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Çok özel hazırlandığımız,  
çok heyecan duyduğumuz,  
her ayrıntısının mükemmel olması 
için çok emek verdiğiniz zamanlar 
ve o an sizinle orada olmasını çok 
istediğiniz insanlar vardır.

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim 
Ödülleri Töreni 9. yılına geldi ve 
bizim heyecanımız da onunla 
birlikte her geçen yıl daha da 
büyüdü. O akşam hepinizle orada 
bir arada olabilmeyi çok istiyoruz.

Tören için sabırsızlanıyoruz ama 
dergiyi de size en iyi içerikle sunma 
gayretindeyiz her zaman.

Özelkalem Dergisi’nin bu sayısını 
Ödül Töreni’nin telaşıyla ve 
heyecanıyla  hazırladık. Törende 
sizlerle bir araya gelmemize çok 
az zaman kala bu sayımızın kapak 
kenti olan Bartın’a gittim. 

Ne iyi oldu da bizi davet etti Bartın 
Belediyesi. Ne iyi ettim de gittim. 
Bartın Belediye Başkanı Sayın 
Cemal Akın ile hem kenti gezdik 
hem de gördüklerimizle çok mutu 
oldum. Özelkalem’in ilk sayısından 
bu yana hep dile getirdiğimiz ve 
çok değerli akademisyenlerle 
bir projeye dönüştürmeye karar 
verdiğimiz Güzel Bir Türkiye Kentsel 
Güzelleştirme Projesi için Bartın’ın 
ne kadar harika bir seçenek 

olduğunu düşündüm.

Kentine sevgiyle, saygıyla sahip 
çıkan, kendine kentine adayan, 
kentinin bugününe değil bütün 
ömrüne hizmet etmeyi benimseyen 
bir belediye başkanının nasıl 
bir fark yaratabileceğini somut 
örnekleriyle gördüğüm için de çok 
mutlu oldum, umutlandım.

Buradan bir kişiye daha özel 
olarak teşekkür etmek istiyorum. 
Belediye başkanlarının başarısı 
elbette onların eğitimine, 
kültürüne, vizyonuna, karakterine, 
deneyimine bağlıdır ama ekiplerinin 
de bu başarıda payı çok büyüktür. 
Bartın Belediyesi Özel Kalem 
Müdürü Sevgili Sevgi Salcı’ya; 
işini bu kadar severek yaptığı, işi 
konusunda bu kadar özenli olduğu, 
işinin kapsamını çok aşacak bir 
bilgiye ve kültüre sahip olmayı 
önemsediği için, mütevazılığıyla ve 
eşsiz hikaye anlatıcılığıyla ortaka 
koyduğu rehberlik için çok teşekkür 
ediyorum.

Bir sonraki sayımız Özelkalem 
Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri 
Töreni’nde dağıtılacak. O özel 
gecenin büyük coşkusunu 
paylaşabilmek üzere sizleri 
orada ağırlamaktan büyük gurur 
duyacağız.
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Küreselleşme, kentlerimizin 
tarihi mirasını, kültürünü 
ve günlük yaşam pratiklerini 
nasıl etkiliyor? Bu konuyu 
derinlemesine ele almaya 
hazırlanan Dünya Tarihi 
Kentler Birliği’nin 16. 
konferansı, 2018 yılında 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde Bursa’da 
gerçekleştirilecek. Konferansın 
ayrıntılarının konuşulduğu 
yönetim kurulu toplantısı, 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Recep Altepe’nin 
ev sahipliğinde yapıldı.

Çok köklü ve çok katmanlı bir 
tarihi bulunan Bursa, tarihi kentler 
bakımından da çok önemli roller 
üstlenmiş durumda. Kent şimdi 
de 2018 yılında yapılacak olan 
tarihi bir toplantıya hazırlanıyor. 
‘Küreselleşmenin Kültürler ve 
Yaşam Üzerindeki Etkileri’ teması 
ile düzenlenecek olan konferansa 
yönelik yönetim kurulu toplantısını 
Bursa’da gerçekleştiren Dünya 
Tarihi Kentler Birliği temsilcileri 
Japonya Kyoto Belediye Başkan 
Yardımcısı Satoshi Uemura ve 
Dünya Tarihi Kentler Birliği Genel 
Sekreteri Shigenori Shibata, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi ziyaret etti. Başkan 
Altepe ile Büyükşehir Belediyesi 
Yeni Hizmet Binası’nda görüşen 
Kyoto Belediye Başkan Yardımcısı 
Uemura ve Genel Sekreter 
Shibata, ziyaretinde, ÇEKÜL Vakfı 
ve Türkiye Tarihi Kentler Birliği 
Danışma Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Metin Sözen ile Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı 

Ahmet Erdönmez de yer aldı. 
Tarihi Kentler Birliği faaliyetlerinin 
değerlendirildiği görüşmede Dünya 
Tarihi Kentler Birliği’nin kurucu 
kentlerinden Kyoto’nun Belediye 
Başkan Yardımcısı Satoshi Uemura 
ve Dünya Tarihi Kentler Birliği Genel 
Sekreteri Shigenori Shibata, Bursa’yı 
çok sevdiklerini dile getirdi. Bursa’da 
gerçekleştirilen yönetim kurulu 
toplantısının ardından kentin tarihi 
ve kültürel mekanlarını da gezen 
konuklar, şehri çok beğendiklerini 
söyledi.  
Konuklarına kenti tanıtan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Osmanlı’nın başkenti Bursa’nın hem 
tarihi hem kültürel ve hem de doğal 
güzelliklerinin olduğunu ifade ederek, 
her geçen gün şehrin değerinin 
arttığını da sözlerine ekledi. Başkan 
Altepe, Bursa’nın misafirperver 
bir kent olduğuna da değinerek, 
2018 yılında yapılacak ‘Dünya Tarihi 
Kentler Birliği’nin 16. konferansının 
çok iyi geçeceğine inandığını belirtti. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe

BURSA’DA 
‘TARİHİ’ 
ANLAR
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Kent meydanları konusu, son 
yıllarda ülkemizdeki pek çok 
kentin önemli gündem konusu. 
Meydanı olmayan bir kent, 
nasıl sosyalleşebilir, konuşabilir, 
gülebilir, paylaşabilir ki? 
Mersin’e büyük bir meydan 
kazandırmak üzere harekete 
geçen Mersin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın 
Burhanettin Kocamaz da 
meydanların kente katkısını iyi 
bilen yerel yöneticilerden birisi.

Bir kentte o kentin atar damarı 
rolündeki meydanın inşa edilmesi 
yeterli değil elbette. O meydanın 
nereye inşa edileceği de en az o 
kadar önemli. Herkes tarafından 
kolay erişilebilir olmalı, hayat dolu 
bir yer olmalı, yeterli büyüklükte 
olmalı, kenti her önemli günde 
temsil potansiyeline sahip olmalı 
ve tabii ki kenti en iyi şekilde 
yansıtmalı. Mersin’de kentsel 
düzenlemeler yapılırken, yıllardır 
göz ardı edilen ve şehrin kalbi 
olabilecek nitelikteki Tevfik Sırrı Gür 
Stadı’nın kent genelindeki meydan 
eksikliğinin giderilmesi amacıyla 
kent meydanı yapılması hakkındaki 
karar Mersin Büyükşehir Belediye 
Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. 
Mersin, bu karar ile toplumların 
sosyalleşme merkezi olması 
bakımından büyük önem taşıyan 
bir projeye daha adım atmış oldu. 
Araştırmalar ve değerlendirmeler, 
Mersin Kent Meydanı için en 
uygun noktanın Tevfik Sırrı Gür 

Stadı’nın bulunduğu alan olduğunu 
gösterdi. Akdeniz Oyunları’na 
ev sahipliği yapan 25 bin kişilik 
Mersin Stadyumu’nun kentin spor 
merkezi ihtiyacını karşılayabiliyor 
olması ve ekonomik ömrünü 
doldurmuş durumdaki Tevfik 
Sırrı Gür Stadı’na olan ihtiyacın 
ortadan kalkması nedeniyle söz 
konusu alanın Mersin’i geleceğe 
taşıyabilecek bir meydan olarak 
düzenlenmesi yönünde ilk adımlar 
atıldı. Mecliste kabul edilen kent 
meydanı kararı hakkında konuşan 
Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Burhanettin Kocamaz, 
“Defalarca konuştuğumuz bir 
konu bu ve arkadaşlarımız da bu 
hafta TOKİ ile bir araya geldiler.” 
dedi. Yoğunlaştırılan çalışmalar 
sonucunda, Müftü Deresi Kentsel 
Tasarım Projesi içerisinde kalan 
bu alanın, kent meydanı olarak 
planlanması ile bütüncül bir 
projenin üretilmesi süreci devam 
ediyor.

MERSİN’DE 
ÖNEMLİ BİR 
GELİŞME 
‘MEYDAN’A 
GELDİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz





10 ozelkalem.com.tr

BELEDİYELERDEN HABERLER

Kardeşlik ne güzel şey. 
Kardeşin kardeşi sevmesi, 
koruması, onun iyiliği için 
elinden ne geliyorsa yapması 
ne harika bir şey. Kardeş 
belediyelerin de birbirilerine 
destek eli uzatması, sayısız 
çocuğun ve gencin hayatını 
değiştirebilecek bir şey. 
Yayladere Belediye Başkanı 
Sabri Akyürek de ilçeye kültür 
merkezi kazandıran kardeş 
Kadıköy Belediyesi’ne açılışta 
gönülden teşekkür etti.

Kardeş belediyelerle işbirliği çerçevesinde 
Bingöl Yayladere Belediyesi’nin talebi 
doğrultusunda projesi ve inşaatı Kadıköy 
Belediyesi tarafından yapılan Yayladere 
Kültür Merkezi’nin açılışı, Yayladere 
Belediye Başkanı Sabri Akyürek’in ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. Çevre 
köylerden çok sayıda kişinin de 
büyük ilgi gösterdiği açılışa Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da 
katıldı. Yayladere Belediye Başkanı 
Sabri Akyürek, aylardır bu  açılışa 
hazırlandıklarını, çok büyük emeklerle bu 
merkezi yaptıklarını belirterek, “Kardeş 
Belediyemiz Kadıköy Belediyesi ikinci 
elimiz oldu.” dedi. Oldukça meşakkatli 
bir süreçten sonra kültür merkezinin 
yapıldığını belirten Başkan Akyürek, 
“Başkan ve abim demekten onur 
duyduğum Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu’nun kapısını her 
çaldığımızda bizi boş göndermeyen 
tavrından ve desteklerinden dolayı şahsım 
ve halkım adına şükranlarımı sunuyorum. 
Yayladere Kültür Merkezi toplumsal 
gerektirdiği etkinliklere ortam sağlayacak, 
eğitim ve kültür faaliyetleri ile örnek teşkil 
edecektir.” diye devam etti konuşmasına. 

Merkezin açılışında konuşan Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da 
açılışa katılan herkesi selamlayarak, 
“Kadıköy ile Yayladere’nin geçmişi 
aslında 100 yıl öncesine dayanıyor. 
Haydarpaşa Garı’nın yapımında 
Yayladereli taş ustalarının büyük 
emeği var. Yayladereli taş ustalarının 
Kadıköy Yeldeğirmeni’ne yerleşmesiyle 
beraber Kadıköy ile bu ilçe arasında 
çok yakın bir bağ oluştu. Kentlerin 
birbirlerini tanımasının, kültür 
alışverişinde bulunmasının gelecekte 
bize pırıl pırıl bir gelecek sağlayacağını 
düşünüyoruz. Siz eğer çocuklarınızı 
müzik ve spor ile yetiştirirseniz aydınlık 
gelecek yaratırsınız. Teröre şiddete 
karşı olduk, her zaman demokrasiden 
yana olduk. O nedenle bu kültür 
merkezinin ilçeye iyilik, güzellik ve 
demokrasi getireceğine inanıyorum.” 
dedi. Çeşitli kültür sanat etkinliklerine 
ve kurslara ev sahipliği yapacak olan 
970 metrekare alana kurulu Yayladere 
Kültür Merkezi’nde iki çok amaçlı 
salon, kütüphane, bilgisayar odası, 
spor salonu ve bilgisayar laboratuvarı, 
mutfak ve misafir ağırlama odaları da 
yer alıyor.

Yayladere Belediye Başkanı Sabri Akyürek

BİNGÖL’E 
KARDEŞ 
SEVGİSİ



RÖDER Yapı Sistemleri; kapalı alan 
ihtiyaçlarınızı en kısa sürede ve en göz 
alıcı şekilde hizmet etme anlayışıyla 
etkinlerinizde heyecanınıza ortak oluyor.
Dünya çapında 30’u aşkın şubesi ve 
500’den fazla kendini işine adamış 
çalışanıyla; yalnızca kiralama değil, 
planlama desteğimizle her zaman 
yanınızdayız.

Her kentin büyük 
heyecanları olur

‣Açılış Törenleri
‣Ödül Törenleri
‣Festivaller
‣Spor organizasyonları
‣Kurtuluş günü törenleri
‣Anma törenleri
‣Sergiler
‣Fuarlar
‣Resmi davetler 
‣Ramazan Çadırları

Nasıl bir çadıra 
ihtiyacınız var

www.roder.com.tr    0216 340 89 10
Akasya Acıbadem Çeçen Sokak, Kent Etabı A Kule Kat:18 D:62 Üsküdar İstanbul
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Çevre konusunda bu kadar çok 
kişi ve bu kadar çok kurum bu 
denli yüksek sesle gerçekleri, 
sarsıcı olasılıkları herkesin 
duymasına çabalıyorken 
yerel yöneticilerin bu konuya 
ilgisiz kalması beklenebilir 
mi? Çevrenin korunmasında 
en etkili yöntemlerden biri 
olan ‘yeşil enerji’ konusu, 
Küçükkuyu Belediye Başkanı 
Cengiz Balkan’ın da uzun 
zamandır gündeminde. 
Geçtiğimiz günlerde 
Küçükkuyu Belediye’sinin 
ev sahipliğinde bu alanda 
çok önemli bir çalıştay 
gerçekleştirildi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları 
Koruma Derneği’nce yürütülen 
ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı’nca da desteklenen 
‘Birlikte Yeşil Enerjiye’ projesi 
kapsamında, proje ortağı olan 
Küçükkuyu Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde ‘Enerji Kooperatifleri 
Çalıştayı’ gerçekleştirildi. 
Küçükkuyu Zeytin Kültür Merkezi’de 
yapılan Çalıştay’da, Türkiye’nin 
farklı üniversitelerinde bilim 
adamları, kamu görevlileri, yerel 
yönetimler, Enerji Kooperatifleri ve 
Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri 
konuşmacı olarak yer aldı. ‘Birlikte 
Yeşil Enerjiye’ projesi kapsamında 
bölgede iklim değişikliği ile 
mücadele etmek için bir araya 
gelen sivil toplum kuruluşlarının 
oluşturduğu ‘İklim İçin STK Ağı’nın 
da destek verdiği Çalıştay, bölgede 
ilk olması açısından oldukça 
önemliydi. Açılış konuşmalarını 
Küçükkuyu Belediye Başkanı 
Cengiz Balkan, Kazdağı Doğal ve 
Kültürel Varlıkları Koruma Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla 

Doğan ve Küçükkuyu Belediyesi 
Proje Sorumlusu Cansu Polat 
yaptı. Konuşmacıların tümü 
iklim değişikliğinin yarattığı 
yıkıcı sonuçlara, yeşil enerjinin 
hayati önemine ve yeşil enerji 
üretiminde kooperatiflerin büyük 
rolüne değindi. Çalıştay’a katılan 
Seferihisar Belediye Başkanı 
Tunç Soyer ve Ege ve Marmara 
Belediyeler Çevre Belediyeler 
Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu 
da enerji kooperatiflerinin 
çoğalmasının ve bir an önce 
üretime geçmelerinin önemini 
vurgulayarak kamuyu da 
kooperatiflerin önünü açmak 
üzere göreve çağırdı. 
Çalıştayın yerel yönetimlerin 
yeşil enerji uygulamalarına 
geçişlerini hızlandırmasına 
katkıda bulunacağını söyleyen 
Küçükkuyu Belediye Başkanı 
Cengiz Balkan, bütün yerel 
yöneticilerin bu alanda 
hızla harekete geçmesinin 
pek çok olumsuz sonucu 
değiştirebileceğini de dile getirdi.

Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan

KÜÇÜKKUYU’DA 
BÜYÜK ADIM
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Tarihi değerlerin, Avrupa’nın 
pek çok yerinde günümüz yaşamı 
için büyük maddi değerlere 
dönüştürüldüğü etkileyici 
projelere sayısız örnek verilebilir. 
Tarihi alanları hem yerli hem 
de yabancı turist için çekim 
noktası haline dönüştürmek, o 
kentin geçmişine olduğu kadar 
bugününe ve geleceğine de 
büyük kazanım sağlar. Tekkeköy 
Belediye Başkanı Hasan Togar 
da tam olarak bu yaklaşımla 
Tekkeköy Mağaraları’ndaki on 
binlerce yıl öncesinin yaşamını 
canlandırmaya karar verdi.

İnsanlık tarihinin bilinen en eski 
yerleşim yerlerinden biri olan 
Tekkeköy Mağaraları’nın bulunduğu 
Arkeoloji Vadisi’ne, Açık Alanlı 
Arkeoloji Müzesi yapılacak.
Samsun’un 14 kilometre doğusunda 
yer alan ilçedeki Fındıcak ve Çınarlı 
Derelerinin suladığı vadi boyunca 
yükselen kaya kitlelerinde oyulmuş 
bu mağaraların MÖ 15000 ile MÖ 
60000 yıllarına ait olduğu tahmin 
ediliyor. Tekkeköy Belediye Başkanı 
Hasan Togar, eski dönemdeki 
hayatı açık alanlı bir müze yaparak 
canlandırmak istediklerini söyledi 
ve “Müzede eski dönemleri 
anlatan maketler bulunuyor. En 
büyük hayalimiz bunları, bu alanda 
oluşturabilmek. İnsanlar burayı 
ziyaret ettiğinde, burada en eski 
dönemden günümüze kadar yaşayan 
insanların hayatının anlatıldığı Açık 
Alanlı Arkeoloji Müzesi yapmak 
istiyoruz. Fiziki alanımız bunu 
yapmaya uygun. Alanın karşısında 
kalan yerleri de kamulaştırabilirsek 
projeyi düşündüğümüz şekilde 
yapabiliriz. 2015 yılında resmi olarak 

kuş cennetine 20 bin kişi gitmiş. 
Bizim mağaraların bulunduğu 
Arkeoloji Vadisi’ni ise yerli yabancı 
180 bin kişi ziyaret etmiş. Buraya 
herkes ilgi gösteriyor. Biz de 
buraya hem maddi hem de manevi 
anlamda emek harcıyoruz.” dedi. 

Arkeoloji Vadisi’ni Dünya Kültür 
Mirası Listesi’ne sokmak için 
tekrar başvuru yapacaklarının 
da söyleyen Başkan Togar, 
“Burası, Nuh Tufanı’ndan sonra 
insanoğlunun yaşamaya başladığı 
üç yerleşim yerinden biri olarak 
belirtiliyor. Katlı mağaralardan 
dolayı da katlı yaşama geçilen ilk 
yer olarak nitelendiriliyor. Burası 
için UNESCO’ya bir başvuru 
gerçekleştirmiştik. İkinci bir 
başvuru daha yaparak burayı Dünya 
Kültür Mirası Listesi’ne sokmaya 
çalışacağız.” diye konuştu. 
Arkeoloji Vadisi’nden çıkartılan 
tarihi eşyalar Tekkeköy Belediyesi 
tarafından 22-29 Ekim tarihleri 
arasında yapılacak uluslararası 
kongrede sergilenecek.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar

TEKKEKÖY’DE 
MAĞARA 
YAŞAMI 
BAŞLIYOR
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BELEDİYELERDEN HABERLER

Günümüzde teknolojinin 
sağladığı özgürlük sayesinde 
ofise gitmek zorunda 
kalmadan herkes her yerde 
çalışabiliyor. Peki belediyeler 
bu yeni nesil çalışma hayatı 
ve yeni neslin ortak proje 
üretmek üzere ortam arayışı 
doğrultusunda nasıl bir 
evrim geçiriyor? Kadıköy 
Belediye Başkanı Sayın Aykurt 
Nuhoğlu, İDEA projesi için 
“geleceğin projesi” diyor.

Serbest çalışanların, ofisi 
olmayanların ve öğrencilerin çalışma 
yapacakları mekan arayışına çözüm 
olarak Kadıköy Belediyesi tarafından 
inşa ettirilen ortak çalışma alanı 
İDEA Kadıköy hizmete açıldı. 
Kadıköy Moda’da oldukça geniş ve 
refah bir alana kurulan İDEA Kadıköy, 
iki katlı bir binada hizmet veriyor. 
600 metre karesi kapalı, 800 metresi 
açık olmak üzere toplam 2 bin 400 
metre kareden oluşan Kadıköy İDEA 
oldukça geniş bir çalışma alanı 
imkanı sunuyor.

İDEA Kadıköy’ün işlik adı verilen üst 
katından, belirli bir ücret dahilinde 
kayıtlı kullanıcılar yararlanabiliyor. 
Bu bölümde çalışma alanlarının yanı 
sıra kullanıcıların özel eşyalarını 
koyabilecekleri dolaplar da var. 
Kullanıcıların ücretsiz internet 
hizmetinden faydalanabildiği bu 
bölümde iki adet de toplantı odası 
yer alıyor. 

Etkinlik odalarında sinevizyon 
gösterimleri, panel, söyleşi 
ve toplantı gibi etkinlikler 
düzenlenebiliyor. En alt katta 
yer alan aşlık, geniş bir mutfak 
alanını kapsayacak ve bu alanda 
mutfak sanatları eğitimleri de 
düzenlenecek. İDEA Kadıköy’de 
ayrıca bir de çocuk oyun evi 
bulunuyor. İDEA Kadıköy hakkında 
konuşan Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu, “Bu proje aslında 
geleceğin projesi. Burası sadece 
çalışma alanı değil. Çağımız bilgi 
çağı. Dünyada bilgi ile zenginleşen 
ülkeler, bilgi bakımından 
zenginleşiyor. Diğerleri çok yoksul 
kalıyor. Bursa, dünyada bizi daha 
güçlü hale getirebilecek bir proje. 
Biz sadece ilk hareketi sağladık. 
İlk hareketle beraber çalışma 
hayatındaki alanlar değişecek. Buna 
benzer projeler var ama bu derece 
kapsamlı projeler yeni.” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu

KADIKÖY’ÜN 
EŞSİZ BİR 
‘İDEA’SI  
VAR
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BARTIN BELEDİYE BAŞK ANI CEMAL AKINKapak Konusu

BU İŞ 
ÇALIŞARAK 
OLUYOR
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BARTIN BELEDİYE BAŞK ANI CEMAL AKIN

Özelkalem’in bu sayısında 
kapağımızı Bartın’a açtık. 
Bartın Belediye Başkanı 
Sayın Cemal Akın’ı 
ziyaret ettik. Kendisi 
bütün samimiyetiyle bize 
Bartın’da yapabildiklerini, 
yapmak istediklerini, 
büyük bir heyecanla 
gerçekleştirebilmeyi 
hayal ettiklerini anlattı. 
Birlikte şehri dolaşma 
fırsatı da bulduk. İlk kez 
gittiğim Bartın’dan, ‘güzel 
bir Türkiye’ hayalimiz 
bakımından da büyük bir 
mutlulukla ve  
heyecanla döndüm. 

Pek çok yerde şehrin 
simgesi haline gelmiş ya 
da öyküleri olan heykeller 
var. Halkın nefes alacağı 
ve sosyalleşeceği pek 
çok buluşma noktası var. 
Doğası çok etkileyici. 
Engelliler için çok şık 
ve her detayı özenle 
düşünülmüş bir kafe var. 
İnsan burada kendisini 
sahiden de huzurlu, 
mutlu, sağlıklı hissediyor. 
Başkan’ın ekibi de 
harika insanlarla, işini 
çok severek yapan iyi 
insanlarla dolu.

Kapak Konusu

EYLÜL 2017
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yaşımda annem rahmetli oldu. Kız 
kardeşim üç yaşındaydı. Babamla 
beraber fırına gitmeye başladım. 
Saat dörtte fırına gidip sekize kadar 
çalışırdık. Sekizden sonra babam yirmi 
otuz tane simit verirdi. Çocuklar simit 
satardı o dönemlerde. Anne babaları 
onları para kazanmayı öğrensinler 
diye gönderirlerdi. Ben de onlardan 
biriydim. Lise sona kadar böyle devam 
etti. Mühendisim ama aynı zamanda 
iyi bir fırıncı ustasıyım. Bu günlere hep 
çalışarak geldim. Dört nesildir esnafız 
biz. Lise ikide turizm ticaret meslek 
yüksek okulunu kazandım, babam 
göndermedi. Mühendislik olsun istedi. 
İstanbul’da dershaneye gittim. Elektrik 
mühendisliği bölümünü kazandım. Okul 
bittikten sonra bir yıl İstanbul’da Osman 
Abinin yanında çalıştım mühendis 
olarak. Orada ameleliği de öğrendim. 
Bir yıl sonra Bartın’a döndüm. Yurt 
dışına gitmek istiyordum ama babam 
göndermedi, yanımda dur dedi. 

Çocukluğunuzdan itibaren aklınızda 
belediye başkanlığı var mıydı? 
Yoktu. Bir belediye başkanımız vardı; 
Davut Fırıncıoğlu. Davut Amca bizim 
fırına çok gelirdi. Fırında öğlenleri köfte 
ekmek, balık ekmek, zeytin ekmek 
yerdik. Zaman zaman o da katılırdı bize. 
Çok severdim Davut Amcayı. Ondan 
etkilenmiş olabilirim. Siyasi hayatım 

Sayın Başkan, Bartın’da doğup 
büyümüşsünüz. Yaşamınızın belediye 
başkanlığı kısmına kadarki bölümü 
nasıldı? 
1959’da Bartın’ın Karaköy mahallesinde 
doğmuşum. On yedi dönüm bir arazi 
içindeki iki katlı bir evde, büyükbabam, 
babaannem, iki halam, rahmetli 
annem, babam, bir kız kardeşimle 
büyük bir ailede büyüdüm. Tavuklar, 
kediler, köpekler, inekler, meyve 
ağaçları, sebze bahçeleri olan bir 
evde geçti çocukluğum. Babam ve 
büyükbabam fırıncılık yapardı. Sekiz 

1974’te ülkü ocakları gençlik hareketi ile 
başladı; 14 yaşımda yani. Babam üçüncü 
sınıftan ilkokulu bırakmış, sonradan 
bitirmiş. Çok akıllıdır, hemen iş hayatına 
atılmış. Evimizde kitap okuyan falan yok. 
Ben ise tam tersi, çok kitap okumaya 
başladım. Namık Kemal Kaya diye bir 
abimiz vardı, edebiyat öğretmeni, o 
bize çok kitap okuturdu. İlk okuduğum 
kitap çok ağır bir kitaptı; Maksim Gorki, 
Ana. Çok zorlanmıştım ama sonra bir 
gecede bir kitap okur hale gelmiştim. 
Kompozisyonum gelişmeye başlamıştı. 
Okudukça gelişiyordum. Sonra 
üniversitede de gençlik hareketlerinin 
başındaydım.

Militandınız yani! 
Yoo, genç ülkücü hareketin başındaydım. 
Sonra askerlik hayatı. İhtilal oldu. 1985’in 
sonuna doğru Bartın’a döndüm ve bir yıl 
içinde işe başladım. Elektrik mühendisi 
olarak bir yandan proje yapıyordum 
bir yandan da elektrik malzemesi 
satıyorduk. 1988’de babamla kendi 
arsamızda on iki dairelik inşaat işine 
başladık. Şu anda oğlum devam ettiriyor. 
1991’de Milliyetçi Hareket Partisi Bartın 
İl Başkanı oldum. O zaman merkezde 
%0.5 oyumuz vardı; 176 oy. On bir yıl il 
başkanlığı yaptım. Teşkilatı kurmak bize 
nasip oldu arkadaşlarımızla. Hep beraber 
çalıştık. Sonra o arkadaşlarımla bir kaç işi 
beraber yapmaya başladık. O arada farklı 

Kapak Konusu

“Bir belediye 
başkanımız vardı; Davut 

Fırıncıoğlu. Davut 
Amca bizim fırına çok 

gelirdi. Fırında öğlenleri 
köfte ekmek, zeytin 

ekmek yerdik. Zaman 
zaman o da katılırdı 
bize. Çok severdim 

Davut Amcayı. Ondan 
etkilenmiş olabilirim.”
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iş ortaklılarımız oldu. Hala devam eden 
görüntüleme merkezlerimiz var. Mobilya 
beyaz eşya elektronik gibi işlerimiz 
de devam etti. İl başkanları eğer aday 
bulamazsa kendisi aday olur, MHP’de 
öyledir. 1994’de meclis üyesi adayı, 
1995’te milletvekili adayı oldum, %3,3 oy 
aldım. 1999’da aday çıkmayınca tekrar 
belediye başkanı adayı oldum. Sonuç 
%22.2 oy. 2002’de tekrar milletvekili 
seçimlerinde Türkiye genelinde %13.2 ile 
en yüksek oyu aldık.

