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Söyleşi

P R O F. D R . D O Ğ A N K U B A N

Çocukluğumuzun kentleri bizimle
birlikte büyüdü, değişti. Büyüdükçe
kentler de aynı bizim gibi kimi çok daha
güzelleşti, kiminin güzelliğinden eser
kalmadı. Bazı kentler büyüdükçe aşık
ettiler herkesi kendilerine, bazı kentler
büyüyünce daha sert daha nobran daha
pervasız oldular. O eski fotoğrafla yeni
resim arasındaki farkın bazen insanı
şaşırttığı olur. Kiminde, yapılanlara;
kiminde ise yapılmayanlara şaşırır insan.
Yerel yöneticiler bir kentin ressamıdır.
Fırça ellerinde, kentin neresine ne
çizerlerse, nereyi nasıl boyarlarsa o
kentin tablosu öyle olur. Türkiye’nin en
iyi yerel yönetim dergisi olarak bu yıl
on birincisini vermeye hazırlandığımız
Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim
Ödülleri, işte bu hünerli ressamların
güzel eserlerini ışıklandırmak,
sergilemek, örnek alınsın diye herkese
göstermek ve elbette devamı gelsin
diye bütün Türkiye’de güzel bir heyecan
yaratmak içindir.

yöneticilerimizin katılımlarını bekliyoruz.
Ödüllerin hazırlık telaşıyla birlikte
Özelkalem’in bu sayısını da hazırladık.
Özelkalem’in röportajlarını yaparken
öğrendiklerimizden, gördüklerimizden,
farkına vardıklarımızdan Türkiye’nin
güzel geleceği için umutlarımızı keyifle
tazeledik.

19 Kasım 2020’de 11. Özelkalem
Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Ödül
Törenini Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde
gerçekleştireceğiz.

Bir kent nasıl mutlu olur? Tüm canlıların
yaşam kalitesi ne kadar yüksekse o
kadar mutlu olur. Belediyelerimiz hayvan
dostu kentler bakımından ne durumda?
Bizimle kenti paylaşan diğer canlılarla
hayatı ne kadar paylaşabiliyoruz.
Belediye başkanlarımızla, bu konuda
değerli çalışmalar yapan hocalarımızla
konuştuk.

Özelkalem Yerel Yönetim Ödülleri’nin
12.si için son başvuru tarihi de
31 Aralık 2020 olarak belirlendi.
Şartnameyi ve başvuru formunu www.
yerelyonetimodulleri.com ‘da paylaştık.
Türkiye’nin her yerinden, Türkiye için
durmadan ve heyecanla çalışan yerel
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Cumhuriyetimiz 97. yaşında. Büyük,
sağlam, yaprakları her mevsim yeşil
koca ağaç. Neler görmüş geçirmiş,
millet olmanın doğasında ne iklimler
yaşamış koca ağaç. Bu yıl pandemi
nedeniyle sokakları, meydanları coşkulu
bir şekilde dolduramadık ama 29
Ekim günü her evde, her sokakta, her
meydanda Cumhuriyet’in ilk günkü
sevinci yine vardı. Belediyelerimiz yine
birçok yerde etkinlikler yaptı, ortaya
yine renkli görüntüler çıktı. Cumhuriyet
kutlamalarını sayfalarımıza taşıdık.
Kapak konumuz ise Hayvan Dostu
Kentler…

Dergimizde yer alan önemli bir konu
da Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik

Planlaması. Geçmişte ulaşım hep
sadece taşıtlar üzerinden tartışılıyordu
ancak şimdi öyle değil. Peki nedir
bu sürdürülebilir kentsel hareketlilik
planlaması? Hocalarımız ve yerel
yöneticilerimiz anlattı.
Keyifle okuyacağınız, özenle
saklayacağınız bir sayımızı daha size
sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Güzel
bir sonbahar geçirmeniz dileğiyle…

ERENGÜL BİLENSER

erengulbilenser@epr.com.tr

İ S TA N B U L

İstanbul’da Cumhurİyet coşkusu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
tarafından 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı, çeşitli etkinliklerle
kutlandı. Haliç Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilen etkinlikte,
Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi
sesinden Nutuk’tan bölümler okuduğu
3 dakikalık bir hologram gösterisi
yapıldı.
Haliç üzerinde oluşturulan
su perdesine Mustafa Kemal
Atatürk’ün fotoğraflarının yanı sıra,
“Cumhuriyetimiz 97 yaşında” ve
“Cumhuriyet cesarettir” yazıları
yansıtıldı.
İBB Saraçhane Binası, Bozdoğan
Kemeri ve Kız Kulesi’nde de ışık
şovları ve mapping gösterimleri yer
aldı. Bozdoğan Kemeri’ne ve Kız
Kulesi’ne de Türk bayrağı, Büyük

Önder Atatürk’ün fotoğrafı ve
“Cumhuriyetimiz 97. yılında” yazıları
yansıtıldı. Koronavirüs tedbirlerinin

uygulandığı kutlamalar, vatandaşlar
tarafından da cep telefonlarıyla
kaydedildi.

Kadıköy’de konvoylu kutlama
Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci yıl
dönümü Bağdat Caddesi’nde de
coşkuyla kutlandı.
Kadıköy Belediyesi, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı için Bağdat
Caddesi’nde geçit töreni düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle
yürüyüş yapılmazken, cadde üzerinde
uzun araç konvoyu oluşturuldu.
Vatandaşlar saatler öncesinden
kırmızı beyaz ışıklarla süslenmiş
caddeye geldi. İstanbullular konvoyda
çalınan marş ve şarkılara ellerindeki
Türk Bayrakları ve balonlarla eşlik
etti. Konvoyda bulunan Kadıköy
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Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı
kutlamalara katılan vatandaşları
selamladı. Saatler 19.23’ü

gösterdiğinde ise hep bir ağızdan
İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar
araçlarıyla konvoya eşlik etti.

İZ M İ R - A R T V İ N

‘Her yerde çİçekler açacak’
İzmir’de üç güne yayılan Cumhuriyet
Bayramı kutlamaları, İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin İzmir Valiliği ve İl
Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğinde
düzenlediği konser ile son buldu.
Sanatçı Sertab Erener, İzmir Devlet
Senfoni Orkestrası eşliğinde
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda
unutulmaz bir konser verdi. Konserin
başlangıcında kısa bir konuşma
‘yaparak tüm İzmirlilerin Cumhuriyet
Bayramını kutlayan İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer, “97
yıllık çınar olan Cumhuriyet’imiz üç
yıl sonra yüz yılı devirecek ve yeni
bir yüzyıl başlayacak. Kimsesizlerin
kimsesi Cumhuriyet’imizi yeni
yüzyılda demokrasi ile taçlandıracağız.
Türkiye’nin dağlarında çiçekler

açacak, baharlar gelecek” diye
konuştu. Olağanüstü bir günde
İzmir’de olmaktan büyük bir mutluluk
duyduğunu dile getiren Sertab

Erener ise “Bizi burada buluşturan
Cumhuriyet’i fikri hür, irfanı hür,
vicdanı hür nesiller yaşatacak. Yaşasın
Cumhuriyet!” dedi.

Artvİn’de 29 Ekİm yürüyüşü
Artvin’de, kutlamalar kapsamında
kortej yürüyüşü düzenlendi.
Valilik ile Artvin Belediyesinin
organizasyonunda yapılan kortej için
belediye binası önünde toplanan
vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları
ve meşalelerle Milli İrade Meydanı’na
kadar yürüdü. Yürüyüşte 20 metre
uzunluğundaki Türk bayrağı taşınırken,
çocuk, genç, yaşlı her yaş grubundan
vatandaşın katıldığı yürüyüş esnasında
Artvin Halk Eğitim Merkezi Livane
Mehteran Takımı’nın çalıp, söylediği
marşlar Cumhuriyet Bayramı
coşkusunu zirveye çıkardı. Koronavirüs
salgını nedeniyle sosyal mesafe
ve maske takma kuralına riayet
edilerek gerçekleştirilen yürüyüşe

Artvin Belediye Başkanı Demirhan
Elçin, İl Garnizon Komutanı Piyade
Albay Şükrü Şenduran, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Mustafa

Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen,
daire amirleri, siyasi parti temsilcileri,
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,
öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
EKİM 2020
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Ç A N K AYA - M A L AT YA

Çocuklar Cumhurİyet’İ çİzdİ
Çankaya Belediyesinin Cumhuriyet
Bayramı kutlamaları kapsamında
düzenlediği Cumhuriyet ve Atatürk
temalı resim yarışmasının sonuçları
belli oldu.
Çankaya Belediyesi resim
eğitmenlerinin değerlendirmesi
sonucunda yarışmada dereceye giren
çocukların ve ailelerinin katıldığı ödül
töreni Zafer Park’ta gerçekleşti. Açık
havada gerçekleşen ödül töreninde
yarışmaya katılan 40 çocuğa Çankaya
Belediyesi tarafından Sanata Teşvik
Ödülleri verildi.
Sosyal mesafeye dikkat edilen ödül
töreninde 6-8, 9-11 ve 12-13 yaş arası
çocukların yaptıkları birbirinden güzel
resimler ödüllendirildi. Cumhuriyet
Bayramını ve Atatürk sevgisini çocuk
yaşta kalplere yerleştirmek için
düzenlenen yarışmada, Çankayalı
minik ressamlar hünerlerini

sergilemenin mutluluğunu yaşadı.
Cumhuriyet Bayramının 97. yıl
kutlamaları kapsamında düzenlenen

yarışmaya katılan tüm çocuklara Sanat
Seti ve Benim Atatürk’üm kitapları
armağan edildi.

