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Henüz sıcaklar devam ediyor olsa 
da yaz aylarının sonuna geliyoruz.

‘Yaz ayları’ denilince ne anlıyoruz? 
Bundan onlarca yıl sonra da yaz 
ayları yine haziran, temmuz ve 
ağustos mu olacak? 

Dünyada her şey büyük bir hızla 
değişiyor, peki iklim daha ne kadar 
aynı kalacak?

Bizler iklimi bu hali ile korumak için 
neler yapıyoruz ya da bir şeyler 
yapıyor muyuz?

En önemli soruda şu ki acaba bunu 
umursuyor muyuz?

İklim değişikliğinin aslında bizim 
için, çocuklarımız için, kentlerimiz 
için, gelecekle ilgili kişisel 
planlarımız için, hedeflerimiz 
için, ailemiz için, çocukluk 
arkadaşlarımız için, her gün 
metroya binen milyonlarca insan 
için, karşı komşumuz için, eşimiz 
için, işimiz için ne anlama geldiğini 
biliyor muyuz?

Kendimize soruyor muyuz;          
“bu iklim değişikliği denilen         
şey yalnızca kutup ayıları ile mi   
ilgili yoksa doğrudan benimle de 
ilgili mi” diye?

Çok yönlü, çok bileşenli bir 
mücadele bu.

Birey olarak hepimizin büyük 
sorumluluk taşıması gereken bir 
mücadele.

Zaman zaman Özelkalem’de 
belediye başkanlarının bu konuyla 
ilgili çalışmalarına, yatırımlarına, 
mesajlarına yer veriyoruz.

İklim sorunu, bütün belediye 
başkanlarının da kararlılıkla 
ve kapsamlı olarak yürütmesi 
gereken bir mücadele.

Hizmetleriyle kentlerin yalnızca 
bugününü değil geleceğini de 
şimdiden şekillendiren belediye 
başkanlarının iklim sorununa daha 
fazla odaklanmasını ve günümüzün 
modern olanaklarından da 
yararlanarak daha etkili adımlar 
atmasını diliyoruz.

Biliyoruz ki şehir planlaması 
da dahil olmak üzere pek çok 
köşesi var bu konunun. Kentine 
duyarlı belediye başkanları 
ile bu konuda pek çok örnek 
projenin üretileceğine ve örnek 
uygulamanın yapılacağını 
gönülden inanıyoruz.

Doğa ile uyumlu yaşamanın da 
bu mücadeleye büyük katkıları 
olduğunu biliyoruz. Özelkalem’in  
bu sayısı hazırlanırken ben de çok 
özel bir köyde çok güzel zamanlar 

geçirdim. Bir sonraki sayımızda o 
köyü, köyün benzersiz yanlarını ve 
şenliğini sizlerle paylaşmak için 
sabırsızlanıyoruz.

Size 104. sayımızı sunmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz.

Bizi makamlarında misafir eden 
çok değerli konuklarımız var bu 
sayımızda.

Ankara’da bir araya geldiğimiz      
ve kendisinden çok değerli       
bilgiler aldığımız CHP Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı ve Ordu 
Milletvekili Sayın Seyit Torun’a;

Bize çocukluğunun unutulmaz 
yanlarını, İstanbul’a geldikten 
sonraki bütün yaşamını, Sarıyer 
için hedeflerini içtenlikle anlattığı 
için Sarıyer Belediye Başkanı 
Sayın Şükrü Genç’e ve Sarıyer 
Belediyesi’ndeki bütün arkadaşların 
sıcak ev sahipliğine; 

Başkan Burada mı sayfalarımızın 
ilk konuğu olan ve çat kapı 
gittiğimiz makamında bizi büyük 
bir samimiyetle ağırlayan Akyurt 
Belediye Başkanı Sayın Gültekin 
Ayantaş’a çok teşekkür ediyoruz.

Keyifli okumalar dilerim.
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BALIKESİR’İN 
‘AVLUSU’ 
MEŞHUR

Bir kenti mutlu edecek, o kentte 
hayatı güzelleştirecek, o kente 
çok daha fazla turist getirecek 
yatırımların en önemlilerinden 
biri de kentin kolay ulaşılabilir 
bir yerinde büyük bir nefes 
alanı yaratmaktır. Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur, kentteki 
yaşamı pek çok açıdan 
ferahlatacak ve keyifli hale 
getirecek projesini hayata 
geçirmeyi başardı

Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Edip Uğur’un 
vizyon projelerinden olan ‘Avlu 
Balıkesir’e vatandaş büyük ilgi 
gösteriyor. Balıkesir’in sosyal ve 
kültürel yaşamına canlılık katan 
Avlu Balıkesir, her akşam renkli 
görüntülere sahne oluyor. Avlu 
Balıkesir’de 4 bin 800 metrekarelik 
yapay gölet su ile dolduruldu. 
Hizmete açılan birinci etap, Çocuk 
Köyü ile birlikte 130 bin metrekarelik 
bir alana kurulu. İkinci etap da dahil 
olunca, rekreasyon alanı toplam 
220 dönüm olacak. Tesisin içinde 
kültür merkezi ve kongre merkezi de 
bulunuyor. Avlu Balıkesir’de amatör 
balıkçıların balık tutma heyecanı 
yaşayabileceği bir bölüm de var. 
İlk etap çalışmaları tamamlanan 
projede ikinci etap çalışmaları 
devam ediyor. Proje kapsamında 
Minia Balıkesir, bilim merkezi, 
kütüphane, kafe, restoran, cami de 
yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi 
olarak insanların sosyal ve kültürel 
aktivitelerini yerine getirebileceği 
alanlar inşa ettiklerini söyleyen 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur, “Avlu Balıkesir 
artık bitme aşamasına geldi. 
Ramazan’da bütün Balıkesir’e 
Avlu Balıkesir’i açtık. Hakikaten 
güzel nefes alacak bir alan oldu. 
Balıkesirlilerin nefes alacağı 
alanlar inşa ediyoruz. Bir ay içinde 
Avlu Balıkesir’de ticari alanlar da 
açılacak. İkinci etabın ihalesi yapıldı. 
Çamlık’taki rekreasyon alanımız 
350 dönüm. Orasının da inşaatı 
başladı. Balıkesir’e nefes aldıracak, 
Balıkesir’i markaya dönüştürecek 
işler yapıyoruz.” dedi. 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur

BELEDİYELERDEN HABERLER



RÖDER Yapı Sistemleri; kapalı alan 
ihtiyaçlarınızı en kısa sürede ve en göz 
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Tarih başkenti Bursa’nın bir 
açık hava müzesine dönüşmesi 
için 8500 yıllık arkeolojik 
dönemlerden 2300 yıllık Bitinya 
surlarına, 700 yıllık Osmanlı 
eserlerinden Cumhuriyet dönemi 
sivil mimarlık örneği yapılarına 
kadar her alanda restorasyonları 
aralıksız sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi, somut olmayan miras 
çalışmalarına bir yenisini daha 
ekledi. Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, kitabın 
tanıtım etkinliğinde, çalışmanın 
içeriği ve süreçleri hakkında bilgi 
verdi. 

Kente dair bütün soyut mirası 
kitaplaştırarak kayıt altına alan 
Büyükşehir Belediyesi, Bursa Sağlık 
Tarihi kitabını da kent belgeliğini 
kazandırdı. CHP Bursa Milletvekili 
Op. Dr. Ceyhun İrgil tarafından 
kaleme alınan, 7 yıllık bir çalışmanın 
ürünü olarak tıp, diş hekimliği, 
veterinerlik, eczacılık alanlarında 
geçmişten günümüze Bursa’daki 
bütün sağlık uygulamalarına ışık 
tutan eser, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Sağlık Tarihi Müzesi 
olarak restore edilen tarihi 
mekanda basın toplantısı ile 
kamuoyuna tanıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “Bu eser Bursa’mızın 
milattan günümüze sağlık tarihine 
ışık tutuyor. Osmanlı’nın ilk başkenti 
olan Bursa, sağlık kurumları, 
yöntemleri ve doktorları ile bu 
alanda ilklere ev sahipliği yapmıştır. 
İlk Osmanlı hastanesi olan ve 
kuruluşundan itibaren hemen her 
alanda bedensel rahatsızlıkların 
teşhis ve tedavi edildiği, aynı 
zamanda ruhsal sıkıntıların ve 

hastalıkların iyileştirildiği bir sağlık 
kuruluşu olan Yıldırım Darüşşifası, 
kuruluş amacına uygun şekilde 
günümüzde de sağlık kurumu 
olarak hizmet vermektedir. İlk 
hayvan Bimarhane’si de Bursa’da 
kurulmuş. Orhan Gazi’den Sultan 
2. Bayezid’e kadar sultanların 
nezdinde devletin sağlık işlerini 
yürüten saray hekimleri bulunurken, 
Sultan 2. Bayezid döneminde 
ülkenin sağlık hizmetlerinin idaresini 
üstlenmesi için hekimbaşılık 
kurulmuştur. Aynı zamanda 
muharebe hekimliği de tarihte özel 
bir yere sahiptir. Bütün bu bilgilerin 
ve daha nicelerinin yer aldığı bu 
eserin yayıma hazırlanmasında 
başta Op. Dr. Ceyhun İrgil 
beyefendi olmak üzere emeği 
geçen herkese sonsuz şükranlarımı 
sunarım.” dedi.

Kitabı kaleme alan CHP Milletvekili 
Op. Dr. Ceyhun İrgil ise kitabın 
hazırlık sürecinin 7 yıl sürdüğünü,     
6 bin belgenin değerlendirildiğini ve 
bin belgenin ise ilk kez bu kitapta 
kullanıldığını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe

BURSA’NIN 
‘SAĞLIKLI’ 
TARİHİ 

CHP Milletvekili Op. Dr. Ceyhun İrgil 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı  
Recep Altepe



Mercedes-Benz Türk’le benzersiz 50 sene.
Mercedes-Benz Türk 50 yaşında. Kurduğumuz fabrikalar ve dostluklarla,  
1967’den bugüne hep güvenle taşıdığımız milyonlarla beraber geçen benzersiz 50 sene.

Türkiye’nin dört bir yanındaki satış/servis ağımızla ve mühendislerimizin  
Ar-Ge başarılarıyla taçlanan elli sene için sizlere ne kadar teşekkür etsek az.
Mercedes-Benz Türk’ü hep el üstünde tuttuğunuz için eksik olmayın. 

Mer_50.yil_235x305mm.indd   1 13/07/2017   18:37
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Doğanın farklı hazineler 
bakımından başka kentlere göre 
çok daha cömert olduğu kentler 
var. Günümüzde güneş enerjisi 
diye bir hazine var.  Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin de bu hazineyi 
kentin yararına kullanmak 
ve kentin iklimsel avantajını 
büyük bir ekonomik değere 
dönüştürmek üzere harekete geçti. 
Proje tamamlandı. İlk üretim 
başladı. Hedef ise her geçen 
sürede daha iyisini, daha fazlasını 
başarabilmek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 
Şahinbey ilçesine bağlı Bağlarbaşı 
mevkiindeki 59 dönümlük arazisinin 
20 dönümü üzerinde 1 megavat 
kapasiteli güneş enerjisi santralinin 
kurulumunu tamamlayarak elektrik 
üretimine başladı. Türkiye’nin en 
fazla yıllık güneşlenme oranına sahip 
kentlerinden Gaziantep’te, güneş 
enerjisi santrali, kentin elektrik 
ihtiyacının karşılanmasına önemli 
bir katkı sağlıyor. Meteorolojik 
ölçüm istasyonunun da yer 
aldığı projede, iklim koşullarına 
bağlı olarak üretim oranları 
anlık ve günlük değerlendirilip, 
olası arıza ve bakım durumları 
göz önünde bulundurularak 
sistem performansının yüksek 
seviyede tutulması planlanıyor. 
Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, dünyanın 
ve Türkiye’nin geleceği için 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımının önemine dikkati 
çekti ve bu kapsamda belediye 
olarak güneş enerjisinden yıllık 1 
milyon 700 bin kilovatsaat elektrik 
üretimi yapmayı planladıklarını 

söyledi. Türkiye’nin yenilenebilir 
enerji potansiyeli bakımından 
oldukça iyi bir coğrafi konumda 
bulunmasına rağmen yenilenebilir 
kaynaklı enerji üretim seviyesinin 
düşük olduğunu ifade eden Şahin, 
“Türkiye’nin güneşlenme süreleri 
sene içerisinde değişiklik gösterse 
de yıllık olarak yaklaşık 2 bin 738 
saat. Günlük ortalama 7,5 saat 
güneşlenme süresine sahip olan 
ülkemiz, Almanya’ya kıyasla güneş 
ışınlarından yüzde 60 daha fazla 
yararlanma olanağına sahip. Ancak 
2015 yılı kurulu güç kapasite artışı 
bakımından Almanya’nın binde 6’sı 
kadar bir ilerleme kaydedilmiştir. 
Gaziantep’in ise yıllık ortalama 
güneşlenme süresi 2 bin 978 
saattir. Bu da ortalama yaklaşık 8,19 
saat demektir. 1, 3 ve 15 megavatlık 
projeler hazırladık. 1 megavatlık 
tesis hizmete girdi. 15 megavatlık 
kısmın bürokratik işlemleri 
sürüyor. 3 megavatlık tesisin de 
fizibilitesi hazır. Tesisimizden elde 
edilen elektrik öncelikle kentin 
aydınlatılmasında kullanılacak.” 
dedi.

GAZİANTEP’İN 
GÜNEŞİ 
ELEKTRİĞE 
DÖNÜŞTÜ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin





12 ozelkalem.com.tr

BELEDİYELERDEN HABERLER

Tarihin bize anlatacakları ve 
hatta yaşatacakları var. Pek çok 
kentte üzerine gecekondular, 
yollar, biçimsiz yapılar inşa 
ettiğimiz tarih, bu konuda 
hassasiyeti olan yerel yöneticiler 
tarafından özenle gün yüzüne 
çıkartılıyor. Şimdilerde 
İzmir’de de benzer bir çalışma 
yürütülüyor. İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
kentin tarihi zenginliğini 
büyütecek çok önemli bir yapıyı 
daha, üzerindeki gecekonduların 
karanlığından kurtarmaya 
odaklanmış durumda. 

2010-2012 yılları arasında Kadifekale 
heyelan alanında 2 bini aşkın 
gecekonduyu kaldırarak yerine Kent 
Ormanı kuran İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, bu kez aynı bölgedeki 
antik tiyatronun ortaya çıkarılması ve 
kültürel tesis alanının oluşturulması 
için harekete geçti. Kadifekale’de 
gecekondular arasına sıkışıp kalan 16 
bin kişilik Antik Roma Tiyatrosu’nu gün 
yüzüne çıkarmak amacıyla başlattığı 
kamulaştırma ve yıkım çalışmalarını 
sürdüren Büyükşehir Belediyesi, aynı 
bölgedeki kültürel tesis alanı için de 
hız verdi. Yaklaşık 31 bin metrekarelik 
arazide şu ana kadar 205 binanın 
kamulaştırıldı. Bu kapsamda ödenen 
kamulaştırma bedeli ise 33 milyon 
250 bin TL’ye ulaştı. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin kamulaştırma 
çalışmalarını yürüttüğü alanın bir 
bölümü, Antik Roma Tiyatrosu 
kalıntılarını barındırıyor. Geri kalan 
bölümde ise kültürel sergi alanları ve 
kültürel tesisler de yer alacak. Projenin 
tamamlanmasıyla bölgedeki turizm 
varlığının ciddi ölçüde hareketlenmesi 
bekleniyor. Yıkımların ardından 

yürütülecek arkeolojik çalışmalarla, 
Roma Dönemi özellikleri taşıyan 
16 bin kişi kapasiteli tiyatro 
ortaya çıkarılacak. Bölgede Antik 
Tiyatro’yu gün yüzüne çıkaracak 
arkeolojik çalışmalar, Büyükşehir 
Belediyesi ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığı arasında imzalanan destek 
protokolü çerçevesinde yapılıyor. 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu da proje hakkında 
bilgiler verdi ve “İzmir’de şu anda 
İzmir Büyükşehir Belediyesi bütün 
kazı alanlarına kaynak aktarıyor ve 
kazıların devam etmesini, kentin 
zenginliklerinin su yüzüne çıkmasını 
ve kente turist gelmesini, kentin 
kalkınmasını sağlamaya çalışıyor. 
Agora’ya her sene 1 milyon 260 bin 
lira para veriyoruz. Agora’nın tüm 
kamulaştırmasını İzmir Büyükşehir 
Belediyesi dünya para ödeyerek 
yaptı. Roma antik tiyatrosundan 
163 evi belediyemiz kamulaştırdı. 
10 noktadaki kazılara sadece bu 
yıl 4 milyon 700 bin lira destek 
oluyoruz.” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu

İZMİR 
TARİHİN 
ÜZERİNDEKİ 
GECEKONDULARI 
KALDIRIYOR
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Kütüphaneler bir kentin hayatını 
doğrudan etkileyen yapılar olmaya 
başladığında o kentte harika 
şeyler oluyor demektir. Kütüphane 
kültürünün yaygınlaştırılması, 
her yaştan herkesin kütüphaneleri 
aynı zamanda bir sosyal ortam 
olarak benimsemesi için bazı yerel 
yöneticilerin çok özel bir çabası 
var. Ülkemizde artık uluslararası 
standartlarda tematik kütüphaneler 
de yapılıyor. Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Çelik 
de geçtiğimiz günlerde büyük, 
kapsamlı, modern bir kütüphanenin 
duyurusunu yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Talas’a yapılacak olan 
7/24 açık kütüphanenin yeri 
belirlendi. Erciyes Üniversitesi 
arsasına yapılacak olan kütüphane 
için üçlü protokol imzalandı. 
Üniversite’nin sınırında kalacak 
olan kütüphaneyi öğrencilerin 
yanı sıra halk da rahatlıkla 
kullanabilecek. Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 
Anadolu’da parmakla gösterilecek 
bir kütüphane yapacaklarını 
söyledi. Başkan Mustafa Çelik, 
Anadolu’nun en büyük ve 
en kapsamlı kütüphanesinin 
protokolünü imzalamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Ticaret, 
sanayi, turizm, sağlık şehri gibi 
sıfatlarının yanı sıra Kayseri’yi 
‘okuyan şehir’ yapmak istediklerini 
de vurgulayan Başkan Çelik, “Bu 
amaçla kütüphane yatırımına çok 
önem veriyoruz. Yeni kütüphaneleri 
hizmete açtık. Halen devam eden 

yatırımlarımız var. Kiçikapı’daki 
Meryem Ana Kilisesi de 24 saat 
açık kalacak Türkiye’nin en prestijli 
araştırma kütüphanesi olacak. 
Belediyemizin hemen yanında ise 
Kitap Kafe yapıyoruz. Çok şık bir 
proje olacak. Semt ve ilçelerimizde 
de kütüphane yatırımlarımız devam 
ediyor. Buradaki kütüphane yatırımı 
da bizi çok heyecanlandırıyor. Çok 
değişik bir mimari yapısı var. İnşaat 
ve tefrişiyle yaklaşık 12 milyon 
TL’lik bir yatırım olacak. 1500 kişi 
kapasiteli çok büyük bir kütüphane 
yapacağız. Kütüphanede, sesli 
ve sessiz çalışma odaları, sesli 
kütüphane, internet salonu, tekli ve 
grup çalışma odaları, kiralanabilir 
toplantı salonları, özel eserler 
kütüphanesi, 300 kişilik konferans 
salonu, kafeterya gibi bölümler 
bulunacak. Anadolu’da parmakla 
gösterilecek bir kütüphaneye 
kavuşmuş olacağız.” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik

KAYSERİ 
KÜTÜPHANE 
KONUSUNDA 
BÜYÜK 
DÜŞÜNÜYOR  

BELEDİYELERDEN HABERLER
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Büyüdüğü yeri 
büyütmeye çalışıyor 
şimdi. Çocukluğunun 
geçtiği yerde 
çocuklara güzel 
bir hayat kurmaya 
çalışıyor. Gençken 
yaşadıklarını şimdinin 
gençleri yaşamasın 

diye uğraşıyor. 
Sarıyer’in farkını, 
geleceğe dair 
planlarını, herkese 
huzur verecek bir 
hayatı oluşturma 
planlarını Belediye 
Başkanı Sayın Şükrü 
Genç ile konuştuk.

Kapak Konusu

TEMMUZ-AĞUSTOS 2017

SEVGİ 
KONUSUNDA 
ÇOCUKLARIN 
SEVİYESİNE 
ULAŞABİLMEMİZ 
GEREK
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İstanbul’a geliş hikayeniz nasıl? 
1960’ta buraya geldiğimizde köyde 
okul yoktu. Biz İstanbul’a geldikten okul 
dört yıl sonra açıldı. Akranlarım benden 
dört yıl sonra okula gitmeye başladı. 
Köydeki arkadaşlarıma ders kitabı 
götürürdüm yazları. Birlikte çalışırdık 
hayvan otlatırken dağda bayırda. Şimdi 
düşünüyorum da ne sıkıntılarımız 
olurdu hayvan otlatırken. Hayvanlar 
öğle saatlerinde pınar başında su içip 
uyurdu. Onlar uyurken biz de oyuna 
dalardık. Hayvanlar uyanınca başlarında 
kimse olmadığından tarlalara koşardı. 
Akşama da evde kıyamet kopardı tabii 
bu yüzden; ’vay efendim, davar tarlalara 
nasıl girer’. Köydeki çocukların eğitim 
için gösterdiği gayreti de hatırlıyorum. 
Bizim anlattıklarımız çok ilginç 
geliyordu onlara. Tabii herkesin İstanbul 
merakı vardı o zamanlar. İstanbul’a 
ilk geldiğimizde biz de her açıdan 
şaşkın durumdaydık. Düşünsenize; 
bir anda küçücük bir köyden dünyaya 
çıkmışsınız... Velhasıl babam askere diye 
gelmiş ve kalmış İstanbul’da. Göçün yeni 
hızlandığı 1960’lar... İhtilalin sonrası... 
İlkokulu Rumeli Hisarı’nda okudum, 
ortaokulu Emirgan Ortaokulu’nda ve 
liseyi ise Kabataş Lisesi’nde. Buralardan 
hiç ayrılmadım yani. Lise bitince 
Boğaziçi Üniversitesi serüvenim oldu 
iki yıl; hazırlık ve fizik 1. sınıf. Hedefim 
mühendislikti. Tekrar sınava girip İTÜ’ye 

Sarıyer’e nereden geldiniz?  
Giresun Şebinkarahisar’ın bir 
köyündenim. Şebinkarahisar’ın 
entelektüel bir yapısı vardır. Okumuşu 
çoktur. Bir evden dört profesör çıkmıştır 
hatta. Lisesi bir ara Türkiye dördüncüsü 
olmuş. Çok iyi bir eğitim var. Çok 
modern bir yapılanması var. Tarihsel bir 
yapılanması var. Ünlüsü de çok; Aziz 
Nesin, Kemal Tahir, İdil Biret, Bahriye 
Üçok, Mehmet Çağçağ... Bizim orası 
o bölgede vaha gibi bir yer. Altı yedi 
yaşıma kadar orada kaldık. Hatıralar... 
Annem anlatırdı; tarlada çalışıyormuş 
bizimkiler, biz de tarladayız, çocuğuz. 
Birileri demiş ki “köye sünnetçi geldi”. 
Bizi hemen toplayıp köye indirmişler 
sünnet olmaya. Sünnetçi ne karşılığı 
sünnet yapıyor dersiniz peki? Yumurta 
karşılığı ya da neye anlaşırlarsa artık.

geçtim ama Boğaziçi Üniversitesi’nde 
de çalışmaya devam ettim. Hayatım 
boyunca hep çalıştım. Hayalim mühendis 
olmaktı. Boğaziçi’ne girerken çok iyi bir 
puanım vardı. Bütün tıp fakültelerine 
girebiliyordum ama ben mühendisliğe 
geçebilirim umuduyla Boğaziçi’ni tercih 
ettim. Sene 1974. Sonradan geçmişe 
bakıyorum da okullarda hep öğrenci 
başkanlığı yapmışım. Hatta Boğaziçi 
Üniversitesi’nde yaklaşık beş yüz kişilik 
bir sendikamız vardı. Orada temsilcilik 
yaptım beş altı sene. Türk sendika 
tarihine de önemli katkılarımız oldu yani 
aslında. O dönemden beri sorunları 
çözme konusunda hep gayretim oldu.

Çocukluğunuzun en zorlayıcı 
zamanları ve durumları nelerdi? 
Çocukluğunuzda zorlanmıyorsunuz 
aslında. Oyuna başladığınızda hepiniz 
aynısınız. Kimin parasının olduğu, kimin 
yaşam koşullarının daha iyi olduğu 
gözükmüyor. Buna rağmen zorluk vardı 
tabii. Oturduğumuz yerin yolu çok 
çamurluydu. Çamura bata çıka okula 
gidiyorduk. 5. sınıfta falandım. Okul 
görevlisi ayakkabılarımız çok çamurlu 
olduğu için okula girmeden önce bizi 
kenara çekiyordu, tecrit edilmek gibiydi. 
Ayaklarımızı hortumla yıkayıp öyle içeri 
alırdı bizi. Çocukluğumda fukaralığın 
getirdiği sıkıntıları hayatın bir gerçeği gibi 
kabul etmiştim. Hep hayatın içindeydim.

Hayalim mühendis 
olmaktı. Boğaziçi’ne 

girerken çok iyi bir 
puanım vardı. Bütün 

tıp fakültelerine 
girebiliyordum ama 

ben Boğaziçi’ni  
tercih ettim.

Kapak Konusu

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç
Özelkalem Dergisi İmtiyaz Sahibi ve  
EPR Yerel Yönetim Ajansı Başkanı Erengül Bilenser
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Çocukluğunuzun seçim  
dönemlerinden aklınızda kalanlar ne?  
Bizim köyde bütün oylar halk partiye 
çıkarmış. Sadece iki oy adalet partiye 
çıkarmış ve herkes de bilirmiş o iki oy 
kimin; Kamil Amca ve eşi. Kamil Amca’ya 
sordum yıllar sonra; nereden geliyor 
bu adalet partililik, bütün köyü karşına 
alıyorsun dedim. Dedi ki “bilmezsin 
oğul, bir ara bir gram gaz bile yoktu, 
kasabaya indim, dükkancının biri bana 
dedi ki Kamil Ağa ‘kırata’ basarsan 
oyunu, sana bir teneke gaz veririm, o 
zaman ona söz verdim, cayamıyorum, 
bizde söz sözdür.” Ölene kadar Adalet 
Parti’ye vermiş oyunu. Bundan bir sürü 
sonuç çıkarılabilir. Şu andaki genel yapı 
itibari ile hani diyoruz ya bu insanlar 
hiç mi kafasını kaldırıp bakmıyorlar 

etraflarına diye. Öyle değil. Hiç kafasını 
kaldırıp bakmaz mı insanlar, bakıyor 
ama verdiği sözler var, gurur meselesi 
yapıyor.

İTÜ’de inşaat mühendisliğini 
kazanıp hayalinizi gerçekleştirdiniz. 
İnşaat mühendisi olmanız belediye 
başkanlığınızda size çok fayda 
sağladı mı?    
İnanılmaz. Okulu bitirince hemen 
Libya’da çalışmaya başladım; 
Romenler ve Bulgarlar da vardı ekipte. 
Bambaşka bir vizyon, bambaşka bir 
sistem gördüm bu sayede. Askerden 
dönünce de Irak’ta Fransızlarla ve 
Belçikalılarla  çalıştım. O deneyim 
gerçekten müthiş bir ivme kazandırdı 
bana. Her şeyi yeniden öğrendim 
çünkü aslında mühendisliği okulda 
öğrenme şansınız yok, bu saha işi.

Üniversiteyi bitirip Libya’ya 
gittiğinizde bekar mıydınız?  
Evliydim. Üniversitenin başında 
evlendim. 1974’te evlendik, büyük 
kızım 1975’te doğdu. Beraber büyüdük. 
Sorumluluğum büyüktü. İş, aynı 
zamanda okul, sonra siyaset... Ben her 
zaman çok yoğundum. Bir sürü işi bir 
arada yaptım her zaman. 

İşleri ve sorumlulukları aksatmadan 
nasıl yönetiyorsunuz hayatınızdaki 
bu yoğunluğu? Bir tekniğiniz var mı? 
Çok çalışarak ve iyi planlayarak oluyor. 
Bu alışkanlığı Avrupalılardan öğrendim.  

Onlar her işe sonucu görerek başlıyor.  
Onlar için zaman çok önemli. Biz 
toplum olarak bunu yapamıyoruz, 
ben de yapamıyorum. Avrupalılar çok 
sıkı çalışıyor ama kendilerine de çok 
zaman ayırıyor. Mesaisi bittiğinde iş için 
parmağını oynatmıyor ama mesaisinde 
bizim yirmi saatlik performansımız kadar 
verimli oluyor. Hayatı planlayabilmek çok 
önemli. İnsanın kendine zaman ayırması 
kadar önemli bir şey yok. Hani bir söz var 
ya ‘7/24 çalışmak’, böyle şapşalca şey 
olmaz. Buna vücut dayanmaz. Verimlilik 
kalmaz. İnsanın kendisini yıpratması ile 
gurur duyulur mu? 

Atatürk’e bakarsak; bir yandan yepyeni 
bir ülke kuruyor ama kendisi aynı 
zamanda kitap yazıyor, kitap okuyor, 
tango yapıyor, denize giriyor...  

Dün okudum, Atatürk cumhurbaşkanı 
olduktan sonra hiç yurtdışına çıkmamış, 
hep Anadolu’yu gezmiş. Biz şimdi iş 
nedeniyle yurtdışına gidiyoruz ama 
kendi ülkesi  ayrı bir haz veriyor insana, 
ülkemizin kalkınmasına yönelik daha 
büyük bir motivasyon sağlıyor. Mesela 
biz iki bin kişi çalışıyoruz Sarıyer 
Belediyesi’nde, işçi arkadaşlarımızı 
çıkarırsak yaklaşık iki yüz kadar 
yöneticimiz var. Bu kadronun tümü 
zamanını iyi değerlendirse, biz beş 
belediyeyi yönetiriz buradan. Bizde hep 
bir ‘yarabbi şükür’ durumu var. Mesela 
adam şantiyede makinayı çalıştırıp 5 TL 
kazandıysa ‘şükürler olsun, bugünlük 
yeter’ diyor. Halbuki makinayı 24 saat 
çalıştırma fırsatı var ama bunu yapmıyor. 
Çok çalışmanın sonucu yalnızca çok 
büyük yorgunluk olmamalı yani. Esas 
mesele verimlilik. Ben gerçekten bu 
sabah çok zorlandım kalkarken çünkü 
hafta sonu yok, hafta başı yok, bu 
doğru bir şey değil. Günde neredeyse 
on altı saat çalışıyoruz ama yine de 
hedeflediğimiz düzeyde çok iyi sonuçlar 
alamıyoruz. Sadece sizin kişisel olarak 
kendinizi planlamanız yetmiyor.  
Bir işin çemberinde içten dışa doğru 
kim varsa, hangi kurumlar varsa 
her şeyin bir sisteme oturtulması 
gerekiyor. Mesela bizim uluslararası 
ilişkilerdeki durumumuz; asla yeterince 
ilerleyemiyoruz. Bunun mümkün olması 
için, planlama çemberini genişletmemiz 
ve en basitinden iyi yabancı dil 
öğrenmemiz, o ülkenin geleneklerini 
bilmemiz gerek. Bunları yapmadan, 
uluslararası hedeflerinizi ve işlerinizi 
planlayamazsınız. Her şeyin tıkır tıkır 
işlemesi için gerekirse ilk günler çok 
çalışacaksınız ama sonra mutlaka herkes 
için en verimli olacak şekilde bir rutine 
ulaşmayı başaracaksınız. Libya’da 
Belçikalılarla çalışmaya başladığımda 

Oyuna başladığınızda 
hepiniz çocuksunuz, 

aynısınız. Kiminin 
parasının olduğu, 

kiminin yaşam 
koşullarının daha iyi 

olduğu gözükmüyor.

Kapak Konusu
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saha toplantılarına beni almadılar. 
Dediler ki “senin eksiklerin var, biz senin 
vereceğin bilgilerle burada kararlar 
alamayız.” İlk günler kendileri sahaya 
çıkıp o bilgileri toplamaya çalıştılar. Ben 
de o günlerde gece gündüz çalışarak 
kendimi hazırladım. Sonra masanın 
başına beni oturttular. 

Zorluklara rağmen iyi yerlere geldiniz. 
Motivasyonunuz neydi? 
Biraz önce enteresan bir şey oldu. Bir 
akrabam aradı. “Abi biliyor musun, 
senin üniversiteye hazırlandığın defterin 
bende” dedi, birkaç dakika önce oldu 
bu. Çok şaşırdım. Evet çok iyi defter 
tutardım. Kız öğrenciler bile kıskanırdı 
defterlerimi. O zamanlar test soruları 
yoktu. Kendimiz hazırlardık. Kabataş’ta 
hafta sonu test sorusu bulup getiren 
birisi olduğunda sevinçten üstüne 
atlardık. Hep anneme ve babama 
bakardım, onların çok büyük zahmetlerle 
çalıştıklarını görürdüm. Benim çocukken 
de kazancım vardı, para kazanıyordum. 

