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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



Belediyelerin Kardeşliği   3 Şubat Çarşamba 15.00 | 17.00

Doktor Belediye Başkanları  10  Şubat 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

Türkiye’nin Yerel Yönetim Haber Bülteni 

Her Gün saat 17.00’de
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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN

Kentlerimizdeki hayatı bugünkünden 
çok daha güzel kılacak yeni adımlar ve 
yeni yatırımlar için sonsuz umuda sahip 
olmalıyız.

Daha sorunsuz bir trafik için, daha 
geniş sosyal olanaklar için, daha bilgili 
ve başarılı gençler için, daha mutlu 
çocuklar için, kentlerimizi daha ileriye 
taşıyacak projeler için, daha akıllı kentler 
için, daha iyi konutlar için, daha ışıltılı 
caddeler için, daha etkin çevre ve 
doğa çözümleri için, daha fazla sanat 
için her zaman daha derin bir umutla 
çalışmalıyız.

Tarihimizi ve ulusal değerlerimizi 
korumak, kentlerimizi içtenlikle 
sahiplenmek, güzel geleneklerimizi 
geleceğe taşımak için hep daha güçlü 
bir umutla gayret etmeliyiz.

Bu gayreti gösteren çok sayıda 
yöneticimiz var…

Umutlarımızı kentlerimizdeki atılımları 
ve dünya çapında örnek uygulamaları 
ile somut başarılara, kazanımlara 
dönüştüren yerel yöneticilerimize alkışı 
hak ediyor…

Yerel yöneticilerimizin örnek işleri bu 
sayıda yine sayfalarımızda yer alıyor.

***

Kardeşlik tek başına koca anlamlar 
taşırken, belediyelerin kardeşliği ise 
bu anlamı daha da büyütüyor ve uzun 
mesafeleri birbirine bağlıyor, farklı 
kültürleri buluşturuyor. Belediyeler 
ekonomik olarak hem de kültürel olarak 
da birbirine yakınlaşıyor. 

Bu sayıda ‘Belediyelerin kardeşliği’ni 
konuştuk. Yerel yöneticilerimiz ve 
uzmanlar bu kardeşliğin deneyimlerini 
paylaştı, daha iyinin cevabını aradı. 

***

Pandemide de koca bir yılı geride 
bıraktık…. 

Virüsün gölgesinde geçen bu yılda 
şehirlerin, bizlerin alışkanlıkları değişti. 
Ancak belediye başkanları hekim olan 
şehirlerimiz ise çok şanslıydı. Onlar bir 
insana yaklaşır gibi kentlere dokundular, 
dokunmaya devam ediyorlar…

Doktor belediye başkanları da bu 
sayımızda yer alıyor… 

***

Türkiye nasıldır görmek için, Türkiye’de 
neler oluyor bilmek için, Türkiye’nin 
kaşını gözünü,

taşını toprağını daha çok sevmek için 
görmek lazım.

Türkiye’nin ne kadar güzel olduğunu, 
istenirse her şeyin nasıl çok daha güzel 
olabileceğini

Özelkalem TV’den izleyemeye devam 
edeceksiniz.

Her çarşamba bir kent meselesini 
konuşmak için, onu kendine dert etmiş 
ve çözmek için bir

yol bulmuş yerel yöneticiler, kafa 
yormuş bilim insanları ve çözüm ortağı 
olmuş marka

yöneticileriyle Özelkalem TV’de bir araya 
gelmeye devam ediyoruz, edeceğiz.

Saygılarımla…

ERENGÜL BİLENSER
erengulbilenser@epr.com.tr
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Kapak Konusu BeleDİyeleRİN K ARDeşlİĞİ

BELEDİYELERİN 
KaRDEşLİğİ
Kardeşlik tek başına koca anlamlar 

taşırken, belediyelerin kardeşliği ise 

bu anlamı daha da büyütüyor ve uzun 

mesafeleri birbirine bağlıyor, farklı 

kültürleri buluşturuyor. Belediyeler 

ekonomik olarak hem de kültürel olarak 

da birbirine yakınlaşıyor. Özelkalem 

TV’de ‘Belediyelerin kardeşliği’ 

oturumunda Erengül Bilenser sordu, 

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. 

Alim Işık, Çorum Belediye Başkanı Halil 

İbrahim Aşgın, AB Başkanlığı Proje 

Uygulama Daire Başkanı Hakan Atik, 

Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve 

Finansman Müdürü Cemal Baş ve Prof. 

Dr. Birgül Demirtaş yanıtladı.
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Kapak Konusu BeleDİyeleRİN K ARDeşlİĞİ

Kardeş olmak, birlikte sorunlara 
çözüm aramak hayattaki en 
önemli dayanaklardan bir 
tanesi. Bu yerel yönetimlerin 
kardeşleşmesi olunca ise 
daha da önemli! Özelkalem 
Çarşamba Oturumunda 
‘Belediyelerin kardeşliği’ konusu 
masaya yatırıldı. Kütahya 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim 
Işık “Anadolu’da gelenek vardır. 
Kardeş sayısı ne kadar çoksa 
o aile de o kadar güçlüdür.” 
diyerek söze başlıyor ve şöyle 
devam ediyor: “Biz de kardeş 
sayımızın artmasını bir zenginlik 

olarak düşünüyoruz. 1970’den 
beri Kütahya Belediyesinin 
kardeş şehirler anlaşmaları 
olmuş, yaklaşık 2 ay önceki 
Meclis toplantımızda da kardeş 
şehirlerimizin dökümünü 
çıkardık. Şu an belediyemizin 
22 kardeş şehri var. Bunlardan 
üçü yurtiçi, geriye kalanı da 
yurtdışı kardeş şehirler. Özellikle 
Karaman ve Macaristan’ın 
Pecs şehirleriyle son dönemde 
yakın temaslarımız oldu. Pecs 
şehriyle de kültür ve yaratıcılık 
projesi kapsamında karşılıklı 
ziyaretlerimiz oldu. 

Kütahya Belediye Başkanı Prof. dr. alim ışık

Kardeşin artması zenginliği de arttırıyor

“Kardeş sayısı 

ne kadar çoksa 

o aile de o kadar 

güçlüdür. Kardeş 

sayımızın artmasını 

bir zenginlik olarak 

düşünüyoruz”
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Kapak Konusu BeleDİyeleRİN K ARDeşlİĞİ

Ancak pandemi süreci nedeniyle 
son toplantılarımızı maalesef 
yapamadık ama projemizin 
online katılımıyla sonuç 
raporlarını da hazırladık. Bunları 
Bakanlığa takdim ettik. Her iki 
belediyenin de karşılıklı kültürel 
iş birliği çalışmaları konusunda 
ciddi yararları olduğunu 
düşünüyoruz. Biz gerçekten o 
şehri gördüğümüzde oradaki 
kültürel iş birliklerini daha nasıl 
arttırabileceğimizi, yeni projelerde 
nasıl bir araya geleceğimizi 

konuştuk. Onlar buraya geldiler 
ve bizim burayı görünce iki 
şehrin birbirine benzer özellikleri 
olmasından dolayı mutlu oldular.”
Bu noktada adımların 
büyüyeceği mesajını da veriyor 
Işık: “Bundan sonraki adımda 
da özellikle UNESCO’da 
aldığımız görev gereği, 
UNESCO’nun yaratıcı şehirler 
ağına belediyemiz zanaat ve 
halk sanatları dalında 2017’de 
girmiş ülkemizin tek şehri. Aynı 
alanda dünyada 43 belediye 

var, biz de onun içerisindeyiz. 
Bu kapsamda da özellikle 
Pecs şehri, hangi alanda 
UNESCO’ya başvurabileceğini, 
bizim deneyimlerimizden nasıl 
yararlanabileceklerini gündeme 
getirdi. Tüm birikimlerimizi 
aktardık, görüşmelerimiz 
devam ediyor. Pandemi süreci 
biter de yüz yüze görüşmeler 
başlarsa iki şehrin bu kardeşlik 
çerçevesindeki ortak projelerinin 
devam edeceğini umut 
ediyoruz.”
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Kapak Konusu BeleDİyeleRİN K ARDeşlİĞİ

Çorum Belediye Başkanı halil İbrahim aşgın 

Çorum’dan gimhae’ye uzanan köprü

“Pandemi döneminde 

Gimhae’den bizi ‘bir 

ihtiyacınız var mı?’ diye 

aradılar. Biz de onları 

aradık aynı şekilde. Çok 

güçlü bir ilişkimiz var”

Sevginin, barışın, kardeşliğin 
şehri olarak nitelendiriliyor 
Çorum. 
Hititlilere başkentlik yapmış, 
ilk barış anlaşması olan 
Kadeş barış anlaşması da bu 
topraklarda imzalandı. Çorum 
Belediye Başkanı Halil İbrahim 

