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11. ÖZELKALEM DERGİSİ 

YEREL YÖNETİM ÖDÜLLERİ 

SAHİPLERİNİ BULDU



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



11. Uluslararası Özelkalem Dergisi 

Yerel Yönetim Ödülleri     2 Aralık Çarşamba 15.00 | 17.00

11. Uluslararası Özelkalem Dergisi 

Yerel Yönetim Ödülleri 

Seçici Kurul Özel Yayını    2 Aralık Çarşamba 15.00 | 17.00

Susuzluğun Kıyısında Kentler   23 Aralık Çarşamba 15.00 | 17.00

İzle Bizi 
Türkiye

#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

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



Kayseri-Mostar projesine 
anlaMli ödül

38-41
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REKLAM
ozelkalemreklam@epr.com.tr

Sadun Emrealp
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Ali Fuat Güven

Prof. Dr. Mete Tapan

Zekeriya Yıldırım

BASKI

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

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

4-6
Geçmiş törenlerden renkli 
anlar 

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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Basinda ödül töreni Geniş 
yer Buldu  

60-63
EskişEhir’dE akilli 
duraKlar çoK aKilli! 

42-45

8-9
Cevat HoCa Hep kalBimizde 10

10
Her yil Büyüyen Bir Coşku 

36-3721-3213-17
seçiCi kurul konuşmalari ödül kazanan Başkanlar ve 

projeleri
söz ödül alan 
Başkanlarda 

harmancik’ta Eko turizm 
büyülüyor  

54-55
Bartin irmaği kirliliktEn 
Kurtuldu 

50-53
kirklareli atatürk eviyle 
ödül kazandi  

56-59
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ARŞİV

DAhA İYİsİNİ 
BAŞArABİLmENİN İNANcI

Bu yolculuk her kentin, belediye 
başkanın hayallerindeki kadar güzel 
olabileceğine olan inançla başladı. 
Güzel fikirlerle, güzel çözümlerle, 
güzel projelerle kentine güzel bir 
gelecek için ilham verici değerler 
katan başkanlarının en güzel ödülü 
hak ettiğine olan inançla çıkılan bu 
yolculukta yapılan daha önceki 10 
törende çok güzel anlar yaşandı.
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ÖZELK ALEM DERGİSİ YEREL YÖNETİM ÖDÜLLERİ 

ARŞİV

11 .  ÖZEL K ALEM YEREL YÖNETİM ÖDÜLLERİ
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ARŞİV



11 .  ÖZEL K ALEM YEREL YÖNETİM ÖDÜLLERİ

Kendine zaman ayırıp ara sıra mutlaka 
geriye bakmalı insan. Geride kalan 
zamanın izlerine, yüzlerine bakmalı. 
İleride neler olabileceğini görmenin 
en aydınlık, en güzel yolu bu. 11 yıl 
geriye bakınca, Özelkalem Dergisi Yerel 
Yönetim Ödülleri için Seçici Kurulumuzla 
bir araya geldiğimiz ilk toplantıları, 
ödüllerin kriterlerini belirlemek ve 
şartnameyi oluşturmak için yaptığımız 
o titiz çalışmaları, politikalar üstü 
bir ödül olmasını sağlamak için 
konuştuklarımızı hatırlıyorum. Bu 
ödüllerin, belediye başkanlarına bütün 
Türkiye adına samimi, beklentisiz, 
tarafsız bir teşekkürü temsil etmesinin, 
ödüllerin esas var olma nedeni olması 
gerçeğinin o günlerde bizleri nasıl 
heyecanlandırdığını hatırlıyorum. 
İlk ödül törenimizin davetlileri 
gelmeye başladığında, ilk ödüller 
takdim edildiğinde, gazetelerde ve 
televizyonlarda Özelkalem Dergisi Yerel 
Yönetim Ödülleri Töreni’nin ilk haberleri 
yayımlandığında nasıl inanılmaz bir 
sevinç duyduğumuzu hatırlıyorum. 
Ödül kazanan Belediye Başkanlarımızın, 
kendi kentlerinde bu ödülleri içtenlikle 
ve gururla paylaştıklarını gördükçe 
nasıl duygulandığımızı hatırlıyorum. 
Her yıl törende ödülünü almak ya da 
kazanan meslektaşlarını coşkuyla 
alkışlamak için aramızda olan Belediye 
Başkanlarımızdan ödüllere dair 
güzel şeyler duydukça bir sonraki 
törene nasıl daha inanılmaz bir 
şevkle hazırlandığımızı hatırlıyorum. 
İlk Başkanlar Korosunu ve bu özel 
koroda solist olarak yer almayı 
pırıl pırıl bir sevinçle kabul eden 
Belediye Başkanlarımızın o anlatılmaz 
değerdeki heyecanını hatırlıyorum. 

Seçici kurulumuzun aradan geçen 
yıllar boyunca her yıl onca projeyi tek 
tek, bütün detaylarıyla, çok uzun ve 
yorucu mesailer yaparak nasıl akıl 
almaz bir titizlikle değerlendirdiğini, 
değerlendirme toplantılarında projeleri 
incelerken hepimizin ülkemiz adına 
ne kadar güzel şeyler hissettiğimizi 
hatırlıyorum. Her törende bizimle 
olan, bu hayale inanan, desteğini 
bu yıllar boyunca daima sürdüren 
sponsorlarımızın, tören sonralarında 
bize ilettiği güzel tebrikleri hatırlıyorum. 
Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim 
Ödülleri’nin geride kalan yıllarına 
bakınca, gelecek olan yıllarına dair 
çok daha güzel günler gördüğümüzü 
ve bunun da elbette başta Seçici 
Kurul Üyelerimiz, Sponsorlarımız, 
Destekçilerimiz olmak üzere bu ödülleri 
kenti adına gururla alan ve ödüllerin 
amacı olan ‘güzel bir Türkiye’ hayaline 
ortak olan Belediye Başkanlarımız 
sayesinde gerçekleştiğini söylemek 
isterim. Bu yıl pandemi dolayısıyla 
belki fiziksel olarak bir araya gelemedik 
ancak online de olsa bu büyük heyecanı 
hep birlikte yaşadık. Törenin bütün 
detaylarını paylaştığımız bu özel 
sayımızı keyifle okumanızı diliyorum. 
Saygılarımla…

ERENGÜL BİLENSER
erengulbilenser@epr.com.tr
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Her yıl büyüyen coşku
her yıl büyüyen gurur
Her yıl büyüyen bir değer. Her yıl 
büyüyen bir coşku. Her yıl büyüyen 
bir rekabet. Her yıl büyüyen bir tören. 
Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim 
Ödülleri, her yıl büyüyen hedeflerle 
bugüne geldi ve her yıl çok daha 
büyük buluşmalara sahne oldu. 
Geçen yıllarda yapılan 10 törende 
kentine güzel bir gelecek sunan 
başkanlar ödülleri alırken; bu ilham 
verici projeler Özelkalem’in özel ödül 
sayılarında geniş yer buldu.

10 YIL IN SAYIL ARI 
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11 .  ÖZEL K ALEM YEREL YÖNETİM ÖDÜLLERİ 10 YIL IN SAYIL ARI 
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Değerli Seçici Kurul Üyeleri ile birlikte 'Güzel bir 
Türkiye' hayali ile yola çıkışımızın ve bu hayali 
bütün yerel yöneticilerin kalpten sahiplenmesi için 
sabırla, özenle, özveriyle çalışmaya başlayışımızın 
üzerinden 11 yıl geçti. Bunca yıl içinde hep 
birlikte o ‘güzel’ projeleri aradık, her seferinde  
daha ‘güzel’ projelerle karşılaşmak için hep aynı 
heyecanı duyduk. 
Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödüllerini, 
kentine değer katmaya kendini adamış bütün 
yerel yöneticilerin gözünde böyle değerli, böyle 

seçkin kılan Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim 
Ödülleri Seçici Kurul Üyeleri ile aradan geçen 10 
ödül törenini değerlendirdik. 
Özelkalem TV’de canlı yayında buluşan oturum 
öncesi konuşan Erengül Bilenser “Aramızdan 
ayrılan üyelerimizi anmak istiyorum. Kaybettiğimiz 
Sayın Oktay Ekinci rahmetle anıyoruz. Tam 7 yıl 
Yerel Yönetim Ödülleri Seçici Kurul Başkanlığı 
yapan Prof. Dr. Cevat Geray hocamızı saygıyla 
ve sevgiyle anıyoruz. O hep aklımızda, yanımızda 
bizim.” dedi.