1999’da başkan seçilemediniz mi? 
Hayır seçilmedim. Başka aday 
çıkmadığı için aday olmuştum ama o 
günkü şartlarda yine de yüksek bir oy 
aldık, ikinci parti olmuştuk. 2007’de 
milletvekili adayı oldum ve yine çok az 
bir oyla kaybettim. Türkiye genelinde 
yine %10’un altındaydık. Sonra hiç 
düşünmediğim bir dönemde halkın 
da çok istemesiyle tekrar aday oldum. 
2009’da bu kez %39.9 oy alarak belediye 

başkanı seçildim. 2014 seçimlerinde 
%45.9 ile kazandım. Bartınlılar bilir, 
biz halkımıza üç şeyi hiç sormayız; 
nerelisin, adın ne, siyasi görüşün 
ne? Ne siyasi hayatımın herhangi 
bir döneminde ne de belediye 
başkanlığım süresince hiç sormadım. 
Hem iş hem de siyasi hayatımda hep 
çok çalıştım. Bana gün yetmiyor. 
Zaman yetmiyor.

İlk adaylığınızda kazanmış olsaydınız 
Bartın’da değişen ne olurdu? 
Her belediye başkanı göreve iyi şeyler 
yapmak için gelir. Herkesin farklı 
hedefleri ve vizyonu vardır. 1999’dan 
beri görevde olsaydık  herhalde 
çok daha fazla şey değişirdi. Bunu 
görüyorum. Belediyede 36 senedir 
çalışan arkadaşlarımız var, onlar da 
bunu görüyor. Bu iş çalışarak oluyor. 
Mesela göreve geldiğimizde Ar-Ge 
yoktu belediyede. Ar-Ge merkezimizi 
kurduğumuzda siyasi olarak şunu 
kullandı karşıt partililer; ‘araklama 
götürme merkezi’ dediler. Halbuki Ar-
Ge’de çalışanlar zaten belediye çalışanı 
idi. Yani algı meselesi bu iş. Ardından 
bir de proje bürosu oluşturduk. 
Başlarında bir mühendis arkadaşımız 
var, makine mühendisimiz, elektrik 
mühendisimiz, mimarımız, peyzaj 
mimarımız, şehir plancımız var. Ben 
katılıyorum istişare toplantılarımıza, 
bir başkan yardımcımız teknik destek 
veriyor. Fen işleri, su işleri geliyor. 
Katılımlı bir toplantı yapıyoruz her 
hafta, bazen iki ya da üç gün olabiliyor. 

Dışarıdan da destek alıyoruz. Daha sonra 
iki büroyu Ar-Ge ve Proje Bürosu olarak 
birleştirdik. Yaptığımız alanların hepsi o 
proje bürosundan çıktı. Herkesin katkısı 
ile oldu bu işler. Tabii ki bu işler para ile 
oluyor. İstediğiniz kadar proje üretin, 
eğer paranız yoksa yapamazsınız. Göreve 
geldiğimizde yüklü bir borcumuz vardı; 
piyasaya, çalışanlara, sigortaya... Hala 
devam eden bazı borçlarımız var ama çok 
büyük bir bölümünü bitirdik, rahatladık. 
Ben bir yıl hiç bir iş yapmadım. Sadece 
çöp topladım, tamir yaptım, çocuk parkı 
yaptım. İlk önce bütçemizi düzelttik. 
Elbette ticaretten gelmiş olmam ve aynı 
zamanda teknik eleman olmam da etkili 
oldu sanırım bunda. Beş yaşında ticarete 
başlamış biri olarak parayı kullanmayı iyi 
biliyorum. Bütçeyi de iyi bildiğim çok net 
görünüyor şu an Bartın’da.

Başkanım sen bu işleri nasıl yapıyorsun 
diye soruyorlar; ama hibe alıyorum 
ama Avrupa Birliği kredisi alıyorum, 
yapıyorum. Enteresan başka bir şey 
söyleyeyim. Ben vatandaştan yol katkı 
parası almıyorum. 400 kilometrelik yol 
yaptık, bir kuruş para almadık. Göreve 
gelirken bir söz vermiştim. Bartın’da 
karanlık nokta bırakmayacağım, kadınların 
gidemediği nokta bırakmayacağım 
demiştim. Bunu sağladım. Bir belediye 
başkanı için en zor olan şey yer 
altında çalışmaktır. Yer altına indik, 
su meselesine el attık. Bartın’da su 
arıtılamayacak noktadaydı. Evlere hem 
bulanık su geliyor hem de yetmiyordu. 
Su bulmak gerekiyordu ama Bartın 

Kapak Konusu

EYLÜL 2017

“Ar-Ge merkezimizi 
kurduğumuzda 

siyasi olarak şunu 
kullandı karşıt 

partililer; ‘araklama 
götürme merkezi’ 

dediler.”
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bölgesinde su yok. Çayır Köyü’nde su 
bulduk. 14 bin ton su geldi şu ana kadar, 
şimdi 20 bin tona çıkarıyoruz. Bartın’da 
herkes evinden suyunu içebilir durumda 
artık. Kanalizasyonumuz şu gördüğünüz 
güzelim ırmağa akıyordu. Ben bu 
ırmaklarda büyüdüm, bu ırmaklarda 
yüzmeyi öğrendim, balık tuttum ama 
artık yanından geçerken bile tiksinir 
olmuştuk. Altı ay öncesine kadar her gün 
3 bin ton kanalizasyon akıyordu içine. 
Utanıyorduk bunu söylemeye. Bir Avrupa 
Birliği projesi yaptık. Yaklaşık 31 milyona 
tekabül eden bu proje ile parasını da 
çıkarttık.

%9’u bizim, %6’sı Çevre Bakanlığının, 
%85’i de Avrupa Birliği katkısı ile oldu, 
zor oldu ama oldu. Bartın’da kanalizasyon 
ırmağa akmıyor şimdi. İnkumu’na 
kokudan girilmiyordu. Evlere su basılan 
su kuyularının yanlarından maalesef 
kanalizasyon geçiyordu. Kanalizasyonun 
üzerinden atlıyordu insanlar. Bunu da özel 
ilişkilerimizle diğer projeye dahil ettirdik 
ve burayı da yaptık bitirdik. Girmeye çok 
çekindiğimiz en önemli meselelerimizden 
biri de doğalgaz meselesi idi. Doğalgazı 
yapabilmeniz için 400 km yol yapmanız 
gerekiyor; buradan İstanbul kadar. 600 
km kaldırım yapacaksınız; buradan 
Konya kadar. Nasıl yapacaksınız? Bunun 
dedikodusu ayrı, eleştirisi ayrı, parası 
ayrı mesele. Kış geliyor, yağmur yağıyor, 
çamur oluyor her yer. Yaz gelince güneş 
açıyor, rüzgar vuruyor, toz oluyor. Sürekli 
‘bu nasıl belediyecilik’ deniliyor. Halbuki 
biz doğal gaz getirmek için çalışıyoruz. 
Doğalgaz iki günde yapılıp bitirilecek 
bir hizmet değil ki. Bütçe de yok. Sıkıntı 
çekiyoruz. On beş sene öngörülüyordu, 
beş senede bitirdik. 

Başka bir önemli sorunumuz daha 
vardı bizim. Altmış üç yıl önce yapılmış 
bir itfaiyemiz vardı. Araçlar çıkış 

yapamıyordu. İtfaiyeyi sanayi bölgesine 
taşıyarak bu sorunu da çözdük. Üç 
milyon liralık bir proje ile itfaiyeyi de 
rehabilite ettik. Ekipman eksikti, 300 
bin liralık ekipman aldık. 800 milyon 
lira değerinde acil kurtarma aracı aldık. 
Önceden kazazedeyi kurtarmak üç saat 
sürerken şimdi bu süre üç dakikaya 
düştü. 

Bu çok hayati bir gelişme tabii. 
Bizim itfaiyemiz sadece yangına gitmiyor 
ki; kedi ağaçta kalıyor kediyi almaya 
gidiyor, köpeğe bir şey olsa köpek için 
gidiyor, orman yansa ormana gidiyor, 
eve yılan girse yılanı almaya gidiyor, 
kazaya gidiyor. Muhakkak yapmamız 
lazım, nihayetinde canlı varlık hepsi. 
Ulaştırma Müdürlüğü çok pejmürde bir 
yerdi. 

Belediyelerin ulaştırma birimlerinin 
personeli rahat çalışmıyorsa, siz orada 
iyi hizmet verme şansına sahip değilsiniz 
ki. Orada çalışan insanlar projeyi 
de orada yapacak, orada giyinecek, 
orada tamir işleri yürütülecek, orada 
marangozhane çalışacak, kaynakçılar ve 
elektrikçiler çalışacak yani orası  
Bartın’ın beyni olacak.

Kapak Konusu

Göreve  
gelirken bir söz 

vermiştim.  
Bartın’da 

karanlık nokta 
bırakmayacağım, 

kadınların 
gidemediği.
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Bizimki kırk beş yıl önce yapılmış bir 
alandı. Yeni yerine taşıdık. İnanın bu 
yaptıklarımız Bartın’ın en az elli yılını 
karşılayacak projeler. ‘Şimdilik olduğu 
kadar yapayım da üç sene sonra seçim 
var, o zaman duruma göre bir daha 
bakarız’ demedim asla, demeyeceğim 
de. Biz gelip geçiciyiz. Bugün ben 
olurum, yarın başkası olur ama Bartın 
durdukça bizim torunlarımız, onların 
torunları, başka insanlar yaşayacaklar 
burada. Türkiye’nin eksiklerinden biri 
de doğru yapılan işlerin sürdürülebilir 
olması için halkı da dahil etmek, bu 
yönde bir farkındalık yaratmak. Özellikle 
çocuklarda ve gençlerde bu farkındalığı 
yaratmak çok önemli.

Bana neye mal olursa olsun nihayetinde 
biz Bartın’a hizmet ediyoruz. Bu inançla 
çalışıyoruz. Bir piknik alanı yoktu 
Bartın’da. 11 bin metrekarelik alana 
Gazhane Parkı’nı yaptık. 

Şimdi 20 bin metrekarelik bir alan daha 
var, orayı da bir kaç ay içinde yapıyoruz. 
Kent müzesi yapıyoruz. Bir kentin 
mutlaka kent müzesi olmalı. Tarihle 
ilgilenen turist kenti nereden öğrenecek? 
Bir kültür yolu çiziyoruz ayrıca. 113 bin 
metrekarelik bir alanın bir tarafında 
25 bin metrekare çam ağaçları var, bir 
tarafta piknik alanları, bir tarafta macera 
parkları, Bartın’ın tarihi mimarisini 

temsilen iki katlı geleneksel Bartın 
evi, köy kahvesi, kümes hayvanları, 
iki ayrı köy meydanı, yürüyüş alanları 
olan, içinden nehir geçen, bütün 
Bartın’ı görebileceğiniz bir seyir kulesi 
bulunan ve daha pek çok şeyi barındıran 
bir projemiz daha var. Hep şunu 
söylüyorum; yer altını bitirmeden, yer 
üstüne başlayamıyorsunuz. Ben evlere 
çok sık giden bir belediye başkanıyım. 
2010 ile 2014 arası ekibimizle 700 evde 
21 bin kişi ile sohbet ettik. Hanımlar bize 
çok nazikçe ne derdi biliyor musunuz? 
‘Başkanım çamaşırlarımızı makineye 
beyaz atıyoruz, sarı alıyoruz. Gömleği 
balkona beyaz asıyoruz, siyah alıyoruz.’ 
derlerdi. Yani bu suyun rengi ne, bu hava 
kirliliği ne diye soruyorlardı bize. Artık 
bu şikayetler kalmadı. Bu asıl meseleleri 
ekibimizle birlikte çözdük çok şükür. 

Bartın benim için sürprizlerle dolu bir 
kent oldu. Beni çok şaşırttı. Pek çok 
açıdan tahminlerimin çok üzerinde 
bir kentle karşılaştım. İnsana huzur 
veren bir doğal güzelliği var. Gençlerin 
çok rahat ve mutlu yaşadığı bir 
kent gördüm. Kadınların bu kentte 
özgüveninin çok yüksek olduğunu 
gördüm. Bir kentin gençleri, çocukları, 
kadınları mutluysa, huzurluysa, 
kendilerini geliştirebilecek alanlar ve 
fırsatlar bulabiliyorsa belli ki o kentin 

Kapak Konusu

geleceği güzel olacaktır. Gençler ve 
kadınlar için bundan sonra sırada 
başka proje var mı? 
Bir projem vardı benim; hanımlar 
evde üretecekler, ben satacağım. 
Bu projeyi hayata geçirmek ve onları 
desteklemek için Bartın Belediyesi 
olarak bir dernek kurduk. Türkiye’nin 
her yerine gönderdiğimiz gibi yurt 
dışına da gönderiyoruz ürünlerini. Biz 
karşılıyoruz masraflarını. Elde ettikleri 
gelir kendilerine kalıyor. Ürettiklerini 
satabilecekleri üç ayrı yer açtık onlar 
için. 150 kişilik folklor grubumuz, resim 
grubumuz var. Kadınlara tam destek 
veriyoruz. 190 tiyatrocu arkadaşımız 
var. Sadece oynamıyorlar, eğitim 
de alıyorlar aynı zamanda. Sanatsız, 
kültürsüz, sporsuz asla olmaz bu iş. 
Belediye başkanlığı sadece yol, su, 
kanalizasyon değildir. Hepsine destek 
vereceğiz. Tenkit de alıyoruz bazen ama 
ben bunları yapmaya devam edeceğim. 
Otizmliler derneğine her türlü desteği 
veriyoruz, beraber çalışıyoruz, onlar için 
bir ritim kursu kurduk ve bunun ne kadar 
önemli olduğunu gördük. Onları yakinen 
tanıyorum, onlar benim evlatlarım. 
Çocuklar ve kadınlar için iki ayrı yer daha 
yapacağız biri dört, diğeri beş katlı. Planı 
yapılıyor şu anda. Kadınlar için kültür 
gezileri yaptık. Kastamonu’ya gidip tarihi 
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görsünler dedik. Doğayı görsünler dedik, 
Abant’a ve Gölcük’e götürdük; önce iki 
bin, sonra da tam iki bin beş yüz kişiyi. Bu 
yıl da beş bin kişiyi Samsun’a gönderdik. 
‘Niye Samsun’ diye soruyorlar. Samsun 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 
başladığı yer. Bu nedenle Samsun’u da 
görsünler istiyorum. 

