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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



#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

Susuzluğun Kıyısında Kentler   13 Ocak Çarşamba 15.00 | 17.00

Belediyelerin Veri Madeni    20 Ocak Çarşamba 15.00 | 17.00

İzle Bizi 
Türkiye

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
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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN

Merhaba Türkiye

Özelkalem, 14 yıl önce, Türkiye’nin yerel 
yönetimlerine yol arkadaşlığı etmek, 
onlarla ortak hedeflere doğru anlamlı 
adımlar atmak, bu ülkenin her kenti 
için tarafsız, samimi, bağımsız bir dergi 
olarak başladı hayatına.

Türkiye’nin bütün kentleri birbirleri 
ile iletişim kurabilsin, en uzaktaki 
kentin sesini bile diğer bütün kentler 
duyabilsin, iyi günde de kötü günde 
de bütün kentler kendini öbürünün 
yerine koyabilsin diye yola çıktı ve kendi 
kenti için çok çalışan, çok yorulan, çok 
düşünen herkesin yanında olmayı görev 
edindi. 

Özelkalem, ülkemizde bir şeylerin artık 
daha iyi olacağına inananların, daha iyisi 
için kendini gece gündüz yoranların, 
çabaladıkça daha iyiye doğru yol 
alanların dergisi. 

Özelkalem, “bu ülkenin taşı toprağı 
altın” masalını anlatıp kendini 
uyutanların değil, bu ülkenin taşına 
toprağı altın kadar değer veren ve onu 
korumak için aklını hep uyanık tutanların 
dergisi.

Özelkalem, hep kendisi konuşanların 
değil, başkalarını da can kulağı ile 
dinleyenlerin dergisi.

Özelkalem’i kendi derginiz gibi 
görmenizden mutluluk duyarız. 
Özelkalem’in sayfalarının, hizmetleriniz, 
düşünceleriniz, hedefleriniz ve 
beklentileriniz için her zaman açık 
olduğunu bilmenizi isteriz.

Bu sayıda çok önemli bir konuyu işledik.

Dünyamız, ülkemiz, yaşadığımız 
kentler adeta susuzluğun kıyısında. 
Su kaynaklarımız azalıyor, barajlarımız 
dolmuyor, yağış rejimlerimiz değişiyor.

Peki kentlerin suyu bitiyor mu? 
Barajlarda doluluk oranı ne seviyede? 
Kentlerde su yönetimi doğru yapılamıyor 
mu?

Bütün bu sorulara uzmanlarıyla cevaplar 
aradık.

Günümüzde veriler çok önemli bir güç ve 
bunu doğru işlemek ise büyük başarılara 
kapı açıyor.

Büyük ölçekli veriler arasından faydalı 
bilgiye ulaşma, bilgiyi madenleme işi 
olan veri madenciliği konusunu da yerel 
yöneticiler ve uzmanlarıyla konuştuk.

Özelkalem TV | YouTube Kanalında da 
Türkiye’nin bütün yerel yöneticileri ve 
kendisi kadar

kentini de seven herkes için yayında 
olmaya devam edeceğiz. Hem de daha 
güçlü ve yaratıcı olarak…

Saygılarımla,

ERENGÜL BİLENSER
erengulbilenser@epr.com.tr
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Kapak Konusu SUSUZLUĞUN KIY ISINDA KENTLER

SuSuzLuğuN 
KıYıSıNDa 
KENTLER
Dünyamız, ülkemiz, yaşadığımız kentler adeta susuzluğun kıyısında. 
Su kaynaklarımız azalıyor, barajlarımız dolmuyor, yağış rejimlerimiz 
değişiyor. Peki kentlerin suyu bitiyor mu? Barajlarda doluluk oranı ne 
seviyede? Kentlerde su yönetimi doğru yapılamıyor mu?
Tüm bu konular Özelkalem’de ‘Susuzluğun kıyısında kentler’ 
oturumunda tartışıldı. Erengül Bilenser sordu, Çanakkale Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan, Prof. Dr. Murat Türkeş,
Doç. Dr. Gökşen Çapar ve Tema Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
Hikmet Öztürk yanıtladı.
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Kapak Konusu SUSUZLUĞUN KIY ISINDA KENTLER

Kuraklık aslında normal ve 
tekrarlayan bir iklim olayı. Bir 
veya birden çok mevsime 
yayılan azalan yağışlar 
nedeniyle oluşuyor. Ancak 
küresel iklim değişikliğinin 
sonucu dünyanın birçok 
bölgesinde artan sıcaklıklar 
ve azalan yağışlar, kuraklık 
olaylarının sıklığını ve ciddiyetini 
arttırıyor. Kuraklık çok yavaş 
başlayan, aylar ve hatta yıllar 
boyunca gelişen ve çok geniş 
alanları etkileyen doğal bir 
olay olması sebebiyle diğer 
olaylardan faklı. Çok geniş 
bölgelerde ve hatta kimi zaman 
bir ülkenin tümünde ciddi 
ekonomik, çevresel ve sosyal 
etkilere yol açıyor. Kuraklığın 
nedenlerini anlamak kolay, 
etkilerini tahmin etmek ise çok 
zor.

Özelkalem TV Çarşamba 
Oturumunda Erengül Bilenser’in 
konukları Çanakkale Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan, Prof. Dr. 
Murat Türkeş, Doç. Dr. Gökşen 
Çapar ve Tema Vakfı Genel 
Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet 
Öztürk oldu, ‘Susuzluğun 
kıyısında’ olan kentlerimizin 
geleceği masaya yatırıldı.
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Kapak Konusu SUSUZLUĞUN KIY ISINDA KENTLER

Çanakkale bin pınarlı 
Kazdağlarının hemen 
eteklerinde bir kent. Susuzluğun 
kıyısında olan kentlerimizden 
biri Çanakkale… Kazdağlarının 
pınarları da teker teker 
kuruyor. Çanakkale Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan Biga 
Yarımadasında birkaç çevre 
saldırısına uğradıklarını söylüyor: 
“Bunların başında madencilerin 
kestikleri ormanlar var. Bir yerde 
değil birçok yerde oldu bu ve 
yüzbinlerce ağacımızı kaybettik. 
Yine ‘ormanı gençleştiriyoruz’ 
diye yola çıkılan, çok geniş 
alanlarda ağaç kesimlerine 

rastladık. Aynı zamanda 
çok ciddi bir şekilde orman 
yangınlarıyla karşı karşıya 
kaldık. Ormanlık alanlarımız 
zedelendiği için yağış rejimimiz 
değişti. Bunun aynısını Sinop’ta 
da olduğunu öğrendim. Orada 
da nükleer santral dolayısıyla 
ormanlar katledildi. Onlar da 
eskiden bulutların bir sistem 
halinde geldiğini ve Sinop’a 
yağış bıraktığını ancak son 
zamanlarda yağış rejiminin 
değiştiğini söyledi. 
Yine termik santrallerden 
kaynaklanan çevre kirliliği 
maalesef ağaçlarımızı kurutuyor. 

Çanakkale Belediye Başkanı ülgür Gökhan

Kritik noktadayız, tedbirleri alıyoruz

“Çanakkale bir kent 

merkezi ve kent 

merkezinin can 

suyu olan Atikhisar 

barajının kirlenmesi 

bizi öldürür, bitirir. 

Kritik noktadayız, 

tedbirleri almaya 

çalışıyoruz.”



9OCAK 2021

Kapak Konusu SUSUZLUĞUN KIY ISINDA KENTLER

Çanakkale susuzluk ve kuraklık 
noktasında ciddi sorunlarla 
karşı karşıya. Bu sene 54 
milyon metreküp barajımız var. 
Maalesef şu an itibariyle yüzde 
18 doluluğumuz var. Neredeyse 

yağışlı mevsimin ortasına 
yaklaşıyoruz. Bundan sonra ne 
kadar yağış alır, nasıl olur gibi 
sorular var.”
Kuraklık tehlikesine karşı 
önlemler almaya çalıştıklarını da 

söylüyor Gökhan “Oto yıkamaları 
ve halı yıkamaları kısıtladık. 
Su tüketimine dikkat çekecek 
şekilde afişlemeler yaptık. 
Sayacı olmayan alanları kontrol 
altına almak için sayaçlar taktık. 
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Kapak Konusu SUSUZLUĞUN KIY ISINDA KENTLER

Kayıp-kaçakları büyük oranda 
azalttık. Yüzde 45’lerdeydi 
kayıp kaçak oranımız, şu anda 
yüzde 20 civarına düştü. DSİ ile 
görüşüyoruz su kuyularından 
yararlanabilmek için. Atikhisar 
barajı Çanakkale’nin can suyu. 
Onun tam tepesinde Alamos 
Gold firmasının altın arama 
tesisi var. Buna karşı büyük 
mücadele verdik, şimdilik 
durdurabildik. Sadece oradaki 

siyanür sızıntısını ya da diğer 
ağır metallerin etkilemesinden 
bahsediyorduk. Bir de üstüne 
şimdi kuraklık tehlikesiyle karşı 
karşıya kaldık. 
Çanakkale bir kent merkezi ve 
kent merkezinin can suyu olan 
Atikhisar barajının kirlenmesi 
bizi öldürür, bitirir. Suyu bitmez 
denilen Bayramiç barajı da 
kuraklık tehlikesiyle karşı 
karşıya. Bu durum böyle giderse 