CEvAT HoCA HEP AKLıMıZDA, 
HEP YANıMıZDA
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Hayaliniz ne kadar güçlüyse, siz ona ne kadar sıkı 
tutunuyorsanız, ona ulaştığınızda varacağınız yer 
zihninizde ne kadar berraksa, hayalinizin sizi oraya 
götürmesi o kadar mümkün. ‘Güzel bir Türkiye 
mümkün’ hayali ile yola çıkan EPR Yerel Yönetim 
Ajansı, hayalindeki o güzel Türkiye’yi mümkün 

kılacak kişileri yani Belediye Başkanlarını bu 
hayale ortak etmeyi başardı. Özelkalem Dergisi 
Yerel Yönetim Ödüllerinin Seçici Kurul Üyeleri de 
aday olan projeleri ‘Güzel Bir Türkiye’ yaratma 
amacına hizmet için değerlendirdi; diğer 
belediyelere örnek olacak projeleri belirledi.

HaYaL 
edİLebİLenLerdİr 
dünYaYI değİştİren 

SEÇİCİ KURUL YAYINDAN  



13ARALIK 2020

11 .  ÖZEL K ALEM YEREL YÖNETİM ÖDÜLLERİ SEÇİCİ KURUL YAYINDAN  



14 ozelkalem.com.tr

11 .  ÖZEL K ALEM YEREL YÖNETİM ÖDÜLLERİ

DErGİsİ 
YErEL YÖNETİm 

ÖDÜLLErİ 
sEÇİcİ KUrUL 

ÜYELErİNİN 
11. YIL 

YOrUmLArI
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ÖZELKALEm DErGİsİ YErEL YÖNETİm ÖDÜLLErİ sEÇİcİ KUrUL BAŞKANI

Prof. Dr. ruşen Keleş

20 YILLIK BÜYÜK Bİr GUrUr YAŞIYOrUm

Özelkalem ailesi içerisinde 
20 yıla yakın bir zamandır 
bulunmaktan büyük gurur 
duyuyorum. Yerel yönetim 
deyince başlıca iki amaç 
akla geliyor. Bunlardan bir 
tanesi yerel demokrasiye 
katkı yapmaktır. Bir de yerel 
nitelikteki kamu hizmetlerini 

üretme ve halka sunma işlevi. 
Biz daha çok birinci değil, 
ikinci alanda belediyelerimizin 
gösterdikleri başarıyı 
değerlendirmek ve özendirici 
tavır içerisine girmeyi 
amaçladık. Sosyal sorumluluk 
gibi, çevre gibi birtakım özel 
çalışma alanlarında, hizmet 

alanlarında belediyelerimizin 
hazırladıkları projeleri 
değerlendiriyoruz. Son 9-10 
aydan beri Türkiye’de en 
çok duyulan sözcük virüstür. 
Yerel yönetim deyince benim 
aklıma yerel yönetimleri 
merkeziyetçilikten kurtarmak 
geliyor. İşin siyasal yönlerinden 
mümkün mertebe uzak 
durarak kamu hizmetleriyle 
ilgili başarılı projeleri seçmeye 
özen gösteriyoruz. Teknik 
gibi görünen birtakım olayları 
değerlendirmede ölçütlerimiz 
de var. 
Türkiye bir depremler ülkesi. 
Depremler doğal afet olarak 
adlandırılıyor. Ancak depremin 
bir de kültür yönü var. İmar 
kültürünün gelişmemiş olması 
yönü var. Zannediyoruz ki 
yapılar gereği gibi yapılmadığı 
takdirde deprem can ve mal 
kaybına yol açıyor. Ancak 
bunun çok daha geniş 
boyutları olduğunu, bir imar 
kültürüne yöneticilerin ve 
halkın sahip olamamasından 
kaynaklı çok vahim sonuçlarla 
karşı karşıya olduğumuzu 
görüyoruz. Kentlilik bilinci, 
imar kültürü gibi konuların 
geliştirilmesine önem 
vermeliyiz.

SEÇİCİ KURUL CANLI YAYIN KONUŞMAL ARI
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ArEL mİmArLIK FAKÜLTEsİ EmEKLİ ÖĞrETİm ÜYEsİ

Prof. Dr. mete Tapan

BELEDİYELEr BİrBİrLErİNDEN 
hABErDAr OLUYOr

Çeşitli kategoriler var ve bu 
kategorilerde özellikle ön 
çalışmaları her kategorinin 
uzmanları değerlendiriyor. Ben 
de kültür ve tabiat varlıklarının 
korunmasıyla ilgili olarak 
hangi ölçütlerden hareket 

ettiğimizden bahsetmek 
istiyorum. Korumayla 
ilgili uluslararası birtakım 
yaklaşımların olduğunu 
biliyoruz ve yaptığımız 
değerlendirmede ödüllerin 
verilmesinde hangi kriterlerden 

hareket etmemiz konusunda 
sürekli olarak hem fıkır 
olmuşuzdur. Olay yalnız 
binaların restorasyonundan 
ibaret değil. Kalite meselesi de 
var. 
Bu kalite meselesinde de 
her yere gitme olasılığımız 
olmadığı için çok iyi şekilde 
takdim edildiği vakit kaliteye de 
belli bir düzeyde dikkat ettik. 
Ayrıca da doğal varlıkların da 
kültür varlıklarıyla birlikte bir 
bütün içinde değerlendirilmesi 
gerektiğinden de 
değerlendirmelerimizde hep 
bu meseleyi de göz önüne 
aldık. 
Bu ödüllerin en önemli 
meselelerinden biri yalnız 
bu kategoride değil diğer 
kategorilerde de belediye 
yönetimlerinin de birbirlerinden 
bu ödüller vasıtasıyla haberdar 
olmalarıdır. 11 sene içerisinde 
bir evvelki değerlendirmelere 
baktığımızda aynı konuda 
başka belediyelerin de 
hareket ettiğini gördük. Bu 
çok sevindirici bir olay. Hem 
belediyeler arasında bir 
katılımcılık söz konusu hem 
de demokrasinin gelişmesi 
açısından önemli.

SEÇİCİ KURUL CANLI YAYIN KONUŞMAL ARI
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İTÜ mİmArLIK FAKÜLTEsİ ÖĞrETİm ÜYEsİ

Prof. Dr. handan Türkoğlu

TAKDİr EDİLmEK 
mOTİvAsYONU ArTTIrIYOr

Yerel yönetim hizmetleri 
aynı zamanda da kamusal 
hizmetlerdir. Bu hizmetler 
kentte yaşayanların yaşam 
kalitesinin yükseltilmesinde 
de çok önemli rol oynar. 

