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T Ü R K İ Y E ’ N İ N  E N  İ Y İ  Y E R E L  Y Ö N E T İ M  D E R G İ S İ

KENTSEL HAREKETLİLİK 

VE BİSİKLET

GÜZEL BİR TÜRKİYE 
İZMİR-SELANİK

TÜRKİYE’NİN KADIN 

B A Ş K A N L A R I



Kentlerde neler olup bittiğine, yerel yöneticilerin neyi nasıl 
yaptığına, valilerin ve belediye başkanlarının kendi kentlerinde neler 
planladığına, güzel bir Türkiye için hangi kentlerde hangi adımların 

atıldığına bakın. Köşesine bucağına bakın. Dağına taşına bakın. 
Türkiye’nin görülecek çok yeri, çok yanı var.

Türkiye’nin ilk yerel yönetim televizyonu  
Özelkalem TV, youtube’da yayında. 

Türkiye’nin her yeri Özelkalem.TV’de.
Açın Özelkalem TV’yi, Türkiye’ye bakın



Kentsel Hareketlilik ve Bisiklet  3 Nisan Çarşamba 15.00 | 17.00

  

İzle Bizi 
Türkiye

#herşeygüzelbirtürkiyeiçin 

Yapılacak canlı yayınlardan haberdar olmak isterseniz, abone olmayı 

ve abone ol butonunun yanındaki çan simgesinden bildirimleri açmayı 

unutmayın. 

 

http://www.youtube.com/c/Özelkalemtv

Valiler, belediye başkanları, akademisyenler, işinin ehli kişiler, özel sektörden çok önemli 

konuklar her çarşamba Özelkalem TV’de bir kent meselesini masaya yatırıyorlar.

Her çarşamba yerel yönetimlerin nabzı Özelkalem TV’de atıyor

Türkiye’nin Yerel Yönetim Haber Bülteni 

Her Gün saat 17.00’de
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adına

Erengül Bilenser
(Sorumlu)

 

REKLAM
ozelkalemreklam@epr.com.tr

Sadun Emrealp

of r.Pr . D  Cevat Geray

Ali Fuat Güven

Prof. Dr. Mete Tapan

Zekeriya Yıldırım

BASKI

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

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

Türkiye’nin kadin başkanlari

şahin’in bakanlık deneyimi var
  

Özelkalem Dergisi,
basın meslek ilkelerine
uymayı taahhüt eder.

e’pr

Yaygın süreli yayın.

KeNtSel HAreKetliliK ve 
BiSiKlet

Özlem Taşkın erten

Teşvik kullanımı arttırıyor

22-23
Şahkulu Mahallesi,

Serdar-ı Ekrem Sokak No:15/A

Galata / İstanbul

Mas-Sit Matbaacılar Sitesi 
1. Cd. No:160 32204

Tel: 0212 438 0205 (pbx)
Fax: 0212 438 02 08

www.umutdoga.com.tr
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RMerva Özbelli

(kalbimizde)

ozelkalem tv/
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KAPAK KONUSU

Türkiye’nin kadin başkanlari

Çerçioğlu, başkanlık için vekilliği 
bıraktı

13

38-4028

KAPAK KONUSU

Türkiye’nin kadin başkanlari

balçova’da eş formülü

 

KeNtSel HAreKetliliK ve 
BiSiKlet

Prof. dr. Fernando nunes da 
Silva

10 yılda bisikletli yaşam

KeNtSel HAreKetliliK ve 
BiSiKlet

Utku Cihan 

bisiklet kültürü zenginleşiyor

 

BelediyelerdeN SPOr 
HABerleri 

12

26-27

20 

41-42 

KAPAK KONUSU
Türkiye’nin kadin başkanlariİ

deredolu’da da aynı formül işledi

BelediyelerdeN  
KiSA HABerler 

KeNtSel HAreKetliliK ve 
BiSiKlet

Murat Pekeser

bisiklet meclisi bir köprü oldu

KAPAK KONUSU
Türkiye’nin kadin 
başkanlari

Fatma kaplan Hürriyet de vekil 
kökenli 

KeNtSel HAreKetliliK ve 
BiSiKlet

doç. dr. kevser üstündağ

bisiklet ulaşımın parçası 
olmalı

11

24-25
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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN

Yerel yönetimlerimiz kentlerimizde pek 
çok önemli, tarihi, kalıcı işler yapıyor. 

Yaşamın daha da güzel olması için çok 
güzel adımlar atılıyor.

Kentlere değen kadın elleri ise daha da 
özel anlamlar taşıyor. 

Kadınlar mutlu, huzurlu, güvende 
değilse; kadınları çalışmakta özgür, 
iş kurmakta cesur, hayata atılmakta 
özgüvenli değilse; kadınları eğitimli, 
kariyer bakımından donanımlı 
değilse; kadınları kendine hayallerini 
gerçekleştirecek bir alan, bir imkan 
bulamıyorsa, bir kentin yarını çok 
bulanıktır. O kentin yarınına berraklık 
katacak olan şey, o kentteki kadınların 
bugün gözünde parıldayan ışıktır. 

İşte kadın belediye başkanlarımız o 
ışıkla, Türkiye’yi aydınlatmaya devam 
ediyor.

Özelkalem Dergisi bu sayısında kadın 
belediye başkanlarının hikayelerini ele 
alıyor.