Çanakkale barajından bir kere 
sulama şansımız kalmayacak. 
Bayramiç barajı için yine bu 
durum sürerse ekemeyeceğiz, 
biçemeyeceğiz. Bu sene 
maalesef köylüler arasında 
çatışmalar oldu. Yani yeteri 
kadar su verilemedi, köylüler 
arasında ‘su hırsızlığı’ oldu. Kritik 
noktadayız, tedbirleri almaya 
çalışıyoruz.”
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Kapak Konusu SUSUZLUĞUN KIY ISINDA KENTLER

Kuraklık hem Dünya Meteoroloji 
Örgütü tarafından hem de 
BM’nin ilgili kuruluşları tarafından 
bir doğal afet tanımlanan 
bir konu. Bunun gelişimi ise 
bildiğimiz diğer afetlere göre 
çok daha yavaş. Prof. Dr. Murat 
Türkeş kuraklığın dünyanın 
bütün yağış rejimi bölgelerinde 
gerçekleşebildiğini söylüyor: 
“Türkiye’de bir yaz kuraklığı 
var. Büyük Akdeniz ikliminin en 
önemli özelliklerinden bir tanesi 

bizde yaz kuraklığıdır. Türkiye’nin 
İç Anadolu’da, Güneydoğu 
Anadolu’da, Doğu Anadolu’da 
ve bazı kapalı iç havzalarda 
kurak bölgeleri var. Bir de 
iklimin kendi değişikliğinden 
kaynaklanan dünyanın her 
yerinde olduğu gibi bizim de 
her bölgemizde yılın herhangi 
bir döneminde; belirli bir alanda 
olabilecek kuraklık olayları 
var. Fakat iklim değişikliğiyle 
kuraklık arasında bir ilişki var. 

Prof. Dr. Murat türkeş

İklim değişikliğiyle 
kuraklık arasında ilişki var

“İklim değişikliğiyle 

kuraklık arasında 

bir ilişki var. O 

ilişki de çoktan 

başlamış durumda. 

Kuraklık olasılığının 

gelecekte artacağını 

görüyoruz.”
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Kapak Konusu SUSUZLUĞUN KIY ISINDA KENTLER

O ilişki de çoktan başlamış 
durumda. İklim değişikliği çeşitli 
senaryolara dayalı modellerle 
kestirimler yapıyoruz. Bugünkü 
gözlemler nasıl bize bugünkü 
durumu açıklıyorsa yağış, 
sıcaklık, bağıl nem, bulutluluk, 
basınç, toprak nemi gibi bilgiler 
de bize gelecek iklimi hakkında 
bazı şeyler açıklıyor. Biz bütün 
bunlara baktığımızda gelecek 
iklimin daha sıcak olacağını 
görüyoruz. Daha sıcak olduğu 

için buharlaşma ve terleme 
daha çok olacak. Hidrolojik 
döngü kuvvetlenecek yani 
yağışlar bazı bölgelerde şiddetli 
olacak ama özellikle yarı nemli 
bölgelerde kuraklık olaylarının 
sıklığının, süresinin, şiddetinin 
değişeceğini görüyoruz. 
Biz gelecek iklim verilerini 
kullandığımızda var olan kuraklık 
olasılığının, uzunluğunun, 
şiddetinin gelecekte artacağını 
görüyoruz. Çok net biçimde iklim 

değişikliğiyle birlikte yağışların 
bazı bölgelerde azalması bazı 
bölgelerde artması ortaya 
çıkıyor. Türkiye özelinde 
baktığımızda haber burada da 
iyi değil. Ne yazık ki önümüzdeki 
yıllarda çeşitli senaryolara göre 
Türkiye’nin büyük bölümünde 
tüm mevsimlerde ciddi azalma 
olacak. Gelecekte kuraklığın 
şiddetinin, büyüklüğünün, 
sıklığının artacağına ilişkin bizim 
de çok sayıda çalışmamız var.”



14 ozelkalem.com.tr

SUSUZLUĞUN KIY ISINDA KENTLERKapak Konusu

Şu an gündemimizde baraj 
doluluk oranları var. İnsanların en 
çok merak ettiği ve endişelendiği 
konulardan bir tanesi. Doç. Dr. 
Gökşen Çapar büyük kentlerde 
yüzde 20’ler civarında rakamlar 
duyduğunu söylüyor: “Suya 
bizim her gün ihtiyacımız var. 
Kuraklık olduğunda bir acil 
durum ihtiyacı hissediyoruz 
sanırım. Biz aslında suyu 

Doç. Dr. Gökşen Çapar

Artık suyu verimli kullanmak 
zorundayız

“Yerel yönetimlerin 

entegre kentsel 

yönetimi kavramını 

çok iyi öğrenmeleri 

gerek. Artık suyu 

verimli kullanmak 

zorundayız.”  

varken konuşmalıyız. Su yokken 
kuraklığın sonuçlarına katlanmak 
zorundayız. Türkiye zaten su 
zengini ülke hiç olmamış, kişi 
başına yıllık su potansiyeli 
verileriyle. Türkiye’nin 1960’larda 
bile yıllık 4 bin metreküp kişi 
başına su potansiyeli varmış. 
Bugün nüfusu 80 milyona 
ulaştığı günümüzde 1500 
metreküp potansiyel var. 
Bu da su stresi çeken ülke 
kategorisinde olduğumuzu 
gösteriyor. Ve nüfusumuzun 
da 2030 yılında 100 milyona 
ulaşacağı öngörüsüyle 
hareket edersek; kişi başına 
su potansiyelinin azalacağını 
söyleyebiliriz. Yani Türkiye 
2030’lı yıllarda su fakiri ülke 
durumuna gelebilir. Artan nüfus, 
sanayileşme, yaşam tarzlarındaki 
değişiklikler nedeniyle 
ihtiyacımızdan fazla doğal 
kaynak tüketiyoruz. Su varken 
de yokken de suyun nasıl verimli 
kullanılacağına odaklanmamız 
gerekiyor.” 
Kentleşmenin dünyanın hemen 
hemen her kıtasında yaşanan 
bir eğilim olduğunu söylüyor 
Çapar: “Gelecekte de insanlar 
kentlerde yaşamaya devam 
edecek diyorduk pandemi 
çıkmadan önce. Pandemi 
döneminde insanlar belki daha 
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SUSUZLUĞUN KIY ISINDA KENTLERKapak Konusu

nüfusu az yerlere taşınma 
eğilimi gösterebilirler. Ama genel 
olarak bir kentleşme olgusu 
var. Dünyanın yüzölçümünü 
düşünürseniz kentler küçücük 
alanlar olarak kalıyor. Bu 
kadar büyük nüfusun küçük 
alanlarda yoğunlaşması çok 
sorun yaratıyor. En azından su 
yönetimi açısından başka bir 
havzadan su takviyesi yapmak 
zorunda kalabiliyoruz. Milyonların 

yaşadığı bir kentte içilebilir 
suya erişim sağlayabilmek için. 
Su hakikaten sınırlı bir doğal 
kaynak. Su zengini bir ülke 
gibi yaşıyoruz. Suyun yüzde 
74’ünü tarımda kullanıyoruz. 
Yani 10 bardak suyumuz varsa 7 
bardağını tarımda kullanıyoruz. 
Maalesef burada verimli 
kullanmadığımızı söyleyebiliriz. 
Geriye kalan yüzdeyi de evsel 
ve sanayi kullanımı paylaşıyor. 

Yerel yönetimlerin entegre 
kentsel yönetimi kavramını çok 
iyi öğrenmeleri gerek. Artık suyu 
verimli kullanmak zorundayız.”  
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SUSUZLUĞUN KIY ISINDA KENTLERKapak Konusu

Bilim insanları çölleşme denilen 
şeyin su kıtlığı bulunan kurak, 
yarı kurak ya da kurak yarı 
nemli iklim bölgelerindeki 
arazilerin bozulumu olduğunu 
söylüyor. Tema Vakfı Genel 
Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet 
Öztürk de arazi bozulumunun 
zaten kıt olan suyun üretimi ve 
kullanımıyla çok daha ilişkili 
olduğunu vurguluyor: “Ama 
kuraklık olgusu iklim değişikliğine 
bağlı bir olay değil. Geçmişte 
de iklim değişikliği yaşanmadan 
kuraklık yaşanan dönemler oldu. 
O nedenle kuraklığın yönetimi 
ayrı, çölleşmenin yönetimi ayrı 
değerlendirilmeli. 
Biz eğer yağış istiyorsak 
ormanlarımızı, meralarımızı 
korumamız gerekiyor. Onun 
bizim varlık sebebimizin 

olduğunu düşünmemiz lazım. 
Bugün belki su sıkıntısını 
konuşuyoruz ama aslında 
doğanın da suya ihtiyacı var. 
Bugün kuruyan o derelerde 
birçok geyik, birçok memeli 
hayvan içecek su bulamıyor. 
O anlamda suyun kullanımı 
hakkında söz ederken mutlaka 
ekosistem hakkı olarak 
nitelendirdiğimiz bu hakkı da 
göz önüne alarak hareket etmek 
lazım.” 
Kuraklığın doğal bir afet 
olduğunu da ifade ediyor 
Öztürk: “Nasıl depreme karşı 
dayanıklı ev yapıp korunacaksak 
kuraklığa karşı da kendimizi 
koruyacak önlemleri almalıyız. 
Belki mevzuatta da bunun doğal 
afet olarak tanımlanması gerek. 
Çünkü üreticilerin de kayıpları 

tema Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk

suyun bir kanunu mutlaka olmalı

“Elbette kuraklık 

denilince konu su 

ama Türkiye’de suyun 

yönetiminde dünya 

kadar kurum var, 

suyun bir kanunu 

yok”
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SUSUZLUĞUN KIY ISINDA KENTLERKapak Konusu