Aşgın “Sevginin, barışın, 
kardeşliğin merkezi derken 
biraz da bunları anlatmaya 
çalışıyoruz. Hem yurtiçinden 
hem yurtdışından çok sayıda 
kardeş şehrimiz var.  Yurtiçinden 
hemen hemen bütün bölgelerden 
kardeş şehirlerimiz var. 
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Mardin Yeşilli Belediyesi bizim 
yurtiçi kardeş şehirlerimizden 
bir tanesi. Sinop’tan Bayobat 
ve Saraydüzü Belediyeleri, 
Ağrı Hamur Belediyesi 
bizim Meclisimizden geçen, 
kardeşliğimizin tescil edildiği, 
sıkı diyaloglarımızın olduğu 
kardeş belediyelerimiz. Buna 
geçtiğimiz günlerde Yalova’nın 
Tavşanlı Belediyesi de eklendi. 
Her ne kadar Karabük 
Safranbolu ve Bolu Belediyesiyle 
de geçmişte kardeş şehir 
anlaşması ya da Meclis kararı 
çıkmışsa da şu an itibariyle 
maalesef bu iki şehrimizle çok 
sıkı diyalog halinde değiliz. 
1995’te Bosna Hersek’in 
bağımsızlık mücadelesi 
verdiği, Avrupa’nın göbeğinde 
zulmün devam ettiği günlerin 

hemen sonrasında Bosna 
Hersek’te Teşani Belediyesiyle 
imzalanmış bir anlaşmamız 
var ve bu hukuk hâlâ devam 
ediyor. Özellikle Yunus Emre 
Enstitüsü aracılığıyla zaman 
zaman oradaki öğrencilerimize 
özellikle Türkçe’yi seçmeli ders 
olarak tercih edenlere kırtasiye 
yardımları yapıyoruz. 
Tunus’un Beja Belediyesiyle 
2012’de kardeş şehir olmuştuk. 
Burada karşılıklı geliş ve gidişler 
devam etmişti son döneme 
kadar.” diyor. Çorum Güney 
Kore’nin Gimhae şehriyle de 
kardeş. 
Kardeşlik kararı 2017’ye ait. 
Aşgın o zamandan beri çok 
aktif bir kardeş hukukunu 
devam ettirdiklerini söylüyor: 
“Geçtiğimiz yıl içerisinde 

oradan bir heyet şehrimize 
geldiler ve kendilerini ağırladık. 
Daha öncesinde de buradan 
Gimhae’ye gidildi, orada da 
birtakım görüşmeler yapıldı. 
Pandemi döneminde onlar 
bizi ‘bir ihtiyacınız var mı?’ 
diye aradılar. Biz de onları 
aradık aynı şekilde. Sık sık 
onların milli ve dini günlerinde 
hem kutlama mesajı hem de 
hediyeler gönderiyoruz. Aynı 
duyarlılığı onlar da gösteriyorlar.” 
Avrupa Birliği üyesi olan 
Litvanya’nın Telsiai Belediyesi 
ve Macaristan’ın Szarvas 
Belediyesiyle de iş birliği 
protokollerini imzaladı Çorum. 
Başkan Aşgın “İlk kez Avrupa 
Birliği üyesi olan devletlerin 
belediyeleriyle iş birliğini 
sağlamış oluyoruz.” diyor. 
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Kapak Konusu BeleDİyeleRİN K ARDeşlİĞİ

Türkiye 2005 yılında Avrupa 
Birliğine resmen aday ülke 
olarak ilan edildi ve daha 
sonra çalışmalar bu yönde 
daha sistematik bir yaklaşımla 
sürdürülmeye başlandı. AB 
Başkanlığı Proje Uygulama 
Daire Başkanı Hakan Atik 
de kardeş şehirler projesine 
uzanan yolu anlatıyor: “Avrupa 
Birliğine üyelik sadece müzakere 
fasıllarının uygulanması, uyumu 
ve Türkiye’nin her alanda AB 

standartlarına erişmesi belki bir 
anlamda fakat bu mücadelenin, 
bu çabanın toplumun tüm 
kesimlerince sahiplenilerek 
gerçekleştirilmesi de mutlak bir 
zorunluluk. Bu bilinçten hareketle 
merkezde kamu kurum ve 
kuruluşlarımızın uyguladıkları 
projeler ‘33 müzakere faslını 
hangi alanlarda, hangi projelerle 
Türkiye’nin standartlarına 
erişmek amacıyla kullanırız, 
bunlarla ilgili nasıl projeler 
yaparız?’ çabalarıyla geçti. 

aB Başkanlığı Proje uygulama daire Başkanı hakan atik

amacımız önyargıları rafa kaldırmak 

“Amacımız Türkiye 

ve Avrupa toplumları 

arasında bir diyalog 

zemini oluşturmak 

ve karşılıklı olarak 

toplumlar arasında 

varsa önyargıları 

ortadan kaldırmaktı.”
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Kapak Konusu BeleDİyeleRİN K ARDeşlİĞİ

Bunun yanında Türkiye’nin 
AB üyeliğinin hemen her 
kurum, kuruluş nezdinde, 
toplumumuzun tüm kesimlerince 
benimsenerek sürdürülmesi 
gerektiği de bilinen bir gerçek. 
AB Başkanlığı özellikle sivil 
toplum kuruluşlarını AB üyelik 
sürecine dahil eden bunun 
yanında yerel yönetimlerimizi, 
üniversitelerimizi ya da 
bununla ilgili çalışan kuruluşları 
dahil eden pek çok projeyi 
uygulamaya başladı. Sivil toplum 
alanında yaptığımız çalışmaların 
temel gayesi Türkiye ve Avrupa 
toplumları arasında bir diyalog 
zemini oluşturmak ve karşılıklı 
olarak aday olmak isteyen ve 

bu adaylığı değerlendirecek 
toplumlar arasında varsa 
önyargıları ortadan kaldırmaktı. 
Bu doğrultuda 2008 yılından 
bu yana başlattığımız ve 
altıncı aşamasına geldiğimiz 
sivil toplum diyalogu önemli 
bir uygulama. 2014 yılında 
‘yaptığımız çalışmaları biraz 
daha yaygınlaştıralım, yerel 
yönetimlerle ilgili yürüttüğümüz 
Türkiye genelindeki 
çalışmalarımızı Avrupa’ya 
taşıyalım’ düşüncesiyle bir proje 
kurguladık. Bu projemiz de 
Türkiye ile AB arasında şehir 
eşleştirme oldu. Temel gayemiz 
yerel yönetimlerimizin de bu 
sürece olabildiğince dahil olması 

ve Avrupalı yerel yönetimlerden 
öğreneceklerini Türkiye’de 
uygulamaları. Yine aynı zamanda 
bizim kazanımlarımızı oraya 
aktarmak ve yine diyalog 
temelinde yerel yönetimler 
düzeyinde AB üyelik sürecine 
sahip çıkılmasını sağlamak da 
hedeflerdendi.” 

aB Başkanlığı Proje uygulama daire Başkanı hakan atik

amacımız önyargıları rafa kaldırmak 
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BeleDİyeleRİN K ARDeşlİĞİKapak Konusu

Türkiye Belediyeler Birliği 
kardeş şehir ilişkilerini çok 
önemsiyor ve bu alanda birçok 
proje yürütüyor. Çünkü birlik 
kardeş şehir ilişkilerinin özellikle 
belediyelerin uluslararası 
ilişkilerinde çok önemli bir 
noktası olduğunu düşünüyor. 
Türkiye Belediyeler Birliği Proje 
ve Finansman Müdürü Cemal 
Baş yeni teorilerde kardeş şehir 
ilişkilerini yerel diplomasi başlığı 

türkiye Belediyeler Birliği Proje ve finansman müdürü Cemal Baş

uluslararası ilişkilerde dönüm noktası

“Türkiye Belediyeler 
Birliği olarak kardeş 
şehir ilişkilerinin 
özellikle belediyelerin 
uluslararası 
ilişkilerinde 
çok önemli bir 
noktası olduğunu 
düşünüyoruz”

altında işlediklerini söylüyor: 
“Türkiye Belediyeler Birliği kardeş 
şehir eşleştirmesinin de bir 
paydaşıydı ve ikinci fazda gene 
belediyelerimize kardeş şehir 
projelerine yönelik destekler 
sağlayacaklar. 
İkinci fazda da biz gene 
küresel düzeyde konuşulan 
iklim konusuna odaklanarak 
bir kardeşlik ilişkisi kurmaya 
çalışacağız. 
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Daha önceki projelerimizde 
kardeş şehir ilişkilerini 
aktifleştirmek ve sürdürebilirliğini 
sağlamak için yeri geldi İsveç 
Belediyeler Birliğiyle yeri geldi 
Hollanda Belediyeler Birliğiyle 
bu tür ortaklık projeleri yürüttük. 
Kardeş şehir ilişkisini de birkaç 
farklı noktadan ele almaya 
çalıştık. Bunlardan bir tanesi 
siyasi liderliklerin sahiplendiği 
bir kardeş şehir ilişkisi. Yani 
belediye başkanları arasındaki 
ilişkinin güçlendirilmesi, 
kurumsallaştırılması. İkinci bir 
husus da belediyelerimizin 
personeli ve teknik uzmanları 
arasında oluşturulan 

sürdürülebilir ilişkiler.” 
Kütahya ve Çorum belediye 
başkanlarının kardeş şehir 
eşleştirme programından 
aldığı fonlarda önemli bir 
başlığın olduğunu söylüyor 
Baş: “O da sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine de atıf. 
Hem yereldeki realitelerin 
üstüne bir politika geliştirmek 
ama aynı zamanda yerelde 
yaptığımız bu ufak çalışmaların 
küresel düzeydeki katkısını da 
ortaya koyabilmek gerekiyor. 
Yine kardeş şehir ilişkisini 
şehirlerin ortaklığı kapsamına 
da taşımayı hedefliyor ve 

bu alanda birçok çalışma 
yürütüyoruz. Aslında şehrin 
tüm paydaşlarının belediyenin 
önderliğinde bir arada kardeş 
şehir ilişkisi kurması çok güçlü 
bir sürdürülebilir altyapıyı 
oluşturuyor. Bununla beraber 
diğer Avrupa Birliği mali 
yardımlarından da faydalanmak 
için birçok altyapı bize 
oluşturuyor. Belediyelerimizin 
özellikle uluslararası belediye 
ağlarında aktif olması kardeş 
şehir ilişkilerini canlandırmak 
ve bu ilişkileri finansal bir 
araç olarak da kullanabilmesi 
açısından da önemli.”
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Uluslararası siyaset 17. yüzyıldan 
itibaren devletlerarası ilişkiler 
olarak tanımlanıyor ancak Türk 
Alman Üniversitesi Prof. Dr. 
Birgül Demirtaş uluslararası 
ilişkilerin başlangıcının Antik 
Yunan’daki şehir devletlerine 
kadar gittiğini söylüyor ve 
gelişimi anlatıyor: “Dünyada 
kentler sadece bu yeni dönemde 
etkili olmadı. Daha öncesinde 
de dünyada kentler önemliydi. 
20. yüzyılın başlarında kentlerin 
kardeşliği bağlamında bir 
hareketlilik var. Bu da daha 
çok küreselleşmeyle alakalı. 
Kentler ekonomilerini geliştirmek 
istiyorlar, ekonomik olarak 
birbirlerinden öğrenmek istiyorlar 
ve de aynı zamanda barış 
vurgusu var. Modern çağda yerel 
diplomasi, kentlerin kardeşliği 
meselesinin iki vurgusu var. 

