim için çok anlamlı. 
Çocukların dünyası muhteşem. Sizinle 
konuşurlarken düşüncelerinde ne 
var ise onu söylüyorlar. Bu özellikleri 
çok hoşuma gidiyor. Onlar bana yol 
gösterici oluyorlar. Aynı zamanda 
enerji kaynağı. Okul ziyaretleri çok 
sık yaparız çalışma arkadaşlarımla. 
Sorunları yerinde tespit etmek için. 
Ama benim için ayrı bir anlamı da 
çocukların arasına karışmak, onlardan 
enerji almak. Belediye başkanlığımın ilk 
yıllarında halk günleri düzenlediğimiz 
bir sabah saat 07.00 suları 2 tane 
ilkokul çocuğu yanıma geldi önlükleri 
üzerinde. “Okula gidiyoruz sizin burada 
olduğunuzu öğrendik, halı saha 
istiyoruz.” dediler. Sarıyer Akademi’de 
ablası eğitim gören bir başka küçük 
kız çocuğu ile beni tanıştırdılar. Sarıyer 
Belediye Başkanı diye söyledikleri anda 
“Kimliğinizi görebilir miyim nereden 
bileceğim başkan olduğunuzu?” 
diye sormaz mı! Kimliğimi gösterdim, 
baktı ve “Evet doğruymuş, başarılar 
dilerim.” dedi. Muhteşem bir özgüven.  

İlköğretim okulları özellikle 4 veya 
5.sınıflar bazen beni ziyarete gelirler. 
Belediye nedir? Belediye Başkanı 
görevleri nelerdir? gibi bilgiler almak 
için. Bir gün ziyaret sırasında sordum 
siz belediye başkanı olsanız ne 
yapardınız? İçlerinden birisi “Işık 

kirliliğini engellerim.” dedi. Şaşırdık. 
“Koca koca binalar veya reklam ışıkları 
kuşlara yön şaşırtıyor, buna engel 
olurmuş. Çocuklar yaşamın kendisi. 
Onlarla iç içe olmak şart. Bu yüzden 
çocuklarla yönetiyorum dedim ve öyle 
yapmaya da devam ediyorum. 
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Toplumda fiziksel açıdan zorlu 
mesleklere maalesef hâlâ ‘erkek 
işi’ gözüyle bakılıyor. Ama sizin 
belediyenizi gözlemlediğimizde kadın 
çalışanlar çoğunlukta… 

Cumhuriyet ve kadın birbirini 
tamamlayan çok önemli bir bütündür. 
Cumhuriyetin kadınlara kattığı değer 
kadar, kadınların da cumhuriyete çok 
katkısı olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nın 
silâhlı mücadele günlerinde yaşlısı, 
genci, erkeği ile birlikte her türlü 
zorluklarla baş ederek düşmanın 
yurttan kovulmasında büyük rol 
oynayan Türk kadınının toplumsal 
konumu Cumhuriyetin ilanı ile 
sonuçlanacak ve dünyada bir eşi daha 
olmayan zafere katkı yapacaktır. Halide 
Edip Adıvar, Nezahat Onbaşı, Şerife 
Bacı, Erzurumlu Kara Fatma, Halime 
Çavuş, Hafız Selman İzbeli, Gördesli 
Makbule, Tayyar Rahime ve daha 
yüzlercesi cumhuriyete giden yolun 
kahramanlarıdır. Kısacası cumhuriyet 
aynı zamanda bir kadın devrimidir. 
Medenî Kanun, aile ve toplum 
hayatında kadınlara çoğu batılı ülkeden 

daha önce ve geniş haklar tanınmıştır. 
Batılı toplumlarda, kadın hakları ve 
kadınların erkeklerle eşitliği konusunda 
asırlar süren yoğun mücadeleler 
verilmiştir. Günümüzde kadın, erkek 
eşitliğinin tartışılması, kadınların sosyal 
ve ekonomik yaşamdan uzaklaştırılma 
çabası, kadına yönelik şiddet veya 
kadın cinayetleri konularını konuşuyor 
olmamız biraz önce anlattıklarımla 
bağdaşmamaktadır. Bu sebeple 

hepimize büyük görevler düşüyor. 
Kuruluş değerlerimizi hatırlamak, 
hatırlatmak ve haklarımıza sahip çıkmak 
gerekiyor. Çalışma arkadaşlarımızı 
liyakat esasını gözeterek seçiyoruz, 
cinsiyet başta olmak üzere hiçbir ayrım 
yapmadan. Ve görüyorum ki kadın 
çalışma arkadaşı sayımız yüksek. 
Bu beni çok mutlu ediyor. Kadınlar 
kendilerine fırsat tanındığı zaman her işi 
yapabileceklerini gösteriyorlar. 

Çalışma 
arkadaşlarımızı 
liyakat esasını 

gözeterek 
seçiyoruz, cinsiyet 

başta olmak 
üzere hiçbir ayrım 

yapmadan. Ve 
görüyorum ki kadın 

çalışma arkadaşı 
sayımız yüksek. 

Bu beni çok mutlu 
ediyor. 

Kapak Konusu
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Belediyenizin sokak hayvanlarına 
dönük uygulamaları da 
hayvanseverlerin takdirini topluyor. 

Hayvan dostu belediyecilik anlayışıyla 
yola çıktık. Yaptığımız projelerle 
yardıma muhtaç tüm dostlarımızın 
imdadına yetişiyoruz. Sarıyer 
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde oluşturulan başarılı bir 
ekiple tedavilerinden beslenmelerine 
kadar birçok alanda sokak hayvanlarına 
yönelik diğer belediyelere de örnek 
olabilecek çalışmalar yürütüyoruz. 
Bu kapsamda sadece Safiye Kaya 
Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve 
Bahçeköy’de bulunan klinikte 2018 
yılında 11 bin 32 sokak hayvanı tedavi 
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edilirken, 2019 yılının kasım ayına 
kadar 10 bin 153 hayvana hizmet 
sağlanırken sokak hayvanlarına 
yönelik gerçekleştirdiği tüm çalışmalar 
hayvanseverlerin de takdirini topluyor. 
Bir hevesle petshoplardan satın alınan 
ancak daha sonra sokağa terk edilen 
hayvanları sahiplendirme çalışmaları 
yürüten Veteriner İşleri Müdürlüğü, 
konuyla ilgili bilgi almak isteyenlere 444 
1 722 telefon numarasından yardımcı 
oluyor. Doğa ve hayvan dostu proje 
aynı zamanda geri dönüşüme de katkı 
sağlıyor. Mamamatiklerde bulunan 
gözlerden birinden pet şişenin içinde 
kalan su dökülürken diğer gözden 
de pet şişe bırakılıyor. Dökülen su, 
su haznesine giderken atılan pet şişe 

de yem haznesine bir miktar mama 
bırakılmasını sağlıyor. Hem pet şişelerin 
yeniden geri dönüşümünü sağlayan 
hem de sokak hayvanlarının açlık ve 
susuzluğunu gideren mamamatikler 
dostlarımızın hayatını kolaylaştırarak, 
ekolojik yaşama destek veriyor.