Sepetçilik yapıyorduk hafta sonları 
pazarda. Hatta boyacılık yapardık, 
ayran, su, mısır satardık. Cumartesi 
günleri öğleden sonra Beşiktaş pazarına 
giderdik. Küçük küfelerimizle pazarda 
alışveriş yapanların yükünü taşırdık. 
Altı kişiydik. Bir havuz yaptık, herkes 
kazandığı parayı havuza atıyordu, 
sonra toplayıp altıya bölüyorduk. O 
para bize bir hafta yetiyordu. En büyük 
motivasyonumuz da Beşiktaş’tan 
Etiler’e yürüyüp sosisli sandviç yemekti. 
Dönüşte de Keçeli’nin ekmek fırınından 
ekmeğimizi alıp eve giderdik. Bu bize 
inanılmaz bir başarı hissi verirdi. Yaşama 
katkıda bulunduğumuzu hissederdik. 
Kabataş Lisesi’nde duvar gazetesi 
çıkarmaya başladım. Bir röportaj 
yapmıştım. Normalde haftalık değişirdi 
ama edebiyat öğretmenimiz o röportajı 
haftalarca tutmuştu duvarda.

Kiminle yapmıştınız röportajı, neler 
konuşmuştunuz? 

Kahveye gidip inşaat işçileri ile 
yapmıştım; İstanbul’a niye geldin, ne 
yapıyorsun, nerede çalışıyorsun? Göçün 
başladığı yıllardı. Enteresan olan ise 
röportaj yaptığım o işçilerle ben de 
çalışıyorduk zaman zaman; ortalığı 
temizle, harcı taşı, onu getir, bunu götür. 
Yaşamım çalışmakla geçti. Onlar zaten 
arkadaşlarımdı yani benim. Tabii ben 
onların yanında çocuktum. O röportajın 
kopyasını keşke bulabilseydim ve 
çerçeveletebilseydim şimdi. Çok kitap 

okuyordum o sıralar; Orhan Kemal, 
Yaşar Kemal, Talip Apaydın. Onlardan 
esinlenerek kahveyi bir tasvir edişim 
vardı, kahvenin girişini, girişte kapı 
pervazlarını; hiç unutmuyorum.

Ben de Sarıyer Akademi’yi gezdikten 
sonraki mutluluğu unutmuyorum. 
Herkesle paylaşıyorum. Çok 
etkilendim. Herkes proje yapıyor ama 
o proje çok samimi bir proje, çok 
duygulandım. Sizi kutlamak istiyorum.   

Böyle hissetmenizi sağlayan şey, o 
projenin ve bizim diğer projelerimizin 
gerçekten de ‘hayata güzel bir şey 
katalım’ duygusu ile yapılıyor olması. 
Parklar yapıyoruz örneğin, insanları 
mutlaka daha en başından dahil 
ediyoruz. Eğer o parkları o insanlar 
sahiplenmezse büyük sıkıntılar oluşuyor 
ama insanlar tarafından sahiplenilen 
parklarda çocuklarla, gençlerle, yaşlılarla 
cıvıl cıvıl bir yaşam oluyor. Aslında yerel 
yönetimin temel görevi de o. Sabahleyin 
radyoda Çevre ve Şehircilik Bakanını 
dinliyordum, bir şey söyledi, çok 
ürktüm. Şehirlerdeki rezerv alanlarının 
kullanılmasından söz etti. Zaten her yeri 
işgal etmiş durumdayız ve şimdi o kalan 
rezerv alanları da yok olup gidecek. 
Meslek odaları söyledi, İstanbul’da 
olası bir deprem için hazırlanmış olan 
toplanma bölgelerinin %80’i şu anda 
imarla doldurulmuş durumda. Bu çok 
acı bir şey. Bu anlayış değişmeli. Bir 
kent tarifinin yapılması ve herkesin o 
tarifin bir parçası olması lazım, kendini 

Kapak Konusu

Bir akrabam aradı. 
“Abi biliyor musun 
senin üniversiteye 

hazırlandığın  
defterin bende” dedi.
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değiştirmesi lazım. İnsanımız köyündeki 
gibi yaşıyor şehirde. Bu doğru değil. 

Burada belediyelere de iş düşüyor; 
şehri, yaşamı, etkinlikleri planlarken 
mutlaka insanların arasındaki ilişkileri 
de göz ardı etmemeliler. 
Orada da maalesef yetki karmaşaları 
çıkıyor ortaya. Büyükşehir yasası, ilçe 
belediyelerin veya küçük belediyelerin 
kendi olanakları ile hareket imkanını 
kaldırıyor. Merkezden yönetmek mantığı, 
yereldeki bütün hareketliliği ve özerkliği 
bitiriyor. Bu çok tehlikeli. Mesela 
İstanbul’da olası depremde toplanılacak 
alanların yüzde sekseninin imara açılması 
o yerel belediyelerin kararı ile değil 
merkezin kararı ile oluyor. En tehlikelisi 
bu. Sosyal demokrat belediyelerle 
diğer belediyeler arasındaki temel 
farklılıklardan biri de bu. Yeşil alanı daha 
çoktur sosyal demokrat belediyelerin. 
Bunun bir sürü nedeni var. 

Belediye başkanlığı aklınıza ne zaman 
düştü, siyaset ne zaman başladı? 
Sürekli bir siyasi hareketliliğin 
içindeydim. Çocuklukta yoktu tabii 
böyle bir düşünce. Köyde o tür şeyler 
düşünmüyordum. Hayvanları otlatırken 

kimin aklına gelir siyaset yapmak? 
Orada kaval çalıp türkü söylüyorduk. 
Ben iyi kaval çalarım. İyi türkü söylerim. 
Bunlar hep o günlerin bize verdiği şeyler. 
İTÜ’de bir siyasi geleneğin içinde olmak, 
sahada olmak, toplumsal mücadelenin 
gerektirdiği bir takım hareketlerin içinde 
olmak hep kendimi doğal olarak içinde 
bulduğum şeylerdi. Bir de çocukluktan 
beri mühendis olmayı hayal ediyordum, 
çok güçlü bir hedefti bu benim için. 
Şimdi o kadar çocuk projemiz var 
ki. Biz çocuklukta çok ciddi sıkıntılar 
yaşadık. Bugün çocukların daha olanaklı 
yaşamalarını sağlamak, fırsat eşitliği 
yaratmak, Sarıyer Akademi ya da yaz 
spor okullarıyla çocuklara, gençlere 
güzel imkanlar sunmak, kadınlar için 
faydalı ve sürdürülebilir projeler yapmak, 
bütün bunlar için büyük heyecan duymak 
aslında üniversite yıllarımdaki o siyasi 
karakterimin bir devamı.

Peki belediye başkanı seçilme 
süreciniz? 
Yurt dışından döndüm. Anadolu’da 
çalışıyordum. Parti olarak Sarıyer’de 
çok önde değildik. Epeydir de seçim 
kazanamamıştık. Adaylar açıklandı. Bu 
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işin içinde olunması gerekliliği vardı, 
bunu gördük. Arkadaşlarla uzun uzun 
değerlendirmeler yaptık. İşin analizini 
yapmak gerekiyordu ve mühendislik 
orada da devreye giriyordu. Zaten 
Sarıyer’i tanıyoruz. Çocukluktan beri 
buradayız. Sarıyer’de yaşam koşulları 
belli, gecekonduların durumu belli. 
Zaten gecekondularda yaşıyoruz, 
gecekonduların talepleri belli. Neler 
yapılabilir diye düşündük. Çocuklar da 
büyümüştü. Herkes bana “sen belediye 
başkanı olsan iyi olur da seni aday 
yapmazlar ki” dedi. Doğru, gerçekten 
zordu. Bir de ben CHP’nin içinde çok 
fazla yer almadım, aday olan arkadaşlara 
destek veriyorduk sadece. Bir dönem 
de meclis üyeliği yaptım. O dönem 
ANAP’tan teklif geldi, aday yaptırırız seni 
dediler. Parti değişikliği veya siyaseten 
bakış değişikliği bana pek uygun 
değil. 1999 dönemiydi, bu teklifi hiç 
düşünmedim bile. İşlerim de yoğundu. 
Yurt dışında falan da çalışıyorum. Sonra 
birkaç arkadaşla kararlaştırdık. Bu 
sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğine 
baktık. Parti içinde insanları birebir 
tanıma gayretine girdik. Çok uzun bir 
tanıtım yapma ve kendimizi anlatma 
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Bu yanlış algıyı düzeltmeye çalışırken de 
çok samimiyiz. Biz göstermelik olarak 
camiye gitmeyiz ama İstanbul’da diğer 
belediyeler içinde Ramazan dönemini 
en iyi yaşayan belediyedir Sarıyer. Bir ay 
boyunca her akşam farklı mahallelerde 
sofralarımız olur ama bu sofralar öyle 
sırf görüntü olsun diye değildir. Hizmetin 
en kalitelisi, yemeğin en kalitelisi ile 
o insanlara verdiğimiz değeri ortaya 
koyarız. İnsanlar evinden de yemek yapıp 
getiriyor oraya. Bir bakmışsın masada 
bizim verdiğimiz yemeğin dışında 
insanlar evlerinden yemek getirmiş ve 
hiç tanımadığı insanlarla paylaşıyorlar. Bu 
harika.

İnsanlar orayı aile sofrası olarak 
görüyor demek ki. Ara sıra ‘ben hala 
başkan olamadım’ diyormuşsunuz. 
Neden? 
Belediye başkanı nasıldır? Ketumdur, 
herkes ondan çekinir. Ben öyle değilim. 
Yeri geldiğinde kardeş, arkadaş gibiyim. 
Gerçi insanların sorumluluklarını 
kavramaları bakımından belki bu pek 
uygun değil. Gelişmiş toplumlarda herkes 
arkadaştır ama herkes sorumluluğunu 
bilir. Oysa bizde samimiyet suiistimal 
ediliyor çoğu zaman. 

Çocukluk arkadaşlarınızla buluşuyor 
musunuz? 
Mahallede çok Ermeni vardı. Ermeni 
Kilisesi’nin orda oynardık. Geçenlerde 
kilisede ayin ve yemek vardı. Gittim. 
Çocukluk arkadaşlarımla karşılaştım. 
Fransa’dan gelen bir arkadaşımla 
görüştüm. Heyecanla konuştuk. Ben 
onun Fransa’da olduğunu yeni öğrendim 
ama o “oğlum ben seni yıllardan beri 
takip ediyorum, gururumuz oldun” dedi. 
Çocukluğumdan birilerini gördüğümde 
mutlu oluyorum.

fırsatı bulduk. Bir müddet sonra dediler 
ki “aday olacaksın, çalışın.” CHP’liler hep 
birbirleriyle kavga ederler algısı vardır 
ya hani, hiç kimse ile uğraşmadık, hep 
birlikteliği savunduk. Herkes bir araya 
geldi Sarıyer’de. Sarıyer’i kazanmamızda 
herkesin büyük katkısı oldu 2009 
seçiminde. Kamuoyu yoklamasında 
%13’tü oyumuz. Felaket durumdaydık. İki 
ay içinde %37’ye çıkardım, seçimi aldık. 
Kimse ihtimal vermiyordu. O beş yılı çok 
iyi değerlendirerek oyumuzu 
%52’ye çıkardık.

Hangi karakteristik özelliğiniz bu 
durumda size çok avantaj sağlıyor? 
Çok duygusal bir insanım. İnsanlarla 
iletişimde çok zorluk yaşamam. 
Herkesle rahat iletişim kurarım. Bütün 
ilişkilerimde doğal ve samimiyim. 
Belediye başkanıyım diye bir davranış 
stratejisi yapmıyorum, nasılsam öyle 
davranıyorum. Büyüdüğüm mahallede 
yaşıyorum mesela hala.

Büyüdüğünüz ilçede şimdi belediye 
başkanı olmanız avantaj mı? 

İnsanlar sizi hep görmek istiyor; taksi 
durağında, cenazesinde, düğününde, 
bayramında... Tabii bunları içtenlikle, 
samimiyetle yapmalısınız. Bizim 
etkinliklerimiz de çok kalabalık olur. İlla 
insanları toplayalım, zoraki gelsinler gibi 
bir çabamız yok. İnsanlar etkinliklerimize 
isteyerek, severek geliyor. Siyaseti hiç ön 
planda tutmadık. Biz gittiğimizde bütün 
buluşmalar siyasi toplantılara dönüşüyor. 
Oysa o toplulukta siz siyasetin dışında 
kalabilir, söylemlerinizi siyaseten değil 
de gerçekten orası için çözüm arayan bir 
hissiyatla dile getirebilirseniz insanlar sizi 
daha içtenlikle benimsiyor.

Farklı görüşlerden olmak birbirinizi 
sevip saymanıza engel olmamalı. 
Kesinlikle öyle. Sarıyer’de bunu çok net 
yaşıyoruz. Siyaseti ön planda tutmuyoruz 
ve herkes de çok iyi biliyor. Benim 
CHP’den belediye başkanı olduğumu 
herkes çok iyi biliyor ama buna rağmen 
aramızda bir mesafe yoktur. Hatta zaman 
zaman ‘ya başkanım herkes çok iyi güzel 
de bu CHP’yi ne yapacağız’ derler bana, 
‘CHP bize hep günah diye anlatıldı’ derler. 
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Sarıyer’i  
her şeyi ile  

bize teslim etseler,  
tam anlamıyla  

her şeyi kastediyorum, 
üç sene içinde 

Sarıyer’in  
nerelere geldiğini  

herkes görür.
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2009’dan sonra yaşamınızda bir 
dönüşüm oldu mu? 
Tabii oldu. Çok okurdum, okuyamıyorum 
şimdi, fırsatım yok. Kendime zaman 
ayıramıyorum. Çok dost canlısı bir 
insandım, eski dostlarımı göremiyorum. 
Bunu değiştirmeliyim. Sarıyer’de 
yaşayan herkes için kendilerine 
zaman ayırabildikleri, hayatın keyfini 
çıkarabildikleri fırsatlar ve alanlar 
yaratabilmeliyim. Hedefim bu. 

Elinizde olsa, yetki sizde olsa neler 
yaparsınız? 
Sarıyer’i her şeyi ile bize teslim etseler, 
tam anlamıyla her şeyi kastediyorum, 
üç senede Sarıyer’in nerelere geldiğini 
herkes görür. Sırf şu bina bile yerel 
yönetimler açısından çok önemli. 
Yurt dışına çıktığımızda da övünerek 
anlatıyoruz.

Nedir bu binayı bu kadar özel kılan? 
Bu bina Avrupa’nın en önemli yerel 
yönetim merkezlerinden biri olacak. 
Kendi enerjisinin belli bir kısmını 
üretebiliyor. Geri dönüşümlü ve akıllı 
bina. Akıllı binayı ‘ocağı açık bırakmışsan 
dışarıdan telefonla kapatabilirsin’ gibi 
basit özelliklerle tarif eden bir yaklaşım 

Kapak Konusu

var ama öyle değil, yaşamda akıllı bu 
bina. Örneği yok. İlk defa biz yapacağız. 
İngiliz bir sertifika kurumu ile çalışıyoruz. 
En temel özelliklerinden biri, bütün 
ofislerin gün ışığı alıyor olması. Dışarıda 
gün ışığının artmasıyla orantılı olarak 
lambalar kendini kısıyor. Dışarıdaki ısıya 
göre klima kendi ısısını değiştiriyor. 
Enerjinin dönüştürülmesi de çok önemli. 
Parantez içinde söyleyeyim, bir demo 
parkta enerji dönüşümünü üniversite 
öğrencilerine, teknik lise öğrencilerine, 
vatandaşa tecrübe ettireceğiz ve bu yolla 
neler kazanabileceklerini göstereceğiz.

Bu binayı kendi olanaklarımızla yaptık, 
devletten destek almadık. Çok önemli bir 
detay daha paylaşayım; bu binanın inşası 
sırasında en ufak bir iş kazası yaşanmadı. 
Bunun ne kadar önemli olduğunu 
biliyorsunuz değil mi.

Kararlarınızla çocukların, gençlerin 
geleceğini şekillendiriyorsunuz. Bu 
nasıl bir duygu? Sarıyer Akademi de bu 
duygularla mı oluştu? 
Biz başından beri çocuk projeleri, 
gençlik projeleri, kadınlara yönelik eğitim 
projeleri ve hayatın güzel şekillenmesine 
katkı sağlayacak her şeyi düşünüyorduk. 

Akademi projesi, çocukların ve 
gençlerin eğitim eşitliği hakkına 
verdiğimiz önemden doğdu. Okullar 
varken neden dershanelere ihtiyaç 
duyuluyordu? Okullarda eğitim sistemi 
iyi olsa, dershanelere gerek kalmazdı. 
Dershaneler bir ihtiyaç olarak ortaya 
çıktı, beklentiler oluştuğu dönemde 
de kapatıldı. Bir gün bir kız öğrenci 
çıktı karşıma. “Ben lise birincisiyim, 
dershaneler kapatılmasaydı bursla 
dershaneye devam edebilecektim ama 
dershane kapatılınca ne yapacağımızı 
şaşırdık, temel liseye gitme olanağım da 
yok.” dedi. Temel liseleri sordum, on beş 
on altı bin liradan başlıyor fiyatları. Hadi 
o kızcağız için nüfuzumuzu kullandık, 
bir indirim aldık ama diğer çocuklar 
ne  olacak derken akademi gündeme 
geldi. Arkadaşlarla ve öğretmenlerle 
oturduk değerlendirdik. Fizibilite 
çalışması yaptık. Baktık ki belediyemizin 
bütçesinde çok az yer tutuyor. Hemen 
süreci başlattık. İki yılda çok ciddi bir 
başarıya ulaştık. Özel liselerin de durumu 
malum. Çocuklar oralarda da iyi eğitim 
alamıyorlar. Bu toplum eğitilmesin diye 
köy enstitüleri kapatıldı, bu çok acı. Eğer 
devam edebilseydi, kentlere bu kadar 
göç olmazdı. Kapatılmasının arkasında 
başka düşünceler vardı, önemsenmedi. 
Kentteki rant daha cazip geldi bir yanda 
da. Para kazanma hırsı empoze edildi. 
Hatta çalışmadan para kazanmayı teşvik 
eden bir yaklaşım vardı. Köy enstitüleri 
devam etmiş olsaydı Türkiye’de 
toplumun eğitim, bilinç seviyesi çok 
yüksek olurdu. Üniversite yerleştirme 
sınavında ‘Pardon yanlış yapmışız’ 
seviyesine gerilemezdik. Bunların önüne 
geçmek için eğitime, gençliğe çok fazla 
önem veriyoruz. 