Elbette yerel yönetimlerin 
bu uygulamalarının 
takdir edilmesi onların 
motivasyonlarını arttıracağını 
düşünüyorum. Daha iyisini 
yapmak için adeta bir yarış 

halindeler. Öte yandan da 
Özelkalem dergisinin bu 
ödülleri organize ederek 
toplumsal bir görev yaptığını 
da düşünüyorum. Çünkü 
kamusal hizmetlerin daha 
iyi olması yolunda bir 
çaba gösteriliyor. Ben de 
mesleğimin mimarlık ve 
şehircilik olması nedeniyle 
kültür ve tabiat varlıklarının 
korunması, kentsel tasarım 
ve kısmen de afet yönetimi 
projelerinin değerlendirilme 
süreçlerinde daha aktif 
yol alıyorum. Kentlerde 
sürdürülebilir gelişmeyi 
destekleyen yani toplumsal 
eşitliği, kent ekonomisini, 
doğal çevreyi korumayı 
destekleyen proje olmasına bir 
yandan da yaratıcı ve yenilikçi 
uygulamalar olmasına dikkat 
ediyoruz. Bazen gerçekten 
çok yaratıcı projelere de 
rastlıyoruz.

SEÇİCİ KURUL CANLI YAYIN KONUŞMAL ARI
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İsTANBUL KÜLTÜr ÜNİvErsİTEsİ mİmArLIK FAKÜLTEsİ DEKANI

Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu

ÖrNEK OLAcAK PrOjELErİ 
ÖNE ÇIKArIYOrUZ

Afet yönetimi gibi, kent 
tasarımı gibi, kent içi 
ulaşım, kültür ve tabiat 
varlıklarının korunması gibi 
konular olduğu gibi sosyal 
sorumluluk, katılımcı yönetim, 
e-belediyecilik, kent ekonomisi, 
uluslararası işbirliği gibi 

kategoriler de var. Seçici kurul 
üyeleri olarak kategorileri her 
yıl aynı şekilde uygulamıyoruz. 
Her sene yeni kuramsal olarak 
da uygulama alanında da farklı 
durumlar ortaya çıkabiliyor 
dünyanın değişimiyle birlikte. 
Örneğin şu an bir pandemi 

sürecindeyiz. Her şeye yeni 
bir bakış açısıyla bakıyoruz. 
Bundan sonraki Özelkalem 
ödüllerinde de belki bu konuyla 
ilgili bir kategori de olabilir. 
Artık sağlık olsun, hijyen olsun 
her şeyin önüne geçmeye 
başladı. Dolayısıyla dünyada 
ve ülkemizdeki gelişmeler 
seçici kurul üyelerine de 
farklı vizyon ve farklı yol 
haritaları açabiliyor. Sadece 
fiziksel değişimler, fiziksel 
ortamlara ilişkin belediyelerin 
yaptıkları iyileştirmeler değil 
aynı zamanda sosyal çevreyle 
ilgili ki bu gerçekten çok 
önemli. Çevrenin hem fiziksel 
boyutlarının hem sosyal 
boyutlarının olduğunu bir kez 
daha vurgulamak gerek. Bu 
anlamda da sosyal sorumluluk 
projeleri gibi, kent ekonomisi 
gibi konular gerçekten çok 
önem kazanıyor. Alanlarında 
öne çıkan, ses getirecek olan 
ve başka belediyelere örnek 
olacak olan projeleri öne 
çıkartmaya çalışıyoruz. Bu 
hepimiz için büyük heyecan 
yaratıyor.

SEÇİCİ KURUL CANLI YAYIN KONUŞMAL ARI
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TÜrKİYE-AB ŞEhİr EŞLEŞTİrmE PrOjEsİ EKİP LİDErİ

sadun Emrealp

FArK YArATAN PrOjELEr 
hEYEcANLANDIrIYOr

Seçici kurulda yıllarca 
değerlendirme yaptığımız, 
ödüllerin son yılına 
yetişemeden
kaybettiğimiz sevgili hocamız 
Prof. Dr. Cevat Geray’ın da 
yerel yönetim ödüllerinin her
zaman ve her koşulda 
tarafsızlığını koruması 
üzerindeki vurgusu da 
sanıyorum ki bu bağlamda 
kulaklarımdan hiç 

eksilmeyecek bir ses olarak 
kalacak. Bu ödüllerin verilmeye 
başlandığı ilk yıllarda daha 
telaşlı koşturmamız yerini 
giderek daha kurumsal, daha 
temkinli ama aynı ölçüde de 
heyecanını kaybetmeden 
bu koşturmaya devam 
ediyoruz. Kaçınılmaz olarak 
da başlangıçta daha esnek 
tuttuğumuz kuralları gözden 
geçirdik vidaları biraz daha 

sıktık. Yeni kategoriler 
ekledik ve bu heyecanlı 
yolculuğa da devam 
ediyoruz. Yeni dönemde yerel 
yöneticilerimizin projelerini 
sunarken mutlaka fark 
yaratan, yerel yönetimime 
yeni bir soluk getiren projelere 
önem vermeleri büyük bir 
önem taşıyor. Benim de 
yoğunlaştığım alanlar olan 
katılımcı yönetim gibi, sosyal 
sorumluluk gibi, kültür-
sanat-turizm etkinlikleri gibi 
konularda aslında çok başarılı 
uygulamalar sergilediğini 
bildiğim yerel yönetimlerden 
yetersiz dosyalarla projeler 
sunulduğunu görüyorum. 
Bu da bizi zor durumda 
bıraktı. Destekleyici belgeler 
eksik olunca yapılanlar 
yeterince yansımıyor. Biz de 
değerlendirmeyi bu dosyalar 
üzerinden yapıyoruz. Yetersiz 
dosyalar olunca güzel projeler 
yarışta geriye düşüyor hatta 
çoğu zaman çok üzülerek 
değerlendirmeye bile almamak 
zorunda kalıyoruz. Bu durumun 
üstesinden gelebilmek için 
yerel yönetim şartnamesine 
daha titizlikle uyulması 
gerekiyor.

SEÇİCİ KURUL CANLI YAYIN KONUŞMAL ARI
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11. ÖZeLKaLeM 
derGİSİ YereL 

YÖnetİM 
ÖdüLLerİ

Her kent, kendi belediye başkanına benzer. Belediye başkanının görebildiği 

kadar uzağa gidebilir bir kent. Belediye başkanının düşünebildiği kadar 

büyük, yenilikçi, özgür, modern düşünebilir. Bir kent ancak belediye başkanı 

kadar çevreci olabilir. Bir kentin sanata bakış açısı, sanatla aydınlanması 

ancak belediye başkanının sanata olan sevgisi kadardır. Belediye 

başkanının sevdiği kadar sever bir kent çocukları. Belediye başkanının saygı 

duyduğu ve değer verdiği kadardır bir kentin kadınlara olan sevgisi, saygısı. 

Bir kentin bütün güzelliği, belediye başkanının estetik anlayışına bağlıdır. 

Bütün bu açılardan kentine kalıcı ve sürdürülebilir güzellikler, değerler, iyilikler 

kazandıran belediye başkanları özeldir. Onlar içten bir teşekkürü daima hak 

eder. İşte Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri, belediye başkanlarına 

bütün Türkiye adına teşekkür etme isteğinden doğdu. Ödül Töreni 11. yılında 

yine heyecana, coşkuya, kucaklaşmaya ve yeni projeler için motive edici 

unutulmaz anlara sahne oldu. Ödül alan belediye başkanlarının mutluluğu 

görülmeye değerdi…

ÖDÜL TÖRENİ CANLI YAYIN
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teKİrdağ büYüKşeHİr beLedİYe başKanI Kadİr aLbaYraK

Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı Ödülü

Afet Yönetimi Kategorisi

Yaşadığım Yer Depreme Hazır Projesi

Tekirdağ’ın deprem kuşağında olması nedeniyle deprem dairesi başkanlığımız kurulduğu 
günden bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Deprem riski altındaki vatandaşlarımızın risklerin 
farkında olması ve bilinçlendirilmesi amaçlarımızdan bir tanesi. Belediyemizin mevcut 
deprem simülasyonlarımız ile Milli Eğitim’e bağlı tüm okullarımızdaki öğrencilerimizin ve 
bütün vatandaşlarımızı eğitiyoruz. Alınan eğitimler ile yaşam alanlarımızda sabitleme yaparak 
güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Geçmişte yaşanan büyük depremler yapısal olmayan 
hasarların can ve mal kaybında önemli oranda yer tuttuğunu gösteriyor. Tüm bunları içine 
alan bir projeyle yarışmaya katıldık. Ödül almanın mutluluğunu yaşıyoruz.