Bizim coğrafi olarak ormanlık alanımız 
çok. Bazen ilçe dışından da topluca 
sokak hayvanı toplanıp ormanlık 
alanımıza bırakılıyor. Aç kalan hayvanlar 
ister istemez yerleşim yerlerine iniyorlar. 
Kolay bir iş değil. Hem beslenmelerine 
hem de bakımlarına destek olmak 
ama çalışma arkadaşlarım büyük 
gayret gösteriyorlar. Öncelik verdiğimiz 
alanlardan birisi. 

Hayvan dostu 
belediyecilik 

anlayışıyla yola 
çıktık. Yaptığımız 

projelerle yardıma 
muhtaç tüm 
dostlarımızın 

imdadına 
yetişiyoruz. 

Çalışma 
arkadaşlarım büyük 
gayret gösteriyorlar. 

Öncelik verdiğimiz 
alanlardan birisi.

Kapak Konusu
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‘Sosyal’ Belediyeler

BİR ‘BİNA’DAN FAZLASI:
FENOMEN BELEDİYELER

Teknolojinin ilerleyişi artık 
insanları sanal dünyada daha 

da yakınlaştırdı. Sosyal medya 
bunun en önemli ayaklarından 

biriyken, istediğimiz birçok 
şeye anında ulaşabiliyoruz. 

Bu durum belediyeleri de 
bir ‘bina’ olmaktan çıkardı, 

sosyal medyanın en aktif 
kullanıcıları haline getirdi. 

Belediyelerin hesapları kimi 
zaman vatandaşlarla kimi 

zaman da birbirleriyle etkileşim 
haline girerken, ortaya renkli 

görüntüler çıkıyor Belediyelerin sosyal medyada gündem olmasının bir 
örneği de ‘soğuk hava ve kar atışması’ oldu. Niğde 
Belediyesi’nin Nevşehir’e hitaben “Komşu biz kış 
temizliğine başladık, Ya sen başladın mı?” yazmasıyla 
başlayan sohbete 34 belediye katıldı. “Kış temizliğine 
biz de başladık kanka, Gece boyunca kar yağdı. 
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Temizliği hiç bırakmadık” yanıtını veren Nevşehir, 
topu Sivas’a attı.  Kışa her zaman hazırlıklı olduğunu 
söyleyen Sivas, Erzurum’u merak ederek “Soğuğa 
sormuşlar: nerelisin diye? “Aslen Erzurumluyum ama 
Sivas’ta oturuyorum demiş. Erzurum ne yaptı acaba?” 
diye yazdı. Sohbete dahil olan Rize de “Kar bize ne 
etsun” yazdı. Bu sohbete tam olarak 34 belediyenin 
katılması eğlenceli anlara sahne oldu.
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Sosyal medyada kurum hesaplarına ne zaman bakarız? 
Örneğin eskiden bir belediye hesabına ya elektrik 
veya su kesintisi gibi konular hakkında bilgi almak için 
girerdik. Ancak artık hiçbir şey eskisi gibi değil! Sosyal 
medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte belediyelerimiz 
de bu mecrayı eskisi gibi kullanmıyor. Belediyeler 
artık sadece seçimlerle gündeme gelmiyor; ülkedeki 
gündeme göre sosyal medyada eğlenceli anlar 
yaşatıyor. 

Bunlardan biri de İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın 
120 bin dolara satılan duvara koli bandı ile yapıştırılan 
muz eserinin belediyelere ilham olması oldu.
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Güzel Bir Türkiye ULUDAĞ - VERBIER

İklimleri soğuk olsa da kalpleri İklimleri soğuk olsa da kalpleri 
sıcacık iki karlar kraliçesi, sıcacık iki karlar kraliçesi, 

Bursa’daki Uludağ ve İsviçre’deki Bursa’daki Uludağ ve İsviçre’deki 
Verbier. İkisi de doğuştan Verbier. İkisi de doğuştan 

kayakçı. İkisi de kendi ülkeleri kayakçı. İkisi de kendi ülkeleri 
ve bulundukları kentler için her ve bulundukları kentler için her 

açıdan büyük ve çok kıymetli açıdan büyük ve çok kıymetli 
birer hazineye sahip. İki kardeş birer hazineye sahip. İki kardeş 

gibi çok fazla benzerlikleri olsa da gibi çok fazla benzerlikleri olsa da 
önemli açılardan kıyaslanamaz önemli açılardan kıyaslanamaz 

farklılıkları da var.farklılıkları da var.
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Türkiye’nin en eski ve en ünlü kayak 
merkezlerinden biri Uludağ. Bursa’nın 
güneyinde iki tepe üzerinde kurulu. 
Aslında het mevsim büyüleyici 
güzellikte olsa da bütün çabalara 
rağmen hala sadece kış aylarında 
tercih edilen bir yer. Çoğu zaman 
düzensiz yapılaşma ve olanaksızlıklar 
yüzünden tartışma konusu olan Uludağ, 
en zor zamanlarında biler turistlerin 
kalbini çalmaya devam ediyor. Kayak 
dışında snowboard, buz pateni, big 
foot yapabiliyor ve kar motosikleti 
olanaklıkları da kar tatilcilerine bir 
macera sunuyor. Bursa’ya 40 kilometre 
mesafedeki Uludağ, festival zamanında 
bambaika renklere bürünüyor ce 

dünyanın her yerinden hem sporcuların 
hem de turistin akınına uğruyor. Toplam 
5450 metre uzunluğunda profesyonel 
piste sahip olan Uludağ, kampçılar için 
de Türkiye’nin ve hatta dünyanın en 
gözde alanlarından. Kayak sezonunda 
büyük bir trafik ve otopark sorununun 
yaşandığı simdilerdeki tartışma 
konusu ise Uludağ yamaçlarından 
geçirilecekolan çevre yolu. Bu yolun, 
Uludağ’ın yüzüne atılacak bir çizik gibi 
olacağını düçünenler var.