Görüyoruz ki bunları sadece Sarıyer 
sınırları içinde düşünmüyorsunuz. 
Altı yedi yıldır devam eden bir 
proje bu. 23 Nisanlarda bize kardeş 
şehirlerimizden, kardeş olmayan 
şehirlerden çok fazla çocuk gelir. 
Diyarbakırlı bir çocuk demişti ki “ben 
bugüne kadar süs havuzuna giriyordum 
ama şimdi gerçek havuzu girdim”. 
Gerçek havuz dediği aslında deniz. 
Bu 23 Nisan’da 450 çocuğumuz 
vardı. Avrupa’dan da çocuklar geldi. 
Demiştim ya çocuklukta varlıklı ile yoksul 
çocuk bir araya geldiğinde her şey 
unutulur, Avrupa’dan gelen çocuklarla 
Anadolu’nun en ücra yerlerinden gelen 
çocukların hemen kaynaşmasının nedeni 
bu, çocukluğun bir felsefesi var. Van’dan 
gelen bir oğlumuz vardı, yedi yaşında, 
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Arjin. Bir arkadaşımız Arjin’e sordu; barış 
ne demek? Arjin “abe” dedi “berış sevgi 
demek”. Sevgi konusunda çocukların 
seviyesine ulaşabilmemiz gerek. 

Bence bir toplumun medeniyet 
seviyesini yaşlı nüfusun hayat 
standartları belirler. Peki yaşlılar için 
Sarıyer’de neler yapıyorsunuz? 
Onlar toplumun çaresizleri. Hele şu 
ataerkillik olmasa hepsi sokakta kalır, 
perişan olurlar. Onlarında yaşamlarını 
en iyi şekilde devam ettirebileceği 
ortamları sağlamak için çalışıyoruz. 
Bazen parkta ben de oturuyorum 
yanlarına. Kendimi tanıtmıyorum 
çoğu zaman. Onları tarafsız dinlemek 
istiyorum. Bir gün bir yaşlımız dedi ki 
“Allah razı olsun belediyemizden, biz bir 
araya geliyoruz, sohbet ediyoruz. Evde 
fazlalık gibiyiz, homurdanmalardan kaçıp 
buraya geliyoruz, huzur buluyoruz.” 
Yaşam koşullarının zorlaşmasının 
getirdiği sıkıntılar da var tabii. Evler 
küçük, Anadolu’daki gibi değil ki yaşlı 
insan çıksın damda otursun, gitsin 
tarlanın bir köşesinde otursun. Yeri 
geldiğinde hepimiz yaşlılar için de 
engelliler için de iyi sloganlar atıyoruz 
ama onların yaşamlarını gerçekten 
değiştirecek bir şey yapmıyoruz. 
Onlar da kendilerini topluma hatta 
kendi ailesine yük olarak görüyor. 
Halbuki yaşlı bir insanın genç nüfusa 
vereceği o kadar çok şeyi var ki. Ayrıca 
şimdi çok kritik bir şey söyleyeceğim, 
kimin gücüne giderse gitsin. Sen 
anneanneye ya da babaanneye 
torununa baksın diye para verirsen, o 
ilişki neye dönüşür? Sevgi kalmaz ki bu 
anlayışla. Siz o yaş gurubunun temel 
ihtiyaçlarını karşılayabilseniz, torununa 
bakması için yaşlılara 250 TL vermeniz 
gerekmez. Bu çok korkunç değil mi 
sahiden de? Neden buna yeterince 
tepki gösterilmiyor. Bu bir itiraftır 
aslında; “ben size bir aile olarak birlikte 
yaşamanın olanaklarını veremedim, hadi 
alın bu paralarla torunuza bakın.” Çok 

büyük bir sosyal çöküntü.

Her bakımdan bambaşka olsalar da 
birbirini seven, birbirinin tercihlerine 
saygı duyan insanların huzurla yaşadığı 
bir yer gerçekten de ütopya mı? 
Ütopya değil. Bu toplum bir arada 
yaşıyor. Birbirinin düğününe geliyor, 
bayramını kutluyor, cenazesine gidiyor. 
Bu tarif ettiğiniz ortamı çok rahat 
sağlayabiliriz ancak siyasi kaygılarla 
insanların kutuplaştırılmasına sebep 
olmalıyız. Şu anda yapılmaya çalışılan o. 
Kutuplaştırmalar başladı, en büyük tehlike 
bu. Oysa bu toplum beraber bir savaş 
vermiş, bu ülkeyi beraber kurmuş.

Adalet, herkes için koşulsuz şartsız 
nasıl mümkün olabilir sizce? 
Ortak bir noktada buluşuluyor olması 
lazım. Herkes için adaletin mümkün 
olması, herkesin kendisi için olduğu kadar 
başkaları için de adalet istemesine bağlı.

Nasıl bir sosyal hayatınız var? 
Kendi etkinliklerimize gidiyorum. Çok 
etkinlik yapıyoruz. Bir tiyatro binası 
yapıyoruz şimdi. Çocukların oyunlarına 
gidiyorum. Çocukların saflığı, samimiyeti 
çok önemli. Bir gün çocuklar benimle 
röportaj yapmaya geldi. Röportaj bitti 
dedim ki şimdi biraz sohbet edelim, 
aklınıza gelenleri sorun. Birisi, “Başkan 
amca biz şimdi çocuk haklarımızı 
öğrendik ama annemiz babamız ya da 
öğretmenler bilmiyor ki.” dedi. Çocuk 
haklarını anneye babaya da öğretmek 
lazım. İstismarların önüne geçip çocukları 
korumak lazım. Bu toplum çok büyük 
bedeller ödüyor. Bir ara düzenli spora 
gidiyordum. O iyi geliyordu bana ama 
adalet yürüyüşünden beri ara verdim, 
tekrar başlayacağım. Spor dinlendiriyor 
beni. Bu klasik şeyler dışında ve türkü 
dışında çok fazla şey yapamıyorum.

Diyorlar ki türkü konusunda sizin kadar 
repertuarı zengin kimse yokmuş. 
Doğruluk payı var. Pek çok türkücüye 
türkü veriyorum. Türkü benim için müthiş 

bir motivasyon. Çocukluğumdan beri 
hayatımda. Rahmetli dayım çok güzel 
türkü söylerdi. Oğlum sürdürüyor 
şimdi türkü söyleyerek onun hatırasını. 
Özellikle uzun havalar beni inanılmaz 
rahatlatıyor.  
Mesela bunu dinle de dinlenme bakayım.

Ömür defterinde sayfa azaldı 
Kara gözlüm yıllar önce nerdeydin  
Dert çoğaldı gayrı kervan yol aldı 
Kara gözlüm yıllar önce nerdeydin  
Kaşı karam geç kaldı 
Sinem yara geç kaldı 
Derde çare geç kaldı 
Kaderime isyanım var zarım var 
Sinem yandı kös kös oldu narım var 
Geç kalsan da yüreğimde yerin var 
Kara gözlüm yıllar önce nerdeydin 

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim 
Ödülleri Töreni’nde belediye 
başkanları Sayın İnci Çayırlı 
yönetiminde koro halinde şarkı ve 
türkü söylüyorlar. Siz bu yıl törene 
konuk olarak katılıp solo bir türkü okur 
musunuz? 
Olur, söylerim.

Hangi türküleri seviyorsunuz? 
Bazılarını dinlemiyorum. Turan Engin’i 
uzun hava söyleyenler içerisinde özellikle 
çok severim. Seçim çalışmaları sırasında 
çok yoğundum. Fark ettim ki neredeyse 
yirmi gündür türkü dinlemiyorum. 
Kahırlandım. O gece sabah beşe kadar 
türkü dinledim. Çok farklı bir motivasyon. 
Türküler gönül işidir. Çocukluğumda bir 
radyomuz vardı, babam Muzaffer Akgün 
dinlerdi. O da çok güzeldir.

Son günlerde en çok neye sevindiniz,  
neye üzüldünüz? 
Ülkenin içinde bulunduğu duruma 
çok üzülüyorum. Finlandiya’da bizim 
olanaklarımızın dörtte biri bile yok 
ama insanlar mücadele ile bir şeyler 
oluşturmuşlar. Rusya’da bulunduğumda 
çok net gördüm. Sibirya’da da... Yaşam 
koşullarının çok zor olduğu yerler 
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buralar ama insanlar güçlükleri 
birlikte aşmışlar. Türkiye’de her türlü 
olanağımız varken bunu yapamıyor 
olmak çok acı. Mesela HES’ler... 
Hidroelektrik santralleri Türkiye’ye 
büyük haksızlık. Bütün derelerimizi 
kuruttuk. Güneş enerjisini şimdi 
şimdi değerlendiriyoruz. Bunu baştan 
yapmış olsaydık bugün derelerimiz 
yaşıyor olacaktı. Bu tür şeyler beni çok 
üzüyor. Bireysel davranışlar da çok 
üzüyor. Bir de bütün dünya Türkiye’ye 
karşıymış gibi bir algı yaratılıyor, öyle 
bir şey yok. Dünyada bir İstanbul 
daha yok. Başka Anadolu yok. 
Metin Hoca’nın dediği gibi Anadolu 
toprakları çok kutsal. İnanılmaz 
medeniyetler geçmiş üzerinden 
ama biz farkında değiliz. Herhangi 
bir yapıyı restore etmek söz konusu 
olduğunda onun tarihsel mirasını ele 
almak yerine rant potansiyeli olarak 
bakıyoruz. İçine lokanta koyup para 
kazanmayı düşünüyoruz. Sivas’ta 
Kongre Binası’nda o tarihi mirastan 
iz bile yok. Kendi öz geleneklerimizi 
de kaybetmeye başladık. Çok kötü 
ama hiçbir zaman umutsuzluğa 
kapılmamalıyız. Bu dönemi bir 
geçiş süreci olarak görüp yeniden 
kazanmaya yönelik çaba sarf etmek 
lazım. Farklı bir şeyden daha söz 
edeceğim; folklor. İnanıyorum 
ki Türkiye’de bu kötü gidişin 
durdurulması için temel hedef folklorik 
ilişkiler olmalı. Düşünsenize; bir 
halayda, ağıtta, horonda herkes bir 
araya gelebiliyor. Demek ki folklorik 
kültürü çok iyi kullanmalıyız. Bunu 
yaparsak, oluşturulmaya çalışılan 
ayrışmanın net biçimde önüne 
geçeriz. Üzülerek söylüyorum ki 
şimdilerde bunun tam tersi yönde 
bir çaba var, özellikle de ilkokullarda 
ve ortaokullarda... Acil durumlarda 
insanların hala bir araya gelebilmesi 
ise beni çok umutlandırıyor. 

Siyaset hayatınızda kendinizi en çok 
hangi kararınız için alkışlardınız? 
Toplumun sadece bir kesiminin değil 
de herkesin mutlu olabildiği asgari 
müşterekler oluşturmaya çalışmak... 
Aylık istatistiklere bakıldığında Sarıyer 
en yaşanılır bölge seçiliyor her ay. Bu 
beni mutlu ediyor. İnsanların rahat ve 
özgür olmasından da kaynaklanıyor bu 
huzur. Sarıyer’de her türlü eğlence var, 
çeşitli sosyal aktivite var buna rağmen 
bir sorun çıkmıyor. Sarıyer’de hayatı 
kolaylaştırmaya çalışmanın yanı sıra 

Sarıyer’in avantajlarının başka yerlerden 
de bilinmesini sağlamaya gayret 
ediyoruz. Bu önemli.

Gelecekte Sarıyer’in sizi hangi 
özelliklerinizle hatırlamasını istersiniz? 
Sarıyer beni hiç unutmasın diye bir 
gayretim olmadı ama yurttaş ve yönetici 
olarak sorumluluklarım var. Yurttaş 
olarak herkesin sorumluluk hissetmesi 
lazım. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. 
Her türlü problemin çözüldüğü, 
çocukların mutlu olduğu, bu saçma 
sapan olayların yaşanmadığı bir ortam 
yaratmak amacım. Bunu başarabilmek 
ve böyle anılmak çok önemli benim 
için. Gecekondu bölgelerinde çok sıkı 
bir dönüşüm gerekli. Bu dönüşümü 
gerçekleştirebilmiş birisi olmak 
isterim. Biliyorum ki benimle beraber 
çocukluktan gençliğe bir nesil yetişiyor. 
Onların ayaklarının yere sağlam 
bastığı, özgürce düşünebildikleri, kendi 
kararlarını verebildikleri, muhakeme 
yapabildikleri, modern bir hayat 
yaşarken geleneklerimizi de içtenlikle 
sürdürebildikleri bir toplum olabilmeyi 
sağlarsak, ülkemizin geçmişine de 
geleceğine de hizmet etmiş oluruz.

Hedefinizde Sarıyer için ne var? 
Sarıyer’i dünya kenti yapmak. En başında 
bir eylem planı yaptığımızda hiç kimse 
beni anlamadı. Bu binayı anlatırken de 

kimse beni anlamamıştı. Belediye olarak 
yirmi ayrı yerde hizmet veriyorduk, 
şimdi tek bir binada bütün işler çok 
rahat bir şekilde yapılıyor. Bizim 
personel bile şaşkınlık içinde böyle bir 
yer nasıl oldu diye. Bunların hepsi şimdi 
yeni hedefler dayatıyor. Temel öğretide 
diyor ki; tasarlayacaksın, planlayacaksın, 
projelendireceksin uygulayacaksın ve 
raporlayacaksın. Toplum olarak buna 
alışkın değiliz. Planlamadan direk 
uygulamaya geçiyoruz. İki kalemde 
çözmeye çalışıyoruz beş kalemi. Sonra 
da dünya kadar yanlışlık çıkıyor. Yağmur 
yağınca İstanbul’u su basıyor. Modern 
dünyanın yaşam koşularını oluşturmak 
lazım ama bazen modern dünya şartları 
ile toplumumuzun alışkanlıkları çelişiyor, 
bunları da göz önünde bulundurmak 
lazım. 

Zorlandığınız zamanlar ve durumlar  
oluyor mu? 
Oluyor tabii. Çok çalışarak o zorluğu 
aşmaya çalışıyorum. 

Bir de aileniz var, torunlarınız var. 
Sizden şikayet ediyorlar mı çok? 
Hiç sormayın onları. Genel Başkanımızın 
da başına gelmiş, “anneanne dedem 
bize de konuşma yapacak mı demiş” 
torunu. Bana da eşim söyledi, “dedem 
bizle de fotoğraf çektirecek mi demiş” 
torunum. 
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15 Temmuz 2016’da Türkiye’nin yaşadığı korkunç 
olaylar, ülkemizin içine düşürülmeye çalışıldığı sonsuz 
karanlık, tarihimizin lekeli sayfalarından biri olarak daima 
hatırlanacak. Demokrasimize kast edilen geceden 
sonra bütün kentlerde belediye başkanları vatandaşla 
birlikte demokrasi nöbetleri tuttu. Birlik ve beraberlik 
mesajları verdi. Bu yıl 15 Temmuz’un anma törenlerinde 
belediye başkanları yine vatandaşla el eleydi.

DEMOKRASİ 
VATANDIR
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz darbe 
teşebbüsünün yıldönümü nedeniyle 1. Meclis’in bulunduğu 
Ulus Meydanı’ndan, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı 
istikameti üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kadar 
yürüyüş düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Melih Gökçek, “15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin önü dolmuş, Ankara’nın dört bir tarafı 
ayakta. Sağ olun, var olun.” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 24 gün gibi rekor bir sürede yapımı tamamlanan ‘15 
Temmuz Şehitler Abidesi’nin açılışını ise Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan yaptı.

