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PROF. DR. NACİ GÖRÜR: DEPREM OLACAK!
NEYİ BEKLİYORUZ? NİÇİN BEKLİYORUZ?

ASLINDA DEPREM

Yakın tarihin ‘en büyük felaketi’ olarak nitelendirilen 17 Ağustos Depremi hâlâ hafızalarımızda. Özelkalem sadece 

binalara değil, toplumsal yaşama da etki eden deprem gerçeğini Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Murat Balamir ve 

Avcılar Belediye Başkanı Turhan Hançerli ile Prof. Dr. Ruşen Keleş moderatörlüğünde tartışmaya açtı.

Kentlerde sağlıKlı tarım
TARIM ÖNEMİNİ  
PANDEMİDE hATIRLATTI

UnUtUlmayan hoca
CEvAT GERAY YOL 
GÖSTERMEYE DEvAM EDİYOR

orman yangınları ve Kentler
MÜCADELE YANGINDAN ÖNCE 
BAşLAMALI



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

atıldığına bakın. Köşesine bucağına bakın. Dağına taşına bakın. 
Türkiye’nin görülecek çok yeri, çok yanı var.

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

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



#herşeygüzelbirtürkiye 

Yapılacak canlı yayınlardan haberdar olmak isterseniz, abone olmayı 

ve abone ol butonunun yanındaki çan simgesinden bildirimleri açmayı 

unutmayın. Abone ol: 

http://www.youtube.com/c/Özelkalemtv

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

konuklar her Çarşamba özelkalem tv’de bir kent meselesini masaya yatırıyorlar.

Her Çarşamba yerel yönetimlerin nabzı Özelkalem tv’de atıyor

Katılımcı Yönetim    2 Temmuz Çarşamba 15.00-17.00

Kentlerde Sağlıklı Tarım  9 Temmuz Çarşamba 15.00-17.00

Efsane Dekan  
Prof. Dr. Cevat Geray’ı Anma 23 Temmuz Çarşamba 15.00-17.00

Orman Yangınları ve Kentler 12  Ağustos Çarşamba 15.00 | 17.00

Aslında Deprem   19 Ağustos Çarşamba 15.00 | 17.00

İzle Bizi 

Türkiye
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6-9
Cevat Geray  
yol Göstermeye 
devam edİyor

Çağımızın fenomenlerİ: 
Beledİyeler!

artık bir binadan fazlası 
olan belediyeler içinde 
bulunduğumuz çağda her an 
ulaşılabilir durumda.

56-57

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
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10-21
KaPaK KoNUsU

aslINda dePrem

17 ağustos depremi’nin 
üzerinden yıllar geçmesine 
rağmen bu yıkım hâlâ hafızlarda 
tazeliğini koruyor. özelkalem bu 
gerçeği uzmanlarıyla masaya 
yatırdı. Uzmanlar ‘depreme ne 
kadar hazırız?’ sorusuna cevap 
aradı.

44-49
KatIlImCIlIğa çoK daha fazla 
İhtIyaCImIz var

arşivden Güzel Bir türkiye

İstaNBUl-lİzBoN 

Bu Ben miyim Sen misin?

32-42 52-55
Prof. dr. doğaNay tolUNay

orman yangınlarıyla mücadele 
yangından önce başlamalı

KÜlTÜr SanaT

BodrUm’dan SanaT fıŞKırıyor!
yaramaz noTalar danSı

58-59
Beledİye KIsa haBerler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

TaBlo yUVaSına dÖndÜ

ordu Büyükşehir Belediyesi:

KomŞUya yardım elİ

62-65

Tarım Önemİnİ

pandemİde haTırlaTTı

Kentlerde sağlıklı tarım nasıl 
yapılacak? neyi doğru, neyi 
yanlış yapıyoruz? İşte bu 
soruların cevaplarını aradılar. 

22-31

sosyal sorUmlUlUK

Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi: 
Bu markette herşey ücretsiz!

Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Büyükşehirden anlamlı hizmet

60-61
sPor haBerlerİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi:
ercİyeS’Te gUrUr gÜnÜ

Van İpekyolu Belediyesi:
Spor aKademİSİ aÇılıyor

66-69
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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN

Merhaba Türkiye

Yazın tam ortasındayız... 

Özelkalem Dergisi Temmuz-Ağustos 
sayısı da mevsim gibi… Dopdolu ve 
sıcacık…

Özelkalem.tv’de ilgiyle izlenen ve 
önemli konuları uzmanları ile masaya 
yatırdığımız Çarşamba Oturumları 
Özelkalem Dergi’de de okunabilsin diye 
bu sayımızda yer alıyor.

Bundan sonraki oturumları da dergiye 
dahil etmeye devam edeceğiz.

Bu sayımız tam iki sene önce 
kaybettiğimiz Özelkalem Dergisi 
Danışma Kurulu Üyesi ve Yerel Yönetim 
Ödülleri Jüri Onursal Başkanı olan 
‘Efsane Dekan’ olarak bilinen Prof. Dr. 
Cevat Geray’a saygı duruşuyla başlıyor.

Prof. Dr. Cevat Geray’ın çok emek 
verdiği ‘Kırsal Kalkınma’ konu başlığını; 
birlikte çalıştığı mesai arkadaşları, 
öğrencileri ile ele aldık. Moderatörlüğü 
ise ‘yol arkadaşım’ dediği Prof. Dr. 
Ruşen Keleş üstlendi.

Daha sonra ‘Katılımcı Yönetim’ konusu 
tartışıldı oturumlarımızda…. ‘Kentler 
ne kadar demokratik ne kadar katılımcı 
yönetiliyor?’ diye sorduk yetkililere ve 
bilgililere…

Ve kapak konumuz ise Türkiye’nin 
deprem gerçeği oldu… Sadece binalara 
değil, toplumsal güvene de ağır hasar 
veren deprem konusunda yapılanları, 
yapılması gerekenleri, bir türlü 
yapılamayanları konuştuk.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli 
ve bilim insanlarının söyledikleri hiç de 
umursanmayacak bilgiler değildi. Olası 
depremler hakkında sürekli uyarılar 
yapan Prof. Dr. Naci Görür Hocamız 
“Neyi bekliyoruz, niye bekliyoruz?” 
sorusunu yönelterek olası İstanbul 
depreminde büyük hasarlar görecek 
ilçeleri açıkladı. Artık önlemlerin 
alınmasını istedi, yüreğimizi hem 
hoplattı hem de sızlattı aslında…

Doğal afetler için en önemli tedbir 
hazırlıklı olmak. Bu hazırlık da merkezi 
yönetim ve yerel yönetimlerin önemli 
sorumlulukları ve görevleri arasında.

Tam 21 yıldır konuşulan olası İstanbul 
depremi için görüyoruz ki depreme 
hazırlık konusunda çok yetersiziz. Kırk 
bin binanın yıkılmasının beklendiğini de 
biliyoruz. 

Bu oturumlarda Avcılar Belediye Başkanı 
Turan Hançerli’nin de depreme en 
hazırlıklı belediye başkanı olduğunu 
gördük…

Ve içinde bulunduğumuz ayların korkulu 
rüyası orman yangınları…Her yıl temmuz 
ve ağustos aylarında ormanlarımız yani 

ciğerlerimiz yanıyor. Peki bu yangınlar 
neden çıkıyor? Yangınları önlemek 
için neler yapılmalı? Yangından sonra 
izlenecek politikalar neler? Bütün bu 
soruları Prof. Dr. Doğanay Tolunay’a 
yönelttik. Tolunay çok önemli bilgiler 
vererek “Yangınla mücadele yangından 
önce başlamalı” dedi.

Önemli konuları uzmanlarıyla 
konuştuğumuz Çarşamba Oturumları 
bundan sonra da sürecek. Yerel 
yönetimlerin nabzı Özelkalem’de atmaya 
devam edecek. 

İzle bizi Türkiye!

Her şey Güzel Bir Türkiye için…

ERENGÜL BİLENSER
erengulbilenser@epr.com.tr
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Cevat Geray Anma

daİma kalbİmİzdesİn 

cevat hoca
bir insan hayatına ne kadar çok şey sığdırabilir?  nerelere temas edebilir? 
Yüzlerce gönüle nasıl sığabilir? kaç kişinin isminin önüne ‘efsane’ 
kelimesi eklenebilir?
İşte bu cümlelerin karşılığı olan efsane dekan cevat Geray hocamızı 
bundan tam iki sene önce kaybettik…
cevat hocamız tam 10 yıl bizimle birlikte yürüdü, eşsiz deneyimlerini 
bizimle paylaştı. 
cevat hocamız 8 yıl dergimizin Yerel Yönetim Ödülleri seçici kurul 
başkanlığını yaptı. 2 yıl da seçici kurul’un onursal başkanı oldu. 
Güzel bir türkiye için çıktığımız bu yolda el ele, gönül gönüle yürüdük… 
bilgeliği, tarafsızlığı, sorun çözmedeki ustalığı ile Yerel Yönetim 
Ödülleri’nin bugünlere gelmesinde öyle çok büyük emeği ve desteği vardı 
ki…
cevat hocamız binlerce öğrencinin yaşamına dokunmuş, arkasında 
sayısız değerli eser bırakmış ve bu ülkenin, 7 bölgenin, her ilin, her 
ilçenin, her mahallenin cennetten bir köşe olması için hayatı boyunca 
çabaladı.
biz aslında iki yıl önce, 88 yıla sığan yaşamı boyunca kent yaşamı ve 
yerel yönetimler konusunda çok önemli çalışmalar yapan; pek çok yerel 
yöneticinin hocası olan onurlu bir bilgeyi yitirdik…
aramızdan ayrıldıktan sonra bu kadar hoşça anılmasının ardında yalnızca 
hocalığı, akademisyenliği, yazdıkları bulunmuyordu… belki bunlardan 
daha çok, çevresindeki insanlara davranış biçimiyle ve kurduğu ilişkilerin 
içtenliğiyle gönüllerimizde yer etti hocamız.
Güzel türkiye’mizin yetiştirdiği en iyi şairlerden olan turgut Uyar, cemal 
süreya’nın ölümünün ardından “cemal süreya ölmüş diyorlar İlahi azrail, 
cemal süreya ölür mü hiç?” diye yazmıştı. biz de aradan geçen bu iki 
yılda “İlahi azrail efsane dekanımız ölür mü hiç?” diyoruz.
türkiye’nin büyük bilgesi hâlâ bizlere yol göstermeye devam ediyor. 
seni hiç unutmayacağız cevat hoca…
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Cevat Geray Anma

daİma kalbİmİzdesİn 

cevat hoca
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Cevat Geray Anma

2 yıl önce aramızdan ayrılan 
Prof. Dr. Cevat Geray’ı 
Özelkalem.tv’de ‘Türkiye’de 
Kırsal Kalkınma’ oturumunda 
andık. Canlı yayınlanan 
oturumda Geray’ın eski 
öğrencileri ve meslektaşları 
‘Hocamız yol göstermeye 
devam ediyor’ dediler.
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Cevat Geray Anma

Cevat Geray 
YOL GÖSTERMEYE DEvAM EDİYOR

23 Temmuz 2018’de 
kaybettiğimiz, kent bilimci, 
akademisyen ve Siyasal Bilgiler 
Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. 
Cevat Geray Özelkalem’de 
anıldı. Oturumun moderatörlük 
görevini üstlenen Prof. Dr. 
Ruşen Keleş Geray’ın yıllarca 
kırsal kalkınma konusunda 
çok çalışmalar yürüttüğünü 
söyledi, Hindistan’a kadar 
giderek oralarda incelemeler 
yaptığını ve Devlet Planlama 
Teşkilatı’na önemli veriler 
sağladığını dile  getirdi. 
Kırsal kalkınma konusunda 
geçmişte yapılmaya çalışılan 
değişikliklerin yetersiz olduğunu 
belirten Keleş, 1963’ten itibaren 
toplum kalkınması gibi birtakım 
önerilerin ortaya atıldığını, 
Cevat Geray’ın da bu konularda 
çalışmalarını sürdüğünü söyledi. 
Günümüzde Geray’ın verdiği 
bu derslerin Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nde devam ettiğini 
sözlerine ekleyen Keleş, pek çok 
öğrencinin bu konularda doktora 
derecelerine ulaştığını söyledi.

türkiye’nin kalkınmasına  
ışık tuttu

Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç Cevat Geray’ın 

kendilerine yol gösterip 
yardımcı olduğunu belirtti. 
Geray’ın dolu bir hayat 
yaşadığını söyleyen Büyükkılıç, 
“Ülkesi için, insanı için çalışan 
hocamızla gurur duyuyoruz” 
dedi. Geray’ın kalkınmanın 
kırsaldan başlayacağını 
gündeme taşıdığını belirten 
Büyükkılıç, “Geray Hocam 
doçentlik tezini de Kayseri’de 
yapmıştı. Benim açımdan 
Kayserili de olmuş değerli 
bir bilim adamı. Cevat 
Hocam çok öngörülü bir 
insandı. Kırsalın önemini çok 
önceden gündeme taşıyarak, 
Türkiye’nin kalkınmasına 
ışık tutmuştur.” dedi. Ürgüp 
Belediye eski Başkanı Bekir 
Ödemiş ise Cevat Geray ile 
ilk temasının 1990 yılında 
olduğunu söyledi: “Ankara’da 
Gölbaşı Belediye Başkan 
Yardımcısı’ydım. O tarihte 
vilayetler evinde, göl kenarında 
otururken, Mogan Gölü 
vs. hep bir sorun olmuştur 
Ankara için. Cevat Hocam 
‘Yahu bu gölü Türkiye’nin 
gündemine, dünyanın gündemi 
getirmek için niye bir kurultay 
yapmıyoruz?’ dedi. Mogan ve 
Eymir göllerine ilişkin kurultay 
fikrinin babasıydı. Bir diğer 
özel yanı da 2000 yılında 

TEMMUZ-AĞUSTOS 2020

Prof. Dr. Ruşen Keleş
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Cevat Geray Anma

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Erdoğan Bilenser’in 
ev sahipliğinde, orada kurmuş 
olduğumuz Tarihi Kentler Birliği 
dolayısıyla Cevat Hocayla çok 
yakın ilişkilerimiz oldu.”

