
HAZİRAN 2020
SAYI 128

3w0 TL

YIL
14.

T Ü R K İ Y E ’ N İ N  E N  İ Y İ  Y E R E L  Y Ö N E T İ M  D E R G İ S İ

 ÖZELKALEM DERGİSİ  

YEREL YÖNETİM ZİRVESİ

4 GüN
4 oTuRuM

youtube/
özelkalemtv



2 ozelkalem.com.tr

adına

Erengül Bilenser
(Sorumlu)

 

REKLAM
ozelkalemreklam@epr.com.tr

Sadun Emrealp

of r.Pr . D  Cevat Geray

Ali Fuat Güven

Prof. Dr. Mete Tapan

Zekeriya Yıldırım

BASKI

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

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

6-7
YOUTUBE HABER

TÜRKİYE’YE BAKIN

BELEDİYE KISA HABERLER

İstanbul’da ‘Akdeniz’ esintisi

İhtiyaç sahiplerine eşya

Malatya’da lavanta üretimi

48-51

Özelkalem Dergisi,
basın meslek ilkelerine
uymayı taahhüt eder.

e’pr

Yaygın süreli yayın.

Şahkulu Mahallesi,

Serdar-ı Ekrem Sokak No:15/A

Galata / İstanbul

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

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

www.umutdoga.com.tr

İÇİ
ND
EK
İLE
RMerva Özbelli

(kalbimizde)

ozelkalem tv/



3HAZİRAN 2020

8-19
BELEDİYE HABER

Bodrum’da üreticiye tam destek

Ordu denizi ile barıştı

Arabadan sinema yolculuğu

44-45
Arşivden Güzel Bir Türkiye

CUNDA-PİRAN

Dünyanın bir başka ikiz kardeşi

SOSYAL SORUMLULUK

Yıldırım’da günlük 300 kişiye 
yemek ikramı

Farklılıkları farkındalığa 
dönüştüreceğiz

40-43 46-47
KÜLTÜR SANAT

Da Vinci İzmirlilerle buluştu
Bir TIR dolusu tiyatro!

KAPAK KONUSU 
ÖzeLKALeM DeRgİSİ YeReL 
YÖNeTİM zİRVeSI

Özelkalem dergisi tarafından 
düzenlenen ‘Yerel Yönetim 
zirvesi’ bu yıl pandemi 
nedeniyle online gerçekleşti.

20-37

SPOR HABERLERİ

 İzmit’in perileri Avrupa yolunda

“Kayseri ata sporlarının  
merkezi olacak”

52-55



4 ozelkalem.com.tr

Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN

Merhaba Türkiye

Herkes için güzel olacak bir hayal 
kurduğunuzda o hayali sizin kadar 
sevecek, bütün kalbi ile benimseyecek, 
gerçekleşmesi için sizinle el ele verecek 
başkalarını da bulmalısınız. Özelkalem 
Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri, bu 
hayalin çok daha fazla kişinin kalbinde 
ve zihninde yer bulması için giderek 
daha büyük ve daha güçlü bir hevesle 
büyüyor.

Karşılık beklemeden, içten gelerek ve 
gerçekten hak ettiğini düşünerek edilen 
teşekkürün  yerini tutabilecek kadar 
değerli bir başka takdir yoktur.

EPR Yerel Yönetim Ajansı kentleri için 
politikalar üstü bir yaklaşımla kalıcı 
değerler üreten belediye başkanlarına  
teşekkür etmek için bundan tam 11 yıl 
önce yola çıktık. Belediye başkanlarına 
büyük bir teşekkür etmeyi istredik 
ve teşekkürrün simgesi olarak da 
Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim 
Ödülleri’ni hayata geçirdik. Bu yıl 
pandemi nedeni ile yapamadığımız ödül 
töreni ileri bir tarihe erteledik.

Ancak ilkini Yerel Yönetim Ödülleri 
Ödül Töreni’nin 10. yılında başlattığımız 
Özelkalem Yerel Yönetim Zirvesi’ni bu yıl 
Otokar’ın sponsorluğunda online olarak 
gerçekleştirdik. Kentleri için en güzelini 
hayal edip uygulamaya koyan, Türkiye 
için örnek projeleri olan başarılı belediye 
başkanları ile o alanda uzmanlaşmış 
Türkiye’de görüşlerine değer verilen 

akademisyenleri buluşturduk her bir 
oturumda. Yerel Yönetimlerin nabzı dört 
gün boyunca Özelkalem tv’de attı. Yerel 
Yönetimler için çok önemi olan konuları 
çok önemli konuşmacılar ile konuştuk. 
Diğer yöneticilere de ilham kaynağı 
oluşturduk. Bundan böyle her Çarşamba 
günü yine yerel yönetimleri ilgilendiren 
önemli konuları belediye başkanları 
ve uzmanlar ile konuşmaya devam 
edeceğiz. 

Arık her Çarşamba yerel yönetimlerin 
nabzı Özelkalem Tv’de atacak.

Sizleri de “Özelkalem Çarşamba 
Oturumlarını” izlemeniz için Özelkalem 
Tv’ ye abone olmaya davet ediyoruz.

İzle bizi Türkiye!

Her şey Güzel bir Türkiye için..

ERENGÜL BİLENSER
erengulbilenser@epr.com.tr
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Youtube

TÜRKİYE’YE BAKIN
Türkiye’nin ilk yerel 
yönetim televizyonu 
Özelkalem.tv, yerel 
yönetimlerin tarafsız, 
yaygın, katılımcı, 
etkin mecrası olmak 
üzere kuruldu. Bütün 
yerel yöneticilerin 
kendi televizyonu gibi 
görebileceği, bütün 
kentlerin kendini 
gösterebileceği bir 
televizyon kanalı olan 
Özelkalem, yeni dönemde 
Youtube’da daha güçlü, 
daha izlenir!

Hayatımızın her alanında ihtiyaç 
duyduğumuz bilgiye teknoloji 
yardımıyla sosyal medya platformları 
ve internet üzerinden erişebiliyoruz. 
Günlük hayatımızda dizi veya film 
izlemek, müzik dinlemek ya da ihtiyaç 
duyduğumuz konularda bilgi edinmek 
için başvurduğumuz kanallardan biri 
de Youtube. İhtiyaç duyduğumuz pek 
çok içeriğe bu platformdan kolayca 
erişebiliyoruz. YouTube üzerinde 
hem içerik tüketebiliyor; hem de 
ilgi alanlarımıza yönelik içerikler 
yaratabiliyoruz.  
Türkiye’nin ilk yerel yönetim 
televizyonu Özelkalem.tv de, yerel 
yönetimlerin tarafsız, yaygın, katılımcı, 
etkin mecrası olmak üzere kuruldu 
ve kurulduğundan bu yana bu alanda 
önemli işlere imza atmaya devam 
ediyor. 
Yerel yöneticiler burayı kendi 

televizyonu gibi görüyor, bütün 
şehirlerin de kendini gösterebileceği 
bir alan olarak var olmayı 
sürdürüyor!
Özelkalem, yeni dönemde de 
Youtube’da daha güçlü, daha izlenir, 
daha aktif!
Özelkalem Televizyonu yayın 
hayatına kazandırdıklarıyla ezberleri 
bozmaya devam ediyor, yerel 
yönetimleri sosyal medya üzerinden 
de buluşturuyor!
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Youtube

14 yıl önce Özelkalem dergisi olarak 
çıktığımız yolda Özelkalem bir yerel 
yönetim ağına dönüştü. 7 Kasım 
2013’de başladığımız internet 
yayıncılığının ardından internet 
televizyonumuz da yayın hayatına 
başladı. İşte bu tarihten itibaren yerel 
yönetimlerin nabzı bu platformda 
attı. Türkiye’de yerel yöneticilerin 
hayata geçirdiği başarılı projeler ve 
çalışmalar buradan duyurulmaya 
devam ediliyor. 
Özelkalem TV’de siyaset yok, sadece 
projeler ve hizmetler var!
Kurulduğumuzdan bu yana amacımız 
Türkiye’deki yerel yöneticilere ilham 
kaynağı olmak ve yerel yöneticilerin 
iletişim kanalı olmak!
Özelkalem youtube kanalına üye 
olmak ise çok basit! Youtube’da 
Özelkalem Dergisi diye arama 
yapıldığında açılan kanal profilinde 
‘abone ol’ butonuna tıkladığımızda 
artık yapılan yayınlardan, özel 
içeriklerden anında haberdar 
olabilirsiniz.
Bütün kentlerin kendi renkleriyle 
kendini gösterebileceği televizyon 
kanalı olan Özelkalem, yeni dönemde 
daha güçlü, daha izlenir, daha canlı!

HAZİRAN 2020

youtube/
özelkalemtv
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Sinema, duygular, düşler ve içgüdü 
dünyalarını anlatmak için en iyi 
araç. Sinemanın bu önemi pandemi 
zamanında iç dünyamıza kapandığımız 
günlerde tekrardan kendisini 
hatırlattı. Bu noktada ise belediyeler, 
vatandaşları bu zor zamanda yalnız 
bırakmadı. O belediyelerden biri de 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. 
“Arabalı Sinema Günleri” düzenleyen 
Belediye “Aşk Tesadüfleri Sever” 
filminin ardından “Selvi Boylum Al 
Yazmalım”ı vatandaşlarla buluşturdu.

İzleyenler eşsiz bir gece yaşadı

Oğlu Berat’a doğum günü hediyesi 
olarak arabalı sinema günlerine 
getiren Nuray Kılıçaslan, “Daha 
önce başka şehirlerde bu etkinliğin 
yapıldığını görmüştük ve keşke bizim 
şehrimizde de olsa bizde gidebilsek 
diye aklımızdan geçirmiştim. 
Büyükşehir Belediyesi sayesinde 
hiçbir etkinlikte diğer şehirlerden geri 
kalmıyoruz. Ben emeği geçen herkese 

GA ZİANTEP

ArAbAdAn 
sİnema 
yolculuğu
Ünlü yönetmen Pedro 
Almodovar’ın “Sinema, 
hayatınızın boş 
alanlarını ve yalnızlığınızı 
doldurabilir.” sözü evlere 
kapandığımız dönemde 
bize sinemanın önemini 
bir kez daha hatırlattı. 
Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesinin ‘arabalı 
sinema günleri’ hizmeti 
de bu zor dönemde 
vatandaşlara ilaç gibi 
geldi.

teşekkür ediyorum” dedi. Salih Çelik 
ise 7 yıldır Gaziantep’te yaşadığını 
ve böyle bir etkinliğin onu ve ailesini 
mutlu ettiğini ifade ederek şunları 
söyledi: “Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin’e çok teşekkür ediyorum. 
Daha öncesinde yaşadığım hiçbir ilde 
bu tarzda bir etkinliğe katılmadım. 
Özellikle pandemi sürecinde böyle bir 
etkinliğin yapılması bizler için gerçek 
anlamda büyük bir şans. Eşimin 
ayarladığı organizasyonda ailecek 
katılmak ayrı bir güzel.”

Katılımın ücretsiz olduğu ve daha 
öncesinde rezervasyon yapılan 
etkinlikte, sosyal mesafe kuralları 
uygulanırken, araçlardan çıkma 
yasaklandı, araba içinde en fazla 3 
kişiye izin verildi. Maske takmanın 
zorunlu olduğu sinema günlerinde 
Büyükşehir Belediyesi araç içlerine 
ikramda bulundu. 
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BALIKESİR

Koronavirüs salgını nedeniyle 
artık insanlar hijyene daha çok 
önem veriyoruz. Tatile gidecek 
olanların bile ilk önceliği temiz 
denizler. Balıkesir de temiz deniz 
ve plajlar konusunda önemli 
adımlar atıyor. 

Kıyılarında 31 mavi bayrağın 
dalgalandığı Balıkesir’de mavi bayrak 
töreni Ayvalık’ta gerçekleştirildi. 22 
olan bayrak sayısını bu yıl 31’e çıkaran 
Balıkesir, mavi bayrak sayısını en fazla 
artıran il oldu. Geçen yıl 22 olan Mavi 
Bayrak sayısını bu yıl 31’e çıkaran 
Balıkesir’de  Mavi Bayrak Töreni 
Ayvalık Paşalimanı’nda, Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Türkiye’de, Mavi Bayrak sayısını en 
fazla artıran il olan Balıkesir’de bu 
yıl; Ayvalık’ta 11, Burhaniye’de 5, 
Edremit’te 7, Erdek’te 5 ve Gömeç’te 
3 plajda Mavi Bayrak dalgalanıyor.

‘Huzurla denize girebilirsiniz’

Deniz ve plajla bağlantılı turizm 
işletmelerinin olmazsa olmazları 
arasında bulunan Mavi Bayrağın, tatil 
yapmak isteyen yerli yabancı herkesin 
en önemli kriterlerinden biri olduğunu 
hatırlatan Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Mavi 
Bayrak; burada güvenle ve huzur 

Mavİ Bayrak göndere çekİldİ

içerisinde denize girebilirsiniz, sizin 
için tüm ayrıntılar düşünüldü demenin 
bir belgesidir demek. Balıkesir’imizde 
şu an 31 Mavi Bayrağımız var ama 
bunu alabilecek kapasitede çok 
sayıda plajımız bulunuyor. İstiyoruz 
ki Balıkesir, Türkiye’de en çok Mavi 
Bayrağa sahip olan il olsun” dedi.

Yücel Yılmaz 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
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BODRUM

Bodrum Belediye Başkanı 
Ahmet Aras’ın başlattığı 
tarımsal kalkınma hamlesi, 
başarılı bir şekilde devam 
ediyor. Turizmle ünlenen 
bölge bundan sonra tarımla 
da anılacak gibi duruyor.