15 Temmuz anısına pek çok kentte anıtlar ve bu isimle önemli 
yapılar inşa ediliyor. Aydın’daki 15 Temmuz Demokrasi 
Kavşağı da bunlardan biri. Aydın Büyükşehir Belediye 
Başkanı Özlem Çerçioğlu proje alanındaki konuşmasında, 
“Bu kavşak, Aydın’ın en büyük organize sanayi bölgesi olan 
ASTİM’i ulusal karayolu ağına bağlıyor. Sabah işine giden 5 
bin emekçimiz bu kavşaktan geçecek. Buradaki fabrikalarda 
üretilen ürünler, dünyanın dört bir yanına bu kavşaktan sevk 
edilecek. Bu kavşak, ASTİM’in iki kat büyümesi ve 5 bin ilave 
istihdam demek. 15 Temmuz günü, ülkemizi korumak için 
canları pahasına mücadele edip şehit olan vatandaşlarımızı 
ve güvenlik güçlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. 15 
Temmuz Demokrasi Kavşağı onların aziz hatırasına olan 
saygımızın bir parçasıdır.” dedi.

 
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü anma programında 
Bursalılarla birlikte yürüyen Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, ihanet şebekesinin 40 yıllık 
planlarının meydanlara çıkan halk tarafından dört saatte 
bozulduğunu hatırlatarak, “Hem bu ihaneti hem de bu 
ihanet karşısındaki dik duruşu gelecek kuşaklara aktarmayı 
amaçlıyoruz. Ülkemize zor bir akşam yaşatılan gecede ihanet 
şebekesi, güvenlik güçleri, vatanını seven, milletin birliği ve 
beraberliğine sevdalı inançlı yürekler sayesinde bertaraf 
edildi. Bu millet boşuna büyük millet olmadı.” diye konuştu.

 
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kapsamında Denizli’de 
büyük bir coşku vardı ve Çardak Havalimanı’ndan başlayan bir 
anma töreni düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Zolan da anma mesajında, “Elimizde bayrağımız, 
dilimizde duamız, yüreğimizde vatan sevgimizle bir olduk, 
birlikte Türkiye olduk. Bata Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere milli mücadelemizin bütün kahramanlarını, 
15 Temmuz’da bu kutsal vatan için canını feda eden aziz 
şehitlerimizi ve ülkenin bekası için kanını döken bütün 
kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.” diye seslendi.

Ankara’da 15 Temmuz 
Şehitler Abidesi

Aydın’a 15 Temmuz 
Demokrasi Kavşağı

Bursa  
Demokrasi İçin Yürüdü

Denizli’de Tören 
Çardak’tan Başladı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 
kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 
düzenlenen demokrasi nöbetinde Başkan Kadir Topbaş da 
nöbet tuttu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece çok acılar 
yaşandığını söyledi. Özgürlüğün ve demokrasinin o gece 
sınandığına vurgu yapan Başkan Topbaş, “İç ve dış mihraklar 
15 Temmuz senaryosunu hazırladılar. Hiç hesap etmediler ki 
bu millet geçmişte Malazgirt’te, Sakarya’da, Dumlupınar’da, 
Çanakkale’de destanlar yazmış bir millet. Tekrar destan 
yazabileceğini hiç akıl edemediler. Milletimiz 80 milyonluk 
büyük bir aile. Vatan, demokrasi, milli irade ve bayrak söz 
konusu olduğu zaman gerisi teferruattır diyerek kol kola 
girmesini bildi ve dünyaya millet ne demektir gösterdi.” dedi

 
Ülke genelinde bütün kentlerde olduğu gibi Kayseri’de de 
15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
nedeniyle 16 Temmuz gecesi demokrasi nöbeti tutuldu. 
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan demokrasi nöbetinde 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik gece 
boyunca meydanı gezerek vatandaşlarla bir araya geldi ve 
15 Temmuz’a dair mesajında, “Cumhuriyet Meydanı’ndaki 
etkinliklerde tek vücut halinde halkımızla birlikte olacağız. 
Görüş, siyasi düşünce farkı olmaksızın bütün halkımızla 15 
Temmuz ruhunu yaşatacağız.” dedi.

15 Temmuz için Ünye’de de yoğun bir anma programı vardı. 
Törende konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar 
“15 Temmuz gecesi büyük bir ihanet ve işgal teşebbüsüne 
maruz kaldık. Milyonlar bu hayâsız saldırıya dur demek için 
meydanlara çıktı. Bu ülkenin topraklarına göz dikmenize ve bu 
millete ihanet etmenize asla müsaade etmeyiz. 15 Temmuz 
şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, ailelerine 
sabır diliyor, gazilerimizi en kalbi duygularımla saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum.” dedi.

İstanbul’da  
Demokrasi Nöbeti

Kayseri de Nöbetteydi

Ünye 15 Temmuz’u  
meydanda andı
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Başka türlüsü mümkün olamaz mı? 
Daha iyi, daha güvenli, daha köklü bir 
planlama yapılamaz mı? Şehirler artık 
selle gelen yıkıcı ağrılardan kurtulamaz 
mı? Yıkıcı afete dönüşen sellerin şehir 
planlamasıyla ilgisini, İTÜ Mimarlık 
Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması 
Bölümü  
Başkanı Prof. Dr. Sayın  
Handan Türkoğlu’na sorduk.

Günümüzde büyükşehirlerde hala sel 
yaşanması sizce neyin sonucu?

Seller meteorolojik afetler 
kapsamındadır. Sellerin afete 
dönüşmesinin nedeni, yerleşmelerin 
bu olağan dışı akış için hazırlıklı 
olmamasıdır. Meteorolojik olayların 
önceden tahmin edilebilirliği can 
kaybının önlenmesini sağlayabilir. Bölge 
önceden tahliye edilebilir. Öte yandan 
hem kent planlaması hem de yapılar 
açısından selin afete dönüşmesini 
engelleyecek önlemler almak da gerekir. 
Örneğin dere yataklarına yerleşmemek, 

SEL AĞRISI
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olmasına da yol açar. Pek çok can ve 
mal kaybına neden olması, seli bir afete 
dönüştürür.  

Haberlerde hep aynı sahneler; yağmur 
biraz fazla yağıyor ve hayat alt üst 
oluyor. Bunun böyle tekrar etmesindeki 
tek neden maliyet olabilir mi?

Sadece maliyet değil elbette, yanlış 
yerleşme ve yanlış yapılaşma selin 
afete dönüşmesine davetiye çıkarır. 
Bu bakımdan yerel yönetimlere büyük 
sorumluluk düşüyor. Öte yandan mevcut 
yerleşimlerdeki hatalar da düzeltilmeli. 
Türkiye’de dere hattının üstünden yol 
geçen, derenin her iki tarafı yapılaşmış 
pek çok örnek mevcut. Yerleşmelerin 
dere yatağından boşaltılması için 
kamulaştırma yapılması ve yeşil 
alan oluşturulması çözüm olabilir. 
Kentsel dönüşüm projeleri bu açıdan 
değerlendirilebilir ve sel yataklarındaki 
yerleşmeler boşaltılabilir.

Yerel yöneticiler, şehrin genişlemesiyle 
gerekli hale gelen yeni arazi 
kullanımında kesin bir kararlılıkla neleri 
göz önünde bulundurmalı? 

Yerel yönetimlere önemli görevler 
düşüyor. Afetlerle mücadelede doğal 
çevrenin korunması en önemli önlem. 

Özellikle yeşil yüzeylerin ve ağaçlık 
alanların artırılmasının risk azaltma 
açısından önemi büyük. Dere yatağı 
olarak belirlenen alanlarda yapılaşmanın 
önlenmesi, bu alanların şehrin yeşil 
alan ihtiyacını karşılamakta kullanılması 
gerek. Sel yataklarının belirlenmesinde, 
100 yıllık sellerin dikkate alınması 
yararlı olur. Sel uyarısı durumunda, can 
kaybının önlenmesi için bu alanlardan 
uzak durulmasının sağlanması ve bu 
amaçla önceden uyarı mekanizması 
ve tahliye prosedürünün devreye 
alınması hayati önem taşıyor. Dere 
yatakları civarındaki drenaj hatları da 
yapılaşmaya açılmamalı. Kentin tümüyle 
betonlaşmasının önüne geçilmeli, aşırı 
yağışlar sonrasında biriken suyu drene 
edecek toprak yüzeyler sağlanmalı. 
Bunların yanı sıra kentsel altyapının da 
suyu drene edecek şekilde tasarlanması 
gerek. Bazı durumlarda son çare olarak 
ekolojik açıdan uygun olmasa da nehir 
yatağının değiştirilmesi, alternatif 
kanallar gibi mühendislik önlemleri de 
gerekebilir. Yapılarda bodrum katların 
iskan edilmemesi, yapı girişlerinin 
zemin kotunun en az bir metre üzerinde 
yapılması gibi yapısal önlemler de 
alınabilir.

Sel ve şehir planlaması konusunda  
örnek bir şehir ya da ülke var mı?

Örneğin Kanada, Almanya, İskandinav 
ülkeleri ve Japonya... Elbette gelişmiş 
ülkelerde de seller afetlere dönüşebiliyor. 
Ancak şehir planlamanın kırmızı çizgileri 
olan doğal kısıtlara ki dere yatakları 
bunlardan biri, uyma konusunda 
gelişmekte olan ülkelere göre hassaslar. 
Oysa Filipinler, Hindistan, Bengaldeş gibi 
ülkelerde selin can ve mal kayıplarına 
neden olduğuna çok sık şahit oluyoruz. 
Türkiye’deki en önemli sorun ise yanlış 
yer seçimi ve düzensiz kentleşme.

kentteki drenaj hatlarını açık bırakmak, 
kentin bütün yüzeyinin betonlaşmasını 
önlemek, suyu drene edebilecek 
altyapı yapmak, yapılara özellikle sel 
yataklarında zemin seviyesinden yüksek 
bir yerden giriş sağlamak da hazırlık 
kapsamında alınabilecek önlemler 
arasında sayılabilir.

İklimsel değişiklikler, şehirlerde 
uzun yıllar önce yapılmış planlamayı 
sel felaketi açısından yetersiz ya da 
geçersiz kılacak sonuçlar yaratabilir mi?

Küresel ısınmanın sıcaklık artışına ve 
kuraklığa neden olurken diğer yandan 
ani yağmurlara ve sellere neden 
olduğu biliniyor. Şehirlerdeki altyapının 
buna hazır olmaması durumunda 
sellerin oluşturacağı felaketlerde artış 
beklenebilir.

Sel, bir şehre kendinden başka hangi 
hasarları ve tehlikeleri de getirir?

Sellerin sonucunda ulaşım sistemleri ve 
atyapı sistemleri işlemez hale gelebilir. 
Dere yataklarında ve drenaj olmayan 
alanlarda hem günlük yaşam etkilenir 
hem de can kaybı olabilir. Sel sularına 
kanalizasyon karışması durumunda 
bulaşıcı hastalık salgınları oluşabilir. 
Sel ekili alanların ve hayvanların telef 

Prof. Dr. Handan Türkoğlu



Özel Haber ADALET YÜRÜYÜŞÜ

Siyasi slogan yok. Parti bayrağı yok.    
Hiç bir ayrım yok. Karmaşa yok. Amacın 
dışına çıkıp konuyu farklı yönlere 
çekmeye çalışan yok. Zorlama yok. 
Şiddet yok. Saygısızlık yok. Yalnızca 
adalet pankartları, yalnızca adalet isteği, 
yalnızca adalet çağrısı var. ‘Hak, Hukuk, 
Adalet’ sloganı ile Ankara’dan İstanbul’a 
yürüyüş 25 gün sürdü.
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Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde başlayan Adalet 
Yürüyüşü, belediye başkanlarının, halkın, sanatçıların, 
sivil toplum örgütlerinin katılımıyla büyüyerek 
kilometrelerce uzadı. 25 gün sürdü. Adalet talebiyle 
gerçekleştirilen bu sivil yürüyüş 15 Haziran’da   
Ankara’da Güven Park’ta başladı ve 9 Temmuz’da 
İstanbul’da Maltepe’de bir miting ile sonlandırıldı.

Yürüyüş’e katılanların ihtiyaçları, CHP’li belediyeler 
ve çeşitli STK’ların yanı sıra Yürüyüş güzergahındaki 
gönüllü vatandaşlar tarafından karşılandı. 50 
bin kişiyle İstanbul il sınırından geçen korteje, 8 
Temmuz’da yani sona ermesinden bir gün önce 
yaklaşık 300 bin kişi katıldı.

ADALETİ  
KİM İSTEMEZ
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Adalet İçin En Uzun Yürüyen Başkan

Adalet Yürüyüşü’ne en büyük desteği 
veren belediye başkanlarından birisi 
Sarıyer belediye Başkanı Şükrü 
Genç’ti. Başkan Genç yaklaşık 350 
km yol kat ederek, ‘Adalet’ için en çok 

yürüyen belediye başkan oldu. 

Avcılar Adalete Yürüdü

Yürüyüşe en büyük desteği verenler 
arasında Avcılar Belediye Başkanı Dr. 
Handan Toprak da vardı. Yürüyüşe 
ilk günden katılan Başkan Toprak, 
yürüyüşün başlangıç noktasından 
İstanbul’a kadar 300 km yürümekle 
kalmadı, gerekli her türlü desteği de 
sağladı. 

Adalet İçin Kartal Yürüyüşü

Adalet Yürüyüşü’ne Kartal Belediye 
Başkanı Altınok Öz de destek 
verdi. Başkan Öz, “Üç gündür bu 
yürüyüşe eşlik ediyorum. Katılan 
ve bu sorumluluğu taşıyan bütün 
yurttaşlara ben de teşekkür etmek 
istiyorum. Sağ olsunlar. Ayaklarına 
sağlık.” dedi.

Kocaoğlu ve İzmir’in Adalet Desteği  

İzmirli başkanlar da adalet için 
yürüdü. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
Konak Belediye Başkanı Sema 
Pekdaş, Narlıdere Belediye Başkanı 
Abdül Batur, Balçova Belediye 
Başkanı Mehmet Ali Çalkaya,  
Çeşme Belediye Başkanı Muhittin 
Dalgıç, Buca Belediye Başkanı 
Levent Piriştina, Güzelbahçe  
Belediye Başkanı Mustafa İnce  
bizzat katıldı. 

Çanakkaleli Başkanlar’ın Adalet 
Çağrısı: “Adaletin Güneşi Herkesi 
Aydınlatana Kadar”

Adalet Yürüyüşü’ne Çanakkale’den 
Belediye Başkanları da destek 
verdi. Biga Belediye Başkanı İsmail 
Işık, sosyal medyada; “Adaletin 
güneşi herkesi aydınlatana kadar; 
yarınlarımız için, çocuklarımız için, 
adalet için, omuz omuza yürüyoruz. 
Binlerceyiz. Hep birlikteyiz. Güzel 
günler göreceğiz.” ifadelerini kullandı. 
Başkan Ülgür Gökhan’ın yanı sıra 
ilçe ve belde belediye başkanları da 
Yürüyüş’e destek verdi.

Adalet Yürüyüşünde  
Büyükerşen Adımları

Eskişehir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 
Yürüyüş’e yedinci gün katıldı. 
Odunpazarı Belediye Başkanı Av. 
Kazım Kurt’un da katıldığı yürüyüşte 
Büyükerşen, “Bağımsız yargının 
gücüne dayanmayan adalet aciz, 
adalete dayanmayan yargı zalimdir. 
Ülkenin her köşesinden büyük destek 
gören bu demokratik tepki, dilerim 
ülkemizde bir çok şeyin iyi yönde 
değişmesine vesile olur.” dedi.
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Adalet Yürüyüşü; amacı, içeriği, süreçleri ve süresi bakımından tarihin en önemli barışçıl 
eylemlerinden olan Tuz Yürüyüşü’ne de benzetildi. Bu bir karşılaştırma, kıyaslama ya da 
yarış olmasa bile bu iki yürüyüş, tarihi açıdan büyük bir anlam ifade ediyor. Mahatma 
Gandhi’nin, Güney Afrika’da Hintleri ezen yasa ve uygulamalara karşı yaptığı Tuz 
Yürüyüşü’nün 24 gün ve 387 kilometre mesafe rekoru, 25 gün ve 412 kilometre ile kırıldı. 

Bozbey’in ‘Adaletli’ Sözleri

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey Yürüyüş’te toplam 32 
kilometre kat ederek ‘herkes için 
adalet’ vurgusu yaptı. Başkan 
Bozbey, “Ülkemizde herkese eşit bir 
şekilde adaletin dağıtılmasına ihtiyaç 
var. Ülkemin geleceği için, herkes 
için adalet.” dedi.

Trakya’nın Başkanları da  
Adalet İçin El Ele 

Yürüyüş’ün her adımında büyük bir 
coşku, umut ve heyecan vardı. Adalet 
Yürüyüşü’nün on beşinci gününde 
korteje, Lüleburgaz Belediye Başkanı 
Emin Halebak, Babaeski Belediye 
Başkanı Abdullah Hacı, Pınarhisar 
Belediye Başkanı Mustafa Cingöz 
ve Büyükmandıra Belediye Başkanı 
Sertaç Balyemez’de katıldı.

Kerimoğlu: “CHP Adına Değil 80 
Milyon Adına Adalet İstiyoruz”

Bakırköy Belediye Başkanı 
Dr. Bülent Kerimoğlu’nun 
organizasyonuyla binlerce 
Bakırköylü Adalet Yürüyüşü’ne 
katıldı. Başkan Kerimoğlu, “Adalet 
yürüyüşü 80 milyon adına yapılan 
bir yürüyüştür. Biz adaleti, barışı, 
hukukun üstünlüğünü ve basın 
özgürlüğünü bütün yurttaşlarımız 
adına istiyoruz.” dedi.