çok fazla. İklim değişiklikleri 
elbette yaşanan kuraklıkların 
hem sayısını arttıracak hem 
de şiddetini arttıracak. Bunu 
karşılaşacağımız bir risk olarak 
görmemiz gerekiyor ve mutlaka 
kuraklık eylem planı hazırlamak 
lazım. Elbette kuraklık denilince 
konu su ama Türkiye’de suyun 
yönetiminde dünya kadar 
kurum var, suyun bir kanunu 
yok. Türkiye’nin suyun sadece 
insanlar için değil tüm canlılar 
için yaşamsal bir hak olarak 
görerek ekosistemin hakkını 
dikkate alan bir su kanununun 
çıkarılması lazım. TEMA olarak 
bir yasa tasarısı hazırladık 
ve ilgili yerlere gönderdik. Su 
kullanımında israf çok fazla. 
Buna karşı önlem almalıyız.” 
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Beledİyelerİn 
verİ madenİ
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Veri madenciliği, büyük ölçekli veriler arasından 

faydalı bilgiye ulaşma, bilgiyi madenleme işi. Yani 

büyük veri yığınları içerisinden gelecekle ilgili 

tahminde bulunabilmemizi sağlayabilecek bağıntıların 

bilgisayar programı kullanarak aranması olarak da 

tanımlanabiliyor. Günümüzde veriler çok önemli bir 

güç ve bunu doğru işlemek iste büyük başarılara kapı 

açıyor. Özelkalem TV’de ‘Belediyelerin Veri Madeni’ 

oturumuna İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi 

İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, Mersin Büyükşehir 

Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Mustafa Berat 

Yerman, prof. Dr. Metin Türkay ve Avukat Gökhan Ahi 

konuk oldu. ‘Veriler en doğru nasıl işlenir?’ sorusuna 

cevap arandı.
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Kamu Kurumları ve Belediyeler 
her gün artan veri kümelerini 
sistemlerinde saklıyor. Eğer 
yıllar içerisinde üretilmiş bu veri 
kümeleri doğru analiz edilir ve 
belirli algoritmalarla oluşturulmuş 
ve doğru kurgulanmış yazılım 
sistemlerinde rafine hale getirilir 
ise kurumlar için kazanımları 
paha biçilemez düzeyde oluyor.
Kamu Kurumları ve 
Belediyeler gündelik işlemlerini 
gerçekleştiriyor ve bu işlere ait 
raporlamalarını yapabiliyor. Fakat 
geçmişe ait verilerin, geleceğe 
yönelik değerlendirilmesi 
kaynakların, planlamaların, kayıp 
ve kaçakların tespit edilebilerek 
doğru bir projeksiyon 
sunabilmesi ‘Veri madenciliği’ 
algoritmaları ve teknikleri ile 

mümkün.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Bilgi İşlem Daire Başkanı 
Erol Özgüner de 16 milyon 
kişiye hitap eden bir belediye 
olduklarını söyleyerek söze 
başlıyor ve şöyle devam 
ediyor: “Vatandaşlarımızla 
birçok kez gün belediye 
hizmetlerinde bir araya 
geliyoruz. Veriyi toplayabilmek 

İstanBul Büyükşehir Beledİyesİ Bİlgİ İşlem daİre Başkani erol Özgüner

verİyİ toplama İşİ Bütün 
olarak ele alinmali 
Veriyi toplayabilmek 
bu işin zorluklarından 
birisi. Topladıktan 
sonra tekillendirmek, 
gruplandırabilmek 
bu işin önemli 
aşamalarından birisi. 
Bu aşamaların hepsini 
bir bütün olarak 
değerlendirmek 
gerekiyor”

bu işin zorluklarından birisi. 
Topladıktan sonra tekillendirmek, 
gruplandırabilmek bu işin 
önemli aşamalarından birisi. 
Bu aşamaların hepsini bir 
bütün olarak değerlendirmek 
gerekiyor. Biri eksikse hem 
yaptığınız yatırım açısından hem 
de hizmetin sonuca ermesi 
açısından ciddi bir probleminiz 
demektir diye düşünüyoruz.”
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Belediyelerin, veri toplama 
işlemini gerçekleştirirken 
teknolojik platformlara da 
ihtiyaçları olduğunu söylüyor 
Özgüner: “Platformların da 
yönetime ihtiyacı var. Bugün en 
önemli ihtiyaç, yetişmiş insan 
gücü. Yetişmiş insan gücünü 
kamu yönetiminde temin etmek 
çok kolay bir durum değil. 
Dolayısıyla buna çok önem 
veriyoruz ve kendi kaynağımızı 
yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu 
da önemli bir eksiğimiz, 
bunu da kendi imkanlarımızla 
gidermeye çalışıyoruz. 
Temelde biz İstanbul’da 

belediyecilik hizmetlerini aslında 
vatandaşlarımızın yaşam 
kalitesini arttıracak yerel yönetim 
hizmetlerini sunabilmek olarak 
isimlendirebiliriz. 65 yaş üstü 
sokağa çıkma genelgesinin 
yayınlanmasının ardından, biz 
‘İstanbul’da 65 yaş üstü nüfus 
nerelerdedir? Kaç kişidir? 
Hangileri yalnız yaşamaktadır?’ 
gibi incelemelere başladık. Ve 
karşımıza; yaklaşık 320 bin 65 
yaş üstü evinde yalnız yaşayan 
bir kitle çıktı. Bunların hızlıca 
lokasyon bilgilerini aldık ve 
temasa geçtik. Belediyelerin en 
büyük eksikliği mekânsal veri 

kullanmak. Kişisel veriyi halka 
açık ücretsiz bir platformda 
paylaşmamız mümkün değil. 
Bunun hem kanuni yaptırımları 
var hem de kişilik hakları 
açısından doğru değil. 
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mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem daire Başkani mustafa Berat yerman

taleplerİ artik tek Bİr 
noktadan İzleyeBİlİyoruz

“Amacımız veri 
tekniğini belirlemek. 
Birçok farklı yerden 
bize talepler 
geliyordu. Bu talepleri 
artık tek bir noktadan 
izleyen bir sisteme 
doğru geçiş yaptık.”

İçinde olduğumuz pandemi 
süreci hayatın birçok alanına 
derin etkiler bırakıyor. 
Alışkanlıklar değişiyor, yeni 
alışkanlıklara kapılar açılıyor. 
Bu değişiklikler kendisini 
veri madenciliği alanında da 
gösteriyor. Mersin Büyükşehir 
Belediyesi Bilgi İşlem Daire 
Başkanı Mustafa Berat Yerman 
bu değişiklikleri şu sözlerle 
anlatıyor: “Pandemi süreci 
bizim bütün veri süreçlerimizi 
değiştirdi. Eskiden belki yerel 
yönetimler çözümler üretirdi 
ama şimdi bunlar bir zorunluluk 
haline geldi. Tabi bu süreçte 
kurum ve vatandaşların 
ihtiyaçlarının karşılaşmasında 
sadece belediye verilerinin 

yeterli olmadığını gördük. Bu 
noktada Türkiye’nin en önemli 
problemi verilerin başka 
başka kurumların denetiminde 
olması. Biz Mersin’de bu tarzda 
veri problemleri yaşıyoruz. 
Aslında Türkiye’nin yapısal 
anlamda tek bir veriyi tek bir 
noktada toplaması, daha 
sonra kurumlarla paylaşması 
gerekmekte. Sadece Mersin 
ölçeğinde değil, Türkiye’nin 
buna ihtiyacı var.” Mersin 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
veri ağının farklılaşmasından 
kaynaklı olarak kurum 
şirketlerinin verilerini tek bir 
platformda toplayan görme ve 
yönetme konusunda bir çalışma 
başlattıklarını söylüyor Yerman: 
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“Bunun da en büyük adımını 
Teksin Mersin adlı bir platform 
oluşturarak yaptık. Biz hem 
Mersin hem de Alo 153 ile 
Alo 185 hatlarını birleştirerek 
bir çağrı merkezi oluşturduk. 
Kurumsal olarak ismini de 
İletişim Koordinasyonu Analiz 
Merkezi olarak belirledik. 
Buradaki amacımız veri tekniğini 