‘Nasıl kurulduğunu unutmayalım’
Cumhuriyetin 97. yılı kutlamaları
Malatya’da coşkuyla geçti. Malatya
Büyükşehir Belediyesi günün ilk
programına ev sahipliği yaparak,
belediye önünde mehteran konseri
verdirdi. Günün ilk etkinliğine
Malatya Büyükşehir Belediye
Başkanı Selahattin Gürkan, daire
başkanları ve belediye personel
katıldı. Vatandaşların ilgiyle takip
ettiği kutlama programında
konuşan Malatya Büyükşehir
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan
Cumhuriyetin kurulduğu zorlu
şartlardan bahsederek, “97 yıl önce bu
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memleketlerde neler yaşanmış onu da
gençlerimize, yeni yetişen neslimize
öğretmek, onlara anlatmak zorundayız.
Bu destan cephede kanla yazılmış
destan.
Onun için bu memlekete hizmet
edenle biz minnet duyuyoruz.
Cumhuriyet Bayramımızı coşku
içerisinde kutlayacağız ki dosta güven
verelim düşmana korku salalım. Biz
bu toplumun hepsini kucaklayacağız.
Anadolu’da yaşayan her bireyin bu
milletin seçkin bir bireyi olduğunu da
zihnimizden çıkarmayacağız” şeklinde
konuştu.

K EÇİ Ö R EN - ED İ R N E

Üç gün üç gece kutlama
Keçiören’de Azeri konseriyle 27
Ekim’de başlayan Cumhuriyet coşkusu
29 Ekim’de gece geç saatlere kadar
devam etti.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut
Altınok’un katılımıyla 29 Ekim’de
gerçekleştirilen etkinliklere vatandaş
da yoğun ilgi gösterdi. Kalaba Kent
Meydanı’nda düzenlenen kutlama
etkinliğinde konuşan Başkan Altınok,
“Genç yaşta vatan için çalışmaya
başlayan, mandayı kabul etmeyen,
Türk milleti esareti kabul etmez, Türk
eğilmez ve bükülmez, ‘Ya istiklal
ya ölüm’ diyerek Milli Mücadele’yi
başlatan büyük önder, büyük devlet
adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü,
silah arkadaşlarını, tüm şehit ve
gazilerimizi rahmetle, minnetle
anıyorum.” dedi.
Başkan Altınok, konuşmasının
ardından üstü açık otobüsle
Keçiörenlilerin Cumhuriyet Bayramını
kutlamak üzere ilçeyi gezdi.

97 yıllık heyecan sürüyor
Edirne’de Belediye Bandosu,
Esentepe mevkisinde açık hava
konseri verdi. Şef Prof. Dr. Ahmet
Hamdi Zafer yönetimindeki Trakya
Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın
konseri de üniversitenin sosyal medya
hesaplarından yayınlandı.
Kırklareli’nde valilik organizasyonuyla
“Cumhuriyet konvoyu” düzenlendi.
Sungurbey Caddesi’nde toplanan
araçlar, konvoy halinde şehir turu attı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, valilik
önünde düzenlenen programda,
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Cumhuriyetin ilanının 97’nci yıl
dönümünü kutlamanın heyecanı
ve sevincini yaşadıklarını söyledi.
Lüleburgaz ilçesinde de Kongre
Meydanı’nda, nöbet tutan askerlere
atfen 5 ‘cansız manken’in asker
kıyafetleriyle saatlerce hareketsiz
kalarak sergiledikleri performans
vatandaşları duygulandırdı.
Tekirdağ’da da Edirne ve Kırklareli’nde
olduğu gibi saat 19.23’te vatandaşlar
evlerinin cam ve balkonlarına çıkarak
İstiklal Marşı’nı okudu.

Kapak Konusu

H AY VA N D OS T U K EN T L ER

Canlılar mutluysa
kent de mutlu

İnsanlar dışında diğer canlılar
da bir kentin ana unsuru.
Hayatımız onlarla daha güzel,
onlarla daha anlamlı…Hayvan
dostu olan kentler de her
zaman daha mutlu! Peki bir
kent nasıl hayvan dostu olur?
Hayvanların daha iyi koşullarda
yaşaması için kentlerde neler
12
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yapılmalı?
Özelkalem TV’nin ‘Çarşamba
Oturumları’nda ‘Hayvan dostu
kentler’ konusu masaya
yatırıldı. Erengül Bilenser’in
konukları Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras, Kırklareli
Belediye Başkan Yardımcısı
Burcu Bölükbaşı, Gaziantep

Büyükşehir Belediyesi Doğal
Hayatı Koruma ve Hayvanat
Bahçesi Daire Başkanı
Celal Özsöyler, Esenyurt
Kent Konseyi’nden Yusuf
Ulu ve İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Veterinerlik
Fakültesinden Prof. Dr. Alev
Akdoğan Kaymaz oldu.

H AY VA N D OS T U K EN T L ER

Kapak Konusu

Bodrum Beledİye Başkanı Ahmet Aras

Bodrum hayvanlar İçİn çok İdeal bİr ortam
Muğla’nın Bodrum ilçesi
özellikle yaz döneminde
oldukça kalabalıklaşıyor. Yaz
döneminde yoğun nüfusla
beraber Bodrum’a bir hayvan
göçü de yaşanıyor. Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet
Aras yaz sonunda da çeşitli
sıkıntılarla yüz yüze kalındığını
söylüyor ama “Bu belli bir
dönem böyle gitti ama son
birkaç yıldır insanlar bunun
farkına vardı.” diyerek iyi
bir haber veriyor ve sokağa
bırakılan hayvanlarla artık çok
karşılaşmadıklarını söylüyor.
Aras belediye olarak
çalışmalarını şu sözlerle
anlatıyor: “Kentimizdeki
okullarda yaptığımız
çalışmalarla çocuklara yine
sahiplendirme etkinlikleriyle
ya da onlara hayvan sevgisini
aşılamak için yaptığımız
çalışmalarla şu anda
Bodrum’da iyi olan bu iklimi
sürdürmeye çalışıyoruz.
Bodrum sahipsiz hayvanlarımız
için çok ideal bir ortam.
Önemli sayıda gönüllümüz var.
Çok sayıda hayvanseverimiz
var. Onlar belediyeyi zaten
bu konuda zorluyor ve hiçbir
zaman bizi rahat bırakmıyorlar.
Hayvanlarla ilgili bütün
çalışmaları onların da işin
içine girmesiyle beraber
yürütüyoruz. Özellikle kent
konseyi, hayvan hakları meclisi
son dönemde iyi çalışıyor.
13
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Yine gönüllü eğitimleriyle ciddi
aşama kaydettik. Sokaktaki
besleme noktalarımızla,
belirlediğimiz bölgelerde
gönüllüler vasıtasıyla orada
kazaya uğramış, hasta, tedavisi
yapılması gereken sokak
hayvanlarımızı topluyoruz ve
özellikle barınaklar dışında

da Yalıkavak’ta bir klinik
oluşturduk sadece acil
müdahaleler için. Bodrum’daki
sokak hayvanları sahipsiz
değil. Bu konuda çok eminim.
Çünkü sürekli ortak çalışmalar
yapıyoruz. Bodrum’daki
hayvanseverlerimiz bu işe
sahip çıkıyorlar.”
EKİM 2020
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Kapak Konusu

H AY VA N D OS T U K EN T L ER

Kırklarelİ Beledİye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı

Hayvan dostlarımızla hayatı paylaşıyoruz

Hem hayvan dostu olmak hem
de doğayı koruyan bir belediye
olmak çok kıymetli.
Kırklareli Belediyesi uzun
zamandır hayvanlar ilgili önemli
çalışmalar yapıyor.
Kırklareli Belediyesi Başkan
Yardımcısı Burcu Bölükbaşı
belediye olarak yaptıkları
çalışmaları şu şekilde anlatıyor:
“Ekip arkadaşlarımız hayvanları
seven, koruyan ve özveriyle
çalışan kişiler. Gecenin saat
üçünde de arasanız telefonun
ucunda bir ekip arkadaşımız
var ve hemen konu yetkili
arkadaşlarımıza iletiliyor,
konuya müdahale ediliyor.
Doğayı ve hayvanları korumak
bizim görevimiz. Gönüllülerle,
sivil toplum kuruluşlarıyla,
hayvan hakları dernekleriyle
sürekli iletişim halindeyiz
14
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ve koordineli çalışıyoruz.
Şehrimizin birçok yerinde
kedi-köpek kulübeleri var.
Bunun sayısını da arttırmaya
çalışıyoruz. Besleme
odaklarımız var. Belediye
olarak şehir dışı yerlerde
yaklaşık 20 tane böyle nokta
oluşturduk. Şehir içinde de
aynı şeyi yapıyoruz. Hayvanları
ve insanları çok seven bir
şehiriz. Birlikte yaşamaktan
keyif alıyoruz.”
Ekiplerinin sürekli sokakta,
dışarıda olduğunu söylüyor
Bölükbaşı: “Kulağında küpesi
olmayan, tedaviye ihtiyacı
olan tüm hayvanlarımızı geçici
hayvan bakım evimize alıp