Türkyılmaz Adalete Güç Verdi

Türkiye’nin siyasi tarihine büyük 
harflerle yazılan bu anlamlı 
yürüyüşte adalet için adım 
atanlardan bir başkası da Mudanya 
Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz 
oldu. Türkyılmaz, “Bu memlekette 
adalet herkese lazım. Bu vatanın 
bölünmez bütünlüğü için canlarını, 
kanlarını vermiş şehitlerimiz, 
gazilerimiz ve şehit yakınlarımız, 
adalet en çok sizin için lazım.” dedi.

Akpınar: “Umutsuz Olmak Yok”

Yirminci günde Karşıyaka Belediye 
Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar 
da Kılıçdaroğlu’nun yanındaydı. 
Akpınar, “Umutsuz olmak yok. 
Zincirler bir gün kırılacak, işte o 
zaman adalet adım adım kurulacak.” 
dedi.

Kocadon: “Adalet Herkese Lazım” 

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet 
Kocadon, Yürüyüş’e yirminci günde 
Kocaeli’den katıldı. Bodrumlu 
heyet “Hak, Hukuk, Adalet” 
sloganlarına hep birlikte eşlik ederek 
yürüdü. Başkan Kocadon, hak ve 
hukukun işlediği ülke ve bir dünya 
için yürüyüşe destek olduğunu 
vurgulayarak, “Amacımız Bodrum 
olarak özgürlükten, hukuktan, 
adaletten yana olduğumuzu 
vurgulamak. Adalet herkese lazım. 
Bu umudu hep birlikte yaşatalım.” 
dedi.
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Söyleşi CUMHURİYET HALK PARTİSİ YEREL YÖNETİMLERDEN SORUMLU  

GENEL BAŞK AN YARDIMCISI VE ORDU MİLLET VEKİLİ SEYİT TORUN 

Yerel yönetimlerde işler nasıl 
gidiyor? Cumhuriyet Halk 
Partisi Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Ordu Milletvekili 
Sayın Seyit Torun ile yerel 
yönetimleri, büyükşehir yasasının 
getirdiklerini ve götürdüklerini 
konuştuk.

Bugün partinizin yerel yönetimlerden 
sorumlu en yetkin kişisi olarak, 
belediye başkanlığı yaptığınız dönemin 
faydalarını görüyorsunuzdur mutlaka. 
1994’te Ulubey’de belediye başkanı 
seçildiğimde 25 yaşındaydım. 
Belediyeciliği planladığımdan değil, 
süreç bir şekilde kendi ilçemde görev 
almaya mecbur kıldı ve bir çok ilki orada 
gerçekleştirdik. Benim için çok önemli 
bir deneyim oldu böyle bir ilçede yerel 
yönetime başlamam. Oradaki beş yıllık 
başarı beni Ordu’ya taşıdı, Ordu belediye 
başkanı olmam yönünde talepler 

BİR ELBİSE YAPILDI  
VE HERKESE GİYDİRİLMEYE   
ÇALIŞIYOR CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcısı Seyit Torun 

Özelkalem Dergisi İmtiyaz Sahibi ve EPR Yerel 
Yönetim Ajansı Başkanı Erengül Bilenser  
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Söyleşi

bir türlü Türkiye’nin önceliği olamadı. 
Büyükşehirlerin bu yasa ile yönetilme 
şansı yok. Bir elbise yapıldı ve herkese 
giydirilmeye çalışılıyor ama maalesef 
elbisenin her yeri yırtıldı.

Sayın Bakan ile yakın süreçte 
görüştüğümde tekrar dile getirdim 
ama ‘her zaman konuyu gündemde 
tutmaya çalıştığını ama önceliklerin 
hep değiştiğini’ ifade etti. Oysa açıkça 
görüyoruz ki iktidarı ve muhalefeti 
ile bütün büyükşehir belediyelerimiz, 
büyükşehre bağlı ilçe belediyelerimiz 
inanılmaz sorunlar yaşıyor. Büyükşehir 
ve ilçelerin görevleri her gün arttırılıyor 
ama kaynakları arttırılmıyor, finansman 
sağlanmıyor. Bu durum önümüzdeki 
günlerde çok daha büyük problemlere 
yol açacak. Organize sanayi 
bölgelerinden alınan emlak vergileri 
de kaldırıldı ve organize sanayisi olan 
belediyeler inanılmaz bir gelir kaybına 
uğradı. Büyük bir yetki karmaşası ve 
bundan doğan sorunlar var. Bunlar 
mutlaka ortadan kaldırılmalı, görev 
bölümleri ve tanımlamaları net bir 
şekilde yapılmalı. Ülkemiz çok büyük bir 
coğrafya. Topoğrafya çok farklı; kıyısı 

var, dağı var, yerleşim alanları dağınık 
ya da toplu olanlar var, geçmişten belli 
yatırımları bir şekilde bitirmiş olanlar ya 
da bitirmemiş olanlar var, yaz nüfusu ve 
kış nüfusu apayrı olanlar var. Aynı elbise 
herkese giydirilmez. Mesela Kocaeli’nin 
içinde bulunduğu durum, ihtiyaçlar 
ve öncelikler Ordu’nun ihtiyaçları ve 
öncelikleri ile benzeşmez. Kocaeli’nin 
alt yapı yatırımları bitmiştir, üst yapısı da 
belli bir noktaya gelmiştir, sosyal projelerle 
uğraşabilir ama öbür tarafta Ordu’da hala 
mecburi hizmetlerin verilemediği yerler 
var. Kocaeli, sanayi bölgesi olmasından 
dolayı bütçe gelirlerinden en üst seviyede 
pay alıyor ama Ordu sanayisi gelişmediği  
ya da nüfus oranı düşük olduğu için 
maalesef aynı gelire sahip değil. 
Belediyelerin bölgesel koşullarına, 
nüfus yapısına, gelişmişliğine göre bir 
değerlendirme yapılmalı. Aradaki makas 
sürekli açılıyor. Biri artık bir çok işini 
bitirmiş ve yaşam kalitesini artıracak farklı 
projelerin peşinde. Öbür tarafta ise en 
insani hizmetler bile henüz verilemez 
durumda. Bu nedenle de büyükşehir 
yasası mutlaka yeniden revize edilmeli 
ve hem yetki hem gelir anlamında 
belediyelerin lehine kararlar alınmalı.

geldi. 1999’da ilk aday olduğumda 
yerel ve genel seçimler birlikteydi. O 
yıl seçilemedim. 2004’te seçildim ve 
Ordu’da gerçekten çok önemli projelere 
imza attık. Bir turizm kenti olma yolunda 
Ordu’da çok önemli şeyler yaptık. 
Şehircilik ve alt yapı bakımından yirmi 
otuz yıl sonrasına hitap eden projeler 
gerçekleştirdik; atık su arıtma tesisleri, 
sahilin mavi bayraklı olması, Boztepe’nin 
değerlendirilmesi, teleferik, belediye 
hizmet binaları, sebze ve balık halleri, 
şehrin bütün derelerin düzenlenmesi...

‘Büyükşehir Yasası’ hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 
Büyükşehir yasası maalesef alelacele 
yapılmış bir yasa ve ilk günden bu 
yana sürekli aksaklık yaşanıyor. İktidar 
partisinin belediye başkanları da 
inanıyorum ki mustarip bu durumdan, 
yaptığımız görüşmelerden bunu 
anlıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı 
AKP’nin Yerel Yönetimler Başkanı iken, 
bu yasanın revize edilmesi için kendisi 
ile çok kez görüştük. Bazı konularda 
ortak düşüncelerimiz de oldu. Bu yasa 
ile ilgili değiştirilmesi gereken hem idari 
hem mali konuları kendilerine ilettik ama 
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CHP’li belediyeler için partinizin 
belirlediği ‘uyulması gerekenler, 
ilkeler, asla taviz verilmeyecek 
unsurlar, kente ya da ilçeye mutlaka 
kazandırılması gerekenler’ gibi bir 
idealler listesi var mı? 
Tabii... Şeffaflık birinci ilkemiz ve 
özellikle sosyal demokrat belediyecilik 
anlayışına uygun şekilde katılımcılık 
olmazsa olmazımız. Emeğe değer 
veren bir belediyecilik anlayışımız 
var. Zaman zaman hele de OHAL 
koşullarında bizim bu emeğe değer 
veren anlayışımız sabote edilse 
de biliyorsunuz sadece bizim 
belediyelerimizde grev hakkı var, 
diğer partilerden belediyelerin grev 
hakkı yok. Yol, su, kanalizasyon, 
üzerinde özellikle durduğumuz kreş, 
öğrenci yurdu, kadın sığınma evleri, 
yaşlılar için bakım hizmetleri ve 
engellilerle yönelik hizmetler bizim 
belediyelerimizin öncelikleri. Ayrıca 
Sayın Genel Başkan da üzerinde 
durdu; uyuşturucu yaşı çok düştü, 
belediyelerimizin bununla ilgili de çok 
ciddi bir çalışma başlattı. Bunların 
yanı sıra çevre konusunda duyarlı 
olunması, yeşil alan miktarının 
arttırılması da CHP’li belediyelerin 
öncelikleri. 15 yıllık AKP iktidarı 
yerel yönetimlerde de çok etkili 
oldu ama şunu da gördük ki her 
şey rant anlayışı ile planlanıyor. 
‘Ben bu alanı yeşillendiririm, içine 
de büfe ya da restoran koyarım, 
şu kadar kazanç sağlarım’ gibi bir 
anlayış kabul edilemez. O yeşil alanı, 
‘buradan kaç yurttaşım istifade 
eder, ne kadar süre burayı kullanır’ 

düşüncesi ile planlamak zorundayız. 
Her yaşam biçimine göre vatandaşın 
rahat edebileceği, dinlenebileceği, 
nefes alabileceği alanlar yaratmamız 
gerekirken, ‘orada kaç işletme kurarım 
da kaç lira para kazanırım’ diye 
hareket eder ve olaya sadece gelir 
açısından bakarsak bu doğru olmaz.

İnsanlar artık kendilerini mutlu eden 
başkanlar istiyor.  
1994’te göreve geldim. 23 yıl önceki 
beklentilerle şimdiki beklentiler 
arasında çok fark var. Bakış açımızı 
ve hizmet yaklaşımımızı güncel 
taleplere göre revize etmek lazım. 
Küçük bir anekdot anlatayım. 
Göreve ilk geldiğimizde Ulubey’de 
cenaze hizmetleriyle ilgili bir şey 
yoktu. Herkes kendi imkanları ile 
cenazesini kaldırırdı. Cenaze yıkama 
ve nakil arabası aldık ama ilk altı 
ay kullandıramadık insanımıza. 
“Ben cenazemi bir aracın içinde 
mi yıkatacağım” diyorlardı çünkü 
evinin bir köşesinde yıkama geleneği 
vardı. Hatta o yıllarda morga cenaze 
bırakmak, ailenin bir eksikliği olarak 
görülürdü. Oysa şimdi morg hizmeti 
de vermek zorundasınız. 

Seçmen için CHP‘li bir belediyenin 
farkı nedir?  
CHP’li belediyelerde özgürlük 
alanları geniştir, kültüre ve sanata 
geniş yer vardır, hoşgörü güçlüdür, 
her düşünceye saygı vardır. CHP’li 
belediyelerin olduğu kentler ya da 
ilçeler her etnik yapıda ve her yaşam 
biçimine sahip insanımızın kendini 
bulduğu yerlerdir. Hangi belediyemize 

giderseniz gidin bunu net görürsünüz. 
CHP’li belediyelerde yeşil alanın daha 
fazla olduğu da mutlaka görürsünüz.

Bütün Türkiye için bunun uygulanır 
olduğunu söyleyebilir misiniz? 
Hemen hemen.

CHP’nin belediyecilik alnında en büyük 
hedefi nedir? 
CHP’li belediyeler olarak, sosyal 
demokrat belediyeler olarak en temel 
hedefimiz  tabii ki vatandaşımızın 
birinci derecede hizmet alması. 
Asli hizmetlerinin üzerinde onların 
yaşamlarını kolaylaştıracak, orada 
yaşamaktan mutlu olacakları bir anlayış 
ortaya koymak. Vatandaşın 24 saatine 
sahip çıkmak; acı gününde, sevinçli 
gününde, hastalıkta ve sağlıkta yanında 
olmak. Her yaş grubunu, engellileri, 
kadını, erkeği eşit hizmetle ve yaşam 
kalitesi ile buluşturmak...

Ülkemizde en hayati sorun ne ve sizce 
bir çözümü var mı? 
Çarpık kentleşme... Uzmanlar ölçekli 
planları yapar; 100’lük, 5000’lik, 
25000’lik. Sonra o planlar çok kısa 
sürede belediye meclis kararları 
ile talep üzerine hep revize edilir; 
katlar yükseltilir, yoğunluklar arttırılır. 
Mimarlar Odası, Şehir Plancıları 
Odası değerlendiriyor, görüşler 
doğrultusunda plan onaylanıyor 
ama aradan daha üç ay geçmeden 
daha çok kat isteniliyor, daha fazla 
yoğunluk isteniyor. Bu doğru değil. 
Dünyanın bir çok ülkesine gidiyoruz, 
böyle bir duruma rastlamıyoruz. 
Hiç unutmuyorum, Colmar diye bir 

“Büyükşehir ve 
ilçelerin görevleri 

her gün arttırılıyor 
ama finansman 

sağlanmıyor. Bu 
durum önümüzdeki 
günlerde çok daha 
büyük problemlere 

yol açacak.”
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kasabaya gitmiştim. Gittik, yol bitti, 
dedim ki “yol biter mi”. Dediler ki 
“buradan sonra ev yok”. “Ev olmasa 
bile yol devam eder yahu” dedim. 
“Hayır” dediler, “burası bu kadar 
planlandı, şehir bu kadar, yol da bu 
kadar”. Ben ısrarla sormaya devam 
ettim, “ya yarın ihtiyaç olursa”. 
“Olmaz” dediler, “bu şehir buraya 
kadar”. Yani 50 hatta 100 yıllık 
planlar yapıyorlar. Bizse 6 aylık plan 
bile yapamıyoruz. Üstelik bütün 
bu yapbozlar için de ağır bedel 
ödüyoruz. Hani geçmişte plan mı 
pilav mı demişler ya? Hep pilavın 
peşinden koşmuşuz, şimdi bedelini 
ağır ödüyoruz. Ayrıca yapılanlar 
da amacına uygun değil. Deprem 
yönetmeliğine uygun deniyor fakat 
yönetmeliğe rağmen eksiklikler 
var. Kentsel dönüşüm deniyor 
ama kentsel bozulum yapılıyor. 
Gecekondular kaldırılıyor ama yerine 
devasa kitleler kütleler konuluyor. 

Biz belediyelerin deprem konusundaki 
çalışmalarını konuşmak için deprem 
ile ilgili bir toplantı yaptık. Kyoto 
Belediye Başkanı’ndan da görüşler 
aldık o zaman deprem konusunda. Bir 
çok belediyeyi davet etmemize rağmen 
bu konuda yeterli çalışmaları olmadığı 
için davetimizi kabul etmediler. 
Sadece Kartal Belediye Başkanı katıldı 
toplantımıza. Siz de hızla dönüşen 
büyük kentlerden birinde belediye 
başkanlığı yaptınız, başkanların bu 
tip sorunlarını anlamanız daha kolay 
oluyordur.

Tabii, belediye başkanlarımızın içinde 
olduğu durumu gayet iyi biliyorum, 
onları daha iyi anlayabiliyorum, 
çözüm noktasında daha iyi iletişim 
kurabiliyoruz. Sonuçta onların 
yaşadıklarını 15 yıl ben de bire bir 
yaşadım. Elimizden geldiğince 
yardımcı olmaya, çözüm bulmaya 
çalışıyoruz. 

Eklemek istediğiniz bir şey var mı? 

Aslında yıllar önce yerel yönetimlerin 
özerkleşmesi gündeme gelmişti. 

Hep konuşuldu ‘yerel yönetimleri 
güçlendirecek yasalar çıkaralım, 
yerelden kalkınma sağlayalım, yerel, 
yerel, yerel’ ama gördük ki 15 yılın 
sonunda her şey tamamen merkeze 
bağlandı. Geçmişteki noktadan 
daha geriye gittik. İnsanların temsil 
hakkını elinden aldık. Demokrasinin 
asli unsuru olan yetkileri elinden 
aldık. Çözümleri merkeze taşıdık ve 
gün geçtikçe de bunu arttırıyoruz. 
Bu doğru değil. Bugün yüz ölçümü 
ve yerleşim alanı olarak bizden çok 
çok küçük olan ülkelerde bile bizim 
en az beş katımızdır belediye sayısı; 
İsviçre’de 7 bin civarında, Almanya’da 
10 binin üzerinde, Fransa’da 15 
binden çok.