Sadece ülkemiz için değil, bütün 
dünyaya örnek olacak çalışmalarını 
yansıtıyor.

Dergimizde yer alan bir diğer oturum ise 
Kentsel Hareketlilik ve Bisiklet. 

Kentlerimizde yaşayan insanların 
pek çoğu, trafik yoğunluğundan, 
hareketsizlikten, monotonluktan şikayet 
ediyor. Pandemi ile birlikte bisiklet 
çoğu insanın tercihi oldu. Peki bisiklet 
kentlerimizde daha çok yaygınlaşabilir 
mi? Yerel yönetimler bu konuda neler 
yapıyor?  ÖzelKalem TV Çarşamba 
Oturumunda yerel yöneticilerimiz ve 
uzmanlar bu konuyu masaya yatırdı. 

İlk sayısından bu yana yerel yönetimlerin 
daha güzel bir Türkiye hedefine sıkı 
sıkıya bağlanan ve bu hedefe ulaşılması 
yönünde çaba harcayan Özelkalem 
Dergisi, Çarşamba Oturumları ile dijital 
ortamda dünyaya açılmaya ise devam 
edecek. 

Bizi okumaya, izlemeye, takip etmeye 
devam edin.

Saygılarımla…

ERENGÜL BİLENSER
erengulbilenser@epr.com.tr
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Kapak Konusu K ADIN BELEDİYE BAŞK ANL ARI

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Dünya 
yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözünü 
bilmeyenimiz, duymayanımız yoktur… İşte biz de Atamızın 
tüm dünyaya işaret ettiği sözlerinden yola çıkarak, 
kentlerimizi yöneten belediye başkanlarımızı inceleyip, 
‘Kadının yerel yönetimlerdeki yerini’ araştırdık. İşte 
şehirlerimize yön veren, aydınlatan, onlar için gece gündüz 
çalışan kadın belediye başkanlarımızın hikayeleri…

TÜRKİYE’NİN 
KADIN 
bAşKANLARI
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Kapak Konusu K ADIN BELEDİYE BAŞK ANL ARI

Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, Aydın 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Özlem Çerçioğlu, İstanbul 
Sancaktepe Belediye Başkanı 
Şeyma Döğücü, İzmir Balçova 
Belediye Başkanı Fatma 
Çalkaya, Kocaeli İzmit Belediye 
Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 
İzmir Selçuk Belediye Başkanı 
Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir 
Karaburun Belediye Başkanı İlkay 
Girgin Erdoğan, Ankara Akyurt 
Belediye Başkanı Hilal Ayık, İzmir 
Kiraz Belediye Başkanı Saliha 
Özçınar, Denizli Merkezefendi 
Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 
Edirne Uzunköprü Belediye 
Başkanı Özlem Becan, Karabük 

Safranbolu Belediye Başkanı Elif 
Köse, Adana Ceyhan Belediye 
Başkanı Hülya Erdem, Eskişehir 
Mihalgazi Belediye Başkanı 
Zeynep Akgün, Samsun Ladik 
Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı 
Özel, Denizli Bozkurt Belediye 
Başkanı Birsen Çelik, Elazığ 
Keban Belediye Başkanı Fethiye 
Atlı, Amasya Gümüşhacıköy 
Belediye Başkanı Zehra Özyol, 
Gümüşhane – Kelkit – Deredolu 
Belediye Başkanı Özgül Alkan, 
Ağrı Doğubayazıt Belediye 
Başkanı Yıldız Acar ve Bilecik 
Pazaryeri Belediye Başkanı 
Zekiye Tekin, 2019 – 2024 yılları 
arasında görev yapacak kadın 
yerel yöneticiler olarak tarihteki 

yerlerini aldı. Kadın belediye 
başkanlarının en kıdemlisi, 
Aydın Büyükşehir Belediye 
Başkanı Özlem Çerçioğlu. 2009 
seçimlerinde koltuğuna oturan 
Çerçioğlu, üç dönemdir kentine 
annelik ruhuyla hizmet veriyor. 
2014 ve 2019’da başkan seçilip, 
iki dönemdir görev yapan 
başkanların sayısı ise beş… 21 
kadın belediye başkanı arasında 
bazılarının koltuğa uzanan 
yoldaki hikayesi ise oldukça 
ilginç.
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Kapak Konusu K ADIN BELEDİYE BAŞK ANL ARI

Fatma Şahin’in 
Bakanlık deneyimi var 

Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı 
görevini icra ettikten sonra 
belediye başkanlığı hizmetini 
veriyor. Başkan Şahin, 2001 
yılında Adalet ve Kalkınma Partisi 
Gaziantep İl Kurucu Üyesi olarak 
siyasetteki ilk önemli görevi 
üstlendi. 2002 genel milletvekili 

seçimlerinde Gaziantep’ten ilk 
kadın milletvekili olarak seçildi. 
Parlamentoda 22. 23. ve 24’üncü 
dönem Gaziantep Milletvekili 
olarak görev yaptı.  2011 genel 
milletvekili seçimi sonrasında 
kurulan 61’inci hükümette Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı Kurucu 
Bakanı olarak görevlendirildi. 
Böylelikle Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nin ilk kadın Bakanı 
unvanını aldı. Şahin, 30 Mart 
2014’te yapılan yerel seçimlerde 
Türkiye’nin ilk kadın büyükşehir 
belediye başkanlarından biri 
seçilerek Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı oldu. 8 Mayıs 
2018 tarihinde de Türkiye 
Belediyeler Birliği Başkanlığına 
seçildi.
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Kapak Konusu K ADIN BELEDİYE BAŞK ANL ARI