Uludağ’ın uzaklardaki benzeri, kar 
kardeşi İsviçre’nin Verbier kasabası. 
Verbier, Cenevre’deki havalimanına 
1,5 kilometre mesafede. Avrupa’daki 
kayak merkezleri arasında en 

Şimdilerdeki tartışma 
konusu ise Uludağ 
yamaçlarından geçirilecek 
olan çevre yolu.

Uludağ

Uludağ
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çok pisti bulunan yer. Otellerin ve 
yerleşim alanının bulunduğu bölge 
hala oldukça küçük ve çok şirin. Dört 
vadinin birleşiminden oluşuyor, Büyük 
apartmanlar ve blok binalar yok ve 
geleneksel stilde inşa edilen oteller 
sayesinde Verbier’in cazibesi giderek 
artıyor. Son on yıldır çok daha fazla 
turist tarafından tercih ediliyor çünkü 
son yıllarda İngilizler Verbier’de çok 
sayıda ‘chalet’ yani dağ evi inşa etmiş 
ve kasabanın büyüklüğü neredeyse 
üç katına çıkmış ancakbuna rağmen 
trafik ya da otopark sorunu yaşanmıyor 
Kasabada ve yakın çevresinde çok 
sayıda gurme restoran da bulunuyor.

Dağlar ve ovalar arasıda 400 
kilometrelik trekking ve tırmanış rotasına 
sahip olan Verbier’de her seviyeden 
kayakçı için çok iyi pistler var ancak 
pist haricinde kayak seçenekleri 
de sayısız denecek kadar çok. 
Uludağ’dan farklı olarak kasabada 
turizm bütün yıl boyunca devam 
ediyor. Uluslararası çapta pek çok 
resmi spor organizasyonununyanı 
sıra aynı zamanda kasabada her yıl 
temmuz ayında klasik müzik festivali 
yapılıyor. Bir sanat müzesinin de olduğu 
kasabada snowboard, yamaç paraşütü, 
planörle uçuş, helikopterle kayak ve 
kızak gezileri olanakları ile birlikte doğa 
gezileri için parkularda bulunuyor.

Uludağ’dan farklı olarak 
Verbier’d turizm  
bütün yıl boyunca  
devam ediyor.

Uludağ

Uludağ

Verbier

Verbier

Verbier
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Afet Yönetimi KOCAELİ

17 Ağustos 1999 yılında büyük bir acı 
yaşayan Kocaeli’nin afete hazır bir 
şehir olması için Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Afet 
ve Acil Durum Yönetim Merkezi 
kurulması için çalışmalar başlatıldı. 
Yurtiçinde ve yurtdışında meydana 
gelen afet ve acil durumlara ulusal ve 
yerel düzeyde müdahalenin ve buna 
ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin 

bir şekilde gerçekleştirilebilmesine 
olanak sağlayacak Afet ve Acil 
Durum Yönetim Merkezi, Köseköy 
Ataevler Mevkiinde bulunan AFAD 
İl Müdürlüğü binasının yanına 
kurulacak. Konuya ilişkin bilgi veren 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu 
“Şehrimiz deprem kuşağında yer 
alan bir şehir. Bunu 1999 yılında 
gördük. Kocaeli 17 Ağustos 1999 
yılında büyük bir deprem yaşadı. O 

yıllarda deprem konusunda bilinçli 
değildik. Artık güçlü bir Devlet var 
ve son yaşadığımız depremlerde 
ilk müdahalenin ne kadar önemli 
olduğunu gördük. Afete hazır olmak 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bu kapsamda şehrimize Başkanımız 
Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Afet ve 
Acil Durum Yönetim Merkezi kurmak 
için çalışmalara başladık” dedi.

Afetlere karşı önlemler almak çok 
sayıda can kurtarmak demek. 17 
Ağustos 1999 yılında asrın felaketini 
yaşayan Kocaeli’nin afete hazır bir 
şehir olması için Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın 
öncülüğünde önemli adımlar atılıyor. 
Kentte Afet ve Acil Durum Yönetim 
Merkezi kuruluyor.

HER ŞEY 
DEPREME 
HAZIR BİR 

KOCAELİ 
İÇİNKocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 

Tahir BüyükakınTahir Büyükakın
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Afet Yönetimi AVCIL AR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından düzenlenen İstanbul’daki 
ilçe belediye başkanlarının 
katıldığı Kentsel Dönüşüm İstişare 
Toplantısı’nda kentsel dönüşüm 
seferberliği ele alınırken, başkanlar 
toplantıdan umutlu ayrıldı. Toplantıya 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 39 
İlçenin belediye başkanı katıldı. 

Yapılan istişare toplantısı sonrası 
ise Avcılar Belediye Başkanı 
Turan Hançerli çok mutluydu. “Bu 
toplantının milat niteliğinde olduğunu 
düşünüyorum.” dedi Hançerli ve 
şu mesajları verdi: “Gerek Sayın 
Bakanım Murat Kurum gerek sayın 
valimiz ve Sayın İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımızın ifadeleri bu 
ve konuda bütün tarafların yan yana 
geldiğini, birleştiğini ve aynı şeyleri 
düşünerek bir çözüm üretmek için 

yola çıkıldığının açık göstergesiydi. 
Bu toplantıda kararlar da alındı. 
Alınan kararlardan ve önemli 
olduğunu düşündüğüm karar ise bir 
deprem konseyinin, komisyonunun 
hayata geçirilmesi kararı. İnşallah 
ortak bir akılla deprem kaygısını 
ve korkusunu silecek. Avcılarımızı, 
İstanbul’umuzu ve Türkiye’mizi 
geleceğe hazırlayacak depremle 
mücadele eyleminin startı bugün 
verildi” dedi.