‘hepimize çok katkıları oldu’

Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün de 
“Sevgili Cevat Hocayla ben 
Tarihi Kentler Birliği nedeniyle 
bir araya geldik. Bursa’da 
sevgili başkanımızla birlikte 
kurucu üye olarak görev 
aldık. Daha sonra da yönetim 
kurulunda uzun süre görev 
yaptık. Cevat Hoca da pozitif 
bir enerjiyle, dizlerinden çok 
sıkıntıları olmasına rağmen, her 
toplantıya mutlaka katılmaya 
çalışır, bu toplantılar da çok 
aktif rol alır, bizlere çok katkıları 
olurdu” dedi.
Prof. Dr. Can Hamamcı 
da “1977 yılında Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’ne Şehircilik 
Kürsüsü’ne asistan olarak 

girdiğimde Cevat Hocanın 
İdare ve Siyaset Bölümünde 
Kooperatifçilik adlı bir dersi 
vardı. O yıllarda Fakülte Dekanı 
olan Cevat Hoca, dönemin 
özel koşulları nedeniyle derse 
yeterince vakit ayıramıyordu 
ve benden derse girmemi rica 
etti. Böylece Kooperatifçilik, 
Cevat Hoca’nın yardımıyla 
verdiğim ilk ders oldu. Fakülte 
dışında kaldığı yıllarda Cevat 
Hoca Kent-Koop’ta danışman 
olarak görev aldı ve bu kez de 
Konut Kooperatifleri üzerine 
ufuk açıcı çalışmalarla yol 
göstermeyi sürdürdü. Anılan 
dönemde ben Kent-Koop 
içinde yer alan bir kooperatifin 
başkanı olduğumdan Cevat 
Hoca ile sık sık bir araya 
gelebiliyorduk.” dedi. “Cevat 
Hoca ile yalnız akademik ilgi 
alanlarımız üzerinde değil, 
güncel yurt ve dünya konularını 
da değerlendirirdik.” diyen 
Hamamcı “Hoca Fakülte’ye 
döndükten sonra bir süre 
Mersin Üniversitesi’ne geçti 

ve neyse ki; çabuk döndü. 
Dönüşünün ardından 
Fakülte’de düşüncelerimizin 
yanı sıra, aynı çalışma odasını 
da paylaştık. Emekli olduktan 
sonra da aynı emekliler 
odasında buluştuk. Ta ki; 
Cevat Hoca aramızdan ayrılana 
dek…Bana kırsal kalkınmayı, 
kooperatifçiliği, daha da 
önemlisi akademik yaşamın 
inceliklerini öğreten Sevgili 
Cevat Hoca’mın anısı önünde 
saygıyla eğiliyorum.” ifadelerini 
kullandı.

‘ondan çok şey öğrendik’

Prof. Dr. Ayşegül Mengi 
de “81-85 yılları arasında 
öğrenciyken Cevat Hoca 
fakültede değildi. 86’da 
yüksek lisana başlarken de 
yoktu. Ben o dönem yüksek 
lisansımı yaparken, toplu 
konut üretimleri hakkında 
bir tez yazıyordum Ruşen 
hocamla. Hocamın tavsiyesi 
üzerine bir tezimi Cevat Geray 

Dr. Memduh Büyükkılıç Dr. Osman Gürün Prof. Dr. Can Hamamcı Bekir Ödemiş 



hocaya göstermemi istedi. 
Ben de Kent KOOP’a gidip 
göstermiştim ve çok değerli 
katkılarda bulunmuştu. Daha 
sonra kaybettiğimiz ana kadar 
beraber çalışma fırsatı bulduk. 
Çok güzel günler geçirdik. 
Cevat Hocanın Kooperatifçilik 
ve Kırsal Gelişme Politikaları 
dersini ben üstlendim. İyi ki 
de üstlenmişim.” dedi. Dr. 
Hasan Hüseyin Doğan da “Ben 
de Cevat Hoca’nın öğrencisi 
olamadım maalesef. Çünkü 
görevine son verilmişti” dedi 
ve şöyle devam etti: “Cevat 
Hocamın kırsal kalkınmaya, 
kooperatifçiliğe ve köye, kır 
kalkınmasına gönül vermesi 
nerden geliyor diye merak 
saldım. Kendisi köy çocuğu 
değil. İki noktaya bağlıyorum 
bunu. Birincisi, Şehircilik 
Kürsüsü’nü Fehmi Hocam 
yürütürken hem Ruşen 
Hocam hem Cevat Hocam 
asistan olarak geliyorlar ama 
Fehmi Hocam aynı zamanda 
köy öğretmenliği de yapıyor. 
Bu köy öğretmenliğinin 
acaba bir etkisi olabilir mi 
diye düşünüyorum. İkincisi, 

Ruşen Hocam araştırma 
görevlisi olmadan önce, 
önce Bursa’da daha sonra 
İstanbul’da, ardından da 
Antalya’da kaymakam vekilliği 
ve kaymakamlık yapmış. 
Daha sonra Rize’nin İkizdere 
ilçesinde kaymakam vekilliği 
yapıyor ama oradaki bir kişinin 
birden fazla evlilik yaptığını 
görüyor. Ama bunlar nikahlı 
değiller, miras sorunu çıkıyor. 
Buradan yola çıkarak yaptığı 
çalışma hukukta da yerini 
buluyor. Bunun da etkisi var 
diye düşünüyorum.”

‘afetle ilgili önemli uyarıları 
vardı’

Doç. Dr. Hayriye Şengül’e de 
“Cevat hocam ‘Kentsel rantı 
önceleyip eğer afeti ikinci 
plana atarsanız en önemli 
unsur olan insan unsurunu 
ve kentleri birer yıkıntı haline 
dönüştürürsünüz’ uyarısı 
yapmıştı” dedi ve şöyle devam 
etti: “Ayrıca mülki idarede 
görev alacak kaymakamlara, 
afet yönetiminin anlatılması 
konusunda ders vermek 

üzere yüksek lisansta ders 
açılmış ve daha sonrada 
doktora düzeyinde Afet 
Yönetimi dersinin konulmuş 
olması Türkiye’nin bir şansıdır. 
Böyle bir ders konulmasıyla, 
afet yönetiminin sadece bir 
yer bilim açısından değil 
yönetim açısından da çözüm 
üretilmesini gerektiğini 
Cevat hocam çok güzel bir 
şekilde ifade etmişti.”  Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Eski 
Başkanı Murat Karayalçın 
da “1972-73 yıllarında 
Devlet Planlama Teşkilatı 
müsteşarlığında Türkiye’de 
kırsal yerleşim dokusunun 
akılcı bir yapıya kavuşturulması 
için çalışmalar başlatmıştı. 
Bunu kaymakamlarla, 
valilerle gerçekleştirmenin 
yararlı sonuçlar vereceğini 
düşünmüştük. 40 bin 
köyün tümüne kamu 
yatırımları götürmek yerine, 
kaymakamların, valilerin uygun 
bulacakları sayıda köyü seçip, 
orayı merkez köy ilan edip 
yatırımları orada toplamanın 
hem kırsal gelişmenin 
rasyonelleştirilmesi için 
hem de kamu kaynaklarının 
savurganlığının önlenmesi için 
yararlı olacağını düşünmüştük. 
Cevat Hoca da merkez köy 
projesine çok ilgi göstermişti. 
Ankara’da Batıkent projesinin 
gerçekleşmesi için beraber 
çalışmıştık. Türkiye Kent 
Kooperatifleri Merkez Birliği’nin 
kuruluşunda da hocamızdan 
yararlandık Sevgili hocamı 
rahmetle anıyorum.” dedi.

Prof. Dr.  
Ayşegül Mengi 

Dr. Hasan  
Hüseyin Doğan 

Murat Karayalçın
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Ülkemiz bir deprem ülkesi ve bu gerçek maalesef her geçen gün kendini 
daha çok hissettiriyor. 17 Ağustos Marmara Depreminin üzerinden tam 
21 yıl geçti, acılarımız ise hâlâ çok taze. Yakın bir gelecekte ise İstanbul 
için büyük bir deprem kapıda. Ülkenin kalbi İstanbul, adeta kalbini tutmuş 
şiddetli depremi bekliyor. Özelkalem bu gerçeği uzmanlarıyla masaya yatırdı, 
‘Depreme ne kadar hazırız?’ sorusuna cevap aradı.

ASLINDA DEPREM
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Yıllardır olası deprem tehdidini 
ve depremin yaratacağı yıkımı 
konuşuyoruz. Ülkede 20 milyon 
binanın 6.5 milyonu depremde 
yıkılma riski ile karşı karşıya. Bu 
gerçek ortada dururken Yakın 
tarihin ‘en büyük felaketi’ olarak 

nitelendirilen 17 Ağustos 1999 
depreminde can kayıplarının 
çoğunluğunun nedeni, 
binalarda eksik malzeme 
kullanımıydı.
Afetlere dayanıklı yerleşimler, 
fay yasaları, imar ve yapı 
üretiminin denetimi... Aradan
21 yıl geçti ve bunların hepsi 
adeta unutuldu. Bu yılın ocak 
ayında Malatya-Elazığ depremi 
yine Türkiye’nin bir deprem 
ülkesi olduğunu hatırlattı. 
Gözler şimdi olası İstanbul 
depreminde. Milyonlarca 
insan adeta çaresizce depremi 
bekliyor. Marmara depremi 
öncesindeki çalışmalarıyla, 
bir doğa olayı olan depremin 
“afete dönüşebileceği” uyarısını 
yapan, yıllar önce aramızdan 
ayrılan Jeolog Aykut Barka 
son çalışmalarından birine 
‘Depremini Bekleyen Şehir 
İstanbul’ adını vermişti. Bu 
çalışmanın üzerinden yıllar geçti 
ancak hazırlıklar hâlâ yetersiz. 
Olası İstanbul depreminin ayak 
seslerini duyuyoruz ama buna 

hazır değiliz. Uzmanların 
7.5 büyüklüğünde 
beklediği depremde
200 bin insanın 
hayatını kaybedeceği 
öngörülüyor, Ülkenin 
kalbi İstanbul, adeta 
kalbini tutmuş şiddetli 
depremi bekliyor. Resmi 
verilere göre depremde 
yıkılması beklenen en 
az 50 bin hasarlı bina 
var. 50 bin daire değil, 
50 bin bina... Yani 
milyonlarca insanın 
hayatı söz konusu. 17 
Ağustos depreminin 
21. yıldönümünde 
Özelkalem deprem 
gerçeğini masaya yatırdı. 
Moderatörlüğünü Prof. 
Dr. Ruşen Keleş’in 
yaptığı oturumda Prof. 
Dr. Naci Görür, Prof. Dr. 
Murat Balamir ve Avcılar 
Belediye Başkanı Turhan 
Hançerli Türkiye’deki 
deprem gerçeğini 
konuştular.
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Özelkalem’de Türkiye’nin 
deprem gerçeği masaya 
yatırıldı. Moderatörlük görevini 
üstlenen Prof. Dr. Ruşen Keleş, 
depremin Türkiye için büyük 
bir önemi olduğuna dikkat 
çekti. “Türkiye depreme hazır 
mı?” diye soran Prof. Dr. Keleş, 
“Ulusal Deprem Stratejisi ve 
Eylem Planı’nda toplanma 
alanlarından bahsediliyor. 
Fakat verilen rakamlara 
bakarsanız, toplanma alanı 
olarak öngörülmüş 496 tane 

ASLINDA DEPREM

yerin, yanlış uygulamalar 
sonucunda 77’ye düştüğünü 
görüyoruz. Bu atmamız 
gereken adımların atılmamış 
olduğunu gösteren açık bir 
örnek. 1999 Marmara Depremi 
üzerinden 21 yıl geçti. 18 bin 
dolaylarında insan yaşamını 
yitirmişti. Bu vesileyle devlet 
birtakım tedbirler alma ihtiyacı 
duymuştur. O tarihe gelinceye 
kadar yürürlükte 7269 sayılı 
bir yasamız vardı. Ama bunun 
yetersiz olduğu görüldüğü 

için 2005 yılında yürürlüğe 
giren belediye kanunumuza 
53’üncü maddesiyle acil 
durum planlaması eklenmiştir. 
Aynı şekilde büyükşehirlerin 
yönetimi ile ilgili 5216 sayılı 
kanuna eklemeler yapılmıştır. 
Yerel yönetimlerin afetlerden 
önce, afetler sırasında ve 
sonrasında alınması gereken 
önlemleri kendi başları almaya 
yeterli olamayacağı anlayışı 
hakim olduğu için merkezi 
yönetimin elinin bu alanda 
bulunması öngörüldüğü için 
2009 yılında AFAD kuruldu. 
Zorunlu deprem sigortası, 
yapı denetimi gibi konular 
da yine 99’da yaşadığımız 
deprem sonrası gündeme 
geldi. Ancak bana göre bu 
olay sadece bir yapı denetimi 
olmanın ötesindedir.” dedi. 
Keleş, Kanal İstanbul Projesi 
hakkında da “İstanbul’un 
nüfusu 16 milyon dolaylarında. 
Kanal İstanbul gerçekleştirilirse 
bu nüfus 24 milyona kadar 
yükselecek. İstanbul’un 
nüfusunun Türkiye’nin 4’te 
1’ine ulaştırılması halinde 
ne gibi felaketlere neden 
olacağını tahmin edemiyorum.” 
ifadelerini kullandı. 

Prof. Dr. Ruşen Keleş
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Oturumda konuşan Prof. 
Dr. Naci Görür ise önemli 
uyarılarda bulundu. “Bilim 
toplumu olmamanın, bilime 
önem vermemenin sancısını 
çekiyoruz” diyen Görür, 
“Türkiye Cumhuriyeti bir 
ordu besliyor değil mi? Ama 
bizim ordumuz her gün 
harbe girmiyor. Demek ki 70 
senedir bir ordu besliyoruz 
ama “Harp olmuyor neden 
ordu besliyoruz” denebilir 
mi? Dolayısıyla Türkiye’de 
deprem olmuyor değil… 
1509, 1688, 1766, 1789, 1894, 
1953, 1970, 1976, 1999, 2010 
ve ölen insanların sayısına 
bakıyorsunuz 100 binden 
fazla. Yani deprem oluyor ve 

ölüyoruz da… Yani genel olarak 
bizim toplumun, ‘Ya neden 
böyle depremi konuşuyoruz’ 
demelerini çok büyük bir 
aymazlık olarak görüyorum, 
daha dün 20 bin insanımızın 
öldüğü bir ülkedeyiz” ifadelerini 
kullandı. “1999 depremi olduğu 
zaman Marmara’nın altındaki 
fay sisteminin güneyinde 
olan blok 5 buçuk metre 
Marmara’ya doğru atıldı. 
Marmara’nın altındaki kabuk 
da tümüyle kırılmadığına göre, 
koca levha 5 buçuk metre 
batıya gelirse, 220 senede 
birikmesi gereken stresi 50 
saniyede oraya şırınga etti 
demek. Çünkü o bloğun yıldaki 
hareketi 2 buçuk santimetredir. 

O depremde 50 saniyede 5 
buçuk metre atıldıysa, 220 
senede birikecek olan stresi, 
50 saniyede, Marmara’nın 
altındaki kabuğa yükledi. 
Stres dediğim birim alana 
düşen kuvvettir” diyen Görür, 
“Bizim Marmara’da deprem 
beklediğimiz bu önümüzdeki 
zaman içerisinde olasılık 
yüzde 62. Onun için şimdi, ‘biz 
inanmıyoruz, insanların morali 
bozuluyor’ demek aymazlıktır. 
Büyük bir tehlikeyle karşı 
karşıyayız. Olduğu takdirde 
de 10 binlerce insanımızın 
can güvenliği tehdit altına 
girecektir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür 



16 ozelkalem.com.tr

Kapak Konusu ASLINDA DEPREM

Naci Görür şöyle devam etti: 
“Şöyle bir soru soruyorum. 
Neyi bekliyoruz? Niye 
bekliyoruz? Ülkemizdeki 
deprem kuşakları belli. Bu 
kuşaklar içerisinde yer alan 
yerleşim alanları belli. O 
kuşaklarda oluşabilecek 
deprem büyüklüğü belli. 
Periyot olarak ne zaman 
olabileceği belli. Deprem 
olursa ne kadar hasar alacağı 
ne kadar can kaybımız, mal 
kaybımız olacağı belli. Bütün 
bunlar bilinmesine rağmen 
biz neyi bekliyoruz? Depremin 
gelmesini mi bekliyoruz! Yani 
Türkiye Cumhuriyeti yıllardır 
planlamalar yapar değil mi? 