“Hayvanları ve
insanları çok
seven bir şehiriz.
Birlikte yaşamaktan
keyif alıyoruz.
Hayvanlarla
birlikte hayatı
paylaşıyoruz”
tedavilerini tamamlıyoruz.
Yasa gereği de aldığımız
yere bırakıyoruz. Bıraktığımız
yerde de onları takip etmeyi
sürdürüyoruz”

H AY VA N D OS T U K EN T L ER

Kapak Konusu

Prof. Dr. Alev Akdoğan Kaymaz |
İstanbul Üniversİtesİ Cerrahpaşa Veterİnerlİk Fakültesi

Hayvan refahını önemsemek şart
Hayvan dostu bir kent nasıl
olunur? Yerel yönetimler bu
konuda nasıl adımlar atmalı?
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Veterinerlik
Fakültesinden Prof. Dr. Alev
Akdoğan Kaymaz bu soruya
şöyle bir yanıt veriyor: “Hayvan
dostu kent hayvan refahını
önemseyen, buna değer veren
ve onların yaşam hakkını onlara
teslim eden bir kenttir. Hayvan
sokağa düşmeden ona o
imkanları sağlamak önemlidir.”
Hayvan dostu bir kent
olacaksak hayvanların
kötü durumlara düşmeden

“Hayvan dostu kent
hayvan refahını
önemseyen, buna
değer veren ve
onların yaşam
hakkını onlara
teslim eden bir
kenttir”
imkanların toparlanması
ve sağlanması gerektiğini
ifade ediyor Kaymaz ve
belediyelerin bu noktada çok

önemli olduğunu söylüyor:
“Onların vizyonu, hayvanlarla
empati kurması çok önemli. Biz
hekimler olarak elimizden geleni
yapıyoruz ama…İstanbul’da 39
ilçe var ama birkaç tane ilçenin
veteriner işleri müdürlüğü
var. Onun dışındaki alanlarda
arkadaşlarımız ya sözleşmeli
personel olarak çalışıyorlar
ya da taşeron firma altında
çalışıyorlar Bakımevlerinin
düzenlenmesi konusu
var. Öyle yerler gördüm ki
zeminin bozukluğundan tutun,
havalandırmasına, ısınmasına,
yemlerin dizaynına kadar çok
ince noktalar var. Hayvanlar
sokağa düşmeden önce
önlem almalıyız. Kanunlar
uygulanamıyorsa ilk iş
belediyelere düşüyor. Kanun
maddesi her belediyenin geçici
bakımevi olmasını zorunlu
kılıyor.
EKİM 2020

15

Kapak Konusu

Ama maalesef durum böyle
değil. Bir cezalandırma da yok
bu eksik nedeniyle.”
Prof. Dr. Kaymaz hayvanlarla
ilgili televizyondaki bazı
yayınların da denetlenmesi
gerektiğini ifade ediyor:
“Dizilerde sigaranın üstü
kapatılıyor da silahların üstü
kapatılmıyor. Türkiye’de son
4 yılda yüzde 69 oranında
silahlanma oranı artmış

16
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durumda. Örneğin bazı insanlar
ormanda köpek sayısı fazla
olduğu için onları hedef olarak
kullanıp talim yapıyorlar. Bizim
için eğitim çok önemli. Bir
çocuk modellemeyle öğrenir,
bir kadın evdeyse televizyonla
öğrenir. Her fırsatta nasıl
şiddeti önlemek için birtakım
görseller kullanılıyorsa hayvana
şiddet açısından da bunların
mutlaka kullanılması gerek.”

H AY VA N D OS T U K EN T L ER

Gazİantep Büyükşehİr Beledİyesİ
Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesİ Daİre Başkanı Celal Özsöyler

Çocuklara ‘pet shop’lardan
hayvan almayın’ dİyoruz
“Çocuklara ‘pet
shop’lardan hayvan
almayın’ diyoruz.
Çünkü buralarda
çocuklara özel
günlerde hayvan
alınıyor, daha sonra
da bu hayvanlar
sokaklara
terkediliyor.”
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
hayvanlarla birlikte yaşamamız
gerektiğini, bu hayvanlarla
birlikte aynı ortamı paylaşmamız
gerektiğinin bilincinde ve
bu yönde çalışmalarıyla
dikkat çekiyor. Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Doğal
Hayatı Koruma ve Hayvanat
Bahçesi Daire Başkanı Celal
Özsöyler hayvansever bir kent
olduklarını söylüyor: “Bütün
başı boş hayvanlara, yaralı
hayvanlara hizmet veriyoruz.
Bu yıl içerisinde toplam 8
bin kedi ve köpeğe hizmet
verdik. Özellikle yaralı olanları,
kulaklarında küpe olmayanları
barınağımıza getiriyoruz. Burada
kendilerini kısırlaştırıyoruz,

aşılıyoruz, çipliyoruz. Eğer
tedavileri gerekiyorsa tedavilerini
yapıyoruz. Ondan sonra da
şehrimizin 20 noktasında büyük;
parkların da 120 noktasında
küçük besleme noktaları
oluşturduk. Kedileri ve köpekleri
buraya bırakıyoruz ve buralarda
kendilerine her gün bir aracımız
yemek ve su bırakıyor. Bir
araç buralarda sırf yemek, su
ve temizlik için çalışıyor. Bir
ambulansımız da 7/24 bütün
hayvanlar için çalışıyor.”
Özsöyler en önemli görevlerden
birisinin çocuklara hayvan
sevgisini aşılamak olduğunu
söylüyor: “Ekiplerimiz okullara
kedi, köpek götürüyor ve
çocuklara hayvanlara nasıl

yaklaşılması gerektiğini
öğretiyor. Yine çocuklarımızı
barınaklarımıza davet
ediyoruz. Çocuklarımız burada
hayvanlarımızı seviyorlar, onlarla
birlikte yaşamaya alışıyorlar.
Çocuklara ‘pet shop’lardan
hayvan almayın’ diyoruz.
Çünkü buralarda çocuklara özel
günlerde hayvan alınıyor, daha
sonra da bu hayvanlar sokaklara
terkediliyor.
Biz eğer hayvan sahiplenmek
isterlerse kendilerine burada
ücretsiz olarak aşılanmış,
küpelenmiş hayvanları
kendilerine verebileceğimizi
söylüyoruz.
Bu şekilde de büyük oranda
hayvan sahiplendiriyoruz.
EKİM 2020
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Esenyurt Kent Konseyİ Başkan Yardımcısı Yusuf Ulu

Hayvanların hakları
güvence altına alınmalı
“Hayvanı sokağa
terkedildiğinde
sadece onu barınağa
alıp orda tutmak değil,
onların sokaktaki
yaşamını da kamunun
olanaklarıyla güvence
altına almamız lazım.”
İstanbul’un en kalabalık
ilçelerinden biri Esenyurt.
Esenyurt Kent Konseyi
Başkan Yardımcısı Yusuf Ulu
İstanbul gibi kentlerde ciddi bir
sokak hayvanı popülasyonu
olduğunu ve insanların
evlerine alıp bakamadıkları
hayvanları sokaklara bıraktığını
söylüyor ve bunun da temel
nedeninin eğitim olduğunu
ifade ediyor: “Hayvan dostu
kentleri yaratmanın tek yolu
onları yaşamımızın bir parçası
saymaktır. Pandemi sürecinde
insanların hayvanları sokağa
bıraktığını gördük. Sokaktaki
hayvanlar birdenbire arttı.
Gönüllü arkadaşlarımız
bunlara ne kadar yardım
götürmeye çalışsa da ciddi
sorunlar yaşadık. Kamunun
buralarda desteği çok önemli.
Hayvanseverler bu desteği
almazsa yetersiz kalınıyor.
18
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Pandemi sürecinde besleme
ekipleri oluşturduk. Sokağa
çıkma yasağı döneminde
restoranlar gibi işletmeler kapalı
olduğu için hayvanların bazen
karnını doyurduğu yerlerden de
mahrum kaldı. Biz ekiplerimizle
her gün yaklaşık 1 ton gıda
dağıttık hayvanlara. Onların
yaşam alanlarını tamir ettik,
bakım ve tedavilerini takip ettik.
Ancak bu sadece gönüllülerin

yapabileceği bir şey değil.
Mecliste bekleyen bir hayvan
hakları yasası var. Kamu kendini
koruyamayan hayvanlarla ilgili
önlem almadıkça toplumsal
bilinç düzeyine göre hayvanlar
sokaklarda yok edilebiliyor.
Sokak hayvanı sokağa
terkedildiğinde sadece onu
barınağa alıp orda tutmak değil,
onların sokaktaki yaşamını da
kamunun olanaklarıyla güvence
altına almamız lazım.”