ÖDÜL TÖRENİ CANLI YAYIN
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Yılın Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ödülü

eSKİşeHİr 
büYüKşeHİr beLedİYe 

başKanI 
Prof. dr. YILMaZ 

büYüKerşen

Kent İçi Ulaşım 
Kategorisi 

Eskişehir Akıllı Durak 
Yolcu Bilgilendirme 

Sistemi Projesi

Şehirde 60 kilometreyi bulan bir tramvay şebekemiz var. 300’e yakın otobüs işletmesi var. 
Şehirli bunlardan memnun ama vakit denen şeyin para demek olduğunu da öğretmek 
durumundayız. İşçinin vaktinde işine gitmesi, öğrencilerin ve öğretmenlerin okullara 
vaktinde gitmesi dakikanın bile kıymetini anlatıp onlara dakikası dakikasına her yere 
ulaşmalarını sağlayabilmek için dijital bir sistemle bütün otobüs ve tramvay duraklarını 
gidecekleri istikamete gidecek olan kaç numaralı taşıtsa o hangi dakikada o durakta 
olacak onu gösteriyor. Zamanı iyi kullanabilme alışkanlığını verebilmek için bir proje bu.

otoKar KaMu SatIşLarI Müdürü 
MaHİr ÖZşeKer 

Her şartta bir arada olmak çok güzel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e ödülü OTOKAR 
Kamu Satışları Müdürü Mahir Özşeker verdi. Özşeker konuşmasında 
“Şirketimiz adına başkanımızı tebrik ediyorum. Kendileri şehir içi ulaşımda 
uzun zamandır önemli ve örnek adımlar atıyor. OTOKAR otobüslerinin uzun 
süredir Eskişehir caddelerinde hizmet vermesi de bizi gururlandırıyor. Uzun 
yıllardır OTOKAR olarak Kent İçi Ulaşım Kategorisinin sponsoruyuz. Sizlerle 
bu güzide ödül töreninde her zaman birlikte olduk. Bu zor şartlarda bu ödül 
töreninde tekrar bir arada olmak bizler için çok güzel.”edi.

ÖDÜL TÖRENİ CANLI YAYIN
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Hatay nereye dokunsanız tarih fışkıran bir yer. Üç dönemdir ben de tarihi dokuların 
restorasyonu konusunda arkadaşlarımla birlikte elimden geleni yapıyorum. Yukarıdan 
başlıyorsunuz Osmanlı dönemi var. Biraz kazıyorsunuz Selçuklu dönemi çıkıyor. Biraz daha 
kazıyorsunuz Bizans dönemine, Roma dönemine; oradan Helenistik döneme kadar…
Antakya’da müze otelimiz var. İki metrede başladı kazılarda ortaya çıkan tarihi dokular, daha 
sonra 18 metre oldu. Ve şimdi çok güzel bir otelimiz var. Biz de gerçekten de tarihi dokuları 
yaklaşık 11 yıldır restore etmeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda özverili şekilde 
çalışıyor. Eskiden belediye başkanlarımız bu konuya çok değer vermiyordu. Muhtemelen 
15 yıllık süre içerisinde bizden bir ya da iki önceki belediye başkanlarımızla birlikte biz de 
onlardan usta-çırak ilişkisi öğrendik. Biz de tarihi dokumuza sahip çıkmaya devam ediyoruz. 

Yılın Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ödülü

HataY büYüKşeHIr   
başKanI 

doç. dr. Lütfü Savaş 

Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını 

Koruma Kategorisi

Hatay İli Antakya İlçesi 
5. Mıntıka 1339 Parsel 
Kudeb Şube Müdürlüğü 
Hizmet Binası Projesi

ÖDÜL TÖRENİ CANLI YAYIN
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SIndIrGI beLedİYe başKanI eKreM Yavaş

Yılın Büyükşehir İlçe Belediye başkanı Ödülü

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kategorisi 

Kışla Müzehan Projesi

1884 yılında yapılmış bir kışla proje kapsamındaki bina. 2000 yılına kadar da askerlik 
şubesi olarak kullanıldı burası. Daha sonra ise virane olarak kalmış. Çocukluğumuzda 
top oynadığımız bir yerdi burası. Sındırgı’da bir turizm bölgesi olarak deniz, kum, güneşin 
dışında da turizm yapılabileceğini göstermek maksadıyla restorasyon çalışmaları, termal su 
kaynaklarını kullanarak otel yapma ve insanları şehre çekme gibi bir proje üzerinde çalıştık. 
Şükürler olsun ki geçen yıl 57 bin kişi Sındırgı’ya geldi. Son 15 yılda termal kaynakları 
kullanarak 1200 yatak kapasitesine ulaştı ilçemiz. Aynı zamanda doğal güzellikleri koruyarak 
ve geleneksel üretim metodlarını geliştirerek büyüme hedeflerini kendisine rehber edinmiş 
bir ilçeyiz. Bu yapıyı da taş bina olarak 1884 yılında Rumlar yapmış. Bizler de bu binayı 
koruyarak restorasyon çalışmalarını yaptık. 8 odalı butik bir otele dönüştürdük. Şehrimize 
gelen insanların dolaşırken gördükleri, Balıkesir yöresinin en güzel binalarından birisi olarak 
görüyorlar. Ödül aldığımız için çok mutluyuz.   

ÖDÜL TÖRENİ CANLI YAYIN
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Yılın Belediye 
Başkanı Ödülü

bartIn beLedIYe 
başKanI 

CeMaL aKIn

Çevre Koruma 
Kategorisi 

Bartın Atıksu 
Arıtma Tesisi 

Projesi

Bartın Irmağına ortalama her gün 14 bin ton, 8 terfi merkezinden atık su gidiyordu. Bu arıtma 
tesisini yapabilmek bizim 7 yılımızı aldı. Bu proje 5 milyon euroluk bir projedir. Avrupa Birliği, 
Bartın Belediyesi ve Çevre Bakanlığı projesidir. Bu ırmak İlyada Destanında geçer. Üzerinde 
nakliye yapılabilen Türkiye’de yegane ırmaktır denize açılabilen. Üzerinde 300-400 tonluk 
teknelerin gidebildiği bir ırmaktan bahsediyoruz. Yani bu ırmağımızı kurtarmak zorundaydık. 
Hem kirlilik anlamında hem hijyen anlamında hem de havayı kirletmemesi anlamında çok 
önemliydi bu iş. Irmağı bu bakımdan kurtardıktan sonra ırmağın üzerinde gezintiler başladı. 
Sağında solunda yeşilliklerin olduğu bir ırmaktan bahsediyoruz. 

ÖDÜL TÖRENİ CANLI YAYIN
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Bizleri motive ettiğiniz için, böyle bir çalışmaya yer verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 
Kültür alanında gönül köprüsü diye nitelendirebileceğimiz, isminden de anlaşılacağı üzere 
kardeş şehrimiz Mostar’la ilgili önemli bir çalışma yapmış oluyoruz Kayseri olarak. Amacımız 
oradaki Sırp, Boşnak, Hırvat kardeşlerimizle işbirliği halinde bu çalışmaları yapmak suretiyle 
onları kurslarla hem donatmak hem de büyükşehir belediyemizle, ülkemizle; o ülke arasında 
Mostar şehrimiz üzerinden gönül köprüsü kurmak. Bunu da başardığımıza inanıyoruz. Bu 
çalışmamızda 12 branşta 3 bin öğrenciye bu kursu vermiş bulunuyoruz. Üçer aylık periyotlar 
halinde de buradaki kardeşlerimize sertifika veriyoruz. Kayseri-Mostar arasındaki bu gönül 
köprüsünü geliştirirken, aynı zamanda sergi açmak suretiyle oradaki dostlarımızın ziyaretine 
fırsat verip teşvik edici çalışmalarda bulunuyoruz. Pandemi sürecinde de bu çalışmalarımıza 
maskeyle, hijyenle ilgili malzemeleri de vermek suretiyle hem destek olduk hem de bir 
bakıma bir başka gönül köprüsü daha oluşturduk. İşin hem gönül boyutunu hem de kültür 
boyutunu burada hayata geçirerek bu çalışmalarda yer almaya çalıştık. 