Çerçioğlu, başkanlık 
için vekilliği bıraktı

Aydın Büyükşehir Belediye 
Başkanı Özlem Çerçioğlu da 
TBMM’de milletvekili olarak 
hizmet veren yerel kadın 
yöneticilerden bir tanesi. 3 Kasım 
2002 seçimlerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Aydın Milletvekili 
olarak Meclis’e giren Çerçioğlu, 
22. Dönem’de eğitime destek 
çalışmaları, uyuşturucuyla 
mücadele, sokak çocuklarını 

kazanma ve kadın hakları gibi 
toplumsal içerikli projelerde 
görev aldı. 23 Temmuz 2007’de 
gerçekleşen seçimlerde de aynı 
başarıyı gösterip 23. Dönem 
Milletvekili olan Çerçioğlu, 30 
Mart 2007 yerel seçimlerinde 
Aydın Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına talip oldu. Seçimi 
kazanan Çerçioğlu, TBMM’den 
istifa ederek, Aydın Büyükşehir 

Belediyesi’nin ilk başkanı olarak 
görev yapmaya başladı.



Kapak Konusu K ADIN BELEDİYE BAŞK ANL ARI
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Fatma Kaplan Hürriyet 
de vekil kökenli 
İzmit Belediye Başkanı Fatma 
Kaplan Hürriyet de, Meclis 
hizmeti verdikten sonra başkanlık 
koltuğuna oturdu.  7 Haziran 
2015 tarihindeki seçimlerde 
Kocaeli Milletvekili seçilerek 
TBMM’ye giden Hürriyet, 25. 
dönem TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu üyesi oldu. 26. 
Dönem Milletvekilliği seçimlerinin 
yapıldığı 1 Kasım 2015’te de 
başarısını tekrarladı ve yeniden 
Kocaeli Milletvekili seçildi. Bu 
dönemde TBMM Başkanlık 
Divanı Katip üyesi seçildi, 
Anayasa Komisyonu üyesi oldu. 
2018 genel seçimleri öncesinde 
14 CHP’li milletvekili ile mecliste 

grup kurabilmesi için İyi Parti’ye 
geçti, 10 Mayıs 2018 tarihinde 
Cumhuriyet Halk Partisi’ne geri 
döndü. 2018 seçimlerinde Kocaeli 
birinci sıradan aday gösterilen 
Hürriyet üçüncü dönemde 
de TBMM’ye girdi. 2019 yerel 
seçimleri için İzmit Belediye 
Başkalığı için CHP’den aday 
gösterildi ve seçilerek 15 Nisan 
2019 tarihinde görevine başladı. 
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Kapak Konusu K ADIN BELEDİYE BAŞK ANL ARI

Balçova’da eş formülü
İzmir Balçova’da Cumhuriyet 
Halk Partisi, 2019 seçimleri 
öncesinde mevcut başkan 
Mehmet Ali Çalkaya’yı yeniden 
aday gösterme kararı aldı. 
Ancak, 2 Mart gecesi, Yüksek 
Seçim Kurulu, Mehmet Ali 
Çalkaya’nın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret 
ettiği gerekçesiyle yargılandığı 
davada ceza aldığı için adaylığını 
düşürdü. Bu gelişme üzerine CHP 
yönetimi, eşi Fatma Çalkaya’yı 
yeni aday olarak belirledi. 15 yıl 
Cumhuriyet Halk Partisi’nde aktif 
siyaset yapan Fatma Çalkaya, 
aynı zamanda Balçova Üretici 
Kadın Kooperatifi’nin Kurucu 
Başkanı olarak girdiği 2019 
seçimlerinde, Balçova Belediye 
Başkanlığı mazbatasını alarak 
koltuğa oturdu.  



13NİSAN 2021

Kapak Konusu K ADIN BELEDİYE BAŞK ANL ARI

Deredolu’da da aynı formül

Başkana kızdı, kazandı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine 
bağlı Deredolu beldesinde iş 
adamı Ökkeş Alkan 31 Mart 
2019 seçimleri öncesi, AK Parti 
Kelkit ilçe başkanlığına Deredolu  
belediye başkanlığı için aday 
adayı müracaatında bulundu. 
Alkan; AK Parti’ye yaptığı 
adaylık başvurusunun cevabını 
beklemeden müracaatını geri 
çekerek, MHP’ye gitti ve Deredolu 
beldesi başkan aday adayı olma 

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi 
Belediye Başkanı Zekiye Tekin 
de ‘Azim’le koltuğa oturan 
kadın yerel yöneticilerden. 15 
yıl belediyede çalışan, son 10 
yıl da eski Belediye Başkanı 
Muzaffer Yalçın’ın özel kalem 
müdürlüğü görevini üstlenen 
Zekiye Tekin’in hikayesi, ders 
kitaplarına konulacak nitelikte.  
2019 seçimlerine kısa bir süre 
kala, Başkan Yalçın tarafından 
özel kalem müdürlüğünden alınıp, 
belediyenin başka bir biriminde 
görevlendirilen Tekin, bu davranışı 
gururuna yedirememiş. Seçim 
öncesinde AK Parti Pazaryeri 
Belediye Başkanlığı aday adaylığı 
başvurusuna da olumlu yanıt 
alamayan Zekiye Tekin, seçime 
bağımsız girme kararı almış. 6 bin 

talebini verdi. Deredolu belediye 
başkan adayı olarak ismi kabul 
edilen Alkan ilçe seçim kuruluna 
resmi müracaatını yapmak üzere 
gittiğinde yasal engelle karşılaştı. 
Alkan; adaylığını geri çekti, eşi 
Özgül Alkan Deredolu başkan 
adayı müracaatında bulundu. 
Özgül Alkan, 2019 seçimlerinde 
en yakın rakibine fark atarak 
başkanlık koltuğuna oturdu.