Bu ülkede insanların can 
güvenliğini sağlamak için 
deprem bölgelerindeki yerel 
yönetimlere, 5 yıllık planlar 
çerçevesinde belli bütçe verip, 
buraları depreme karşı güvenli 
hale getirmek için çalışmalar 
yürütülemez mi?” “Yani illa 
bizim depremle ilgili bir şey 
yapmamız için deprem olması, 
insanların ölmesi mi gerekiyor? 
Deprem olmadan önce ne 
yapacaksak yapalım. Buna 
risk yönetimi diyoruz. Bizim 
yöneticilerimiz maalesef afeti 
yönetmeye talip. ‘Bir deprem 
olsun, ondan sonra gerekeni 
yaparız’ anlayışı var. Halbuki bu 
da çağdaş bir yaklaşım değil. 

Olunca zaten insanlarımız 
ölüyor. Ondan sonra elbette 
yapacaksınız, başka yapacak 
bir şey de yok zaten. Ama 
önemli olan deprem gelmeden 
önce yapmak.” Risk altındaki 
ilçelere dikkat çeken Görür 
“Zeytinburnu, Bağcılar, 
Bakırköy, Küçükçekmece, 
Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt… 
Buralar çok riskli alanlar. 
Dolayısıyla buralarda şimdiye 
kadar kentsel dönüşüm çok 
hızlı devam edip, bu bölgelerin 
güvenli hale getirilmiş olmaları 
gerekirdi. Bu işlere girişmek 
lazım. Buraları depreme 
hazırlamak lazım.” uyarısında 
bulundu.
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“Yani bunu daha nasıl 
söyleyelim. Ben de bunu 
anlamıyorum. Kaldı ki iki tane 
de örneği var” diyen Naci 
görür şunları söyledi: “Benim 
kişisel bilgeliğimden dolayı da 
değil. Bunu her bilim insanı 
söylüyor. İşte Elazığ. Uyardık. 
Olmadı mı? Palu’yu uyardık. 
Bingöl’ü uyardık. Deprem 
olmadı mı? Biz kahin değiliz, 
bilim insanıyız. Bunu söylerken 
de bilimsel bir öngörüyle, 
endişeyle yaklaşıyoruz. Bunu 
bir mantığı var, bilimsel verileri 
var. Yani Marmara’da deprem 
olamayacak diyen aymazlık 
yapıyor. Bana göre haksızlık 
yapıyor, kendi ülkesine 

kendi insanına karşı bir 
sorumsuzluğun içindedir.”
“Marmara’da beklediğimiz 
deprem minimum 7.2 
büyüklüğünde olacaktır” diyen 
Görür depremin yerini de 
belirtti: “Büyük bir ihtimalle de 
Kumburgaz fay kolu öncelikle 
kırılacaktır. Yani Silivri açıkları ile 
Yeşilköy açıkları arasında uzanan 
fay kolu. Bu 75-80 kilometre 
uzunlukta, minimum 7.2 
deprem üretir. Bu fay kilitlidir, 
bu fay şu anda deforme oluyor, 
stres biriktiriyor. Kırılacağının 
emarelerini de İstanbul’da 
4.8, 5.8 gibi depremlerle 
gördük.” İkinci olasılığın ise 
Adalar fayı olduğunu belirten 

Naci Görür, “65 kilometre 
uzunluğunda ve en fazla 7 
şiddetinde deprem üretir” dedi. 
“Beklediğimiz depremde bizi en 
fazla korkutan yer İstanbul’un 
Avrupa yakasıdır” diyen Görür, 
“Anadolu Yakası da risklidir 
ama Avrupa yakasındaki risk 
daha fazladır. Avrupa yakası 
dediğimiz zamanda Boğaz’ın 
batısında olur. Zeytinburnu, 
Küçükçekmece, Avcılar jeolojik 
olarak depremde zayıflık 
gösterecek yerlerdir. Önce 
nereden başlanmalı diye 
sorsalar, biz bu ilçeleri söyleriz. 
Buralar diğer yerlere göre 
depremde daha fazla riskli 
olabilecek yerlerdir” dedi.
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Avcılar Belediye Başkanı 
Turan Hançerli de “1999 
depreminden sonra yönetmelik 
ve mevzuatlar değişti ama 
aradan 21 yıl geçti. Aslında 
ciddi bir değişimin olmadığı 
tespitini yapıyoruz” dedi. 
Hançerli, “Özellikle o dönemde 
konuşulan şeylerden bir tanesi 
de İstanbul nüfusunun daha 
fazla artmamasıydı. Yani 
İstanbul nüfusu 1999 depremi 
sırasında 10 milyon civarında 
ve artmaması gerektiği 
yönünde değerlendirmeler 
yapılıyordu. Avcılar’ın nüfusu 
da neredeyse 2 katına çıkmış 
durumda. Yeni yapılan yapılar 
da var ama o dönemdeki 
nüfusun evlerinin yenilenmesi 
için yapılmamış. Sadece 
yeni gelen insanlar için 
yapılmış. O dönem riskli 
yapılarda oturan herkes 

yine o evlerde oturmaya 
devam ediyor maalesef. 
Dolayısıyla 20 içinde çok yol 
kat edildi değerlendirmesi 
yapılırken bu nüfus artışının 
da dikkate alınması gerektiğini 
düşünüyorum. Bu geçen 20 yılı 

iyi değerlendirmedik maalesef. 
Bu 20 yıl biraz boş geçtiği 
kanaatindeyim” dedi.
Hançerli, “2007’de de Avcılar’a 
taşındım. Deprem kaygısı 
nedeniyle binadan binaya 
taşındık, daha sağlam binada 
oturmak istediğimiz için. 
Eşim bana ‘Sen gereksiz 
kaygılanıyorsun, bak deprem 
olmadı’ lafını da söyledi. 
Toplumda da bu şekilde bir 
düşünce var. Ama Elazığ 
depreminde mesela sembol 
olan ‘Sesimi duyan var 
mı?’ sözünü tekrar duyduk. 
Afet gerçekleştikten sonra 
yapılan çalışmaların çok zor 
olduğunu ve yol alamadığımız 
orada deneyimledim. Bizim 
yoğunlaştığımız şey binaların 
güvenli hale gelmesiydi. 5.8’lik 
Silivri depreminden sonra 
toplumda yeniden bir duyarlılık 
kazandı ve çalışmalarımız 
hızlandı diyebilirim. En büyük 
korkum, bu sürecin de 
unutulması” diye konuştu

Turan Hançerli 
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“Biz 2000 yılından önce 
yapılmış bütün yapıları riskli 
yapı olarak değerlendirdik” 
ifadelerini kullanan Hançerli, 
“11 bin 893 binamız var 
2000 yılı öncesinde yapılmış. 
Bu yapılarda kullanılan 
malzemelerin kalitesi, işçilik 
kalitesi, mühendislik hizmeti 
almamış olması ve yıpranma, 
korozyonu bir tarafa bırakırsak, 
ilgili yönetmelik ve mevzuat 
bugünkü mevzuata göre çok 
daha güçsüz kalıyordu. Bu 
yüzden bizim, 99’dan önce 
yapılmış yapıların riskli olduğu 
yönündeki kanaatimizin doğru 
olduğunu düşünüyoruz. 11 
bin 893 yapı için özel bir 
çalışma yaptık. Bir harita 
yaptık. Binaları sağlamlık 
duruma göre sınıflandırdık. 
Öncelikle müdahale edilmesi 
gereken yapıları biliyoruz. 

Şu ana kadar bakanlığın 
talimatıyla 354, Silivri depremi 
sonrasında gözlem yaptığımız 
incelemelere göre de 1400’ü 
aşkın bina için tebligatlar 
gönderdik. Bugün itibarıyla 
965 bina kentsel dönüşümden 
yararlandı. Seçildiğimiz 
günden bu yana da Avcılar’da 
3 bini aşkın konut yenilenme 
sürecine girdi. Biz binaların 
tahliye edilmiş olmasını 
önemli bir aşama olarak 
görüyoruz. Her gün ekiplerimiz, 
vatandaşlarla iletişim kurarak 
görüşmeler yapıyor ve kat 
maliklerinin uzlaşması ve 
harekete geçmeleri için 
çabalıyoruz” dedi. 
Hançerli, “Naci Hoca bir 
röportajında “Deprem 
gündemini halk olarak 
gündeminize alın ki siyasiler 
de konuyla ilgilensin” 

diyordu. Bu çok önemliydi 
çünkü siyasetin bu konuyla 
çok ilgilenmediğinin altını 
çizmek isterim. Çokça 
müdahale edemediğimiz, 
konuştuğumuzda faydası 
olmayacak konularda vakit 
kaybettiğimizi görüyorum. 
Deprem ne zaman olacak, 
nasıl olacak, büyüklüğü ne 
olacak konularıyla zaman 
kaybediyoruz. Bunlar 
siyasetçilerin konusu değil 
bilim insanlarının konusu. Peki 
biz neler yapacağız? 1999 
yılında deprem olduğunda 
sanki yeni bir şeyi keşfetmiş 
gibi davrandık. Halbuki 
deprem bizim için yeni bir şey 
değildi. Deprem gerçeği bu 
topraklarda yüzyıllardır var. 
Ciddi bir unutma sorunun 
olduğunu görüyoruz.” 
ifadelerini kullandı.
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“Depremi engelleme şansımız 
yok ama yaptığımız yanlışlar 
ve hatalar nedeniyle büyük 
tehlike olduğu aşikar” 
ifadelerini kullanan Hançerli, 
“Sayı vermek gerekirse, 40 bin 
binanın İstanbul’da yıkılacağı 
söyleniyor. Avcılar’da 1999’dan 
önce 11 bin 893 bina biliyoruz. 
Bunun bin kadarı yenilenmiş 
durumda. 130 bin konutun 
yenilenmesi gerektiğini 
görüyoruz. 130 bin konutun 
tamamı riskli diyemeyiz 
ama çoğunluğu öyle. Çok 
ciddi bir maliyet olduğunu 
söylemek de mümkün. 
Toplum olarak bunu felaketin 
bugünden değerlendirilmesi 
gerekiyor. Mevcut yapı 

stokunun dile getirilen 7.2’lik 
büyüklüklere dayanması 
mümkün görünmüyor” dedi 
ve ekledi: “Bakanlığımızın 
sunduğu bazı imkanlar var. 
Kentsel dönüşüm yasası 
kapsamında kira yardımı ya 
da faiz indirimi gibi destekler 
var. Özellikle ekonomik kriz 
dönemi olması nedeniyle bu 
yardımlar çok kıymetli ancak 
maalesef yetersiz olduğunu 
da vurgulamak gerek. Daha 
ciddi desteklere ihtiyaç var. 
Devletimiz yetkili organlarının 
bu katkıyı sunması çok 
önemli.”
Hançerli şunları söyledi: 
“Depremden sonraki maddi 
hasarları gidermek için, 

bugün harcanması gereken 
1 lira yerine, o günden sonra 
en az 7 lira hatta 30 liraya 
varan harcaması gerektiği 
yönünde görüşler var. Tabii 
bu mesele sadece İstanbul 
meselesi değil, Türkiye 
meselesi. Çünkü İstanbul 
hazırlıksız yakalandığında ve 
İstanbul yıkıldığında Türkiye 
ekonomisinin ciddi zarar 
göreceği, insan canının 
dışında zarar göreceği aşikar. 
O yüzden bir bugünden bir 
seferberlik çağrısı yapıyoruz. 
Biz Avcılar’da bu seferberliği 
başlattık. Tüm ilgilerle el 
birliğiyle bir süreç yürütüyoruz 
ve mesafe de aldık.”
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Prof. Dr. Murat Balamir de 
“Türkiye’de afetler ilgili çok 
yanlışlarımız var. Kurumsal, 
yasal ve hatta düşünsel 
açılardan büyük yetersizlikler 
göstermekte.” dedi. “Kurumsal 
açıdan bir AFAD var ama 
AFAD’ın kuruluş tarihindeki 
yasa metninde mutlaka afet 
öncesi hazırlıklara ilişkin 
ayrıntılı biz düzenleme 
gerektiğini anlatmıştık.” diyen 
Balamir “Tek eksik bu değil 
tabii ki. Güvenli planlamayı 
özendiren mekanizmalara 
sahip sigortalar olmalıydı. 
Belediye yasaları kavramsal 
yanlışlarla dolu. Düşünsel 
açıdan da Türkiye’de deprem 
veya afet denince hep acil 
durum koşulları düşünülüyor 
ama afet öncesi dönem 
gündeme getirilmiyor. Yalnızca 
yer bilimsel ve inşaat kesimini 
ilgilendiren bir konuymuş gibi 
ele alınıyor. Bu da yanıltıcı 
bir ortam yaratıyor. Özellikle 
Türkiye’de afet öncesi 
döneme ilişkin düzenlemelerin 
gündeme getirme ihtiyacı her 
zamankinden daha fazladır.” 
ifadelerini kullandı.
İstanbul’da Ekrem 
İmamoğlu’nun seçim 
öncesinde bir programda, 
“İstanbul’un en önemli 
sorunu depremdir ve ben 
bu konuyu katılımcılıkla ve 
saydamlıkla yöneteceğim” 
dediğini hatırlatan Balamir, 
“Bu inanılmaz, Türkiye’de 
duyulmamış bir anlayışı 
ifade ediyordu. O günden 
bugüne, bu söylenenlerin 

tam olarak yerine getirilmiş 
olduğunu görmüyoruz. 
Dünyada bunu yürütme biçimi 
toplumdaki mevcut kurumsal 
yapıların temsilcileriyle ortak 
bir platform oluşturarak 
yürütüyorlar. İstanbul’da da 
böyle bir platform kurulması 

gerektiğini, İstanbul Deprem 
Çalıştayı’nda bir metinle 
birlikte başkana sunmuştum. 
İmamoğlu da bunu çok doğru 
bulduğu için çalıştay sonunda 
bunu deklare etti. Ama ne 
yazık ki bunun gerçekleştiğini 
göremedim.” dedi.

Prof. Dr. Murat Balamir 
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“Şu anda İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi yine yapı stoku 
taramaları yapıyor.” diyen 
Balamir “Yani hangi yapılar 
güçlü hangileri değil… Ben 
bunu çok yadırgıyorum çünkü 
bu işler defalarca yapıldı 
farklı yönetimler tarafından. 
Ayrıca bu işlerin büyük oranda 
güvenirliliği de yok.” ifadelerini 
kullandı. “Buna çok ilginç bir 
örnekle şahit oldum.” diyen 
Balamir şöyle devam etti: 
“Zeytinburnu’nda mühendis 
arkadaşlarımız tarafından 
yapılan değerlendirmelerde 

yeterince güvenli bulunan 
bir yapı kendiliğinden 
çöktü ve canlar kayboldu. 
Mühendis arkadaşlarımız 
‘Bize depremde yıkılacaklar 
soruldu. Kendiliğinden 
göçecekler sorulmadı’ dedi. 
Güvensizliğimin bir nedeni 
bu. Sadece defalarca yapılmış 
olmasından kaynaklanmıyor 
itirazım. İnanılmaz bir kaynak 
tüketimi ve zaman kaybına 
yol açtığı için yadırgıyorum. 
Bir örnek daha vereyim. 
Fatih’te yapı stokunun 
değerlendirmesi yapıldı yine. 