belirlemek. Birçok farklı yerden 
bize talepler geliyordu. Bu 
talepleri artık tek bir noktadan 
izleyen bir sisteme doğru geçiş 
yaptık. 
Günlük çağrılarımız 750’den, 4 
bin, 5 bine yükseldi. Yaklaşık 
5-6 aylık bir süreçte 220 binin 
üzerinde çağrı aldık. Bu veri 
hem adres bazlı olarak şu anda 

duruyor bizde. Hem de mahalle 
bazlı talepleri yönetmemizi 
sağladı. Talep yönetiminin yanı 
sıra burada uyguladığımız 
sistemle de vatandaşın olan 
tepkilerini çok rahat ölçebilir 
hale geldik. Aynı zamanda 
vatandaşlarımızın bizden ne 
beklediğini anlamaya başladık.”
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Veri ham (işlenmemiş) gerçek 
enformasyon parçacığına 
verilen ad olarak biliniyor. Veriler 
ölçüm, sayım, deney, gözlem 
ya da araştırma yoluyla elde 
ediliyor. Günümüz dünyasında 
ise veriler bir hayli kıymetli 
durumda. Hemen hemen her 
şeyin çözümünde verileri doğru 
kullanmak yatıyor. 
Koç Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Metin Türkay da 
“Verinin hayatın her aşamasında 
üretilebildiğini görüyoruz.” 
diyor ve veriye dair şu bilgileri 
paylaşıyor: “Eğer 20 yıl öncesini 
düşünürseniz veriyi bulmak onu 
kayıt altına almak çok zordu. 
Ancak, 1990’lardan sonra hızla 
gelişen dijitalleşmeyle birlikte 

doğru kullanim 
ekonomİyİ de gelİştİrİr 

“Verileri doğru 
kullanamazsak pazar 
sorunu yaşarız. 
Ama eğer bunu 
biz yapabilirsek 
hem ekonomimizi 
canlandırırız hem de 
kendi insanımız katma 
değer işler yapar.” 

koç üniversİtesİ endüstrİ mühendİslİğİ BÖlüm Başkani  
prof. dr. metİn türkay

elimizde birçok veri oluştu. 
Artık yaptığımız her şey dijital 
olarak kaydedilir hale geldi. 
Bu bir vatandaşın konforlu 

bir hayat yaşayabilmesi için 
şehir ortamında ne yaptığını 
anlamamıza imkan verir. 
Eğer veriyi kullanabilirsek. 
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Eğer yabancı ülkelere 
bakacak olursak, bu konuya 
önceden başlamış öncelikle 
Kopenhag, Londra, New York, 
Tokyo gibi büyük şehirler 
veriyi kullanarak kendilerinin 
süreçlerini iyileştiriyorlar. 
Örneğin belediyelerin en önemli 
yatırımlarından birisi ulaşım. Veri 
sayesinde hangi kavşaklarda 
sıkışıklık olduğunu görebiliyoruz.
Vatandaşa verilen hizmetin 
kalitesinde iyileştirme 
yapılmalı. Vatandaş ekmeği 
isteği fiyattan alamıyorsa 

o hizmeti alamamıştır. Onu 
yarın alabilmesi çok önemli 
değil çünkü onu bugün 
yemesi gerekir. Bu hizmetlerin 
zamanında veriliyor olması 
önemli. 
Örneğin verileri kullanarak 
bunu yapabilir miyiz? Örneğin 
Kopenhag’da şöyle bir şey 
var siz daha önceden trafik 
sıkışıklığı görüp yolunuzu 
değiştirebiliyorsunuz.
Eğer bu ekosistemi biz 
yaratmazsak, Türkiye’nin 50 
60 yıldır yaptığı gibi dışarıda 

denenmiş teknolojileri getirip 
adapte olması ve pazar sorunu 
yaşarız. Ama eğer bunu biz 
yapabilirsek hem ekonomimizi 
canlandırırız hem de kendi 
insanımız katma değer işler 
yapar.” 
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Son yıllarda gerek dünyada 
gerekse Türkiye’de kişisel 
verilerin toplanması ve işlenmesi 
çok ciddi bir biçimde tartışıyor. 
Gerek Google, Facebook ve 
Amazon gibi şirketlerin verileri 
kullanması gerekse devletlerin 
vatandaşlarının bilgilerini 
amacını aşacak düzeyde 
toplaması sıkıntılara neden oldu. 
Türkiye’de konu hakkında 
çıkarılan kanunlar, bir bilinç 
oluşturdu ve en azından 5 sene 
önce olduğumuz yerden daha 
ötesine geçmeyi başardık. 
Bütün cihazlar hayatımızın bir 
parçası oldu ve kişisel verilerimiz 
artık çok önemli. 
Bilgilerimiz hem özel 
kuruluşlarda var, hem kamu 
kurumlarında var. 

verİler parayla satilmamali, 
çünkü Bu kamu verİsİ

“Belediyelerin en 
büyük sorunlarından 
biri de bu verileri 
parayla satma eylemi. 
Hayır bu parayla 
satılmamalı, çünkü bu 
kamu verisi. Kamunun 
verisi parayla 
satılmamalı.” 

avukat gÖkhan ahİ

Kişisel verilerin korunması 
hukuku alanında verisi işlenen 
gerçek kişiye yaratılan koruma 
alanı içerisinde kişisel verilerinin 
ilgili kişi tarafından kontrolünün 
sağlanması, bireyin hür 
iradeyle hareket etmesi ve bu 
irade doğrultusunda kişiliğini 
geliştirmesi ve geleceğini 
belirlemesi yer alıyor. Avukat 
Gökhan Ahi de veri toplama 
konusunda hukuk açısından 
hangi sıkıntıların yaşandığını şu 

sözlerle anlatıyor: “Dünyanın şu 
anda 2 tane önemli kaynak var; 
biri bilgi biri de enerji. İkisinde 
de büyük problemlerimiz 
var. Bilginin kullanılması için 
paylaşılması gerekiyor. 
Böylece daha değerli hale 
geliyor. Çöp toplamadan, 
ulaşım planlaması ve şehir 
planlamasına vb. birçok şeyde 
kullanabiliriz. Artık sadece veri 
setleri de tek başına bir işe 
yaramıyor. 
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Bu verileri toplayacak sensörlere, 
kameralara ihtiyaç var. Örneğin; 
enerji tüketimleri için anlık 
sayaçlar çok önemli. Gelelim 
işin hukuksal boyutuna… 
Demokrasi, denetim vs. deniliyor 
ama asıl önemli olan şey bu 
verilerin anonimleştirilmiş olması. 
65 yaş üstü vatandaşların 
bilinmesi, bu bilginin bilinmesi 
güzel ancak bu kişisel veri haline 
dönüşmemeli. Bunu sadece 
ilgili kişiler bilmeli. Zamanı 

geldiğinde imha edilebilmelidir. 
Ve belediyelerin en büyük 
sorunlarından biri de bu verileri 
parayla satma eylemi. Hayır bu 
parayla satılmamalı, çünkü bu 
kamu verisi. Kamunun verisi 
parayla satılmamalı ve bununla 
ilgili bir telif hakkı da olmamalı.”
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İzmir  
Dikili Belediyesi SoSyAl MArkEt hAyAtA GEçtİ

İzmir  
Büyükşehir 
Belediyesi

uNeSCo İÇİN ÇalışMalar BaşlaDı

2.500 yıllık tarihe ev sahipliği yapan 
Kemeraltı ve çevresindeki han, hamam, 
cami, kilise, sinagog, okul, çeşme gibi 
tarihi ve kültürel yapıların ve değerlerin 
asıllarına uygun şekilde canlandırılmasına 
katkı sağlamak amacıyla kamu, sivil toplum 
ve özel sektörün ortaklığıyla kurulan Tarihi 
Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş ‘nin 
(TARKEM) Yönetim Kurulu Toplantısı İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı ve TARKEM 
Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer’in 
başkanlığında yapıldı. Çevrimiçi olarak 
düzenlenen yılın ilk toplantısında, UNESCO 
Dünya Miras Geçici Listesi’ne kabul edilen 
Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve çevresinin 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi 
için yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Dikili’de ihtiyaç sahibi insanlara 
ücretsiz kıyafet sağlayan Sosyal Market 
projesi hayata geçti. Dikili Belediyesi 
tarafından başlatılan uygulama ile kent 
merkezi ve Çandarlı’da sosyal market 
kuruldu. Sosyal marketler hafta içi 
mesai saatlerinde vatandaşlara hizmet 
verecek. Projenin önemine değinen 
Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 
“İsmetpaşa mahallemizde yer alan ve 
yenilenerek kullanıma açtığımız belediye 
ek hizmet binası (meyve-sebze pazarı 
yanı) içerisine kurulan sosyal marketimize 
ve Çandarlı Palmiye Sokak No: 43 
Kat: 2’de yer alan sosyal marketimize 
tüm yardımları bekliyoruz. Fazla gelen, 
kullanılmayan eşyalar varsa bu ürünler 
başka ellerde önem buluyor, umut 
oluyor, hayat buluyor. Vatandaşlarımız 
kullanmadıkları eşyalarını sosyal 
marketimize bırakarak başkalarına 
destek olabilir.” dedi.
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Ankara 
Yenimahalle 
Belediyesi