KaYSerİ büYüKşeHİr beLedİYe başKanI
 dr. MeMduH büYüKKILIç

Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı Ödülü

Kültür Sanat ve Turizm Kategorisi 

Bosna-Hersek’te (Mostar) KAYMEK Kursları

ÖDÜL TÖRENİ CANLI YAYIN
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2009’da seçildikten hemen sonra Sarıyer Kalkınma Eylem Planını oluşturduk ve bir yol 
haritası çıkardık. Bu da katılımcı bir planlama oldu. 228 hedef belirlendi ve sonrasında kısa, 
orta, uzun vadeli planlamalar yapıldı. Bu planlamalar sonrasında 105 plan hayata geçti, 
70 hedef konusunda da çalışmalar sürüyor. Bu planın hazırlanmasında o dönemde var 
olan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muhtarlarla özellikle de alanda her daim 
birlikteyiz. Bir tarafta planlamak diğer tarafta da yapıp sonrasında da sonucu görmek kadar 
önemli bir şey. 

SarIYer beLedİYe başKanI şüKrü Genç

Yılın Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı Ödülü

Katılımcı Yönetim Kategorisi 

Sarıyer Kalkınma Eylem Planı (SKEP) Projesi

ÖDÜL TÖRENİ CANLI YAYIN
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İstanbul’da bu alanda çok etkinlik var. TÜYAP’tan sonra yerel yönetim olarak 2012 yılından 
itibaren düzenliyoruz bu etkinliği. Kireçburnu’nda çok farklı etkinliklerle beraber yazarların 
tanıtılması, yayınların tanıtılması, yayınevlerinin gelmesi ve üstatların imza gününde 
okuyucularıyla buluşması. Deniz ve boğazı kullanarak şiir teknelerimiz, profesyonel 
şairlerimizin şiirlerini okumaları, vatandaşların da şiirler okuması sonrasında da şiir hattımız 
var. Boğazın muhtelif yerlerinden vatandaşları iskelelerden alıyor, etkinlik alanına getiriyor. 
Burada da ödüller veriliyor. ‘Herkesin kendi öyküsü var’ başlıklı ödül töreni var, Fakir 
Baykurt adına düzenlenen. Bunun yanında ‘Beyaz martı edebiyat onur ödülü’ veriyoruz. 
Bu zamana kadar Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Vedat Türkali, Murathan Mungan gibi isimler 
aldı bu ödülü.   

SarIYer beLedİYe başKanI şüKrü Genç

Yılın Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı Ödülü

Kültür Sanat ve Turizm Kategorisi 

Sarıyer Edebiyat Günleri Projesi

ÖDÜL TÖRENİ CANLI YAYIN
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Tekirdağ’ın yoğun nüfuslu yerleri Çorlu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerimizde 2016 
yılında kadın danışma merkezleri açtık. 2016’dan beri toplam 8 bin 22 kişiye yüz yüze 
danışmanlık hizmeti verdik. Pandemi döneminde özellikle çok önemli hizmetler yapıldı. 16 
Mart 2020 ile 1 Haziran 2020 tarihleri arasında 2824 kişiye telefonla psikososyal destek 
hizmeti verdik. Projenin ana amacı kadınlara yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismarın 
önlenmesi ve ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak, koruyucu tedbirler almak, gerekli 
sosyal desteklerin oluşturulmasına çabalamak, kadını ekonomik anlamda güçlendirici 
çalışmalar yapmak, kadınların katılımcı, üretken, kendi kendine yeter hale gelmesi ve 
sorunlarla baş edebilmelerinin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Tekİrdağ BüyükşeHİr Beledİye Başkanı kadİr alBayrak

Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı Ödülü

Sosyal Sorumluluk Kategorisi 

Kadın Danışma Merkezleri Projesi

ÖDÜL TÖRENİ CANLI YAYIN
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Benim ilk dönemim ve burada yapabileceğimiz en doğru şeyin hizmet ettiğimiz 
vatandaşlarımızı anlayarak doğru hizmetler götürmenin en doğru iş olduğunu düşündük 
ve buradan hareketle de vatandaşlarımızın bizlere her an fikirlerini, önerilerini, eleştirilerini 
rahatlıkla bizlere ulaştırabileceği bir platform oluşturduk. Bunun biz benzerini de kurum 
içerisinde oluşturduk. Tüm kurumdaki kadrolarımıza sunduk. Onun ismini de Fikir Gölü 
olarak belirledik. Bir belediye başkanı her konuda söz sahibi olamaz. Herkesin kendi 
eğitimi vardır, merak alanları vardır. Ben de şehrimdeki tüm değerleri bir merkezde 
toplamak istedim. 

İneGÖL beLedIYe başKanI aLPer taban

Yılın Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı Ödülü

Katılımcı Yönetim Kategorisi 

İnegöl’ün Fikri Platformu Projesi

ÖDÜL TÖRENİ CANLI YAYIN
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Yılın Büyükşehir İlçe 
Belediye Başkanı Ödülü

HarManCIK beLedIYe 
başKanI YILMaZ ataş

Kent Ekonomisi 
Kategorisi 

Turizm Ve Kalkınma 
Örneği Harmancık 

Belediyesi Eko Turizm 
Projesi Projesi

6.500 kişinin yaşadığı bir ilçenin 16 katı oranında insan çeken, turizme katkı sağlayan bir 
tesis, eko turizm tesisi. Bu noktada ilçemize katmadeğer sağlamakta. Burada 28 tane 
insanımız işçi olarak çalışmakta. Bunların 20’si de kadın. Doğanın ortasında olan bir tesis 
burası. Ekolojik alana müdahale etmeden içine bungalov evler yerleştirilen, bungalov 
restoranı olan, doğa yürüyüşleri yapabildiğiniz bir tesis. İnsanların vakit geçirebileceği, 
yüzme ve basketbol alanları da ilave ederek güzel bir tesis oluşturduk.