Bodrum Belediyesi, üretici ile 
tüketiciyi aracısız buluşturma 
hedefiyle, üretici pazarları projesini 
hayata geçirdi. Bodrum Belediyesi ve 
Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
iş birliği ile gerçekleştirilen proje 
kapsamında, üretici pazarlarının ilki 
Bodrum kapalı pazar yerinde açıldı. 
Bodrum ilçe sınırları içinde ikamet 
eden 80 üretici, Bodrum kapalı 

Bodrum’da 
üretİcİye 
tam destek

pazar yerinde açtıkları tezgahlarda, 
tarlalarında veya bahçelerinde 
ürettikleri ürünleri tüketiciyle 
buluşturdu. Bodrum Belediyesi 
tarafından üreticiden herhangi bir 
ücret alınmamasının yanı sıra, kadın 
üreticileri daha fazla desteklemek 
adına ‘kadın üretici kotası’ da mevcut. 

Turizmden önce tarım vardı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet 
Aras üreticilere gösterdikleri 
özveriden dolayı teşekkür ederken 
şunları söyledi; “Bodrum’da turizm 
dışında farklı bir ekonomi yaratmak 
istedik ve tarıma vurgu yaptık. Çünkü 
Bodrum’da turizmden önce tarım 
vardı. Belediye olarak öncelikle 
tarımsal hizmetler müdürlüğümüzü 
kurduk ve adımlar attık. Ardından da 
bir kooperatif kurulması için ön ayak 
olduk. Şimdi de üretici pazarlarımızın 
ilkini bugün açtık. Burada Bodrum’un 
bitki örtüsüne ait adaçayı, kekik, 
karabaş otu gibi aromatik ürünlerin 
yanında tamamen organik domates, 
salatalık, biber ve birçok sebze 
meyveyi bulabilirsiniz. Üreticimize de 
halkımıza da hayırlı olsun.”
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Denizli’de bir rüya 
gerçekleşiyor... Anadolu’nun 
en büyük ve en önemli 
antik kentlerinden biri olan 
Laodikya’da 2200 yıl önce 
yapılan Batı Tiyatrosu’nun 
restorasyonu yılsonunda 
bitiyor. 1600 yıl sonra tarih 
Denizli ile buluşuyor…

DENİZLİ

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2008 
yılında Türkiye’de ilk kez Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle 
işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına 
destek verdiği Laodikya Antik Kenti, 
gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bu 
kapsamda, İncil’de adı geçen tarihteki 
ilk yedi kiliseden (Mahşerin Yedi Kilisesi) 
birini içinde barındıran antik kentte 2200 
yıl önce yapılan ve M.S. 5 yüzyıldan 
sonra kullanılmayan Batı Tiyatrosu’nun 

1600 yıl sonra yenİden…

restorasyon çalışmalarında sona 
yaklaşıldı. Denizli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Zolan, “Laodikya’da 
daha gün yüzüne çıkarılması gereken 
çok yer var. İnşallah aynı gayret ve 
çalışmayı sürdüreceğiz. UNESCO 
tarafından Dünya Kültür Mirası Geçici 
Listesi’ne alınan Laodikya, inşallah 
bu çalışmalarımızla daha da ön plana 
çıkacak ve asil listeye girecek. Emek 
veren herkese çok teşekkür ediyorum. 
Batı Tiyatrosu’nda en kısa zamanda bir 
etkinlik yapmak istiyoruz.” dedi. 

100 yılda yapılacak işleri  
15-16 yıla sığdırdık

Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. 
Dr. Celal Şimşek de “Burada 100 yılda 
yapılacak işleri 15-16 yıla sığdırdık. 
Sağ olsun Belediye Başkanımız 
özellikle ‘tiyatronun birini ayağa 
kaldıralım’ dedi. Şimşek tiyatronun üst 
caveasında çalışmaların yüzde 70’inin 
tamamlandığını, yüzde 30’luk bölümünü 
de bir ay içerisinde tamamlayacaklarını 
söyledi.

Osman Zolan 
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı



Akıl, düşünme, anlama 
ve kavrama gücü, us 
anlamlarına geliyor. Ve 
insanlar bu kavramlarda 
‘ortaklaşınca’ ileriye daha 
güçlü adımlar atabiliyor. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu da 
bu noktayı önemli buluyor: 
“Ortak akılla çalışmaya 
bayılıyorum!’ 

İSTANBUL

Edebiyatımızın usta ismi Ahmet 
Hamdi Tanpınar “İnsan, aklın sınırlarını 
zorlamadıkça, hiçbir şeye ulaşamaz.” 
diyor. Akıl sınırlarını zorlamak ise 
bireysellikten çıkıp, ortak akla 
dönünce ise daha da önemli oluyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu da kentin sembol 
alanlarının çehresini değiştirecek proje 
yarışmalarında jüri üyeliği yapacak 
uzmanlarla, İPA Florya Yerleşkesi’nde 
bir araya geldiğinde bu noktaya dikkat 
çekip “Ortak akılla iş yönetmeye 
bayılıyorum” dedi.
Konuşmasında “Gelin burada, jüri 
üyeleri olarak, bırakın sizi perişan 
edelim. Bırakın bu işin katılımcılığını 
artıralım, büyütelim ve uygulayalım. 
Siz de bizi zorlayın. Uygulanacak işler 

üretelim.” diyen İmamoğlu “Dünyaya 
da Türkiye’nin birçok noktasına da 
‘İşte böyle başladı, bitirdik, böyle 
de güzel oldu’ diye hissettirelim. 
Bunu başardığımız zaman, bu 
süreç, gerçekten değerli bir sürece 
dönüşecek. Bunun en çok da genç 
insanlara fırsatlar yaratacağını, 
İstanbul’un, Türkiye’nin hatta 5-10 
tane ofise sıkışmayacağını ben 
biliyorum. Tüm bu bakış açısıyla; neleri 
desteklediğimizi, nelerin bundan fayda 
gördüğünü aslında tariflemiş oluyorum. 
Ortak akılla iş yönetmeye bayılıyorum. 
Masayı ne kadar genişletirsek, bu yeni 
dönemde, 21’nci yüzyılda… Ki masayı 
genişletmenin, geniş tutmanın çok 
pratik metotları da var. Pandemi de bize 
öğretti bunu. Mekan değiştirmeden 
bunu sağlayabiliyorsunuz. İşiniz 
kolaylaşıyor. O bakımdan ben, 
yaşanabilir bir İstanbul’u, ortak akılla var 
edeceğini bilen bir belediye başkanıyım. 
Bundan da vazgeçmeyeceğim. Ortak 
akıldan uzak kalan, bilimden ve akıldan 
kalan insanlarla da sonsuz mücadele 
edeceğime nasıl kararlı olduğumu 
göreceksiniz.” ifadelerini kullandı. 
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Ortak akılla çalışmaya 
bayılıyOrum

Ekrem İmamoğlu 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
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İSTANBUL K ADIKÖY

Dünyada iklim değişikliği 

nedeniyle büyük sorunlar 

yaşanırken Kadıköy 

Belediyesi bu konuda 

büyük bir başarıya imza 

attı. Belediye iklim başarı 

rozeti kazandı.

bağlı olan binlerce yerel ve bölgesel 
yetkiliyi bir araya getiriyor. 
Kadıköy Belediyesi de Paris İklim 
Anlaşmasının yeni hedefleri 
doğrultusunda 2030 yılına kadar 
ilçe sera gazı salım miktarının yüzde 
40 oranında azaltılmasına yönelik 
proje ve faaliyet çalışmalarına GCoM 
platformunda hız verdi. 
2018 yılında hazırladığı “Sürdürülebilir 
Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem 
Planları” ile daha dayanıklı ve düşük 
emisyonlu kentlere ulaşmak için 
gerekli adımları hayata geçirdi. 
Azaltım ve adaptasyon çalışmalarına 
yönelik gerçekleştirilen bu eylem 
planının 2019 yılındaki raporlaması 
sonucu “İklim Başarı Rozeti”ne layık 
görüldü. 

Dünyanın yapamaDığını 
KadıKöy yaptı!

Dünyamız son zamanlarda iklim 
değişikliği nedeniyle büyük sorunlar 
yaşıyor. Bu konuda devletlere yapılan 
çağrılar sürüyor, her yerde insanlar 
yaşanılabilir bir dünya istiyor. İşte 
bu tartışmaların ortasında Kadıköy 
Belediyesi, Belediye Başkanları 
Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne 
üyeliği kapsamında iklim değişikliği 
ile mücadelede yürüttüğü sera gazı 
azaltım çalışmaları ile uluslararası 
başarı rozetine layık görüldü. 
Kadıköy Belediyesi’nin 2012 yılında 
imzaladığı Belediye Başkanları 
Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi 
(Global Covenant of Mayors for 
Climate and Energy - GCoM); iklim 
değişikliğiyle mücadele ve enerji 
hedeflerini uygulamaya gönüllü olarak 

Şerdil Dara Odabaşı 
Kadıköy Büyükşehir Belediye Başkanı



KOCAELİ

Her fırsatta vatandaşlarla 

buluşan Kocaeli Büyükşehir 

Belediye Başkanı 

Tahir Büyükakın bu 

anlamda örnek belediye 

başkanlarından biri. 

Büyükakın Kartepe’de 

köylülerle buluştu, “Türkiye 

yükseldikçe biz de 

yükseleceğiz” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Büyükakın, kentin dört köşesinde 
vatandaşlarla buluşmalarını aralıksız 
bir şekilde sürdürüyor. Gerek 
projelerin ön çalışması ve takibinin 
yanı sıra her fırsatta Kocaelilerle 
bir araya gelen Başkan Büyükakın, 
Kartepe ilçesi Avluburun köyü 
sakinleriyle buluştu. Büyükakın, 
“Buradaki insanımızın güler yüzü, 
enerjisi ve samimi ilgisi kentimize 
hizmet yolunda bize büyük güç verdi. 
Bu vesileyle şunu özellikle buradan 
söylemek isterim ki şehrimiz her 
alanda hedeflerine kararlılıkla ilerliyor” 
dedi.

Türkİye yükseldİkçe 
kocaelİ de yükselecek

Türkiye yükseldikçe Kocaeli 
daha da yükselecek”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 
yıllardır köylere yapılan hizmetlerle 
daha ulaşılabilir ve daha yaşanabilir 
olduğunu da dile getiren Büyükakın, 
“Ülkemiz ve kentimiz her alanda 
hedeflerine doğru kararlılıkla 
ilerlemektedir. Bu noktada bizlere 
düşen büyük sorumluluğun gereğini 
de hizmetlerimizle yerine getiriyoruz” 
dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, “Türkiye’yi mutlaka 2023 
hedeflerine ulaştıracağız.” ifadelerini 
de hatırlatan Başkan Büyükakın, 
“İnşallah şehrimize yapacak daha 
çok hizmetlerimiz var. Şunu çok iyi 
biliyoruz, Türkiye yükseldikçe Kocaeli 
daha da yükselecek. Hizmetlerimizle 
bugüne kadar bunu hep gösterdik. 
Önümüzde ki süreçte de bunu her 
fırsatta göstermeye devam edeceğiz. 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 
hedefe katkı sunabilmek için gayret 
gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

15HAZİRAN 2020

Tahir Büyükakın 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
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İZMİR KONAK

KonaK’ta Kadın güçleneceK
Konak Belediyesi, kadınların 
güçlendirilmesi, ekonomik yaşamda 
daha çok yer alması, sosyal ve 
ekonomik koşullarının geliştirilmesi 
amacıyla önemli bir projeyi hayata 
geçiriyor.
Konak Belediyesi’nin temmuz ayı 
ikinci olağan meclisinde oybirliği ile 
kabul edilen “Türkiye’de yaşayan 
mülteci ve yereldeki dar gelirli kadınları 
güçlendirme projesi” ile Konaklı 
kadınlar fark yaratacak. İstanbul, 
Ankara, İzmir, Gaziantep, Urfa ve 
Mardin olmak üzere altı ilde uygulanan 
projeyi İzmir’de Konak Belediyesi, 
KEDEV (Kadın Emeğini Değerlendirme 
Vakfı) ile birlikte uygulayacak. Hollanda 
Dışişleri Bakanlığınca finanse edilen 
proje ile Konaklı kadınlar güçlerini 
Kadın Kooperatifi çatısı altında 
birleştirecek.
Kadın Kooperatifi lokomotif olacak.

Yerel yönetimlerde kadın 
temsili kadar kadınlara 
dönük politikalar da oldukça 
önemli. İzmir Konak’ta 
Belediye Başkanı Abdül 
Batur öncülüğünde kadının 
yaşamda daha çok yer alması 
için önemli projelere imza 
atılıyor.

El ele dayanışma

Konak Belediyesi’nin kurduğu 
Konak Kadın Kooperatifine de ivme 
kazandıracak proje kapsamında, 
kadınların ekonomik yaşama 
katılımlarını artırarak hem kadınların 
hem de ailelilerinin ve mahallelerinin 
sosyal ve ekonomik koşullarını 
iyileştirmesi amaçlanıyor. Üç yıl 
sürecek proje ile Konak’ta yaşayan 
kadınlar, eğitim ve üretim alanlarında 
aktif hale gelecek; yaptıkları üretim 
ise Kadın Kooperatifi ile ekonomik 
değere dönüşerek kadınların gücünü 
artıracak. Kadınların üretimde ve 
ekonomik yaşamda daha çok yer 
almalarında lokomotif olacak Kadın 
Kooperatifi hem kadınları bir araya 
getirerek seslerini duyuracak hem 
de sürdürülebilir bir üretim ile sosyal 
ve ekonomik dönüşümün fitilini 
ateşleyecek. 