kArAyAlçıN MEydANıNdA SoNA doğru

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi

YaVaş’taN ÇİftÇİlere BüYük DeStek

Batıkent’in kurucularından eski Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Karayalçın’ın ismini alan, Meydan 
AVM önündeki kent meydanında 
yenileme çalışmaları aralıksız devam 
ediyor. Soğuk hava şartlarına rağmen 
hızla devam eden projenin yüzde 65’i 
tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, kırsal kalkınmayı 
desteklemek amacıyla Başkentli 
çiftçilere yönelik destek projelerini 
çeşitlendirerek hayata geçirmeyi 
sürdürüyor. 
Yerli üretimi artırmak ve üreticiye 
destek olmak amacıyla yeni bir destek 
projesini daha devreye sokacak olan 
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler 
Daire Başkanlığı; Şereflikoçhisar, 
Bala ve Haymana ilçelerinde çiftçilere 
ilk kez “Kırmızı Mercimek Tohumu” 
dağıtımı gerçekleştirecek. Büyükşehir 
Belediyesi; üretimi teşvik ederek 
tarımı canlandırmak, nadas alanlarını 
daraltmak, üretimi ve çiftçilerin 
gelir seviyesini artırmak, üretim 
girdi maliyetlerini düşürmek, ülke 
ekonomisine katkıda bulunmak ve iklim 
kaynaklı tarım alanlarından maksimum 
düzeyde fayda sağlamak amacıyla 
yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı 
payı olmak üzere “Kırmızı Mercimek 
Tohumu” desteğinde bulunacak.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 
Yaşar, Karayalçın Kent Meydanı’nın 
Batıkent’in kalbinin attığı nokta 
olacağını söyledi. Yaşar, “Bütün 
medeni kentler meydanlarıyla anılır. 
Meydanlarını birer birer kaybetmiş 
bir Ankara olarak, Batıkent’in kalbinin 
attığı bu alanı kent meydanı haline 
getirmek ve Batıkent’in kurucularından 
Murat Karayalçın’ın adını vermekten 
mutluyum. Karayalçın Kent Meydanı 
bittiğinde bölgeye değer kazandıracak” 
dedi.
Eski alanda Çınar, Akasya, Süs Eriği, 
Söğüt, Ihlamur, Süs Kirazı gibi yapraklı 
ağaç sayısı 105 iken yeni alanda 308’e, 
Çam ve Sedir gibi ibreli ağaç sayısı 95 
iken 180’e, çalı grubu sayısı ise 88’den 
587’ye çıkacak.
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Ankara  
Mamak 
Belediyesi

VataNDaşlar YaSakta Müzİkle BuluşuYor

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi

İBB yEtENEk GElİŞİMİNdE düNyANıN EN İyİSİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı 
günlerde sanata ve sanatçıya desteğini 
pandemi döneminde de devam ettiren 
Mamak Belediyesi vatandaşları müzik 
ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. 
Hafta sonunu daha eğlenceli hale 
getirerek vatandaşlara keyifli dakikalar 
geçirmeleri için müziği sokağa taşıyan 
Mamak Belediyesi’nin son konukları 
ise Roman sanatçılar oldu. Mamak 
Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu zor 
zamanlarda hem sanatçılarımıza destek 
oluyoruz hem de vatandaşlarımızı gerek 
dijital ortamda gerekse sokaklarda 
sanatla buluşturuyoruz. Ümit ediyorum ki 
hükümetimizin yaptığı başarılı çalışmalar 
sayesinde bu virüsten kurtulacağız ve 
sanatsal etkinlikleri hep birlikte izleyip 
dinleyeceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
yetenek gelişimini, organizasyon 
stratejilerini en iyi entegre eden, dünya 
çapında birçok şirketin kıyasıya yarıştığı 
platformda, örnek çalışmalarıyla ATD The 
BEST’i kazanarak büyük bir başarıya imza 
attı.
Küresel bir otorite tarafından değer 
görüldükleri bu ödülün; hem İBB hem 
de Türkiye için önemini vurgulayan İnsan 
Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu 
Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, 
başarılı işler yapmanın ön koşulunun 
insana yatırım yapmak olduğunu söyledi. 
Çalışma arkadaşlarına güvendiğini, onların 
başarısı için her türlü desteği ve gelişim 
fırsatını sağlamaya odaklandıklarını 
kaydeden Duman, açıklamasına şöyle 
devam etti: “Başarılı İK uygulamalarımızla 
sadece Türkiye’de değil, dünya çapında 
bir marka olma yolunda emin adımlarla 
ilerliyoruz. Türkiye’yi uluslararası arenada 
temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.”
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Bursa  
Büyükşehir 
Belediyesi

orhANGAzİ AltyApıSıNA 7,5 MİlyoNluk yAtırıM

İstanbul  
Beyoğlu 
Belediyesi

DePreMe Hazırlık İÇİN ÖNeMlİ aDıM

Beyoğlu’nda bulunan riskli yapıların 
dönüştürülmesi amacıyla önemli bir 
adım atıldı. Beyoğlu Belediyesi Plan 
ve Proje Müdürlüğü, ilçede kentsel 
dönüşüm kapsamına girmeyen 
bölgelerdeki riskli yapıların yenilenerek 
daha sağlıklı ve depreme dayanıklı 
yapılara dönüştürülmesi amacıyla 
mevcut imar planlarına eklenmek üzere 
Plan Notu Teklifi hazırladı. 11 Aralık 2020 
tarihli BB Meclis oturumunda gündeme 
sunulan teklif oybirliği ile kabul edildi. 
Son dönemlerde meydana gelen 
depremlerin ilçedeki yapı stokunun 
bir an önce depreme dayanıklı bir 
şekilde yenilenmesi gerçeğini gün 
yüzüne çıkardığı vurgulanan teklifte, 
Beyoğlu’nda afet riskine hazırlık 
kapsamında kentsel dönüşümü 
gerçekleştirmek amacıyla riskli binaların 
yakılıp yeniden yapılmasının teşvik 
edilmesi, imar planlama çalışmalarında 
da bu kapsamda uygulanabilir şekilde 
düzenleme yapılması gerektiği belirtildi.

Küresel ısınma ve değişen iklim 
koşullarına bağlı olarak ani yağışlar 
yüzünden yaşanan sel felaketleri 
son yıllarda dünya genelinde 
önemli bir sorun haline gelirken, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi gerek 
merkezde gerekse de 17 ilçedeki 
yağmur suyu hattı yatırımlarıyla olası 
taşkınların önüne geçiyor. Bursa kent 
merkezinde kanalizasyon ve yağmur 
suyu hatlarını yüzde 100’e varan 
oranda birbirinden ayıran Büyükşehir 
Belediyesi, Orhangazi İlçesi’nde 
de yağmur suyu hattı imalatlarına 
başladı. BUSKİ marifetiyle yapılan ve 
yaklaşık 7,5 milyon TL’ye mal olacak 
çalışmalar kapsamında İznik yolu 
üzerinden Orhangazi ilçe merkezine 
doğru olan güzergahta yaklaşık 1400 
metre uzunluğunda, 1600 ve 1400 
çaplı yağmursuyu hatlarının imalatı 
yapılacak.



39OCAK 2021 39

KISA HABERLER

Ordu  
Büyükşehir 
Belediyesi

İHtİYaÇ SaHİPlerİNe BüYük DeStek

Malatya 
Büyükşehir 
Belediyesi

İçME Suyu SıkıNtıSı GİdErİldİ

Toplumun ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 
üzerinde büyük bir sorumluğu olan Ordu 
Büyükşehir Belediyesi görevini başarıyla 
yürütüyor. Hizmet sepetini her geçen gün 
genişleten Büyükşehir Belediyesi yardıma 
muhtaç, kimsesiz, engelli vb. bireylerin 
ihtiyaçlarını gidererek onlara daha iyi 
bir yaşam standardı sunuyor. İhtiyaçları 
doğru ve hızlı bir şekilde tespit eden 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hizmetleri 
aracısız vatandaşlara ulaştırıyor. 19 ilçede 
kesintisiz hizmetlerini sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık 
İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri çekyat, 
baza, nevresim takımı, yorgan, buzdolabı, 
çamaşır makinesi gibi eşya ihtiyacı olan 
vatandaşlara ulaştırıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel 
Müdürlüğü, 2021’de programa alınan 
yatırımlarına devam ediyor. Çalışmalar 
kapsamında; ÖZSAN Sanayi Bölgesi 
ve Sivas Yolu güzergâhında içme 
suyu şebeke hattının boru çapının 
yetersizliğinden dolayı yaşanan içme 
suyu sıkıntısı giderildi. Çalışmaları yerinde 
inceleyen MASKİ Genel Müdürü M. 
Yaşar Karataş, hafta sonu sokağa çıkma 
kısıtlamalarında saha çalışmalarının hız 
kazandığını aktararak, MASKİ olarak 7/24 
mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarının 
altını çizdi. Karataş, “Yeni 200’lük boru ile 
Çevreyolu geçişini gerçekleştirdik. Özsan 
Sanayi Sitesi Bölgesi’nin ve Altay Kışlası’nın 
su ile ilgili bir problemi kalmadı. Hattımızı 
devreye aldık.. Malatya genelinde pandemi 
sürecinde hafta sonları mesai mevhumu 
gözetmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz” 
dedi.
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Trabzon 
Büyükşehir 
Belediyesi