Biz ise belediyeden aldığımız 
yapı envanter bilgilerini ortaya 
koyup, 1-2 günde ne kadarının 
riskli olabileceğini ilişkin 
bir bilgi verdik. Mühendis 
arkadaşlarımızdan gelen 
bilgiyle baktığımızda yüzde 
80’e varan bir örtüşme vardı. 
Mühendislik çalışması uzun 
zaman sürdü ve milyonlarca 
liraya mal oldu. Bizimki masa 
başı çalışması ve iki günde 
tamamlandı. Aradaki yüzde 
20’lik farkın da hangi tarafın 
lehine olduğu konusunda soru 
işaretleri var”
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“Diyelim ki gerçekten 
tespit ettik. Bu taramaların 
sonuçlarının oldukça sağlıklı 
olduğunu kabul edelim. 
Peki ne yapacağız?” diyen 
Balamir şöyle devam etti: 
“Şunu söylemek istiyorum. 
Yapı stokuna ilişkin bilgiden 
ziyade, yapı stokunun nasıl 
dönüştürülebileceğine ilişkin 
modelleri çalışmamız çok 
daha önemli. Yasada görünün 
o yöntem dışında başka 
hangi yöntemlerle, katılımcı 
yöntemlerle nasıl çözebiliriz? 
Buna ilişkin alternatifler 
geliştirmek çok daha değerli 
bir çalışma olurdu. 2004 yılında 

Zeytinburnu’nda bir proje 
geliştirdik. Proje bir yıla yakın 
yerinde yaptığımız çalışmalarla 
yürütüldü. Birebir güncel 
veriler üzerinden hesaplar 
yapıldı. Kendi kendine finanse 
edecek bir modelin varlığı 
ortaya konuldu. Aynı yıllarda 
Türkiye, Hint Okyanusu’ndaki 
tsunami için büyük kaynaklar 
aktardı. O kaynak İstanbul’un 
büyük bir bölümünün bu tür 
bir modelle yenilenmesine 
özendirici bir katkı olabilirdi. 
Bunu hiç unutamıyorum. O 
yüzden tepkim çok büyüktür. 
Yapılması gereken nasıl 
dönüşeceğimiz konusuna kafa 

yormak olmalı. Bu toplumsal 
kalkınma modelinin ortaya 
konulmasını gerektiren bir 
girişim olmalı. Bu da pek 
çok uzmanlığın bir arada 
bulunmasını gerektiriyor.”
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Koronavirüs salgını, tüm canlıların sağlığının 
birbirleriyle bağlantılı ve bir bütün olduğunu 
bize tekrar hatırlattı. Başlarda küresel bir 
sağlık sorunu olarak görülen Kovid-19, artık 
ekonomik, sosyal ve siyasi boyutlarıyla daha 
çok konuşuluyor. Zira salgının etkilerini tüm 
sektörlerde yaşayarak deneyimliyoruz. 
Sağlığımızı korumanın sağlıklı beslenme ile 
mümkün olduğu dikkate alındığında, korona 
günlerinde gıda güvenliğinin önemi daha 
da artıyor. Peki, koronavirüs salgını küresel 
düzeyde tarım ve gıdayı nasıl etkiliyor? Neden 
gıda kıtlığı ve gıda krizi kelimelerini daha sık 
duyuyoruz?  
İçlerinde Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün 
(FAO) de olduğu Küresel Gıda Krizleri Ağı’nın 
açıkladığı raporda, 55 ülkede 135 milyon 
kişinin gıda güvencesi açısından kriz düzeyinde 
ya da daha kötü durumda olduğu; Kovid-19 
salgınının da etkisiyle daha ciddi sıkıntılar 

TARIM ÖNEMİNİ 
PANDEMİDE hATIRLATTI

yaşanabileceğini vurgulanıyor. Rapor özetle, 
koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemler 
alınmadığı taktirde gıda krizine ve küresel 
düzeyde kırılgan gruplar üzerinde yaratacağı 
etkiye dikkat çekiyor. 
Tarım kendisini pandemide bir kez daha 
hatırlattı. Sağlıklı üretim, sağlıklı gıda en temel 
ihtiyaçlardan biri. 
Pandemi, tarımsal üretimi ve gıda güvenliğini 
nasıl etkiledi? Salgının tarım ve gıda sektörü 
üzerindeki etkileri neler oldu? Konuya 
ilişkin bilgi ve deneyime sahip uzman kişi 
ve kuruluşların çözüm önerilerini neler? 
Salgın, gıda krizine neden olabilir mi? Yerel 
yönetimlerin sağlıklı gıdaya erişimdeki 
sorumlukları neler? 
Kentlerde sağlıklı tarım nasıl daha iyi bir 
noktaya gidebilir? İşte bu soruların cevaplarını 
uzmanlar Özelkalem’de tartıştı, çözüm yolları 
aradı.



Pandemi döneminde 
sağlığımızın önemini bir kez 
daha hatırladık. Bu dönem 
bize temiz ve güvenilir gıdaya 
ulaşmanın ne kadar hayati 
olduğunu da vurguluyor. 
Peki kentlerde sağlıklı tarım 

TARIM ÖNEMİNİ 
PANDEMİDE hATIRLATTI

nasıl yapılacak? Neyi doğru, 
neyi yanlış yapıyoruz? İşte bu 
soruların cevaplarını 
Ardahan Belediye Başkanı Faruk 
Demir, Atatürk Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Taşkın Öztaş ve Prof. 
Dr. Tecer Atsan, KÖY-KOOP İzmir 

Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Neptün Soyer ve Slow Food 
Tarsus Birliği Lideri Yasmina 
Lokmanoğlu aradı. Oturumun 
moderatörlüğünü ise Gazi 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bahar 
Yenigül üstlendi. 
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Türkiye’nin en iyi yerel yönetim 
ağı Özelkalem’de önemli bir 
konu olan ‘Kentlerde Sağlıklı 
Tarım’ tartışıldı. Oturumun 
moderatörlüğünü üstlenen 
Doç. Dr. Bahar Yenigül 
pandemi dönemiyle birlikte 
tarım sektörünün öneminin 
tekrar anlaşıldığını söyledi. 
Yenigül, Türkiye’nin hem 
güçlü hem de zayıf yönleri 
bulunduğunu belirterek, zayıf 
yönlerimizi fırsata çevirmek 

adına yapılan bu toplantıların 
önemini de vurguladı. Tarımın 
gayri safi milli hasıla içindeki 
payının düşmesine rağmen, 
önümüzdeki dönemde bazı 
ekonomistlerin bunu tersi 
yönünde görüş bildirerek, 
bu payın artacağına yönelik 
tahminleri de bulunduğuna 
dikkat çeken Yenigül, 
sürdürülebilir ve sağlıklı 
tarıma yönelik halkın talebinin 
arttığını söyledi. Yenigül, 

Doç. Dr. Bahar Yenigül 
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tarımın artık yerel yönetimlerin 
de gündemlerinde olması 
gerektiğini belirterek, “Yerel 
yönetimleri sadece imar 
gibi, yapım onarım gibi işleri 
değil, tarım gibi, sosyal 
sorumluluk alanları gibi 
alanların arttığını görüyoruz. 
Yerel yönetimlere hem gıda 
teminini sağlamak hem de 
gıda güvenliğini sağlayabilmek 
ve daha ucuz gıdaya erişimi 
sağlayabilmesi noktasında 

yeni görevler düşüyor” dedi. 
Yenigül, tarımsal üretimin 
planlanması her ne kadar 
merkezi yönetimlerin konusu 
olsa da hem merkezi yönetimin 
hem yerel yönetimlerin iş 
birliği yaparak birlikte hareket 
etmelerinin çok daha faydalı 
olacağını söyledi. İklim 
değişikliğinin de bu konuda 
önemli olduğunu vurgulayan 
Yenigül, kentlerde sağlıklı 
tarımdan bahsederken, ‘iyi 

tarım’ uygulamalarının da 
burada gündeme geleceğini 
belirtti.

vatandaş üretiyor ama kime 
satacağını bilmiyor

İlk sözü alan Ardahan Belediye 
Başkanı Faruk Demir Ardahan 
ekonomisinin büyük oranda 
hayvancılıktan oluştuğunu 
söyledi ve tarımda ise yem 
bitkileri kısmının ağır bastığını 
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belirtti. Ardahan’ın rakımının 
en alçak yerin 1850 metre 
olduğunu dile getiren Demir, 
yem bitkilerinin üretiminde 
de sıkıntı çektiklerini 
sözlerine ekledi. Özellikle 
yem fiyatlarındaki yüksekliği 
hayvancılık alanında katma 
değer üretilmesinin önüne 
geçtiğini söyleyen Faruk 
Demir, yeni sosyal belediyecilik 
anlayışından bahsederken, 

“Belediyelerin sadece, yol, 
kaldırım, kanalizasyon, çöp 
toplama gibi işleri değil, 
kendi bölgesindeki ürünlerin 
sağlıklı olarak yetiştirilip, 
üretilmesiyle de ilgiliyiz” 
dedi. Seçim döneminde de 
vaatleri arasında hayvancılık 
ile ilgili sözlerinin olduğunu 
belirten Başkan Demir, 
entegre tesislerinin ve süt 
ürünlerinin daha sağlıklı 

Faruk Demir 
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söyleyen Demir, kooperatifin 
özellikle yem bitkilerine 
yönelik çalışmaları olduğunu 
söyledi. Demir, “Bunların 
daha fazla toprakla buluşması 
Ardahan Kadın Kooperatifi 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Ayrıca yine SERKA’dan (Serhat 
Kalkınma Ajansı) destek aldık. 
Ardahan Yerel Ürünleri Çarşısı 
ile dağınık durumda olan 
Ardahan’ın yerel ürünleri için 
bir yer inşa ediyoruz. Proje 

devam ediyor” dedi. “Toptancı 
anlayışı ile tüketim yapılıyor. 
O yüzden kooperatifler 
gelişecek.” diyen Demir 
“Bir iki sonra Ardahan kadın 
kooperatifi 10 milyon sermayeli 
bir kurum haline gelecek.” 
dedi.

koşullarda işlenmesiyle ilgili 
projeleri olduğunu dile getirdi. 
“Bu tanıtım broşürlerini 
ilk dağıttığımız, “Yahu bu 
adam belediye başkanı mı 
olacak, tarım bakanı mı 
olacak?” şeklinde tepkilerle 
karşılaşmıştık. Ama şimdi 
herkes bunların yapılması 
gereken şeyler olduğunu kabul 
ediyor” dedi. Ardahan’da bir 
kadın kooperatifi kurulduğunu 
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tarım toprakları insan eliyle 
bozuluyor

Atatürk Üniversitesi’nden 
Taşkın Öztaş da pandemi 
döneminde tarım sektörünün 
öneminin anlaşıldığını 
vurgu yaptı, “Ben pandemi 
sonrasında yeni dünya 
düzeninde, tarımın bütün 
milletleri etkileyeceğinin altını 
çizmek istiyorum” dedi. Öztaş, 
“Dünya üzerindeki tarım 

topraklarının yüzde 40’ından 
fazlasının insan eliyle, yanlış 
uygulamalarla bozulduğunun 
farkına varmamız lazım. 
Dolayısıyla doğal etmenler 
ne olursa olsun, aslında 
doğayı kirleten, toprağın 
sürdürülebilirliğine etki edenin 
insan olduğunu da biliyoruz” 
diye konuştu.
İnsanların tarım topraklarını 
kullanılamaz hala getirmesi 
nedeniyle kendilerine çok iş 

Taşkın Öztaş 
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düştüğünü sözlerine ekleyen 
Öztaş, “Bizim öncelikle toprağa 
saygıyı öğrenmemiz gerekiyor. 
Dünyanın pek çok yerinde 
toprak için ‘ana’ kelimesi 
kullanılıyor. “Motherland’ 
olarak adlandırılıyor. Bunun 
sebebi de şu; toprak hiçbir 
hesap beklemeksizin, size ürün 
veren, siz ne yapmış olursanız 
olun, size nankörlük etmeyen 
bir kaynaktır. O nedenle 
de bunun kıymetini çok iyi 
anlamamız gerekiyor” diye 
konuştu.
Prof. Dr. Tecer Atsan da 2012 
yılında büyükşehir belediye 
yasası yayınlanmasıyla 
beraber kır ve kent kavramları 
arasında bir karmaşa 
yaşandığına dikkat çekti. 
Aslında fiziki anlamda değişen 
bir şey olmadığını, köylerin 
mahalle haline getirildiğini 
belirten Atsan, “Buralar yerel 
yönetimlere bağlandı. Yerel 

yönetimler tarımla ilgili birçok 
hizmeti götürmeye başladı. 
Büyükşehir belediyeleri de 
bu konularda daha aktif 
oldu. Ama benim öncelikle 
istirhamım belediyelerin kendi 
bölgelerinde bilgi birikimi 
yapmış olan üniversiteler ile 
STK’lar ile görüşerek, görüş 
alarak yatırımlarını yapmalarını 
çok önemli buluyorum” 
dedi. “İşin ekonomik kısmına 
değinmek istiyorum” sözleriyle 
konuşmasına devam eden 
Tecer Atsan, şunları söyledi: 
“Örneği bir mezbaha 
yapacaksanız, mutlaka bir 
ihtiyaç analizi yapılması 
gerekiyor. ‘Kapasiteyi tam 
olarak doldurabilecek hayvan 
varlığı var mı?’ gibi sorular 
sorulmalı. Bunlara dikkat 
etmek gerek. Dünyanın pek 
çok ülkesinde kentsel tarım 
yapılıyor. Pandemi sürecinde 
bu tür şeylerin önemi ortaya 
çıktı. Ekonomik buhran 
dönemlerinde, savaş yıllarında 
ve tüm dünyayı etkileyen 
durumlarda, tarımsal üretimin 
önemi ve bunlara erişilebilirlik 
çok daha fazla gündeme 
geliyor.”

ne kadar salatalık 
üreteceğimizi bilmiyoruz

KÖY-KOOP İzmir Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Neptün Soyer de “Yolda az 
önce, ürünlerini, salatalıkları 
yola döken üreticilerle 
konuşmadan dönüyordum. 
‘Salatalığınızı neden yola 

döktünüz?’ diye sorduk. “Çok 
fazla vardı” dediler. Niye 
çok salatalık? Yani biz ne 
kadar salatalık üreteceğimizi 
bilmiyoruz.” dedi. “Merkezi 
yönetimin yapacakları belli, 
yerel yönetimin yapacakları 
belli.” diyen Soyer “Biz 
İzmir’de kamu ile ilişkilerimizi 
geçmişten gelen bilgilerimizle 
köprülerimizi çok doğru 
kullanıyoruz. Yapacağımız 
eğitim çalışmalarımızda 
odalarımızı ve üniversiteleri 
mutlaka yanımıza alıyoruz. Biz 
okul öncesi eğitimlerimizde 
tarımı da ders olarak veriyoruz. 
Çocuklarımıza tarımın ne 
kadar değerli olduğunu ve 
bizim en önemli sermayemizin 
toprak olduğunu anlatmamız 
lazım” ifadelerini kullandı. 
“İzmir’de kırsalda yaşayanların 

Prof. Dr. Tecer Atsan 

Neptün Soyer 
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payı yüzde 45. Eğer kentte 
yaşayanlar sofrasında tarım 
ürünleri bulabiliyorsa bu o 
yüzde 45’in sayesinde. Yüzde 
45’in kırsalda yaşamaya devam 
etmesi de yerel yönetimin 
kırsal kalkınmadaki payıdır” 
diyerek sözlerine devam eden 
Soyer, “İnsanlara ‘Sen örgütlen 
gel, ben senin ürününün 

pazarlanmasında kolaylık 
sağlayacağım, toprağının 
analizini yapacağım, senin 
tarımsal faaliyette suyla ilgili 
sorunun varsa bunun için de 
çözüm sağlayacağız’ dedik.” 
ifadelerini kullandı.