COV İ D -1 9 S O N R A S I K EN T L ER

Kentlerde
alışkanlıklar da
değİşİyor
Covid-19 yaşamımızın her
alanını etkisi altına aldı.
Yaşadıklarımız gösteriyor ki bu
etki uzun süre devam edecek,
hatta köklü dönüşümlere
sebep olacak. Evlerimizde,
sosyal mesafeli, bol karantinalı
günleri yaşarken, kentler
bilim kurgu filmlerindeki gibi
hayalet şehirlere dönüştü.
20
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Metropolleri, bomboş alanlara
çeviren pandemiden sonra
anlaşılan o ki hiçbir şey
gerçekten de eskisi gibi
olmayacak.
Özelkalem, Covid-19 sonrası
kentlerimizin yaşadığı
değişiklikleri uzmanlarla
konuştu. Erengül Bilenser’in
konukları İTÜ Mimarlık

Fakültesinden Prof. Dr.
Handan Türkoğlu, ODTÜ
Mimarlık Fakültesinden
Prof. Dr. Ela Babalık, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesinden Prof. Dr. Sedat
Sever ve Burdur Belediye
Başkanı, Sağlıklı Kentler Birliği
Başkan Yardımcısı Ali Orkun
Ercengiz oldu.

COV İ D -1 9 S O N R A S I K EN T L ER

Vatandaşın her daİm yanında olmak zorundayız
Burdur Belediye Başkanı
ve Sağlıklı Kentler Birliği
Başkan Yardımcısı Ali Orkun
Ercengiz Covid-19 ile birlikte
bir paradigma değişikliği
yaşandığını söylüyor:
“En az karbon ayak izinin
oluşturulabileceği, sosyal
yaşamın desteklendiği,
insanların bir arada vakit
geçirebildiği alanların
tasarlandığı bir noktadan
yurttaşımızdan daha çok
evde kalmasını istediğimiz
bir duruma geldik.” Ercengiz,
salgının kontrol altına
alınmasında önemli adımlar
attıklarını da söylüyor: “Bizim
için en riskli alanlar olan pazar
yerleri, otogarlar, toplu taşıma
araçlarının içleri ve duraklarda
bazı düzenlemelerin yapılması
gerekiyordu. Belediyeler olarak
tecrübe paylaşımı yaptık.
Hızlı etkileşimle birçok alanda
vatandaşın hayatına hem düzen
getiren hem kolaylaştıran

“Yerel yöneticiler
olarak paradigma
değişikliği içerisinde
sorunların çözümü
için vatandaşın her
daim yanında olmak
zorundayız.”
hem salgının kontrol altına
alınmasında önemli adımlar
atan iyi şeyler yaptığımızı
düşünüyorum. İşini, aşını
kaybetmiş insanların, maskeye
ulaşamayan insanların,
yurttaşın evinden çıkamadığı
durumlarda alışverişine
destek olunabilmesi için
atılan adımların yerel
yönetimler tarafından hızlı
şekilde planlanması çok
önemliydi. Yaşlıların evde

Ali Orkun Ercengiz

kalması neticesinde kas ve
iskelet sistemindeki birçok
rahatsızlık, dolaşım bozuklukları
beraberinde evde kapalı
kalmaya bağlı olarak psikolojik
sıkıntıların olabileceğini
gelişmiş ülkeler görüyordu ve
buna dönük önlemler alınması
gerektiğini söylemişlerdi.
Biz de bu uyarıları dikkate
alarak çalışmalar yaptık.”
Ercengiz yerel yöneticiler
olarak o paradigma değişikliği
içerisinde ikincil beklenilen
sorunların çözümü için
vatandaşın her daim yanında
olmak zorunda olduklarını
ifade ediyor: “Henüz aşı
bulunmadığına göre korunma
yöntemlerinde halkımıza
yardımcı olmalıyız. Yurttaşın
maskeye ulaşamadığı noktada
özellikle okulların açılmasıyla
birlikte çocuklarımıza maske
ve dezenfektanın ulaştırılması
konusunda yerel yönetimlere
çok iş düşüyor.”
EKİM 2020
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İTÜ Mimarlık Fakültesİ Öğretİm Üyesİ Prof. Dr. Handan Türkoğlu

Yaşam pratİklerİnde değİşİklİkler oldu
Dünyayı etkisi altına alan
ve yerleşmeler üzerinde de
etkili olan Covid-19 sürecinde
başlangıçta ülke sınırları, kent
sınırları, hatta bütün kamusal
mekanlar mecburi durumlar
dışında kapatılmış, faaliyetler
büyük ölçüde durmuştu. İTÜ
Mimarlık Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Handan
Türkoğlu yaşam pratiklerimizin
değiştiğini şu sözlerle anlatıyor:
“Günlük yaşantımız etkilendi.
Eğitim, alışveriş, iş yaşamı
online olarak sürdürüldü, hâlâ
da devam ediyor. Kentlerin
geleceği için yeni senaryolar
üretmek için ortam ortaya çıktı.
Sürdürülebilir gelişmenin üç
ayağı olan ekolojik, ekonomi
ve eşitlik ayaklarında bir sınıfta
kalma durumu oldu. Ekolojik
anlamda doğanın korunması
çok önemli. Ama öte yandan
tarım alanlarının korunmasının
ne kadar önemli olduğu ortaya

“Yerel yöneticiler
olarak paradigma
değişikliği içerisinde
sorunların çözümü
için vatandaşın her
daim yanında olmak
zorundayız.”
22
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çıktı. Sadece salgında değil
tüm afetlerde gıda sıkıntısı
yaşanma ihtimali olduğu için bu
faaliyetlerin devlet desteğiyle
ve toprakların korunarak
sağlanması bizim için risklerin
azalması bakımından önemli.
Temiz su, enerji sağlanması,
atıkların yönetimi gibi gelecekte
öne çıkacak. Ekonomik
gelişmelerde de kendine
kendine yeter bir ekonominin
ortaya çıkması salgında çok
önemli oldu. Aynı zamanda
böyle durumlarda istihdamın da
azalması ve insanların ekonomik
durumlarının güçlendirilmesi
de gündeme geliyor. Şehir
ekonomisi ve ülke ekonomisi
güçlendirilmeli ve dışa bağımlı
olmaktan kurtarılmalı. Eşitlik
konusunda da sınıfta kalınmış
durum var. Yoksulluğun
giderilmesi, herkese ev
sağlanması gibi konular kamu
sağlığı için de önemli olmaya
başladı.”

Prof. Dr. Handan Türkoğlu

Günlük yaşamın geçtiği konut
alanlarında ve mahalle ölçeğinde
de yeni değerlendirmelerin şart
olduğunu söylüyor Prof. Dr.
Handan Türkoğlu: “Herkesin
açık havayla temas ihtiyacı
doğdu. Yüksek katlı blokları olan
tercih azalırken, açık havayla
kolay ilişkisi olacak 4-5 katlı
konut tipleri önem kazandı.
Konutlarda balkon ve terasların
varlığı önem kazandı.”

COV İ D -1 9 S O N R A S I K EN T L ER

ODTÜ Mİmarlık Fakültesİ Öğretİm Üyesİ Prof. Dr. Ela Babalık

Bİsİklet ve yürümeye artan İlgİ bİr fırsat
Covid-19 kent ulaşım
pratiklerinde de köklü
alışkanlıkları sarstı ve sarsmaya
devam ediyor.
ODTÜ Mimarlık Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ela
Babalık ulaşım alanında yaşanan
değişiklikleri şöyle anlatıyor:
“Toplu taşıma salgından çok
etkilendi. ‘Kentlileri toplu
taşımaya sevk etmeliyiz’
stratejisi geçerliliğini kaybetti
algısı oluştu. Sosyal mesafe
olgusu bireysel ulaşım türlerini
öne çıkardı. Örneğin yürüme.
Özelliklerle evlerde çalışma,
evden eğitim sürecinde,
karantina sürecinde kişiler
yürüme konusunda farklı algılara
sahip oldu.
Dar kaldırımlar, kaplama
malzemesindeki sorunlar
nedeniyle gelişmiş ülkeler kadar
rahat yapamıyoruz. Belediyeler

“Covid-19
döneminden
çökmüş toplu
taşıma sistemleriyle
çıkmamamız gerekir.
Bisiklet ve yürüme
konusuna artan
ilgiyi de bir fırsata
çevirmemiz lazım.”
Prof. Dr. Ela Babalık

bu konuda hızlı müdahale
yapmalı. Kişisel bisiklet satın
alma dünya genelinde arttı.
Motosiklet kullanımının da
artması bekleniyor. Covid-19
otomobil kullanımının hızla
arttığı bir dönem. En fazla
karbon yaratan, enerji tüketen,

trafik sıkışıklılığı yaratan halk
sağlığı için risk olan otomobil
kullanımı artıyor ve artacak
gibi duruyor. ‘Ne olursa olsun
insanlar bu dönemde otomobil
kullanacak. Bunun karşısında
yürümeyi, toplu taşımayı
diretmenin anlamı yok’ gibi
bir söyleme boyun eğemeyiz.
Bu durum geriye dönülmez
bir otomobil kullanımı anlayışı
getirebilir. Covid-19 döneminden
çökmüş toplu taşıma
sistemleriyle çıkmamamız
gerekir. Sağlıklı, hijyenik, sosyal
mesafe açısından denetlenen,
herkes tarafından maliyeti
karşılanabilir bilet ücreti
ödenebilir olan toplu taşımayı
insanlara sunmamız gerek.
Bisiklet ve yürüme konusuna
artan ilgiyi de bir fırsata
çevirmemiz lazım.”
EKİM 2020
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Ankara Üniversİtesİ Eğİtİm Bİlİmlerİ Fakültesİ Öğretİm Üyesİ Prof. Dr. Sedat Sever