SAğlık cAMİASıNA ANlAMlı dEStEk

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

BarıNMa eVİ Yüzlerİ GülDürüYor

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin evsiz 
ve kimsesiz vatandaşlar için inşa ettiği 
Barınma Evi hizmete girerek misafirlerini 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 
Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele 
kapsamında gece gündüz demeden 
mesai yapan sağlık camiasına destek 
olmaya devam ediyor. Pandemi 
sürecinde hayata koyduğu pek 
çok kararla sağlıkçıların yüzünü 

ağırlamaya başladı. Huzurevi’nin 
bulunduğu bölgede 8 dönüm üzerine 
inşa edilen merkez 7 gün 24 saat hizmet 
veriyor. 10 oda ve 20 kişi kapasiteli 
Barınma Evi’nde sokakta yaşayan 
vatandaşlar sıcak yemek ve yatacak 
yer buluyor. Barınma Evi inşaatının 
geçtiğimiz yıl itibariyle başladığını 
ve kısa sürede bitirilerek hizmete 
sunulduğunu belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Demir, 
“Sokakta yaşayan vatandaşlarımız 
için sıcak bir yuva. Bir de günü birlik 
Samsun’a gelen, hastaneye ziyarete 
gelen ve kalacak yeri bulunmayan 
vatandaşlarımıza konaklama hizmeti 
de verebilecek durumda. Geçtiğimiz yıl 
itibariyle inşaat başladı ve kısa sürede 
tamamlanarak kış dönemine hazır hale 
getirildi. Toplam 20 kapasiteli 10 odadan 
oluşuyor. Burada emniyet birimlerimizce 
ya da vatandaşlarımızın ihbarlarıyla bize 
ulaşan kişileri misafir ediyoruz.” dedi.

güldüren Büyükşehir Belediyesi 
bu kez sağlık camiasına hizmet 
binası bağışladı. Trabzon’un Arsin 
İlçesi Yeşilyalı Mahallesi’nde eski 
TİSKİ hizmet binasının Trabzon 
İl Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz 
olarak 10 yıllığına tahsis edilmesine 
ilişkin protokol imzalandı.  Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi tarihi Meydan 
yerleşkesinde gerçekleşen imza 
törenine Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Sağlık 
Müdürü Dr. Hakan Usta, TİSKİ Genel 
Müdürü Ali Tekataş, İl Sağlık Müdürlüğü 
Destek Hizmetleri Başkanı ve diğer 
yetkililer katıldı. Protokol imza töreni 
öncesi söz alan Trabzon İl Sağlık 
Müdürü Dr. Hakan Usta, protokolden 
memnuniyet duyduğunu belirterek, 
“Sayın Başkanım öncelikle bu tür bir 
hizmeti bize uygun görüp hizmetimize 
sunduğunuz için sizlere teşekkür 
ediyoruz” dedi. 



41OCAK 2021

KISA HABERLER

Tekirdağ 
Büyükşehir 
Belediyesi

reStoraSYoN ÇalışMaları taM Gaz SürüYor

Kent estetiğine ve kentin kültürel 
mirasına sahip çıkan Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 
tarihi yapıları restore ederek şehre 

Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediyesi

BüyükŞEhİr BİNlErcE fİdANı kENdİSİ ürEtİyor

kazandırmaya devam ediyor. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından sürdürülen 
restorasyon çalışmaları kapsamında 
“Süleymanpaşa Büyük Meydan Projesi” 
çerçevesinde 3. ve son aşama olan 
Telekom binasının yıkım çalışmalarının 
da tamamlanması ile birlikte ortaya çıkan 
tescilli tarihi depo binasında restorasyon 
çalışmaları devam ediyor. Depo Binası 
çalışmaların tamamlanmasının ardından 
kafetarya olarak vatandaşların hizmetine 
sunulacak. Proje tamamlandığında 
binanın çevresinde çocuk oyun grupları, 
kentsel mobilyalar ve tarihi çevre ile 
uyum sağlayan bitkisel düzenlemeler de 
gerçekleştirilecek. Tarihi binada devam 
eden çalışmaları yerinde inceleyen 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak “Sahip olduğumuz 
bu değeri koruyabilmek, korurken 
özüne sahip çıkmak, gelecek nesillere 
aktarabilmek ve yaşatabilmek adına 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Kocaeli genelinde park, bahçe, mesire 
alanı, yeşil alanlar gibi projelerde çevre 
düzenlemeleri kapsamında birçok fidan 
dikimi gerçekleştiriliyor. Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi dikilen bu fidanların belli bir 
kısmını kendi bünyesindeki Başiskele 
Kullar’da bulunan üretim fidanlığında 
yetiştiriyor. 100 dönüm alana sahip 
üretim fidanlığında binlerce fidan üretimi 
yapılıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanlığı tarafından üretim 
fidanlığında yapılan çalışmalarda, dikilen 
ve düzenli bakımları yapılan farklı türlerde 
binlerce fidan belli olgunluğa eriştiriliyor. 
Büyüyen fidanlar rootball bez ile bağlanıp, 
ihtiyaç duyulan yeşil alanlara dikilmek 
üzere üretim fidanlığından gönderiliyor. 
Büyükşehir Belediyesi üretim fidanlığında 
Şeker Akçaağaç, Ihlamur, Çınar, Ova 
Akçaağaç, Redshine Akçaağaç, Dış Budak 
(Sarı Gövdeli), Dış Budak (Aytana), Piramit 
Gürgen, Piramit Meşe, At Kestanesi, 
Karayemiş, Ligistrum ve Asma olmak üzere 
17 türde fidan üretiliyor. 
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Rize  
Belediyesi 70 yıllık hAyAl GErçEklEŞtİ

Mersin 
Büyükşehir 
Belediyesi

BİSİklet Yolları keNtİ raHatlataCak

Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Vahap Seçer’in “Caddelerin 
genişliklerinin elverdiği her yerde 
bisiklet yolunu yapacağız” cümleleri 
ile müjdesini verdiği bisiklet yolu 
projesinin 18.5 kilometrelik ilk etabının 
çalışmaları başladı. Trafiğe soluk 
aldıracak ve bisiklet kullanıcılarını 
sevindirecek bisiklet yolu projesinde 
18.5 kilometre için ilk kazma vuruldu. 
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Dairesi Başkanlığı ekiplerince Mezitli 
İlçesi Viranşehir Mahallesi’nden Kültür 
Park boyunca kesintisiz devam edecek 
olan bisiklet yolu, Mersin Tren Garı’nda 
sonlandırılacak. Bisiklet yolunun ilk etap 
çalışmasının 150 iş günü içerisinde 
tamamlanması hedeflenirken, Mersin 
kent merkezinde 70 kilometre, Tarsus’ta 
ise 30 kilometrelik bisiklet yolu yapımına 
başlanması planlanıyor.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, 
Rize merkezi, Salarha ve Muradiye 
beldesine bağlayan Salarha Tüneli’nin 
2 bin 977 metre uzunluğundaki ilk tüpü 
hizmete açılış törenine katıldı.
Belediye Başkanı Metin, burada yaptığı 
konuşmada, Salarha Tüneli’nin bölge 
insanının uzun yıllar istediği bir proje 
olduğunu vurgulayarak, “Yaklaşık 15-20 
yıl önce proje anlamında konuşulmaya 
başlanmış bir çalışma. Şehri arkaya 
açan, vadide yaşayan 25-30 bin 
vatandaşın şehirle daha kısa sürede 
buluşmasını sağlayan önemli bir 
çalışma. Tünelin açılmasından sonra 
yukarıda kalacak olan insan sayısı 
değişecektir. Bölgede yeni yerleşim 
alanlarının nitelikli hale gelmesini 
sağlayacak. Yolu yaklaşık 8-9 kilometre 
kısaltıyor. Şehrin trafiğini rahatlatıyor.” 
diye konuştu.
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Bartın  
Belediyesi CaN DoStlara BüYük DeStek 

Aydın Nazilli 
Belediyesi BElEdİyE EkİplErİ 24 SAAt çAlıŞıyor

Vatandaşların olumsuz kış koşullarından 
etkilenmemesi için her türlü çalışmayı 
yapan Bartın Belediyesi, kar yağışı 
nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 
sokak hayvanlarını da ihmal etmedi. 
Bartın’ı adım adım dolaşan ekipler, 
kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta 
zorlanan sokak hayvanlarına düzenli 
olarak yem ve mama takviyesi yaptı. 
Gerçekleştirilen çalışmaların önemine 
değinen Bartın Belediye Başkanı Cemal 
Akın; “Vatandaşlarımızın mağdur 
olmaması için elimizden gelen gayreti 
gösterirken, can dostlarımız olan sokak 
hayvanlarını da unutmadık. Veteriner İşleri 
Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından sokak 
hayvanlarının çok olduğu alanlara yem ve 
mama bırakıldı. Her gün düzenli olarak 
bu çalışma yapılıyor. Her zaman olduğu 
gibi kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle 
zor durumda olan can dostlarımızın 
yanındayız” dedi.