160 ülkeden 1 milyon insan
Slow Food Tarsus Birliği Lideri 

Yasmina Lokmanoğlu ise Slow 
Food’u anlattı. Lokmanoğlu, 
“Ortaya çıkış noktası 
biyoçeşitlilik. Bir canlının 
yaşamını sürdürebilmesi için 
temiz havaya, temiz suya, 
temiz toprağa ihtiyacı vardır. 
Biz konvansiyonel tarımla 
ve endüstri ile yok ettik bu 
topraklarımızı ve suyumuzu. 
Havamızı kirlettik. Çarpık 
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kentleşmeye neden olduk, 
küçük çiftçiyi öldürdük. 
Devlerin girmesiyle hızlı bir 
kirlenme, hızlı bir tükenmeyi 
yaşıyoruz. Ek olarak 
deniz kaplumbağalarının 
kaybolduğunu fark ediyoruz. Ya 
da içtiğimiz sütün bambaşka 
bir hale dönüştüğünü fark 
etmiyoruz” dedi. Slow Food’un 

bu kayıpları vurguladığını 
ifade eden Lokmanoğlu, 160 
ülkeden, 1 milyon insanın bu 
konuda gönüllülük esasında 
çalıştığını belirtti. Tüzel bir 
kuruluş olmadıklarını belirten 
Lokmanoğlu, “Meyvelerimizin 
yok olmasını istemiyoruz. 
Kendi meyve türlerimiz 
dururken, değişik değişik 
meyvelerle uğraşmayı 
istemiyoruz” dedi. Tarsus 
Slow Food olarak yaptıkları 
işlerden de bahseden 
Lokmanoğlu şöyle konuştu: 
“Tarsus Belediyesi ve Mersin 
Büyükşehir Belediyesi en 

büyük destekçimiz. Tarsus 
Ticaret Sanayi Odası, Tarsus 
Ticaret Borsası ve Tarsus Ziraat 
Odası ile beraber çalışıyoruz. 
2019’da ilk yaptığımız iş, sarı 
ulak zeytinimize sahip çıkmak 
oldu. Bir kampanya başlattık. 
Kurumların desteğiyle bugün 
10 ağaç dağıtılacak. Yine 
Mersin Büyükşehir Belediyesi 
Bahri Dağdaş Uluslararası 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
ile sarı buğdayın ekimini 
sağladık. Çiftçi ekmek 
istemiyordu, sorun çıkarır 
diye ama ektikten sonraki 
mutlulukları görmeye değerdi.”

Yasmina Lokmanoğlu 
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Yerel yönetimler, demokrasinin hayata geçirileceği 
en uygun kuruluşlar. Yerel yönetimlerin aynı 

zamanda halka en yakın kamu yönetim birimleri 
olması nedeniyle de katılım ve temsilin en iyi 
gerçekleştiği kurumlar olması gerekiyor. Peki 

katılımcı yönetim nasıl olmalı? Sorunlar neler? Bu 
sorunlar nasıl aşılabilir? İşte bu sorulara Prof. Dr. 
Kemal Görmez, Ankara Kent Konseyi Başkanı 

Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye Kent Konseyleri Birliği 
(TKKB) Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Özbaş Arıkan 
ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Özelkalem 
TV’de cevap aradı. Oturumun moderatörlüğünü ise 

Merkez Valisi Yusuf Erbay üstlendi. 
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KATILIMcILIĞA 
çOK DAhA 
fAZLA 
İhTİYAcIMIZ 
vAR
Yerel yönetimler, ülkede 
demokrasinin yerleşmesi ve 
sağlam temellere oturması 
bakımdan büyük öneme sahip. 
Çünkü gerçek anlamda yerelde 
demokrasi olmadan genelde 
demokrasi olması oldukça zor. 
Dolayısıyla yerel yönetimler, 
halkın sorumluluk duygusunu 
ve siyasal bilinci geliştirmekte, 
demokratik rejimin sağlıklı 
işlemesinde önemli rol 
oynuyor.
Son yıllarda, vatandaşların 
kamusal karar alma sürecine 
katılımı konusunda hem 
gelişmiş hem de gelişmekte 
olan ülkelerde, giderek 
artan oranda birçok çalışma 
ve uygulama geliştiriliyor. 
Bu kapsamda, katılımcılık 
konusunun en çok gündemde 
olduğu alanlardan birisi 
yerel yönetimler. Bunun ilk 

nedeni ise yerel yönetimlerin 
vatandaşa en yakın hizmet 
birimleri olması. Böylece 
vatandaşlar ile yöneticiler 
arasında daha kolay ve 
daha güçlü biçimde iletişim 
kurulabiliyor. Ayrıca yerel 
yönetimler yörenin ihtiyaçlarını 
daha iyi anlayarak, yörenin 
ve yörede yaşayanların 
gündelik ve hızlı çözüm 
gerektiren sorunlarına daha 
pratik çözümler sunabiliyor. 
Ancak yerel yönetimlerde 
katılımla ilgili sorunlar da 
var. Var olan sorunlar neler? 
Yerel yönetimler katılımcılık 
konusunda bir adım öteye 
nasıl gidebilir? Bu sorunlar 
nasıl çözülebilir? Uzmanlar 
Özelkalem’de sorunlardan 
çıkış yollarını konuştu, çözüm 
önerilerini ve somut örnekleri 
anlattı.
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Türkiye’nin en iyi yerel yönetim 
ağı Özelkalem’de ‘Katılımcı 
Yönetim’ konusu tartışıldı.
Oturumun açılışını moderatör 
Merkez Valisi Yusuf 
Erbay yaptı. Erbay, “Yerel 
yönetimsiz merkezi yönetim 
olmaz, merkezi yönetimsiz 
de yerel yönetim olmaz. 
Bugünlerde belediyelere, 
merkezi yönetim bahşetmiş 
gibi davranılması tartışma 
yaratıyor. Yerel düzeydeki 
demokrasiden bahsedebilmek 
için demokrasinin bütün 
kurallarıyla yaşıyor olması 
gerekiyor” dedi. Yerel 
yönetimlerin demokratik 
olması için 2 önemli 

Yusuf Erbay 

noktanın olduğunu söyleyen 
Erbay, “Halkın ihtiyaçlarının 
belirlenmesi ve giderilmesi için 
yerel kaynakların etkin biçimde 
kullanılması gerekmektedir. 
Yöneticilerin katılıma inancı 
olmalı ve aynı zamanda da 
yurttaşlar buna istekli olmalı” 
dedi. “Bugün dünyada katılıma 
dayanan bir siyasal kültür 
gelişiyor” diyen Yusuf Erbay, 
“Bu tip katılımların yoğun 
biçimde gerçekleştirildiği 
yerel yönetimlerden katılım 
konusuna başlamak doğru 
olabilir, zira yerel yönetimler 
demokrasinin gelişmesinde 
önemli yer alıyorlar” dedi.
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demokrasinin 
içselleştirilmesi gerekiyor

Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç ise “Demokrasinin 
toplum tarafından 
içselleştirilmesi gerekiyor” 
dedi. “Biz ne yapıyorsak 
onu o işi yapacağımız 
işin sahiplerine danışarak 
yapıyoruz” diyen Genç “Bir 
park yaparken bir oradaki 
halka danışmazsanız insanlar 
bu işi benimsemiyor. Her 
işin başında o işe vatandaşı 
da katmalıyız. 2009’un 
hemen sonrasında Sarıyer 
Kalkınma Eylem Planı yaptık. 
Paydaşlarımız ise Sarıyer halkı, 
kamu kurum ve kuruluşları, 
kaymakamlık, Sarıyer Kent 

Konseyi, muhtarlar, STK’lar ve 
özellikle göçmenler de oldu. 
Bölgede var olan herkesin 
dönemsel olarak yaşamın içine 
katılabildiği kadar katılması 
gerekiyor. Çözüm ortağı 
olarak kullanılması ve karar 
mekanizmasında da aktif 
şekilde rol almaları önem arz 
ediyor.” ifadelerini kullandı. 
Dünyanın içinde bulunduğu 
pandemi sürecine de dikkat 
çeken Genç “Buradan çıkan 
sonuçlar var. Bunları çok iyi 
değerlendirmek lazım. Bu 
süreçte dünya çapında bilim 
insanlarından, gazetecilerden 
çıkan çok güzel makaleler var. 
Kovid-19 süreci sonrasında 
katılımcı demokrasi bütün 
dünyada çok daha fazla önem 

Şükrü Genç 
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kazandı. Yani sosyal devlet, 
sosyal yerel yönetim anlayışı, 
güçlü sivil toplum kuruluşları 
yeni sürecin inşasında kilit rol 
oynayacaklar. Şimdi burada 
katılımcılığı bir kez daha farklı 
tarif etmek lazım” dedi.

Yerel yönetimler 
demokrasinin ilk  
uygulandığı yerler

Prof. Dr. Kemal Görmez 
ise “Yerel yönetimler 
tarihsel misyonu itibarıyla 
demokrasinin ilk uygulandığı 
kuruluşlardır. Çünkü yerel 
yönetimlerin ilk örneği, Batı 
Avrupa’da Orta Çağ’da 
kurulan komünler, dünyadaki 
demokrasi mücadelesine 

başlanılan yerlerdir. Ayrıca 
bir özelliğiyle sivil toplum 
kurumlarıdır. Merkezi iktidarın 
kamu hizmeti verdiğinden 
dolayı sürekli güçlendiği 
dönemlerde, kuvvetler 
ayrılığının yetmemesi üzerine 
yerel yönetimler yürütmenin 
de gücünü dengeleyerek 
demokratikleşmenin önünü 
açan kurumlar olmuşlardır. 
Sadece halkın ihtiyaçlarını 
karşılayan kurumlar olarak 
bakmak eksik olur.” dedi.
Görmez katılım konusunda 
atlanmaması gereken noktaları 
şöyle özetledi: “Önemli 
olan noktalar katılımın yasal 
çerçevesi, katılımın kanalları 
ve katılımın ölçeği. Katılımın 
yasal çerçevesinde, bizim 

Prof. Dr. Kemal Görmez 
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ne büyükşehir belediye 
kanunumuz ne de belediye 
kanunumuz katılıma çok 
müsaade etmiyor. Kent 
Konseyleri bu işte öncü rol 
oynamalı. Ayrıca, özellikle 
taşrada, kent konseylerinin 
seçim biçiminde de 

ciddi sıkıntılar var. Yani 
aslında belediye meclisini 
dengeleyecek bir kurum 
olması gereken kent konseyleri 
bazı alanlarda ahbap-çavuş 
ilişkileri içinde çalışan kurumlar 
konumunda.” 

Farklı görüşlerden insanlar 
bir araya gelebilir

Ankara Kent Konseyi Başkanı 
Halil İbrahim Yılmaz da 
“Ankara’da Kent Konseyi’ne 
çok itibar eden bir belediye 
başkanımız var” dedi. 
Yılmaz, “Ankara’da bütün 
üniversitelerin, OSB’lerin, 
kentin bütün bileşenlerinin yer 

Halil İbrahim Yılmaz 
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aldığı bir konsey olduğumuz 
için muhatap alınma 
şansına sahibiz. Birinci yılda 
katılımcılığın korkulacak bir şey 
olmadığını anlatmaya çalıştık. 
İkinci yılda katkı yapmaya 
başlayacağız. Referandum ve 
seçim olmadan katılımcılığın 
olacağına dair bir kanaat 
yok Türk siyasetinde. “Oy 
verdin ya kardeşim” şeklinde 

tanımlanabilir bu” dedi. 
“Ankara geçmişte, talihsiz 
bir şekilde kamplaşmanın 
ve bencilce karar almanın 
da merkezi konumunda 
olan bir kent olduğu için 
katılımcılığa çok daha fazla 
ihtiyacı var” diyen Yılmaz, şu 
anki dönemde kendilerine 
kulak kabartan bir belediye 
başkanı olduğu için şanslı 

olduklarını da sözlerine ekledi. 
Yılmaz şöyle devam etti: 
“Örneğin, Ankara’da politik 
olarak oy verme davranışına 
göre ilçe sınırlarının 
belirlendiği zamanlar oldu. 
Yeni değil bu kavram. ‘Üçlü 
olsun güçlü olsun, merkezi 
yönetim kimdeyse yerel 
de onda olsun’ sözleriyle 
kampanyalar yapılırdı. Sanki 
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orada yapılacak bir su kanalı 
için İller Bankası’nın da aynı 
partide olmasına dair bir 
mecburiyet varmış gibi bu 
aksettirilirdi. Tam tersi farklı 
siyasi anlayıştaki kurumların 
bir araya gelerek hizmet 

gerçekleştirebileceğini 
anlatmamız gerekiyor.”
sorunları konuşmak için yola 
çıktık
Türkiye Kent Konseyleri Birliği 
(TKKB) Yönetim Kurulu Üyesi 
Zeynep Özbaş Arıkan ise

“Bütün sorunların vücut 
bulacağı bir mekanizma 
oluşturmaya çalıştık. Yereldeki 
bu sorunları ülke genelinde 
konuşmak için bir platform 
oluşturmak niyetiyle yola 
çıktık” dedi ve devam etti: 

Zeynep Özbaş Arıkan
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“Her birimiz kendi şehrimizde 
bu Kent Konseyi’ne katılım 
konusunda sıkıntılar yaşadık. 
Çünkü hep tek taraflı bir 
yönetim şekliydi yıllardır. Hiç 
görüş alışverişi yapılmadan 
süregelen bir anlayıştı.”  

“Kent Konseyleri, şehrin, sivil 
inisiyatifin sesi, halkın, bireyin 
sesi konumunda” diyen Arıkan, 
“Bu mekanizmalar güzel 
çalıştırılırsa, bu katılım tam 
olarak sağlanırsa bu belediye 
başkanlarının da işine yarayan 

bir mekanizma. 186’ya yakın 
Kent Konseyi üyemiz var. Yılda 
4 kere bölgesel, 2 kere ulusal, 
her ay da şehirlerde toplantılar 
organize ediyoruz. Bu 
toplantılarda bu mekanizmayı 
anlatıp, yerelde de katılımın 
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sağlanması noktasında 
elimizden geleni yapmaya 
çalışıyoruz. Çünkü insanlar 
artık dayatmacı yönetim 
anlayışından, asıl aktörün, asıl 
karar mekanizmasının kendi 
olduğu anlayışına evrildi. 
Bunu da anlatabileceği yerler 
STK’lar ve Kent Konseyleri” 
ifadelerini kullandı. Her ilin 

farklı dinamikleri olduğuna da 
dikkat çeken Arıkan, “Ankara 
Kent Konseyi’nin uyguladığı 
bir çalışmayı ben Maraş’ta 
uygulayamıyorum. Yani bu 
farklılıkları da gözeterek, 
mümkün olduğu kadar 
STK’ların gönüllü üyesi 
olarak bizler, Kent Konseyleri 
vasıtasıyla ve TKKB vasıtasıyla 

elimizden geldiğince tüm bu 
problemleri iletmeye ve çözüm 
bulmaya gayret ediyoruz” diye 
konuştu.
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Türkiye’de 2020 yılında çıkan 1944 orman yangınında 
6 bin 492 hektar alan zarar gördü. 
Bir ülkenin ciğerleri olarak kabul edilen orman 
yangınları neden çıkıyor? Yangınla mücadelede 
önemli faktörler neler? Yerel yönetimler yangına 
karşı mücadelede nasıl pozisyon almalı? Türkiye’nin 
en önemli yerel yönetim ağı Özelkalem’de Erengül 
Bilenser’in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Doğanay 
Tolunay “Yangınla mücadele yangından önce 
başlamalı” dedi.