600 nüfusta, 4 bin 590 seçmenin 
bulunduğu ilçede, kadın 
dayanışmasına güvenen Tekin, iki 

dönemdir başkanlık koltuğunda 
oturan AK Partili Muzaffer Yalçın’ın 
karşısına çıkmış. 
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K ADIN BELEDİYE BAŞK ANL ARIKapak Konusu

Aydar görevden alındı 
Erdem Başkan oldu
Adana’nın Ceyhan ilçesinde 2019 
seçimlerinde başkanlık koltuğuna 
oturan CHP’li Belediye Başkanı 
Kadir Aydar, 26 Mart 2020’de, 
geçmişteki bir hükmü nedeniyle 
görevden alındı. 5 Nisan’da 
toplanan meclis üyeleri arasında 
yapılan seçimle koltuğa Hülya 
Erdem oturdu. 

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesi 
Belediye Başkanı Zeynep Akgün, 
şalvarlı kıyafetleri ile tüm ülkenin 
sempatisini kazanmaya devam 
ediyor. Muhafazakar yapısına 

Mihalgazi’nin ‘Şalvarlı Başkanı’

Hülya Erdem, 2020 yılındaki 
bu gelişme ile 2019’da başkan 
seçilen diğer meslektaşları 
arasında ‘En kıdemsiz başkan’ 
unvanına sahip oldu. Başkan 
Erdem, şimdi Ceyhan’a kalıcı 
değerler kazandırmak için çaba 
sarf ediyor.

rağmen renkli kişiliği ve sempatik 
davranışlarıyla her kesimin 
takdirini toplayan Başkan Akgün 
de ‘Kader’ çizgisiyle başkanlık 
koltuğuna oturanlardan. 

AK Parti’nin kadın kollarında uzun 
yıllar görev yapan Akgün, 2014 
seçimleri öncesinde meclis üyeliği 
için aday adaylığı başvurusunda 
bulunuyor. 
Ancak, partinin yaptırdığı 
anketlerde, belediye başkanlığı 
için adı ön plana çıkınca, kendini 
bir anda AK Parti’nin Mihalgazi 
Belediye Başkanı adayı olarak 
buluyor.  2014 seçimlerini 
kazanıp 5 yıl ilçesine hizmet 
veren Akgün, 2019 seçimlerinde 
de bu kez oylarını artırarak 
başkanlık koltuğuna ikinci dönem 
için oturuyor. Başkan Akgün, 
muhafazakar bir insan olduğunu 
için başörtüsü kullandığını 
belirterek, “ Bu kıyafeti seviyorum, 
gurur duyuyorum. Bu kıyafeti 
Osmanlı’nın bir mirası olarak 
görüyorum. 
‘Yaşmak’ adı verilen beyaz örtüyü 
kullanıyorum” diyor.
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K ADIN BELEDİYE BAŞK ANL ARIKapak Konusu

Elazığ’ın Keban ilçesi belediye 
başkanlığına 2019’da seçilen 
Fethiye Atlı’nın da oldukça ilginç 
bir yaşam hikayesi var. 1990 
yılında Maliye Bakanlığı’nda 
devlet memuru olarak göreve 
başlayan Fethiye Atlı, 1993-2000 
yılları arasında Elazığ Defterdarlığı 
Keban Mal Müdürlüğü Muhasebe 
Servisi’nde çalışırken, 28 
Şubat sürecinde başörtüsünü 
çıkarmadığı için görevine son 
verilmiş.  2009 yerel seçimlerinde 
Saadet Partisi’nden Keban 

Atlı da azmin zaferini yaşamış

En genç başkan, Yıldız Acar

Avukat kökenli başkanlar çoğunlukta

Belediye Başkanı adayı olmuş 
ancak seçilememiş. 2011 yılında 
HAS Parti Keban İlçe Teşkilatını 
kurmuş. 
Numan Kurtulmuş’un AK Parti’ye 
katılması ile Atlı da AK Parti’ye 
katılmış. 2019 yerel seçimlerinde 
Keban Belediye Başkanı aday 
adaylığı için AK Parti’ye müracaat 
etmiş ancak aday gösterilmemiş 
ve seçime bağımsız aday olarak 
girip kazanmış. 
Daha sonra da AK Parti’ye 
katılmış

21 kadın belediye başkanı 
arasında en genci, Ağrı’nın 
Doğubayazıt ilçesi Belediye 
Başkanı Yıldız Acar. 32 yaşındaki 
Acar, öğretmenlik mesleğinden 
başkanlık koltuğuna geçiş 
yapmış.