17 Ağustos 1999 depreminin 
üzerinden yıllar geçti, ancak acısı 
geçmedi. Çok sayıda kişi hayatını 
kaybetti, binalar dümdüz oldu. 
Depremde İstanbul’un en çok hasar 
alan ilçesi ise Avcılar’dı. İstanbul’da 
önemli bir kentsel dönüşüm 
toplantısı yapılırken Avcılar Belediye 
Başkanı Turan Hançerli toplantı 
sonrasında oldukça umutluydu.

ORTAK 
AKILLA 
DEPREM 
KORKUSU 
SİLİNECEK Avcılar Belediye Başkanı Avcılar Belediye Başkanı 

Turan HançerliTuran Hançerli
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Akıllı Şehirler GA ZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çağın getirdiğin 
teknoloji ve bilgi akımını iyi değerlendirerek, 
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. TBB 
tarafından yapılan Akıllı Şehirler Kongre ve Sergisi’nde 
büyükşehirin, vatandaşın aklını yönetimin aklıyla 
birleştirecek ve tüm akıllı şehir unsurlarını kullanacak 
‘Beraber Yaşıyoruz Beraber Yönetiyoruz’ sloganıyla 
hazırladığı “Benim Aklım Benim Şehrim” projesi başarı 
sağladı. Türkiye’de ilk olan Büyükşehir Belediyesi 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca teknolojik alt yapısı 
hazırlanacak proje, bilişim sistemleri araç olarak 
kullanılarak belediye kurumları bünyesindeki hali 
hazırda dijital altyapıların barındırdığı verilerin tek 
merkezde toplanması ve işlenmesi sağlanacak. 
TBB tarafından başarılı bulunan proje ilk etapta 
500 bin TL kazandı, bitimi ve uygulamanın hizmete 
başlamasıyla yapılacak seçimde birinci seçilirse 
5 milyon TL hibe alacak. Proje tahmini bir senenin 
sonunda hizmete geçecek. Belediye hizmetlerinden 
yararlanan vatandaşların istek, şikâyet, dilek, 
öneride bulunabileceği; gerekli tüm bilişim altyapı 
hizmetlerinden faydalanacağı, kullanım istatistiklerine 
göre puanlar toplayacak, bu puanlarla çeşitli hediye 
ve teşvik sistemlerinden yararlanacak. Benim Aklım 
Benim Şehrim uygulaması, vatandaşların katılımcı 

olarak kullanabilecekleri yapay zekâ destekli 3D şehir 
yönetim simülatörü geliştirilmesini sağlayacak. Çeşitli 
hizmetleri kullanan vatandaşlar puan kazanacak. Bu 
toplanan puanlarla belediyenin hizmetlerinden ücretsiz 
yararlanması sağlanacak. Bireyin topladığı puanlar 
ailesindeki başka birine, arkadaşa aktarılabilecek. 
Engelliler, çocuklar ve yaşlılar ise etkinliklerden daha 
fazla puan kazanacak. Su tasarrufu sağlanması için 
özel bir alan geliştirilerek, Dünya su tüketim ortalamasını 
geçen hanelere bildirim gidecek, su tasarrufu 
sağlayanlar puan kazanarak faturalarında indirim 
kazanacak. 

BENİM 
AKLIM 
BENİM 
ŞEHRİM! 

Teknolojinin ilerleyişi eski olan yapıları değişikliğe iterken, hizmette de 
yeni arayışlara kapı aralıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Fatma Şahin öncülüğündeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de akıllı 
şehirler alanında örnek olmaya devam ediyor. Belediyenin ‘Benim 
aklım benim şehrim’ projesi, birçok belediyeye örnek olacak bir proje.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma ŞahinFatma Şahin
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Akıllı Şehirler İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir’in 
en büyük meydanının açılışını yaptı. 
Bizİzmir adı verilen dijital platform, 
İzmir’de yaşayanların kentteki tüm 
etkinlikleri takip edebilmelerini, 
belediyeden haber almalarını, 
önemli konularda görüş ve önerilerini 
kolaylıkla paylaşabilmelerini sağlıyor. 
Platforma bizizmir.com adresinden 
erişilebiliyor ve dijital platformun 
uygulamasını indirilebiliyor. Bizİzmir 
platformunun açılışını yapan İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, platformu basına bizzat 
tanıttı ve sitenin temel işlevlerini 
anlattı. Soyer, İzmir’in belediyecilik 
anlayışıyla Bizİzmir arasındaki ilişkiyi 
ve şeffaf belediyecilik anlayışını 
özellikle vurguladı: “Bizİzmir ile 
kentimizde dijital demokrasi dönemi 
başlıyor. Bu nedenle iletişim 
çalışmalarımızda Bizİzmir’i ‘kentin 
dijital meydanı’ olarak tanımladık.  

Hedefimiz 4,5 milyon İzmirlinin 
yolunun geçtiği, sesini duyurduğu bir 
meydan yaratmak” 

İzmirliler Bizizmir’le neler yapıyor?

-Kentteki otoparklarda park yeri olup 
olmadığını görüyor.

-İzmirim kartının bakiyesini görüyor, 
kartına para yüklüyor.

-BizPuan toplanıp, puanlarla konser 
veya kurslara ücretsiz gidiyor ya da 
bir sosyal kampanyaya bağışlıyor.

-Nöbetçi eczaneler, kameralar 
aracılığıyla yol durumunu görüyor.

-Acil durumlarda toplanma alanları 
listesine ulaşıyor.

-Sebze ve meyve halindeki fiyatları 
görüyor.

-Ulaşım araçlarının tarifelerine 
ulaşıyor.

-Kentteki bisiklet istasyonları ve 
boştaki bisiklet sayısını öğreniyor.

-Su kesintisi, arıza gibi konulardaki 
duyurulara ulaşıyor.

-Anketlere katılıp, fikirlerini söylüyor.

-Gönüllü çalışmalara katılıyor.

Demokrasi, denetimin doğrudan doğruya halkın inisiyatifinde 
olduğu bir sistem. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesinden günümüzde bu yönetme biçimine yeni 
bir kavram geldi: Dijital demokrasi!

İZMİR’DE ‘DİJİTAL 
DEMOKRASİ’ DÖNEMİ

İzmir İzmir 
Büyükşehir Büyükşehir 
Belediye Belediye 
Başkanı Başkanı 
Tunç SoyerTunç Soyer
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Kent İçi Ulaşım İSTANBUL

Bir kent için günümüzde raylı sistemler, ulaşımı rahatlatmak 
için kritik öneme sahip. Hele de bu kent bir metropolse… 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 
da metro yatırımlarına öncelik veriyor. Sultanbeyli ve 
Ataşehir metrolarının ardından yapımı duran üçüncü 
metro olan ‘Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu’nda da inşaat 
çalışmaları yeniden başlarken, İmamoğlu törende oldukça 
heyecanlıydı. 