47KASIM 2019
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Ormanlar ekosistemin akciğeri 
olarak kabul ediliyor. İnsan 
için nefes almak en temel 
ihtiyaçlardan biri. Bu ihtiyaçtan 
mahrum kalmak ise adeta bir 
felaket habercisi…
Ormanlar tüm dünyada 
özellikle yaz mevsiminde 
yanıyor. Yani ciğerlerimiz 
yanıyor. Yangınların büyük 
bölümü ise insan kaynaklı. 
Oörman yangını mevsiminin 
ortalama uzunluğu, artan 
aşırı sıcaklar ve değişen iklim 
koşulları nedeniyle de son 35 
yılda yüzde 19 oranında arttı. 
Bu iki etken birleşince 

dünyamız için zor bir döneme 
girildiği görülüyor.
Uzmanlara göre yangınların en 
önemli iki nedeni, insanlar ve 
iklim değişikliği. Avrupa’daki 
orman yangınlarının yüzde 95’i 
ihmallerden kaynaklanırken, 
tropikal bölgeler başta 
olmak üzere, dünyanın 
büyük bölümünde kasıtlı 
olarak çıkarılıyor. Uzmanlar 
orman yangınları konusunda 
geçtiğimiz yılı “felaket yılı” 
olarak nitelendirmişti. Ancak 
içinde bulunduğumuz yıl bu 
felaketi tekrarlamaya hatta 
geçmeye yakın. 

Ülkemizin ormanları da 
maalesef bu durumdan 
nasibini alıyor. Özellikle içinde 
bulunduğumuz yaz aylarında 
her gün onlarca yangın çıkıyor. 
Türkiye’nin ciğerleri birer birer 
yanıyor.  Peki ormanlarımız 
neden yanıyor? Bu yangınları 
nasıl engelleriz? Ormanlarımızı 
nasıl koruyacağız? Yanan 
ormanları nasıl tekrardan eski 
haline getirebiliriz?
Özelkalem’de Erengül Bilenser 
sordu, Prof. Dr. Doğanay 
Tolunay merak edilenleri 
yanıtladı.

PROf. DR. DOĞANAY TOLUNAY

ORMAN YANGINLARIYLA 
MÜcADELE YANGINDAN 
ÖNcE bAşLAMALI
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hepimizin korkulu rüyası 
özellikle bu aylarda daha da 
çok artan orman yangınları. 
ormanlarımız neden yanıyor? 

Temmuz ve ağustos aylarında 
çok dikkatli olmamız gerekiyor. 
Orman yangınlarının o kadar 
çok sebebi var ki…Çıkış 
nedenlerini incelediğimizde 
ilgisizmiş görünen bir sürü şeyi 
görebiliriz. Örneğin bu sene 
çıkan yangınlardan bir tanesi 
bir vatandaşımızın ormanda 
ateş yakarak rafadan yumurta 
yapmasından çıktı. Bunun gibi 
çok sayıda nedenden yangınlar 
çıkabiliyor. Ama genel 
olarak bakarsak Türkiye’de 
çıkan orman yangınlarının 
yüzde 90’ı insan kaynaklı. 
İnsanların neden olduğu 
orman yangınlarının büyük 
çoğunluğu dikkatsizlik, ihmal 
ve kazadan kaynaklı. Örneğin 
anız yangınları çok büyük 
bir risk ülkemiz için. Çünkü 
ülkemizde ormanlarla tarım 
arazileri büyük oranda iç içe. 
Yine piknik çok büyük bir risk 
ormanlarımız açısından. Yine 
izmaritlerden dolayı çok sayıda 
yangın çıkabiliyor. Bunlar 
büyük oranda dikkatsizlik 
dediğimiz şeyler. Bunun 
haricinde ormanların içerisinde 
çok sayıda tesis var. Bu da 
bizim ormanlarımızı parçalıyor, 
yapısını bozuyor. Ormanların 
içerisinde baz istasyonları, 
elektrik nakil hatları, çöplükler, 
maden tesisleri gibi çok sayıda 
tesis var. Ve bunların da orman 
yangınlarına neden olduğunu 

görüyoruz. Örneğin geçen 
sene neredeyse anız yangınları 
kadar sadece elektrik nakil 
hatlarından yangın çıktı. Bunlar 
da ihmalden kaynaklı yangınlar.  
Yine kasıtlı olarak da yangınlar 
çıkartıldığını görüyoruz. ‘Acaba 
buradan bir tarla kazanabilir 
miyiz, yerleşim alanı yapabilir 
miyiz?’ gibi bir düşünceyle 
de ormanları yakanlar var. 
Ama kasıtlı olarak orman 
yakılsa da yanan alanların 
üzerine başka herhangi bir 
şey yapılması mümkün değil. 
Çünkü Anayasamızın 169. 
maddesinde ‘Yanan orman 
alanları yeniden orman haline 
getirilir’ ifadesi yer alır. Eğer 
yetkililer bunun aksi yönünde 

davranırsa bunu gören, duyan 
herkes savcılıklara başvurabilir.

ormanlar yandığında ‘buraya 
yarın otel yapılır, yarın imara 
açılır ya da farklı rant alanları 
oluşturulur’ gibi endişeler 
taşıyoruz. Peki böyle bir yasa 
varsa kasıtlı olarak ormanlar 
nasıl yakılıyor? 

Bu yasadan haberleri 
olmayanlar var. Hiçbir otelci, 
madenci, büyük kuruluş gidip 
de ormanı kasıtlı yakıp buraları 
almazlar. Ancak bu yasadan 
haberi olmayan vatandaşların 
bu girişimlerde bulunduğunu 
görüyoruz. Bir yere otel 
yapmak istiyorsanız yakmanıza 

Prof. Dr. Doğanay Tolunay 

PROf. DR. DOĞANAY TOLUNAY

ORMAN YANGINLARIYLA 
MÜcADELE YANGINDAN 
ÖNcE bAşLAMALI
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gerek yok. Turizm kanunu 
gereğince herhangi bir orman 
alanını önce turizm gelişim 
bölgesi ilan ederseniz hemen 
ardından buraya istediğiniz 
kadar otel yapabiliyorsunuz. 
Sahil şeridindeki yüzlerce 
otel orman arazisi üzerinde 
yapılmıştır. Ve hiçbirisi 
yanmamıştır. Az önce 
bahsettiğim turizm kanununa 
dayanarak…Kamuoyunda bir 
algı var ve bunun değişmesi 
gerek. Kamuoyunun baskısı 
Orman Genel Müdürlüğünü 
hata yapmaya zorluyor. Orman 
Genel Müdürlüğü ekolojik 
olmayan bazı uygulamalar 
yapmak zorunda kalıyor. 

nedir bu uygulamalar?

Yangın öncesinde yapmamız 

gerekenler var. Yangın 
sırasında yapmamız gerekenler 
var. Ve yangın sonrası var. 
Yangın sonrası yanan alanın 
bir an önce orman haline 
getirilmesi gerekir. Kamuoyu 
‘Buralar imara açılacak’ diye 
çok büyük baskı yapıyor. 
Orman Genel Müdürlüğü 
de bu alanları alelacele 
ağaçlandırma yoluna gidiyor. 
Ağaçlandırma dediğimiz şey 
fidan dikmek. Yangın ani olarak 
ortaya çıkan bir olay. Geçen 
sene İzmir’de büyük bir yangın 
çıktı ve 6 bin hektara yakın 
alan yandı. Buraya milyonlarca 
fidan gerekiyor tekrardan 
ağaçlandırmak için. İklim krizini 
de düşündüğümüz zaman 
ormancılık 100-150 yıllık bir 
süreci dikkate alarak yapılması 
gereken bir meslek. Bugün 

diktiğiniz bir kızılçam fidanı 
60-80 yıl arasında kesilebilir bir 
hale geliyor. Örneğin İzmir’de 
yeterince fidan olmadığı için 
Antalya’dan fidan gelmesi 
söz konusu. Bu aynı kızılçam 
ağacı olsa da buralardaki 
fidanla İzmir’deki fidanın 
genetik yapıları birbirinden 
farklı. 50-60 yıl sonra o 
fidanların yaşayabileceğini 
bilemezsiniz. Yapılması 
gerekenler belli. Özellikle 
kızılçam yanıyorsa bu alanların 
hemen koruma altına alınması, 
yanan ağaçların kesilmesi 
gerek. Kızılçam ağaçlarının 
kozalaklarının içindeki tohumlar 
yanmaz. O tohumlar külün 
içine dökülür ve bir yıl sonra 
metrekarede onlarca fidanın 
geldiğini görürsünüz. Bunu 
sadece koruma altına alarak 
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yapabilirsiniz. İşte kamuoyu 
baskısı böyle yanlışlara 
sürüklüyor. 

orman yangınlarını 
söndürme sorumluluğu 
orman bakanlığında. Yangın 
olduğunda yerel yönetimler 
de tüm imkanları seferber 
ederek müdahale etmeye 
çalışıyor. Yerel yönetimler 
ormanlar konusunda 
hem önlenebilirlik hem 
korunabilirlik hem de yangına 
müdahale anlamında neler 
yapabilirler?

Yangın öncesinde hazırlıklara 
başlamamız gerek. 1 Mayıs 
ile 1 Kasım arası yangın 
riski çok yüksektir. Bu 
tarihler arasında temmuz ve 
ağustos ayları ise en kritiktir. 

Belediyeler kısa ve uzun vadeli 
çalışmalar yapabilirler. Orman 
içindeki insan yoğunluğu 
çok arttı. Bunu da çıkan 
yangın sayısından görüyoruz. 
Belediyeler ormanla iç içe olan 
yerleşim alanlarıyla ilgili imar 
planlarında orman yangını 
riskini sorgulaması lazım. 
Kendi sorumluklarında olan 
orman içindeki tesisleri var 
belediyelerin. Bunların başında 
da çöplükler geliyor. Bu alanlar 
çok riskli. Buralara önlem 
alınması gerek. Belediyeler 
halkı orman yangınlarına karşı 
bilinçlendirme işleri yapabilir.

orman yangınlarının 
önlenmesi ve 
denetlenmesiyle ilgili en 
önemli şeyleri sıralayabilir 
misiniz son olarak?

Orman yangınlarıyla mücadele 
yangından önce başlamalı. 
Yangınların yüzde 90’ı insan 
kaynaklı olduğu için ormanla 
iç içe olan yerlerde yangın 
çıkartacak eylemlerden 
uzak durmalıyız. Belediyeler 
de dahil olmak üzere kamu 
kurumlarının afet alarmları 
vermesi ve toplumun da bu 
durumlarda nasıl davranması 
gerektiğini bilmesi gerekiyor. 
Yangın sonrasında da ortalığı 
karıştıracak yalan haberlerden 
de uzak durulması gerekiyor. 
Bütün bunları yaparsak 
yangınla mücadelede 
daha başarılı bir noktaya 
geleceğimizi düşünüyorum.
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Renklerin, tatların, dar 
sokakların, çalgıcıların, 
kıyıya vuran dalgaların, 
bir yanı uyurken bir yanı 
sabahlara kadar dans eden 
iki kent; İstanbul ile Lizbon.

bU bEN MİYİM SEN MİSİN 
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Arşivden
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Lizbon Avrupa kıtasının batıdaki en 
uç noktası. Karaların bitip denizlerin 
başladığı yer. Denizcilerin keşif 
yolculuklarına başladığı, denizci 
eşlerinin bazen günlerce hasretle ve 
endişeyle ufka baktığı yer. Korkutucu 
renklere bürünebilen ve dalgaları 
geçit vermeyen deli bir okyanusun 
kıyısındaki sakin, huzurlu, neşeli kent. 
Birisi size Lizbon’u anlatırken, sanki 
İstanbul’u dinliyormuşsunuz gibi 

gelebilir. İkisi de hem başlangıç 
hem son. Biri Batı’nın en batısı, 
diğeri Doğu’nun en batısı. Tarih 
boyunca bu iki şehrin çok fazla 
alışverişi olmamış. Birbirlerini pek 
tanımamışlar. Bu iki şehir tarihte 
birbirinden maddi ve manevi 
açıdan epeyce ‘uzak’ yaşamış ama 
tepeler üzerine inşa edilirken, bir 
nehrin iki yakasına kurulurken, bazı 
gündelik alışkanlıklar edinirken 

şaşırtıcı biçimde birbirine benzemiş. 
Bu iki şehirden birine bakıp öbürünü 
gördüğünü zannedenlerinki bir hayal 
ya da rüya değil yani.

Lizbon’un karakterini en iyi anlatan 
huylarından biri de dar sokaklardaki 
karşılıklı binalar arasında pencereden 
pencereye gerilen iplerdeki 
çamaşırlar. İstanbul’dan kalkıp 
Lizbon’a gittiğinizde kendinizi evde 

Dalgaları geçit vermeyen deli bir okyanusun 
kıyısındaki sakin, huzurlu, neşeli kent; 

Lizbon.

İstanbul

İstanbul İstanbulLizbon
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hissetmenizi sağlayan şeylerden 
biri de  bu çamaşırlar. Bu iki kentin 
inanılmaz benzerliğinin bir de ‘tepeler’ 
kısmı var. İstanbul gibi Lizbon da 
yedi tepe üzerine kurulmuş. Bir de 
her iki kentin de kalbinden geçen su 
var; İstanbul Boğazı ve Tejo Nehri. 
Lizbonlular da tıpkı İstanbullular gibi 
“karşı taraf, karşıda oturuyorum, 
karşıya geçiyorum” diyor. İki yakayı 
birbirine bağlayan iki köprü var. 

İstanbul’da olduğu gibi Lizbon’da da 
üçüncü köprünün yapımı tartışılıyor. 
25 Abril Köprüsü mesela... Bu köprüyü 
ve karşı kıyıyı içine alan bir fotoğrafa 
baktığınızda, İstanbul’a baktığınızı 
zannedersiniz. O fotoğrafa, Kız 
Kulesi’nin yerine Belem Kulesi’ni de 
koyduğunuzda, benzerlik sahiden 
de çok şaşırtıcı bir seviyeye ulaşmış 
oluyor.
         

İstanbul LizbonLizbon

Lizbon

İstanbul’da olduğu gibi Lizbon’da da 
üçüncü köprünün yapımı tartışılıyor.
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bELEDİYELER! 
çAĞIMIZIN fENOMENLERİ: 

Belediyelerin sosyal 

medya hesapları bizden 

biri gibi, hatta yakın bir

arkadaşımız gibi. Artık 

bir binadan fazlası 

olan belediyeler içinde 

bulunduğumuz çağda 

her an ulaşılabilir 

durumda. Hem de bunu 

mizahla birlikte yaparak!

hami can iyi misin evladım!