Abdül Batur 
Konak Belediye Başkanı



K AHRAMANMARAŞ

YaYlalarımız üretİme de 
katkı sağlıYor

Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 
Çağlayancerit ve Ekinözü ilçeleri 
arasında bulunan Yaşıl Yaylası’nda 
KMBB’nin yaptığı yol çalışmalarını 
yerinde inceledi. 2000 küsur rakımlı 
Yaşıl Yaylası’nda KMBB’nin yaptığı 
yol çalışmalarını yerinde inceleyen 
ve yetkililerden bilgi alan Başkan 
Güngör, mahalle muhtarı ve yayla 
sakinleriyle de yayla şartlarının nasıl 
geliştirilebileceğine dair istişarelerde 
bulundu.

Yayla kültürü uzun 
zamandır üretim dışında 
sadece turizmle anılıyor. 
Turizm dışında yaylanın 
üretime verdiği destek ise 
Kahramanmaraş’ta gözler 
önüne serildi. Belediyenin 
çalışmalarıyla yayladaki 
üretim canlanıyor.

‘Organik tarıma destek 
veriyoruz’
Kahramanmaraş’taki birçok yaylanın 
doğal güzellikleri ve temiz havasının 
yanı sıra yaylacılara da üretim fırsatı 
verdiğini ifade eden Başkan Güngör 
“Yaylalarımız temiz havası, doğal 
güzelliklerinin yanı sıra tarımsal 
ve hayvansal gıdaların üretiminde 
de önemli bir rol oynamaktadır. 
Çağlayancerit Yaşıl Yaylamızda 
hemşehrilerimiz, bal, peynir, süt, 
yoğurt, et, yumurta gibi ürünlerle 
doğal bir yaşam sergiliyorlar ve yayla 
turizmine, organik tarıma yönelik 
yapılan ürünlerle destek veriyorlar. 
Bu bağlamda biz de bu yaylalarımıza 
hem ulaşımı kolaylaştırmak hem 
de turizme kazandırmak adına 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Hemşehrilerimizin Yaşıl Yaylamız 
için kısa bir yol çalışması talepleri 
oldu. Onu da inşallah gelecek 
yayla sezonuna yetiştirmeye gayret 
edeceğiz” diye konuştu.

17HAZİRAN 2020
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ORDU

Ordu denİzİ İle barıştı

Düşünen Üreten Yarışan Ordu için her 
platformda çalışmalar gerçekleştiren 
Ordu Büyükşehir Belediyesi kenti 
denizle bütünleştirmek adına önemli 
bir projeyi daha hayata geçirdi. 
Daha önce atıl durumda olan Şehit 
Temel Şimşir gemisi gerçekleştirilen 
restorasyon çalışmasının ardından 
Ordu turizmine kazandırıldı.

Ordu’nun güzelliklerini 
denizden seyredeceğiz

Şehit Temel Şimşir gemisinin 
Ordu turizmine önemli katkılar 
sunacağının altını çizen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi 
Güler, “Bugün en mutlu olduğum 
günlerden birini daha yaşıyorum. 
Güzel Ordu’muza güzel bir imkân 
daha kazandırdık. Ordu Büyükşehir 
Belediyesi olarak restorasyon 
çalışmasını tamamladığımız Şehit 
Temel Şimşir Gemisi artık deniz 
üzerinde halkımıza hizmet verecek. 

‘Düşünen, üreten, yarışan 
Ordu’ ilkesiyle hareket eden 
Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mehmet Hilmi Güler 
önemli bir adım daha attı ve 
Şehit Temel Şimşir gemisini 
denizle buluşturdu.

Bu gemi ile hep karadan seyrettiğimiz 
Ordu’muzun güzelliklerini artık 
denizden de seyretme fırsatına 
kavuşacağız.” diye konuştu. Deniz 
turizmine büyük oranda katkı 
sağlayacak ve Ordulu vatandaşa 
denizi sevdirecek Şehit Temel Şimşir 
gemisinde restoran, kafeterya, 
düğün salonu, çocuk oyun alanı, 
canlı müzik alanı gibi vatandaşa hitap 
edecek mekânlar bulunuyor. 600 
kişilik kapasiteye sahip gemide aynı 
zamanda toplantılar yapılırken, turlar 
da düzenlenebilecek.

Mehmet Hilmi Güler 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı



19HAZİRAN 2020

İSTANBUL ZEY TİNBURNU

Hepimiz yaşadığımız 
yerlerde nefes alabilecek 
alanlar isteriz. Yaşadığımız 
yerin de evimiz gibi 
huzur vermesini isteriz. 
Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Ömer Arısoy’un 
açıkladığı projeler de tam 
buna uygun. Başkan Arısoy 
“Sosyal yaşamın merkezi 
olacağız” diyor.

büyük bir adım oldu. Bir taraftan da 
söz verdiğimiz gibi, Millet Bahçesi’nin 
ihalesi yapıldı. Yıkımın tamamlanması 
ile birlikte Zeytinburnu Millet 
Bahçesi’nin yüklenici firmaya yer 
teslimi gerçekleştirildi. Millet Bahçesi 
tamamlandığında; ilçemiz mevcut 
aktif yeşil alanın neredeyse dörtte 
biri büyüklüğünde yepyeni bir yeşil 
alana kavuşmuş olacak.” dedi.

Kadınlar için pilates salonları

Zeytinburnu’nda yaşayan herkesin 
kendileri için kıymetli olduğunu ancak 
kadınların yerinin ayrı olduğunu 
söyleyen Arısoy “Söz verdiğimiz gibi 
kadınlarımız için 3 pilates salonu 
açtık. Büyük ilgi gören salonlar, 
sportif ve sosyal olarak çok başarılı 
bir iş oldu. Halk sağlığımız ve gelecek 
nesillerimizin başarısı açısından 
herkesin verimli ve kaliteli bir şekilde 
spor yapma imkânına sahip olmasını 
çok önemsiyoruz.” dedi.

SoSyal yaşamın 
merkezi olacağız

Zeytinburnu Belediyesi Temmuz Ayı 
Meclis Toplantısı’nda belediyenin 
2019 yılı faaliyet raporunu kapsamlı 
bir şekilde ele alan Belediye Başkanı 
Ömer Arısoy; ilçenin merkezinde 
konumlanacak dev Millet Bahçesi, 
TOKİ ile devam eden kentsel 
dönüşüm çalışmaları ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile ortak yürütülen 
rezerv konut projelerinin gelişimi 
hakkında detaylı bilgiler verdi.

En başından beri üstünde durdukları 
ve Zeytinburnululara söz verilen Millet 
Bahçesi projesinin çalışmalarından 
bahseden Arısoy; “Zeytinburnu’nda 
yaşayan herkesin hayali olan Askeri 
Lojmanlar’ın yerinin yeni ve büyük bir 
yeşil alan haline getirilmesi için ilk 
adımı attık. Askeri Lojmanlar’ın tahliye 
ve yıkımını tamamladık. Burada 
yapımına başladığımız rezerv konutlar, 
kentsel dönüşümün sürekli ve hızlı 
bir şekilde devam edebilmesi için 

Ömer Arısoy 
Zeytinburnu Belediye Başkanı
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Kapak Konusu ÖZELK ALEM DERGİSİ YEREL YÖNETİM ZİRvESİ

 

YEREL YÖNETİM 
ZİRvESİNDE 

YENİ BİR vİZYoN 
MoDELİ!
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Güzel fikirler, güzel çözümler, 
güzel projeler ve Güzel Bir 
Türkiye hedefiyle yola çıkan 
Özelkalem dergisi tarafından; 
yerel yönetimleri gelece 
taşımak ve yerel yöneticilere 
yeni bir bakış açısı, yeni bir 
vizyon ve gelecek modeli 
oluşturmak için düzenlenen 
‘Yerel Yönetim Zirvesi’ 
bu yıl pandemi nedeniyle 
online gerçekleşti. Belediye 
başkanları, akademisyenler 
ve uzmanlar bir araya geldi, 
Yerel Yönetim Zirvesi’nde 
dört gün boyunca buluştu. 
Zirvede ilk gün ‘Güzel Bir 
Türkiye’ başlığında Merkez 
Valisi Kayhan Kavas’ın 
moderatörlüğünde Edirne 
Belediye Başkanı Recep 
Gürkan, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesinden Dr. Burak 
Büyükcivelek ve Güzel Bir 
Türkiye proje sahibi Erengül 
Bilenser bir araya geldi.
Zirvenin ikinci gününde ise 
konu ‘Kentsel sürdürülebilirlik’ 
oldu. Prof. Dr. Ruşen Keleş’in 
moderatörlüğünde İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer ve Kayseri 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Memduh Büyükkılıç kentlerin 
sürdürülebilirliğini konuştu.
Zirvenin 3. gününde ise konu 
‘Akıllı kent sistemleri’ydi. 
Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’ın 
moderatörlüğünde 
gerçekleşen oturumda 
konuklar Çanakkale Belediye 
Başkanı Gökhan Ülgür ve 
İSBAK A.Ş. Genel Müdürü 
Esat Temimhan’dı. Zirvesi 

4. oturumla ise 
muhteşem bir final 
yaptı. Son oturumda; 
iklim değişiklerinin 
nedenleri, sonuçları 
ve çözüm önerileri 
çarpıcı örneklerle 
masaya yatırıldı. 
Final oturumuna; 
Merkez Valisi Doç. 
Dr. Yusuf Erbay’ın 
moderatörlüğünde bir 
araya gelen; Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Gürün, 
Ankara Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nesrin Algan, İstanbul 
Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Doğanay 
Tolunay ve Aktivist Deniz 
Çevikus konuk oldu.
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‘Güzel Bir Türkiye’ hayaliyle 13 
yıl önce yola çıkan ‘Güzel Bir 
Türkiye’ projesi ve Özelkalem 
Dergisi sahibi Erengül 
Bilenser’in gerçekleştirdiği 
organizasyonun bu yıl 
ikincisi pandemi nedeniyle 
dijital ortamda gerçekleşti. 
‘Yerel Yönetim Zirvesi’nde 
ilk oturuma Edirne Belediye 
Başkanı Recep Gürkan, 
Güzel Bir Türkiye Proje Sahibi 

ÖZELK ALEM DERGİSİ YEREL YÖNETİM ZİRvESİ

GÜZEL BİR TÜRKİYE 

İNANILIRSA BİR KENTİ 
GÜZELLEşTİRMEK MÜMKÜN!
Özelkalem Dergisi tarafından; yerel yönetimleri 
geleceğe taşımak ve yerel yöneticiler için 
yeni bir bakış açısı, yeni bir vizyon ve gelecek 
modeli oluşturmak için düzenlenen ‘Yerel 
Yönetim Zirvesi’ pandemi nedeniyle bu yıl online 
gerçekleşti. Zirvenin ilk oturumunda Edirne 
Belediye Başkanı Recep Gürkan, Güzel Bir 
Türkiye Proje Sahibi Erengül Bilenser, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Burak 
Büyükcivelek konuk oldu. 
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Erengül Bilenser, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Burak Büyükcivelek 
konuk oldu. Programın 
moderatörlüğünü Merkez Valisi 
Kayhan Kavas üstlendi. 

‘Mirasçı değil emanetçiyiz’

Oturumda ilk sözü alan 
Edirne Belediye Başkanı 
Recep Gürkan, Edirne’nin 
8 bin 300 yıllık geçmişe 
sahip bir kent olduğunu 
belirterek, kendilerini bu tarihin 
mirasçısı değil emanetçisi 
olarak gördüklerini söyledi. 
Bu kenti, bu tarihi mirası 

gelecek kuşaklara daha güzel 
ve sağlıklı olarak aktarmak 
istediklerini kaydeden Gürkan, 
Osmanlı’ya başkentlik yapmış 
Edirne’de çok sayıda tarihi 
varlık ve kültürel eser olduğu 
için zor ve önemli bir süreci 
yönettiklerini vurguladı. Tarihi 
Kentler Birliği’nin önemine 
dikkat çeken Gürkan, “Bursa 
Büyükşehir Belediyesi eski 
Başkanı Erdoğan Bilenser, 
başarılı belediye başkanlığı 
dönemini Tarihi Kentler 
Birliği’ni kurarak taçlandırmıştır. 
Böyle bir birliği kurmak, öncü 
olmak, başlangıcını yapmak 
çok kıymetli. Bu nedenle 
Erdoğan Bilenser’e teşekkür 
ediyorum” diye konuştu..

Gelecek yüzyıllardaki 
torunlar nelerle övünecek?

Edirne’de yaklaşık yaklaşık 
700 tane sivil mimari 
yapının bulunduğunun 
altını çizen Başkan Gürkan, 
bunların tamamını ya devlet 
programıyla koruma altına 
almak ya da vatandaşları 
devreye sokmak istediklerini 
söyledi.  
Bunun için süreçlerin 
kolaylaştırılması gerektiğine 
dikkat çeken Gürkan, 
“İnsanların burada istediği 
fonksiyonu verebilecek 
kriterleri düzenlemeler ve bilim 
çerçevesinde yaparak bunların 
önünü açmamız gerekiyor. 

ÖZELK ALEM DERGİSİ YEREL YÖNETİM ZİRvESİ

İNANILIRSA BİR KENTİ 
GÜZELLEşTİRMEK MÜMKÜN!