RAYLAR 
İSTANBUL’U 
BİRBİRİNE 
BAĞLIYORİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2 yıl aradan sona 
yapımına yeniden başlanan 
“Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı” 
için Pendik’teki merkez şantiyede 
tören düzenlendi. 

Göreve geldiklerinde seçim 
sürecinde söz verdikleri gibi ulaşıma 
ve raylı sistem yatırımlarına öncelik 
verdiklerin belirten Ekrem İmamoğlu, 
Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro 
Hattı’nın İstanbul’un doğusundaki 
en önemli raylı sistemlerden biri 
olduğunu söyledi.

Mecidiyeköy - Mahmutbey  
bir kaç ay sonra

İmamoğlu, “Birkaç ay sonra 
İstanbul’u çok rahatlatacağını 
düşündüğümüz Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metro Hattı’nı bu 
tertipli ve planlı çalışmalarla 
birlikte, bir kısım eksikliklerini 
gidererek, revizyonlarını yaparak 
inşallah İstanbulluların hizmetine 

kavuşturacağız. Çok değerli bir hat. 
Bu hat bir günde yaklaşık 400 binin 
üzerinde insan taşıyacak olan bu 
hattın aynı zamanda metrobüsteki 
yoğunlaşmayı da hafifleştireceğini 
şimdiden öngörüyoruz. Bir diğer 
önemli hat ise, Haliç kıyısında 
yıllardır o bölgedeki tarihi alanı da 
meşgul eden, aynı zamanda bir 
nevi görüntü kirliliğine dönüşmüş 

olan Eminönü-Alibeyköy Tramvay 
Hattı’dır. Bu hattı da çok hızlı bir 
şekilde tamamlayacağız. İnşallah 
bu yıl içerisinde bu hattımızı da 
İstanbullularla buluşturmuş olacağız. 
Bütün bu yatırımlarla İstanbul’daki 
raylı sistemin toplu ulaşımdaki payı 
yüzde 20,5’ten yüzde 30’lara varmış 
olacak” dedi.
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Kent İçi Ulaşım BURSA

Bursa’da ulaşımın sorun 
olmaktan çıkması için akıllı 
kavşak uygulamaları, raylı sistem 
sinyalizasyon optimizasyonu, yeni 
yollar, köprü ve kavşak gibi fiziki 
yatırımlara ağırlık veren Büyükşehir 
Belediyesi, diğer taraftan da toplu 
taşıma araçlarını vatandaşlar için 
daha cazip olması için tüm gücüyle 
çalışıyor. Bu konuda özel halk 
otobüsçüleri ile işbirliğine giden 
Büyükşehir Belediyesi Gemlik 
İlçesi’ne de 28 yeni mikrobüs 

kazandırdı. Alçak tabanlı, engelli 
erişimine uygun son model araçlar, 
sahip oldukları donanım ile ilçe 
merkezindeki ulaşımı daha da 
konforlu hale getirecek. Bursa’da 
yaptıkları kamuoyu araştırmalarında 
ulaşımın öncelikli sorun olarak 
ortaya çıktığını söyledi Başkan Aktaş 
ve son 27 aydır da mesailerinin 
büyük bir bölümünü ulaşım 
projelerine ayırdıklarını vurguladı. 
Bir taraftan fiziki yatırımlara devam 
ederken diğer taraftan da toplu 

taşıma araçlarının daha konforlu 
hale getirilmesi için büyük gayret 
gösterdiklerini hatırlattı Başkan 
Aktaş e Gemlik’te hizmete alınan 
28 mikrobüsün yanında, Burulaş 
filosuna da 13 yeni mikrobüs daha 
ilave edileceğini söyledi. Başkan 
Aktaş, “İşin özü kısa sürede yılın 
bu ilk aylarında 33 adet otobüsle 
hem kapasitemizi hem de kalitemizi 
artırmış olacağız” dedi.

Kentlerde ulaşım en önemli sorunlardan 
biri. Her gün defalarca kullandığımız toplu 
taşıma araçlarının sayısı ve vatandaşlar 
için konforu da ulaşımın sağlıklı olmasının 
en önemli detayı. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Gemlik’e 28 yeni mikrobüs 
kazandırırken, Başkan Alinur Aktaş 
da mesaisini rahat ve sağlıklı ulaşıma 
harcamaya devam edeceğini gösteriyor.

BURSA’DA 
HEDEF DAHA 
KONFORLU 
BİR ULAŞIM 

Bursa Bursa 
Büyükşehir Büyükşehir 
Belediye Belediye 
Başkanı Başkanı 
Alinur AktaşAlinur Aktaş
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KISA HABERLER

Samsun Büyükşehir 
Belediyesi 5 AYDA 253 VATANDAŞ İŞ SAHİBİ OLDU

‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışıyla 
hareket ederek vatandaşların her 
türlü sorununa çözüm arayan 
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde 
İstihdam ve Kariyer Merkezi, 
işsiz vatandaşların umudu oldu. 
Belediye Başkanı Mustafa Demir’in 
talimatıyla kurulan merkez, 5 
ayda 253 kişiyi işe yerleştirdi. 
Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne, 
‘iş’ talebinde bulunmak için 
gelenlere yardımcı olmak amacıyla 
oluşturulan ve İŞKUR ile imzalanan 
protokol sonrası ağustos ayında 
faaliyetlerine başlayan İstihdam 

ve Kariyer Merkezi, çalışmalarını yoğun 
tempoda sürdürüyor. İş isteyenler ve 
işçi arayanların bir araya getirildiği 
merkezde, aranan iş ve işçi profiline 
uygun talepler özel sektöre iletiliyor. Özel 
sektör firmalarının personel taleplerini 
aldıktan sonra kayıtlı başvurulardan 
yönlendirme yapan İstihdam ve Kariyer 
Merkezi, yönlendirmeyi kabul eden 
vatandaşların işe alım süresince takibini 
de gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, 
‘kişisel ve kurumsal eğitimler,’ ‘özgeçmiş 
oluşturma’ gibi konularda da iş arayanların 
işgücü piyasası hakkında bilgilenmelerini 
sağlıyor.