Kadın belediye başkanlarını 
mesleklerine göre 
sınıflandırdığımızda, avukat 
sayısının 5 olduğu görülüyor. 
İktisat ve işletmeci başkan 
sayısı 3, devlet memurluğundan 
siyasete geçiş yapan başkan 
sayısı 3, mimar, öğretmen 
ve eczacı sayıları ise 2’şer. 
Başkanların tamamı en az bir 
yabancı dil biliyor. İngilizce ezici 

Kadın yerel yöneticiler arasında 
en yaş almış olanı ise Denizli’nin 
Bozkurt ilçesi Belediye Başkanı 
Birsen Çelik. 1958 doğumlu olan 
Eczacı Başkan Birsen Çelik, 
Bozkurt’ta ikinci dönem belediye 
başkanlığı görevinde bulunuyor. 

üstünlükle çoğunlukta. Kadın 
başkanlar arasında çift üniversite 
bitirip, doktora yapanlar da göze 
batıyor. 
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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN
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KentLerde 
pedaL gücü 
artIYor
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Şöyle geriye dönüp baktığımızda, 
megakent ve büyükşehirlerde yaşayan 
insanların pek çoğunun, trafik 
yoğunluğundan, hareketsizlikten, 
monotonluktan şikayet ettiğini 
görüyoruz. Bunun son bir buçuk 
yılda, pandemiden kaynaklandığını 
bilsek de asıl sorunun geçmişten 
geldiğini, pandemisiz günlerde de aynı 
sıkıntıların yaşandığını fark etmemiz 
çok zaman almayacak. ÖzelKalem 
TV Çarşamba Oturumunda yerel 
yöneticilerimiz ve uzmanlar bu konuyu 
uzmanları ile masaya yatırdı. 
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bir süredir 
bisiklet kullanımını teşvik etme 
noktasına çok önemli adımlar 
atıyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı 
Utku Cihan, Türkiye’nin bir 
ulaşım politikası değişikliğine 
ihtiyacı olduğu düşüncesinde. 
“Trafik odaklı bir ulaşım 
sisteminden farklı sistemlere 
geçmek gerekiyor.” diyor Cihan. 

Kendilerinin bir piramitlerinin 
olduğunu söylüyor Cihan: “En 
üstte yayalar, hemen onun 
altında bisikletliler, toplu taşıma 
ve aşağı doğru gider. Bizdeki 
şu anki mevcut piramidi terse 
çevirerek, bizim daha çok 
sürdürülebilir ulaşım dediğimiz 
ya da yayayı, bisikleti biraz 
daha öncelikleyen bir ulaşım 
politikasını hayata geçirmemiz 
gerekiyor. Bunu dünya yapıyor. 
Özellikle Avrupa. Biz de bunu 
inceliyoruz. Oradan sürdürülebilir 
kentsel hareketlilik planları 
dediğimiz; tam da çevreyi, 
insanı, yayayı önceliklerden 
bir planlama sistemi içerisine 
aslında. Biz de İstanbul’da böyle 
bir plan süreci yürütüyoruz. 
İstanbul’da ulaşım konusunda 
yapılacak her türlü yatırımı 
bu süzgeçten geçirerek 
uyguluyoruz.” 
Fiziksel altyapı özellikle İstanbul 
gibi biraz daha eğimi fazla olan 
şehirlerde başka kısıtlamaları da 
ortaya çıkarıyor. 
Utku Cihan bunların çözümünü 
de anlatıyor: 
“Bisiklet konusunda, kentsel 
hareketliliği desteklemek 
açısından birinci önceliğimiz 
altyapının daha iyi hale 
getirilmesi. 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANI UTKU CİHAN

İstanbul’da bisiklet kültürünü  
zenginleştirmeye çalışıyoruz

“Birçok koldan 
projeler yürütülüyor. 
Sadece altyapı 
değil, kullanıcıya 
yönelik çalışmalar 
da yapıyoruz. 
Bisiklet kültürünü 
zenginleştirmeye 
çalışıyoruz.” 



21NİSAN 2021

KENTSEL HAREKETLİL İK VE BİSİKLET

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANI UTKU CİHAN

İstanbul’da bisiklet kültürünü  
zenginleştirmeye çalışıyoruz

Altyapı sadece bisiklet yolu 
demek değil. Aynı zamanda 
güvenli park alanlarının hayata 
geçirilmesi demek. Bununla ilgili 
de bazı projeler yürütüyoruz. 
Çok kısa zamanda 2500 tane 
bisiklet demirinin monte edilmesi 
ya da İSPARK sistemi dediğimiz 
bisiklet paylaşım istasyonlarının 
biraz daha konumlandırılması, 
bu paylaşım sistemlerinin diğer 
ilçelere yayılıyor olması ya da 

daha güvenli park alanlarının 
ilgili noktalara kurulması ya da 
metro istasyonlarıyla, otobüs 
duraklarıyla, deniz iskeleleriyle 
entegre olan bisiklet park 
alanlarının hayata geçirilmesi 
için birçok koldan projeler 
yürütülüyor. Ama altyapıyı 
yapınca bir de üst yapı var. 
Üst yapıda aslında bu bisiklet 
yollarını kim kullanacak? Yani 
kullanıcıya yönelik çalışmalar da 

yapıyoruz. İstanbul’daki bisiklet 
kültürünü zenginleştirmeye 
çalışıyoruz. 