ÖDÜL TÖRENİ CANLI YAYIN
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Türkiye’de bize gösterilen misafirperverlik için çok teşekkür ediyoruz. 2 sene önce Erzurum 
Büyükşehir Belediyesi ile Bansko Belediyesi arasında bir uluslararası işbirliği projesi başladı. 
İnanıyorum ki bunun devamı da gelecek. Uzun seneler hep beraber bu projeleri yapıp, 
sonuçlandıracağız. Bu işbirliği Erzurum ile Bansko arasında fiziksel mesafe olmasına rağmen 
ortak alanlar olduğunu gördük. Erzurum şehir olarak çok daha büyük. Altyapı olsun, turizmle 
ilgili yatırımlar olsun bize göre çok daha ileride. Ama Bansko küçük olmasına rağmen biz 
de belediye olarak kış ve yaz turizminde dünya çapında ürünler sunmaya başladık. Her yıl 
olduğu gibi kış mevsiminde dünyanın en iyi erkek ve kadın kayakçılarını karşılıyoruz, çeşitli 
kupalara ev sahipliği yapıyoruz. 

banSKo beLedIYe başKanI Ivan Kadev

Yılın Yabancı Belediye Başkanı Ödülü

Uluslararası İşbirliği Kategorisi 

Çevre Dostu Kış Turizmi Kent Eşleştirme Projesi

ÖDÜL TÖRENİ CANLI YAYIN
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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN
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35KASIM 2020

MUĞL A - ANTALYA
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ÖDÜL KAZANAN BELEDİYE 
BAŞKANLArI vE PrOjELErİ

AFET YÖNETİmİ 
KATEGOrİsİ
TEKİrDAĞ BÜYÜKŞEhİr 
BELEDİYE BAŞKANI 

KADİr ALBAYrAK

KENT İÇI ULAŞIm 
KATEGOrİsİ
EsKİŞEhİr BÜYÜKŞEhİr 
BELEDİYE BAŞKANI 
PrOF. Dr. YILmAZ 
BÜYÜKErŞEN

E-BELEDİYEcİLİK 
KATEGOrİsİ
BEŞİKTAŞ  
BELEDİYE BAŞKANI 

rIZA AKPOLAT

KATILImcI YÖNETİm 
KATEGOrIsI
sArIYEr BELEDİYE 
BAŞKANI 

ŞÜKrÜ GENÇ

KATILImcI YÖNETİm 
KATEGOrİsİ
İNEGÖL  
BELEDİYE BAŞKANI 

ALPEr TABAN

KATILImcI YÖNETİm 
KATEGOrİsİ
AhmETBEY  
BELEDİYE BAŞKANI 

mUsTAFA ALTINTAŞ

KÜLTÜr vE TABİAT 
vArLIKLArINI 
KOrUmA KATEGOrİsİ
hATAY BÜYÜKŞEhİr 
BELEDİYE BAŞKANI 

DOÇ. Dr. LÜTFÜ sAvAŞ 

KÜLTÜr vE TABİAT 
vArLIKLArINI KOrUmA 
KATEGOrİsİ 
sINDIrGI BELEDİYE 
BAŞKANI 

EKrEm YAvAŞ

ÇEvrE KOrUmA 
KATEGOrİsİ
BArTIN BELEDİYE 
BAŞKANI 

cEmAL AKIN

KÜLTÜr sANAT vE 
TUrİZm KATEGOrİsİ
KAYsErİ BÜYÜKŞEhİr 
BELEDİYE BAŞKANI 

Dr. mEmDUh BÜYÜKKILIÇ

KÜLTÜr sANAT vE 
TUrİZm KATEGOrIsI
KIrKLArELI BELEDİYE 
BAŞKANI 
mEhmET sİYAm 
KEsİmOĞLU 

KÜLTÜr sANAT vE 
TUrIZm KATEGOrIsI 
sArIYEr BELEDİYE 
BAŞKANI 

ŞÜKrÜ GENÇ

ÖDÜL K A ZANANL AR
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KENT EKONOmİsİ 
KATEGOrİsİ
EsKİŞEhİr BÜYÜKŞEhİr 
BELEDİYE BAŞKANI 

YILmAZ BÜYÜKErŞEN

KENT EKONOmİsİ 
KATEGOrİsİ
hArmANcIK BELEDİYE 
BAŞKANI 

YILmAZ ATAŞ

ULUsLArArAsI 
İŞBİrLİĞİ KATEGOrİsİ
ErZUrUm BÜYÜKŞEhİr 
BELEDİYE BAŞKANI 

mEhmET sEKmEN

ULUsLArArAsI 
İŞBİrLİĞİ KATEGOrİsİ
NILÜFEr BELEDİYE 
BAŞKANI 

TUrGAY ErDEm

ULUsLArArAsI 
İŞBIrLİĞİ KATEGOrİsİ
TEPEBAŞI BELEDİYE 
BAŞKANI 

AhmET ATAÇ

ULUsLArArAsI 
İŞBİrLİĞİ KATEGOrİsİ
LÜLEBUrGAZ BELEDİYE 
BAŞKANI 

mUrAT GErENLİ

ÇEvrE KOrUmA 
KATEGOrİsİ
BUrDUr BELEDİYE 
BAŞKANI 

ALİ OrKUN ErcENGİZ

sOsYAL sOrUmLULUK 
KATEGOrİsİ 
TEKİrDAĞ BÜYÜKŞEhİr 
BELEDİYE BAŞKANI 

KADİr ALBAYrAK

sOsYAL sOrUmLULUK 
KATEGOrİsİ
KArEsİ BELEDİYE 
BAŞKANI 

DİNÇEr OrhAN

ULUsLArArAsI 
İŞBİrLİĞİ KATEGOrİsİ
BANsKO BELEDİYE 
BAŞKANI 

IvAN KADEv

ÖDÜL K A ZANANL AR
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yılın Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ödülü

kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
dr. Memduh Büyükkılıç

kültür, sanat ve turizm etkinlikleri kategorisi 

PrOJe ekİBİ

PrOJenİn MalİyeTİ

PrOJenİn TarİHİ

dr. Memduh Büyükkılıç / kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Serdar Öztürk / kayMek a.ş. yönetim kurulu Başkanı
Oğuzhan Postallı / kayMek a.ş. Genel koordinatörü
Burhan Çanakpınar / kayMek a.ş. eğitim Müdürü
Billur dilber / kayMek Mostar Sorumlusu

300.000 Tl 

5 Mayıs 2006’da başlayan proje halen devam ediyor.
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Gönül köprüsü kurmak nedir? 
Sadece iki insan arasında mı 
olur? Şehirler de kardeş olabilir… 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
de Sırp, Boşnak ve Hırvat 
kardeşlerimizle iş birliği halinde 
çalışmak ve onları hem kurslarla 
donatmak hem de ülkemiz ve 
Mostar arasında gönül köprüsü 
amacıyla yola çıktı ve bunu 
başardı. Proje, 11. Özelkalem 
Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri 
Töreni’nde Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç’a çok değerli bir 
ödül kazandırdı. İşin hem gönül 
boyutu hem de kültür boyutu bu 
projeyle hayata geçti ve birçok 
belediyeye örnek oldu. 

Kayseri Şehri ile Mostar 
Şehri arasında 2002 yılında 
imzalanan dostluk ve işbirliği 
anlaşması çerçevesinde Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi KAYMEK 
A.Ş.(Kayseri Mesleki Eğitim ve 
Kültür Anonim Şirketi) tarafından 
Türkiye’nin kültürel mirasını, 
Türk dilini, kültürünü ve sanatını 
tanıtmak, medeniyetimizin 
değerlerinden olan sevgiyi, 
barışı eğitim vasıtasıyla 
ulaştırarak dostluk ve kardeşlik 
köprülerini güçlendirmek 
amacıyla 2006 yılında kardeş 
şehir Mostar’da sanat ve meslek 
edindirme kurs faaliyetlerine 
başlandı. 2016 yılında KAYMEK 
A.Ş. ile Yunus Emre Enstitüsü 

arasında yapılan işbirliği ile 
kurs faaliyetleri daha yaygın 
halde yürütüldü. KAYMEK 
tarafından ücretsiz olarak 
verilen kurslara Sırp, Hırvat ve 
Boşnak vatandaşlar yoğun 
ilgi göstererek barış köprüsü 
kurulmasını sağlıyor.  Eğitimler 3 
aylık periyotlarla gerçekleşirken 
her dönem sonunda kursiyerler 
belgelendiriliyor. Bugüne kadar 
3.000 kişi belge almaya hak 
kazandı. 
Kurs sonunda farkındalık 
oluşturmak amacıyla sanatsal 
sergiler de düzenleniyor. Bu 
sergilere bölge protokolü ve 
halkıyla birlikte Kayseri’den 
giden protokolde katılım 
göstererek kültürel etkileşim en 
üst noktaya ulaşıyor. 
KAYMEK MOSTAR’da yürütülen 
bu kurs faaliyetlerine ilave olarak 
düzenlenen gençlik festivalleri, 
yaz okulları (9-12 Yaş), 
seminerler ve organizasyonlarla 
on binlerce kişiye dokunarak 
kültürümüzün tanıtımına da katkı 
sağlıyor.  