türk alman üniversitesi Prof. dr. Birgül demirtaş

halkların birbirini tanıması çok önemli

“Önemli olan halklar 

arasında kardeşliğin 

sağlanması. Bu da 

halkların birbirini 

tanıması sonucunda 

olur.”
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Birisi ekonomi diğeri de 
barış vurgusu. 1913 yılında 
Uluslararası Belediye Hareketi 
adında bir örgüt kuruldu. 
Dünyanın farklı ülkelerinden 
yerel yönetimler bir araya gelip 
örgütlenme oluşturdular. O 
sıralar bir gerginlik var dünyada, 
savaşın çıkmasından endişe 
ediliyor. O savaşın çıkmasını 
engelleyemiyorlar ama bu 
oluşum yereldeki iş birliğini 
sağlayarak savaşı engelleme 
düşüncesi çok önemli. Daha 
sonraki hareketlenme süreci 
soğuk savaştan sonraki 
süreç. Özellikle Avrupa kentleri 
arasındaki ilişkiler… Yerel 

yönetimler hem ekonomilerini 
geliştirmek istiyorlar, yatırımcı 
çekmek istiyorlar. Bunun için 
uluslararası ağlar çok önemli. 
İkinci olarak altyapılarını 
geliştirmek istiyorlar. Artık 
Türkiye’deki belediyelerimiz 
de bu konularda gerçekten 
çok aktif. Bisiklet yolu yapmak 
isteyen, bilim merkezi yapmak 
isteyen farklı belediyeler de 
dünyadaki örneklere mutlaka 
bakıyorlar, faydalanıyorlar. 
Dünyada da yerel diplomasinin 
çıkış noktasına bakacak olursak 
hem 20. yüzyılın başlarına hem 
de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki 
bir dönemde önemli unsurlardan 

bir tanesi barış vurgusu. Barış 
çok kırılgan bir olgu. Savaşlar 
hiç beklenmedik anlarda patlak 
verebiliyor. Nasıl engelleyebiliriz 
savaşların çıkmasını? Burada 
önemli olan şey halklar arasında 
kardeşliğin sağlanması. Bu 
da halkların birbirini tanıması 
sonucunda olur. Burada da 
yerel yönetimlerin birbirleriyle iş 
yapması çok önemli.” 
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Pandemide koca bir yılı geride bıraktık. Virüsün 
gölgesinde geçen bu yılda şehirlerin, insanların 
alışkanlıkları değişti. Ancak belediye başkanları hekim 
olan şehirlerimiz ise çok şanslıydı. Bir insana yaklaşır gibi 
kente dokunan belediye başkanları salgın deneyimlerini 
Özelkalem TV’de anlattı. ‘Kent doktorları’ Kayseri 
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Adıyaman 
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Burdur Belediye 
Başkanı Ali Orkun Ercengiz Özelkalem’in konuğu oldu, 
ortaya çok keyifli bir sohbet çıktı.

Doktor 
BeLeDİYe

BaşkanLarI 



19ŞUBAT 2021

GeleNeKSel KeNTleR 
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şehİrLerİn De sağLIkLI tanIYa 
İhtİYacI var

kaYserI BüYükşehIr BeLeDIYe BaşkanI Dr. MeMDuh BüYükkILIç

Pandemide bir yılı geride 
bıraktık ancak hiçbirimiz 
böyle bir pandemi dönemi 
yaşayacağımızı bilmiyorduk. 1 
senedir bu süreci hep birlikte 
yaşarken yerel yönetimler de 
bu süreci büyük bir özveriyle 
yürütmeye devam ediyor. 
Hele doktor başkanları olan 
kentlerimiz ise daha da şanslı! 
Doktor belediye başkanlarından 
Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Memduh Büyükkılıç 
“Hekimlikte bir kural var. Önce 
zararlı olmayacaksınız sonra 
yararlı olacaksınız. Bunun da 
yolu irdelemekten, yerinde 
incelemekten, sağlıklı bir 
tanı koymaktan daha sonra 
da tedavisini de ona göre 
projelendirip hayata geçirmekten 
geçer. Şehrimizi de yaşayanların 
sorunlarını tespit edip onlara 

“Şehrimizde 
yaşayanların 
sorunlarını tespit 
edip onlara yararlı 
olma yönünde gayret 
gösteriyoruz. Sonuçta 
gördük ki bu virüs 
makam seçmiyor, 
etiket seçmiyor, 
zengin fakir ayırmıyor”

karar alıcı ve uygulayıcı bir 
yaklaşım sergileme yönünde 
irade gösterdiklerini söylüyor 
Büyükkılıç ve üzerlerine düşen 
görevi yapmaya çalıştıklarını 
şu sözlerle anlatıyor: “Pandemi 
başında maske ve dezenfektan 
konusunda panik vardı. 
Kendi kuruluşlarımız maske 
ve dezenfektan üretti. 80 lira 
civarı olan 1 litre dezenfektanı 

yararlı olma yönünde gayret 
gösteriyoruz. Sonuçta gördük ki 
bu virüs makam seçmiyor, etiket 
seçmiyor, zengin fakir ayırmıyor. 
Kurallara uymayan, önlemini 
almayan herkese bulaşabiliyor.” 
diyor. Bir doktor olmanın 
getirisiyle halkla ilişkilerde en 
güzel işbirliğine zemin hazırlayan 
bir anlayış ile merkezi yönetimle 
birlikte sağlıklı, zamanında 
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8 liraya mal edip tüm kamu 
ve kuruluşlara ücretsiz verdik. 
Sağlık çalışanlarımıza ulaşımı 
ücretsiz yaptık. Filyasyon 
çalışmalarına araç ve gereç 
desteği verdik. Otellerde ya 
da yurtlarda izole halde kalan 
vatandaşlarımıza yeme-içme 
konusunda gerekli hizmetleri 
verdik. Kentimizdeki hastanelere 
büyük destek verdik.  Günlük 
ortalama 480 bin yolcu 
taşınırken bu süreçte yolcu 
sayımız 100 binlere düştü. 
Böyle bir süreçte aynı sefer 
sayısıyla, aynı otobüslerle, aynı 
tramvaylarla ulaşımı sürdürdük. 
Ayakta yolcu taşımama 
iradesini ortaya koyduk ve 
vatandaşlarımızın bulaşını 
engellemeye çalıştık. İyi bir 
noktaya geldik ama şu son 
dönemde ‘bana bir şey olmaz’ 
mantığıyla hareket edilmesinden 

dolayı sıkıntılarımız bir miktar 
arttı. Ancak normalleşme 
sürecine giden bir görüntü; 
yeme-içme mekanlarının 
serbest bırakılması, hareket 
serbestliğinin olması gibi 
nedenlerle vaka artışı olduğunun 
farkındayız. Kronik hastalığı 
olan ya da belirli bir yaşa gelmiş 
olanların böyle bir vakayla 

karşılaştıklarında mutlaka 
tablonun ağır seyredeceğini 
bilmesi gerekir. Sevgili 
gençlerimizin de rahat hareket 
ettiğinde virüsü taşıyabileceğini 
bilmesi lazım. Ev oturmalarını, 
cenaze işlerini biraz elektronik 
ortamlara taşıyabilirsek bu 
süreci daha az olgularla 
atlatabiliriz.” 
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Doktor belediye başkanlarının 
bu dönemde olaylara 
yaklaşımda daha rahat ve 
gereğini zamanında yapma 
gibi hamleleri oldukça işe 
yaradı. Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün “Hekim bir başkan 
olarak salgının ilk gününden 
itibaren öncelikle kendi 
personelimizi korumaya aldık.” 
diyor ve yaptıklarını anlatıyor: 
“Hizmet üretmeye devam 
edecek olan personelimize 

her türlü donanımını, eğitimini 
ve halkla temas esnasında 
yapması gerekenleri anlattık. 
Ve süratle maske ve hijyen 
konusunda adımlar attık, temin 
ettik. Bütün kurumlara bunları 
dağıttık. Ayrıca araçlarımızın, 
taksilerin, özel halk otobüslerinin 
hepsinin ilaçlanması düzenli 
olarak yapıldı. Dolayısıyla 
altyapı olarak önce kendi 
elemanlarımızı koruduk daha 
sonra da onlarla birlikte 
halkımıza en ücra köşedeki 

karar aLMa süreçLerİ  
gözDen geçİrİLMeLİ

MuğLa BüYükşehIr BeLeDIYe BaşkanI Dr. osMan gürün

“İki haftada geldiğimiz 

nokta maalesef 

vakaların yeniden 

yükselmesi oldu. Bazı 

konularda tartışma 

ve yeniden karar 

almayla ilgili birtakım 

sıkıntılarımız var”
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köyde yaşayan yaşlımız dahil 
olmak üzere gerekli işlemleri 
yaptık.” İl pandemi kurulunun 
üyesi olduğunu söylüyor Gürün 
ve burada yaşanan sorunları 
şu sözlerle özetliyor: “Ama 
bana hâlâ Muğla’da şu anda 
mevcut hasta adeti, hangi 
ilçede ne kadar hasta olduğu, 
hastanelerdeki durumla ilgili 
tam olarak resmi bilgi verilmiyor. 
Bu olacak iş değil. Pandemi 
kurullarında karar alıyoruz 
ama o karar sadece İçişleri 
Bakanlığından gönderilen 
yazının pandemi kurulu kararı 
haline getirilmesi şeklinde tecelli 
ediyor. İl pandemi kurulu olarak 
bazı kararları üretme yetkimiz 
var. Biz ilçelerdeki durumu 
değerlendirmek suretiyle il 