Recep Gürkan
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Burada bir paradigma 
değişikliği gerekiyor. Koruma 
kurullarında da anlayışta da. 
Biz Edirne’de Selimiye’yle, 
hanlarla, köprülerle bunun 
gibi birçok değerle haklı 
olarak övünüyoruz. Gelecek 
yüzyıllardaki torunlar nelerle 
övünecekler? Biz elbette tarihi 
mirası koruyup geleceğe daha 
iyi bir şekilde aktaracağız. 
Ama bugüne ait yapıları da 

kriterleri de ortaya koymamız 
lazım. 100 yıl sonraya 
taşıyacak yapımız yok. Bence 
şehircilik anlamında gelecekle 
ilgili Türkiye’nin içinde 
bulunduğu en büyük sorun ve 
açmazlardan biri bu.” dedi.
‘İmar barışında belediyeler 
dışarda bırakıldı’

İmar barışı konusuna da 
değinen Başkan Gürkan, 

belediyelerin bu çalışmanın 
dışında tutulduğunu belirterek, 
eleştiriler yöneltti. Gürkan 
şunları söyledi: “Şunu net 
çizgilerle çizmek istiyorum. 
Bizde çıkan İmar Barışı adı 
verilen kanun kadar kötü bir 
imar affını dünya görmedi. 
Belediyeler bunun hiçbir 
aşamasına karıştırılmadı. Kenti 
planlayan, kentin sorumluluğu 
verilmiş, kente gelecek 
vizyonu çizme görevini taşıyan 
insanlar, sürecin tamamen 
dışında bırakıldı. O garabetin 
sahibi kişi beyanda bulunuyor, 
parasını yatırıyor ve siz ona 
dokunamıyorsunuz. Böyle 
bir şey olmaz. Tamamen her 
türlü kentsel, estetik, planlama 
kriterlerinin dışında bir imar 
barışıydı bu. Hiçbir tarafına 
karıştırılmadıkları bu imar 
barışının sonuçlarıyla ilgili 
belediyeleri sorumlu tutmaya 
başladılar.”

‘En büyük sorun kopukluk’

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümü 
Öğretim Üyesi Dr. Burak 
Büyükcivelek de Türkiye’de 
kentlerin en önemli sorunun, 
güncel şehircilik ve planlama 
tartışmaları ile kentsel 
uygulamalar arasındaki 
kopukluk olduğunu söyledi. 
Artık insanların doğayı 
zapt edemeyeceği, üstün 
gelemeyeceğinin yavaş yavaş 
fark edildiğini vurgulayan 
Büyükcivelek, “Ama ne 
yazık ki kentsel gündem ve 
yerleşimlerin gündemi bu tür 
dışşal ve olumsuz uyaranlarla 

Dr. Burak Büyükcivelek
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şekillenmeye başlıyor. Ne yazık 
ki bizim kentlerimizin gündemi 
medyadan takip ediliyor ve 
belirleniyor. En önemli gündem 
maddelerinden birini doğal 
afet riski ve yakın zamana 
kadar da kentsel dönüşüm 
oluşturdu. Yine de şehircilik 
ve planlama ölçeğinde olmasa 
da mimari ölçekte yapı 
denetiminin standartlaşması 
ve mevzuatımıza girmesiyle 
daha sağlıklı yapıları oluşması 
bir kazançtır” diye konuştu. 
Kentsel dönüşümden 
sonra gündeme gelen imar 
barışıyla kaçak yapıların 
meşrulaştırıldığının altını 
çizen Büyükcivelek, “İmar 
barışıyla 11 milyon vatandaş 
kaçak yapılarını ihbarda 
bulundu ve bu kaçak yapılar 
meşrulaştırıldı. Ekonomiye 
23,5 milyar liralık bir gelir 
kazandırıldı. Kazanım 
bununla sınırlı. Kent planlama 
yaklaşımı yerle bir edildi. Bu 
uygulamayla kaçak yapıların da 
meşrulaştırılacağı ve kanunla 
tekrar uyumlandırılabileceği 
inancı yaygınlaştı. Son 20 
yılda Türkiye’de kentlerin 
gündemini belirleyen kentsel 
dönüşüm ve imar barışı 
uygulamalarıyla yakın zamanda 
karşılaşacağımız değer 
artış payı uygulamalarının 
güncel kent tartışmaları ve 
bilimsel tartışmalarla bir 
ilgisi bulunmuyor. Kentler 
için gündeme getirilen 
süreçler yeni kentsel rantların 
oluşmasını ve bu rantlar 
aracılığı ile edinilen değerlerin 
belirli yerlere aktarılmasını 
sağlamayı amaçlamaktadır” 
dedi. Büyükcivelek, “Güzel 

Bir Türkiye Projesi sahibi 
Erengül Bilenser’in projesi ve 
içinde yer almaya çalıştığımız 
başka etkinliklerin de bu 
şekilde değerlendirilip yeni 
değerler yaratılması, gelecek 
kuşaklara bu değerlerle çok 
daha nitelikli kentsel mekanlar 
üretilmesi noktasında olanaklar 
sunduklarını düşünüyorum.” 
dedi.

Kavas: Yerelde karşılık 
bulmalı

Oturumun moderatörlüğünü 
yapan Kayhan Kavas da 
söz alarak “Ne kadar iyi 

niyetli olursanız olun, ne 
kadar düzgün bir düzenleme 
yaparsanız yapın eğer o 
konuda orada yaşayan 
insanların bir talebi yoksa veya 
bununla ilgili bir beklentileri 
yoksa bunun çok başarılı 
olmayacağını ben meslek 
hayatımda gördüm. Bir örnek 
vermem gerekirse yerel 
yönetimlerle ilgili son yasal 
düzenlemeler yapılırken 
Mahalli İdareler Genel 
Müdürüydüm. Çalışmaları 
yapan komisyon içerisinde 
bulundum. 3 seneye yakın 
katılımcı bir metotla o 
metinlerin hazırlığını yaptık. 

Kayhan Kavas
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Hiç unutmuyorum, günlerce 
tartıştığımız konular vardı. Ve 
sonuç olarak Meclis’imizden bir 
metin çıktı. Ben o süreç sona 
erdikten sonra tesadüf eseri 
bir ile vali olarak atandım. Kısa 
bir süre sonra da bir akşam 
Emniyet’ten önüme bir dosya 
geldi. Bu İl Trafik Komisyonu 
kararıydı. Bir ilimizin, bir 
ilçesinin belediyesinin 
otobüs duraklarıyla ilgili yeni 
bir düzenlemesinin onayı 
gelmişti. Hemen Emniyet 
Müdürünü aradım ve ‘Artık 
mevzuat değişti. Bu yetkiler İl 
Trafik Komisyonundan alındı, 
doğrudan belediyelere verildi. 
Emniyet Müdürü ‘Olur mu 
efendim öyle şey’ dedi. Ben 
de ‘Sayın Müdürüm kanun 
çıktı.’ dedim. O da ‘Belediyeler 
nerden bilecek ki kendi 
duraklarını. Bu onları aşacak 
bir konu’ dedi. Sonra birkaç 

gün sonra Emniyet Müdürü 
ile Belediye Başkanı beni 
ziyarete geldi. Belediye Başkanı 
‘Bizim bir trafik komisyonu 
kararımız var. Bunu onay 
için size gönderdik ancak siz 
imzalamadınız’ dedi. Ben de 
‘Bu yetki doğrudan doğruya 
belediyenin. Bizim onayımıza 
ihtiyaç yok.” dedim. Belediye 
Başkanı ‘O zaman Emniyet 
Müdürümüz hazırlasın bütün 
evrakları. Biz de Meclisten 
geçirelim. Biz bunu yapamayız’ 
dedi. O an düşündüm ve o 
kadar yıl üstüne çalıştığımız 
şeylerin alanda karşılığı yok. 
Eğer yerelde buna ihtiyaç 
yoksa başarı şansı oldukça 
düşük” dedi. 

Güzel Bir Türkiye mümkün

Güzel Bir Türkiye Projesi 
sahibi Erengül Bilenser de 13 

yıl önce ‘Güzel Bir Türkiye’ 
hayali ile yola çıktıkların 
belirterek, “İstenirse, 
inanılırsa, çabalanırsa neler 
yapılabileceğini; bir sokağın, 
bir köyün ya da bir kentin 
nasıl göz alıcı bir güzelliğe 
bürünebileceğini bu 13 yılda 
pek çok biçimde dile getirdik, 
örnekleri uzmanlarla paylaştık 
ve bu hayali gerçekleştirmek 
konusunda hep ısrar ettik. 
Avrupa’da görüp hayran 
kaldığımız, imrendiğimiz 
o güzel, tablo gibi köy 
yollarından birini, Özel kalem 
dergisi Hatay Valiliği’nin de iş 
birliğinde; hayata geçirmek 
için çalışmalara başladık” dedi. 
Bilenser, “Güzel Bir Türkiye 
projesinin önemli hedefi, başka 
kentlere de örnek olabilecek 
ve ilham verebilecek nitelikte 
güzelleştirmeler yapılması.” 
dedi.

Erengül Bilenser
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Gölyazı’da uluslararası 
nitelikte ve sürdürülebilir bir 
turizm etkinliği için artıların 
güçlendirilip eksilerin 
giderileceği bir süreci 
hedefliyoruz. Bu süreç ana 
hatlarıyla Gölyazı’da bir 
dizi fiziksel düzenleme ve 
etkinliği kapsıyor.” dedi. 
Hazırladıkları yönetim planının, 
tüm süreçlerinin uzmanlar 
tarafından oluşturulacağını 
kaydeden Bilenser, 
“Düzenleme ve etkinlikler de 
bu eksende yürütülecek. Köy 
Meydanı’na Ağlayan Çınar’ın 
merkezinde olduğu bir dizi 
düzenleme yapılacak ve 
meydan otantizmi korunarak 
daha estetik ve işlevsel bir 

görünüme kavuşturulacak. 
Meydana giriş, çıkış ve 
bekleme etkinlikleri ile satış 
alanları yeniden düzenlenecek. 
Güzel Bir Gölyazı projesi 
kapsamında ulusal ve 
uluslararası alanda Gölyazı’nın 
tanınırlığını yükseltmek ve 
yörenin ekolojik zenginliğine 
dikkat çekmek amacıyla 
bir dizi etkinlik planladık. 
Projenin tüm süreçleri video 
ve fotoğraflarla belgelenecek. 
Danışmanlarla, uygulayıcılarla 
ve yöre halkıyla röportajların 
da yer alacağı belgesel 
nitelikli çalışmanın sonunda 
bir projenin kitabı ile belgesel 
filmi yapılacak” dedi.

‘Şimdi de Gölyazı için hayal 
kuruyoruz’

Bilenser, Bursa’nın Nilüfer 
ilçesi sınırları içinde anakaraya 
bir köprü aracılığıyla bağlanan 
doğa ve kültür harikası bir 
ada olan Gölyazı’yla ilgili 
hazırladıkları proje hakkında 
bilgi verdi. Bilenser, “Tarihi 
M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzanan 
Gölyazı halkının yüzde 80’i 
balıkçılıkla geçiniyor. Gölyazı, 
özellikle sosyal medyanın 
yaygınlaşması ile büyük bir 
turistik potansiyelin odağına 
haline geldi. Gölyazı’nın 
ziyaretçi trafiği her geçen gün 
biraz daha yoğunlaşıyor. Güzel 
Bir Gölyazı (GBG) projesiyle, 
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KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

KENTİ GELEcEğE TAşIMAK İçİN 
ÖNcE DoğAYI KoRuMALIYIZ

Ekonomik, çevresel ve toplumsal gereksinmelerin, 
gelecek kuşakların yaşam koşullarına zarar 
vermeden karşılanmasını hedeflemek sürdürülebilir 
kent anlayışının anahtarı. Özelkalem Yerel Yönetim 
Zirvesi’nin gerçekleşen kentsel sürdürülebilirlik 
oturumuna İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Memduh Büyükkılıç konuk oldu. Başkanlar, 
“Şehirleri ortak akıl ve doğayla barışık yönetim 
anlayışıyla geleceğe taşıyacağız” mesajı verdiler. Prof. Dr. Ruşen Keleş  
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KENTİ GELEcEğE TAşIMAK İçİN 
ÖNcE DoğAYI KoRuMALIYIZ

Türkiye’de yerel yönetimlerin 
nabzının attığı Özelkalem 
Yerel Yönetim Zirvesi’nde 2. 
oturumda önemli bir konu 
olan ‘Kentsel Sürdürülebilirlik’ 
tartışıldı. Oturuma İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer ve Kayseri 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Memduh Büyükkılıç konuk 
oldu. Moderatörlüğünü 

Ankara Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş’in 
yaptığı oturumda iki başkan 
kentlerin ortak akılla ve 
doğayla barışık bir yönetim 
anlayışıyla geleceğe taşınacağı 
konusunda fikir birliğine vardı. 
Oturumu açan Güzel Bir 
Türkiye Projesi sahibi Erengül 
Bilenser, sponsor olan Otokar’a 
teşekkür etti. 

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, 
pandemiyle birlikte 
sürdürülebilirliğin ve küresel 
sorunların çözümünün 
yerelleşmenin katkısıyla 
mümkün olabileceğinin 
ortaya çıktığını söyledi. Soyer, 
“Çünkü görüldü ki ancak 
yerelde insanların derdine 
derman olunabiliyor ve üretilen 

Tunç Soyer 
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çözümler vatandaşın ihtiyacını 
karşılayabiliyor. İzmir’de 30 
ilçede sürdürülebilirlik ofisleri 
açtık. Sürdürülebilir kalkınma 
hedefi doğrultusunda; 
bu ofisler vasıtasıyla, her 
ilçemizde neler yapıldığını, 
neler yapılması gerektiğini 
görüyoruz. Yapılan projelerin 
bu hedeflere uygunluğunun 
denetlendiği ve tartışıldığı bir 
çalışma yürütüyoruz. Buradan 
da Türkiye’ye ve dünyaya ilham 
olacak sonuçlar çıkartmaya 
çalışıyoruz. Sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerini gözeterek 
ve gereklerini yerine getirmeye 
çalışarak hem uluslararası 
dünyadan kopmamış 
oluyoruz hem de bilimsel 
tespitler ışığında ortaya çıkan 
hedeflerin yerelleşmesi ve 
bizde uygulanması için çalışma 
yürütüyoruz” dedi.