İstanbul / Tuzla 
Belediyesi SATRANÇ TUZLA’YA RENK KATTI

Tuzla Belediyesi’nin bu yıl 3.’sünü 
düzenlediği satranç turnuvası, 
Şelale Park Bilim Merkezi’nde 
yapıldı. Satranç turnuvasına 
sporculara eşlik eden aileleri de 
heyecanlarıyla ayrı bir renk kattı. 
Turnuvada 6 kategoride maçlar 
yapıldı ve dereceler oluşturuldu. 
7-8 yaş, 9 yaş, 10 yaş, 11-12 
yaş ve 13-16 yaş ve Ustalar 
olarak ayrılan kategorilerde ilk 
üçe girenlere ödülleri verildi. 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı, “Eğitimin ana hedefi 
analitik düşünen, çözüm üreten 
ve strateji geliştirebilen bireyler 
yetiştirmektir. Tuzla Belediyesi 

olarak hem eğitim birimlerimizde 
bilim, kültür, sanat ve spor ile 
eğitimi destekliyoruz, hem de 
okullarımıza bu alanlar içinde yıl 
içinde desteklerimizi sürdürüyoruz. 
Satranç turnuvaları ise bizler için 
ayrı öneme sahip özel bir konu. Yıl 
içinde birden fazla turnuvaya ev 
sahipliği yapıyoruz. Turnuvamıza 
katılan sporculara ve her yaştan 
sporcumuzun turnuvamıza 
katılmasına imkan sağlayan anne ve 
babalara ayrıca teşekkür ediyorum.” 
diyerek yeni dönemde turnuvalarının 
devam edeceğine de işaret etmiş 
oldu.
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KISA HABERLER

İstanbul / Gaziosmanpaşa 
Belediyesi ÇEVRE ELÇİLERİ YETİŞİYOR

Çevreye ve doğaya sahip çıkan 
nesiller yetiştiren Gaziosmanpaşa 
Belediyesi, okullarda eğitim 
verdiği çevre elçisi öğrencilerle 
birlikte geri dönüşüm programı 
düzenledi. Minikler sahne 
etkinlikleriyle geri dönüşümün 
önemine dikkat çekti. Çevre elçisi 
programının tanıtıldığı etkinlikte 
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 
okullarda verdiği eğitimlerle çevre 
elçisi olan 300 öğrenciye hoş 
geldin denildi. Çevre etkinlikleri 
hakkında bilgilendirme ile 
başlayan program, öğrencilerin 
şiir ve tiyatro performanslarıyla 
devam etti. Geri dönüşümün 
önemine dikkat çekmeyi 
amaçlayan gösteriler, izleyenleri 

hayran bıraktı.  Çevre bilincinin 
önemine vurgu yapan Başkan 
Hasan Tahsin Usta, “Hepimiz çevreyi 
sahiplenmek, korumak ve geleceğe 
emanet etmek durumundayız. Siz, 
çevrenin hassasiyetlerini bilen, 
çevreyi en iyi şekilde sahiplenip en iyi 
şekilde koruyan ve güzel kalmasının 
savunan çevre elçileri olarak bizleri 
de bu konuda uyarıp duyarlılığımızı 
artıran bir sorumluluk ortaya 
koyacaksınız. Sizlere çevreyi emanet 
ederken gözümüz arkada kalmıyor. 
Burada 300 öğrencimizin almış 
olduğu çevre elçisi sorumluluğunu 
ailenizle, çevrenizle, akrabalarınızla, 
diğer okullarla ve tüm insanlarla 
paylaşmanız lazım” dedi.

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi RAYLAR KADINLARA EMANET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) iştiraki METRO İSTANBUL 
AŞ, yeni tren sürücülerini ailesine 
eklemeye hazırlanıyor. Kadın 
istihdamını artırmayı hedefleyen 
şirkette, 109 kadın tren sürücüsü 
eğitimlere başladı. Adaylar, 
eğitimlere başlamadan önce 
kahvaltıda METRO İSTANBUL 
AŞ Genel Müdürü Özgür Soy ile 
bir araya geldi. Tren sürücülüğü 
eğitiminin İBB’nin önemli 
alanlarından biri olduğunu 
ifade eden Özgür Soy, kadın 
istihdamının önemine de vurgu 

yaptı. Soy, “Biz kadınların iş hayatında 
daha fazla yer almasını, özellikle İBB’de 
çok daha iyi pozisyonlara gelmesini 
istiyoruz” dedi. Her gün 2 milyondan 
fazla İstanbulluya hızlı ve konforlu ulaşım 
imkanı sağlayan METRO İSTANBUL AŞ 
bünyesinde görev yapacak tren sürücüleri, 
yoğun bir eğitimden geçiyor. kariyer.ibb.
istanbul adresinden yapılan başvurular 
arasından seçilen adaylar, 4 ay süren Tren 
Sürücüleri Eğitim Programı’na katılıyor. 
Teknik ve teorik derslerin verildiği bu zorlu 
eğitimin sonunda başarılı olan adaylar, 
brövelerini alarak göreve başlayacak.  
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KISA HABERLER

Yozgat 
Belediyesi 250 BİN ÇİÇEK TOPRAKLA BULUŞUYOR

Yozgat Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
tarafından şehir genelinde 
yapılan çalışmalar kapsamında 
yaklaşık 250 bin bitki, menekşe 
ve çiçek toprakla buluşuyor. Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü şehir 
giriş ve çıkışları başta olmak 
üzere önemli kavşaklarda da 
yapılan çalışmalar neticesinde 
bu alanlara farklı bir görünüm 
kazandırmaya çalışıyor. Belediye 
Başkanı Celal Köse, “Çalışmalar 
kapsamında bitki, menekşe 
ve çiçeklerden oluşan yaklaşık 
250 bin dikim gerçekleştiriliyor. 
Yine bu kapsamda ekiplerimiz 