özelinde bu bölgelerde özel 
kararlar alabilmeliyiz. Bunlar 
maalesef yapılmadı. Sağlık 
Bakanı ‘artık iller bazında 
kararlar alınacak. İl pandemi 
kurulları kendi bölgelerine 
dair kararlar alabilir’ dedi son 
olarak. Örneğin Bodrum, 
Milas ve Menteşe’de oranlar 
yüksek, Datça’da düşük. Fakat 
Menteşe’de ne karar alınıyorsa 
Datça’da aynı uygulamayı 
yapıyoruz. Bu doğru bir şey 
değil.  Ben şu an Valilikten, 
Sağlık Müdürlüğünden ilimdeki 
vaka durumuna dair bilgi 
alamıyorum.  İki konu var. Bir 
sağlık, iki ekonomik durum. Bu 
son alınan kararlar ekonomiyi 
de göz önüne alarak mağdur 
olan esnafın ticari faaliyetine 

girebilmesi ve tenceresini 
kaynatabilmesi temin etmek 
için alındı. Ama bu arada 
hastalığın da hem hastane 
yükünü hem de ölümlere sebep 
olması nedeniyle kontrol altına 
alınması lazım. Bu dengeyi 
kurmaya çalışıyoruz. İki haftada 
geldiğimiz nokta maalesef 
vakaların yeniden yükselmesi 
oldu. Bazı konularda tartışma 
ve yeniden karar almayla 
ilgili birtakım sıkıntılarımız 
var.  Geldiğimiz noktada artık 
bu sorunları ‘artıyor, azalıyor’, 
‘düğünmüş, cenazeymiş’ 
demekten kurtulmalıyız ve bir 
an önce yüzde 80’in üzerinde 
koruma verecek olan aşıyı 
vatandaşla buluşturmalıyız.” 
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Adıyaman 1 yıllık pandemi 
sürecinde Belediye Başkanı 
Süleyman Kılınç öncülüğünde 
çok önemli işlere imza attı. 
Başkan Kılınç “Burada kolektif 
bir mücadele gerekiyor. Herkes 
bir tarafından tutacak şekilde 
birbirimizi suçlamaktan ziyade 
ne yapabiliriz, nasıl faydamız 
olabilir noktasında hareket 
etmemiz gerekiyor.” diyor. 
Pandeminin başında daha 
genelgeler yayımlanmadan 
taziye evlerini kapattıklarını 
söylüyor Kılınç ve belediye 
olarak yaptıklarını anlatıyor: 
“Pazar yerlerimizi kapattık. 
İlk HES kodu uygulamalarını 
kamu kurum ve kuruluşlarında 
o dönem başlattık. Bu iş 
kolektif hareket isteyen bir 
iş. Tek taraflı mücadeleyle bu 
işi çözmek çok zor. Bunların 
yanında da bireysel duyarlılık 
çok önemli. Vatandaşların 

çağrılara uyumu da gerekiyor. 
Zor bir hastalık, ben de bir 
hafta hastanede yattım, 
aşılarımı da oldum. Bir kısım 
vatandaşımızın aşıdan neden 
çekindiğini de anlamıyorum. 
Biz sağlıkçılar olarak oluyoruz 
bildikleri bir şey varsa bize de 
söylesinler. Biz hem hastalık 

geçirdik hem de aşı olduk. 
Dolayısıyla milletin kafasını 
bulandırmaktan vazgeçmek 
gerekiyor. Türkiye aşı sayısı 
anlamında ilk sıralarda, bu 
anlamda da kötü değiliz. Ama 
yeterli mi değil. Nihayetinde 
dışa bağımlılık var bir yerden 
alınması gerekiyor.  

topYekün Bİr MücaDeLeYe 
geçMeLİYİz

aDIYaMan BeLeDIYe BaşkanI Dr. süLeYMan kILInç 

“Ciddi bir mücadele 
gerekiyor. Herkes 
bu mücadelenin bir 
tarafından tutmalı. 
Memleketi bu 
beladan kurtarmanın 
mücadelesini 
vermeliyiz.”
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Bizim bilim adamlarımıza çok 
iş düşüyor. Bu tek tabancayla 
mücadele edilebilecek bir 
hastalık değil. Şehir bazından 
ziyade hep beraber mücadele 
etmemiz gereken bir hastalık. 
Belediye olarak bir sürü şey 
yaptık maske, ulaşım gibi. 
Bu işin sağlık boyutu olduğu 
gibi ekonomi boyutu da 
var. Eminim binlerce insan 
ekonomik sıkıntılar yaşıyor. 
Bu dengeyi nasıl koruyabiliriz? 
Aşı tabi ki bu işin püf noktası 
ama bizim vatandaşımıza ‘çok 
basit bir uygulamayla, basit 
bir maskeyle, mesafeyle bu işi 
çözebiliriz’ demeliyiz. Vatandaş 
da yoruldu, bizler de yorulduk, 
sağlıkçılarımız yoruldu. Esnaf 
yoruldu. Dolayısıyla böyle 
bir realiteyi göz önünde 

bulundurmak lazım. Ciddi bir 
mücadele gerekiyor. Herkes 
bu mücadelenin bir tarafından 
tutmalı. Memleketi bu beladan 
kurtarmanın mücadelesini 
vermeliyiz. Maalesef son 
zamanlarda Adıyaman’da 

tekrar bir artış oldu. Umarım 
en kısa zamanda bu rengi 
mavi yaparız. Bu rengin lokal 
anlamda mavi olması yetmiyor. 
Bunu topyekün bir mücadeleye 
çevirmemiz gerekiyor.”  
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Burdur 2020 yılında 
pandemiyle mücadelede iyi bir 
karnesi olan illerimizden biriydi. 
Burdur Belediye Başkanı 
Ali Orkun Ercengiz Kasım 
ayında ülke genelindeki 
çıkışın Burdur’u da etkilediğini 
söylüyor ve kentin durumuna 
dair şu bilgileri paylaşıyor: 
“Geçtiğimiz iki hafta verilerinde 
de kırmızı kentlerden birisiyiz. 
Son zamanlarda da yeniden 
bir düşüş trendine girdik. 
Bu anlamda seviniyoruz 
ama bu kolektif bir hareket. 
Yanı başımızda Isparta’nın 
kırmızı olması, Antalya’nın 
sarı-turuncu, Denizli’nin 
sarı-turuncu olması çok 
bir anlam ifade etmiyor. Ya 
da biz maviye dönmüşken 
hemen yanı başımızda kırmızı 
bir il varsa bu şehirlerarası 
geçiş engellenmediği sürece 

Bu MücaDeLeYİ hep BeraBer 
kazanaBİLİrİz

BurDur BeLeDIYe BaşkanI aLI orkun ercengIz

“Bu topyekün bir 
mücadele. Bunu 
bir seferberlik 
olarak görüp 
değerlendirmemiz 
gerekiyor. 
Bu mücadele 
başarılabilir.”
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maalesef bu salgını önleme 
şansımız çok yok.” Aşılama 
sürecinin önemli olduğunu 
söylüyor Ercengiz ve 
şunları söylüyor: “Şehirlerin 
belediye başkanları birer 
sağlık emekçisiyse o şehirler 
gerçekten şanslı. Salgın 
kelimesi bizleri korkutan, 
sağlıkçıları korkutan çok önemli 
bir kelimedir. Bireysel hastalıkla 
mücadelede çaba farklıdır, 
salgınla mücadele farklıdır. 
Örneğin bir bit salgını halkı 
tedirgin ederken böyle ölümcül 
bir hastalıkla mücadele etmek 
çok da kolay değil. Fakat salgın 
psikolojisinin normalleşmesi 
biraz kaygılandırıyor. 
Vatandaşın hem ekonomik 
anlamda yorulmuş olması 
hem salgın psikolojisiyle uzun 
süre yaşamış olması salgına 
karşı önlemler konusunda 
tedbirli gevşetiyor. Bizim 
vatandaşlarımızla ilişkilerimizde 
yerel yönetimler olarak 
verdiğimiz mücadelenin 
karşısında vatandaşlarımızın 
zaman zaman bıkkınlığına 
bağlı olarak duyarsızlaşması 
bizim mücadele azmimizi 
açıkçası sekteye uğratabilir. 
Geçtiğimiz bir yıl içerisinde 
yerel yönetimler olarak maske 
ürettik, dezenfektan ürettik, 
sağlıkçılara konaklama ve 
ulaşım imkanlarını sunduk, 
vatandaşlarımıza sıcak yemek 
ulaştırdık. Vatandaşların 
kullandığı her alanda 
kamu kurumları da dahil 
dezenfeksiyon çalışmaları, 
HES uygulamalarını, termal 