Başka yerler görmek, başka bakış 
açıları edinmek, başkalarının nasıl 
yaşadığına bakmak ve başkalarından 
fikir almak kesinlikle çok önemli. Bizi 
geliştiren şey bu. Kardeş Şehirlerin de 
birbirine böyle bir faydası var aslında 
değil mi? Siz de Kardeş Şehriniz 
Lünen’i ziyaret ettiniz geçtiğimiz 
günlerde. Bartın ile Lünen’in kardeşliği 
neler getirdi, neler yapıyorsunuz 
birlikte? 

Lünen’deki arkadaşlar kardeş şehir 
olmamız için daha önce de bize teklif 
etmişlerdi. Çok ilgiliydi oradaki Türkler. 
On bir bin Türk yaşıyor Lünen’de. İki bin 
Bartınlı var. 2011’de kardeş olduk. O 
günden beri karşılıklı olarak tiyatrocu, 
sporcu gönderiyoruz. Lünen’deki bir 
okulla Bartın’daki bir okul da kardeş. 
Belediye başkanı ve milletvekilleri 
geliyor, ben gidiyorum, belediyemizdeki 
diğer arkadaşlar gidiyor. Orada hep 
şunu söylüyorum; “ben güçlü bir 
devletin güçlü bir kentinden geliyorum.” 
Bizim insanlarımız oraya dilenmeye 
gitmedi, rızkını almaya gitti. Bugüne 
kadar da onlardan beş kuruşluk artı bir 
şey almadım. Vinç vermeyi istediler, 
veremezsiniz dedim, gerekiyorsa ben 
parasını verip alırım dedim. Ben zengin 
bir belediyeyim. Biz oradaki insanımızı 
gururlandıracağız. Onlar geldiler, 
Bartın’da her tarafı gezdirdik. Amasra’yı, 
Safranbolu’yu gezdirdik. Türkiye’yi ve 
Türkleri tanımalarını arzu ettik. Bizim 
için en büyük kazanım budur. Orada 
sosyal demokrat bir milletvekili var, 
daha önce bakanlık da yapmış, geldi, 
bizi tanıdı. Tanımıyorlardı bizi inanın. Biz 
sizi böyle bilmiyorduk dediler. Birinci 
Dünya Savaşı’nda gelen Almanlar 
ile bir birlikteliğimiz oluşmuş zaman 
içerisinde ama öylece kalmış. Şimdi gelip 
görüyorlar biz kimiz, oradaki insanlar 
ne için orada? Birlikteliği ve kardeşliği 
sağladık. Kültürel anlamda söylüyorum 
tabii bunları ben. Başka bir beklentimiz 
yok onlardan. Bartın’a özgü tel kırma gibi 
diğer yöresel işlerimizi orada festivalde 
sergiledik. Biz de onları festivalimize 
davet ettik. 

Kapak Konusu
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Bartın’da vatandaşın en fazla 
şikayetçi olduğu konu ne? Belediye 
başkanı olarak sizin o konuda atmayı 
planladığınız adımlar neler? 
Elimin kolumun bağlandığı en büyük 
mesele işsizlik. Buna gücümüz yetmiyor. 
Bize müracaat ediyorlar, her hangi bir 
yerden bize bir istek geldiğinde onları 
buluşturuyoruz. Şimdilik ancak bu 
kadarını yapabiliyoruz. İkinci mesele 
trafik. Bartın eski bir şehir. Büyütmeye 
çalışıyoruz. Yeni bir imar planı yapıyoruz, 
sonlara geldik. Dışarıya açılmaya 
çalışıyoruz. Açıldığımızda Bartın’ın 
merkezini tamamen kapatacağız. Belki o 
zaman biraz daha rahatlama olacak.

Bartın’ın tarihi İsa’dan önce 14. 
yüzyıla dayanıyor. Tarihi Kentler 
Birliği encümen üyeliği de var 
görevleriniz arasında. Tarihini daha 
fazla ne çıkararak Bartın’ı dünyanın 
en özel kentlerinden bir yapabilirsiniz. 
Çalışmalarınız var mı bu konuda? 

Üç bin yıllık bir şehir burası. Adını, içinden 
geçen Parthenius Nehri’nden almış. 
İlyada Destanı’nda da var Bartın. Ben 
Tarihi Kentler Birliğinde çok şey 

öğrendim. Gittiğim her yerde baktığım 
ilk şey tarihi oluyor. On metrekare 
tarihi bir alan bulsak, onu hemen gün 

yüzüne çıkarmaya çabalıyoruz. Tarihi 
çeşmeleri meydana çıkarıyoruz. Mesela 
bu duvar. Yıkılıyordu ben durdurdum. 
1950’den kalma bir duvar bu. Yıkıldı 
mı ben nereden bulacağım bir daha 
bu duvarı? Çok üzülürdüm eğer benim 
haberim olmadan yanlışlıkla yıkılsaydı. 
1800’lerden kalma bir hamamımız var. 
Hamamın dışını pembe, bir tarafını da 
sarı boyamışlar. Olmaz böyle şey dedim. 
Anıtlar Kurulu için bir proje hazırladık, 
onlar da kabul etti. Sıvayı tamamen 
kazıdık, eski haline getirdik hamamı. 
Aydınlattık. Müthiş bir yer oldu. Şimdi 
kent müzesi yapıyoruz. Bunun için tepki 
de aldık. Bina eski rüştiye mektebi, sonra 
Cumhuriyet mektebi olmuş, ardından 
belediye binası olarak kullanılmış. 
2008’den beri de atıl vaziyette. 
Arkadaşlara, küçük bir kenardan 
biraz kırın bakalım sıvanın altından ne 
çıkacak dedim. Sıvanın altından taş 
çıktı. Ben görevdeyken taşın üzerine 
sıva istemiyorum dedim. Karşı çıkanlar 
oldu, böyle dayanmaz dediler. Dayanır, 
teknoloji her şeye imkan sağlıyor. Bir 
de aydınlatılınca ortaya öyle güzel bir 
yapı çıktı ki itiraz edenler bile mahcup 
oldu. 1875’ten kalma bir su terazisi var. 
Dışında modern tuğlalar vardı. Onları 
söktürdüm. Altından şahane bir taş çıktı. 
Altı aylık bir çalışmayla su terazisi de 
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Avrupa’da on beş 
yıldır yapılıyor. 

Bin iki yüz kentte 
kutlanıyor. Bir hafta 
sürüyor. Türkiye’de 

İzmir, İstanbul ve 
Bartın’da olmak üzere 

sadece üç kentte 
gerçekleştiriliyor.
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meydana çıkmış oldu. Su akıyor şu an 
içerisinde. 1700’lerden kalan çeşmeler 
vardı, onları düzenledik. 

İki yıldır burada Bartın Sanat ve Resim 
Müzesi Çalıştayı yapıyoruz. Türkiye’den 
ve dünyadan ünlü ressamlar gelip resim 
yapıyor çalıştayda ve resimleri bize 
hediye ediyorlar. Şehitler Müzesi yapmak 
istiyorum.  
Dibek taşını bilen gençler var mıdır hala, 
yoktur, nereden bilecekler? Onu meydana 
çıkartıp tarihi bir binanın içine koyduk. 
Şimdi de üzerinde taştan ibrik olan 
300 yıllık bir kuyuyu restore ediyoruz. 
Ordusunun Amasra’yı fethe giderken 
konakladığı yere Fatih Sultan Mehmet’in 
heykelini yerleştirdik. Kültürel mimarimiz 
de önemli. Bundan elli sene önce ağaç 
evlerde Türkler, taş evlerde Ermeniler 
otururdu. Bizim evlerimiz cumbalıdır yani 
dışa dönüktür, sokağa dönüktür. Hatta o 
zamanlar her evde ya bir kadın ut ya da 
keman çalardı. Bunları da yeni nesil bilsin, 
turistler bilsin istiyoruz, buna gayret 
ediyoruz. Sadece Bartın’da yapılan ağda 
tatlısı var. Üç kişi kaldı bu tatlıyı yapan, 
onlar da yaşlı, pek yapmıyorlar artık. Bu 
tatlıyı tanıttık Bartınlı genç nesillere ve 
herkese.

Böyle şeyler kentlere önemli bir 
hareketlilik de sağlar aynı zamanda. Siz 
de geçtiğimiz günlerden burada Avrupa 
Hareketlilik Haftası’nı kutladınız. Ne tür bir 
hareketlilik bu, kapsamı ve amacı neydi? 
Avrupa Hareketlilik Haftası Avrupa’da 
on beş yıldır yapılıyor. Bin iki yüz kentte 
kutlanıyor. Bir hafta sürüyor. Türkiye’de 
İzmir, İstanbul ve Bartın’da olmak üzere 

sadece üç kentte gerçekleştiriliyor. 
Bir haftalık program yapıyoruz 
pedaldaşlarımızla beraber. Otomobilsiz 
gün. Aslında hareketlilik haftası ama araç  
ile değil yürüyerek hareket, bisikletle 
hareket. Bugün bisikletle otuz beş km 
yol gidip geldi arkadaşlar. Dün ‘En Yavaş 
Bisiklet Sürme Yarışları’ oldu. Dört km’lik 
yürüyüş yaptık, çarşamba günü daha 
uzun mesafe yürüyeceğiz. Pazaryerini 
trafiğe kapatacağız. Arkadaşlar hem 
yollarda yaya yürüyüş boyaması yaptılar 
hem de gençler Bartın Belediyesi ve 
Avrupa Hareketlilik Haftası formalarıyla 
araçlara yön verdiler. Bu önemli. Ölçek 
olarak Bartın gibi küçük bir ilin Türkiye’de 
adını duyurmasını çok arzu ediyorum. Bu 
turizme katkı sağlar, Bartın’a katkı sağlar. 

Türkiye belediye başkanları birliği 
genel başkan yardımcılığı yaptığınız 
için soruyorum, ülkemizde belediye 
başkanlarının kendi aralarındaki 
bilgi ve deneyim paylaşımını nasıl 
buluyorsunuz? Belediyeler birbirinin 
projelerinden haberdar oluyor mu, 
birbirinin gelişimine yeterince katkı 
sağlıyor mu? 
Zaman zaman toplantılar oluyor. 
Oralarda bunu istişare ediyoruz 
tabii. Bütçelerini dahi konuşuyoruz 
projelerimizin, faydalanıyoruz 
birbirimizden muhakkak. 
Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası da 
var, ben oranın da başkan yardımcısıyım. 
Orada da bunları paylaşıyoruz. 

Biz de Özelkalem Dergisi’ni bu amaçla ve 
hedefle hayata geçirdik bundan  
11 yıl önce. Yerel yönetimlerin birbirinden 

Bartın’ın önünü 
açan bir belediye 

başkanı olarak 
anılmak isterim. 
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haberdar olduğu platform görevi 
üstlensin istedik. Mesela şimdi sizinle 
bu konuştuklarımızı, sizin Bartın 
için yaptıklarınızı Türkiye’deki bütün 
belediyeler okuyup haberdar olacak. 
Dolayısıyla şunu da bütün okurlarımız 
bilsin isteriz; Bartın Belediyesi’nin en 
iddialı olduğu alan ya da uygulama nedir?
İddialı olmak anlamında söylemiyorum. 
Bizim için her şey önemli. Ben alt yapıda 
iddialıyım ama üst yapıda da iddialıyım. 
Tarihsel anlamda da iddialıyım. Komple 
her şeyi ele almak durumundayım. 
Şurasını çok iyi yapalım, burasını 
az önemseyelim deme şansım yok. 
O kadar birbirine bağlı ki bütün bu 
çalışmalar, bir yeri ele almadan diğerini 
yapamıyorsunuz. Bartın’ı iyi tanıtmak 
istiyorum. Bartın için çok iyi şeyler 
yapmak istiyorum. İnsanların bir kaç gün 
Bartın’dan ayrı kalıp geri döndüklerinde 
‘oh be Bartın’a geldim rahatladım’ deme 
refleksini kaybetmemesini istiyorum. En 

kolay asfalt yapmak, üç günde yaparız 
asfaltı ama biz burada herkesin mutlu 
yaşadığı bir kent oluşturmaya çalışıyoruz. 

Burada sizin sağladığınız bu dinginliğe 
ve böyle güzel bir doğaya çok hasret 
herkes. Bu da Bartın için turizmde çok 
önemli bir çekim gücü olabilir. 
Bunu söylemek istiyorum, göreve 
geldiğimde bu gezdiğiniz yerlerin hiç biri 
yoktu. Yüzlerce insan her akşam buraya 
geliyor. Bu alanları yapmasak, bu insanlar 
nerede olacaktı? Evlerinin önünde çay 
kahve içiyordu herkes önceden. Biz 
insanları evinin bahçesinden çıkartıp 
sosyalleşebilecekleri yerler yaptık.

Uzun yıllar sonra Bartın’ın tarihinde 
nasıl anılmak istiyorsunuz? 
Bartın’a çok faydalı olan ve Bartın’ın 
önünü açan bir belediye başkanı olarak 
anılmak isterim. 

Bartın hakkında bir tweet atmanızı 
istesek ne yazardınız? 

Bartın doğası ile güzel, yeşili mavisi ile 
güzel, tarihi ile güzel, ırmağı ile güzel ama 
en çok insanı ile güzel, herkesi Bartın’a 
bekliyoruz.

Ben de Bartın’da olmaktan çok keyif 
aldım. Ülkem beni heyecanlandırıyor. 
Avrupa’da gördüğüm güzellikler 
karşısında yalnızca heyecan 
duymuyorum, üzülüyorum da aynı 
zamanda çünkü birazcık daha fazla 
göstersek, önem versek, gayret 
etsek aslında bizim de güzelliği 
dünyaya bedel köylerimiz, kentlerimiz 
var. Burayı gördüğüm için de çok 
heyecanlandım. Çok güzel, insana 
huzur veren, çok aydınlık bir kent. Siz 
de çok sahicisiniz, Bartınlılar da öyle. 
Açıkçası bu da beni çok ama çok mutlu 
etti. Zaman ayırdığınız için de çok 
teşekkür ederiz. Ben de çevremdeki 
herkese mutlaka Bartın’ı görmelerini 
tekrar tekrar söyleyeceğim. Size 
kolaylıklar diliyorum Sayın Başkan.
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Söyleşi ESKİŞEHİRBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞK ANI PROF. DR . Y ILMA Z BÜYÜKERŞEN

İstenirse, gayret edilirse, halkla el ele 
verilirse neler başarılabileceğinin en 
harika örneklerinden biri Eskişehir. 
Ülkemizdeki en güzel şehirlerden biri. 
Siyasi görüş fark etmeksizin herkesin 
ortak paydada buluşabildiği bir yer 
orası. Eskişehir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen 
ile Eskişehir’in kerametini konuştuk.