Yenİ öğrenme ve öğretme modellerİ lazım

Prof. Dr. Sedat Sever

Covid-19 sürecinden en çok
etkilenen alanların başında
kuşkusuz eğitim geliyor.
Okullar kapandı, uzaktan eğitim
öne çıktı. Eğitime erişim hakkı
da bu dönemde etkilendi.
Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Sedat Sever
salgının sadece ekonomiyi
değil, ondan daha önemlisi
çocuk ve gençlerin duygu ve
düşünce eğitim süreçlerinde
derin ve kalıcı etkilere neden

olabilecek yeni sorunlara
kaynaklık ettiğini ifade ediyor
ve yaşanan sorunları şu şekilde
anlatıyor: “Sosyoekonomik
değişken, evlerde çalışma
ortamının niteliği doğal
olarak öğrenme farklılıklarını
yapılandıran temel etken.
İnternete erişimi bilgisayara
sahip olma önemli sorunlar
olarak ortaya çıktı. Ailelerin
çocuklara sağladığı eğitim
desteğindeki nitelik farklılığı
çeşitli yaş ve düzeylerdeki
gençlerin öğrenme farklıklarına
neden oldu. Ailelerin çocukların
ilgi ve gereksinimlerine uygun
eğitim ortamı yaratmaktaki
yetersizlikleri çocuğa
göre çocuk gerçekliğini
önceleyerek eğitim ortamını
çocuğun kendini özgürce
gerçekleştireceği eğitim
ortamını sağlamadaki sorunları
özellikle öğrenme düzeylerinde
çok belirleyici etken olarak
karşımıza çıktı.”

Salgın sırası ve sonrasında
eğitime erişim ve öğrenme
için yeni bir dönüşüme ihtiyaç
olduğunu söylüyor Prof. Dr.
Sever: “Her öğrencinin yaş,
ilgi ve gereksinimlerine uygun;
onları bir özne olarak öğrenme
süreçlerine etkin olarak
katabiliyor muyuz? Onların
birey olarak düşünen, duyarlı
insan olarak yetişmesine
katkı sağlayacak eğitim
ortamlarını örgün eğitim
süreçlerinde yani okulda
yapılandırabiliyor muyuz? Evde
yapılandırabiliyor muyuz? Bu
sorular bilgisayar gereksinmesi
ya da internete erişimden
çok daha önemli. Asıl önemli
konu çağın öncelediği
yaşamda karşılaşabileceği
sorunları çözebilen becerileri
biz örgün eğitimde, okul
türü öğrenmede şu anda
uzaktan eğitim süreçlerinde
gerçekleştirebiliyor muyuz?”

“Salgın sadece
ekonomiyi değil,
ondan daha önemlisi
çocuk ve gençlerin
duygu ve düşünce
eğitim süreçlerini de
etkiledi.”
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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

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

İzle Bizi
Türkiye

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik		

30 Eylül Çarşamba 15.00 | 17.00

Covid-19 Sonrası Kentler				

7 Ekim Çarşamba 15.00 | 17.00

Hayvan Dostu Kentler				

14 Ekim Çarşamba 15.00 | 17.00

#herşeygüzelbirtürkiyeiçin
Yapılacak canlı yayınlardan haberdar olmak isterseniz, abone olmayı
ve abone ol butonunun yanındaki çan simgesinden bildirimleri açmayı
unutmayın.

http://www.youtube.com/c/Özelkalemtv

Söyleşi
Kapak Konusu

S Ü R D Ü R Ü L EB İ L İ R K EN T S EL HPARRO
EKF.E D
T LRİ.L D
İ KOPĞL A N LKAUMBAASNI

Artık odakta İnsan ve
yaşam kalİtesİ var!
Günümüzün beliren bir
gerçeği, şehir içi ulaşımda
yürümenin unutulması, ihmal
edilmesi. Kentte yürümenin
ve yaya olmanın yeniden öne
çıkması, kentlerin hareketlilik
zincirinin tamamlanması
konusunda yeniden
28
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organize olmanın gereği
her gün kendisini daha çok
hatırlatıyor. Sürdürülebilir
kentsel hareketlilikte de
temel odak öncelikle insan
ve kaliteli, eşitlikçi, güvenli bir
çevrenin sağlanması ise en
temel hedef. Peki Avrupa’da

birçok kentte uygulanan
bu planlamanın Türkiye’de
yansıması nasıl? Neyi doğru,
neyi yanlış yapıyoruz?
Türkiye’nin en iyi yerel yönetim
ağı Özelkalem de bu konuyu
işin uzmanlarıyla masaya
yatırdı.

S Ü R D Ü R Ü L EB İ L İ R K EN T S EL H A R EK E T L İ L İ K P L A N L A M A S I

İstanbul SUMP Yerel Ekİp Lİderİ Prof. Dr. Haluk Gerçek:

Planlama yaşam kalİtesini arttırmayı hedeflİyor
Kentsel hareketliliğin
sürdürülebilir olarak
planlanması temelde
kentte yaşayanların,
kentten geçenlerin yaşam
kalitesini arttırmak amacıyla
hem insan hareketlerini
hem gereksinimlerini
sağlanması amacıyla
yapılan bir planlama. Bunun
en altı çizilmesi gereken
özelliği ise kuşkusuz
katılımcılık. İstanbul SUMP
Yerel Ekip Lideri Prof.
Dr. Haluk Gerçek planın
ayrıntılarını şöyle anlatıyor:
“Sürdürülebilir kentsel
hareketlilik planlaması
kentte yaşayan herkesin;
düşük temsiliyete sahip
olan grupların, düşük
gelir grubunda olanların,
göçmenlerin, engellilerin

Prof. Dr. Haluk Gerçek

yani herkesin hareketlilik
ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde ve onların da
katılımıyla gerek planlama
aşamasında gerek uygulama
aşamasında katılımıyla
yapılan bir plan. Sadece

ulaşımla ilgili bir plan da
değil bu. Aynı zamanda
kentin arazi kullanımının
planlanması, işletme ve
davranışsal olarak birtakım
araçların da kullanılmasını
içeriyor.

Eski planlar
araç odaklı olduğu
için daha çok
trafik akımlarını
iyileştirmeyi, yol
kapasitelerini
arttırmayı
amaçlıyordu. Bu
planlarda ise
buna bağlı olarak
yaşam kalitesinin
arttırılması
hedefleniyor.
EKİM 2020
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Bu bakımlardan geleneksel
ulaşım planlamasından
önemli farkları var.
Bugüne kadar ki planlar
trafik odaklıydı. Halbuki
sürdürülebilir kentsel
hareketlilik planının odak
noktası araçlar değil,
insanlar. Eski planlar
araç odaklı olduğu için
daha çok trafik akımlarını
iyileştirmeyi, yol
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kapasitelerini arttırmayı
amaçlıyordu. Bu planlarda
ise buna bağlı olarak yaşam
kalitesinin arttırılması
hedefleniyor. Sosyal eşitlik,
sağlık, çevre kalitesi,
ekonomik uygulanabilirliğin
arttırılmasına çalışılıyor.
Sürdürülebilir kentsel
hareketlilik planının bütün
aşamalarını ve bütün
sürecin uygulandığı ilk

planlama çalışması şu anda
İstanbul’da yapılıyor. Ben
de bu ekibin içindeyim. Bu
çalışma geçtiğimiz eylül
ayında başladı. Çalışmayı
tamamlamak için 1 senemiz
daha var. İstanbul ölçeğinde
büyük bir kentte bugüne
kadar dünyada da böyle
bir sürdürülebilir kentsel
hareketlilik çalışması da
yapılmadı.”

S Ü R D Ü R Ü L EB İ L İ R K EN T S EL H A R EK E T L İ L İ K P L A N L A M A S I

İstanbul Büyükşehİr Beledİyesİ Ulaşım Daİre Başkanı Utku Cİhan:

Şehrİn bütün paydaşlarıyla konuşuyoruz
Sürdürülebilir
kentsel hareketlilik
ofisi kurduk. Burada
da arkadaşlarımızı
istihdam ediyoruz ve
ulaşımda özellikle
dezavantajlı gruplar
dediğimiz ya da
ihmal edilen farklı
gruplarla birlikte bir
çalışma yürütüyoruz.