kamera uygulamalarını hayatın 
içerisine sokmaya çalıştık. Tabi 
ki bizim çalışanımız da yoruldu, 
bizim çalışanlarımızdan 
hasta olduğu için görevini 
yapamayanlar oldu. Fakat bu 
topyekün bir mücadele. Bunu 
bir seferberlik olarak görüp 
değerlendirmemiz gerekiyor. 
Bu mücadele başarılabilir. 
Biz geçtiğimiz yıl uzunca 
bir süre sıfır vakayla gittik. 
Normalleşme süreci başladığı 

günden itibaren maalesef 
vatandaşımızın düğün, asker 
uğurlamaları gibi şeylerle 
hastalığı yok sayması bu 
sürecin sekteye uğramasına 
neden oldu. Biz bu işi sıkı 
tutmaya çalışıyoruz. Bence 
bütün ülke geneline göre 
değerlendirme yerine lokal 
olarak değerlendirmek daha 
doğru. İl pandemi kurullarınca 
değerlendirme yapılmasını 
doğru buluyorum. “
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İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi

atİna İle İyİ nİyet ProtoKolü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu ve Atina Belediye 
Başkanı Kostas Bakoyannis, yönettikleri 
şehirler arasında “iyi niyet protokülü” 
imzaladı. Diyalog ve dostluğun kaybedeni 
olmayacağını kaydeden İmamoğlu, 
“Ortak akıldan ve demokrasinin iyi 
uygulamalarından herkes kazanır. Atina 
ve İstanbul olarak ekonomik, sosyal ve 
kültürel anlamda ortak paydalarımız, 
inanın ki ayrılıklarımızdan kat be kat daha 
fazladır” diye konuştu. İki şehrin uzlaşı 
içinde olmasının kendileri için çok önemli 
olduğunu vurgulayan Bakoyannis de 
“Çünkü, artık yeni bir gelecek var” dedi. 
İmamoğlu törenin ardından Bakoyannis’e, 
aralarında Süleymaniye Camii, Yerebatan 
Sarnıcı ve Bukoleon Sarayı gibi İstanbul’un 
sembol tarihi mekanlarını, İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın 
rehberliğinde gezdirdi. 

İstanbul Beyoğlu 
Belediyesi RoMANlAR GüNü coŞkuSu 

Türkiye Romanlar Günü kapsamında 
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali 
Yıldız otobüsle roman vatandaşlarının 
ağırlıklı olarak yaşadığı Hacıhüsrev, 
İstiklal gibi mahalleleri ziyaret ederek 
karanfil ve çikolata dağıttı. Özel olarak 
hazırlanan otobüsle mahalle mahalle 
gezen Başkan Yıldız’a cama, balkona ve 
sokağa çıkan vatandaşlar el sallayarak 
teşekkür etti. Renkli görüntülerin ortaya 
çıktığı etkinlikte, vatandaşlar otobüste 
çalan roman müziklerine de eşlik etti. 
Yıldız “Bu topraklarda birlik ve beraberlik 
içinde çok zor günleri atlattık. İnanıyorum 
ki birlik ve beraberlik içinde Türkiye 
Romanlarıyla birlikte, dünyayı daha da 
güzelleştirme konusunda gayretlerimiz 
devam edecek. Beyoğlu’ndaki Roman 
kardeşlerimiz hepimizin komşusu. Neşeli 
insanlar, bu neşeli günlerinde onların 
yanında olup Romanlar Günü’nü tebrik 
ettik.” dedi.
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İzmir  
Büyükşehir 
Belediyesi

engellİ dostu İzmİr’e ödül

Kayseri 
Büyükşehir 
Belediyesi

HEdEf bİlİMİN dE bAŞkENtİ olMAk

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 
düzenlediği Türkiye 2020 Erişilebilirlik 
Ödülleri organizasyonunda, “Kamu 
Kurum ve Kuruluşları Kategorisi İkincilik 
Ödülü”ne layık görüldü. Dokuz ayrı 
başlıkta, toplam 1075 kurum ve kuruluşun 
değerlendirildiği yarışmanın kazananları, 
jürinin yaptığı ön elemenin ardından 
tüm engel gruplarındaki bireylerin de 
katıldığı halk oylaması ile belirlendi. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Eser Atak, “Belediyemizce 
yeni yapılan tüm yapı ve açık alanlar ile 
verilen hizmetlerde, mutlaka erişilebilirlik 
standartlarına uygunluğu esas alıyoruz. 
Halkın yoğun olarak kullandığı merkezi 
alanlar ve kamusal kullanım alanlarından 
başlayarak bir uygulama etaplaması 
yaptık. Amacımız İzmir’in, engelli engelsiz 
tüm vatandaşlarımız için daha yaşanılır, 
güvenli ve ulaşılabilir bir kent olmasını 
sağlamak” dedi.

Farklı uygarlıkların beşiği olan, ticari, tarihi 
geçmişinin yanı sıra sanayinin, turizmin, 
sağlığın, eğitimin ve gastronominin 
yanı sıra bilime de özel önem veren 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilime ve 
bilimseverlere katkı sağlamayı sürdürüyor. 
Kayseri’de bilimsel faaliyetlere lokomotif 
olan ve Türkiye’de Bursa, İstanbul, 
Elazığ, Konya, Kocaeli ve Kayseri olmak 
üzere sadece 6 ilde bulunan TÜBİTAK 
destekli bilim merkezlerinden Büyükşehir 
Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim 
Merkezi, gelecek nesillere bilimi sevdirmek, 
bilimsel bilgi aktarımı yapmak ve her 
kesime bilimi anlatabilmek amacıyla 
faaliyetlerini sürdürürken, Büyükşehir’in 
katkılarıyla 2 yeni Bilim Sanat Merkezi’nin 
biri tamamlandı diğerinde de inşaat 
çalışmaları devam ediyor. 
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Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediyesi

dev altyaPı Projelerİ Başlıyor

Körfez ilçesinin altyapı problemlerini 
gidermek için ilmek ilmek işleyecek 
içme suyu, kanalizasyon ve yağmur 
suyu altyapısı, depoların yapımı ile dere 
ıslahı projelerinin inşaat çalışmalarına 

Hatay  
Büyükşehir 
Belediyesi

GAStRoNoMİ AtılıMlARı SüRüyoR

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Lütfü Savaş, Türkiye’de ilk 
olma özelliği taşıyan Gastronomi 
Köyü’nün temel atma törenine katıldı. 
Vakıflı Mahallesi’nde yapılan köyün 
temel atma töreninde konuşan Savaş, 
“Kırsal kalkınma planı yaptık ve planımızı 
yürürlüğe koyduk. Buraya kırsal kalkınma 
projesi çerçevesinde destek veriyoruz. 
Projemiz iki yıl içinde tüm belediyelere 
örnek olacak.  Burası kadın ve gençlerin 
istihdamına büyük katkılar sağlayacak. 
İnşallah 4 ay içinde biter ve yaz ayları 
itibarıyla faaliyet başlarız. Emeği 
geçen herkese teşekkür ederim” dedi. 
Samandağ Belediye Başkanı Refik 
Eryılmaz da yapılan girişimin temelinde 
kadın ve genç istihdamı olduğunu 
vurguladı. Bu konudaki adımlarını HBB 
ve Lütfü Savaş ile birlikte attıklarını da 
ifade eden Eryılmaz, Samandağ’ın turizm 
ve tarım potansiyelini harekete geçirmek 
istediklerini söyledi.

başlanılacak. İhaleleri yapılarak onaylanan 
ve yüklenici firmalar ile sözleşmeleri 
imzalanan projeler, üstyapı çalışmaları ile 
birlikte 319 milyon liraya mal olacak.
2021 yılı yatırım programında Kocaeli 
genelinde 470 milyon lira yatırım yapacak 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel 
Müdürlüğü, Körfez ilçesinde altyapı 
problemlerini hızlı bir şekilde gidermek 
için iki ayrı ihale gerçekleştirdi; Körfez 
Doğu ile Körfez Batı Bölgeleri İçme Suyu, 
Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İkmal 
İnşaatları ihaleleri yapılan komisyon 
çalışmalarının ardından onaylandı. İhaleleri 
kazanan yüklenici firmalar ile sözleşmeler 
imzalandı. Yer teslimin ardından kısa bir 
süre içinde ilçede, altyapı çalışmalarına 
başlanılacak. 
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Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi

yavaş Bır sözünü daha tutuyor

Gaziantep 
Büyükşehir 
Belediyesi

tARıM EğİtİMlERİ bAŞlAdı

Seçimlerden önce “Benim en büyük 
hayalim Ankaralıyı zengin etmek” diyerek
sözleşmeli üreticilik modelini vadeden 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, 2020 yılında bin 15 çiftçiyle 
sözleşmeli üretime geçilmesinin ardından 
şimdi de Başkentli çiçekçilere verdiği 
sözünü tutuyor. 22 Başkentli çiçekçi, 
ANFA’nın satın alma garantisiyle yaz 
aylarına kadar kendi seralarında 3 milyon 
800 bin çiçek yetiştirecek. ANFA
Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalayan 
çiçek üreticileri, sözleşmeli üreticilik 
modelinin hem kent ekonomisine hem de 
kendi ekonomilerine katkı sağlayacağını 
şu sözlerle anlattılar: “Bu sene ufak bir 
başlangıç yaptık. Allah razı olsun. Daha 
önceki belediyeler büyük firmalara
veriyordu biz kazanamıyorduk. Belediye 
Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu 
proje bize çok katkı sağlayacak. Ankara’nın 
parası başka bir yere gitmez yine bizde 
kalır. Bizi Mansur başkan çok sevindirdi. 
Böyle bir şey düşünmeleri çok mütevazi 
bir davranış ve bu sayede bütün esnaf çok 
sevindi, borcu olanlara da çok iyi oldu.”