Sosyal medyada güldüren anlardan biri Ordu 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in 
paylaşımı oldu. Güler paylaşımıyla sosyal medyayı 

adeta kırdı geçirdi.
Sosyal medya ağı Twitter’da Bosver Bus adlı bir hesap, 
“@ yapınca çıkan 4.kişiyi etiketleyin size bundan alsın 

hadii” diyerek alyansın olduğu bir fotoğraf paylaştı.
Hami Can Uğur isimli kullanıcı da bu yöntemi denedi ve 
4. kişi Mehmet Hilmi Güler çıktı. Bunun üzerine Güler’i 

etiketleyen Uğur, “@mhilmiguler başkanım adresi 
atıyorum” diye yazdı.Durumu fark eden Mehmet Hilmi 

Güler’in ise “Hami Can iyi misin evladım” diye yanıt 
vermesi sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
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Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın?

Belediyelerin sosyal medya hesapları sosyal medyada 
oldukça beğenilirken güldüren bir mesaj da Samsun 

Atakum Belediyesi’nin resmi Twitter hesabından geldi, 
paylaşım sosyal medyada büyük sükse yaptı. Belediye 
hesabı sosyal medya hesabından denize düşmüş bir 

takma dişi yansıtan fotoğraf paylaştı. Mesajda ise ünlü rapçi 
Ezhel’in “Felaket” adlı şarkısında geçen “Güneşi gülüşüne 

nasıl sığdırdın?” dizesine yer verildi.
CHP’li Cemil Deveci’nin başkanlığındaki Atakum 

Belediyesi’nin eğlenceli mesajı binlerce beğeni alırken, 
500’ü aşkın kullanıcı tarafından paylaşıldı.

‘Peki benim bundan  

haberim var mı?’

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam 
Kesimoğlu’nun sosyal medya kendisi için “Kırklareli 

Belediye Başkanı ancak getir götürümü yapar” şeklinde 
paylaşım yapan gence verdiği cevap da sosyal 

medyada büyük gündem oldu. Bir Twitter kullancısının 
“Kırklareli Belediye Başkanı ancak getir götürümü 

yapar” şeklindeki paylaşımını alıntılayan Kesimoğlu, 
“Anladım kardeşim, peki bundan şeyin haberi var mı 
mesela benim?” ifadelerini kullandı. Kesimoğlu’nun 

Twitter hesabından yaptığı paylaşım yarım saat 
içinde binlerce kişi tarafından retweet edilirken, 70 

binden fazla da beğeni aldı. Bazı Twitter kullanıcıları 
Kesimoğlu’nun paylaşımının altına “Başkana bak, 

durduk yere Kırklareli’ne bilet aldırcak”, “Nesin sen… 
Dünyanın en sempatik belediye başkanı falan mı” 

şeklinde yorumlar yaptı. 

bilecik’ten güldüren anons yorumu

Pandemi döneminde İçişleri Bakanlığı kararıyla 30 
büyükşehir ve Zonguldak’ta hayata geçirilen sokağa 

çıkma yasağı kararı sonrası bir sosyal medya kullanıcısının 
“Bilecik’te belediye hoparlörlerinden Bilecik’in büyükşehir 
olmadığı anons ediliyor” paylaşımına Belediye’den yanıt 
geldi. Bilecik Belediyesi’nin Twitter hesabından yapılan 

paylaşımda, “Böyle bir uygulamamız yoktur. Çünkü 
Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz 

yoktur. Tüm halkımıza duyurulur. Ayrıca gördüğünüz gibi 
büyükşehir olunca bir gece ansızın kapanıveriyorsunuz. İyi 

bir şey değil yâni” ifadeleri yer aldı.
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bODRUM’DAN SANAT fIşKIRIYOR!

Bodrum Belediyesi Şevket 
Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi, 
Leonardo da Vinci’ye Saygı 
sergisine ev sahipliği yapıyor. 
Serginin açılış konuşmasını yapan 
IAA – Uluslararası Sanat Derneği 
Başkanı Ressam Bedri Baykam, 
Leonardo da Vinci ile Ulu Önder 
Atatürk arasındaki benzerliğe 
dikkat çekerek “Her ikisini de etüt 
etmiş bir insan olarak, Mustafa 
Kemal’in düşünce katmanları ve 
vizyonu, estetiği, felsefesi, askeri 
ve diploması alanı, edebiyat ve 
sanata verdiği önem, sosyal 

Rönesans döneminin etkin tanıklarından biri olan leonardo da vinci 15 nisan 1452 ile 2 
mayıs 1519 tarihleri arasında yaşadı ama dünya sanat tarihine adını altın harflerle kazıdı. 
da vinci şimdi eserleriyle bodrum’da yaşıyor.

devrimleri ve bütün bunları katmanlı 
olarak total düşünebilme yeteneği ile 
Leonardo Da Vinci arasında paralellik 
kurabiliriz” diye konuştu. 
Bodrum Belediye Başkanı 
Ahmet Aras da konuşmasında 
“Ata’mızın dediği gibi milletvekili 
olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz hatta 
cumhurbaşkanı olabilirsiniz ancak 
sanatçı olamazsınız. Ben de bugün 
Bedri Baykam’ın ve bütün sanatçı 
dostlarımın önlerinde saygı ile 
eğiliyorum. Bodrum’un geleceğinin 
kültür ve sanatla şekilleneceğini artık 
biz biliyoruz ve bundan eminiz” dedi. 

Bodrum’da kültür ve sanat yaşamına 
emek veren çok değerli isimler 
olduğunu hatırlatan Başkan Aras, 
“Bodrum bu konuda çok zengin. Bu 
alanda yapılan işleri, münferit çabalar 
olmaktan çıkarıp Bodrum’un kimliği 
olarak lanse etmemiz gerekiyor. 
Gördüğünüz gibi Bodrum’un 
her köşesinden sanat fışkırıyor” 
ifadelerini kullandı.
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YARAMAZ NOTALAR DANSI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatroları’nın yeni normalleşme 
döneminde gerçekleştirdiği açık 
havada tiyatro etkinlikleri kapsamında 
sahnelenen yeni oyunu “Yaramaz 
Notalar” Sekapark’ta seyirci ile 
buluştu. Sekapark Uçurtma tepesi 
yanında gerçekleştirilen ve sağlık 
adına bilinçlendirmeyi amaçlayan 
oyunda, çocuklar ve aileler doyasıya 
eğlendi. 
Üstün sahne performansının yanı 
sıra çocuklar oyundaki müzikler ile 
de neşeli dakikalar yaşadı. Oyunda 
seyircilere maske, mesafe ve 

kötü müzik yapan ve işinde 
eğitimsiz olan müzisyene 
kızan notaların sonraki 
durağı ne olur? İşte bunun 
cevabını arayan ‘Yaramaz 
notalar’ oyunu kocaeli’de 
çocuklarla buluştu ve ortaya 
renkli görüntüler çıktı. 

çocuk oyununda yönetmen 
yardımcılığını Aytek Mete Elgün 
sürdürüyor. Oyunun yaratıcı 
kadrosu ise şöyle; koreograf 
Seda Özgiş, dekor tasarımı 
Özlem Karabay, dramaturg 
Haluk Acar, kostüm tasarımı 
Emine Kaynak Yıldırım ve müzik 
Irmak Şahin. Oynayanlar; 
Tunç Efe, İlker Bağlam, Nursel 
Çeliktürk, Duygu Mine Özcan, 
Ezgi Özbalı, Emre Işık, Cüneyt 
Gürbüz ve Onursal Yıldırım.

hijyen kurallarına yönelik mesajlar 
verildi. Oyun sonunda Kocaeli Şehir 
Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni 
Aydın Sigalı, oyunun yazarı Hayal 
Şahin’e çiçek takdim etti.
Oyun artık müzik yapmaktan sıkılan 
yaramaz notaların, başka işler için 
müziği terk etmesiyle başlıyor. 
Çıktıkları bu macerada edindikleri 
tecrübelerle hata yaptıklarını 
anlayarak müziğe geri dönüyorlar. 
Ozan Şahin’in yönetmenliğini 
üstlendiği “Yaramaz Notalar” isimli 
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şANLIURfA KARAKÖPRÜ bELEDIYESI

bU MARKETTE hER şEY ÜcRETSİZ!

Karaköprü Belediyesi’nin 
sosyal belediyecilik faaliyetleri 
kapsamında hayata geçirdiği 
sosyal market projesiyle ihtiyaç 
sahibi vatandaşlar ücretsiz olarak 
gıda, giyim vb. ihtiyaçlarını 
gideriyor. Çankaya Mahallesinde 
açılan markette Karaköprü 
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü tarafından tespit 
edilen ihtiyaç sahibi aileler 
kendilerine verilen kart ile sosyal 

Sosyal belediyecilik bir 
belediyenin halkla bağını 
ortaya koyan en temel
unsurlardan biri. Karaköprü 
Belediyesi de bu konuda 
örnek olacak bir hizmete 
imza attı.

markette kuru gıda, yiyecek, giyim 
gibi temel ihtiyaçlarını herhangi bir 
ücret ödemeden temin ediyorlar. 
Karaköprü Belediye Başkanı Metin 
Baydilli “Sosyal marketimizle 
ilçemizde Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğümüz tarafından tespit 
edilen yaklaşık bin adet ailemize 
alışveriş kartı dağıttık. Aileler 
herhangi bir ücret ödemeden 
marketimizde alışveriş yapıp 
ihtiyaçlarını giderebiliyor. Buradaki 

ürünler hepsi bize hibe olarak 
geliyor ve biz de ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmada bir nevi aracı oluyoruz. 
Sosyal marketimize hibede bulunan 
tüm firmalara vatandaşlarımız adına 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Karaköprü Belediyesi Sosyal 
Marketinden faydalanmak 
isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar 
Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne 
başvurabiliyor.
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Sosyal Sorumluluk Samsun Büyükşehir

SAMSUN bÜYÜKşEhIR bELEDIYESİ

bÜYÜKşEhİRDEN ANLAMLI hİZMET
Günlük yaşam faaliyetlerini tek 
başına sürdüremeyen, evde bakım 
hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı ve 
engelli vatandaşların daima yanında 
olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, 
sosyal belediyecilik hizmetlerinin en 
güzel örneklerinden birini sunuyor. 
Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığı bünyesinde oluşturulan 
ekip ile her gün bakıma ihtiyaç duyan 
yaşlı ve engellilere hizmet veriyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Demir’in öncülüğünde sosyal 
belediyecilik alanındaki çalışmalarla 
vatandaşların yüzünü güldüren 
ve hayır duasını alan Büyükşehir 
Belediyesi, bir günde 200 yaşlı ve 
engelli kişinin yardımına koşuyor. 
Yardımlar ve hizmetler noktasında 
bu alandaki önceliği dezavantajlı 
bireylere veren Kadın Aile ve Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı, ayrıca 

evinde yalnız yaşayan, kimseleri 
olmayan yaşlı insanlarla sohbet 
ortamları da oluşturuyor.
65 yaş ve üstü bakıma 
muhtaç yaşlı, hasta ve engelli 
vatandaşlara, belirlenen 
program dahilinde, evde genel 
temizlik, banyo ve kişisel 
temizlik, doktor tarafından 
sağlık ve psikolojik rahatsızlıkları 
olanlardan evde tedavi alması 
gerekenlere psiko-sosyal destek 
gibi hizmetler veren belediye, 
bu çalışmalarını ücretsiz 
yapıyor. Günde 200 yaşlı ve 
engelli vatandaşa dokunan 
ekipler, temizlik hizmetlerinde 
ise insan sağlığına zararı 
dokunmayan antibakteriyel 
ürünler kullanıyor. 

Engelli ve yaşlı vatandaşların 
kent hayatına katılması ve yerel 
yönetimlerden destek alması 
oldukça önemli. Samsun 
Büyükşehir Belediyesi bir 
günde 200 yaşlı ve engelli 
vatandaşa evde bakım hizmeti 
veriyor ve örnek bir iş yapıyor. 
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İstanbul Bağcılar 
Belediyesi ÇocuKlARA KRİPTolojİ EğİTİMİ

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi

TabLo yuvasına döndü

Çocukların yeteneklerini keşfedip onlara 
uygun atölyelerde hizmet sunan Bağcılar 
Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar 
Merkezi, yaz sezonu eğitimlerine devam 
ediyor. Birer haftalık olarak hazırlanan 
paket eğitimlerde çocuklara Hidden 
Picture’den İngilizceye strateji oyunlarından 
bulmacaya kadar renkli ve bir o kadar 
da yararlı dersler veriliyor. Kursta en 
çok dikkat çeken yer ise Kriptoloji 
(Şifre Bilimi) sınıfı. Sessiz bir şekilde 
masalarında oturan çocuklar, burada 
şifreleme yöntemlerini uygulayarak 
öğrenme fırsatı buluyor. Derste eğitmenler 
tarafından alfabenin belirlenen miktarda 
kaydırılması ve ana mesajdaki harflerin 
yeni alfabede kendilerine karşılık 
gelen harflerle değiştirilmesi esasına 
dayanan Sezar yöntemi ile her harfin bir 
sembolle temsil edildiği hiyeroglif yazılara 
benzeyen şekillerin kullanıldığı Napolyon 
yöntemi öğretiliyor. Şifreleme yönteminin 
tekniğini öğrenen kursiyerler daha sonra 
ikişerli gruplar halinde kendi aralarında 
mesajlaşıyorlar.

İBB, İstanbul’u 1453’te fetheden Fatih 
Sultan Mehmet’in 1480 yılında İtalyan 
ressam Gentile Bellini’ye yaptırdığı 
orijinal tabloyu, Londra’daki dünyaca 
ünlü Christie’s salonunda, geçtiğimiz 25 
Haziran’da gerçekleştirilen müzayedede 
satın almıştı. Bir anda kent ve ülke 
gündemine giren tablo, 2 aylık bir sürenin 
ardından ait olduğu yere döndü. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane 
binası önünde yaptığı açıklamada, 
duygularını, “Tablo yuvasına döndü 
aslında. Bizim gurur verici. Şimdi biraz 
kendisi için hazırlanan özel bölümde 
dinlenmesi gerekiyor. İnşallah cuma 
günü, cuma namazından önce ya da 
sonra bir planlama yapacağız. Burada 
basınla paylaşacağız görüntülerini. Yine 
Saraçhane’de halkın evinde İstanbullu ile 
beraber buluşturacağız. En yakın zamanda 
çalışmalarımız sürüyor. En tertipli, en 
düzenli şekliyle İstanbul halkıyla, bütün 
Türkiye’yle bu güzel eseri paylaşmak için 
heyecanlanıyoruz” şeklinde anlattı.



65TEMMUZ-AĞUSTOS 2020

KISA HABERLER

Ordu  
Büyükşehir 
Belediyesi

Komşuya yaRdım eLİ

Yoğun yağış nedeniyle can ve mal 
kaybının yaşandığı Giresun’a destekler 
devam ediyor. Yaşanan tahribatın 
oluşturduğu etkileri ortadan kaldırmak 
için ilk günden itibaren Giresun için 
yoğun mesai veren Ordu Büyükşehir 
Belediyesi, Yağlıdere ilçesine 3 
ekskavatör, 7 beko loder ve 2 kamyon 
gönderdi. Sel afetinin ilk günlerinde 
de Dereli ilçesine 1 beko loder ve 1 
greyder desteği sağlayan Büyükşehir 
Belediyesi, toplam 14 iş makinasıyla 
Giresun’un yaralarını sarmak için 
seferber oldu. 
Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Coşkun Alp, OSKİ Genel Müdürü 
Murat Us, Piraziz ilçesinden araçları 
afet bölgesine uğurladı. Genel Sekreter 
Coşkun Alp, 12 aracın Yağlıdere 
ilçesinde hayatı normale döndürmek 
için çalışacağını söyleyerek, Giresun’un 
yaralarını sarmak için desteklerin devam 
edeceğini söyledi.