‘Doğaya saygılı sürekli ve 
dengeli gelişme’

Pandemi sürecinin kendi 
kendine yeten ekonomilerin 
çok güçlü ekonomiler 
olduğunu gösterdiğini 
vurgulayan Soyer, “Kendine 
yeten ekonominin temel 
şartlarından biri de doğada 
var olan biyoçeşitliliğin 
sürdürülmesi. Yani doğaya 
saygılı bir sürekli ve dengeli 

gelişme. Doğadan uzaklaştıkça 
aslında kendinizden de 
uzaklaşıyorsunuz. Kendinizden 
uzaklaştıkça çok katlı yapıları 
yapmakta bir sakınca 
görmüyorsunuz. Doğaya 
saygılı bir yaşam doğaya 
saygılı bir yönetim anlayışı ve 
doğayla birlikte bir kalkınma 
hedefi, pandemiyle birlikte en 
temel öğretilerden biri oldu.” 
dedi.

‘Geleceği çok aydınlık 
görüyorum’

Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Memduh Büyükkılıç 
da sürdürülebilirliğin; 
ekonomik, sosyal çevresel 
olarak sağlanmasının çok 
önemli olduğunun altını çizdi. 
Büyükkılıç, “Kayseri 1940’lı 
yıllardan beri Alman şehir 
plancılar tarafından planlı 
gelişmesi olan bir şehir. 
Sonrasında da gelen belediye 
başkanları bu duyarlılığı 

göstererek bu gelişmeyi 
sürdürdü. 
Biz bunu daha da geliştirmek 
suretiyle Büyükşehir 
bağlamında şehrin tamamında 
hayata geçirme yönünde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Kentsel tasarımı çok 
önemsiyoruz. Özellikle 
korona sürecinden sonra 
yatay yapılaşmaya önem 
veriyoruz. Planlamada bahçeli 
nizam yapılaşmayı ön plana 
çıkartıyoruz. Korona sürecinde 
bir birim oluşturduk ve her 
alanda yapmamız gereken 
çalışmaları tespit etik ve 
ekiplerimiz ile çalışmalarımızı 
dünyadaki literatürü de 
takip ederek daha da 
geliştirdik. Bu süreçte doğa 
kendine geldi. Bu süreçte 
ulaşım da çok önemli hale 
geldi. Ulaşımda konforu 
sağlarken, bulaşım yollarını 
da yok edecek çalışmalar 
yapıyoruz. Her kentin kendine 
özgü sürdürülebilirliği 
vardır. Paydaşlarımızdan 
çözüm önerilerini alırken, 
onlara sahip çıkıp onların 
da sahiplenmelerini 
sağladığımızda daha güzel 
mesafeler alırız. Kenti 
geleceğe taşımak için önce 
doğayı korumalıyız” ifadelerini 
kullandı.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gözeterek 
ve gereklerini yerine getirmeye çalışarak 
hem uluslararası dünyadan kopmamış 
oluyoruz hem de bilimsel tespitler ışığında 
ortaya çıkan hedeflerin yerelleşmesi ve bizde 
uygulanması için çalışma yürütüyoruz”  

“Her kentin kendine özgü sürdürülebilirliği 
vardır. Paydaşlarımızdan çözüm önerilerini 
alırken, onlara sahip çıkıp onların da 
sahiplenmelerini sağladığımızda daha güzel 
mesafeler alırız. Kenti geleceğe taşımak için 
önce doğayı korumalıyız”
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‘Ortak akıl çok önemli’

Ortak aklın önemine de dikkat 
çeken Başkan Büyükkılıç,” 
Ortak akıl önemsenmeli. 
Ortak akılla şehirler geleceğe 
taşıyalım. Bu tabi yöneticilerin 
de ufkuyla orantılıdır. 
Yöneticilerin ufku yoksa bir 
anlam ifade etmez. Planlama 
açısından, şehircilik açısından 
şehrini koruma ilkesiyle hareket 
etmeliyiz. Bizler seçilmiş yerel 
yöneticiler olarak ‘ben seçildim 
her şeyi yaparım’ mantığıyla 
davranamayız. Bu doğrultuda 

yetkilerimizi yerli yerince 
kullanmalı ve şehrin sahiplerine 
mutlaka söz hakkı vermeliyiz. 
Onların fikirlerine başvurmalıyız. 
‘Şehri geleceğe nasıl taşırız?’ın 
kaygısını güderken her şeyden 
önce zarar vermemeliyiz. 
Geleceğe taşımak için ilkemiz 
zararlı olmamak. Ortak aklı 
geliştirirsek sahiplenmeyi de 
paylaşmış oluruz. O zaman 
şehir ‘sağlıklı şehir’ olarak 

geleceğe taşınır.” dedi. 
Keleş: Çekinceleri yeniden 
ele almakta fayda var
Oturumda moderatörlük 
yapan Ankara Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ruşen Keleş de “İki başkan 
da görüş alışverişinin, 
danışmanın önemine dikkat 
çektiler. Bu kent yönetimleri 
açısından oldukça önem 
taşıyor. Türkiye olarak 1990’lı 
yılların başından beri Avrupa 
Konseyi’nin Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’na taraf olmuş 
bir ülkeyiz. Ancak katılım 
konusundaki maddeye çekince 

koymuşuz. 4. Maddenin 6. 
Fıkrasında “Yerel yönetimleri, 
yerel halkı ilgilendiren her 
konunun görüşülmesi, 
karara bağlanması ve 
planlanması aşamalarında 
uygun zamanlarda ve uygun 
yöntemlerle orada yaşayanlara 
danışılır” ifadeleri yer alıyor. 
Buna çekince koyulduğu 
tarihte bunu haklı kılacak bazı 
nedenler olmuş olabilir. Ama 
katılımın, şeffaflığın bu kadar 
önem kazandığı bugünlerde 
yeniden bu çekinceleri ele 
almakta fayda var” dedi.

Memduh Büyükkılıç
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AKILLI KENT SİSTEMLERİ

BİLGİ TopLuMSAL 
fAYDAYA DÖNÜşMELİ
Dünyada yaşayanlar olarak teknoloji sayesinde artık birbirimize çok daha yakınız. 
Birbirimizle çabuk iletişim sağlayabiliyoruz, son derece kısa bir süre içerisinde 
bilgi aktarımı yapabiliyoruz. Ve bunun daha ileriyle gitmesi için, bu imkanların 
doğru kullanılması için yerel yönetimlere büyük sorumluluk düşüyor. Özelkalem 
Dergisinin Çarşamba Oturumları’nın 3. Programında ‘akıllı kent sistemleri’ tartışıldı, 
konuklar Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve İSBAK AŞ Genel Müdürü 
Esat Temimhan oldu. Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rafet Bozdoğan 
moderatörlüğünde gerçekleşen sohbette önemli konular masaya yatırıldı.
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BİLGİ TopLuMSAL 
fAYDAYA DÖNÜşMELİ

Özelkalem Yerel Yönetim 
Zirvesi’nin 3. Oturumunda 
‘Akıllı Kent Sistemleri’ masaya 
yatırıldı. Yalova Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rafet 
Bozdoğan moderatörlüğünde 
gerçekleşen oturumda; 
Çanakkale Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan ve İSBAK AŞ 
Genel Müdürü Esat Temimhan 
konuşmacı olarak yer aldı. 
Oturumun açılışını Güzel 
Bir Türkiye Projesi sahibi 
Erengül Bilenser, konukları 
selamlayarak yaptı.
Çanakkale Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan, kentin nitelikli 
bir hal alması için çaba 

gösterdiklerini belirterek, 
bütün yatırımlarını; teknolojik 
yeniliklerle gelişmeleri kente 
taşıyarak gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Artık yeni şeylerle 
kenti dönüştürmeleri 
gerektiğine dikkat çeken 
Gökhan, “Bilginin toplumsal 
faydaya dönüşmesi için 
çabalamalıyız. Teknolojiden 
de bilgiden de faydalanacağız. 
Sadece biz değil, kamunun 
diğer kurumların hatta 
STK’ların, bazı kurumların 
da bu anlayışı geliştirmesi 
lazım ve buradan hareketle 
kenti dönüştürmemiz lazım. 
Avrupa Birliği Başkanlığı 

tarafından yürütülen bir şehir 
eşleştirme programı sürecine, 
‘Akıllı Şehirlerin Geleceği İçin 
Ortaklık’ isimli projemizle 
müracaat ettik. İspanya’nın 
UNESCO Kültürel Mirası sahibi 
bir kent olan Tarragona şehri 
ile eşleştik. Birbirimize bu 
bağlamda; karbon ayak izinden 
tutun ulaşıma, sağlıktan 
kültürel mirasla, çevre ve 
yenilenebilir enerji tesislerimiz 
üzerinde çalışmalar yaptık. 
Akıllı kent üzerinde yoğun bir 
tecrübesi olan Tarragona ile 
eşleşmemiz bizi biraz daha 
görünür kıldı ve ilgi odağı 
haline geldik” dedi.

Ülgür Gökhan
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‘Teknolojiyi adım adım kente 
yerleştiriyoruz’

Devletin hazırladığı stratejik 
eylem planının bir parçası 
olarak çalıştıklarını kaydeden 
Gökhan, “Biz zaten adım 
adım teknolojiyi kente 
yerleştirme noktasındayız. 
Akıllı bisikletten güneş enerji 
sistemine, akıllı duraklardan 
kavşak sinyalizasyona kadar 

birçok teknolojik sistemlerimiz 
var. Toplu ulaşım, sağlık ve 
diğer konularda teknolojiyi 
çok önemsiyoruz. Ben ‘Akıllı 
Kent’ kavramını; bir akıl değil 
bütün kentin aklını kullanması 
şeklinde yorumluyorum. Akıllı 
kent bu. Yoksa teknolojinin 
kullanılması değil akıl. Bu 
gelişmeyi kentlerin gelişmesi 
için ortak aktarım yapmamız 
lazım.” dedi. 

‘Yerel yönetimler arasındaki 
iletişim önemli’

Akıllı kent sistemlerine yönelik 
çalışmalar kapsamında; 
üreticiden tüketiciye 
aracı olmadan sağlıklı 
gıda ulaştırmak amacıyla 
kooperatifler kurmaya 
başladıklarını kaydeden 
Gökhan, “Doğayı koruma 
noktasında da akıllı kent 
kavramı çok geniş bir 
kavram. Bu geniş kavram 
içerisinde teknoloji çok 
önemli. Elimizdeki teknoloji 
hızla gelişirken biz bunu her 
kanalda, her süreçte kentin 
yararına kullanmak zorundayız. 
Ulaşımdan arıtmalara, 
sinyalizasyondan kooperatiflere 
kadar bunları bu şekliyle 
çalışmamız lazım. Burada 
yerel yönetimler arasındaki 
iletişim çok önemli. Örneğin, 
yeni arıtma sistemlerinde 
şöyle bir uygulamamız var; 
arıtmanın üstü camla kapalı 
ve içinde sera var. Daha az 
elektrik enerjisi tüketiyor, 
daha iyi arıtıyor. Muazzam bir 
teknolojik gelişme. Türkiye’de 
ilk biz uyguladık. Şimdi diğer 
arkadaşlarımız, hatta birkaç 
belediye başkanımız geldi 
gördü. Biz bunlara öncülük 
ettik. İller Bankası cesaret edip 
projelendiremedi. Ama biz 
bunu cesaret ettik ve başarıyla 
sonuçlandırdık. Bunun 
Türkiye’de yayılması lazım. 
Bu özelliği olan çok önemli 
bir sistem. Bu da teknolojinin 
kentte uygulanmasıdır. Bu 
teknolojik gelişmeleri özellikle 
dezavantajlı kesimlere de 

Esat Temimhan
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götürmemiz lazım” diye 
konuştu.

‘Bu çözümleri tüm Türkiye’ye 
yaymak istiyoruz’

İstanbul Bakım Onarım 
A.Ş. (İSBAK) Genel Müdürü 
Esat Temimhan da İSBAK’ın 
özellikle ulaşım alanında fikir 
geliştirip çözüm üreten bir 
şirket olduğunu ifade ederek, 
İSBAK kadar İstanbul dışında 
hiçbir belediyenin böyle ciddi 
bir ARGE yapılanmasının 
bulunmadığını vurguladı. 
‘Şehrimiz için özel çözümler 
üretiyoruz’ diyen Teminhan, 
“Büyükşehir belediyelerinin 
5 yıllık stratejik planları 
doğrultusunda biz de 
kendimize bir yol haritası 
çizdik. Ulaşım başta olmak 
üzere; afet ve acil durum 
yönetimi, akıllı çevre 
yönetimi, altyapılarla ilgili 
bilgi teknolojileri, iletişim, 
coğrafi bilgi sistemlerini 
kullanarak çözümler 
üretmeye başladık. Şimdi 
bu çözümlerden en basiti, 
trafik geçiş noktalarımızdaki 
basılarak kullanılan yaya 
butonlarını temassız hale 
getirdik. Şimdi bu İstanbul’da 
yaygın olarak kullanılmaya 
başlandı. İstanbul halkının 
beklediği çözümlerimizi kısa 
sürede sahaya süreceğiz ve 
bu çalışmalar vatandaşlara 
nefes aldıracak. İSBAK olarak 
bu işlerde liderlik konumuna 
kendimizi taşıyoruz. Amacımız; 
büyükşehir belediyelerimiz 
olmak üzere Türkiye’ye ve 
çevre ülkelere de yayarak, 
bu çözümlerimizle halkın 

yaşayışını kolaylaştırmak, 
güzelleştirmek” dedi.