22 ozelkalem.com.tr

KENTSEL HAREKETLİL İK VE BİSİKLET

22 ozelkalem.com.tr

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
2015 yılında ulaşım ana planı 
çalışmasına başladı. Diğer 
geleneksel ana planlarından 
farklı olarak aslında İzmir’de 
başlayan ulaşım ana planı 
gerçekten bir katılımcı süreçle 
ilerledi. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Dairesi Şube 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ ŞUBE MÜDÜRÜ DR. ÖZLEM TAŞKIN ERTEN 

Teşvik ve çalışma  
bisiklet kullanımını arttırıyor

“İzmir ana ulaşım 

planının hedeflerinden 

bir tanesi olan 

bisikletli ulaşımını 

binde 5’ten yüzde 

1.5’a çıkarmaktır. 

Bunu yapabileceğimizi 

düşünüyoruz”

Müdürü Dr. Özlem Taşkın 
Erten “İnsan odaklı, yaya ve 
bisikleti, kent içi ulaşımda 
kentsel bütünlüğe odaklanan 
bir politikayla çerçevelenmiş 
sonuçlar ve öneriler geliştirmiştir 
İzmir ulaşım ana planı.” diyor. 
2016 yılında İzmir’de ilk defa bir 
bisiklet şehrinin kurulduğunu 
söylüyor Erten ve şöyle devam 
ediyor: “Bu Türkiye’de de bir 
ilktir. Bisiklete önem veren, 
kentsel hareketlilikte bisikletin 
entegrasyonunu güçlendiren, 
önce organizasyon şamasında 
bunu kabul ettiren, daha sonra 
bisikleti kullanan insanlarla 
sahada birlikte çalışarak, 
bisikletli ulaşımın nasıl 
geliştirilmesi gerektiğini beraber 
yürüten bir işti bu. 5 yıl boyunca 
devam etti. 
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Geçtiğimiz Ağustos ayında 
da şu anda müdürlüğünü 
yürüttüğüm, bisiklet yaya erişimi 
planlama şube müdürlüğü 
kuruldu. Bu da Türkiye’de bir 
ilktir.”
Organizasyon şemasındaki 
değişikliğin teşvik projeleri 
sayesinde kent içinde gerçekten 
bisiklet yolları, kullanıcıların 
sayısı artış gösterdiğini söylüyor 
Erten: “Biz bunu İzmir’de 5-6 
yıldır yaşıyoruz. İzmir ana ulaşım 
planının hedeflerinden bir tanesi 
olan bisikletli ulaşımını binde 
5’ten yüzde 1.5’a çıkarmaktır. 
Bunu yapabileceğimizi 
düşünüyoruz. Şu anda 

pandemiyle bisikletli ulaşım, 
lojistikten, kargo taşımacılığına 
kadar bisikletli ulaşımı tercih 
eden insanların sayısı arttı. 
Eylem planımızda saydığımız 
bisikletlilerin şu anda çok daha 
fazla olduğunu görüyoruz. 
Bisikletli ulaşımı geliştirmek için 
kentsel hareketlilikte en önemli 
katkılardan bir tanesi de teşvik 
projeleri. Özellikle işyerlerinde.”
Erten İzmir Büyükşehir 
Belediyesinin bisiklet dostu 
işveren kamu olmaya 
çalıştıklarını da söylüyor: 
“Bunun için bir sertifikasyon 
projesine başvurduk. Bunun 
için bisikletiyle iş yerlerine 

gelen insanlara üstlerini 
değiştirebilecekleri bir yer, 
bisikletlerini park edebilecekleri 
güvenli bir nokta bunları 
sağladık şu anda ve İzmir’de 
de özel sektörde çalışan 
diğer kuruluşlara da arayarak 
teşvik ediyoruz. Bu İzmir için 
bisikletli ulaşımın gelişmesini 
sağladığımız çabalardan 
bazıları.”



24 ozelkalem.com.tr

KENTSEL HAREKETLİL İK VE BİSİKLET

DOÇ. DR. KEVSER ÜSTÜNDAĞ

Bisikleti ulaşımın bir parçası 
olarak ele almalıyız

Peki kentsel hareketlilik ve 
bisikletli ulaşımın planlamasında 
neler yapılmalı, eksiklikler 
neler? Doç. Dr. Kevser 
Üstündağ, Türkiye’deki 
hareketlilik ve bisiklet üzerine 
şu anda geldiğimiz noktayı 
ve pandemiyle kurulan ilişkiyi 

vurguluyor. Üstündağ “Bisikleti, 
ulaşımın bir parçası olarak 
ele almak gerekiyor. Pandemi 
hayatımıza girmeden önce 
ulaşımın nasıl bir sistemle daha 
iyi, nasıl yaşanabilir ve nasıl 
sağlıklı kentler olabileceğine 
dair bir teori üzerinde çalıştım. 
Bu yaklaşım aslında bugünün 
acil planlanmasına dair altlık 
oluşturmuştu. Bu isim olarak 
güncel bir isim. Organik ulaşım 
bu. Burada bahsederken aslında 
sorunu tek bir pencereden 
bakmak değil. Aslında ulaşım, 
kapıdan çıktığımız andan 
bizim de içinde sorunlu olarak 
yaşadığımız, evinden kapısının 
önünden çıkan bir kişi olarak 
burada en önemli üç şeyden 
bahsedeceğim. Kentin 
dayanaklığı, kentin uyumluluğu, 
kentin içerisindeki katılım, Yani 
yaşayanlarıyla birlikte katılımın 
olması ve bunları sağlayabilecek 
bir sistemin parçası olan bir 
ulaşımdan bahsediyoruz. 
Erişimimiz olduğu zaman o kenti 
benimsemiş oluyoruz. Burada 
3 temel şey, organlarımıza bağlı 
olan bir organik ulaşımdan 
ve aktif ulaşım sisteminden 
bahsediyoruz. Bu hem bizi 
hem kentimizi sağlıklı yapıyor. 