KARAGÖl HAYRAN BıRAKıYoRAnkara Beypazarı 
Belediyesi

Eşsiz doğası ile görenleri kendisine 
hayran bırakan Karagöl Tabiat Parkı, 
şehir hayatının stresini geride bırakmak 
ve doğanın güzelliklerini yerinde 
görmek isteyen ziyaretçilerin ilk tercihi 
oluyor. Beypazarı Belediye Başkanı 
Tuncer Kaplan, ‘İlçemiz tarihi, kültürel 
ve doğal güzelliklerinin yanı sıra ulaşım 
imkanlarının da kolaylığından dolayı 
misafirlerimizin bir numaralı tercihi; 
bu yüzden biz de ilçemize gelen 
ziyaretçilerimizin daha kaliteli zaman 
geçirmelerini sağlamak amacıyla 
ilçemizin eşsiz doğasını turizm 
rotaları arasına dahil ederek gelen 
misafirlerimizin memnuniyetini kazanmak 
ve ilçemizin kalkınmasını sağlamak 
istiyoruz. Bu anlamda Karagöl’ün 
doğal güzellikleri ile ziyaretçilerimizin 
beğenisini kazanmış durumdayız. 
Yaptığımız çalışmalarla birlikte ilçemiz 
tarihi ve kültürüyle olduğu gibi doğasıyla 
da bir cazibe merkezi haline geldi’ dedi.
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KISA HABERLER

Rize  
Belediyesi Su HATTıNDAN ElEKTİRİK

Elazığ  
Belediyesi vİzyon pRojeLeRİ heyecanı

Elazığ Belediyesi 15 Temmuz 
Demokrasi Meydanı Yeraltı Otoparkı ve 
Meydan Düzenleme Projesi ile insan 
ve araç trafiğinin en yoğun olduğu 
bölgede, şehrin otopark ihtiyacına 
önemli ölçüde çözüm oluşturularak 
şehrin merkezi konumunda bulunan 
alana yepyeni bir kimlik kazandırılacak. 
Şehre kimlik kazandıracak meydan 
düzenlemesi ve yeraltı katlı otopark 
projesi ile şehre değer kazandıracak 
yeni bir adımı daha hayata geçirdiklerini 
ifade eden Elazığ Belediyesi Başkanı 
Şahin Şerifoğulları, “Şehrimizin gelişim 
ve değişimine değer kazandırmak adına 
çalışmalarımızı kararlıkla sürdürüyoruz. 
Attığımız her adımla şehrimizi ihtiyaçlar 
doğrultusunda yarınlara hazırlıyoruz. 
Şehrimizi modern yol ağıyla donatma 
yolunda çalışmalarımızı sürdürürken 
yeraltı katlı otopark projemiz de 
şehir içi trafiğini rahatlatmaya katkı 
sağlayacaktır.” dedi.

Rize Belediyesi, “Su Hattından 
Hidroelektrik Üretimi” çalışması 
ile elektrik üretip ekonomiye katkı 
sağlayacak. Şehir merkezinin üst 
kesiminde bulunan 400 metre rakımlı 
Dağbaşı mahallesindeki belediye su 
deposundan, eskiyen ve çelik borularla 
değişimi devam eden 2700 metrelik 
hatla 100 metre rakımda bulunan 
Atmeydanı mahallesindeki su deposuna 
su aktarılacak. Yüzde 65’lik kısmı 
tamamlanan projede çalışmalar devam 
ediyor. Rize Belediye Başkanı Rahmi 
Metin “Yaptığımız bu yatırımla birlikte 
sürekli olarak yüksek basınçla akan 
sudan elektrik üreteceğiz. Belediyemiz, 
şehirde yapmış olduğu çalışmalarında 
kullanmak üzere önemli bir gelir 
kazanmış olacak. Ayrıca bu yatırımı 
da yaptığımız finans çalışmalarıyla, 
kendi kendini ödeyen ve ödedikçe 
belediyeye gelir bırakan bir yöntemle 
gerçekleştiriyoruz” dedi. Buradan üretilen 
elektriğin ana şebekeye satılmasıyla 
birlikte 4 milyon Lira gelir kazanılacak.
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Muğla  
Bodrum 
Belediyesi

BElEDİYE KAPı KAPı DolAŞıYoR

Balıkesir  
Edremit 
Belediyesi

bayRamLıKLaR başKan amcadan

Edremit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda 
ihtiyaç sahibi çocukları unutmadı, 
bayramlık giysi hediyesiyle çocukların 
yüzünü güldürdü. Başkan Selman Hasan 
Arslan’ın talimatları doğrultusunda sosyal 
yardımlarını sürdüren Edremit Belediyesi 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kurban 
Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi çocukları 
mutlu etti. Mahalle muhtarlarıyla işbirliği 
içerisinde tespit edilen ihtiyaç sahibi 
çocuklar için hazırlanan 300 bayramlık 
giysi hediyesi aileleriyle birlikte çocuklara 
teslim edildi. Edremit Belediye Başkanı 
Arslan, “Bayram sabahı çocuklarımızın 
mutluluğu bizim mutluluğumuz olacak. 
Çocuklarımıza ve ailelerimize iyi bayramlar 
diliyorum. Tüm halkımızın Kurban 
Bayramı’nı canı gönülden kutluyorum” 
dedi.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Bodrum’da 
kapı kapı dolaşarak vatandaşları ziyaret 
etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, 
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın 
talimatıyla başlatılan uygulamada, esnaf 
ve vatandaşların dilek, öneri ve şikayetleri 
dinlenerek gerekli birimlere bildiriliyor. 
Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı personel 
tarafından her gün eş zamanlı olarak 
Akyarlar ve Çırkan mahalleleri ziyaret 
ediliyor. Akyarlar ve Çırkan Mahalleri’nin 
ardından belirli bir program dahilinde 
tüm Bodrum yarımadasında ziyaretler 
devam edecek. Günde yaklaşık 75 haneye 
ulaşarak vatandaşın sorunlarını dinleyen 
halkla ilişkiler ekipleri, öncelikle belediyenin 
o mahalle ve sokakta yürüttüğü çalışmalar 
hakkında bilgi veriyor. Bölgedeki ev ve 
işyerlerini tek tek gezen Belediye personeli, 
şikayet ve talep formları doldurtarak, acil 
çözüm bekleyen durumları ilgili birimlere 
bildirerek çözüm sürecini başlatıyor. 
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Kayseri 
Büyükşehir 
Belediyesi

eRcİyes’Te guRuR günü

Bursa  
Büyükşehir 
Belediyesi

KADıNlAR KuPAYlA DÖNDü

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 
düzenlenen U18 Atletizm Ligi final 
yarışları Denizli’de tamamlandı. Denizli 
Büyükşehir Belediyesi Spor Toto Spor 
Kompleksi’nde yapılan organizasyonda 
Bursa Büyükşehirli sporculardan Edanur 
Yaşar 400 metre engel, Iraz Engin 
uzun atlama, İrem Aydın disk atma, 
Arzu Atlı cirit atma yarışlarında birinci 
sırada yer aldı. Yüksek atlamada Esra 
Kalkan ikinci olurken, 200 metrede 
Habibe Okçu, 2000 metrede Damla 
Hasta, Gülle’de Gökçe Erken, Çekiç’de 
Zehra Türknaz Özırmak üçüncü oldu. 
Büyükşehirli sporcular, 4×100 Bayrak ve 
İsveç Bayrak yarışlarında da üçüncülük 
elde etti. Toplamda 17 madalya ile 141 
toplayan Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü, U18 Atletizm Ligi’ni Fenerbahçe 
ve Beşiktaş’ın ardından üçüncülük 
kupasıyla kapattı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir 
Belediyesi’nin yatırımlarıyla bambaşka 
bir kimliğe bürünen Erciyes’e yeni 
bir soluk getirerek, talimatıyla 
hayata geçirilen “Yüksek İrtifa Kamp 
Merkezi’nde ilk turnuvanın başlama 
vuruşunun heyecanını yaşadı. Başkan 
Büyükkılıç, Erciyes’i sporun da merkezi 
haline getirecek Yüksek İrtifa Kamp 
Merkezi’ndeki ilk turnuvanın başlama 
vuruşunu Hes Kablo Kayserispor 
Başkanı Berna Gözbaşı ile birlikte 
yaptı. Burada konuşan Büyükkılıç 
“Amacımız Kayserimizdeki bu değerin, 
Erciyes’imizin layık olduğu şekilde 
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olarak 
anılması. Yurt dışına giden dövizlerin 
gereksiz yere gitmemesi. Aksine yurt 
dışından takımların şehrimize, ülkemize 
gelmesini sağlamak” dedi.
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Denizli 
Büyükşehir 
Belediyesi

amaTöRLeRe yaRdım eLİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 
amatör spora destek ve geleceğin 
sporcularının yetiştirilmesi projesi 
kapsamında Denizli Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile 
protokol imzaladı. İmza töreninde 
konuşan ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman 
Zolan’ın her zaman amatör sporların 
yanında olduğunu belirterek, “Kentimiz 
destekler sayesinde amatörde ilk 5’te. 
Verdiğiniz destekler bize güç veriyor.” 
dedi. Denizli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Zolan ise amatörlere 
desteklerinin büyüyerek artacağını 
söyledi: “Biz bugüne kadar hep amatör 
sporun, sporcularımızın, gençlerimizin 
ve kulüplerimizin yanında olduk. Aynı 
şekilde yürüyüşümüz devam edecek”

Adana Seyhan 
Belediyesi SPoR KÖTülüKlERİN DüŞMANı

Seyhan Belediyesi Spor Okulu’nda sıkı 
tempoda devam eden çalışmalarda 
geleceğin başarılı sporcularının 
yetiştirilmesi hedefleniyor. Seyhan 
Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 
Seyhan Belediyesi Spor Okulu’nu 
ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 
Başkan Akay, belediyeye ait spor 
tesislerinde, futbol, hentbol, voleybol, 
satranç ve tenis branşlarında başarılı 
gençleri belirleyip gelecekte iyi 
konuma getirmeyi hedeflediklerini 
belirterek, “Gençlerimizi ziyaret ederek 
çalışmalarını yakından görmek istedik. 
Ortaya koymuş oldular hırs ve azim 
bizleri son derece mutlu etmiştir. Spor, 
başta uyuşturucu olmak üzere kötü 
alışkanlıkların en büyük düşmanıdır. 
Gençlerimizi spor alanlarına çekerek 
kötülüklerden uzaklaştırıp gelecekte iyi 
bir birey olmaları adına üzerimize düşen 
hassasiyeti göstereceğiz. Hocalarımıza 
ve sporcularımıza başarılar diliyorum” 
dedi.
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Kocaeli  
İzmit  
Belediyesi

İzmıT’Ten emİRTeKİn hamLesı

Denizli 
Pamukkale 
Belediyesi

PAMuKKAlE’DE 2. lİG HEYEcANı

Pamukkale Belediye Spor Kadınlar 
Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonunda 
Denizli’yi Türkiye Voleybol Federasyonu 
Kadınlar 2. Ligi’nde temsil edecek. Mavi-
beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarına 
Antrenör Mehmet Ali Ayhan gözetiminde 
başlarken, takıma yeni sporcular katıldı. 
Pamukkale Belediyespor, Bergama Ateş 
Çelikspor’dan 28 yaşındaki Nihal Taşkın, 
Kalecik Belediyespor’dan 21 yaşındaki 
Gizem Yıldız, Fethiye Doğa Koleji’nden 
23 yaşındaki Nurcihan Karakaya, Söke 
Voleybol’dan 20 yaşındaki Rabia Çetin, 
Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan 
20 yaşındaki Pınar Öztürk, Beylikdüzü 
İhtisas’tan 18 yaşındaki Sedef Öğüt 
ve Merkezefendi Belediyespor’dan 
25 yaşındaki Emine Büşra Yılmaz ile 
sözleşme imzaladı. 

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper 
Ligi’nde mücadele eden ve 
önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında 
mücadele edecek olan İzmit 
Belediyespor, transfer yapmaya devam 
ediyor. 
Transfer ettiği birçok yıldız sporcu 
ile kadrosunu güçlendiren İzmit 
Belediyespor, son olarak Beşiktaş’ta 
oynayan 1.84 boyundaki hücum 
oyuncusu Elif Emirtekin’i renklerine 
bağladı. 1994 doğumlu kısa 
ve uzun forvet pozisyonlarında 
oynayabilen milli sporcu Elif Emirtekin, 
önümüzdeki sezondan itibaren İzmit 
Belediyespor’un Türkiye ve Avrupa’da 
ki başarıları için ter dökecek.



71TEMMUZ-AĞUSTOS 2020 

SPOR HABERLERİ

Van İpekyolu 
Belediyesi SPoR AKADEMİSİ AÇılıYoR

İstanbul 
Beylikdüzü 
Belediyesi

mİnİKLeRİn madaLya heyecanı

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve 

Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Yaz Spor 

Okulları’nda eğitim gören çocuk ve 

gençler için Cumhuriyet Spor ve 

Sosyal Yaşam Alanı ile Kavaklı Hasan 

Doğan Stadyumu’nda madalya töreni 

gerçekleştirdi. Basketbol, futbol, 

tenis, golf, çocuk zumbası, cimnastik 

olmak üzere 6 branşta eğitim alan 

sporcuların madalya töreni heyecan 

ve gurur dolu anlara sahne oldu. Spor 

Okulları’nı başarıyla tamamlayan 

sporculara madalyalarını, Beylikdüzü 

Belediye Başkan Yardımcısı Emel 

Turan ve Beylikdüzü Belediyesi 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü 

Fidan Gül takdim etti.

İpekyolu Belediyesine bağlı Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 
tarafından çocuklara ve gençlere 
yönelik spor akademisi açılıyor. 
Akademi bünyesinde profesyonel 
anlamda spor branşlarıyla ilgili kendi 
alanında yetkin eğitmenler tarafından 
eğitimler verilecek. İlk etapta 10 
ile 14 yaş aralığındaki çocuklara 
basketbol ve futbol okulu olarak 
hizmet verecek olan akademi daha 
sonra farklı branşlarla da eğitim 
kapsamını genişletecek. İpekyolu 
Belediyesi’nden konu ile ilgili yapılan 
açıklamada, “Akademi kapsamında 
ilk olarak 10-14 yaş aralığındaki 
kız-erkek genç ve çocuklarımıza 
basketbol ve futbol branşı ile ilgili 
temel eğitimler vereceğiz. Daha 
sonra bu kapsamı genişleterek 
akademi programımıza farklı branşlar 
ekleyeceğiz. Akademiye başvurular 
7 Eylül Pazartesi günü İpekyolu 
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü ile Karşıyaka Spor 
Kompleksine yapılabilecek. Başvuru 
için gereken evraklar 2 adet vesikalık 
fotoğraf ile kimlik fotokopisi olacak.” 
denildi.