Nedir Eskişehir’deki keramet? 
Keramet falan yok Eskişehir’de. Benim 
de kerametim yok. Aslında bir orta 
Anadolu şehrinde ihmal edilmiş şeyleri 
yapmak konusunda sorumluluk taşıyan 
bir belediye başkanı olarak, asgari şeyleri 
yapabiliyorum. Neden asgari şeyleri 
yapabiliyorum diyorum? Belediyelerin 
kaynakları, merkezi hükümetin maliye 
bakanlığı ve iller bankasından gelir. 
Yeteri kadar pay alamıyoruz. Ne kadar 
aksini iddia ederlerse etsinler bu böyle. 
Her ay ‘ne kadar nakit geldi, o nakitten 
personel giderleri çıkınca geriye ne 

ESKİŞEHİR 
BİR BAŞKA 
ŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı  
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen  

EPR Yerel Yönetim Ajansı Başkanı 
Erengül Bilenser



29

Söyleşi

yüksekti fakat son aylarda bu imkanı 
da bulamıyoruz. Kurdaki durum beni çok 
ürkütüyor. Gerçi borçlarımın çok büyük bir 
kısmını ödemiştim ama geri kalan miktar 
bile benim kabusum haline geldi. Kaldı 
ki benim akademisyen olarak branşım 
ekonomi ve kamu finansmanı idi, devlet 
borçları ve devlet bütçesi gibi konular 
ana konumdu. O bilgilerimi kullanarak 
bugüne kadar geldim ama musluktan su 
akmayınca yapacağınız bir şey yok. Ne 
yazık ki Eskişehir’deki durum böyle. Tabii 
bunun böyle olmasını galiba devleti idare 
edenler de istiyor. Eğer böyle olursa ben 
başarısız sayılırım ve onlar da seçimlerde 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ni alırız 
diye düşünüyorlar. Ayrıca biliyorsunuz 
büyükşehir belediyeleri il belediyesi haline 
getirildi. Ben yalnız Eskişehir, Tepebaşı ve 
Odunpazarı gibi iki büyük ilçeden oluşan 
merkez ki 800 - 820 bin nüfuslu bir şehir 
merkeziydi bu, onun ortak ihtiyaçlarını 
belediye olarak karşılamakla mükelleftim. 
Eskişehirliler de benim yönetimimden 
son derece memnundu. Hala da öyle 
olduğunu düşünüyorum. Fakat bütün il 
belediyesi yasası çıkınca (ki bu yeterince 
düşünülmeden çıkarılmış bir kanun), artık 
benim hizmet alanım Doğuda Ankara, 

kuzeyde Bolu, batıda Bilecik, güneyde 
Kütahya Afyon ve Konya il hudutlarına 
kadar 16 bin km karelik çok geniş bir 
alanı kapsadı. 554 köyü mahalle yaptılar. 
Eskişehir merkeze 170 km uzaklıkta 
mahalleler var. Her birine bir gün gitsem, 
bir yılın günleri yetmiyor ve bu köyler 
büyükşehir belediye başkanı için de 
oy kullanıyorlar mahalle olunca. Oysa 
bu köylerin bağlı olduğu kırsal kesim 
ilçeleri var, kırsal kesim ilçelerinde de o 
ilçedeki belediye başkanı ve belediye 
meclis üyeleri için de bu köylüler oy 
kullanıyor. Geleneksel yapıları itibarıyla 
da AKP’ye oy veriyorlar. Bunun sonucu 
olarak Eskişehir’de ortaya çıkan tablo şu: 
Bütünşehir Belediyesi ve sorumluluğu 
kabul edilince, yasa ile bizim Büyükşehir 
Belediye Meclisinde 29 üye kırsal 
kesimden gelen meclis üyeleri ki kırsal 
kesimde nüfus 80 bin civarında. Buna 
karşılık Eskişehir’de nüfus 800 bin küsur 
ama biz şehir merkezinin galibi olarak 
Büyükşehir Meclisinde 16 meclis üyesi ile 
temsil ediliyoruz. Bu tablo size herhalde 
durumu anlatıyor. Bunun akılla mantıkla, 
yerel yönetimlerde rasyonel bir yönetim 
tarzı oluşturmak gibi bir düşünce ile ilgisi 
yok. Tamamen siyasi. 

kadar kalacak’ diye bakıyorum. Bazı aylar 
işverene düşen sosyal güvenlik payını 
bile ödeyemeyeceğimiz kadar açıklar 
oluşuyor. On hatta ön dört milyondan 
az değil bunlar. Gelirlerimi istediğim 
kadar arttırabilme şansına sahip değilim. 
Tek ümidim, kurallara uymayanlara 
yazabileceğim cezalara kalıyor. Kara 
mizah denilebilecek bir durumla karşı 
karşıyayız. oysa iktidar kendi partilerinin 
hakim olduğu belediyelere çeşitli 
fonlardan nakit akışı sağlıyor. 1999’da 
göreve geldikten sonra 2000’li yılların 
başında iki Avrupa yatırım bankası 
tarafından krediye layık görülmüş 
projeler için aldığım krediler, Dolar veya 
Avro üzerinden ödeniyordu. Özellikle 
de son bir yıl artan kurlarla birden bire 
borçlarım büyüdü. Onların ana para ve 
faizlerini vaktinde ödeyebilmem son 
derece önemli. Son bir kaç aya kadar 
ucu ucuna denk getiriyordum. Sırf 
Türkiye’nin dışarıya borcu kalmasın, 
bizim belediyenin dışarıya borcu 
kalmasın diye. Hatta nakit paramızı 
o kadar dikkatle idare ediyorduk ki 
vadenin birkaç gün öncesinden bankaya 
ödeme yapılması talimatını vermiştim 
muhasebeye. O yüzden itibarımız çok 
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Bugünkü modelde, 
ilçelerde ve kırsal 
kesimde oturanlar 

büyükşehir belediye 
başkanı için de 
oy veriyor fakat 

büyükşehir belediye 
meclisi üyeleri için 

oy kullanarak bir 
seçim yapmıyorlar 

yani sistemde öyle bir 
seçim yok.
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Eskişehir kentlilik ve kent estetiği 
bakımından Türkiye’de en iyi gelişen 
kentlerin başında geliyor. Nasıl oldu 
bütün bu zorluklara rağmen? 
Çağdaş bir kent. Orta Avrupa 
kentlerinden biri. Ölçekleri, hizmetleri 
öyle. Zorluklar daha çok benim azınlıkta 
olduğum iki döneme denk geliyor. 
‘Bütünşehir Yasası’ çıktıktan sonra da 
şimdi AKP’liler ağırlıkta. AKP’nin hedefi 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi. Dört 
dönemdir arka arkaya orayı alamamış 
olmanın stresi içerisindeler. Kaldı ki 
bu süreçte (Eskişehirlilerin deyimi ile 
söylüyorum) hesabımızı görebilmek 
için çok şey yapıldı ama çok şükür 
hiç biri tutmadı. Şimdi bulabildikleri 
formül bu; bütünşehir kanunu. Kaldı ki 
bütünşehir yasası üzerinde ne kadar 
değişiklik yaparlarsa yapsınlar bu bir 
reform değil, öyle takdim etmişlerdi 
ama bir deformdur. Dalan zamanından 
beri Büyükşehir Yasası sistem ve 
işleyiş sakatlıkları olan bir yasadır. 
Rahmetli Özal Büyükşehir Yasası’nı ona 
hazırlattırmış. Büyükşehirler şimdi bu 
geniş sorumluluk alanında her yerin alt 
yapı ve üst yapı ihtiyaçları karşılamakla 
yükümlü kılındı ama bu işin başında 
planlar gelir, oysa Türkiye’de plansızlık 
her zaman hâkimdir. 12 Eylül’den 
önce biliyorsunuz Türkiye’de modeli 
İngiltere’den alınmış iki kademeli bir 
yasama sistemi vardı. İngiltere’deki 
‘avam kamarasına’ benzer, ki bu millet 
meclisi oluyor ve buraya seçilebilmek 
için okur yazar belgesine sahip olmak 
yetiyordu, diploma bile aranmıyordu. 
Bir de onun üzerinde senato üyeleri 

Aslında yerelde 
yaşayan insanlar 

kendileri için 
kendi ihtiyaçlarını 

karşılayacak 
planlar, harcamalar, 
bütçeler konusunda 
kendilerinin seçtiği 
temsilcilerle karar 
verirler değil mi? 

Normali budur, 
demokrasi budur.
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yani İngiltere’deki gibi ‘lordlar kamarası’ 
diyebileceğimiz ve yüksek tahsil şartı 
aranan bir üst meclis vardı. Kontenjanlar 
da olurdu üst mecliste. Mesleğinde 
duayen kişileri de oraya üye yapabilir, 
yani koltuk sahibi kılabilirdiniz. Alt 
mecliste millet meclisinde kabul 
edilen yasa metinleri hemen yürürlüğe 
girmezdi. Senato dediğimiz bir üst 
organa gider, orada incelenir, eksiği 
yanlışı varsa alttaki halk meclisine 
iade edilir, meclis yeniden bakar, ya o 
değişikliği kabul edip tekrar senatonun 
onayına gönderirdi. Ya da Halk Meclisi 
(avam kamarası) tutumunda ısrar ederse 
o zaman da senatonun görüşü dikkate 
alınmadan ‘halkın iradesi’ denilerek 
yürürlüğe alınabilirdi. Bugünkü modelde, 
ilçelerde ve kırsal kesimde oturanlar 
büyükşehir belediye başkanı için de oy 
veriyor fakat büyükşehir belediye meclisi 
üyeleri için oy kullanarak bir seçim 
yapmıyorlar yani sistemde öyle bir seçim 
yok. Seçime dayalı çift kademeli yönetim 
sistemlerinin faydası, alt kademe 
mecliste kabul edilen düzenleyici 
kararlarda gözden kaçan ya da hatalı 
sayılacak hususların üst kademedeki 
mecliste ince elekten geçirilerek 
daha yararlı hale getirilecek şekilde 
düzenlemeye imkân vermesidir. Bizdeki 
büyükşehir (ya da bütün il) belediyeleri 
o il hudutlarında yaşayanların, ortak 
ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. 
Şehirleri bir çeşit çizimler ve plan 
notlarından ibaret kent düzeni anayasası 
sayılan bütün üst ölçekli ana planları 
yapmak, alt yapı sistemleri, su, 
ulaşım, atık bertarafı, daha yeşil bir 
çevre, kırsalda tarım ve hayvancılığın 
geliştirilmesi, enerji, akıllı kent, güvenlik, 
kültür ve bunun gibi daha nice global 
projelerden büyükşehir belediyesi 
sorumludur. Onun yapacağı bu planlar 
ve yatırım programları, dolayısıyla 
bütçeler, kentin bütünü düşünülerek, 
kabul edilmiş nazım planlar, 
1/5000’lik planlar büyükşehir 
belediyesi meclisince 
karara bağlanır. İlçe 
Beledileri bunlara uygun 
olarak 1/1000’lik planları, 
yani uygulama planlarını 

yapmaya yetkilidir. Kaldı ki, ilçe 
belediyelerinin yaptığı bütçe ve imara 
ilişkin yönetmelikleri dahil, önemli 
kararları, büyükşehir meclisinden 
geçmeden yürürlüğe giremez. Oysa 
bizde halen, kendi meclislerinde nispeten 
daha dar bir alan hizmet vizyonuna sahip 
olan ilçe belediye meclis üyeleri, hatalı 
ya da rasyonel olmayan kararlarını, 
(büyükşehir meclisini de kendileri 
oluşturdukları için) orada onaylayarak 
uygulamaya kavuşabilmektedirler. Diğer 
bir deyişle bir üst denetim organından 
ve sürecinden kaçabilmektedirler. Bu 
durum göz önüne alındığında, büyükşehir 
belediye meclislerinin, ilçe belediye 
başkanları ile kendi meclislerinin seçilmiş 
birer temsilcisinin yanı sıra tüm kent 
halkının, yine seçerek belirleyeceği, yetkin 
kişilerden oluşan büyükşehir meclis 
üyeleri topluluğundan oluşması gerekir. 
Hatta bu üyelikler için, o şehirdeki sivil 
toplum platformu, kent konseyi, mimar 
ve mühendisler odaları, sanayi ve ticaret 
odaları, tabipler birliği, işçi federasyonları, 
varsa üniversiteleri temsilen, kendi 
aralarında belirleyecekleri üye 
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kontenjanları olmalıdır. Kentler liyakate 
dayanan böylesi hiyerarşik sistemler 
sayesinde, en doğru, en verimli kararlara 
ulaşırlar. Aksi halde boşa çabalar 
dururuz. Üye kabul edilebilmek için can 
attığımız Avrupa Birliği’nin normlarına da 
hiç uymayan acayip bir yönetim biçimine 
sahibiz.

Nasıl değişir bu? 
Kanunların sistemin düzelmesiyle olur. 
Halen topal bir sistemimiz var. Plan 
yapma yetkisi görünürde demokrasiye 
uygun olarak yerel yönetim hudutları 
içinde yaşayanların seçtiği meclis 
üyelerine bırakılmış gözüküyor olsa da, 
uygulamada maalesef bunun geçerliliği 
yok. Kaldı ki, belediyelerin kabul ettiği 
planları bozma ve onlara aykırı plan 
yapma yetkisi verilen Bakanlıklar var. 
Bakanlık bürokratları,  vatandaşların 
‘benim yaşadığım şehirde yapılacak 
işleri benim adıma yapmaya yetki 
verdim’ diye seçtiği yerel yöneticileri 
dinlemiyor. Kendi bildiğine yürürlükteki 
planlara aykırı yatırımlar yapıyor. Oysa 

temel kural: Yerelde yapılacak işler, 
halkın görevlendirdiği yerel yöneticiler 
tarafından yapılır.

Şimdi de ben sorayım size. Türkiye’de 
belediyeler nereye bağlı? 
İçişleri Bakanlığı’na.

Peki İçişlerinin ana görevi nedir? 
Güvenlik değil mi? 

İç güvenliği hatta jandarma falan da 
dahil biraz daha genişletirsen dış 
güvenliği de etkileyen güvenlik, evet. 
Peki İçişleri Bakanlığının ne görevi var 
belediyelerle ilgili olarak? Belediyelerin 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı 
olması gerekmez mi? Öyle olsa nasıl 
olur biliyor musun? O zaman İçişleri 
Bakanlığından mülkiye müfettişlerini 
falan kaldırıp Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına devretmeniz lazım. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vali tayin 
edebilir mi o müfettişleri? Edemez. 
O görev kimindir? Merkezi idareyi 
sağlayan İçişleri Bakanlığınındır değil 
mi? Mülkiye müfettişleri dediğimiz 

İçişleri Bakanlığında yerel yönetimleri 
denetleyen müfettişler, oradan vali 
olabiliyorlar. Bu teşkilatı alır da Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığına bağlarsanız, 
onun vali atama yetkisi olmadığı için 
mülkiye müfettişlerinin o bakanlık 
içerisinde vali olabilme şansları kalmaz. 
İşte onun için İçişlerindeki bakana siyasi 
konularda yardımcı olan mülkiyelilerin, 
belediyelerin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na bağlı olmasına karşı direnci 
söz konusudur ve siz onun için İçişleri 
Bakanlığı’na bağlı kalırsınız.