Geleneksel ulaşım
planlamalarında öncelik
her zaman araç ve araçların
hareketliliğindeydi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Daire Başkanı

Utku Cihan

Utku Cihan raylı sistem
ortaya çıkarmak üzerine
ya da araçların hareketine
odaklanılan bir planlama
anlayışıyla planlar ortaya
çıkarken bunların eksik

olduğunu fark ettiklerini
anlatıyor: “Biraz daha insan
odaklı bakış açısının plancılığa
girmesi gerektiğini düşündük.
‘Türkiye’de sürdürülebilir
kentsel hareketlilik planları
üretilebilir mi?’ gibi sorular
üreterek çalışmalar içinde
yer aldık. İstanbul’da özellikle
özel otomobilden bağımsız
çözümler üretmek üzerine
bir politika belgesi elde
etmeye çalışıyoruz. Üzerine
çalıştığımız plan pandemi
koşullarında yapılan ve
pandemiyle ilgili önerilerin
de olacağı ilk sürdürülebilir
kentsel hareketlilik planı.
Bütün mevcut ulaşım
türlerini ve bunlarla ilgili
bakış açısını geliştirdiğimiz
ve bunu katılımcı bir
anlayışla yaptığımız
EKİM 2020
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bir planı geliştiriyoruz.
Sürdürülebilirliğin içerisine
çevre dışında ekosürdürülebilirlik, sosyal
sürdürülebilirlik de var. Bu üç
bileşenin bir araya geldiği bir
yol izlemeye çalışıyoruz.”
Bisikletle ya da yürümeyle ilgili
de birçok çalışmanın devam
ettiğini söylüyor Cihan: “Bu
arada sürdürülebilir ulaşım
yöntemleri dediğimiz bisiklet,
yaya, toplu taşıma gibi
yöntemleri şu anda biraz ön
plana çıkarmaya çalışıyoruz.
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Sosyal sürdürülebilir
anlamında da bazı
çalışmalarımız var. Örneğin
kendi daire başkanlığımız
çatısı altında bir sürdürülebilir
kentsel hareketlilik ofisi
kurduk. Özellikle gençler,
çocuklar, kadınlar, engelliler,
yaşlılar, LGBTİ’ler, göçmenler
açısından bir çalışmayı
başlatmış durumdayız. Biz
aslında bütün yaptığımız
çalışmaları sadece
çoğunluk olan insanlar için
değil, bu gruplar için de

yapmak zorundayız. Bu
da sürdürülebilir kentsel
hareketlilik konusunda paydaş
olarak gördüğümüz ya da
bütün yapacağımız ulaşım
yatırımlarının içerisinde
bulunması gereken grupları
temsilen çalışmalarda da
yürütüyoruz.”

EYLÜL
KASIM 2020
2019
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Konya Büyükşehİr Beledİyesİ
Ulaşım Planlama ve Trafİk Daİre Başkanı Hasan Görgülü:

Bütün etkenlerİ birlİkte ele almak şart

Sürdürülebilir kentsel
hareketlilik planlamasında tüm
etkenleri birlikte ele almak en
kritik noktalardan bir tanesi.
Konya Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Planlama ve Trafik
Daire Başkanı Hasan Görgülü
da bu noktaya dikkat çekiyor:
“Konya ve Eskişehir için de
İller Bankası eliyle çalışmaları
başladı. Bununla ilgili ilk
duyurular yapıldı. Gerekli
bilgilendirmeler yapılarak
sahada yapılacak çalışmalarla
birlikte katılımcıların kim
olacağını belli olarak ihalenin
şekilleneceği bir sistemin
ilanı gerçekleştirildi. Aslında
bizim maalesef master plan
da sürekli hedef noktamız
araçlar ve bunlarla ilgili

Hedefimiz her
şeyin topyekün olarak
değerlendirilmesi,
diğer etkenlerle
birlikte
değerlendirilerek
sahada bunların
geri dönüşleri
alınarak sistemin
kendi içerisinde
güncellenmesini
sağlayan bir çalışma
olması.
33
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Hasan Görgülü

yansımalarıydı. Ama aslında
bu yeni planlarla insan odaklı
noktada, insanların hizmetinde
çevre sağlıyla birlikte
değerlendirilmesi gereken
bir çalışma. Başkanımızın
talimatıyla yaklaşık 3 ay
öncesinde belediye olarak
akıllı ve sürdürülebilir ulaşım
müdürlüğümüzü kurduk. Bu
müdürlüğün ana odağında
motorsuz araçlarla ilgili
ulaşımların entegrasyonu
var. Bunun besleme
noktalarından birisi bilimsel
ve akademik verilerle beraber
bu çalışmanın güncellemesini
sağlamak. Bunun da yolu
ciddi yazılımlar, programlar
ve sahadan dönüşlerle ilgili
gerekli katkıların sağlanması.

Bu noktada belediye olarak
Türkiye’nin ilk yapay zekalı
hat optimizasyon yazılımının
birinci aşamasını geçtik, ikinci
aşamaya geçiyoruz. Yakın
zamanda metromuz başlıyor.
Bu da Anadolu’da yapılacak
ilk çalışmalardan olacak.”
Bisiklet konusunda da önemli
çalışmalar olduğunu aktarıyor
Görgülü: “Master planımızı
yapmış durumdayız. Bunu
Çevre Bakanlığı ile birlikte icra
ediyoruz. Bisiklet kullanımında
Konya Türkiye’de zirvede.
550 kilometre bisiklet yolu ağı
bulunan ve ulaşım noktasında
da Avrupa’yla yarışan bir
bisiklet kullanımı mevcut. Bunu
arttırmak için hedeflerimiz ve
çalışmalarımız var.”
EKİM 2020

33

S Ü R D Ü R Ü L EB İ L İ R K EN T S EL H A R EK E T L İ L İ K P L A N L A M A S I

AB Türkİye Delegasyonu Ulaşım Sektör Yönetİcİsİ Göktuğ Kara:

Bol arabalı kent dönemlerİ bİtİyor
Vizyonu olmayan kentlerin,
yöneticilerin bir adım öteye
gitme şansları çok az. AB
Türkiye Delegasyonu Ulaşım
Sektör Yöneticisi Göktuğ
Kara da “En net olan o
toplumun, orada yaşayan
insanların, insanları temsil
edenlerin bu konularla
ilgili vizyon sahibi olması
gerekiyor.” diyerek vizyonun
öneminin altını çiziyor. Üzerine
konuşulan birçok konunun
tercihlerin değiştirilmesine
yönelik olduğunu söylüyor
Kara: “Vatandaşın tercihini
değiştirmek istiyorsanız
bununla ilgili bir şey sunuyor
olmanız lazım. Hiçbir
şey sunmadan sadece
çalışma üzerinden olmuyor.
Avrupa’daki birçok başarı
hikayesi 1980’lerde başlamış
dönüşümler.
Biz Türkiye’deki çalışmalardan

Göktuğ Kara

2, 3, 10 yıllık bir fikri
çalışmadan bahsediyoruz
şu an. Sürdürülebilir kentsel
hareketlilik Türkiye’de
tartışılmaya başlandı, bu çok

olumlu. Bu tartışma ve bu
tartışmayı destekleyen teknik
çalışmalar da ortaya çıktıkça
fikri kabul de yavaş yavaş
oluşacak.

Artık kentin
merkezinde
insanların
yürüyebildiği,
daha rahat hareket
edebildiği kentler ön
plana çıkıyor. Bunlar
da o vizyonun
parçaları olarak ön
plana çıkmalı.
34
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Sürdürülebilir kentsel
hareketlilik belgesi Paris
Anlaşması altında kabul
edilmiş azaltım eylemi olarak
ortaya kondu. Kentler karbon
emisyonları salınımındaki
azaltımlarını gösterirken bu
belgeyi kullanabilecekler.
Bu da iklim değişikliğiyle
kentsel hareketlilik arasındaki
doğrudan ilişkiyi ortaya
koyuyor. Türkiye gibi
gelişmekte olan bir ülke için
ulaştırma kaynaklı emisyonlar
azalmıyor, artıyor. Türkiye
kişi başına olan karbon
salımıyla, toplamdaki karbon
salımıyla artışta olan bir ülke.
Bunun nötrleştirilmesi bile
başlı başına bir süreç. Bu
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zorlukları ilk önce tanımamız
gerekiyor. Tanıdıktan sonra
ölçümlememiz gerekiyor ki ne
yapılacağı noktasında daha net
fikirler ortaya çıkabilsin.”
Sürdürülebilir kentsel
hareketliliğin Avrupa kentleri
arasında bir rekabete
dönüştüğünü söylüyor Kara:
“Bu kentler en iyi akılları, en
büyük gelirlere sahip olan
kişileri kentlerinde yaşatmak
için rekabet ediyor. Bir
yerden bir yere gidemediğiniz
şehirlerde artık kimse
yaşamak istemiyor. Yani
bir kentin ulaşım açısından
ne verdiği ne önerdiği de
kritik. Artık bol otobanlı,
bol arabalı kent dönemleri

yavaş yavaş kapanıyor. Artık
kentin merkezinde insanların
yürüyebildiği, daha rahat
hareket edebildiği kentler ön
plana çıkıyor.
AB olarak biz bu planları
fonlamaya çalışıyoruz. Şu
ana kadar özellikle İzmir,
Ankara, Trabzon, Kocaeli
gibi kentlerimizde ilerledik.
Konya, Eskişehir de bu
çalışmalar sürüyor. İstanbul
ile görüşmelerimiz devam
ediyor. Mevcut yürüyen
planlamaya tamamlayıcı
anlamda belli çalışmaların daha
yapılması gerekiyor. AB olarak
hedefimiz bu sürdürülebilir
kentsel hareketlilik belgesini
yaygınlaştırmak.”