Nazilli Belediyesi 7/24 sahada çalışmaya 
devam ediyor Nazilli Belediyesi’ne bağlı 
224 kişilik ekip, Evranlı Mezarlığı’nda 
temizlik, peyzaj, yol tadilat, budama 
ve ilaçlama faaliyetleri için harekete 
geçti. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat 
Engin Özcan, hafta sonu mesaisine 7 
müdürlüğe bağlı 224 kişilik ekibiyle Evranlı 
Mezarlığı’nda başladı. Sokağa çıkma 
kısıtlamalarının uygulandığı hafta sonunda, 
Yeni Sanayi Sitesi, Uzun Çarşı bölgesi, 
eski sanayi, Mergen Çayı’ndan İsabeyli’ye 
kadar uzanan alan ve Eğriboyun 
Mezarlığı’nın ardından 7. haftada Evranlı 
Mezarlığı’nda kapsamlı bir çalışma yürüten 
ekipler; bölgeyi baştan sona temizleyerek, 
tamirat ve bakımdan ilaçlama ve peyzaj 
faaliyetlerine kadar pek çok işe imza attı. 
Çalışmaları yakından takip eden Başkan 
Özcan, şehrin tamamına hitap eden 
noktaları tespit ederek bu alanlarda hafta 
sonu faaliyetlerinin yürütüldüğüne dikkat 
çekti.
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Osmaniye 
Belediyesi Sıfır Atık projESİNdE yENİ uyGulAMA

Sivas  
Belediyesi 21 toN atık Yağ toPlaNDı

Sivas’ta çevre kirliliğinin önlenmesi ve 
geri dönüşüm projeleri kapsamında, 
belediye tarafından 2019 yılının Ekim 

Osmaniye Belediyesi, kullanım 
ömrü bitmiş, kullanılmayan ilaçların 
toplanarak imha edilmesi amacıyla 
proje başlattı. Osmaniye Belediyesi 

ayında başlatılan, aralık ayında ise 
sona eren ‘Atık Yağlarınız Altına 
Dönüşüyor’ projesi kapsamında ödül 
töreni düzenlendi. Fidan Yazıcıoğlu 
Kültür Merkezi’ndeki törenle projeye en 
fazla atık yağ getiren Hatice Çiçek, 3 
çeyrek altınla ödüllendirildi. İkinci olan 
Gülşen Karabulut’a 2 çeyrek, üçüncü 
olan Kervan Hatay’a ise 1 çeyrek altın 
hediye edildi. Belediye Başkanımız 
Hilmi Bilgin “Hayatlarımızı doğanın 
çizdiği sınırlara göre şekillendiren 
yaşam tarzına dönüştüremezsek 
kaybeden yine insanoğlu olacaktır. 
‘Doğa insan olmadan da yaşar 
ama insan doğa olmadıktan sonra 
yaşayamaz’ sözü bugünleri hatırlatıyor. 
Bu anlamda belediye olarak çevreye 
karşı duyarlılığının oluşturulması için 
önemli katkılar sunmak istiyoruz. 
Bitkisel kızartmalık atık yağların çevreye 
zararlarından bahsedersek 1 kilo yağ 1 
gölü kirletmeye yetiyor.” dedi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
tarafından, ekosistem ve insan 
sağlığı açısından tehdit unsuru olan, 
tarihi geçmiş ilaçları çevreye zarar 
vermeden imha edebilmek amacı 
ile sağlık kuruluşlarına, eczanelere 
ve belediye binasına sarı renkte İlaç 
toplama kutuları yerleştirdi. Osmaniye 
Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, 
Eczacılar odası ile “Atık ilaçların 
kaynağında ayrı toplanması, taşınması, 
bertaraf edilmesi” için yapılan protokol 
kapsamında uygulamaya başlayan 
tarihi geçmiş kullanılamayan ilaçlar sarı 
renkte ilaç kutularında toplanacak ve 
kurulan özel ekiplerce imha edilecek. 
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir 
Kara, “Süresi dolan, kullanılmayan 
ilaçlarınızı çöpe değil, atık ilaç toplama 
kutularına atalım. Tüm vatandaşlarımızı 
bu kampanyamıza destek olmaya 
davet ediyorum.” dedi.
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Balıkesir  
Edremit 
Belediyesi

176 ÖğreNCİYe oNlıNe DerS VerİlİYor

Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü tarafından öğrencilerin 
uzaktan eğitimle aldıkları derslere destek 
olması amacıyla zoom üzerinden online 
kitaplardan yararlanılarak İngilizce dersi 
yapılıyor. Toplam 176 öğrencinin katıldığı 
İngilizce dersine 4-5-6-7-8. sınıf öğrencileri 
katılıyor. 20 kişilik online sınıflarda 
MEB müfredatına uygun olarak dersler 
işleniyor. Aynı zamanda yapılan derslerle 
öğrencilerin İngilizce anlama, dinleme ve 
konuşma becerilerinin de geliştirilmesi 
amaçlanıyor. İngilizce Destek Dersleri 
Projesi kapsamında yapılan dersler, 
gelen talepler doğrultusunda yeni sınıflar 
oluşturularak yapılmaya devam edilecek. 
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan 
Arslan, çocukların pandemi nedeniyle 
okullardan uzak kaldığı bugünlerde 
eğitime destek sağlama amacıyla İngilizce 
Destek Dersleri Projesini başlattıklarını 
söyledi. Başkan Arslan, projenin 
geliştirilerek devam edeceğini sözlerine 
ekledi.

Manisa  
Akhisar 
Belediyesi

tABlEtlEr köydEkİ çocuklArı SEvİNdİrdİ

Akhisar’ın kırsal mahallelerinde yaşayan ve 
taşımalı eğitim gören öğrenciler için harekete 
geçen Akhisar Belediyesi, çocukların 
uzaktan eğitim sürecinde mağduriyet 

yaşamamaları için tablet hediye etti. 
Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinen 
Başkan Besim Dutlulu, en güzel yatırımın 
geleceğimiz olan gençlere olan yatırım 
olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle 
devam etti: 
“Köylerimizde yaşayan çocuklarımız 
eğitimlerinden uzak kalmasın, derslerini 
rahatça takip edebilsin diye onlara tablet 
hediye ettik. Geleceğimiz ve umudumuz 
olan gençlerimizin gözlerindeki ışıltı bizim 
için her şeyden önemli. Onların eğitimli, 
bilinçli, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip 
çıkan aydın bireyler olarak yetişmeleri 
için eğitimlerine destek olmaya devam 
edeceğiz. Bu projenin hayata geçmesinde 
emeği geçen Cumhuriyet Halk Partisi 
Akhisar Kadın Kolları Başkanımız Fatma 
Celebci ile farklı köylerden çocuklarımızın 
taşımalı eğitim ile gittikleri Başlamış 
Ceyhan Karasoy İlkokulu Müdürü Alim 
Özkan’a teşekkür ediyorum” dedi.
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Kocaeli İzmit 
Belediyesi BElEdİyEdEN köylErE İNtErNEt dEStEğİ

Elazığ  
Belediyesi terMİNal BİNaSı aDıM aDıM YükSelİYor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan 
Hürriyet, internet olmaması nedeniyle 
uzaktan eğitim alamayan çocuklar için 
İzmit Belediyesi tarafından internet erişimi 

Elazığ Belediye Başkanı Şahin 
Şerifoğulları’nın seçim vaatleri arasında 
yer alan Mini Terminal Projesinde inşaat 
çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor.
Kaba inşaat çalışmaları tamamlanmak 
üzere olan ve ince işçilik çalışmalarının 
başlayacağı Mini Terminal binası 
toplamda 7500 m2 alan üzerine inşa 
ediliyor. 1329 m2 kullanım alanına sahip 
olacak terminal binasından Elazığ’ın 
komşu il ve ilçeleri arasındaki ulaşım 
hizmeti sağlanacak. Terminal binası 
bünyesinde; güvenlik-danışma, emanet 
odası, bekleme salonu, kafeterya, 
yönetim ofisi, 6 adet bilet satış ofisi, 
personel odası, şoför dinlenme odası, 
10 adet yarı açık peron ve 55 adet üstü 
açık peron yer alacak.
Bu yıl içerisinde hizmete sunulması 
beklenen mini terminal binası, 
yeni haliyle iller ve ilçeler arası 
ulaşım bağlantısına kalite ve konfor 
kazandırmış olacak.    

sağlanan köylere yenilerini eklemeye 
devam ediyor
Kırsal mahallelerde ve köylerde 
internetleri olmadığı için uzaktan eğitim 
alamayan çocuklara ücretsiz internet 
bağlantısı sözü veren Başkan Hürriyet, 
verdiği sözü tutarak birçok köye internet 
götürdü. Daha önceleri; Gökçeören, 
Şahinler, Nebihoca, Kozluca, Orhaniye, 
Mecidiye, Arpalık İhsaniye, Çavuşoğlu 
ve Yenice Mahalleleri’ne götürülen 
internetten sonra İzmit Belediyesi, 
hizmeti diğer köylere de taşımaya 
devam ediyor. Sarışeyh Merkez Köy’de 
iki ayrı yere olmak üzere internet 
bağlanıp, Bağlıca Roçkan ve Süverler 
Köyü’ne götürülen internet sayesinde; 
köy halkı ve öğrenciler pandemi 
sürecini daha rahat geçirecek.
Hürriyet sayesinde internetlerine 
kavuştukları için çok mutlu olduklarını 
dile getirdi. İnternete erişim sağlayan 
köy sakinleri ve öğrenciler Başkan 
Hürriyet’e teşekkürlerini iletti. 
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Hatay  
Büyükşehir 
Belediyesi