Çarpık bir durum değil mi bu size göre?  
Hiç düşünmemiştim aslında bu 
açıdan?

Basın bunu tartışmıyor, mecliste bunlar 
partiler tarafından dile getirilmiyor. Onun 
için çağdaşlaşma açısından böyle kör 
topal bir sistemle ‘bindik bir alamete 
gidiyoruz kıyamete’ demek belki 
durumu daha doğru ifade edebilir.

Siyasete devam edecek misiniz? 
Hiç bilmiyorum, düşünmedim de.

Söyleşi ESKİŞEHİRBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞK ANI PROF. DR . Y ILMA Z BÜYÜKERŞEN
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Akıllı Kent ANTALYA

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi ile TÜRKSAT 
arasında daha önce 
e-devlet ve akıllı 
şehircilik üzerine 
başlatılan işbirliği 
kapsamında ikinci 
protokol imzalandı. 
Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Menderes Türel, 
Antalya’nın dijital çağa 
çok güçlü bir adım 
attığını söylüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Menderes TürelANTALYA

ÇOK AKILLI BİR 
İŞ YAPIYOR

32



33

Akıllı Kent ANTALYA

EYLÜL 2017

Antalya Belediyesi’nin Akıllı Kent 
Projesi’yle Antalya ve ilçelerinde 
teknolojide, turizmde, ulaştırmada, 
sağlıkta, güvenlikte, sosyal hayatta 
ve belediye hizmetlerinde yeni bir 
dönem başlıyor. Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Menderes Türel, 
Antalya’nın akıllı şehir alanında 
öncülük görevini üstlendiğini ve 
bu yolda dünyadaki rakipleriyle de 
yarışabilir hale geldiğini söyledi. 
2015’ten bu yana hayata geçirilen 
uygulamaları da örnekleyen Türel, 
“İlk etapta 52 adet erişim noktası ile 
ücretsiz internet halkın kullanımına 
sunuldu. Kronik hasta takibi 
kapsamında kronik hastalığı bulunan 
bakıma muhtaç 30 vatandaşımızın 
tansiyon, kan değerleri şeker gibi 
sonuçlarını artık oturduğumuz yerden 
öğrenebiliyoruz. Yaşı ilerlemiş 30 

vatandaşımıza GSM hatlı panik 
butonu dağıttık. 5 lokasyona şehir 
bilgilendirme ekranları kurduk. 
Akıllı şehir projesi sadece belediye 
hizmetlerinden ibaret bir çerçeve 
olarak anlaşılmamalı. Mesela birkaçı 
hariç ilçelerimizi de kapsayacak 
ücretsiz kablosuz internet erişimi 
söz konusu olacak. Dolayısı ile 
sosyal hayatımızı, turizmimizi, 
ticaretimizi, ekonomimizi de çok 
etkileyecek. Akıllı aydınlatma ile 
yüzde 70’e varan enerji tasarrufu 
hedefliyoruz. Akıllı sulama projesi 
ile parklara yerleştirilen sensörler 
sayesinde toprağın nem durumunu 
uzaktan takip edebileceğiz. Bütün 
bunlar nesnelerin interneti denilen 
entegre bilişim sisteminin de alt 
yapısını oluşturacak. Bu proje ile 
sadece Türkiye’de değil dünyada en 

ileri şehirler arasında yer alacağız. 
Antalya dijital çağa güçlü bir adım 
atıyor.” dedi.

Şimdiye dek Türkiye’de bu 
kadar akıllısı görülmedi 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Akıllı 
Kent Projesi’yle Türkiye’de bir ilkin 
gerçekleştiğini kaydeden Başkan 
Türel, “Bu noktaya kolay gelmedik. 
Çok uzun bir teknik çalışma yapıldı. 
Böyle bir Akıllı Şehir Projesi 
Türkiye’de diğer şehirlerimize örnek 
olacağımıza inanıyorum. Scada adlı 
bilgisayarlı su yönetimi sistemini 
biz Antalya’da kurduktan sonra bir 
anda Türkiye’nin bütün şehirlerinde 
örnek olarak uygulandı. Çok eminim 
ki bu attığımız bu adım da öyle 
olacak ve diğer belediyelerimizde de 
atılacaktır.” dedi.
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Kentsel Dönüşüm ÜSKÜDAR

Deprem gerçeği, İstanbul’da 
Büyükşehir Belediyesi dahil 
bütün yerel yöneticilerin 
korkulu rüyası. Uzmanlara göre 
İstanbul’u büyük bir deprem 
bekliyor. Peki İstanbul depreme 
hazırlık yapıyor mu? İstanbul’un 
önemli deprem noktalarından 
biri olması nedeniyle harekete 
geçen Üsküdar Belediyesi, 
kentsel dönüşümde büyük bir 
adım atıyor. Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen bu 
projenin örnek olacağını 
düşünüyor.

Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen

ÜSKÜDAR’DA 
BÜYÜK 
DÖNÜŞÜM
ÇAMLICA’DAN 
BAŞLADI
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Üsküdar Belediyesi, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve 
vatandaşlar arasında uzun süredir 
devam eden görüşmelerin ardından 
anlaşmaya varıldı ve Üsküdar’da 
dört mahalleyi kapsayan büyük 
kentsel dönüşüm sürecinde ilk 
adım atıldı. Çamlıca - Kirazlıtepe, 
Güzeltepe, Sultanmurat ve Yavuztürk 
mahallelerini kapsayan dönüşümün 
ilk aşaması başladı. Söz konusu 
kentsel dönüşüm çalışmaları 
hakkında bilgi veren Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
“Dört mahallede başlayan sürecin 
bize göre en önemlisi Çamlıca. 
Bu bölgedeki çalışmamız sadece 
Üsküdar’a değil bütün Türkiye’ye 
örnek bir proje olacak. Çok güzel bir 
mimariyle yeni bir yerleşim yeri planı 
yapıyoruz. Önceliğimiz depremsellik 
açısından biran önce bu dönüşümü 
gerçekleştirmek. İstanbul, Türkiye’de 
fazla deprem riski taşıyan bölge. 
Bu binalar otuz kırk senelik binalar. 
Hepsi o günün şartlarına göre 
yapılmış. Artık bu binalarla hayatımızı 
devam ettiremeyiz. İnsanlar buradaki 
riskli yapılarda otursun istemiyoruz. 
Hem riskten kurtarmak hem de bu 
bölgenin yeniden şekillenmesine 

Kentsel Dönüşüm ÜSKÜDAR

hizmet edecek anlayışla burada 
ilk hamlemizi gerçekleştiriyoruz. 
Genel itibarıyla vatandaşımız proje 
ve önerilerden memnun ama altını 
çizerek söylüyorum, biz burada 
hiçbir vatandaşımızı üzmeyeceğiz. 
Vatandaşımıza rağmen bir şey 
yapmayacağız. Vatandaşlarımız 
tapuları ve binaları itibarıyla neyi 
hak ediyorlarsa onları fazlasıyla 
kazandıracağız. Üç ay içinde tahliye 
işlemlerinin tamamlanmasıyla 
proje başlayacak ve bir buçuk yıl 
içinde yeni bir estetik görünüme 
kavuşturacağız burayı.” diye konuştu.

“Üsküdar’ın tarihi dokusunu 
koruyacağız” 
Dönüşüm hareketiyle birlikte 
Üsküdar’ın tarihi dokusunu ve eşsiz 
atmosferini koruyacaklarını dile 
getiren Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen, “Örnek Dönüşüm, 
titizlikle hazırlanmış bir projedir. 
Üsküdar’ımız ve vatandaşlarımız 
için her konuyu en ince ayrıntısına 
kadar düşündük. Bu dönüşümden 
en çok Üsküdarlı vatandaşların fayda 
sağlaması en büyük hedefimizdir.” 
dedi.

EYLÜL 2017
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Sosyal Sorumluluk BORNOVA

Başkalarının ihtiyaçlarını 
umursamak, önemsemek 
ve o ihtiyaçların giderilmesi 
için emek vermek, aslında 
bu toplumun en belirgin 
karakteristik özelliklerinden 
biri. İnsanların bu anlamda 
birbirine duyarsızlaştırılması, 
bir toplumun kolaylıkla sonunu 
getirebilir. İhtiyaçlar konusunda 
dayanışmanın desteklenmesi 
için Bornova Belediye Başkanı 
Olgun Atila da görev başında.

Bornova Belediye Başkanı 
Olgun Atila

BORNOVA 
‘İHTİYAÇ 
HARİTASI’ İÇİN
HAREKETE 
GEÇTİ
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Belediyelerin, kendi 
sorumluluklarındaki vatandaşa her 
türlü desteği sağlaması ve onların 
her alanda ihtiyaçlarına çözüm 
üretebilmesi, bir belediyenin en 
önemli hedefleri arasında olmalı. 
Belediye aynı zamanda vatandaşların 
da birbirilerine karşı bu açıdan 
sorumluluk duymasına örnek olmalı. 
Dost Market Projesi ile ihtiyaç sahibi 
ailelerin ihtiyaçlarını her ay düzenli 
olarak karşılayan ve hayata geçirdiği 
birçok sosyal sorumluluk projesi 
ile Türkiye’ye örnek olan Bornova 
Belediyesi, yeni bir çalışmaya daha 
başlıyor. Online imece çalışması olan 
sosyal sorumluluk platformu ‘İhtiyaç 
Haritası’, ilk kez bir belediyede masa 
açacak. Platformun kurucularından 
ünlü oyuncu Mert Fırat İzmir’e 
gelerek Bornova Belediye Başkanı 
Olgun Atila ile buluştu. Buluşmanın 
ardından, Bornova Belediyesi’nde 
‘İhtiyaç Haritası Masası’ açılması 
kararı alındı. Böylece yardıma 
ihtiyacı olan ama internet erişimi ya 
da kullanımı bulunmayan kişilerin 
de isteklerini online imece sitesine 
yazdırabilmelerini, onların da seslerini 
duyurabilmelerini sağlayacak bir 
fırsat yaratılmış oldu. Belediyede 

Sosyal Sorumluluk BORNOVA

kurulacak olan bu masada bir görevli 
bulunacak, ihtiyaç sahiplerinden 
gelecek bütün taleplerin sisteme 
girişi için onlara yardım edecek.
Bornova Belediyesi olarak bir çok 
sosyal sorumluluk projesi hayata 
geçirdiklerini hatırlatan Başkan 
Olgun Atila, “Bu önemli projenin 
bir parçası olarak daha çok insana 
ulaşabileceğimize inanıyoruz. Buna 
öncülük ederek diğer belediyelere de 
örnek olmak isteriz.” dedi.

‘İhtiyaç Haritası’ nedir 
Aslında çok küçük bir destekle, 
belki sadece bir kitap ya da 
ayakkabıyla, belki bir gözlükle, 
belki bir otobüs biletiyle bütün 
yaşamını değiştirebileceğimiz 
insanlar vardır. Bizi onlarla bir araya 
getirecek çok kısa bir yol da var. 
İhtiyacharitasi.org, farklı konulardaki 
ihtiyaçların ihtiyaç sahipleri ile 
ihtiyacı karşılamak isteyen kişiler 
ve kurumların buluştuğu online bir 
platform. İhtiyaçların karşılanmasının 
yanı sıra farklı konularda destek 
sahibi kurumların ve kişilerin de 
kullanabildiği bu platform, Türkiye’nin 
her yerinden kullanılabiliyor.

Oyuncu Mert Fırat 
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila

EYLÜL 2017
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Kültür Sanat BEYOĞLU
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Sanat, birbirine kör bakan gözlerin 
bile birbirine koşulsuz sevgi ve 
anlayışla bakmasını sağlayabilir. 
Sanat, iki kalp ve tabii iki kent 
arasındaki bağları asla kopmayacak 
kadar güçlü hale getirebilir. Pecs ile 
Beyoğlu arasındaki sevgi de sanatla 
her iki ilçenin insanları arasında 
güçlü bir bağa dönüşüyor. Söz 
konuzu fotoğraf projesi için Pecs’e 
giden Beyoğlu Belediye Başkanı 
Sayın Ahmet Misbah Demircan, 
sergiyi Beyoğlu’nda da açmak için 
sabırsızlandıklarını söyledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah DemircanBEYOĞLU’NU

‘PECS’  
SEVİYORUZ
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Kültür Sanat BEYOĞLU

İstanbul Beyoğlu ile Macaristan’ın 
Pecs şehrini tanıtan ‘İki Ulus Bir 
Kamera’ fotoğraf sergisi Macaristan’ın 
Pecs şehrinde açıldı. Macarların 
ve Türklerin yoğun ilgi gösterdiği 
serginin açılışına; Beyoğlu Belediye 
Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve 
Pécs Belediye Başkanı Zsolt Pava da 
katıldı. Beyoğlu Belediyesi’nin 2009 
yılından bu yana Kardeş Belediyesi 
olan Macaristan’ın Pécs Belediyesi 
ile ortaklaşa yürüttüğü 2 ULUS 1 
KAMERA projesi ile iki tarihi şehrin 
güzellikleri aynı sergide buluştu. İki 
ülke arasındaki yüzyıllara dayanan 
dostluk ve kardeşliğin yanı sıra tarihi 
ve kültürel birikimi de koruyarak 
gelecek nesillere aktarılmasını 
amaçlayan proje kapsamında, 14 
Macar ve Türk fotoğrafçı Beyoğlu 
ve Pecs şehirlerinin tarihi ve turistik 
bölgelerini gezerek fotoğrafladılar. 
Sergi bir ay boyunca ziyaret 
edilebilecek. 
Serginin açılışında konuşan 
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan, “Türkiye ile 
Macaristan’ın dostluk ve kardeşlik 
ilişkileri yüz yıllara dayanıyor. Bugün 
Macaristan’da ve Türkiye’de bu 
dostluğun izlerini görmek mümkün. 
18. Yüzyılda Büyük Ozanımız Aşık 
Dertli Pécs’e geldiğinde burayı çok 
sevmiş ve hislerini tarihe şiirle not 
düşmüş; ‘Ne Hurisin ne peri. İki 
güzelin birisin.’ diye başlamış şiirine. 
Bahsettiği iki güzelden biri İstanbul, 
diğeri Pécs. Üç asır sonra bugün, 

aynı kanaate sahibim. Bu sergiyi 
Beyoğlu’nda açacağımız günleri de 
hasretle bekliyorum.” dedi. 
Proje 2016 yılında Macaristan 
Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde 
başladı. Macar Türk ilişkilerinin 
daha da güçlendirilmesi amacıyla 
hayata geçirilen proje kapsamında 
3 Ekim 2016’da Ankara’da ve 31 
Mart 2017’de Budapeşte’de de sergi 
düzenlendi. 
Açılışta söz alan Pécs Belediye 
Başkanı Zsolt Pava ise “Çok ilginç 
bir sergi açılıyor bugün. Beyoğlu’nu 
saatlerce anlatabilirim. Beyoğlu 
İstanbul’un en gizemli ve en güzel 
yerlerinden biri fakat rahatça 
söyleyebilirim ki dünyanın da önemli 
bir noktası olarak değerlendirilebilir.” 
diye konuştu.