KASIM 2019
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ODTÜ İnşaat Fakültesİ Öğretİm Üyesİ Doç. Dr. Hedİye Tüydeş Yaman:

Özel aracın hakİmİyetİnİ kırmak şart
Özel aracın
hakimiyetini
kırmak üzere diğer
sürdürülebilir
noktaları cazip hale
getirmemiz lazım.
Sürdürülebilir kentsel
hareketlilik planlaması
bir mecburiyet.
Sürdürülebilir kentsel
hareketlilik planlaması kentlerin
geleceği açısından adeta bir
mecburiyet durumuna geldi.
Burada da özel araçların ne
olacağı konusu çok önemli.
ODTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Hediye Tüydeş
Yaman da “Yani her şeyin özel
aracın hakimiyetini kırmak
üzere diğer sürdürülebilir
noktaları cazip hale getirmemiz
lazım.” diyor. Ortak olarak
konuşulması gerekenin
sürdürülebilir, akıllı ve düşük
karbonlu ulaşım olduğunu
söylüyor Yaman: “Hareketlilik
daha üst bir başlık. Çünkü
orada planlamasından
başlıyorsunuz, arazi
kullanımından başlıyorsunuz.
Akıllı ulaşım sistemlerinde biz
hep kullanıcı, araç, altyapı ve
merkez arasında çok yönlü
veri alışverişi, izleme, analiz
kontrol mekanizmalarını kuran
bir yapıdan bahsediyoruz.
Hedef tamam ama bu
36
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Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman

hedefe ne kadar ulaştığınızı
kestiremiyorsanız bu büyük
zorluklara neden oluyor.
Deneme-yanılmayla olmaması
lazım bunların. Akıllı şehirlere
baktığımız zaman ulaşım
önemli bir noktada duruyor.
Hepimizin gördüğü gerçek
trafik sıkışıklığını azaltmalıyız;
toplu taşıma, yürüme, bisiklet
kullanımını arttırmalıyız ve
trafik güvenliğini arttırmalıyız.
İklim değişikliğiyle ilgili eylem
planımız var ve bununla ilgili
ulaştırma alanında yapılması
gerekenler var. Bizim karbon
emisyonlarımızın yüzde 16’sı
ulaşımdan geliyor. Ulaşım
yapısı gereği çok fosil yakıt
yoğunluklu bir hizmet var.
Yaptığımız bir projede ‘elektrikli
araçlarımız yüzde 20 olsa…’
gibi bir potansiyel incelendi.
Bu bizim emisyonlarımızı

yüzde 11 düşürebiliyor. Ama
şu anki fiyatlara baktığımızda
insanların elektrikli araç
alması, bunun altyapısının
olması o kadar kolay değil.”
Sürdürülebilir kentsel
hareketlilik planlamasının bir
mecburiyet olduğunu söylüyor
Yaman: “Bizim sürdürülebilir,
akıllı, düşük karbonlu ulaşım
için bunu yapmamız lazım.
Kentlerimizde bisiklet, yaya
gibi şeyleri istiyorsak ulaşımda
bazı ön şartlarımız var. Güvenli
kentsel hız yönetimi yapmamız
lazım. Yol kenarı parklanma
kısmının ücretlendirilmesi
lazım. Toplu taşımanın sinyal
önceliklendirmesinin yapılması
lazım. Yani her şeyin özel
aracın hakimiyetini kırmak
üzere diğer sürdürülebilir
noktaları cazip hale getirmemiz
lazım.”

Güzel Bir Türkiye- Arşivden
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İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi

İstanbul ‘Bİsİklet Evİ’ne kavuştu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
kurulan ve İstanbul’daki tüm bisiklet
severlere hizmet verecek olan “İstanbul
Bisiklet Evi” Yenikapı’da açıldı. Pandemi
sebebiyle kayıtlı 500 kullanıcının katıldığı
tur İstanbul Bisiklet Evi’nin önünden
başlayıp Tarihi Yarımada’yı dolaşarak yine
Yenikapı’da son buldu. İstanbul Bisiklet
Evi, İBB’nin bisiklet kültürünün geliştirilmesi
vizyonu doğrultusunda İstanbul’daki tüm
bisiklet oluşumlarının, derneklerinin ihtiyaç
duyduğu ortak fiziksel alanı oluşturacak.
Böylece bisiklet STK’ları toplantı, workshop,
panel, etkinlik vb. organizasyonlarını bisiklet
evinin takvimi doğrultusunda bu noktada
gerçekleştirebilecek. Ayrıca kadınlara
yönelik yıl boyunca gerçekleştirilecek
bisiklet sürüş eğitimlerinin de burada
yapılacak. Tesis aynı zamanda İstanbul’un
EuroVelo’ya (Avrupa Bisiklet Ağları
Rotası) dahil olma projesi için oluşturulan
koordinasyon ekibinin de ofisi olarak
hizmet verecek.

İstanbul
Zeytinburnu
Belediyesi

Mozaİk hazİnesİ gün yüzüne çıkıyor
Yıllarca Zeytinburnu Belediye
Başkanlığı’na ev sahipliği yapan
Kazlıçeşme’deki tarihi binada
restorasyon sırasında bulunan ve Geç
Roma-Erken Bizans dönemine ait olduğu
düşünülen Zeytinburnu Mozaikleri,
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’nın
düzenlediği bir sempozyumla tanıtıldı.
Bir mekanda dört farklı zamanın
kalıntılarının üst üste olduğu çok
katmanlı bu buluntulardan yola çıkılarak,
farklı zamanlardaki kültür, gelenek ve
değerlerin konuşulduğu sempozyumun
açılışını Zeytinburnu Belediye Başkanı
Ömer Arısoy yaptı. Zeytinburnu Belediye
Başkanı Ömer Arısoy, “Kim bilir hangi
hazinelerin üzerinde oturuyoruz ve
habersiziz. Sayısız hatıra taşıyan bu
görmüş geçirmiş binada 15 yıl görev
yapmıştım ama oturduğum odanın birkaç
metre altında böyle değerli bir kültür
varlığı olabileceği hiç aklıma gelmemişti.
İyi tarafından bakınca bu binanın
mozaiği saklayıp koruduğunu ve ortaya
çıkmasına vasıta olduğunu düşünebiliriz.
Nihayetinde ona ulaşmamızı bir lütuf
olarak görüyorum.” dedi.
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Kocaeli
Büyükşehir
Belediyesi

Engellerİ kaldıran proje

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık
ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube
Müdürlüğü, işitme engelli vatandaşlara
işaret dili tercümanıyla destek oluyor.
4 yıldır verilen hizmette vatandaşların
sağlıktan eğitime, istihdamdan resmi

Ankara
Büyükşehir
Belediyesi

kurum işlerine kadar pek çok
alanda hizmet veriyor.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube
Müdürlüğünce yürütülen proje
kapsamında devam edilen
hizmetin yanı sıra işitme engelli
bireylerin evlerine ziyarete gidiliyor.
Ziyarette işaret dili tercümanının
yanı sıra sosyolog bunuluyor. Bu
kapsamda Sosyolog ve işaret
dili tercümanı eşi ve çocuğu da
işitme engelli olan Mimoza Çisil
Uysalı ziyaret etti. Büyükşehir
Belediyesinin hizmetinden çok
memnun olduğunu ifade eden
Mimoza Çisil Uysal “Büyükşehir
Belediyesinin verdiği hizmet ile
özellikle kamu kurumlarında iletişim
problemini aştım. Herhangi bir işim
olduğunda işaret dili tercümanı ile
hallediyorum. Bu sosyal destek
ile bana yönetilen bütün sorulara
kolayca cevap verebiliyorum. Ayrıca
kendi taleplerimi de kolayca ifade
edebiliyorum” dedi.

Atık ağaçlar sanata dönüşüyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA
Genel Müdürlüğü; çevreye duyarlı, atıkların
değerlendirildiği ve tasarruf odaklı çalışmalara
imza atıyor. Kent genelinde çevreci projelerle
dikkat çeken ANFA Peyzaj Müdürlüğü,
atık ağaçlar, kök ve dalları atmak yerine
değerlendirerek görsel materyaller üretiyor.
Ahşap Atölyesi’nde üretilen ahşap malzemeler;
Çubuk 1 Barajı, 30 Ağustos Zafer Parkı,
Esertepe Parkı ile Gençlik Parkı başta olmak
üzere ANFA’ya bağlı tüm park ve bahçeleri
süslüyor. Çevreye karşı duyarlılığın artırılması
ve atık malzemelerin değerlendirilmesi
amacıyla üretim faaliyetlerini artırarak görsel bir
şölen sunan Büyükşehir Belediyesi, kuruyan
ağaçların gövdeleri, kökleri ve budanan
dallarla geri dönüşüm malzemelerini adeta
sanat eserine dönüştürüyor. Ahşap trenden
kuğuya, salıncaktan ata, kelebekten geyiğe,
kaydıraktan kitaplığa, saksıdan, paletten
köpeğe, pinokyodan oturma banklarına kadar
birçok materyale ev sahipliği yapan park ve
rekreasyon alanları görsel bir şölene de sahne
oluyor.
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Trabzon
Büyükşehir
Belediyesi

Kötü koku tarİh olacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Murat Zorluoğlu, TİSKİ Genel Müdürlüğü
tarafından Aydınlıkevler Mahallesi 609
Nolu Sokak’ta yapılan kanalizasyon ve
yağmursuyu ayrıştırma çalışmalarını