HataY’DaN MuHteşeM eV SaHİPlİğİ

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi 

GENçlEr İçİN hAlı SAhA yApıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Demir’in gençleri spora 
teşvik etmek ve sosyal aktivite alanları 
oluşturmak amacıyla verdiği talimatla 
Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı 
tarafından hayata geçirilen proje 
kapsamında İlkadım İlçesi Kökçüoğlu 
Mahallesi’ne halı saha yapıldı. Yapılan 
halı sahanın mahallenin çocukları 
için büyük önem arz ettiğini belirten 
Kökçüoğlu Mahallesi Muhtarı Kemal 
Kindan, “Çocuklarımızı bağımlılıktan 
kurtarmak için bir proje hazırladık. 
Mahalle esnaflarımız, imamımız bir 
araya gelerek önce bir futbol kulübü 
kurmaya karar verdik. Bu düşüncemizi 
de Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Mustafa Demir ile paylaştık. Kısa sürede 
burası hazırlanarak kurduğumuz futbol 
kulübüne teslim edildi.” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor ile birlikte 
Adana Basketbol, VBW CEKK Cegled ve 
Spartak MR Vdnoje takımlarının mücadele 
ettiği maçlar büyük çekişmeye sahne 
olurken Hatay, başarılı bir organizasyona 
imza attı. Turnuvanın son gün maçları 
öncesi sporcuların kaldığı otelde kapanış 
kokteyli düzenlendi. Kokteylde EuroCup 
pastası kesilip konuklara künefe ikram 
edildi. Hatay Büyükşehir Belediyespor 
Kulüp Başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, 
düzenlenen gecede düşüncelerini paylaştı. 
Yiğitbaşı, tesis ve branş sayısı bakımından 
Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın sayılı spor 
kulüplerinden biri olduklarını ifade etti.
Yiğitbaşı ayrıca şehir dışında olduğu 
için organizasyona katılamayan Hatay 
Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü 
Savaş adına FIBA Delegesi Giorgi 
Piperkov tarafından verilen plaketi FIBA 
Koordinatörü Sinan Taze’nin elinden kabul 
etti.
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Gaziantep 
Şehitkamil 
Belediyesi

SPorCular Yüzlerİ GülDürDü

Antalya  
Alanya 
Belediyesi

hEdEf EfElEr lİGİ 

Türkiye Erkekler Voleybol 1’inci Ligi’nde 
mücadele eden Alanya Belediyespor 
Kulübü, başarılı bir sezon geçirerek 
Efeler Ligi’ne yükselmek istiyor. Kulüp 
Başkanı Mehmet Erken, “Nisan 
ayında play-off grubuna kalabilirsek 
oradan final grubuyla birlikte Efeler 
Ligi’ne yükselmek istiyoruz” dedi. 
Takımda oldukça yetenekli ve tecrübeli 
oyuncuların olduğunu söyleyen 
Başkan Erken, takımlarına ilk Türk 
Cumhuriyetleri vatandaşı transferi 
de yaptıklarını aktardı. Özbekistan 
vatandaşı olan pasör çaprazı İslamjon 
Sobirov’u transfer ettiklerini belirten 
Erken, “Takımımızda, Türkiye’de diğer 
takımlarda oynamış iyi transferlerimiz 
var. İki tane yabancımız var. Bir tanesi 
Beninli, bir tanesi de Özbek olan 
transferimiz var. Alanya halkına tarihinde 
ilk defa bir Efeler Ligi takımı hediye 
etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu 2020-
2021 planlı faaliyet programında 
yer alan Yıldızlar Uzun Kulvar Milli 
Takım Seçmesi Yarışları, Galatasaray 
Ergün Gürsoy Yüzme Havuzunda 
gerçekleştirildi. Gaziantep Şehitkamil 
Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarında 
yarışlara hazırlanan ve müsabakalarda 
elde ettikleri derecelerle su sporlarında 
büyük bir başarıya daha imza atan 
yeşil-siyahlı altın kulaçların hedefi, 
Milli Takım kadrosunda başarı 
zincirine yeni bir halka daha eklemek. 
Müsabakalarda A ve B finallerinde 
büyük bir başarı göstererek ödül 
kürsüsü mutluluğu yaşayan sporcular 
Elif Yaren Konaç, Kaan Efe Kaya, 
Beril Öztürk, Yusuf Balaban ve Dicle 
Su Sertpolat, 3 birincilik, 1 ikincilik, 
1 üçüncülük olmak üzere yarışlarda 
toplamda 10 farklı kez ilk 10’a girmeyi 
başardılar.
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Bursa  
Karacabey 
Belediyesi

aDıM aDıM BİrİNCİ lİGe

İzmir  
Bornova 
Belediyesi

BElEdİyEdEN ŞAMpİyoNAyA GİdEN yol

Bornova Belediyesi’nde Zabıta 
Memuru olarak görev yapan Ali Bilgin, 
kick boksta Türkiye Şampiyonasına 
hazırlanıyor. 
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle 
gerçekleşemeyen ve 2019 yılında 
Türkiye ikincisi olarak Avrupa’da 
ülkemizi temsil etmeye hak kazanan 
Bilgin’in 2021 hedefi önce Türkiye 
sonra Avrupa şampiyonluğu. 12 
yıldır profesyonel olarak kick boks 
yapan Bornova Belediyesi’nin zabıta 
memuru, elde ettiği başarılar ile sadece 
Bornova’nın değil, İzmir’in gururu oluyor. 
Evli ve bir kız çocuk babası olan Bilgin, 
gündüzleri, esnafları ve pazarları 
dolaşarak görevini yerine getirirken, 
akşamları da antremanlarını aksatmıyor. 

Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi’nde 
mücadele eden Karacabey Belediyespor, 
şampiyonluk yolunda emin adımlarla 
ilerlemeye devam ediyor. Karacabey 
Belediyespor, Türkiye Erkekler 2. Lig 
1. Grup 14. hafta müsabakasında, 
kendi evinde oynadığı Gebze Gençlik 
Hizmetleri’ni 3-0’la geçti. Bu maçla birlikte 
Karacabey Belediyespor, en yakın rakibine 
6 puan fark atarak 14 maçta elde ettiği 13. 
galibiyetle ligdeki iddiasını bir kez daha 
ortaya koydu. Maçın ardından bir açıklama 
yapan Takım Antrenörü Mustafa Cengiz, 
ligde her maçın zor olduğunu belirterek, 
Gebze Gençlik Hizmetleri maçını da 
kazandıkları için çok mutlu olduklarını 
söyledi.
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İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi 

İSMİ tüYlerİ DİkeN DİkeN eDİYor

İstanbul  
Tuzla Belediyesi tuzlA’dA Spor AlANlArı Arttı

2020 yılında, içerisinde bulunduğumuz 
salgın şartlarına rağmen Tuzla 
Belediyesi, toplam 12 bin metrekare 
yeşil alanı ilçe halkının hizmetine 
sundu. Tuzla’da kişi başına düşen spor 
alanı ve yeşil alan miktarının İstanbul 
ortalamasının çok üstünde olduğunu 
ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı, “Bir yıl boyunca toplam 
7 tane yeni park yaptık. Ayrıca 16-17 
tane park ve sahanın revizyonunu 
tamamladık. Bu yapmış olduğumuz 
çalışmalar ile birlikte, 2020 yılında 
vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak 
için gayret sarf ettik. Yeşil alan ve 
spor alanı miktarını artırarak, tüm 
parklarımızın revizyonunu tamamladık. 
Büyük parklar ve büyükşehir parkları 
dahil olmak üzere, ara sokaklarda ve 
ara yerlerde daha kolay ulaşılabilecek 
ufak parklarla da İnşallah 2021 yılında 
vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız” 
dedi.” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Uluslararası Cimnastik Federasyonu 
Başkanı Morinari Watanabe ile bir 
araya geldi. Başkan Watanabe’nin 
İstanbul ve Türkiye sevgisinden 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
İmamoğlu, “Sadece branşınıza değil, 
olimpiyat ruhuna da hizmet etmeniz 
beni çok mutlu etmiştir. Açıkçası 
olimpiyat deyince tüylerimiz diken 
diken oluyor, çok heyecan duyuyoruz. 
Japonları seven biri olarak söylüyorum; 
bu heyecanı yaşayacak olan Tokyo’nun 
inşallah sorunsuz ve noksansız bu 
süreci tamamlar” dedi. Watanabe de 
“Cimnastik bütün sporların temelidir, 
bütün sporcular önce cimnastik 
öğrenir, zira cimnastik olmadan her 
tarafınız ağrıyabilir ama cimnastik 
bilirseniz doktora bile ihtiyacınız 
kalmaz” dedi.
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