‘İnsan odaklı çalışıyoruz’

Bu teknolojik çalışmaları 
sürdürürken, insan odaklı 
olduklarının da altını çizen 
Temimhan, “Elektronik 
Denetleme Sistemleri’ni 
(EDS) yine İSBAK geliştirdi. 
Önümüzdeki süreçte 
teknolojiyi insanla buluşturan 
ama insana rahatlık, çözüm 
sağlayan uygulamalarla bunu 
yaratmaktayız. Amacımız 
bundan sonrası için İstanbul 
başta olmak üzere 50’ye 
yakın diğer şehirlerimiz 
için de geliştirmek. Biz şu 
anda bu çalışmaları iş birliği 
yapacağımız Türkiye’den 
genç arkadaşlarımız ve diğer 
girişimcilerimizle yapacağız. 
Çünkü artık bu modele son 
vermemiz gerekiyor. Biz 
teknoloji üretebiliriz. Bu 
potansiyelimiz var. Ben bu 
ülkenin geleceğine de yürekten 
inanıyorum ve çocuklarımıza 
da çok güzel bir ülke 
bırakacağımıza inanıyorum” 
şeklinde konuştu.

Bozdoğan: Ortak akıl çok 
önemli

Akıllı kent ve akıllı kent 
sistemleri sadece teknolojinin 
nimetlerini kullanmak değil, 
aynı zamanda ortak aklı da 
kullanabilmek, ortak akla 
değer vermek, ortak akılda, 
ortak zeminde buluşabilmektir. 
Konuklarımız da bunlardan 
bahsetti, gerçekten güzel bir 

şey. Zaten bu tür teknolojik 
nimetler bizim iletişimimizi 
arttırmamızı, birbirimizi daha iyi 
anlamamızı sağlıyor. 
Yaşanabilir, sürdürülebilir 
şehirler üretebilmek önemli. 
Konuklarımız yine bu konularda 
dezavantajlı kesimin lehine 
de teknoloji nimetlerini ve 
ortak aklı kullanma konusunda 
bahsetti. Bu da hakikaten çok 
önemli bir şey. Gerçekten 
birçok dezavantajlı insanımız 
var. Dezavantajlı insanlarımızın 
bir kısmı kentin önemli 
fırsatlarını yaşayamıyor. Yani 
bundan yoksun, bundan 
yetim kalıyor. Bunun birçok, 
bazı sebepleri altyapıların 
yetersizliğinden ama bazı 
sebepleri de sosyolojik 
yetersizliklerden. İşte bu ortak 
akıl ve teknolojik imkanlar 
bunları da aşmış olacak.” dedi.

Prof. Dr. Rafet Bozdoğan  



36 ozelkalem.com.tr

Kapak Konusu ÖZELK ALEM DERGİSİ YEREL YÖNETİM ZİRvESİ

İKLIM DEğİşİKLİğİ

İKLİM SoRuNuNA 
BİRLİKTE çÖZÜM şART
Dünya’nın iklimi, jeolojik zaman içinde devamlı olarak değişiyor ve bu durum 

küresel ortalama sıcaklıklarda önemli iniş çıkışların yaşanmasına neden 

oluyor. Sera gazı salınımındaki hızlı artış bir sorun; çünkü bu nedenle iklimimiz, 

canlıların uyum gösteremeyeceği kadar büyük bir hızla değişiyor. Bu noktada 

yerel yönetimlerin de büyük bir sorumluluğu var. Peki yaşanılabilir bir dünya 

için yerel yönetimlere düşen görevler neler? 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ankara Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Algan, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Doğanay Tolunay ve Aktivist Deniz Çevikus Özelkalem Yerel Yönetim 

Zirvesinde konuştu.
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İKLİM SoRuNuNA 
BİRLİKTE çÖZÜM şART

Yerel yönetimlerin nabzının 
attığı Özelkalem Yerel 
Yönetim Zirvesi önemli bir 
tartışmaya sahne oldu. Güzel 
Bir Türkiye Projesi Sahibi 
Erengül Bilenser’in selamlama 
konuşmasıyla açtığı oturumda 
Merkez Valisi Doç. Dr. Yusuf 
Erbay’ın moderatörlüğünde bir 

araya gelen Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman 
Gürün, Ankara Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nesrin Algan, İstanbul 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Doğanay Tolunay ve 
Aktivist Deniz Çevikus iklim 
değişikliğini ve buna karşı 
neler yapılabileceğini konuştu. 

‘Umutsuz olmaya hakkımız 
yok’

Otumda ilk sözü alan Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Gürün, “Her yer 
maden, mermer, kömür 
ruhsatıyla dolu ama ben 
nereye ruhsat verildiğini 
bilmiyorum. Çerçeveler 
belirlenip kıyıların plan yetkisi 
kesinlikle Büyükşehirlere 
verilmeli. Biz söylemeye, 

anlatmaya, kavga etmeden 
ikaz etmeye devam edeceğiz. 
Yerel yönetimlerin yetki 
sorumluluk açısından daha 
güçlü olması lazım. Yerel 
yönetime daha güçlü yetkiler 
aktarılmadığı takdirde geri 
dönülmesi mümkün olmayan 
tahribatlara devam ederiz” 
diye konuştu. “Koronavirüs 
zihniyetleri değiştirdi. 
Virüs; mevcut sistemin bizi 
nereye götürdüğünü, doğayı 
nasıl tahrip ettiğimizi çok 
iyi anlattı.” diyen Gürün 
“Herkes önce kendisini 
sonra sistemi irdelemeye 
başladı. Virüsün dünyadaki 
zihinsel ve yönetimsel 
değişimleri süratlendireceğini 
ve çevreye çok daha sahip 
çıkan bir yönetim biçimine 
dönüşeceğini düşünüyorum. 
Temennimiz, gerçekten 
sağlıklı bir ortamda sağlıklı 
bir çevrede sürdürülebilir bir 
kalkınmayı ortaya koyabiliriz. 
Umutsuz olmaya hakkımız 
yok.” ifadelerini kullandı.

‘İklim krizi beraberinde 
adaletsizliği de getiriyor’

Ankara Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Nesrin 
Algan da dünyanın iklim 
değişikliğinden ziyade bir 
iklim krizi yaşadığına dikkat 
çekerek, bunun sebebinin 
de insan olduğunu söyledi. 
İklim krizinin, çevresel 
sorunları olduğu kadar 
ekonomik sosyal, kültürel 
ve siyasal sonuçlarını da 
bulunduğunun altını çizen 
Algan, “İklim krizi beraberinde 
adaletsizliği de getiriyor. Bu 

Osman Gürün

Doç. Dr. Yusuf Erbay  
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adaletsizlik iklim adaletsizliği 
olarak kalmıyor. Sosyal ve 
ekonomik adaletsizlik olarak 
da yeryüzünün her yerinde 
görülüyor.” şeklinde konuştu. 
Algan şöyle devam etti: 
“İklimle ilgili uluslararası 
mevzuatı uygulamada 
bunu hayata geçirmede 
muazzam bir siyasi irade 
eksikliği var. Türkiye taraf 
olduğu uluslararası çevre 
sözleşmelerini uygulamada 
neredeyse onları ‘yok 
farz eden’ bir tutum 
izliyor. İklimle ilgili hukuku 
düzenlemelerde imza atıyoruz 
ama onaylamayıp yürürlüğe 
sokmuyoruz. Krizin diğer bir 
nedeni de ormansızlaştırma 
ve yanlış toprak kullanımı. 
Toprağı yanlış kullanıyor 
ve ormansızlaşıyorsanız 

hayvandaki virüsler arada 
başka bir canlı bulamadığı için 
direkt insana geçiyor.” 

‘İnsanlığı büyük sorunlar 
bekliyor önlem şart’

İstanbul Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Doğanay 
Tolunay ise, kentler ve 
yerel yönetimlerin iklim 
değişikliği konusunda çok 
kritik bir nokta olduğuna 
dikkat çekerek, kentlerin 
etkilenme durumunun 
giderek arttığına kaydetti. 
İnsanlığı çok büyük sorunlar 
beklediğini vurgulayan 
Tolunay “100 yıldan daha 
kısa bir süre içinde dünyanın 
sıcaklığını 1,1 derece kadar 
arttırdık. Bunu azaltmaz ve 
bu hızla gidersek 2040’lı 
yıllarda dünyanın ortalama 
sıcaklığı 1,5; 2050, 2060’larda 
2 derece olabilir. 100 yıl 
sonunda ortalama olarak 
4-5 dereceleri görebiliriz. Bu 
sıcaklık artışının sonucunda 
iklimleri değiştiriyoruz. Suyun 
döngüsünü değiştiriyoruz. 

Böyle olunca ya sellerle ya 
da kuraklıkla karşıya karşıya 
kalıyoruz. Çok acil atmamız 
gereken adım; şu anda 
1,1 derece civarında olan 
sıcaklığı, 1.5-2 derecenin 
altında tutmamız gerekiyor. 
İklim değişikliği yeni 
pandemilerin de ortaya 
çıkmasına yol açabilir. Birçok 
hastalıkta patlama olabilir. 
Bunlara da hazırlıklı olmak, 
yeni planlamalar yapmak 
gerekir. Biz artık attığımız her 
adımda iklim krizini hesaplara 
dahil etmemiz ve çözüm 
üretecek çalışmalar yapmamız 
gerekiyor.” dedi.  

‘Acil durum uygulamaları 
şart’

12 yaşındaki Aktivist Deniz 
Çevikus da iklim krizine 
karşı yaptığı eylemler 
hakkında bilgi vererek, 
bundan sonraki süreçte 
yapılması gerekenleri anlattı. 
Konuşmasında, pandemi 
sürecinin iklim krizine 
etkilerinde bahseden Çevikus, 

Prof. Dr. Nesrin Algan 

Prof. Dr. Doğanay Tolunay  
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bundan sonraki süreçte 
alınması gereken önlemleri 
sıraladı: “Durum çok acil. 
Acil durum uygulamalarına 
geçmek zorundayız. Gördük 
ki en değişemeyeceğini 
sandığımız alışkanlıklarımız 
bile değişebiliyor. İklim krizi 
de acil bir durum. Pandemi 
krizi sayesinde bizim iklim 
krizi karşındaki taleplerimizin 
yapılabilir olduğu kanıtlandı. 
Artık yenilenebilir temiz 
enerjiye geçilmeli. Ülkemizin 
rüzgar ve güneş enerjisi 
potansiyeli kullanılmalı. Toplu 
ulaşımda elektrikli araçlara 
geçilsin tabi ki elektrik 
üretimi de sürdürülebilir 
kaynaklardan elde edilsin. 
Tüketim çılgınlığı frenlenmeli. 
Yeni AVM’ler yapılmasın. 
Su israfının önlenmesi için 
sokaklara tasarruflu çeşmeler 
yerleştirilsin. Normale 
dönünce iklim felaketleri 
devam edecek. Ekosistemlerin 
çöküşü devam edecek. 

Kaynakları tükenmesinden 
kaynaklanan açlık ve susuzluk 
problemleri devam edecek. 
Bu şekilde devam edersek 
doğadaki yok oluş sırası 
insanlara gelecek.” 
 
Erbay: Ortaya sorunsal 
alanlar çıktı
Oturumun moderatörlüğünü 
yapan Merkez Valisi Doç. 
Dr. Yusuf Erbay da “Tüm 
canlıların var olma hakkına 
saygı duyulması gerektiğini 
anlamalıyız. Belki dünya 
insanın açtığı bu yaraları 
telafi edecek ve kozmik 
yoluna devam edecek ama 
insan aklını başına almazsa 
belki de bu yolculuk insansız 
olarak devam edecek. İklim 
değişikliği bu kadar önemli 
boyutlarda tartışılıyor; enine 
boyuna, derinlemesine 
tartışılıyor ve ortaya bir sürü 
sorunlar çıkıyor, sorunsal 
alanlar çıkıyor. Örneğin 
iklim değişikliği nedeniyle 
artan göçten dolayı çevre 
mültecileri ortaya çıkıyor. 
Artan yoksulluk ve kıtlık 
sıkıntı yaratıyor. Yerinden 
olan insanlar bugünlerde bu 
kamuoyu konusu değiştiği 
için aklımızdan çıkmış gibi 
görünebilir ama özellikle 
göç yolları üzerindeki 
Türkiye’nin konumundan 
biliyoruz, yaşadığımız 
şeylerden biliyoruz. Çevresel 
güvenlik dediğimiz çok 
önemli bir kavram ortaya 
çıkmış vaziyette. Ve iklim 
değişikliği sonucunda 
topraktaki bozulmalar, hava 
ve sudaki bozulmalar birtakım 
hastalıklara yol açabiliyor. 

Özellikle yoksullar, kadınlar, 
yaşlılar, çocuklar incinebilirlik 
oranları yüksek kesimler 
olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.