İstihdamın korunması, artırılması, kadınların, 
gençlerin, uzun süreli işsizlerin mesleki 
niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin 
azaltılmasına ve özel politika gerektiren 
gruplara yönelik, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi, Gaziantep Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Tarım 
ve Orman İl Müdürlüğü’nün yaptığı iş 
birliği protokolü gereğince Meyve Fidan 
Üretim Eğitimi ve Kooperatifçilik Geliştirme 
Eğitimleri verilmeye başlandı. Büyükşehir 
Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire 
Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 
Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi 
ile Şahinbey Halk Eğitim Merkezi’nde 
gerçekleşen eğitimler, teorik ve pratik olmak 
üzere iki bölümden oluşuyor. Eğitimlerde 
verilen kurslarla, kooperatifçiliğin 
yaygınlaşması, doğru tarım tekniklerinin 
gösterilmesiyle birim alanda daha fazla 
gelir elde edilmesi hedefleniyor.
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Manisa 
Büyükşehir 
Belediyesi

engellİ dostu İzmİr’e ödül

Muğla 
Büyükşehir 
Belediyesi

MılAS’tA 160 MılyoNluk yAtıRıM

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ 
Genel Müdürlüğü Milas İlçesinin yer altı 
su kaynaklarının korunması ve bölgede 
yüzeysel su kullanımına geçilmesi 
amacıyla içme suyu arıtma tesisi yapıyor. 
MUSKİ Genel Müdürlüğü yapımı devam 
eden içme suyu arıtma tesisi, sanat 
yapıları ve terfi-isale hatlarının yapımı 
tamamlandıktan sonra tesisi DSİ’den 
devralacak.
DSİ Genel Müdürlüğü ile imzalanan 
protokol kapsamında Milas’a 
kazandırılacak olan içme suyu arıtma 
tesisinin 2021 yılı sonuna kadar 
tamamlanması planlanıyor. Protokol 
kapsamında tesisin yapımı DSİ 
tarafından gerçekleştirilirken MUSKİ 
Genel Müdürlüğü tesis maliyeti için 30 
yıl boyunca DSİ’ye fiyat farkları hariç 160 
Milyon TL’lik ödeme yapacak. Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün, Milas İlçesinin yer altı suyuna 
bağlı bir İlçe olduğunu vurgulayarak 
“Yapılacak olan bu tesis sayesinde 
yüzeysel su kullanımın artarak yer altı su 
kaynaklarının korunması sağlanacak ve 
gelecek nesillerin emaneti olan yer altı su 
kaynakları korunacaktır” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes’te 
tarihi bakımdan önde gelen yapılardan bir 
tanesi olan Hayri Büke Evi’nin satın alma 
işlemlerini tamamladı. Manisa Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, 
Gördes Belediye Başkanı Muhammet 
Akyol ile müze yapılacak olan tarihi binada 
incelemelerde bulundu. İnceleme gezisinde, 
Hayri Büke Evi’nin gelecek nesillere müze 
olarak hizmet verecek olmasının önemine 
dikkat çekildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı proje 
ekibiyle birlikte proje çalışmaları hakkında 
görüş alışverişinde bulunan Başkan 
Danışmanı Azmi Açıkdil, proje çalışmalarının 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yürütüldüğünü belirtti. Gördes Belediye 
Başkanı Muhammet Akyol da, yapının 
Gördes için öneminin altını çizerek, destekleri 
nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
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Tekirdağ 
Büyükşehir 
Belediyesi

teKİrdağ geÇmİşe sahİP ÇıKıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy 
ilçesi Uçmakdere mahallesinde bulunan 
Taş Bina’nın denetim komisyonunca iş 
yeri teslimi yapıldı, binanın restorasyon 
işine başlandı. Güzelköy mahallesinde 
bulunan tarihi cami, çeşme ve hamamın 
ise restorasyon çalışmaları devam ediyor. 
Ayrıca Çorlu ilçesinde bulunan Tarihi Çukur 
Çeşme’nin restorasyonu tamamlanarak 
hizmete sunuldu.  Konu ile ilgili açıklama 
yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Albayrak, “Tekirdağ’ın 
medeniyetler şehri olduğunun bilinci 
ile hareket ediyor, gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalar ile kültürel ve tarihi değerlerimizi 
şehrimize kazandırarak gelecek kuşaklara 
aktarıyoruz. Geçmişini bilmeyen geleceğe 
yürüyemez, geçmiş ve gelecek birlikte 
yürüyecek prensibinden yola çıkarak 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız şehrimize 
ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.

Adana 
Büyükşehir 
Belediyesi

‘MuHtARlAR bİzİM İçİN çok öNEMlİ’

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan 
ve içinde Cumhuriyet şehidi Kubilay anıtının 
da bulunduğu meydana Kozan Belediye 
Başkanı Kazım Özgan’la birlikte giden 
Başkan Zeydan Karalar, Karacaoğlan 
Mahallesi’nde yapımı süren cami inşaatını 
da inceledi. Esnaf ziyaretinin ardından 
Yaverin Konağı’nda muhtarlarla buluşan 
Başkan Zeydan Karalar, yapılan ve 
yapılacak işleri anlattı, sorunları dinledi. 
Başkan Zeydan Karalar, ilçe belediyeleriyle 
birlikte halkın ihtiyaçları doğrultusunda 
iş birliği yapıldığını, Büyükşehirle 
uyumlu çalışılmasının, ilçe belediyeleri 
açısından da yararlı olacağını söyledi. 
Muhtarların şikayetlerini eleştiri olarak 
kabul etmediğini belirten Başkan Zeydan 
Karalar, “Biz sorunların dile getirilmesini, 
eksiklerin tespit edilmesi için fırsat olarak 
görüyoruz. Biz hep muhtarlarla birlikte 
çalışıyoruz. Muhtarlara Seyhan Belediye 
Başkanlığım döneminden beri çok önem 
veririm. Muhtarlarla birlikte yol yürümek en 
doğrusudur” diye konuştu.
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Antalya 
Büyükşehir 
Belediyesi

KuraKlığa Karşı Çİm modelİ

İklim değişikliğinin getirdiği kuraklık 
tehlikesi ve su kaynaklarını korumak 
amacıyla hareket geçen Antalya 
Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin 
Böcek’in talimatıyla yeşil alanlarda su 
tüketimini azaltacak sıcağa dayanıklı 
kurak iklim çimlerini üretiyor. Park ve 
Bahçeler Dairesi Başkanlığı Hurma Bitki 
Üretim Tesislerinde yeşil alanlardaki su 
tüketimini en aza indirmek amacıyla kurak 
iklim çim türlerinden olan Zoysia ve Saint 
Augustine fidelerinin üretimini yapıyor. 
Daha önce kullanılan çim türlerinin yaz 
aylarında her gün sulanması, sık sık 
biçilmesi, gübrelenmesi ve ilaçlanması 
gibi bakım hizmetleri için ekstra iş gücü ve 
maliyet gerekirken, kurak iklim çimleriyle 
sulama ve biçme ihtiyaçlarında yarı yarıya 
tasarruf sağlanıyor. Kurak iklim çimleri 
ile gübreleme ve ilaçlama maliyetleri de 
ortadan kalktı.

Bursa  
Büyükşehir 
Belediyesi

buRSA’dA yEŞİl SEfERbERlİğİ

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir 
bir kent haline getirmek amacıyla 
çevre yatırımlarına öncelik veren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, eski stadyum 
alanına yapılan Millet Bahçesi, Vakıf 
Kent Parkı, Bağlaraltı Parkı gibi projelerle 
Bursa’ya nefes aldırıyor. Büyükşehir 
Belediyesi’nin ‘yeşil’ seferberliğine büyük 
destek sağlayan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı da Doğanbey TOKİ Konutlarına 
nefes aldıracak Millet Bahçesi 
projesindeki çalışmaları hızla sürdürüyor. 
Bursa’da yaya ve araç trafiğinin yoğun 
olduğu Fevzi Çakmak Caddesi ile 
TOKİ Doğanbey Konutları’nı birleştiren 
bölgenin çehresi Millet Bahçesi ile 
tamamen değişecek. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na bağlı yıkılan İlbank’ın 
alanı ile Doğanbey Konutları’nın boş 
parsellerini kapsayan yaklaşık 17 bin 700 
metrekare alana yapılan ve bünyesinde 
sosyal ve kültürel mekanlar ile 2 katlı 
yer altı otoparkının bulunacağı Millet 
Bahçesi, yapılaşma yoğunluğunun fazla 
olduğu bölgeye büyük bir değer katacak.
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Aydın  
Büyükşehir 
Belediyesi

Can dostlara sahİP ÇıKılıyor

Balıkesir 
Büyükşehir 
Belediyesi

Akıllı ŞEHİR bAlİkESİR!