Ordu
Büyükşehir
Belediyesi

Perşembe’ye ulaşım konforu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe
ilçesinin 6 mahallesini birbirine bağlayan
grup yolunu asfaltla buluşturdu.
Tamamlanan yol çalışmalarıyla
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ve Beşirli sahilinde gerçekleştirilen
çalışmaları yerinde inceledi. TİSKİ
Genel Müdürü Ali Tekataş’tan yürütülen
çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan
Murat Zorluoğlu, göreve geldikleri ilk
andan itibaren kötü kokunun Trabzon’un
kaderi olmadığını söylediklerini ve
bunun gereğini yaptıklarını ifade etti.
Zorluoğlu, “Göreve geldiğimiz ilk aylarda
ciddi bir yağmur yağmış ve gece yarısı
bölgeye gittiğimizde gördüğümüz
manzara hakikaten Trabzon’a
yakışmayacak boyuttaydı. Orada bize
verilen bilgi her şiddetli yağmurda
boruların patladığı, asfaltın kalktığı, yola
kadar ciddi bir selin indiği ve alt kotlarda
su baskınlarının yaşandığı yönündeydi”
diye konuştu. Beşirli sahilindeki çalışma
alanında incelemelerde bulunan
Zorluoğlu “Kötü koku Beşirli’nin ve
Trabzon’un kaderi değildir dedik ve bu
sözümüzün üzerinden bir süre geçti.
Bu süre içerisinde bizler boş durmadık.
Şu ana kadar 7 derenin temizliğini
gerçekleştirdik.” dedi.

birlikte ilçe halkı, standardı yüksek,
konforlu bir güzergaha kavuştu. Ordu
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Hilmi Güler “Ordu’da göreve
geldiğimiz günden bu yana önemli yol
yatırımlarına imza attık. İlçelerimizdeki
birçok güzergahta yaptığımız asfalt
ve beton yol çalışmalarıyla birlikte,
ulaşım standartlarını yükselttik. Yine
Perşembe ilçemizde de bu anlamda
yıllardır beklenen yol yatırımlarını
vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.
Perşembe ilçemize bağlı, Kuyluca,
İmeçli, Kırlı, Yarlı, Tepeköy ve Doğanköy
mahallelerimize hizmet verecek olan
12 kilometrelik güzergahtaki emülsiyon
asfalt çalışmalarımız tamamlandı.
İlçemize hayırlı olsun” dedi. Ordu
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Hilmi Güler, il genelinde ve
Perşembe ilçesindeki yol yatırımlarının,
belirlenen plan ve program
çerçevesinde artarak devam edeceğini
sözlerine ekledi.

K I S A H A B ER L ER

İzmir
Bornova
Belediyesi

Bornova dünyaya açılıyor

İzmirli sinema ve fotoğraf tutkunlarına
proje yapım ve eğitim desteği veren
Bornova Belediyesi Film Ofisi’nin
katkılarıyla çekilen ‘Lotus’ filmi, İspanya

Sivas
Belediyesi

ve İran’da düzenlenen festivallerden davet
aldı.
“BBFO 2020 Kısa Film Yapım Destek
Programı” kapsamında Bornova
Belediyesi tarafından film yapım
desteği alan genç yönetmen Mehmet
Kanadlı imzalı Lotus, önce 5-7 Kasım
tarihlerinde İran’da düzenlenecek “Gilak
Uluslararası Film Festivali” seçkisinde
yer alacak, ardından 14-15 Kasım
tarihlerinde ise İspanya’nın Barselona
kentinde gerçekleştirilecek olan 4. BCN
Fantastik Filmler Festivali’nde BilimKurgu Kategorisi’nde yarışacak. Bornova
Belediyesi Film Ofisi, 2018 yılından beri
sürdürülen ‘Kısa Film Yapım Destek’
programı kapsamında bu yıl Lotus’un da
içinde olduğu 12 filme ekipman ve proje
danışmanlığı desteği verdi.
Çekimleri 2020 yılı içerisinde
tamamlanacak filmlerin gösterimleri 21
Aralık tarihinde düzenlenecek online gala
ile gerçekleşecek.

Esnafa sebze halİ müjdesİ

Yapıldığında önemli bir ihtiyacı karşılayan
şehrin gelişimi ile şehir merkezinde kalan
günümüz şartlarında ise ihtiyaca tam
olarak cevap vermeyen Toptan Sebze
Hali için Sivas Belediyesi tarafından

çalışma başlatıldı. Yeni proje çalışması
öncesinde Sivas Belediye Başkanı Hilmi
Bilgin yeni yapılacak olan Toptan Sebze
Hali projesi için esnaflarla bir araya
geldi. Gerçekleştirilen ziyarette konuşan
Toptan Sebze Hali Dernek Başkanı Arif
Dalkürek, “Başkanımız fikir alışverişinde
bulunmak için burada kendisine tekrar
teşekkür ediyorum.” dedi. Belediye
Başkanı Bilgin, “Belediye Başkanlığı
süremiz boyunca farklı bölgelerde farklı
kesimlerle esnaflarımıza bir araya gelerek
sektörü, sorunları, talepleri, yapılacakları
konuşuyoruz. Bunun faydası Sivas’a
yaptığımız hizmetlerde hizmetin, projenin
doğru ve toplumsal karşılığı bulunmasını
amaçlamamız sonuçta kamu kaynağı
kullanıyoruz böylelikle kamu kaynağını
doğru ve etkili kullanmayı hedefliyoruz.
Sivas’a uygun modern bir toptan sebze
hali kazandıralım istiyoruz. Pandemiden
dolayı bu çalışmayı beklettik. Buranın fiziki
sorunlarını giderebiliriz bu bizim için kolay
ancak biz kolay olanı değil doğru olanı
ihtiyaç olanı yapalım istiyoruz.” dedi.
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SPOR HABERLERİ

Bursa
Büyükşehir
Belediyesi

Spor salonu yarışmayla belİrlenecek
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıkımı
tamamlanan Atatürk Spor Salonu,
yüzme havuzu ve müştemilatların
bulunduğu alanda uygulanacak yeni
projeyi, Mimarlar Odası işbirliğinde
düzenlenen yarışma ile belirleyecek.
Mimarlar Odası Bursa Şubesi, ‘Bursa
Atatürk Spor Salonu Ulusal Mimari
Proje Yarışması’nın ilanını yaptı.
Özgün ve nitelikle tasarımla günümüz
mimarisine ışık tutabilecek işlevsel ve
yenilikçi çözümlerin öne çıkarılmasının
hedeflendiği yarışmada soru sormak
için son tarih 15 Ekim, cevapların ilanı
için ise 17 Ekim tarihleri belirlendi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, Şehre dair sözü olan,
şehre dair heyecanı olan herkesin
heyecanı bizim için önemlidir ve
değerlidir.” dedi.

Adana
Büyükşehir
Belediyesi

Geleceğİn futbolcuları sezonu açtı
Yaz Spor Okulları futbol branşında
eğitim alarak başarı elde eden ve spor
yaşamlarına 12 ay boyunca Adana
Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün
alt yapısında lisanslı olarak devam
edecek sporcular sezonu Başkan
Zeydan Karalar’ın katılımıyla açtı. Futbol
okulu öğrencileriyle yakından ilgilenen
Başkan Karalar, zeki çevik ve ahlaklı
sporcular yetiştirerek Adana’yı sporda
ileriye taşıyacaklarını kaydetti. Karalar
“İnancım odur ki; kısa süre içinde
Adanaspor, Adana Demirspor ve başka
kulüpler bizden futbolcu isteyecekler.
Amacımız burada çıkar elde etmek,
para kazanmak değil. Toplumumuza
zeki, çevik ve ahlaklı sporcular
kazandırmak, karakterli, sosyal insanlar
yetiştirmek. Bunun ardından, önce kendi
ilimizin olmak üzere futbol kulüplerimize
oyuncu yetiştirmek.” diye konuştu.
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Samsun
Büyükşehir
Belediyesi

Spora yatırım hızlanıyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi güçlü
bir spor altyapısı oluşturarak ulusal ve
uluslararası organizasyonlara sporcu
yetiştiriyor. Gerek bireysel gerekse takım
sporlarında altyapıya büyük önem veren
belediye, Gençlik ve Spor Kulübü çatısı
altında tüm yaş kategorilerinde sporculara
haftanın 6 günü eğitim veriyor. Kulüp
Başkanı Süleyman Demirtaş “Büyükşehir
Belediyesi olarak güçlü spor altyapısıyla
bu şehrin çocuklarına hizmet etmeyi görev
biliyoruz. Hem Samsun’a hem de ülkemize
değerli sporcular yetiştirmek hedefimiz.
Ama önceliğimiz iyi birer sporcu
olmalarının yanında, saygı, sevgi, etik,
ahlak ve erdem gibi davranışlar sergileyen
karakterli bireyler olmaları da bizim için
çok önemli.” dedi.

Ordu
Büyükşehir
Belediyesi

Sayit gururla karşılandı
Macaristan’da düzenlenen Budapeşte
Grand Slam’da Ordu Büyükşehir
Belediyesi sporcu milli judocu Kayra
Sayit’in finalde Tunuslu rakibi Nihel
Cheikh Rouhou’yu yenerek altın
madalya kazanması sevinçle karşılandı.
Vali Tuncay Sonel “Kayra Sayit
evladımız finalde Tunuslu rakibi Nihel
Cheikh Rouhou’yu mağlup ederek
şampiyon oldu. Tebrik ediyoruz.” derken
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Hilmi Güler de “Budapeşte’de
yapılan Grand Slam’da 78 kiloda
Tunuslu rakibi Nihel Cheikh Rouhou’yu
finalde mağlup ederek şampiyon olan
Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu
Kayra Sayit’i tebrik ediyorum.” ifadelerini
kullandı.
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Mercedes-Benz Conecto
gittikçe kazandırıyor.
Üstün araç teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve uzun bakım
aralıklarıyla Conecto, kazanca gitmenin rahat yolu.