“Bisikleti ulaşımın 
bir parçası olarak ele 
almalıyız. Kentlerin 
yerel dokusunu 
koruyup geliştirmek 
çok değerli bir şey.” 
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Hem kent içerisinde hem 
insanın kendi içerisindeki 
hareketliliği sağlıyor. Var 
olan organik bir dokusu var 
kentlerin, Tarihsel yapıdan, 
morfolojik yapısından ve 
koruma amaçlı bir İstanbul’dan 
bahsediyoruz ya da herhangidir 
şehirde olabilir. Anadolu’da 
korunmayacak bir şehir aklıma 
gelmiyor. Bu da kentlerin yerel 
dokusunu koruyarak geliştirmek 
çok değerli bir şey. Bunu 
yapabilecek, fiziksel altyapıyı 
sağlayabilecek en değerli 
şeylerde öncelikle yürüme ve 
bisikletle kentin içerisinde bir ağı 
kurgulamak. Bu da organik bir 
yapı ile olabilir.” diyor. 
Bisiklet alanlarını tekil olarak 
düşünmediğini söylüyor 
Üstündağ: “Bütüncül bir kent 

içi ulaşımdan bahsediyorum. 
Yayayı bisikletten ayırarak, 
bisikleti toplu taşımadan 
ayırarak ya da toplu taşımayı 
kendi başına düşünerek 
çözebileceğimiz bir ulaşım 
alternatifinden bahsetmiyorum. 
Aslında fırsat verdiğimiz 

zaman, bisikleti kullanacak bir 
çalışmadan bahsediyorum. 
Bu çalışmalar olmadan, 
elimizdeki geçmiş verilerle 
bugünün gelecek çalışmalarını 
yapamayacağımızı biliyoruz.”
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PROF. DR. FERNANDO NUNES DA SİLVA

Lizbon 10 yılda çalışmalarla  
bisikletli yaşama geçti

 “Kapanma sürecinde 
yürüme ve bisikletin 
önemi çok fazla. Ama 
Lizbon son 10 yılda 
yapılan çalışmalarla 
bisikletli yaşama 
geçti”

Oturumun konuklarından 
biri de Lizbon Üniversitesi 
hocalarından Prof. Dr. Fernando 
Nunes Da Silva oldu. Prof. 
Dr. Fernando Nunes Da Silva 
Lizbon’da bisiklet kullanımının 
gelişim sürecini anlattı. Silva 
“Kapanma sürecinde yürüme 
ve bisikletin önemi çok fazla. 

Bugüne kadar 100 kilometrelik 
bisiklet yolu yapıldı. Ama son 
10 yılda yapılan çalışmalarla 
bisikletli yaşama geçildi. Bu 
süre içerisinde 0.2 payı olan 
bisiklet yolculuklarının yüzde 
2’ye çıkması büyük bir ilerleme. 
Ufak görünen bu gelişme 
kapatma sürecinde uygulama 
olarak çok hızlandı.” diyor. 
Öncelikle mevcut olan sahil 
yolları, su yollarının kenarlarında 
ve parklarda bisiklet yollarının 
uygulamasına başlandığını 
söylüyor Silva: “Bu uygulama 
süreci bisiklet yollarının öncelikle 
gezinti amaçlı olmasıydı. Bu ilk 
aşama. 2. aşama ise bisikletlinin 
güvenliği öne plana çıkıyor. 
Burada mahalle arasındaki 
ara bağlantılarla denize 
dik bağlantılarla mahalleler 
bağlandı. Trafikten değil ara 
yollardan bağlandı bisiklet 
yolları. Yani bisiklet yolu ile 
trafik yolu ayrıştırıldı. 3. olarak 
ise seçilen mahallelerde trafiği 
yavaşlatma politikası uygulandı. 
Bu politikada kural, araçlar 30 
km’den daha hızlı gitmeyecek. 
Bu yavaşlama politikası 
mahallelerde uygulamaya 
başlayınca o mahallelerde 
bisikletin kullanımı daha güvenli 
hale geldi.” 
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PROF. DR. FERNANDO NUNES DA SİLVA