Beyoğlu Anadolu’nun özetidir 
Başkan Demircan, açılıştaki 
konuşmasında, “Doğuda yaşayan 
insanların mallarını ve kültürlerini 
tanıtmak için Batıya, Batıdaki 
insanların da Doğuya giderken 
Anadolu üzerinden ve tabii 
İstanbul’dan geçerek gitmek 
istediklerini biliyoruz. Bu yoğun 
geçişkenlik sırasında dünyadaki 
binlerce yıllık medeniyetlerin 
izlerini burada çok iyi görüyoruz; 
imparatorluklar, farklı dinler, farklı 
diller ve farklı kültürler... İşte Beyoğlu 
bütün Anadolu coğrafyasının, bütün 
İstanbul’un özü ve özetidir.” dedi.

EYLÜL 2017
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Güzel Bir Türkiye GÖYNÜK – OHRİD
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Hayata baktığınız pencere, 
zihninizi umutla ve keyifle 
hüzünlerden dışarı çıkarttığınız 
kapı aynı. Aslına bakarsanız 
ikisinin kalbi de sözü de aynı. 
Hatta kaşı gözü aynı. Mimari 
özü aynı. Güzel Bir Türkiye 
sayfalarımızın bu sayıdaki iki 
benzer kardeşi Göynük ile Ohrid.

OHRİD



OHRİD
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Güzel Bir Türkiye GÖYNÜK – OHRİD
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Güzel Bir Türkiye GÖYNÜK – OHRİD

Makedonya’nın Ohrid kasabasına 
gidip de akşamın karanlığında 
girdiği otelden sabahın ışıklarıyla 
çıkan birisi, kendisini yanlış yerde 
zannedebilir. Ohrid’e gidiyorum 
diye Göynük’e gelmiş zannedebilir. 
Elbette çok geçerli nedenleri var; bu 
iki yerin birbirine olan benzerliğinin 
şaşırtıcı boyutta olması rastlantı 
değil aslında. Ohrid, Türklere çok 
tanıdık gelen mimarisi ve şirinliği ile 
kendini daha ilk dakikadan sevdiriyor. 
Ohri Gölü ve ülkenin Osmanlı sınırları 
içerisinde kaldığı yıllarda inşa 
edilen büyüleyici Osmanlı evleriyle 
bütün dünyada tanınıyor. Ohri 
Gölü kenarında sıralanan bu evler, 
zamanın onlar inşa edildiği yıllarda 

durduğunu düşündüren bir hava 
veriyor. Sakinliği, elden geldiğince 
korunmuş görünen tarihi sadeliği, 
doğası, insanlarının kucaklayıcı 
sevgisi ile Ohrid, çok huzurlu bir yer. 
Tabii bu huzurun olmadı zamanlar 
da yaşamış. Savaşların ortasında 
kalmış. 1. Murad döneminde 
Osmanlı tarafından fethedilen 
şehir, diğer fetihlerin ilerleyişini 
sağlamak amacıyla bir askeri üs 
olarak kullanılmış. 18. yüzyılda ticari 
kimliği ön plana çıkmış. Birinci 
Balkan Savaşı’nda Osmanlı’nın 
elinden çıkmış ve 1913’te 
Sırbistan topraklarına katılmış. 
Günümüzde UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nde bulunan şehir ve Ohri 

Göynük

Ohrid

Huzurlu haliyle Akşemseddin’i 
o kadar etkileyen Göynük, bu 
yıl Sakin Şehirler Listesi’ne 
dahil edildi.
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Güzel Bir Türkiye GÖYNÜK – OHRİD

Gölü, muhteşem doğasıyla da çok 
etkileyici. Hükümetin koruma amaçlı 
stratejilerinin yerel yönetimin zaman 
zaman usulsüz inşaat izni vermesi 
gibi sıkıntılar, Ohri’deki yerli halkın 
hep gündeminde.

Ohrid’e ikiz kardeşi kadar benzeyen 
Göynük’e gitmeyenleriniz, orayı 
henüz görmeyenleriniz varsa en 
yakın zamanda bir fırsat yaratıp 
bu yolculuğa çıkmalı. Bolu’nun 
güneybatısında bulunan Göynük, iki 
tepe arasında kalan vadiye kurulmuş 
klasik bir Osmanlı yerleşimi. İlk 
yerleşimin MÖ 8. yüzyıla dayandığı 

ilçenin bilinen ilk adları Koinon ve 
Gallicanon. O dönemde buraya 
Bithynialılar yerleşmiş. Birçok 
medeniyetin geçiş yolu olmuş. 
Göynük özellikle de Fatih Sultan 
Mehmet’in hocası Akşemseddin’in 
türbesine ev sahipliği yapmasıyla 
ve Zafer Kulesi’yle meşhur. 
Akşemseddin, Göynük’ten geçerken 
çok beğeniyor ve ölümüne kadar bu 
huzurlu ilçede yaşıyor. Huzurlu haliyle 
Akşemseddin’i o kadar etkileyen 
Göynük’ün bu yıl Sakin Şehirler 
Listesi’ne dahil olması da bambaşka 
bir anlam taşıyor tabii.Göynük

Ohrid

Ohrid Göynük

Ohri Gölü kenarında sıralanan 
bu evler, zamanın onlar inşa 
edildiği yıllarda durduğunu 
düşündüren bir hava veriyor.
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Festival SONSUZ ŞÜKRAN KÖYÜ

Sekizincisi bu yıl gerçekleştirilen 
Anadolu’ya Şükran Buluşmaları, 
Konya’nın Hüyük ilçesinin Çavuş 
mahallesinde yapılıyor.  Bu yılın 
ana teması film müzikleriydi. Cahit 
Berkay’a Anadolu’nun Şükran Ödülü 
verildi. Harry Potter filmlerinin de 
müziklerini yapan Youki Yamamato da 
festivaldeydi.

Sanatçılara ait kerpiç evlerin olduğu, 
her şeyin paylaşıldığı, günün ilk 
ışıklarından gecenin en en derinlerine 
kadar huzurlu ve keyifli zamanların 
yaşandığı Sonsuz Şükran Köyü’nde bu 
festival için çok sayıda yerli ve yabancı 
ünlü sanatçı, müzisyen, akademisyen, 
bilim adamı ve gazeteci bir araya geldi.

Her şeyi ile diğerlerinden başka 
bir festival bu. Başka bir dünyanın, 
başka bir zamanın festivali sanki 
Sonsuz Şükran Köyü Festivali. 
Yönetmen Mehmet Taşdiken 
öncülüğünde kurulan ve sanatçılar 
tarafından ‘gönüllülük projesi’ olarak 
başlatılıp Anadolu mimarisine uygun 
kerpiç evler inşa edilerek oluşturulan 
Sonsuz Şükran Köyü, aslında ‘gidip 
küçük bir köye yerleşelim’ diyen pek 
çok kişinin hayalindeki yer belki de. 
Biz de o hayallerdeki köyü ve o köyün 
eşsiz festivalini görmeye gittik.

BU 
FESTİVAL İÇİN 
BİZ DE  
ŞÜKRANLARIMIZI  
SUNUYORUZ
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Festival SONSUZ ŞÜKRAN KÖYÜ

Köy’ün kurucusu ve aynı zamanda 
Sonsuz Şükran Köyü Derneği 
Başkanı olan Mehmet Taşdiken, 
festivalin açılışındaki konuşmasında, 
her yıl bu tarihlerde Anadolu’daki 
en büyük sanatçı buluşmasını 
gerçekleştirdiklerini, Anadolu 
topraklarında böyle bir köyde 
bu etkinlikleri gerçekleştirmenin 
kendilerini de onurlandırdığını 
söyledi. Sanatçıların para almadan 
katıldığı tek festival olan Sonsuz 
Şükran Köyü Festivali’nde 
çok değerli sanatçıların canlı 
performanslarının, atölyelerin, 
söyleşilerin ve konserlerin yanı sıra 
sanatçıların da podyuma çıktığı 
Şalvar Defilesi gibi enteresan 
etkinlikler de vardı. Festival 
kapsamında Yöresel Bitkiler 
Parkı’nın da ilk tohumları atıldı. Şimdi 
de hedefte Yöresel Bitkiler Müzesi 
var.

EYLÜL 2017

Harry Potter film müziklerinin 
yanı sıra bir Türk filminin 
müziklerinde de onun 
imzası var. Altın Portakal 
ödüllü Meryem filminin 
de müziklerine Youki 
Yamamato’ya ait. Kendisi 
festivalin ünlü konuklarındandı. 

Sizi Şükran Köyü’ne 
getiren sebep nedir? 
Atalay ve Mehmet Taşdiken 
ile tanışmasaydım buraya 
gelemezdim. Sebebim 
onlardı. Spiritüel konulara 
girmek istemiyorum ama her 
şeyin bir nedeni olduğuna 

inanıyorum. Sadece film ya 
da film müziği yapmak değil, 
filmsiz yani görüntüsüz bir 
şeyler yapmak, kendim 
için bir şeyler yapmak 
istedim. Doğa ile bir arada 
olmak, insanlarla bir arada 
olmak istedim. Sanırım bu 
sebeplerle buradayım.

Kendiniz için buraya 
manşet atmanızı isteseydik 
ne söylerdiniz? 
Hala öğreniyorum, 
doğaçlama bir insan  
olmak istiyorum.

Festivalin özel konuğu Youki Yamamato’ya  
bizim de sorularımız vardı



Yurt Dışındaki Türk Belediye Başkanları MUHARREM DEMİROK
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Avrupa’daki yeni nesil 
‘gurbetçi’ Türk gençleri 
büyük başarılara imza 
atmaya devam ediyor. O 
gençlerden birisi de 33 
yaşındayken İsveç’in en 
büyük beşinci kentinde 
belediye başkanı 
seçilen, oylarını her 
seçimde daha artıran ve 
aynı zamanda 2016’dan 
bu yana kentin en köklü 

futbol kulüplerinden 
Atvidabergs’in 
başkanlığını yürüten 
Muharrem Demirok. 
Özelkalem’in Yırt 
Dışındaki Türk Belediye 
Başkanları sayfalarının 
konuğu bu kez Linköping 
Çevre ve Toplum 
Planlamasından Sorumlu 
Belediye Başkanı 
Muharrem Demirok.

Linköping Çevre ve Toplum Planlamasından Sorumlu 
Belediye Başkanı Muharrem Demirok

“TÜRK  
  GENÇLERİ  
  KENDİNİ 
  GÖÇMEN 
  OLARAK   
  GÖRMEMELİ”
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Yurt Dışındaki Türk Belediye Başkanları MUHARREM DEMİROK

Konya’nın Kulu ilçesinden göçen 
işçi bir Türk baba ile İsveçli anne... 
Oğulları Muharrem Demirok, 33 
yaşındayken İsveç’teki Nisan 
2009’daki seçimlerde, ülkenin beşinci 
büyük kenti olan Linköping Çevre ve 
Enerjiden Sorumlu Belediye Başkanı 
seçildi. 

Muharrem Demirok’un kendi 
partisine bağlı 600 delegenin 
hepsinin oyunu alması ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı olarak atanması, 
İsveç kamuoyunda da büyük ilgiyle 
karşılandı ve gazetelere haber oldu. 
Demirok, oylarını sürekli artırarak 
üç dönem daha seçildi. Linköping 
Çevre ve Enerjiden sorumlu Belediye 
Başkanı olarak görevine devam eden 
Demirok, İsveç’te geleceğin güvenli, 
doğayla dost, rahat ve konforlu 
ulaşım politikasını yaratmak, ülkeyi 
2030’lu yıllara kadar taşıyacak ulaşım 
sistemi için fikir üretmek üzere 
2010 yılında İsveç Ulaştırma Bakanı 
Torstensson’un seçtiği 20 kişilik 
ekipte de yer almıştı. 

İsveç’in en eski yerleşim yerlerinden 
olan Linköping, ülkede sanayi 
alanında en gelişmiş kentlerden biri. 
Bunun yanı sıra dünyanın en gelişmiş 
bioenerji santralleri de Linköping’te. 
Şehirde toplanan çöplerden ve 
yemek artıklarından bioenerji 
üretiliyor. Kentteki otomobillerin ve 
otobüslerin birçoğu, benzin ve mazot 
yerine biogaz kullanıyor. Bu alandaki 
hedefleri çok daha ileriye taşıyan 
Demirok, kentin deneyimlerini ve 
çözümlerini Türkiye ile de paylaşmaya 
çaba gösteriyor ve “Biraya toplanan 
çöplerin yakılmasıyla elde edilen 
sıcaklığı kalorifer şebekesine 
aktarıyoruz ve bu şekilde de bütün 
şehrin kolay ve ucuz ısınmasını 
sağlıyoruz.” diyor.

Avrupa’daki gençlere de çok önemli 
tavsiyeleri var Demirok’un. Avrupa’da 
siyaset arenasında yükselmek isteyen 
Türk gençlerinin kendilerini göçmen 
olarak görmemesi gerektiğini her 
fırsatta dile getiriyor. 

“Ben hem Türk hem 
İsveçliyim. Türk gençleri 

kendini göçmen olarak 
görmemeli. Bizler artık 

Avrupalıyız ve kaldığımız 
ülkeler bizim.”

EYLÜL 2017
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SPOR HABERLERİ

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu tarafından 
gerçekleştirilen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart 
Şampiyonası’nda Bilecik Belediyesi Spor Kulübü 
Dart sporcuları, başarıyla döndü. Miniklerde Alper 
Anıl 1’inci olurken, Yıldızlarda Onur Kuş 3’üncülüğü 
elde etti.