Biz Özelkalem Dergisi’ni çıkarmaya 
başladığımızda 3260 belediye vardı, 
bugün 1397 belediye var.

İsviçre’de 800 nüfusu olan belediyeler 
var ama biz belde belediyelerini 
yük olarak gördük, ‘borçlanıyorlar, 
görevlerini yapamıyorlar’ dendi. 
Bu anlayış doğru değil. Evet, bazı 
hizmetleri merkeze taşıyabilirsiniz. 
Örneğin su ve kanalizasyon büyük 
yatırımlar, onu merkez yapar 
ama bakımını ve onarımını belde 
belediyesine verirsin, o daha 
hızlı müdahale eder. Vatandaş 
daha etkin hizmet alır. Bu görev 
paylaşımı iyi yapılırsa, vatandaş da 
sorunlarını iletmede ve yaşadığı 
yeri sahiplenmede bambaşka bir 
noktaya gelir. Yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi gerek. Örneğin 
geçenlerde Sayın Büyükerşen bir 
saldırıya uğradı. Saldırının temelinde 
yatan sebep, merkezden verilen 
kararın uygulanması ve belediyenin de 
durumu kontrol etmesiydi. Ne oldu? 
Bedelini başkan ödedi. Bu her yerde 
böyle. Ankara’da karar veriyorsunuz 
ama oradaki insanın yaşam 
koşullarını, ihtiyaçlarını bilmeden 
yapıyorsunuz bunu. Sonra da onun 
sorumluluğunu oradaki yerel yönetici 
üstleniyor. Bütün bunların yeniden 
değerlendirilmesi gerek.

“İsviçre’de 800 
nüfusu olan 

belediyeler var 
ama biz belde 

belediyelerini bile yük 
olarak gördük.”  

Söyleşi CUMHURİYET HALK PARTİSİ YEREL YÖNETİMLERDEN SORUMLU  

GENEL BAŞK AN YARDIMCISI VE ORDU MİLLET VEKİLİ SEYİT TORUN 

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve  

Ordu Milletvekili Seyit Torun
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Başkan Burada Mı AK YURT BELEDİYE BAŞK ANI GÜLTEKİN AYANTAŞ

Belediye başkanları ile kentleri konuşmak için 
yolculuklar yapıyoruz. Çok önceden randevu 
alıyor, başkanın yoğun programı nedeniyle 
bazen defalarca tarih değiştiriyoruz. Bazen 
de tam tersi oluyor. Yol bizi bir belediyenin 
önünden geçiriyor ve biz çat kapı başkanı 
ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretleri, başkanlarla 
kısa ama derin sohbetlerimizi artık 
Özelkalem’e de taşıyoruz. Başkan Burada mı 
sayfalarımızın ilk konuğu, Akyurt Belediye 
Başkanı Sayın Gültekin Ayantaş.

Belediye başkanlığınızdan öncesi için 
neler söylersiniz? 

Profesyonel futbolcuyum. Antrenör 
diplomam var. Belediye başkanı 
olmadan önce Ankara İl Milli Eğitim Şube 
Müdürüydüm. Gazi Üniversitesi İnşaat 
Bölümü mezunuyum. Belediyeciliğin 
yüzde altmışı inşaattır. Bunu bilerek 
yetiştim. 

Akyurt’ta büyüme hedefiniz ne? 

Göreve geldiğimde Akyurt 8 bin nüfuslu 
bir köydü. O zamanlar soruyorlardı; 
“nereye bağlı, Çankırı’ya mı” diye? Pek 
tanınmıyordu. Oysa şu anda gece 33 
bin, gündüz 55 bin nüfusumuz var. 200’e 

BÖLGENİN ÇOCUKLARIYIZ”
“KARŞILIKSIZ SEVEN BİR

Özelkalem Dergisi İmtiyaz Sahibi ve EPR Yerel 
Yönetim Ajansı Başkanı Erengül Bilenser  

Akyurt Belediye Başkanı 
Gültekin Ayantaş
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Başkan Burada Mı
AK YURT BELEDİYE BAŞK ANI GÜLTEKİN AYANTAŞ

mı, nereden kısmamız gerekiyor, şuradan 
gelir elde edebilir miyiz diye hep hesap 
yapıyorum. Belediye başkanları, insanı, 
parayı ve bilgiyi iyi yönetmeli. 

Belediye başkanı olarak nasıl birisisiniz? 
Ben dün bu insanların arkadaşlarıydım, 
bugün belediye başkanı oldum. Başım 
göğe değmedi. Yarın yine onların arasına 
döneceğim. Bu yüzden kapım herkese  
açık. Cep telefonum da herkeste var. 
Başkan olduğumda iki oğlum yeni sünnet 
olmuştu. Şimdi eve gittiğimde sakallı 
bıyıklı adamlar var, kim bunlar diye 
soruyorum bazen. Ne zaman büyümüşler, 
haberimiz olmamış. Bu işler fedakarlık 
ister. Severek yapıyorum bu işi. Şu 
kapıdan kim giriyorsa, onun meselesini 
illa ki çözmeye gayret ederim ve çözerim 
de. Tabii kanunlara uygun bir durumsa.

2019’da aday  olacak mısınız? 
Öncesini sonrasını düşünmem. Son 
dakikaya kadar en iyisini yapmaya 
uğraşırım. Benim aday olmamı isteyen 
vatandaştır. Onlar istiyorlarsa ben de 
oluyorum.

Kent planlaması ve kent tasarımı estetiği 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Başkan olduğumda bu belediyede 1 
tane inşaat teknikeri vardı. Bugün 16 
mühendis çalışıyor. Bana oy getirsin diye 
işçi almak yerine, beraber çalışacağımız 
bir ekip oluşturduk. Üretecek insanları 
bir araya getirdik. 16 mühendis 200 
bin nüfuslu belediyelerde bile yoktur. 
Bizde şehir plancısı da var, haritacısı, 
makina mühendisi, inşaat mühendisi 
ve mimar da var. Belediyeler çok ciddi 
kurumlar ama maalesef bugüne kadar 
belediyeleri çok önemsemedik. Sadece 
belediye başkanlarını seçtik. Adam 
esnaf; şehir planı bilmez, yönetmeyi 
bilmez. Biz belediyeleri onlara teslim 
ettik. Ayrıca belediye başkanları da insan 
yetiştirmekten korkuyor. Ben isterim ki 
sokaktaki bir vatandaş başkan olacağına, 
burada yetişmiş bir çalışma arkadaşım 
belediye başkanı olsun; şehri de bilir, 
şehir planlamayı ve imarı da. Mesela 
ben başkan olduğumda bir de gördüm 
ki burada 430 bin nüfuslu planlama 
yapılmış; 8 bin nüfuslu bir ilçede yani. 
Niye imarı bilmeyen, belediyeciliği 
bilmeyen birisini belediye başkanı ve 

meclis üyesi seçtik? Tadilatlarla durumu 
epey toparladık ama o çok zor oluyor işte. 

Kent estetiği ile ilgili neler yapıyorsunuz? 
Bir zamanlar Bangladeş evleri gibi 
Ankara’da hep cam mozaik uygulaması 
yapıldı. Bizim bütün binalar şöyle ya da 
böyle olmalı gibi bir gayretimiz yok ama 
özgün mimariyi yaşatmak istiyoruz. Bazen 
diyorum ki “imar yaparken komünist 
rejim ilan etmek lazım”. “Niye öyle sert 
konuşuyorsun” diyorlar. Bu kadar çok 
mülkiyet hakkının olduğu yerde, uyduruk 
gerekçelerle imar planlarının bozulduğu 
bir ülkede imar planı yapmak çok zor. 
Malezya, Çin, Kore dahil dünyanın bir 
çok yerini gezdim. Özellikle komünist 
blok ülkelerinde her yerde bir meydan, 
her yerde bir güzel cadde var. Meydan 
kültürü bizde yok. Biz rant planlaması 
yapıyoruz. Geleceğin gecekondularını 
yaratıyoruz. Bir aday “burası tek katlı köy 
evleri gibi planlansın” derken, diğer aday oy 
kapabilmek için “ben başkan olduğumda 
buraya çok kat izni vereceğim” diyor. Bu 
işte taviz vermek olmaz.

Yönetenin bir görevi de dürüstlük 
konusunda halka örnek olmaktır. 
Vatandaş dürüst, şerefli olsun diye 
seçiyor ama seçtikten sonra kanuna uysa 
da uymasa da ‘benim işim olsun’ diye 
uğraşıyor. Bir dengesizlik var. Bunu çözmek 
lazım. Ülke öyle bir noktaya geldi ki dürüst 
olmamak üstünlük gibi görünüyor.     

Başkanlığınızın ilk zamanlarında sizi en çok 
ne zorladı? 
İnsanlarımız değişime kapalı. Biz köyden 
şehre döndük. Burası bir ilçe ama 
belediyenin yanında ahır var, hastanenin, 
bankanın, okulun yanı ahır. Ahırları 
kaldırırken çok zorlandık. Akyurt’ta bir 
tane fırın var, ikinci fırını getiriyorsun, 
adam diyor ki ‘sen benim para kazanmamı 
istemiyor musun’. Market getirdik, bakkallar 
bize düşman oldu. Doğalgaz getirdik, 
tüpçüler bize düşman oldu. TOKİ yaptık, 
inşaatçılar bize düşman oldu. Yaşayarak 
öğrendiler faydasını. Bu zorlukları yaşıyoruz 
ve aşıyoruz. Esasında Ankara yöresinin 
insanları olarak biz azla yetinen, karşılıksız 
seven bir bölgenin çocuklarıyız. Bir 
milletvekili, ‘başkanım bir sıkıntın var mı’ 
dese, o bile yetiyor bize.

yakın fabrika var burada. İç Anadolu 
göçü alan bir ilçeyiz. Eğer fakir ve zengin 
dengesini kuramazsak bunun bir çok 
sosyal boyutu olur. Köyden kente geçiş 
sürecini ve bunun sancılarını yaşıyoruz. 
İnsanlar ‘köylü gibi kalalım ama şehirli gibi 
hizmet alalım’ istiyor. Biz Akyurt’u daha 
fazla büyütebiliriz ama kontrolsüz güç 
güç değildir. Büyümenin getireceği her 
durumu kontrol altında tutmamız lazım. 
Aslında daha fazla reklam ile Akyurt’u ön 
plana çıkarabiliriz ama istiyorum ki biz 
projelerle öne çıkalım. Bugün Otonom 
projesi Ankara’nın ve hatta Türkiye’nin 
projesi olduysa da bu belediyemizin 
projesidir. Ankara’nın uluslararası fuar 
alanı projesi de Akyurt Belediyesi’nin 
projesidir. Ülkenin en büyük polis 
meslek yüksek okulu yapılıyor buraya. 
Biz bunları lanse ederek daha fazla 
tanınabiliriz. Görüyorum; birileri bir 
tuvalet inşa ediyor ve ona büyük açılış 
yapıyorlar. Ben o kadar çok projeye bir 
tane açılış yapmadım. Türkiye’de örnek 
belediyelerden biriyiz. Kamu dahil hiç 
kimseye borcumuz yok. Yatırımlarımızı 
kendi kaynaklarımızla yapıyoruz. Başkan 
olduğumda bütçenin dörtte biri boştu. 
Şimdi öyle değil. Mali disiplin çok önemli. 
Ben günlük muhasebe ile bugün ne kadar 
para girmiş, ne kadar çıkmış, açığımız var 
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Kent İçi Ulaşım KOCAELİ

Büyükşehirlerin kent içi ulaşım 
yatırımlarında ve atılımlarında da bu 
‘büyükşehir’ unvanını her yönden 
hak ediyor olması, kentin marka 
değerini de çok yukarılara taşıyor. 
Kentte bu alanda büyük adımlar 
atılmasını çok önemseyen Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, kentteki hafif raylı 
sistem Akçaray’ın ilk sefer gününde 
de çok mutlu ve çok gururluydu.

KOCAELİ 
BU YOLDA
ÇOK İDDİALI  

Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 
hayata geçirdiği hafif raylı sistem 
Akçaray, yoğun çalışmalar sonunda 
hizmete başladı. Otogar ile SEKA 
Park arasındaki hizmet verecek 
olan tramvayın ilk seferinde Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu da tramvaydaydı. 
İlk seferin heyecanı ve mutluluğu 
ile konuşan Başkan İbrahim 
Karaosmanoğlu; “Yerli ve milli 
üretimi her fırsatta desteklemeye 
devam edeceğiz. Bütün belediye 
başkanları bunu desteklemeli. 
Ülkemize, Kocaeli’mize, İzmit’imize 
hayırlı olsun.” dedi. Proje kapsamında 
14,8 kilometrelik hat boyunca 
öncelikle alt yapı imalatları baştan 
sona yenilendi. Bu doğrultuda 
içme suyundan kanalizasyonuna, 
elektrikten doğalgaza kadar farklı 
işlerde 30 kilometrelik alt yapı 
imalatı gerçekleştirildi. Böylece 
hattın geçtiği noktalardaki alt 
yapılar sorunsuz hale getirildi. Hat 
boyunca yol çalışmalarının yapıldığı 
zamanlarda günlük 70 ton olmak 
üzere hem tramvay araları hem 
de yolları için toplamda 2 bin 500 
ton asfalt serildi. 15 bin metre küp 

taş serilerek tramvay alanlarının 
görselliği sağlandı. Tramvayın 
enerjisini ileteceği 408 kataner direk 
dikilirken, çift yönlü olarak 14,8 
kilometrelik hatta tel çekildi. Akçaray 
Projesi’nde yapılan tel çekme işi 4 
hat üzerinde gerçekleştirildi. Her biri 
7 bin 400 metre olmak üzere toplam 
29 bin 600 metre bakır tel çekildi. 
Güzergah boyunca 4 adet orta ve 7 
adet yan peronun bulunacağı Akçaray 
hattında 11 istasyon yer alıyor. 
Engellilere uygun olarak tasarlanan 
peronlar dört farklı tipte geliştirildi. 
Hat üzerinde 5 metrelik, 4,5 metrelik 
orta, 4 metrelik ve 2,5 metrelik yan 
peronlar olacak. Peronlar 50 metre 
uzunluğunda olacak ve peronlarda 
engelli rampası, engelli çizgileri 
bulacak.

Araçların Tamamı Yerli Üretim 
Akçaray tramvay hattında 12 araç 
hizmette olacak. Projenin yalnızca 
kentin değil ülkenin ekonomisine de 
değerli bir katkısı var. Akçaray’ın bütün 
montajları da Durmazlar Fabrikası’nda 
tamamlandı. Akçaray, sergilendiği 
dünya ölçeğindeki ulaşım fuarlarında 
da büyük beğeni topladı.

Kent İçi Ulaşım KOCAELİ
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Güzel Bir Türkiye ÖLÜDENİZ – MAURITIUS

4242 ozelkalem.com.tr

Başka zamanlarda ve başka 
yerlerde çekilmiş iki fotoğrafınızı 
yan yana koyduğunuzda,  
hiç tanımadığınız birisinin her 
iki fotoğrafta da olduğunu ve 
üstelik de her iki zamanda 
da gözlerinizin içine baktığını 
düşünün. Ölüdeniz ve Mauritius, 
tam olarak fotoğraftaki o kişi 
gibi; sizin aynı kişi zannettiğiniz 
ama aslında birbirini hiç 
tanımamış ikiz kardeşlerden 
gibi onlar. Güzel Bir Türkiye 
sayfalarımızın bu defaki iki 
konuğu da onlar.
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Güzel Bir Türkiye ÖLÜDENİZ – MAURITIUS

Hint Okyanusu’nda tropikal bir 
ada Mauritius. Madagaskar’ın 900 
km kadar doğusunda kalan bu 
ada, onu bir daha asla aklınızdan 
çıkaramayacağınız bir güzelliğine 
sahip. Hayatının her saniyesi 
masmavi denizin kenarında, ışıl ışıl 
kumsallarda geçmiş eşsiz duruluktaki 
bir güzelin ta kendisi bu ada. Mevsim 
hep yaz. Hava hep sakin. Mercan 
kayalıklarıyla çevrili masmavi denizi, 
uçsuz bucaksız bembeyaz sahilleri, 
göz alabildiğine uzanan yemyeşil 
ormanları, kumsallarında göğe doğru 
salınan hindistancevizi ağaçları ile bu 
tropikal ada tam anlamıyla büyüleyici 
bir güzelliğe sahip. Bu güzelliği 
içtenlikle koruyan bir halkının olması 
da büyük şans tabii. Nüfusu yaklaşık 
1 milyon 200. Yakın tarihe kadar 

aslında turizm acentelerinin bile 
pek bilmediği bir yer olmasına 
rağmen 1968’den itibaren turizmde 
organize bir atılım yapan Mauritius, 
şimdi dünyanın en popüler tatil 
destinasyonlarından biri. Turizmin 
gelişmeye başlamasıyla yalnızca 
yerel yönetimler ve özel sektör 
değil halk da önemli bir sorumluluk 
ve rol üstlenmiş. Mauritius’un doğal 
hazinesini dünyaya açmak ama 
bu hazineyi koruma konusunda 
ne gerekiyorsa yapmak, Ada’nın 
kaderini değiştirmiş. Ada’da 
mercan resiflerini görebilir, 
deniz altı dünyasının rengarenk 
gizemlerini keşfedebilir ve daha 
önce fotoğraflarda bile görmemiş 
olabileceğiniz türden deniz canlıları 
ile tanışabilirsiniz. Ayrıca 18 ve 

Ölüdeniz

Ölüdeniz

Likyalıların ışık ve güneş diyarı Ölüdeniz. 
Likyalılar zamanındaki duru güzelliği, 
günümüzün çılgın tüketimlerine ve koruma 
konusundaki ihmallere azar azar yenik 
düşünce biraz kaybolmuş durumda.
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Güzel Bir Türkiye ÖLÜDENİZ – MAURITIUS

19. yüzyıldan kalan gemi batıklarına 
dalarak ya da bir denizaltı bisikleti 
olan subscooter ile kristal sularda 
bisiklet sürmek gibi eşsiz bir deneyim 
yaşayarak Mauritius tatilinizi daha da 
unutulmaz bir boyuta taşıyabilirsiniz. 
Adanın sembolü, ‘Dodo’ kuşu. 
Yaklaşık bir metre boyunda ve yirmi 
kilo ağırlığında. 17’nci yüzyılın ikinci 
yarısında soyu tükenmiş ama Ada’nın 
hediyelik eşya dükkanlarında bütün 
ihtişamı ile hala yaşıyor. Muhteşem 
golf sahalarına sahip otellerde 
konaklayabilir ve günlerin bitişiğinde 
golf oynayabilirsiniz. Mauritius, 

aynı zamanda her yıl uluslararası bir 
turnuvaya da ev sahipliği yapıyor.