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydin’ın 17 
ilçesinde sokakta yaşayan can dostlar için 
7 gün 24 saat çalışıyor. Kırsal alanlar dahil 
il genelinde belirli periyotlarla besleme 
faaliyetleri de yapılırken Büyükşehir 
Belediyesi’nin Evcil Hayvan Rehabilitasyon 
Merkezlerinde sahiplendirmeler de 
aralıksız sürdürülüyor. “Satın alma, 
sahiplen” kampanyasıyla evini bir can 
dostla paylaşmak isteyen tüm vatandaşları 
Büyükşehir Belediyesi’nin barınaklarına 
davet eden Aydin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Özlem Çerçioğlu, şimdiye kadar 
binlerce hayvanı sahiplendirdiklerini 
söyledi. Duyarlı vatandaşların ihbarlarının 
da günün her saati değerlendirildiğinin 
altını çizen Başkan Çerçioğlu, en son 
bir sürücü tarafından aracın ardından 
sürüklenen köpeğin de teslim alınarak 
gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra aynı 
akşam sahiplendirildiğinin altını çizdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
çağın gerekliliklerini yerine 
getirebilmek ve her zaman daha 
iyi hizmet verebilmek amacıyla 
“Akıllı Şehir” uygulamalarına 
büyük önem veriyor. “Açık Veri 
Portalı” ile bilgiye kolay erişim ve 
analiz imkânı sağlayan belediye, 
prototipini oluşturarak saha 
testlerini gerçekleştirdiği “Veriye 
Dayalı Kent Yönetimi” projesiyle 
akıllı uygulamaları, kent geneline 
yayacak. Proje kapsamında toplu 
taşıma araçlarına ve uygun görülen 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
araçlarına takılacak olan sensörlerle 
insan müdahalesi olmaksızın; 
bozuk yolların tespiti, su birikintileri, 
hava kalitesi ve gürültü yoğunluğu 
olan bölgelerin tespiti yapılacak. 
Ayrıca toplanan veriler ışığında 
vatandaşların toplu taşıma 
araçlarını kullanım oranına göre 
otobüs güzergâhları, saat ve durak 
düzenlemeleri yapılacak.
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Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

mavİ KaPaKlar umut olaCaK

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve 
SAMULAŞ iş birliği ile ‘Kapaklar Birleşsin 
Adıma Dönüşsün!’ sloganıyla hayata 
geçirilen proje kapsamında tüm tramvay 
duraklarına yerleştirilen geri dönüşüm 
kutularında toplanan mavi kapaklar 
engelli vatandaşlara umut olacak. Engelli 
vatandaşların her zaman yanında olan 
Samsun Büyükşehir Belediyesi önemli 
bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 
SAMULAŞ iş birliğiyle yürütülen proje 
kapsamında Türkiye Omu rilik Felçlileri 
Derneği’ne katkı sağlamak amacıyla 
tramvay duraklarına yerleştirilen geri 
dönüşüm kutuları ile toplanan mavi 
kapaklar omurilik felçlilerine akülü 
sandalye olarak dönecek. 5 Eylül Omurilik 
Felçlileri Günü’nde de teslim edilecek. 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Demir, “Kampanyamızdaki amaç 
engelli vatandaşlarımızın yanlarında 
olduğumuzu onlara hissettirebilmek ve tüm 
vatandaşlarımızın bu konuda farkındalığını 
artırmaktır” dedi.

Ordu  
Büyükşehir 
Belediyesi

40 yıllık HAyAl GERçEk oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu’nun 
Kabataş ilçesi Yeniceli Mahallesi’nde 
yaşayan 80 yaşındaki Şükrü Köksal’ın 40 
yıllık köprü hayalini gerçeğe dönüştürdü. 
Kabataş ilçesi Yeniceli Mahallesi’nde 
yaşayan 80 yaşındaki Şükrü Köksal, 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Hilmi Güler’den 40 yıldır özlemini 
çektiği, evine ulaşımı kolaylaştıracak bir 
köprü yapılmasını talep etti.  Köksal’ın 
bu talebine kayıtsız kalmayan Başkan 
Güler, ekiplere talimat vererek çalışma 
başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 
gerçekleştirdiği çalışmalarla ana yola 
400 metre mesafede bulunan, ulaşımın 
eski bir köprü ile sağlandığı eve sağlıklı 
bir ulaşım için yeni bir köprü yapılarak 
kullanıma açıldı.  Köprü olmadığı için tüm 
yükünü yıllardır sırtında taşıdığını ifade 
eden Köksal, “40 yıldır köprü olmadığı 
için tüm yükümü sırtımda evime taşıdım. 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. 
Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür 
ederim” dedi.
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Malatya 
Büyükşehir 
Belediyesi

el emeğİ ürünler hayran BıraKtı

Edirne  
Belediyesi çEvRE İçİN öRNEk uyGulAMA

Malatya’da (MAGTAD) Malatya 
Gastronomi, Turizm ve Tanıtım 
Derneği öncülüğünde ‘Hayat Çiçek 
Açıyor’ sloganıyla başlatılan ‘Kayısı 
Çiçeği Festivali’ kapsamında 
Malatya’ya gelen misafirler Büyükşehir 
Belediyesi müzelerini gezdi. Müzelerle 
birlikte MALDİANA 
Mesleği itibariyle Radyo ve Televizyon 
okuduğunu ancak müzede bulunan 
radyoları üniversite hayatı boyunca 
da görmediğini dile getiren Habertürk 
Programcısı ve yazarı gazeteci Murat 
Güloğlu, “Müze son derece güzel. 
Dünya’nın birçok yerinde de olduğunu 
sanmıyorum. Çok yer gezdik ama 
böylesini görmedim. Son derece 
başarılı. Müzeye geldiğinizde tarihte 
bir yolculuk yapıyorsunuz. Yapanların 
ellerine sağlık. Malatya’nın eşsiz bir 
yer olduğunu söylemek istiyorum. 
Doğal ürünleri ve doğal hayatı son 
derece güzel. İnsanı son derece 
güzel. Yaklaşık 8-9 yıl önce gelmiştim. 
Çok gelişmiş olduğunu gördüm.” diye 
konuştu.

Edirne Belediyesi çevre bilincini 
arttırmaya yönelik çalışmalarına 
devam ediyor. Evlerde, iş yerlerinde 
lavabolara ya da çöpe dökülen her 
bir litre atık yağın, doğada 1 milyon 
litre kullanılabilir temiz su kaynağının 
kirlenmesine neden olduğunu belirten 

Edirne Belediyesi yetkilileri çevre 
bilincini arttırmak ve suyu, çevreyi 
ve geleceği korumak için yeni bir 
kampanya başlattıklarını söyledi. Bu 
kampanya ile farkındalık yaratmayı 
hedeflediklerini belirten yetkililer, “5 
litre bitkisel atık yağ biriktirip bize 
teslim eden vatandaşlarımıza 5 
adet maske, 1 litre bulaşık deterjanı 
hediye ediyoruz. 5 litre bitkisel atık 
yağ biriktiren vatandaşlarımız Edirne 
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 
Çevre Koruma ve Kontrol Birimi’ne 
teslim edebilir, talep etmeleri 
halinde de ekiplerimiz evlerinden 
teslim alabilir.” dediler. Yetkililer 
ayrıca site, işletme, özel ve resmi 
kurumların bulunduğu alanlara 30 
litrelik bidonların olduğu 200 adet 
bitkisel atık yağ toplama noktası 
oluşturduklarını, vatandaşların atık 
yağlarını buralardaki bidonlara da 
dökebileceklerini söyledi.  
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Rize  
Belediyesi vatandaş denİzle BuluşaCaK

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile Spor 
Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik 
Ankara’da bir araya gelerek yapılacak sosyal 
alan için 10 milyon TL’lik protokol anlaşması 
imzaladı. İslampaşa-Portakallık Mahalleleri 

Elazığ  
Belediyesi ‘HARput tuRİzM MERkEzİ olAcAk’

Elazığ Belediyesi tarafından Harput’u 
tarihi dokusuyla yaşatmak ve tarihi 
yapıların turizme kazandırılması 
amacıyla sürdürülen çalışmalarla, 
tarih kokan belde Harput’ta gelişim ve 
değişim sürüyor. Yürütülen restorasyon 
çalışmalarıyla Anadolu medeniyetinin 
en önemli kavşaklarından biri olan 
Harput’un turizm potansiyelinin ortaya 
çıkarılması ve cazibesinin artırılması 
hedefleniyor. Harput Mahallesi Koruma 
Amaçlı İmar Planı’nın revize edilmesi 
için 2018 yılı içerisinde başlatılan 
çalışmalarda sona gelindi. Harput 
yerleşiminin geçmişten gelen tarihi 
ve kültürel kimliğinin günümüzde ve 
gelecekte sürdürülebilmesi amacı 
doğrultusunda yürütülen çalışmalarla 
hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı onayının 
ardından yürürlüğe girecek. Çalışmaların 
son aşamaya geldiği Harput Mahallesi 
Koruma Amaçlı İmar Planı’nın 2021 yılı 
içerisinde onaylanması bekleniyor. İmar 
Planının onaylanmasıyla birlikte Harput 
yeniden imar edilecek.