GÖnüller 
MOSTar’la 
BİrleşİyOr
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VİRÜS VE TOPLU TAŞIMA

yılın Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ödülü

eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 
yılmaz Büyükerşen 

kent içi ulaşım kategorisi (Sponsor: Otokar aş.)

PrOJe ekİBİ

PrOJenİn MalİyeTİ

PrOJenİn TarİHİ

eskişehir Büyükşehir Belediyesi  
Ulaşım dairesi Başkanlığı
estram Ulaşım a.ş

2.282.384 Tl

şubat 2017-ağustos 2018
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Kent içi toplu taşımaya büyük bir 
yatırım yaparak şehir merkezinin 
dört bir yanını demir ağlarla ören 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 
toplu taşımada son teknolojiyi 
de kullanarak vatandaşlara 
büyük kolaylık sağlıyor. Durakta 
bekleme sürelerinin azaltılması 
ve vatandaşların günlük 
seyahatlerini planlayabilmeleri 
amacıyla hayata geçen Akıllı 
Durak Yolcu Bilgilendirme 
Sistemi vatandaşların da 

hayatını kolaylaştırıyor. Ulaşım 
ihtiyaçlarının gelecekte 
karşılanabilmesi ve vatandaşların 
hayatını daha da kolaylaştırmak 
için toplu taşımada Akıllı Durak 
Yolcu Bilgilendirme Sistemi’ni 
kullanan Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi, tramvay ve birçok 
otobüs durağına yerleştirdiği 
akıllı ekranlarla vatandaşların 
bekleme sürelerini azaltıyor.  
Projenin Eskişehirlilerden de 
büyük ilgi gördüğünü ifade 

eden Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yılmaz Büyükerşen 
“Projede uygulanan faaliyetler ile 
tramvay araçlarındaki yoğunluk 
aynı talebi karşılayan otobüs 
taşımacılığı ile dengelenmiştir. 
Kent merkezindeki tüm duraklar 
(otobüs ve tramvay) geliştirilen 
mobil uygulama üzerinden 
dijitalleştirilmiş, bilgiye erişme 
olanağı tanınmıştır. Yolcular 
uygulama üzerinden anlık işletme 
bilgilerine ulaşabilmekte, seyahat 

akıllı dUraklarla 
HayaT ÇOk raHaT 
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planı önerileri alabilmektedir. 
114 durakta kurulan dijital 
yolcu bilgilendirme ekranları ile 
durakta bekleyen yolcular anlık 
işletme bilgilerini, duyuruları 
öğrenebilmektedir. Kurulu 
bilgilendirme ekranlarında 
bulunan sesli bilgilendirme 
butonu ile duraklarda, yazılım 
özelliği ile de mobil uygulamada 
görme engelli yolcular için 
hizmet eşitliği sağlanmıştır. Proje 
kapsamında dijital ekranlar 
kurulurken mahallelere eşit 
dağıtılmasına özen gösterilmiştir.” 
dedi.
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VİRÜS VE TOPLU TAŞIMA

yılın Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ödülü

eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 
yılmaz Büyükerşen 

kent ekonomisi kategorisi 

PrOJe ekİBİ

PrOJenİn MalİyeTİ

PrOJenİn TarİHİ

Sibel Benek -Tarımsal Hizmetler daire Başkanı
Oğuzhan Macit-Proje koordinatörü

500. 000 Tl

2017 yılında başlayan proje hâlâ devam ediyor.
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Tarihi İpek yolu üzerinde bulunan 
Eskişehir’i ipek üretiminin 
merkezlerinden birisi yapmak 
amacıyla “Şehrin İpek Bahçeleri” 
projesi kapsamında farklı 
projeleri hayata geçiren Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi, ülkemiz 
genelinde koza üretiminin 
arttırılması konusunda da öncü bir 
misyon üstlenmeye devam ediyor. 
Eskişehir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yılmaz Büyükerşen bu 
önemli projesiyle Kent Ekonomisi 
Kategorisinde önemli bir ödül 
kazandı. 
Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi’nin Koza Birlik ve 
Mihalıççık Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi iş birliği ile 2017 
yılında hayata geçirdiği “Şehrin 
İpek Bahçeleri” projesi kırsal 

alanda yaşayan çiftçilere ekstra 
gelir sağlamak, yok olmaya 
yüz tutmuş Eskişehir’ni tarihi 
değerlerinden birisi olan ve 
köyden kente göçü kısmen 
de olsa önlemek amacıyla 
gerçekleştirildi. Proje kapsamında 
ilk olarak, Büyükşehir Belediyesi, 
son 30 yılda ülke olarak 
kaybettiğimiz ağaçları yerine 
koymak ve üreticiye ücretsiz 
dut fidanı dağıtmak amacıyla, 
Park Bahçeler Daire Başkanlığı 
fidan üretim merkezinde kendi 
imkanlarıyla ülkemizin en büyük 
dut fidanı yastıklama tesisini 
kurmuştur. Yerden ısıtmalı 
sistem kullanarak yılda 100 
bin dut fidanı çeliği yetiştiren 
EBB, bu sistemi ülkemizde dut 
fidanlarının yetiştirilmesinde 

uygulayan ve başarılı olan ilk 
belediye oldu. Konuyla ilgili 
konuşan Başkan Büyükerşen 
“Küresel ısınmanın ülkemiz 
üzerindeki kötü etkilerini bu yıl 
maalesef iyiden iyiye hissetmeye 
başladık. Ülkemizi bekleyen 
kötü senaryolarından bir tanesi 
de su kıtlığı. Bu felaketin önüne 
geçebilmek için gelişmiş ülkeler 
hiç durmadan ağaç dikiyor. 
Bizim de hiç durmadan aralıksız 
ağaç dikmemiz lazım. Şunu çok 
iyi biliyorum ki çiftçilere imkân 
sunulursa her şeyin en iyisini 
üretirler, yaparlar. Ulu önderimiz 
Atatürk’ün de dediği gibi 
‘Üreten Türk köylüsü, bu milletin 
efendisidir.’ Ancak üretmeye 
ve bu topraklara sahi çıkmaya 
devam ettiğiniz müddetçe.” dedi.
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yılın Belediye Başkanı 
Ödülü

Bartın Belediye Başkanı 
Cemal akın

Çevre koruma kategorisi

PrOJe ekİBİ

PrOJenİn MalİyeTİ

PrOJenİn TarİHİ

Cemal akın-Bartın Belediye Başkanı
dr. İsmail raci Bayer-Çevre ve şehircilik Bakanlığı aB Mali 
yardımları daire Başkanı ıPa direktörü

5.000.000 euro. (%85’i avrupa Birliği hibesi, %6’sı Çevre ve
şehircilik Bakanlığı hibesi, %9 belediye bütçesi)

4 ekim 2016-17 Ocak 2018
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Bartın Belediyesi tarafından 
projelendirilen yüzde 85’i Avrupa 
Birliği hibesi, yüzde 9’u Bartın 
Belediyesi bütçesi, yüzde 6’sı 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
hibesi ile yapılan ve 24 Şubat 
2017 tarihinde hizmete sunulan, 
Bartın Kanalizasyon Atıksu Arıtma 
Tesisi ile Bartın Irmağı eski berrak 
günlerine geri döndü. Bu proje 
Bartın Belediye Başkanı Cemal 