‘Güzel bir Türkiye için umut 
vericiydi’

Güzel Bir Türkiye Projesi’nin 
sahibi Erengül Bilenser de 
zirvenin finalinde yaptığı 
veda konuşmasıyla tüm 
katılımcılara teşekkür etti. 
Bilenser “Bu zirve, güzel bir 
Türkiye için umut vericiydi. 
Bir teşekkürüm de bu 
zirvenin gerçekleşmesinde 
katkıları için kent içi ulaşımı 
konusunda her kent için özel 
çözümleri olan Otokar’a ve 
değerli yöneticilerine olacak. 
Şunu da hatırlatmak isterim. 
Yerel Yönetim Ödülleri’nin 
törenini önümüzdeki günlerde 
yapacağız. Gününü ayrıca 
duyuracağız. Zirve sona 
erdi ancak oturumlar devam 
edecek. Özelkalem Youtube 
kanalına üye olursanız bundan 
sonra yapılacak tüm yayınları 
izleyebilirsiniz. Her şey güzel 
bir Türkiye için” dedi.

Deniz Çevikkuş

Erengül Bilenser
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Kültür Sanat İzmir

DA vINcI İZMİRLİLERLE BuLuşTu

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
koronavirüs salgını nedeniyle 
ziyarete kapatılan Leonardo da 
Vinci sergisini yeniden ziyarete 
açtı.
Sanatçının ölümünün 500’üncü 
yıldönümü nedeniyle düzenlenen 
“Leonardo da Vinci’ye Saygı” 
sergisi ziyaretçilerini salgına 
karşı alınan sıkı önlemler altında 

Rönesans döneminin dahi 
ismi Leonardo da Vinci, 
daha çok Mona Lisa ve Son 
Akşam Yemeği tablolarıyla 
tanınsa da, bundan çok 
daha fazlasıydı. Bu ünlü 
ismin heyecan verici sergisi 
ise İzmir’deydi…

ağırladı. Girişte ateş ölçümü yapıldı 
ve maskesiz ziyaretçi alınmadı. Sergi 
sanatçıdan ilham alan Tülin Onat, 
Bedri Baykam, Devrim Erbil, Ergin 
İnan, Yalçın Gökçebağ, Fevzi Karakoç, 
Onay Akbaş, Cem Sağbil, Mercan 
Dede, Barış Sarıbaş, Bahar Oganer, 
Burçin Erdi’nin heykelleri, yağlı boya 
eserleri ve video gösterilerinden 
oluşuyor. Sergiye tarihçi Prof. 
Dr. İlber Ortaylı, Şair Ahmet Telli, 
Tiyatrocu Mehmet Erbil ve yazarlar 
Nedim Gürsel, Sunay Akın, İbrahim 
Karaoğlu, Metin Celal, Dr. Mustafa 
Tolay, Durmuş Akbulut ve Yalın Alpay 
gibi isimler de destek verdi. Ressam 
Onay Akbaş’ın geliştirdiği projenin 
küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu 
üstlendi.
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Kültür Sanat Bursa

BİR TIR DoLuSu TİYATRo!

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
‘Sanat Mahallemde’ etkinlikleri 
kapsamında mahalle mahalle gezen 
sahneye dönüşen TIR’ın rotası bu kez 
Kurşunlu’ydu. Kurşunlu sakinleri açık 
havada Geleneksel Türk Tiyatrosunun 
anonim örneklerinden Eskici Abdi 
adlı orta oyunu metninden derlenen 
Eskici adlı oyunu büyük bir keyifle 
izledi.
İzleyicilerin sosyal mesafe düzenine 
göre oturduğu oyunun hikayesi kısaca 
şöyle: “Kavuklu efendi işsizliğine çare 
ararken, çocukluk arkadaşı Pişekar 
efendiye rastlar. Pişekar efendi, 
mahallesindeki eskici Abdi efendinin, 
kendisine bir yamak aradığını, ona bir 
yamak bulmasını istediğini Kavuklu 
efendiye söyler. Artık Kavuklu 
Efendi ayakkabı, çarık tamircisi olan 
eskici dükkanında yamak olmuştur. 
Ortaoyunundaki değişik tiplemelerin 
çarık tamiri için Kavuklu efendiye 

gelmesiyle, komik olaylar yaşanır. 
Klasik orta oyunu hikayeleri gereği, 
oyun bitiminde çelebi ve zennelerden 
biri evlenir ve düğün olur. Günay 
Yunus Güney’in derleyip, yönettiği 
ve Hakan Onat, Kutlay Akbal, Seçil 
Girgin Serener, Didem Hun Liman, 
Tuba Bayram, Nihal Türksever Erten, 

Deniz Gürsucu, Seçkin Kaymaz, 
Uğur Serener, Aykan Yılmaz ve 
Volkan Yıldız’ın rol aldığı oyun 
izleyiciden tam not aldı.
Öte yandan Sanat Tırı, 
Bursa’nun ilçelerini dolaşmaya 
devam edecek. 

Hep biz sanata gittik 
ama bu kez sanat 
ayağımıza, mahallemize 
geldi. Bursa’da ‘Sanat 
Mahallemde’ etkinliğiyle 
vatandaşların ayağına 
tiyatro gidiyor, keyifli 
anlar yaşanıyor.
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Sosyal Sorumluluk Yı ld ı r ım

YILDIRIM’DA GÜNLÜK 
300 KİşİYE YEMEK İKRAMı

Sosyal Belediyecilik alanında 
ilçe halkının yaşamına önemli 
dokunuşlar yapan Yıldırım 
Belediyesi, fiziki çalışmaların 
yanı sıra sosyal projelerle de 
Yıldırımlılara destek oluyor.
Yıldırım Belediyesi bünyesinde 
Somuncu Baba Vakfı ile yapılan 
iş birliği doğrultusunda faaliyet 
gösteren Yıldırım Bayezid Aşevi, 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak 
yemek imkânı sunuyor. Dev 
kazanlarda ve hijyenik koşullarda 
pişirilen yemeklerde insan sağlığı 
ön planda tutulurken engelli, yaşlı 
ve hasta vatandaşlarında günlük 
yemek ihtiyaçları karşılanıyor. 
Faaliyete girdiği 23 Mart’tan bu 
yana 43 bin 131 ihtiyaç sahibine 
yemek hizmeti sunan Yıldırım 
Bayezid Aşevi’nde haftanın 6 
günü pişirilen yemekler günde 
ortalama 300 kişiye ikram ediliyor. 

Dayanışma örneği 
Hayır işlerinin gönül işi olduğunu, 
gönülden yapılması gerektiğini 
dile getiren Yıldırım Belediye 
Başkanı Oktay Yılmaz, “Aşevi 
geleneği kültürümüzün önemli bir 
parçası. Kadim medeniyetimizden 
bizlere miras kalan, dayanışma 
ve paylaşmanın en güzel örneğini 
teşkil eden aşevi geleneğini 

Sosyal belediyecilik 
bir belediyenin halkla 
bütünleşmesinin temel 
unsurlarından biri. 
Yıldırım Belediyesi de 
bu kapsamda örnek 
işlere imza atmaya 
devam ediyor.

yaşatmak ve ihtiyaç sahiplerine 
destek olmak amacıyla Somuncu 
Baba Vakfımız ile birlikte bu projeyi 
hayata geçirdik. Bu mutfakta 
pişirilecek yemekler muhtaç ailelere 

ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın 
hizmetine sunuluyor” dedi.
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Sosyal Sorumluluk Alt ınordu

fARKLILIKLARI fARKINDALIğA 
DÖNÜşTÜREcEğİZ

Altınordu Belediyesinden örnek 
bir proje geldi. Başkan Aşkın 
Tören, “Farklılıkları farkındalığa 
dönüştüreceğiz” diyor.
‘İnsana Hizmet ve Hürmet Eden 
Belediyecilik’ sloganıyla hizmetlerinin 
merkezine insanı koyan Altınordu 
Belediyesi klasik belediyecilik 
hizmetlerinin yanı sıra insana ve 
şehre dokunan sosyal sorumluluk 
projelerine de büyük önem veriyor. 
Bu bağlamda şehirde birçok projeyi 
hayata geçirmeye hazırlanan 
Altınordu Belediyesi Down 
sendromlu gençlerin topluma ve 
çalışma hayatına entegrasyonunu 

Hayatın tam içinde olmak 
için hiçbir engel yok. Down 
sendromlular da çalışabilirler, 
yarışabilirler, başarılı olabilirler. 
İşte bu noktada Altınordu 
Belediyesinden örnek bir 
proje geldi. Başkan Aşkın 
Tören, “Farklılıkları farkındalığa 
dönüştüreceğiz” diyor.

Altınordu Belediye Başkanı 
Aşkın Tören, “Yarınlarımız olan 
çocuklarımızı, gençlerimizi 
yürekten seviyor, onlara hizmet 
etmekten gurur duyuyorum. 
Ayrıca bir Belediye Başkanı ve 
onların bir abisi bir arkadaşı 
olmaktan da büyük keyif 
alıyorum.” dedi. Tören “Kafe 
ile Down sendromlu gençlerin 
kendi yeteneklerini keşfederek 
özgüvenlerinin gelişmesine, 
sosyal hayatın ve çalışma 
hayatının içinde yer almalarına 
ve ekonomik olarak özgür 
olmalarına katkıda bulunacağız. 
Öte yandan proje kapsamında 
Altınordu Belediyemiz tarafından 
Down sendromlu gençlere 
rehberlik hizmeti de vereceğiz. 
Alınan rehberlik eğitimi ile 
gençlerin iletişim ve mesleki 
becerilerini artırarak güçlü, 
özgüvenli ve cesaretli olmalarını 
sağlamış olacağız” diye konuştu.

hızlandıracak, onların farklılığını 
toplumsal farkındalığa dönüştürecek 
‘52+1 Down Menekşe Kafe’ 
projesinde çalışmalarını tamamladı.

Herkes eşit fırsatlara sahip 
olmalı
Altınordu’daki herkesin eşit fırsatlara 
sahip olması için çalıştıklarını aktaran 
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KISA HABERLER

İstanbul Beyoğlu 
Belediyesi GAlAtA’dA turİSt SEvİNcİ

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi

İstanbul’da ‘akdenİz’ esİntİsİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
iştiraki BELTUR A.Ş.’nin işletmesini 
bu yıl devraldığı plajlar, Haziran 

Beyoğlu’nun gözde mekanlarından 
birisi olan Galata bölgesi, yeni 
normale dönüşle birlikte yerli ve 
yabancı misafirlerini ağırlamaya 
başladı. Virüs salgınına karşı alınan 
tedbirler kapsamında hayatın 
normale dönmeye başladığı bölgeyi 
ziyaret eden Beyoğlu Belediye 
Başkanı Haydar Ali Yıldız esnaf 
ve vatandaşlarla bir araya gelerek 
taleplerini dinledi. Bölgeyi ziyaret 
eden yerli ve yabancı turistlerle de 
sohbet eden Başkan Yıldız bölgenin 
tarihi ile ilgili kendilerine bilgi verdi. 
Başkan Yıldız daha sonra müzeye 
dönüştürülme kararı alınan Galata 
Kulesi’ndeki restorasyon çalışmalarını 
inceledi. Vatandaşların Galata 
Kulesi’ndeki restorasyon çalışmalarıyla 
ilgi sorularını da cevaplandıran 
Başkan Yıldız, “Galata Kulesi müzeye 
dönüştürülüyor. İçerisinde İstanbul’un 
tüm güzelliklerinin yer aldığı dijital bir 
sergi olacak” ifadelerini kullandı.

ayında hizmete açılmıştı. Bu yıl İstanbul 
plajlarında yazın çok renkli geçeceğini 
açıklayan BELTUR A.Ş., yaz sezonunun 
ilk etkinliklerinin startını vererek sözünü 
tutmaya başladı. BELTUR A.Ş.’nin işlettiği 
plajlardan Kadıköy Caddebostan 1 
Plajı’nda düzenlenen beach volley (plaj 
voleybolu) turnuvası renkli görüntülere 
sahne oldu. 11-12 Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleştirilen turnuvaya, 
İstanbullular da büyük ilgi gösterdi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 
BELTUR A.Ş. Pazarlama Müdürü Işıl Zorlu, 
“Biz bu aktiviteyle Akdeniz sahillerinin 
renkli havasını İstanbulluların ayağına 
getirmeyi amaçladık. Bu büyüklükte bir 
plaj etkinliğini belki de İstanbul’da ilk 
defa görüyoruz. Bunu gerçekleştirmek 
de BELTUR’a nasip oldu. Plajlarımızı 
yüzme dışında keyifli aktivitelerle de 
hareketlendirmek istedik. Yakında sporla 
sınırlı kalmayan aktivitelerle bu yazı çok 
eğlenceli geçireceğiz” dedi.
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KISA HABERLER

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

2 bİn 297 kİşİye evde destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı’nın yürüttüğü ‘Evde Bakım 
ve Sağlık Hizmeti’ aralıksız bir şekilde 
sürüyor. 63 kişilik ekip ile ihtiyaç sahibi 
ile dezavantajlı kesimlerin temizlik, 
kişisel bakımlarının yanı sıra, sağlık 
ve psiko-sosyal destek gibi ihtiyaçları 
da karşılanıyor. 17 ilçede devam 
eden ‘Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti’ 
kapsamında 2 bin 497 kişiye hizmet 
veriliyor. Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanı Ayhan Ergün, “Yaşlı 
bakım hizmetlerinden faydalanmak 
isteyen vatandaşlarımız telefonla 
kendileri veya yakınları arayarak kayıt 
oluşturuyor. Evde Sağlık Hizmetinde 
ise pansuman, enjeksiyon, tansiyon 
ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki 
için kan örneği alma gibi birinci 
basamak sağlık hizmetleri de veriliyor. 
Vatandaşlara verilen temizlik ve sağlık 
hizmetlerinin yanı sıra saç kesimi, sakal 
tıraşı, el ve ayak bakımı ile kişisel bakım 
hizmetleri de sağlanıyor” dedi. 