Dolgu Alanı Spor Kompleksi olarak 
adlandırılan proje, 550 metrelik sahil 
aksı üzerindeki 40 bin metrekare alanda; 
halk arasında Yat limanı olarak bilinen 
bölgede yapılacak. Alanın içerisinde 
iskele, kaykay ve bisiklet parkuru, 
mini golf sahası, street workout, 
çocuk oyun alanı, yoga-jimnastik 
alanı, yamaç paraşütü pisti ve model 
uçak pisti yer alacak. Rize Belediye 
Başkanı Rahmi Metin’in girişimleri 
sonucunda imzalanan projede, ihale 
sürecinin ardından yapım aşamasına 
geçilecek. Rize’ye yeni bir sosyal alan 
ve vatandaşların denizle buluşabileceği 
bir iskele kazandırmaktan dolayı mutlu 
olduklarını ifade eden Başkan Metin, 
“İnsanlarımızın denizle bütünleşeceği, 
iskelesinden faydalanacağı, spor 
olanaklarını kullanacağı ve ailesiyle 
rahat bir şekilde vakit geçirebileceği bir 
sosyal alanı şehrimize kazandırmanın 
mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.
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Artvin  
Belediyesi tohumların eKİmİne Başlandı

Afyonkarahisar 
Belediyesi pRojEyE bİR dEStEk dE bElEdİyEdEN

Artvin’in, Yerel Ata Tohumlarının 
kaybolmasını önlemek ve gelecek nesillere 
aktarılması için “Artvin Belediyesi Yerel Ata 
Tohum Fide Yetiştirme Seramızda” fide 
ekimine başlandı.
Artvin Yerel Tohum Derneği katkılarıyla 
Artvin Belediyesi tarafından Seyitler Köyü 
Sotibar Mahallesinde kurulan, Artvin 
Belediyesi Yerel Ata Tohum Fide Yetiştirme 
serasında, Yerel Ata Tohumlarımızdan 
olan; patlıcan, biber, kırmızı ve pembe 
domates tohumu ekimi gerçekleştirilerek 
elde edilecek fideler halka ücretsiz 
olarak dağıtılacak. Tohumların ekimi 
yapılan serayı ziyaret eden Başkan 
Elçin, geçtiğimizi yıllarda olduğu gibi 
ata tohumlarını yeniden ücretsiz olarak 
vatandaşlarımıza dağıtacağına söyledi. 
Artvin Belediyesi Yerel Ata Tohum Fide 
Yetiştirme Seramızda gerçekleştirilen fide 
ekimi işlemlerini Cumhuriyet Halk Partisi 
Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Yavuz Dinç 
ve yönetimi, Artvin Yerel Tohum Derneği 
Başkanı Filiz Akyüz ve Belediyemiz Park 
ve Bahçe ekipleri gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in 
talimatlarıyla şehrimizdeki ilçelerin 
tamamında başlatılan “Kadın Kültür Evleri 
Projesi’ne bir destek de Afyonkarahisar 

Belediyesi’nden geldi. Mareşal Fevzi 
Çakmak Mahallesinde bulunan 3 katlı 
binada oluşturulacak Kadın Kültür 
Evi’ni Afyonkarahisar Valiliğine tahsis 
edeceklerini söyleyen Belediye Başkanımız 
Mehmet Zeybek, kadınlarımızın bu 
binada birçok alanda eğitim alacaklarını 
söyledi.  Yine burada kadınlarımızın 
yöresel değerlerimize uygun kurslarda 
verileceğini aktaran Başkanımız, hayata 
geçirilen ‘Kadın Kültür Evleri Projesi’ 
ile ev hanımlarının bir taraftan eğitim 
gördüğünü diğer taraftan da sosyalleşerek 
ev ekonomilerine katkı sağladıklarını 
söyledi. İlçelerde hayata geçirilen Kadın 
Kültür Evi projesini şehir merkezinde de 
oluşturacaklarını kaydeden Başkan Zeybek 
“Hanım kardeşlerimizin sosyalleşmesi 
ve el ürünlerini tanıtması amacıyla bu tür 
sosyal sorumluluk projelerine her zaman 
desteğimiz devam edecek” dedi.
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İzmir  
Büyükşehir 
Belediyesi

amatör KulüPlere BüyüK desteK

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi

ASkİ SpoRculARıNdAN büyük bAŞARı

Pandemi nedeniyle uzun süredir 
mindere çıkamayan ASKİ Sporlu 
güreşçiler, 25-28 Şubat’ta Ukrayna’da 
düzenlenen Outstanding Güreş 
Turnuvası ile 4-7 Mart tarihleri arasında 
İtalya’da gerçekleştirilen Uluslararası 
Matteo Pellicone Ranking Series Güreş 
Turnuvası’na katılarak, toplamda 2 
altın ve 3 gümüş madalya kazandılar. 
Ukrayna’daki turnuvada Avrupa 
Şampiyonu ASKİ Sporlu güreşçi 
Süleyman Karadeniz 97 kiloda altın 
madalya, 3 kez Avrupa Şampiyonu olan 
Olimpiyat üçüncüsü Soner Demirtaş ise 
74 kiloda gümüş madalya kazandı.
Türk sporuna son 10 yılda damga vuran 
9 Avrupa, 4 Dünya Şampiyonluğu 
ile Olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü 
madalyası olan Rıza Kayaalp İtalya’daki 
turnuvanın finalinde, Mısırlı dünya 
üçüncüsü Abdellatif Ahmed Muhammed 
ile karşılaştı. 130 kiloda yarışan milli 
güreşçi, rakibini 7-0 yenerek altın 
madalyanın sahibi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi 
nedeniyle zor günler geçiren amatör 
spor kulüplerine ve antrenörlerine 
destek olmayı sürdürüyor. Pandemide 
işsiz kalan 211 antrenöre kişi başı bin 
500 lira olmak üzere toplam 316 bin 
500 lira nakdi destek verildi. 2020’de 
amatör spor kulüplerine 1,1 milyon 
liralık ekonomik destek sağlanmış ve 
3 bin 500 gıda kolisi dağıtılmıştı. İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, İzmir’in 30 ilçesinde çocukların 
sporla buluşmasını sağlamak için 
çalıştıklarını belirterek “Bu şehrin 
çocukları ve gençleri için daha iyi bir 
gelecek inşa etme hedefimizde spor 
öncelikli bir yerde duruyor. Sadece 
merkez ilçelerde değil kırsaldaki 
çocuklarımızı, en uzak ilçelerdeki 
gençlerimizi de sporla buluşturmak 
istiyoruz. Bu nedenle amatör spor 
kulüplerinin yaşatılmasını önemsiyoruz” 
şeklinde konuştu.
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Ordu  
Büyükşehir 
Belediyesi

sPorCu faBrİKasına dönüşüyor 

Trabzon 
Büyükşehir 
Belediyesi

‘SpoRculARıMızA dEStEğıMız SüREcEk

Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon 
Futbol Antrenörleri Derneği’ni ziyaret 
ederek Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Bak, yönetim kurulu üyeleri ve 
antrenörlerle bir araya geldi. Zorluoğlu, 
Trabzon’da destanlar yazan futbol 
antrenörleriyle bir araya gelerek keyifli 
bir sohbet gerçekleştirmekten mutluluk 
duyduğunu söyledi. Göreve geldiği 
ilk günden itibaren amatör sporlara 
destek vermeye özen gösterdiklerini 
dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Bu 
doğrultuda ilk kez ödenek ayırdık ve 
Büyükşehir Belediye Meclisimizde 
onaylattık. Faroz futbol sahasında 
da ciddi bir bakım onarım çalışması 
başlatıyoruz. Büyükşehir Belediyesi 
olarak, antrenörlerimiz ve amatör 
futbolcularımızın sorunlarıyla yakından 
ilgilenmeye devam edeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Hilmi Güler’in spora ve sporcuya 
verdiği katkılar artarak devam ediyor. 
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ordu 
Büyükşehir Belediye Spor Kulübü güreş, 
taekwondo, judo, satranç, boks, kick 
boks, işitme engelliler güreş, bedensel 
engelliler yüzme, tekerlekli sandalye 
basketbol, bedensel engelli taekwondo, 
yelken ve kano olmak üzere 12 branşta 
675 lisanlı sporcusu ile şehrin gençlerini 
spora yönlendiriyor.   Ordu Büyükşehir 
Belediye Spor Kulübü bünyesine eklenen 
yelken ve kano branşları, 33 sporcu ile 
antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenmanlar, 
Ordu’nun kıyı kesimlerinin yanı sıra doğal 
güzellikleri ile göz kamaştıran baraj 
ve göllerde de yapılarak büyük merak 
uyandırıyor. 
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Denizli 
Pamukkale 
Belediyesi

tunus’tan altın madalyayla döndü

Antalya  
Konyaltı 
Belediyesi

GüREŞçİlERdEN ANlAMlı zİyAREt

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 
Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü güreş 

Pamukkale Belediyespor Kulübü’nün 
tekerlekli sandalye basketbol takımında 
forma giyen Filistinli Fadi Gameel 
Shaban El Deeb, basketbolun yanı 
sıra çeşitli atletizm branşlarında da 
mücadele ediyor. Tunus’ta 18-22 Mart 
tarihleri arasında düzenlenen 2021 
Dünya Para Atletizm Grand Prix’te boy 
gösteren Fadi, Filistin Milli Takımı adına 
gülle, cirit ve disk atma kategorilerinde 
yarıştı. Fadi, disk atma kategorisinde 
30.29 metrelik derecesiyle 
kategorisindeki 15 sporcuyu geride 
bırakarak altın madalya kazandı. 
Başarılı sporcu gülle ve cirit atmada da 
elde ettiği derecelerle beşinci oldu.
Fadi, geçen ay Filistin Paralimpik 
Komitesi tarafından 3 Temmuz-8 
Ağustos 2021 tarihleri arasında 
düzenlenecek Tokyo 2021 Yaz 
Olimpiyatları’na davet edilmişti.

takımı sporcularıyla bir araya 
gelerek, bu yıl yapılacak güreşlerde 
başarılar diledi. Ata sporu güreşi 
her zaman desteklediklerini belirten 
Başkan Semih Esen, geçtiğimiz yıl 
pandemi koşulları nedeniyle yağlı 
güreşlerinin yapılamadığına dikkat 
çekti. Alınan kararlar doğrultusunda 
güreşlerin bu yıl yapılacak 
olmasından dolayı hem sporcuların 
hem de güreş camiasının büyük 
mutluluk duyduğunu belirten 
Başkan Esen, “Konyaaltı Belediyesi 
olarak güreş takımımızı yeniden 
yapılandırdık. Bünyemizde Furkan 
Durmuş Altın ve Okan Acar 
gibi genç ve gelecek vaat eden 
sporcularımız bulunuyor. Tüm 
sporcularımıza sağlıklı ve başarılı bir 
sezon diliyorum” dedi.
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