Pek çok farklı branşta spora destek veren Bilecik 
Belediye Başkanı Selim Yağcı, “Bilecik’imiz, özellikle 
son dönemlerde sporun birçok dalında elde ettiği 
başarılarla mutluluğumuza mutluluk katıyor. 
Bütün sporcu kardeşlerimizi ve antrenörlerini 
tebrik ediyorum. Bilecik Belediyesi olarak her 
zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyor, 
başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

BİLECİK’TE ‘DART’ ZAFERİ

BİLECİK BELEDİYESİ

Tekerlekli sandalye basketbolunu tanıtmak amacıyla 
Efeler Belediyesi sponsorluğunda ilk kez düzenlenen 
‘International Cup Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Turnuvası’ sona erdi. Üç gün süren turnuvada İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü şampiyon oldu. 
Bu tür turnuvalarda önemli olanın centilmence 
yarışmak olduğunu söyleyen Efeler Belediye Başkanı 
M. Mesut Özakcan, “Spor demek kardeşlik, dostluk 
ve ahlak demek. Bütün bu değerleri en üst düzeyde 
taşıyan siz değerli sporcu kardeşlerimizi tebrik 
ediyorum. Dereceye girip girmemek önemli değil. 
Bizler her sporcumuzu ve takımımızı eşit görüyoruz. 
Yeter ki dostluk, centilmenlik ve ahlak duygusunu 
hep taşımaya devam edin.” dedi.

TEKERLEKLİ SANDALYE 
BASKETBOLUNUN ‘EFELER’İ 

AYDIN EFELER BELEDİYESİ

Mudanya Belediyesi sponsorluğunda milli ve 
master yüzücüler Ayşin Oya Bekbay, Faruk İlgüy, 
Erman Ağırbaşlı ve Oğuz Çam, Manş Denizi’ni geçti. 
Yüzücüler, Dursun Saru’nun eğitmenliğinde, toplam 
20 saat 55 dakika kulaç atarak İngiltere’nin Dover 
kentinden Fransa kıyılarına varıp, tekrar İngiltere’ye 
döndüler ve Türkiye rekorunu da kırarak İngiltere’den 
Fransa’ya yüzüp geri dönen ilk Türk takımı oldular. 
Yüzücülerin başarısını kutlayan Mudanya Belediye 
Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Biz Mudanyalıyız. 
İnandığımız zaman yapamayacağımız hiçbir iş yoktur. 
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Yurtta Barış 
Dünyada Barış’ ilkesi ışığında uluslararası çapta bir 
barış etkinliğine daha imza attık.” dedi.

MUDANYALI SPORCULAR  
BARIŞI KULAÇLADI

BURSA MUDANYA BELEDİYESİ
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2017 Wakeboard Türkiye Şampiyonası sona erdi. 
TSSF ve İzmit Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 
şampiyonaya çeşitli illerden 75 sporcu katıldı. 
Türkiye’nin en modern tesislerinden biri olma 
özelliğini taşıyan İzmit Belediyesi Su Sporları 
Merkezi Gölkay’da yapılan şampiyona, büyük 
çekişmelere sahne oldu. İzmit Belediye Başkanı 
Nevzat Doğan, 12 kablolu Su Sporları Merkezi’nde 
ilk kez dünya şampiyonası ve Avrupa finallerinin 
yapıldığını söyledi ve “Ülkemizin neredeyse 
dört tarafı sularla kaplı. Bizim şehrimizin de her 
tarafı sularla kaplı ama maalesef su sporlarında 
istediğimiz yerde değiliz. Bu konuda biz belediye 
olarak kafa yoruyoruz. Bu eksikliği gidermek için çok 
çalışıyoruz.” dedi.

KOC AELİ İZMİT BELEDİYESİ

Ülkemizde su sporlarının gelişmesi ve belediyelerin 

de bu branşlarda spora desteğinin artması umut 

verici. Selçuklu Belediye Spor Kulübü Su Topu 

Takımı, Aksaray’da düzenlenen U14 Erkekler Türkiye 

Su Topu Şampiyonası’nda 3’üncü oldu. Final oynama 

şansını averajla kaçırarak üçüncülük maçına çıkan 

mavi beyazlı takım, üçüncülük maçında Adana 

Adanus takımını 14-3 gibi farklı bir skorla mağlup 

etti. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 

da takımı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

SELÇUKLU SU TOPU TAKIMI 
BÜYÜK OYNUYOR

KONYA SELÇUKLU BELEDİYESİ

İZMİT’İN BAŞARISI ‘SU’ GÖTÜRMEZ

EYLÜL 2017
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Uluslararası standartlarında ilk 
kamu veri merkezi olan ‘İBB Veri 
Merkezi’, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve İştiraklerine hızlı ve 
güvenilir veri hizmetleri sunmaya 
başladı. Veri merkezi, doğal afet ve 
benzeri olağanüstü hallerde dahi 
ayakta kalarak hizmet vermeye 
devam edebilecek. Türkiye’nin ilk 
Uluslararası Uptime Institute Tier III 
standartlarında tasarım ve kurulumu 

yapılan veri merkezi Başakşehir’de 
kuruldu. Merkezin testleri tamamlandı, 
sertifikaları alındı ve aktif olarak 
hizmet vermeye başladı. İBB Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı Elektronik 
Sistemler Müdürlüğü tarafından 
yaklaşık 1000 metrekarelik alana 
kurulan İBB Veri Merkezi (beyaz alan) ile 
birlikte hizmetlerin konsolide edilmesi 
sayesinde önemli bir kamu yararı 
sağlanması amaçlanıyor. 

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi

ULUSLARARASI STANDARTTA  
İLK VERİ MERKEZİ İSTANBUL’DA

Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi

BURSA’DA DOĞALGAZ YARDIMI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
hava kirliliğinin önüne geçmek 
için ihtiyaç sahiplerine kömür 
yerine doğalgaz yardımı yapacak. 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursagaz işbirliğiyle hizmete aldığı 
yakıt dönüşümünü destekleme 
projesiyle kentteki ihtiyaç sahibi 
2000’e yakın ailenin konutlarına bu 
yıl kömür dağıtılmayıp, doğalgaz 
sistemiyle ilgili yardımlarda 
bulunulacak. Özellikle kış aylarında 

katı yakıt kullanımı nedeniyle hava 
kirliliğinin en yoğun olduğu Osmangazi, 
Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde 
başlatılacak proje, daha sonra etap 
etap tüm ilçelerde uygulanacak. Yakıt 
dönüşümünü destekleme projesiyle 
doğalgaz aboneliği bulunmayanların 
abonelik bedelleri Büyükşehir 
Belediyesi tarafından karşılanacak ve 
hane başına yılda 4 ay (Aralık, Ocak, 
Şubat ve Mart ayları) olmak üzere ayda 
50’şer TL’lik fatura desteği yapılacak.

Konya 
Büyükşehir 
Belediyesi

KONYA GAZİ MUSTAFA KEMAL’İ 
BUGÜNE TAŞIYOR
Mevlana Kültür Vadisi Projesi 
kapsamında birçok tarihi eserde 
restorasyon ve aslına uygun 
yeniden yapım çalışması yürüten 
Konya Büyükşehir Belediyesi, tarihi 
Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda 
restorasyon çalışması yürütüyor. 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, tarihi 
eserlerin restorasyonu, korunması 
ve gelecek nesillere aktarılması 

konusunda Konya’da son yıllarda 
önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, 
amaçlarının Konya’da tescilli olup da 
kullanılamaz halde olan hiçbir eser 
bırakmamak olduğunu söyledi. 1926 
yılında Kazanlı Medrese’nin yerine 
yapılan okulun restorasyonu 2 milyon 
550 bin liraya mal olacak. Gazi Mustafa 
Kemal İlkokulu’ndaki çalışmaların 
2018’in ilk aylarında tamamlanması 
planlanıyor.
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Afyonkarahisar 
Belediyesi

AFYONKARAHİSAR’DA  
MANZARA DEĞİŞİYOR
Afyonkarahisar Belediyesi ile 
Afyonkarahisar Valiliği işbirliğinde 
500’e yakın binanın cephesi 
yenilenecek. Afyonkarahisar 
merkez kentsel sit alanı içinde kalan 
mahallelerde tarihi dokuya uygun 
olarak yapılan sokak sağlıklaştırma 
ve cephe iyileştirme çalışmalarının 
yerli ve yabancı turizm açısından 
da kente hareketlilik katması 

bekleniyor. 2013 yılında kentsel sit 
alanında kalan bölgelerin tamamının 
röleve, restitüsyon ve restorasyon 
projelerine, önemli bir bütçe ayıran 
Afyonkarahisar Belediyesi, projeleri 
İstanbul Büyükşehir Belediyesine 
yaptırarak ihaleye hazır hale getirmişti. 
İhaleye göre, üç yıl içinde bölgenin 
tamamının sokak sağlıklaştırmasının 
yapılması hedefleniyor.

EYLÜL 2017

Şanlıurfa’da, Kurtuluş Savaşı 
döneminde cepheye gönderilen barut 
ve askeri malzemelerin muhafaza 
edildiği yer olması nedeniyle adı 
Barutçu Hanı olan tarihi bölgedeki 
restore çalışmasında sona gelindi. 
Osmanlı mimarisiyle tarihi İpekyolu 
üzerinde inşa edilen Barutçu Hanı, 
dönemin önemli ticaret merkezi 
Şanlıurfa’da tüccarlar tarafından 
hem ticaret hem de dinlenme amaçlı 
kullanılmıştı. Yahudi Hanı ismi ile de 

bilinen Barutçu Hanı’nın geçmişi 16’ncı 
yüzyıla kadar dayanıyor. Üç katlı yapının 
restoresi dört yılda tamamlanabildi. 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Nihat Çiftçi, “Türkiye’de yalnızca üç 
tane bulunan üç katlı hanlardan biri 
olan Barutçu Hanımızın restorasyonunu 
tamamladık.” dedi. Tarihi özelliğine 
uygun bir şekilde tekrardan hayata 
kazandırılan yapının, bölge turizmine de 
katkı sağlaması bekleniyor.

Şanlıurfa 
Büyükşehir 
Belediyesi

ŞANLIURFA’DA TARİHİ ÇALIŞMA

Malatya 
Büyükşehir 
Belediyesi

MALATYA’DA HAYVAN DOSTU PROJE

Malatya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Yeniköy bölgesinde 128 
dönüm alan üzerine ve beş yıldızlı 
otel standartlarında yapılan Sokak 
Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal 
Yaşam Alanı tamamlanmak üzere. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Çakır, “Malatya’mıza uzun 
yıllar hizmet edebilecek, sokak 
hayvanlarımızın bakıldığı, rehabilite 
edildiği, korunduğu ve serbest 
alanda yine bakımlarının devam 

ettiği güzel ve iddialı bir proje. Yerden 
ısıtma ve havalandırma sistemleri ile 
bütün detaylar düşünülerek projeyi 
tamamladık. Şu anda Türkiye’de alan 
bakımından en büyük tesis diyebiliriz. 
Gayemiz; sokaktaki hayvanların 
korunması, tedavisi ve böyle güzel 
bir yaşam alanında onlara hizmet 
edebilmek. Kapalı alanlarımızda aynı 
anda 500 hayvana hizmet verebilecek 
kapasitede bir yer.” dedi.
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Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu 
Belediyesi, tarihi sokak ve 
yerleşim alanlarını iyileştirme 
projesi kapsamında restorasyon 
çalışmalarını sürdürüyor. Proje 
kapsamında toplam 17 konak 
restore edilecek ve hizmete 
açılacak. Bu proje ile turizmin 
canlanacağını ve Kahramanmaraş’ın 
büyük bir kazanım elde edeceğini 

belirten Dulkadiroğlu Belediye 
Başkanı Necati Okay, “Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’ndan temin 
ettiğimiz kaynakları kendi şirketimiz 
aracılığıyla değerlendirerek tarihi 
sokak iyileştirme projemize başladık. 
Bu sokaklarımızı eski tarihi siluetine 
kazandırmayı hedefliyoruz. Turizm 
noktasında çok büyük beklentimiz 
var.” dedi.

Kahramanmaraş 
Dulkadiroğlu  
Belediyesi

DULKADİROĞLU’UNDA  
TARİHİ SOKAKLAR CANLANIYOR

İzmir Bergama 
Belediyesi BERGAMA’NIN KARDEŞİ PERGAMA

Bergama Belediyesi ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eski 
adı Pergama olan Beyarmudu 
Belediyesi arasında ‘Kardeşlik 
Protokolü’ imzalandı. Bergama 
Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, 
“Bu ortaklık yıllar önce Bergamalı 
bir hemşerimizin Kıbrıs’a gidip 
yerleşmesi ile başlamış. Bugün 
burada konuğumuz olan belediye 
başkanımızın kimliğinde doğum 
yeri Pergama yazmaktadır. Bundan 
sonra aramızdaki bu tarihsel 

ilişkinin Beyarmudu ve Bergama’da 
yaşayan vatandaşlarımızın, 
gençlerimizin, öğrencilerimizin 
arasında da dostluğa ve kardeşliğe 
dönüşmesi için elimizden geleni 
yapacağız.” dedi. Beyarmudu Belediye 
Başkanı İlker Edip ise “Vatandaşlarımız 
arasında araştırma yapsak, adının 
tekrar Pergama olmasını isterler diye 
düşünüyorum. Bizim gönüllerimizin 
yıllar öncesinden kardeş olarak 
bağlandığını görüyorum.” diye 
konuştu.

İzmir Karşıyaka 
Belediyesi TARIK AKAN KARŞIYAKA’DA  

SONSUZA DEK YAŞAYACAK
Türk sinemasının unutulmaz 
ismi Tarık Akan, yaşama 
vedasının birinci yılında 
Karşıyaka’da ölümsüzleştirildi. 
Karşıyaka Belediyesi tarafından 
yaptırılan Tarık Akan Parkı 
hizmete açıldı. Başkan Akpınar 
“Sinema oyunculuğunun ve 
sanatın, magazin sayfalarından 
geçmediğini gösteren, filmleriyle 
topluma bir şeyler kazandıran, 
adam gibi bir adam için buradayız. 

İyi bir mühendis, iyi bir baba, iyi 
bir Atatürkçü, iyi bir devrimci için 
bir aradayız. Sanatı ve devrimci 
ruhuyla bize ışık olan Tarık Akan’ı 
asla unutmayacağız.” dedi. 850 
metrekaresi yeşil alan olmak üzere, 
toplam bin 350 metrekarelik alanda 
kurulan parkta, oturma alanları ve 
spor bölümleri oluşturuldu. Parkın 
içine Tarık Akan’ın birebir ölçülerdeki 
heykeli de konuldu. 
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Philips,
Kırıkkale Merkez Nur 
Camii’ni aydınlatıyor!

www.lighting.philips.com.tr

Tüketici Danışma Hattı: 0850 390 19 22

/philips.aydinlatma

/PhilipsLightTR

/philipsaydinlatma

/PhilipsTurkiye

/PhilipsTurkiye
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Philips profesyonel 
aydınlatma çözümleri ile 
şehirlerin sembollerini 
aydınlatıyor. Hayata 
geçirdiği projelerle şehirlerin 
hikayelerine ve kimliklerine 
katkıda bulunuyor.