İhtİyAç SAhİplErİNE EŞyAAnkara Beypazarı 
Belediyesi

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü yapılan çalışmalarla 
ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sararak 
her yıl binlerce aileye umut oluyor. 
Beypazarı Belediyesi Sevgi Evi’ne 
yardımsever vatandaşlar tarafından 
bağışlanan kullanılabilir durumdaki 
her türlü ev eşyası ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılıyor. 
Yardımseverlerin bağışlarıyla 
büyüyen Sevgi Evi’ne isteyen herkes 
kullanmadıkları eşyalarını bağış 
yapabiliyor. Kullanılabilir durumdaki 
eşyalarını vermek isteyen vatandaşlar 
0312 762 25 10 numaralı telefonu 
arayarak görevlilere eşya bağışı 
yapmak istediklerini belirtmeleri yeterli. 
Belediye ekipleri verilen adresten 
eşyaları alıp, Sevgi Evi’ne getiriyor ve 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor. 
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KISA HABERLER

Kastamonu 
Belediyesi GErçEğİ ArAtMAyAN tAtbİkAt

Çankırı 
Belediyesi Olası taşkınlara önlem

Çankırı Belediyesi, şehir merkezinde 
bulunan yağmur suyu boy ızgaralarının 
tamiratlarına başladı. Su ve 
Kanalizasyon Müdürlüğü, özelikle 
şehir merkezinde yoğun yağışlardan 
ve meydana gelebilecek taşkınlardan 
etkilenmemek için belirlediği 
yağmursuyu ızgaralarını daha verimli 
hale getirecek. Su ve Kanalizasyon 
Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Abdülhalik 
Renda ve Cumhuriyet Mahallelerinden 
başladığı çalışma kapsamında; Şehit 
Uğur Hiçyılmaz ile Elif Caddelerinde 
bulunan yağmur suyu boy ızgaraları 
yenilendi. Belediye Başkanı İsmail Hakkı 
Esen, ekonomik ömrünü tamamlayan 
ızgaraların yenilenme çalışmalarının, 
yoğun yağışlarda üst kısımlardan gelen 
yağmur sularının düzgün bir şekilde 
deşarj edilmesi ve araç trafiğine engel 
olmaması açısından önemli olduğunu 
söyledi. 

Kastamonu’da AFAD koordinasyonunda 
deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat 
kapsamında Kastamonu Vali Avni Çakır 
afet ve acil durum yönetiminde görevli 
tüm kurumları acil koduyla toplantıya 
çağrıldı. İl Genelinde kurumların 
katılımıyla gerçekleştirilen gerçeği 
aratmayan tatbikatta Kastamonu 
Belediyesi tüm birimleriyle olası bir 
afete hazır olduğunu gösterdi. Vali 
Avni Çakır’ın talimatları doğrultusunda 
Kastamonu Belediye Başkan Vekili 
Mehmet Yurt, belediye birimlerine 
acil koduyla yönergelerini geçti. 
Kastamonu Belediyesi Afet ve Acil 
Durum yönetmeliğini başlatarak 
gerçeği aratmayan bir tatbikata imza 
attı. Kastamonu Belediye Başkan Vekili 
Mehmet Yurt, “Rabbim afetlerden 
bizleri korusun. Gerçeği aratmayan bu 
tatbikatta Kastamonu Belediyesi olarak 
her şarta hazır olduğumuzu göstermiş 
olduk.” dedi.
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KISA HABERLER

Malatya 
Büyükşehir 
Belediyesi

MAlAtyA’dA lAvANtA ürEtİMİ

Giresun 
Belediyesi Pazar kaldırımla tanıştı

Giresun Belediyesi, şehrin 
modernizasyonu ve yaşam kalitesini 
artırma hedefi doğrultusunda yol ve 
kaldırım yenileme çalışmalarına devam 
ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
ekiplerce, şehrin dört bir yanında yol 
bakım-onarım ve yenileme çalışmaları 
devam ederken, bir yandan da kaldırım 
çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 
Aksu Mahallesi Abacıbükü mevkiinden 
yeni hastane yönüne (Pazar Sokak) ilk 
kez kaldırım çalışması yapıldı. Yaklaşık 
600 metre uzunluğundaki çalışmasının 
yüzde 50’lik bölümü tamamlandı. Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Aksu 
“Ekiplerimizce bir yandan asfalt, bakım 
ve onarım çalışmaları ile yeni yol ve yol 
genişletme çalışmaları sürdürülürken, bir 
yandan da kaldırım-tretuvar yenileme ve 
bakım-onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. 
Yapılan planlama kapsamında cadde ve 
sokaklarımızdaki kaldırımlarda da hummalı 
bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalarımızla 
şehrimizin yaşam kalitesini yükseltmek 
istiyoruz.” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteğiyle Arguvan’da lavanta üretimi 
gerçekleştirildi. Malatya Valisi Aydın 
Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan’la birlikte lavanta hasat 
çalışmalarını yerinde inceleyerek hasat 
yaptı. İnceleme gezisinde bir konuşma 
yapan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet 
Kızıldaş, lavanta hakkında bilgiler verdi 
ve İl protokolünü ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyduklarını ifade etti. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarım 
ve Orman İl Müdürlüğünün de katkılarıyla 
güzel bir lavanta bahçesinin ortaya çıktığını 
kaydederek, “Hem ilaç hem de kozmetik 
sanayinde değer ifade eden lavantanın 
burada yetiştirilmesinden dolayı emeği 
geçen herkese teşekkür ederim” dedi. 
Vali Aydın Baruş, lavantanın bilinçli olarak 
tarımı yapıldığında ciddi ekonomik getirisi 
sağlayan bir bitki olduğunu söyledi. 
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SPOR HABERLERİ

Aydın Büyükşehir 
Belediyesi sultanlar sezOnu açtı

Trabzon 
Büyükşehir 
Belediyesi

yAz Spor oyuNlArı bAŞlAdı

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev 
sahipliğinde, Akçaabat Belediyesi 
ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş 
birliğinde hayata geçirilen Yaz Spor 
Oyunları’nın açılış törenine çocuklar, 
gençler ve sporseverler yoğun ilgi 
gösterdi. Folklor ekibinin de yer aldığı 
açılışta, sporcu minikler yaptıkları gösteri 
ile beğeni topladı. Açılışı gerçekleştiren 
yetkililerin gençlerle birlikte futbol, 
voleybol ve hentbol oynaması da 
renkli görüntüler oluşturdu. Trabzon 
Büyükşehir Belediyesinden yapılan 
açıklamada “Yaz Spor Oyunları ile 
ailelerimizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi 
pandemi sürecinin olumsuz etkilerinden 
biraz olsun uzaklaştırmak istedik” 
ifadeleri kullanıldı.

Bu yıl Avrupa Kupaları’nı hedefleyen 
Aydın Büyükşehir Belediyespor 
Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon 
hazırlıklarına başladı. Takımın sağlık 
sponsoru Medinova Hastanesi’nde 
sağlık kontrolünden geçen ekibe 
Kovid-19 testi de yapılırken tüm testler 
negatif çıktı.
Takımın şube sorumlusu Volkan 
Zeytin yeni sezonda Avrupa 
kupalarını hedeflediklerini belirtip 
“Yeni oyuncularla kadromuzu daha 
da güçlendirdik. Bu yıl ligde üst 
sıraların yanı sıra Avrupa kupalarını da 
hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Aydın 
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem 
Çerçioğlu ise takımdan beklentilerinin 
yüksek olduğunu söyleyip yeni 
sezonda Aydın’ın Sultanları’na başarılar 
diledi.
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SPOR HABERLERİ

İstanbul Bağcılar 
Belediyesi bAğcılAr’dA 2. lİG hEyEcANı

Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediyesi

Gebze sPOra dOyacak 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 
Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ne 
spor salonu ve yüzme havuzundan 
oluşan dev bir spor kompleksi inşa 
ediyor. Mahalle-okul tipi spor salonu 
ve kısa kulvar yüzme havuzundan 
oluşacak olan spor kompleksi, Gebze 
halkına hizmet verecek. Cumhuriyet 
Mahallesi’ne yapılan spor kompleksinin 
her iki yapısında da çalışmalar hummalı 
şekilde sürüyor. Yüzme havuzu olacak 
yapının çatı imalatlarına başlayan 
Büyükşehir ekipleri, spor salonu olarak 
kullanılacak yapının dış cephesini 
tamamladı. Zeminde 1070 metrekare 
alana sahip olacak mahalle tipi spor 
salonunun toplam kullanım alanı, 
bin 590 metrekare olacak. Yapının 
zemin katında FİBA onaylı pvc zemin 
kaplamalı basketbol ve voleybol 
kombine müsabaka sahası yer alacak

Koronavirüs nedeniyle Mart ayında 
ertelenen ligde TFF tarafından maçların 
oynanmaması kararının ardından 
üst lige çıkma statüsü de belli oldu. 
Federasyon play-off oynanmadan 
üst lige çıkacak takımları belirlemek 
isterken kulüplerin büyük bölümünün 
ise adil olması için play-off istiyordu. 
Yapılan görüşmelerde Futbol 
Federasyonu Yönetimi, 2. ve 3. liglerde 
grup birincilerinin üst lige çıkarılmasına, 
ikinci ve beşinci takımların Antalya’da 
toplanarak tek maç eleminasyon 
sistemine göre oynayacakları 
karşılaşmalar sonunda üst lige yükselen 
takımların belirlenmesine karar verdi. 
Buna göre Kadın Futbol 3. Lig 1. 
Grup’ta 28 puanla lider durumda olan 
Bağcılar Evren Spor Kulübü de 2. Lig’e 
yükseldi. 
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İstanbul 
Beylikdüzü 
Belediyesi

yaşam vadİsİnde sPOr

Ankara 
Yenimahalle 
Belediyesi

tENİS hEyEcANı bAŞlıyor

Ülkemizde revaçta olan spor dallarının 
yanı sıra gelişmekte olan spor dallarına 
da büyük önem veren Yenimahalle 
Belediyesi, hem 7-14 arası çocuklar 
hem de yetişkinler için Badminton 
ve açık tenis eğitimlerine başlıyor. 
Alanında profesyonel antrenörler 
eşliğinde haftada 2, ayda 8 saat 
sürecek olan eğitimlerde başarılı 
çocuklar ise Yenimahalle Belediyesi 
Spor Kulübü’nden lisans alarak sporcu 
olmaya hak kazanacak. Yenimahalleliler 
kulübün internet adresinden başvuru 
formunu online olarak doldurabilir ya 
da 0 312 344 88 86 numaralı telefonu 
arayarak Spor kulübünden ön kayıt 
yaptırabilirler. Yenimahalle Belediyesi 
olarak her zaman sporun ve sporcunun 
dostu olduklarını hatırlatan Başkan Fethi 
Yaşar “Spora yapılan yatırım geleceğe 
yapılan yatırımdır” dedi.

“Sosyal mesafeni ve sağlığını koru, 
spor yap” sloganından hareketle ilçede 
yaşayan 7’den 70’e tüm vatandaşları 
spor yapmaya teşvik eden Beylikdüzü 
Belediyesi, Yaşam Vadisi’nde spor 
etkinliklerini başlattı. Beylikdüzü 
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
etkinlikler kapsamında Yaşam Vadisi 
1. Etap içerisinde farklı noktalarda 
Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 
pilates; Salı, Perşembe, Cumartesi 
günleri Tai-Chi dersleri her biri 
alanında uzman eğitmenler tarafından 
vatandaşlarla buluşuyor. Müdürlük 
tarafından her yıl düzenli gerçekleşen 
ve kayıt işlemi gerektirmeyen 
etkinliklerde vatandaşlar ücretsiz olarak 
spor yapma imkanı buluyor. 
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Bursa Osmangazi 
Belediyesi hEr yEr yEŞİl bEyAz

Balıkesir Edremit 
Belediyesi basketbOla tam destek

Edremit Belediye Başkanı Selman 
Hasan Arslan, Edremit Belediyesi 
Gürespor Kulübü Başkanı Ahmet 
Çetin ve kulüp yöneticileri ile 
bir araya geldi. Başkan Arslan, 
“Edremit ismimizin gururla anılmasını 
sağlayan Gürespor takımımıza her 
zamankinden daha fazla, hep destek, 
tam destek” dedi. Edremit Belediyesi 
Gürespor Kulübü Başkanı Ahmet 
Çetin de yaptığı açıklamada “Edremit 
Belediye Başkanımız Sayın Hasan 
Arslan’ı ziyaret ederek önümüzdeki 
sezon ile ilgili görüştük. Kendileri 
önümüzdeki sezon da takımımıza 
desteklerini arttırarak devam edeceği 
sözünü verdiler. Edremit’te basketbol 
heyecanı devam edecektir. Geleceğe 
umutla bakıyoruz” dedi.

Şehrin takımına sahip çıkan 
Osmangazi Belediyesi, şampiyonluk 
yaşadığı Süper Lig’e yeniden dönmek 
için ter döken Bursaspor’a desteğini 
esirgemiyor. Yakaladığı başarılı 
grafikle emin adımlarla ilerleyen 
takıma moral vermek adına tüm 
imkanlarını seferber eden Osmangazi 
Belediyesi, ilçedeki cadde, sokak 
ve kültür merkezlerini yeşil beyaz 
bayraklara bürüdü. Belediye ekipleri 
tarafından asılan bayraklar, taraftar 
ve vatandaşların büyük beğenisini 
topladı. Takıma inançlarının sonsuz 
olduğunu belirten Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 
“Takımımız, inşallah kalan maçlarda 
istediği sonuçları alarak şampiyon 
olacaktır.” dedi.