tarafından şehrimizin ulaşımında 
önemli yeri olan güzergahlarda 
çalışma yapılarak bu alanlar 
renklendiriliyor ve şehrimiz çok daha 
güzel bir görünüme kavuşuyor. 
Özellikle hemşehrilerimizin ortak 
kullanım alanları olan parklarımızda 
çeşitli bitki ve çiçekleri toprakla 
buluşturan ekiplerimiz, parklarımızda 
da sürekli çalışma yapıyor. Gerek 
temizliği, gerek yenilenmesi, 
gerekse yeni oyun gruplarıyla 
vatandaşlarımızın daha ferah 
ortamlarda vakit geçirebilmeleri için 
çalışmalarımıza devam edileceğini 
belirtiyor, başlattığımız çalışmaların 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin 
Şerifoğulları’nın daha kaliteli 
yaşanabilir yeşil bir Elazığ hedefi 
doğrultusunda çalışmaları 
devam ediyor. Başkan Şahin 
Şerifoğulları’nın 11 ana başlıktaki 
100 projesi arasında yer alan 
Tematik Park çalışmalarına devam 
ediliyor. Yürütülen çalışmalar 
kapsamında Hilalkent Mahallesi 
girişinde 2 bin 796 metrekare 
alan üzerinde ıhlamur ağaçlarıyla 
bütünleşen Hilalkent Mahallesi 
Tematik Park’ta çalışmalar devam 
ediyor. Çalışmalar çerçevesinde 52 

adet ıhlamur ağacı Elazığ Belediyesi 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
tarafından toprakla buluşturuldu. 
Çevre düzenleme, çim serimi, ağaç 
dikimi ve aydınlatma çalışmaları 
gerçekleştirilen park, çocuk oyun 
gurupları ve oturma guruplarının 
yerleştirilmesinin ardından hizmete 
açılacak. Elazığ Belediyesi ekipleri 
Hilalkent Mahallesi Tematik Park 
çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından tematik park çalışmaları 
Çayda Çıra ve Abdullahpaşa 
mahalleleriyle devam edecek.

Elazığ  
Belediyesi ELAZIĞ TEMATİK PARKINA KAVUŞUYOR
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Hatay / Arsuz  
Belediyesi ARSUZ VE SEFERİHİSAR KARDEŞLİĞİ

Hatay iline bağlı Arsuz ilçesi 
ev sahipliğinde gerçekleşen 
Arsuz Akıllı Şehirler Zirvesi’nde 
Seferihisar Belediye Başkanı 
İsmail Yetişkin ve Arsuz Belediye 
Başkanı Asaf Güven iki kentin 
kardeş şehir olması yönündeki 
süreci başlattıklarını açıkladı. 
Arsuz Belediye Başkanı Asaf 
Güven “Seferihisar, biliyorsunuz 
birçok konuda, özellikle 
kadınların, dezavantajlı kesimin 
hem ekonomiye hem meslek 

edinmeleri yönünde Türkiye´de 
öncü şehirlerden bir tanesidir. 
Bizim Seferihisar Belediyesí nden 
öğreneceğimiz, ortak yapacağımız 
çok şey var. O nedenle kardeş şehir 
olma kararı aldık.” dedi. Başkan 
Yetişkin “Başlattığımız bu süreçten 
iki kentinde en verimli şekilde 
yararlanabilmesi umuduyla çıktığımız 
bu yolda gerçekleştireceğimiz 
çok kıymetli projeler var, umarım 
hepimize hayırlı olur” ifadelerini 
kullandı. 

Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi SPOR TURİZMİ İÇİN ERCİYES’E DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. 
Ziyarette Erciyes’e yapılacak olan 
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
destek vereceği vurgulandı. 
Kayseri’nin ticaret ve endüstrinin 
merkezi olarak bilindiğini; ancak 
bunların yanında alt yapısıyla 
önemli bir spor merkezi de 
olduğunu vurgulayan Başkan 
Büyükkılıç, dört üniversitesi ve 
bu üniversitelerde öğrenim gören 
75 bin öğrencisi ile Kayseri’nin 
gençliğin de önemli bir merkezi 

olduğunu kaydetti. Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu da “Kayseri’yi sportif 
alt yapısı ve potansiyel olarak 
önemsiyoruz. Gerek bundan önceki 
projelerimiz gerekse yapacağımız 
projeler yarınlarımız adına önemli. 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
valimiz ve milletvekillerimizle her 
zaman güzel bir iletişimimiz var. 
Daha somut yatırımlarla bu iletişimi 
yarınlara taşıma gayretindeyiz. 
İnanıyorum ki, Kayseri’nin gençlerini 
daha donanımlı yetiştirme adına 
yaptığımız çalışmalar daha yukarılara 
taşınacaktır” dedi.
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Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Gençlerden Antep’e 13 madalya

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Spor Kulübü, 17-21 yaş arası 
düzenlenen Gençler Grekoromen 
ve Serbest Stil Kulüpler 
Arası Güreş Müsabakaları 
İl Seçmeleri’nde elde ettiği 

başarıyla turnuvaya damgasını vurdu. 
Üstün performanslarıyla derece alan 14 
büyükşehir sporcusu birincilik kürsüsüne 
çıkarak Antalya’da yapılacak Türkiye 
şampiyonasına gitmeye hak kazandı. 
İki farklı kategoride gerçekleştirilen il 
seçmelerinde Grekoromen stilde; 67 
kiloda Reşit Doğan, 60 kiloda Mehmet 
Olcay, 63 kiloda Yunus Ateş, 70 kiloda 
Hasan Küçükarslan, 82 kiloda Adem Tatar, 
97 kiloda Abdulkadir Sarıoğlu ve 130 
kiloda Cebrail Sezen birinci sıraya oturdu. 
Serbest stilde ise; 57 kiloda Abdulaziz 
Arslan, 61 kiloda Halil Fırat, 70 kiloda 
Fettah Gezginci, 79 kiloda Can Kıran, 92 
kiloda Yusuf Polat, 97 kiloda Ramazan 
Duymuş ve 125 kiloda Emin Karsız birinci 
oldu.

Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ASKİ Spor Kulübü tarih yazdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
ASKİ Spor Kulübü başarıdan 
başarıya koşuyor. ASKİ Spor 
Kulübü güreşçileri bu sefer 
İtalya’nın başkenti Roma’da 

düzenlenen “Büyükler Avrupa 
Güreş Şampiyonası”na damgasını 
vurdu. ASKİ Sporlu Milli güreşçi 
Süleyman Karadeniz 92 kiloda 
İsviçreli rakibi Samuel Scherrer’i 
3-0 mağlup ederek altın madalya 
kazandı. Avrupa Şampiyonu ASKİ 
Sporlu Süleyman Karadeniz, “İlk 
madalyamın altın olması beni çok 
mutlu etti. Çok mutluyum. Tarifi 
mümkün değil. Maça çıkmadan 
önce çok heyecanlıydım, maça 
çıktıktan sonra o heyecanım geçti. 
Sabah akşam zorlu antrenmanlarımız 
oldu. Çok iyi çalıştık.  Emeğimizin 
karşılığını aldık. Hedefimiz Dünya 
ve Olimpiyat şampiyonlukları elde 
etmek.” dedi.
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Ordu Büyükşehir Belediyesi Şampiyon sporcu Ordu’yu gururlandırdı

Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Hilmi 
Güler; Üst Minik, Yıldız ve 
Genç Kadınlar Türkiye Ferdi 
Boks Şampiyonası’nda Türkiye 

şampiyonu olan Ordu Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü sporcusu 
Gamze Soğuksu’yu ağırladı. 
Şampiyonada Genç Kadınlar 
kategorisinde 51 kg’da mücadele 
eden sporcu Soğuksu, 27 sporcunun 
mücadele ettiği müsabakada 5 
maç sonucunda Türkiye şampiyonu 
oldu. Tüm maçlarda rakiplerine 
üstünlük sağlayan genç sporcu 
aynı zamanda Türkiye Boks Milli 
Takımı’na girmeye hak kazandı. 
Sporculara her anlamda destekte 
bulunacaklarını ifade eden Başkan 
Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi 
olarak sporcularımızı her anlamda 
desteklemeye devam edeceğiz.” 
dedi.

Manisa Büyükşehir 
Belediyesi Bayram Manisa’ya kupayla döndü

Trabzon’un düşman işgalinden 
kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen 40. Uluslararası 
Trabzon Yarı Maratonu 600 sporcunun 
katılımı ile koşuldu. Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi önünden başlayan 11,5 
kilometre yarışını; Manisa Büyükşehir 
Belediyespor’un şampiyon atleti Ahmet 
Bayram 1 saat 12 dakika 40 saniye ile 
koştu. 45-49 yaş kategorisinde ikincilik 
elde eden Bayram, genel klasmanı 
da 24’üncü sırada tamamladı. Manisa 
Büyükşehir Belediyespor’u temsilen 
katıldığı yarıştan yaş kategorisinde yine 
kürsüye çıkan Ahmet Bayram, kulübünü 
ve şehri başarıyla temsil etmek için var 
gücüyle çalışacağını yineledi.  
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Rize 
Belediyesi Genç judocuya tebrik

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, 50 
kiloda Türkiye ikincisi olan ve milli takım 
kadrosuna girmeye hak kazanan genç 
Judocu Azmi Kocabey’i makamında 
ağırlayarak tebrik etti. Kocabey’in şimdiki 
hedefi ise Milli takım bayrağı altında 
28-29 şubat 2020 tarihlerinde Antalya’da 
yapılacak olan Uluslararası Nazım Canca 
Avrupa Kupası’nda şampiyon olmak ve 
2020 yılı içerisinde yapılacak olan Avrupa 
ve Dünya Şampiyonası için milli takım 
kadrosuna girmeye hak kazanmak. Kulüp 
Antrenörü Aynı zamanda Genç Kadınlar 
Judo Milli Takım antrenörü görevinde olan 
Gökcan Akgün ileride öncelikle ülkemize 
ve Rize Belediyesi’ne ulusal arenada 
büyük başarılar getirmeyi hedeflediklerini 
söyledi.

Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi Hentbolda büyük başarı

Hentbolda başarılı sonuçlar alan 
Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve 
Spor Kulübü, gençler liginden sonra 
yıldızlarda da şampiyon olarak 
büyük bir başarıya imza attı. İlk 
maçta Eskişehir Gençlik Hizmetleri 
Spor Kulübü karşısında sahadan 
26-25 galip ayrılan Büyükşehir 
sporcuları, kıyasıya geçen ikinci 
maçta da sahadan 29-25 galip 
ayrılarak şampiyonluk kupasını 
kazandı. Sporcuları gösterdikleri 
başarı dolayısıyla tebrik eden 
Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü 
yetkilileri, sporcularına 6-12 Nisan 
tarihlerinde düzenlenecek Türkiye 
Şampiyonası’nda başarılar diledi.
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İstanbul Bağcılar  
Belediyesi Kung-Fu’da büyük başarı

Antalya’da gerçekleşen 2020 
Wushu Kung-Fu Türkiye 
Şampiyonası’na 3 bin sporcu 

katıldı. Zorlu geçen müsabakaların 
sonucunda Bağcılar Belediyesi 
Wushu Kung Fu sporcuları büyük 
bir başarıya imza attı. Bağcılarlı 
12 sporcudan 8’i dereceye girerek 
madalya elde etti. Rabia Andıç, 
Yunuscan Hergül ve Burak Daşdemir 
birinci olarak altın madalya; 
Gamzenur Avcı, Sümeyye Marangoz, 
Özcan Özdemir ve Çağrı Atlı ikinci 
olarak gümüş madalya; Samet Ün 
ise üçüncü olarak bronz madalya 
almaya hak kazandı. Sporcuları 
tebrik etiğini söyleyen Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 
“İnşallah bu başarılar gelecekteki 
daha büyük zaferlerin önünü 
açacaktır” dedi.

İzmir Çiğli  
Belediyesi ‘Sporun merkezi olacağız’

Çiğli Belediyesi Spor Okulları bünyesinde 
eğitim gören genç sporcuların çizimlerinin 
yer aldığı “Çocukların Gözünden 
Çiğli Belediyespor” resim sergisi Çiğli 
Belediyesi Fakir Baykurt Salonunda açıldı. 
Çocukları spora ve sanata yönlendirmek 
amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini 
ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku 
Gümrükçü, “Çocuklarımızın sağlıklı 
bir yaşam sürmesi ve fikir dünyalarını 
geliştirmesi adına sportif ve sanatsal 
etkinliklerde bulunabilecekleri ortamlar 
yaratıyoruz. Sporcularımızın sanata olan 
ilgisi bizleri çok mutlu etti. Sporun ve 
sanatın birbirine paralel gelişim gösterdiği 
bir Çiğli için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla 
sürdüreceğiz” dedi.
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