BarTın ırMağı 
aTıkTan kUrTUldU 

Akın’a Çevre Koruma Kategorisi 
dalında çok özel bir ödül 
kazandırdı.
Bartın merkezden başlayıp 
Karadeniz’e dökülen Bartın 
Irmağı’nı her gün akan 14 bin ton 
kanalizasyondan kurtarmak ve 
buna bağlı olarak da şehrimizin 
doğallığını, ekolojik dengeyi 
iyileştirmek amacıyla “Bartın 
Atıksu Arıtma Tesisi” projesi 

hayata geçirildi. Göreve geldiği 
2009 yılında bu yana şehrin 
en büyük 3 temel sorununun 
çözümü noktasında projeler 
üreten Bartın Belediye Başkanı 
Cemal Akın, Bartın Kanalizasyon 
Atıksu Arıtma Tesisi projesi ile 
Bartın Irmağı’nın eski berrak 
günlerine geri dönmesini sağladı. 
2017 yılından bu yana hizmet 
veren tesis Bartın Irmağı’nı 3 yılda 
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19 milyon 320 bin ton atıktan 
kurtardı.
Projeyle ilgili konuşan Bartın 
Belediye Başkanı Cemal Akın 
“Projemizle çeşitli kollarla 
beslenen ve Bartın Merkezde 
başlayarak Karadeniz’e 
dökülen üzerinde taşımacılık 
yapılabilen Bartın Nehrinin 
kirliliğini önlemek, Bartın Irmağını 
turizme kazandırmak, üzerinde 
su sporları gerçekleştirebilmek, 
50 yıl öncesinde kadar Bartın 
Nehri’nde bulunan ve yok olma 
noktasına gelen canlı türlerini 
tekrar çoğaltılmasını sağlamak, 
Karadeniz’inde kirlenmesinin 
önlemeyi amaçladık. 7 yıl 
boyunca büyük uğraşlar vermiş 
olduğumuz bu projenin 14 
Mayıs 2014 tarihinde ihalesi 
gerçekleştirildi. 21 Nisan 2017 
tarihinde geçici kabulü, 10 Ocak 
2019 tarihinde ise kesin kabulü 
yapıldı.” diyor.
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yılın Büyükşehir İlçe
Belediye Başkanı Ödülü

Bursa Harmancık Belediyesi Başkanı 
yılmaz ataş

kent ekonomisi kategorisi 

PrOJe ekİBİ

PrOJenİn MalİyeTİ

PrOJenİn TarİHİ

yılmaz ataş - Harmancık Belediye Başkanı

5.000.000 Tl

10 ekim 2015’te başlayan proje 
devam ediyor.
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Harmancık Belediye İktisadi 
ve Eko Turizm Tesisi işletmesi, 
Harmancık Belediyesi Mali 
Hizmetler Müdürlüğü’nün bütçe 
içi işletme statüsünde Ağustos 
2015 Yılından beri faaliyet 
gösteriyor. İkisi engelliler için 
yapılmış 14 adet  30’ar m2lik 
ses ve ısı yalıtımlı, 4 mevsim 
konaklama konforunda, 24 
saat sıcak suyu olan, tamamen 
ahşap işçiliği ile yapılmış doğayla 
dost malzemelerin kullanıldığı 
bungalov ev, 1 adet 250 m2 
kapalı, 150 m2  açık olmak üzere 
400 m2 restoran ve kafe, 1 müze 
binası ve 1 yönetim ofisinden 
oluşan ve toplam 136.000 m2 
alana oturan ekolojik yerleşkede, 
Atv Motorlar, Dağ Bisikletleri, 
Macerapark, Okçuluk, Yürüyüş 
parkuru ve Paintball aktiviteleri ile 
doğanın ve doğalın tüm tatlarına 
ulaşılabilinen, eşsiz damak 
tatları yerli ve yabancı turistlere 
sunuluyor. Eko Turizm tesisleri, 
bugün itibari ile yıllık 110.000 yerli 
ve yabancı ziyaretçisi bulunan, 
ekolojik turizmin yürütüldüğü 
oksijen deposudur. Ziyaretçi 
potansiyelini karşılamak için 
6 adet bungalow ve 3 katlı 
konferans salonu da Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapıldı.

HARMANCIK
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yılın Belediye Başkanı 
Ödülü

kırklareli Belediye Başkanı 
Mehmet Siyam kesimoğlu      

kültür, sanat ve turizm etkinlikleri kategorisi 

PrOJe ekİBİ

PrOJenİn MalİyeTİ

PrOJenİn TarİHİ

Mehmet Siyam kesimoğlu – kırklareli Belediye Başkanı
emine Gürver Çetin – kültür ve Sosyal İşler Müdürü

53.753,87 Tl

5 ekim 2016-17 Ocak 2018

57ARALIK 2020
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kırklarelİ aTaTürk 
evİ adeTa BüyülüyOr 

Kırklareli, bağrında boy veren 
ayçiçeklerinin güneşe döndüğü 
gibi, yüzünü aydınlığa dönen 
kentlerimizden bir tanesi…
Kırklareli’nde şehrin her 
köşesinde, atılan her adımda 
Ata’mızın ayak izlerini görmek 
mümkün. Kırklareli Belediye 
Başkanı Mehmet Siyam 
Kesimoğlu
Kırklareli Atatürk Evi projesiyle 
Özelkalem Yerel Yönetim Ödülleri 
Töreninde çok önemli bir ödül 
aldı. Kesimoğlu “Kırklareli, Nabzı 
‘Mustafa Kemal’ diye atan, mutlu 
insanların kentidir.” diyor.
4 Ekim 2016 yılında inşasına 
başlanan Atatürk Evi; Kırklareli 
Belediye Başkanı Mehmet 
Siyam Kesimoğlu öncülüğünde 
ve hayırsever Kırklarelili 
vatandaşların desteğiyle yapılmış 
olan bir proje olup 17 Ocak 2018 
tarihinde Yayla Mahallesinde 
ziyarete açıldı.
Projenin yapılış amacı 
Kırklareli’nin tarihsel değerini 
arttırıp Kent Kültürü ve toplumsal 
değerler bakımından önemli bir 
merkezi haline getirmek, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’e olan 
sevgi, vefa ve sağlığı simgelemek 
oldu. 
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Projenin uygulama süreci, 
Kırklareli halkının maddi ve 
manevi katkıları, Kırklareli 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 
Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü’nün destekleriyle 
tamamlandı. Açılışından 
günümüze 350.000’i aşkın 
ziyaretçiyi ağırlayan Kırklareli 
Atatürk Evi, Selanik’te yer alan 
Atatürk Evi ile mimari plan olarak 
bire bir aynı olma özelliğine sahip 
olup, odaların düzenlenmesinde 
en ince ayrıntıya kadar özen 
gösterildi.
3 katlı bir ev olan Kırklareli Atatürk 
Evi’nde; Atatürk ve çocuk, sofa, 

mutfak, askeri çalışma odası, 
çalışma odası, yatak odası, 
oturma odası, banyo bölümleri 
bulunuyor.
Belediye Başkanı Kesimoğlu 
proje için “En büyük 
hayallerimden biriydi bu ev. 
Bu ev Ata’sına, O’nun ilke ve 
devrimlerine yürekten bağlı 
Kırklarelililerin maddi manevi 
desteğiyle Kırklareli’mize 
kazandırıldı. Mimari plan olarak 
Ulu Önder’in Selanik’te doğduğu 
ev ile aynı olma özelliğine 
sahip olan evin odalarının 
düzenlenmesinde de en ince 
detaya kadar büyük bir özen 
gösterdik.” diyor.

KIRKL ARELİ 
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GAZETELErİ GÖrDÜNÜZ mÜ?
11. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Töreni’nin ertesi sabahı EPR Yerel Yönetim Ajansı’nın 
ofisinde günün ilk sorusu yine bu oldu; “Gazeteleri gördünüz mü?” Bu yıl da törenden hemen sonraki 
günlerde yerel ve ulusal basın ödül törenine geniş yer verdi. 

BASIN YANSIMAL ARI
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