Mauritius’a pek çok açıdan tıpatıp 
benzeyen Ölüdeniz. Yüzde seksen 
iki oyla 2006 yılında dünyanın en 
güzel kumsalı seçilen Ölüdeniz. 
Likyalıların ışık ve güneş diyarı... 
Likyalılar zamanındaki duru güzelliği, 
günümüzün çılgın tüketimlerine ve 
koruma konusundaki ihmallere azar 
azar yenik düşünce biraz kaybolmuş 
durumda tabii. Doğal güzellikler 
bakımından Mauritius’a ikizi kadar 
benzeyen Ölüdeniz, safari, yamaç 

paraşütü, rafting, dağcılık gibi pek 
çok turistik seçenekler sunsa da ve 
dünyada bu yetenekleri ile ünlü olsa 
da tesislerin niteliği, profesyonel 
işletmelerin çeşitliliği ve denizin 
temizliği bakımından pek de canla 
başla korunuyor sayılmaz. Son yıllarda 
deniz süpürgesi ile deniz yüzeyinin 
temizlenmesi çalışmalarının olumlu 
sonuç vermesi, tabii ki çok umut 
verici ama Ölüdeniz’in güzelliğinin 
kalıcı olması için daha fazla gayret 
gösterilmesi ve Fethiyelilerin de daha 
fazla sorumluluk alması gerekiyor.

Mauritius Mauritius

Mauritius Ölüdeniz

Yakın tarihe kadar aslında turizm acentelerinin 
bile pek bilmediği bir yer olmasına rağmen 
1968’den itibaren turizmde organize bir atılım 
yapan Mauritius, şimdi dünyanın en popüler 
tatil destinasyonlarından biri.
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Festival MURATPAŞA

KALEİÇİ’NDE 
BİR GÜZEL 
FESTİVAL 

Muratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal

Antalya’da sur duvarlarıyla çevrili 
tarihi şehir merkezi Kaleiçi’nde 
düzenlenen Kaleiçi Old Town 
Festivali, ikinci yılında da renkli 
anlara sahne oldu. Muratpaşa 
Belediyesi tarafından kentin kültür, 
sanat ve turizmine katkı sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilen festival, 
kortej yürüyüşüyle başladı. Kortejde 
sokak sanatçıları; müzik, dans ve 
performans gösterileri sergiledi. 
Yerli ve yabancı turistler, renkli 
giysiler giymiş sokak sanatçılarına 
büyük ilgi gösterdi. İtalya’nın onur 
konuğu olarak katıldığı Kaleiçi 
Festival’de tiyatro, dans, sinema, 
resim ve piyanoyla sanat sokağa 
çıktı. Antalya’da turizmi bütün yıla 

Bir kent renkleri ile güzeldir. 
Kentlerin en güzel renklerinden 
biri de festivallerdir. Amaçları 
iyi belirlenmiş ve detayları iyi 
planlanmış bir festival, dünyanın 
en küçük kentini bile büyük bir üne 
kavuşturabilir. Festivaller mevsim 
ayırmaz, insan ayırmaz, din, dil, 
ırk ayırmaz. Muratpaşa Belediye 
Başkanı Ümit Uysal da dünya 
çapında bir turizm etkisi yaratmak 
amacıyla hayata geçirilen Kaleiçi 
Old Town Festivali’nin büyük işler 
başaracağından emin.
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yayabilmek için kaynakların turizm 
adına doğru kullanılmasının 
önemine değinen ve kentin 
turizmine katkı sağlamak amacıyla 
Kaleiçi Old Town Festivali’ni 
yapmaya başladıklarını anlatan 
Muratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal; “Antalya merkezinde 
sahip olduğumuz antik kenti, 
çevresindeki 400 antik kenti 
ve diğer değerleri yeterince 
değerlendiremiyoruz. Bu antik 
kentleri dünyaya tanıtamıyoruz 
ve turizmimizi sadece 5 aya 
sığdırmaya çalışıyoruz. Oysa 
Antalya’da turizm 12 ay boyunca 
devam etmeli. Başlangıç her 
zaman zordur, zoru başarmış 
ve geçen yıl festivalin ilkini 
gerçekleştirmiştik. Keşke 30 yıldır 
bu festivali yapmış olsaydık fakat 
bizler çok değerli bir çalışma 
başlattık. Umarım 365 gün 
Antalya’da festival tadında turizm, 
ticaret ve etkileşim bir arada 
yaşanır.” dedi. 

Onur Konuğu İtalya 

İlk yılında Küba’nın onur konuğu 
olduğu Kaleiçi Festivali’nde, 
bu yılın onur konuğu Dünya 
Kültür Miras Listesi’nde 
18 kültür varlığıyla yer alan 
İtalya oldu. Festivalde ilk gün 
Muratpaşa Belediyesi fuayesinde 
Piero Castellano’nun İtalya 
fotoğraflarından oluşan bir sergi 
açıldı.

Rusya Dostluk Günü
Muratpaşa Belediyesi’nin 
gelecek yıl gerçekleştireceği 
festivalin onur konuğu ülkesi 
Rusya olacak. Bu nedenle 
Festival’de ‘Rusya Dostluk Günü’ 
düzenlendi. İki metre boyundaki 
dev matruşkaya bütün turistler 
el izlerini bıraktı. Matruşka, 3. 
Kaleiçi Old Town Festivali’ne kadar 
Muratpaşa Belediye Fuayesi’nde 
sergilenecek.
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Yurt dışında yaşayan 
Türk siyasetçiler, 
kendi kentlerinde 
büyük idari görevler ve 
sorumluluklar almaya 
devam ediyor. Dünyanın 
en ünlü limanına sahip 
Rotterdam şehrinin 
yine dünyaca ünlü 
futbol kulübü ile 

tanınan Feyenoord 
ilçesi, Mart ayından 
bu yana Fatih Elbay 
tarafından yönetiliyor. 
Genç siyasetçi, yabancı 
nüfusunun çok yoğun 
olduğu Feyenoord’un 
ve iki ülke arasındaki 
dostluğun yarınlarına dair 
çok olumlu düşünüyor.

Feyenoord Belediye Başkanı  
Fatih Elbay

“İŞİMİZ   
  ZOR GİBİ  
  GÖRÜNSE DE  
  ASLINDA  
  DEĞİL”
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Hollanda’da değişen bölge 
belediyeleri yönetimine göre 
ilçeler, bir komisyon ve komisyonun 
seçtiği bir başkan ile Anakent 
Belediyesinde temsil ediliyor. 
Hollanda’da Belediyeler kanunu 
değişmeden önce de Feyenoord 
Belediye Başkanlığını Seyit Yeyden 
yapmıştı. Fatih Elbay, Feyenoord’a 
seçilen ikinci Türk belediye başkanı 
olarak ilçenin siyasi tarihinde önemli 
bir yer aldı. Yozgat’ın Sorgun ilçesi 
Mehmetbeyli köyünden olan ve 15 
komisyon üyesinin 11’inin oyunu 
alarak ilçenin kendisine duyduğu 
güveni ortaya koyan Fatih Elbay’ın 
mesleği mali müşavirlik.

Mart ayında yapılan seçimlerde en 
yakın rakibinin aldığı 4 oya karşı  
11 oy alarak Feyenoord Belediye 
Başkanı seçilen Fatih Elbay, 
“İlçemizin yönetim komisyonunun 
tercihidir. Hepsine teşekkür ederim. 
Demek ki çalışmalarım diğer partilere 
mensup komisyon üyesi arkadaşlar 
tarafından da takdir edildi ki beni 
başkanlığa uygun gördüler. İlçemizin 
sorunlarını biliyorum. İlçemiz 
Hollanda’da en çok yabancı kökenli 
Hollandalı vatandaşı barındıran 
yerlerden biri. Ben ilçede yaşayan 
herkesin başkanıyım. Hollanda ile 
Türkiye 400 yıllık dostluğun yanı sıra 
60’lı yıllarda  babamın da aralarında 
bulunduğu çok sayıda kişinin 
çalışmak üzere gelişinden bu yana 
iç içe yaşayan insanlarız. 50 küsur 
yıldır insanlarımız bu ülkenin bir 
parçası. İlk nesil çalışmak için geldi 
ve çalıştı. Şimdi ise çok donanımlı, 
eğitimli bir nesil yetişiyor. İlçemiz 
yabancılar olarak yoğun bir nüfusa 
sahip. Yabancı nüfus arasında 

da en fazla Türk var. 2014 Yerel 
seçimlerinde bağlı olduğum D66 
partisinden tercihli oylarla Feyenoord 
Belediye meclisine girmiştim. Geçen 
zaman içinde ilçemizdeki sorunları 
belediye meclisine taşıyarak çözüm 
üretmeye çalıştık. Bundan sonra da 
yeni görevim de yine aynı duyarlılık 
ve görev anlayışı ile çalışmalara 
devam edeceğim. Yaşanan olumsuz 
olayların kalıcı izler bırakacağına 
inanmıyorum. Bu yüzden işimiz zor 
gibi görünse de aslında değil, bir 
tebessüm bir selam, bir hal hatır 
sorma yeter de artar bile.” dedi.
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KISA HABERLER

Antalya 
Büyükşehir 
Belediyesi

ANTALYA TERMESSOS’U UYANDIRIYOR

Dev sütunları, lahitleri ve 
tiyatrosuyla başka bir dünyanın 
kapılarını aralayan Termessos, 
en iyi korunmuş antik kentlerden 
biri. Antalya’da sarp bir bölge 
olan Güllük Dağı eteklerinde yer 
aldığı için Antik Çağ’dan sonraki 
yağmalardan korunabildiği 
düşünülen ve Büyük İskender’in 

kuşattığı ancak güçlü bir savunma 
ile karşılaşıp alamadığı Termessos 
Antik Kenti, ayağa kaldırılacak. 
Antik kentte incelemelerde 
bulunan Antalya Valisi Karaloğlu, 
Termessos’un turizme daha fazla 
hizmet verebilmesi için gerekli 
çalışmaların yapılması ve bir bilim 
kurulunun oluşturulması talimatını 
verdi.

Türkiye ve Ukrayna’nın 
dostluk ilişkilerini pekiştirmek 
amacıyla düzenlediği etkinlikler 
sürerken, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi de ‘İstanbul – 
Odessa 20. Yıl Kardeş Şehir’ 
kutlamaları kapsamında 
Odessa’da Başkan Kadir 
Topbaş’ın da katılımıyla 
‘İstanbul Parkı’nın açılışını 
gerçekleştirdi. İstanbul ile 

Odessa arasında kardeş şehir 
ilişkisi kurulmasının 20. yıl dönümü 
etkinlikleri kapsamında Odessa’nın 
ünlü Potemkin Merdivenleri’nde 
gerçekleştirilen ‘İstanbul 
Gecesi’nde, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kent Orkestrası’nın 
verdiği konsere Odessalılar 
büyük ilgi gösterdi. Ayrıca etkinlik 
alanındaki dev ekrana da İstanbul 
fotoğrafları yansıtıldı. 

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi

ODESSA’DA İSTANBUL GECESİ
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Trilye’de 1909 yılında inşası 
tamamlanan, 1924 yılına kadar 
Rumlar tarafından ruhban okulu 
olarak kullanılan, Cumhuriyet 
döneminde ise 1989 yılına 
kadar ortaokul olarak ilçeye 
hizmet veren Taş Mektep’te 
restorasyon çalışmaları başladı. 
Yaklaşık 30 yıldır metruk duran 
yapının geleceğe taşınmasında 
ilçe halkının da görüşleri ve 
katkıları alınacak. Taş Mektep 

binasının Tirilye’nin özgün 
haline kavuşmasında önemli 
bir rol oynayacağını belirten 
Mudanya Belediye Başkanı 
Hayri Türkyılmaz, “Sadece 
yapıların değil sokakların 
ve caddelerin eski haline 
döndürülmesi sayesinde ilçemiz 
de benzerlerinin en güzeli olma 
yolunda önemli bir yol alacaktır. 
Taş Mektep en güzel şekilde 
geleceğe taşınacaktır.” dedi. 

Bursa Mudanya 
Belediyesi MUDANYA TAŞ MEKTEP’İ GELECEĞE AÇIYOR

KISA HABERLER

Mardin 
Büyükşehir 
Belediyesi

MARDİN’DE KERMOZADE RESTORASYONU

Kültürel mimariyi korumak 
ve geleceğe taşımak, 
yerel yönetimlerin önemli 
sorumluluklarından biri. Pek 
çok kentte pek çok yapı 
bugünlere taşınamamış olsa da 
Mardin Büyükşehir Belediyesi 
bu alanda değerli bir projeye 
imza attı. Kermozade Konağı 
adıyla bilinen ve son derece 
kötü durumda olan tarihi yapı, 

Mardin Büyükşehir Belediyesi 
tarafından restore edilerek, 
kentin Kültür Turizm ve Sosyal 
İşler Daire Başkanlığı olarak 
hizmet vermeye başladı. Kent 
mimarisi, kültürel zenginliği 
ve tarihi dokusuyla dünyanın 
en özgün kentleri arasında yer 
alan Mardin, bu restorasyonla 
geçmişin kıymetli izlerini 
belirginleştirmiş oldu.
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Erzurum 
Pasinler 
Belediyesi

PASİNLER’DE ESNAFA YENİ SİTE 

Yapımı devam eden ve 250 
metrekareden oluşan 72 
dükkanlık sanayi sitesini 
bu yıl  sonunda bitirmeyi 
planlayan Pasinler Belediye 
Başkanı Ünsal Sertoğlu, 
esnafa destek sağlıyor. 
Sanayi Bakanlığı’na 
sundukları projenin kabul 
görmesiyle sanayi sitesinin 
yapımına başladıklarını 
söyleyen Sertoğlu, “Sanayi 

Bakanlığına sunduğumuz 
projenin kabul edilmesiyle 
biz de belediye olarak yer 
tahsisi yaptık ve esnafa yeni 
bir sanayi sitesi kurmayı 
planladık. Esnafımıza 7 yıl 
ödemesiz, sıfır faizli, 10 
yıl geri ödemeli dükkanlar 
yapıyoruz. 250 metrekare 
büyüklükteki bu dükkanlar, 
esnafımızın ihtiyacını 
karşılayacak.” dedi.

İstanbul Kadıköy Belediyesi, 
toplum sağlığını yakından 
ilgilendiren asbest tehdidiyle 
ilgili adım atan ilk belediye oldu. 
İlçede 2015’te hayata geçirilen 
düzenlemeyle, yıkımı yapılacak 
binalara asbestten ve zararlı 
atıklardan temizlenme şartı 
getirildi. Kentsel dönüşümün 
yoğun olduğu Kadıköy’de bu 
düzenlemenin ardından yıkılan 
binaların neredeyse üçte birinde 

kanserojen asbest tespit edildi. 
Son bir buçuk yılda 1517 inşaat 
sahasını denetleyen Kadıköy 
Belediyesi, toplam 498 buçuk 
ton asbestin bertaraf edilmesini 
sağladı. Yıkılacak binalarda, uzman 
bir ekip özel giysileriyle numune 
alıyor ve analizler sonucunda 
asbestli malzemeler tespit ediliyor. 
Kadıköy Belediyesi, ‘asbest temiz 
raporu’ olmadan bina yıkım ruhsatı 
vermiyor. 

İstanbul 
Kadıköy 
Belediyesi KADIKÖY’DE ASBESTE GEÇİT YOK