Lizbon 10 yılda çalışmalarla  
bisikletli yaşama geçti

6 yıl önce bisikletin Lizbon’da 
belediye ve karar vericiler 
olarak hayata geçirilmesinde 
bisiklet paylaşım sistemlerinin 
öneminin çok büyük olduğunu 
söylüyor Silva: “Bisiklet 
paylaşım sistemleri hem özel 
yatırımcılar tarafından hem de 
belediyeler tarafından kentin 
içerisine dahil edildi. Lizbon 
eğimli tepelere sahip olduğu 
için, elektrikli bisiklet de yer 
aldı. Özellikle 80 istasyon 
da yoğun konut alanlarının 
bulunduğu yerlere yerleştirildi 
ve bu da önemli bir araştırma 

süreciyle yapıldı. Bu soft mod 
dediğimiz bisiklet ya da yaya 
modları elektrik kullanmadan, 
motorize kullanmayan sistemlere 
deniliyor. Diğerleri ise hard 
mod. Bisikletin bu paradigmada 
hızla ilerlemesinin en önemli 
desteği, yürümenin güvenliğinin 
önemsenmesi. Yürümenin diğer 
modlar arasında oranı yüzde 20. 
Bu paradigmayı ortaya koymak 
yeni bir kentsel hareketlilik 
modunu da kentin içerisine dahil 
ediyor. Yani bisiklet yollarının 
yapılması da aynı zamanda 
zorlu bir süreci dahil ediyor.” 
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İSTANBUL BİSİKLETLİLER MECLİSİ BAŞKANI MURAT PEKESER 

Bisiklet Meclisi bir köprü görevi  
görmeye başladı

 Artık ulaşabileceğimiz 
bir yapı içerisindeyiz. 
Çok fazla sorunlar 
ve istekler geliyor. 
Bisiklet Meclisi bir 
köprü görevi görmeye 
başladı.”

İstanbul Bisikletliler Meclisi 
22 Haziran 2019 yılında 
yaşanan bir kaza sonucunda 
bireysel bir çabayla 18 grubun 
birleşerek daha sonra bu 
sayı 60’a çıkmasıyla ortak 
akıl birliği içerisinde kuruldu. 
Meclis Başkanı Murat Pekeser 
Bisikletliler Meclisi olarak 
iki alanda hareket ettiklerini 
söylüyor: “Birincisi sportif 
faaliyetler, ikincisi bisikletli 
yaşam olarak. Amacımız 
yapılan yollar doğru mu yanlış 
yapılmış? Bunların tespitlerini 
yapıp ilgili kurum ve kuruluşlara 
aktarmak. Yaklaşık bir sene 
öncesine kadar İstanbul’da 
bisiklet birimi ile alakalı herhangi 

sürücülerin bizi fark etmesi ve 
bizim de haklarımızın olduğunu 
bilmeleri. Sorunlarımız çok var. 
Bisikletliyi sevdirebilmemiz için 
bizim meclis içerinde şunu 
talep ediyoruz. İlkokullarda ve 
ortaokuldan başlamak üzere 
eğitimler verilmeli.” 

bir yere ulaşamıyorduk ama 
Utku beylerin de çabalarıyla 
artık ulaşabileceğimiz bir 
yapı içerisindeyiz. Çok fazla 
sorunlar ve istekler geliyor. Artık 
Bisiklet Meclisi bir köprü görevi 
görmeye başladı. Farkındalık 
adına İstanbul’da 3 tane büyük 
etkinlik yaptık. Önce ‘görünür ol 
güvende ol’ adı altında, diğeri 
‘bizi fark edin’ diye etkinlik 
yaptık. Sonrasında ‘mesafeni 
koru’ adı altında etkinlik yaptık 
ve farkındalık yaratmaya çalıştık. 
Yakın zamanda yine bisikletlileri 
anlatmak ve sevdirebilmek için 
İstanbul’da tam 11 noktada 
11 bin sürücüye ulaşmaya 
çalışıyoruz. Amacımız ise 
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İSTANBUL BİSİKLETLİLER MECLİSİ BAŞKANI MURAT PEKESER 

Bisiklet Meclisi bir köprü görevi  
görmeye başladı

BİSİKLETLİ ULAŞIMI GELİŞTİRME PLATFORMU SÖZCÜSÜ MUSTAFA KARAKUŞ

Bisikletli ölümler en büyük korkumuz

“Yol güvenliği 

konusunda 

gerekli önlemler 

alınmaya devam 

edilsin ve insanlar 

bilgilendirilmeye 

devam edilsin”

Bisikletli Ulaşımı Geliştirme 
Platformu 4 yıl önce kuruldu ve 
şu anda 12 binden fazla üyesi 
var. Genel olarak bisikleti ulaşım 
amaçlı kullanan insanların 
bir araya geldiği bir platform. 
Türkiye çapında örgütlenmeleri 
ise devam ediyor. Platformun 

sözcüsü Mustafa Karakuş 
amaçlarını şöyle anlatıyor: 
“Türkiye’de bisikletli STK’lar 
kaç yıldan beri çalışıyorlar ve 
ne yapıyorlar? İzmir’de biz bu 
kültürle yaşasak da ülkenin 
diğer kesimlerinde bu konuda 
ne oluyor bunu göstermek 
gerekiyor. Örneğin Muş’ta, 
Diyarbakır’da, Van’da… Ben aynı 
zamanda ulusal bir platformun 
da kolaylaştırıcısıyım. Bu 
platformun da ismi Bisikletli 
Yaşam platformu. O platform; 
Türkiye’de bisikletliler için 
güvenliğin olmadığı yollarda 
kaybettiğimiz bisikletli 
arkadaşlarımız için kurulan bir 
platform. Son 10 yılda 8 binden 
fazla bisikletli yolda öldü. Son 
2 yılda 272 bisikletli yolda öldü. 
Bu ölümler yolun en sağında 
giderken, sürücülerin çarpmaları 
şeklinde oldu. Bu çok önemli 
bir sorun. Çünkü pandemiden 
beri insanlar bisikleti daha çok 
hayatına almaya başladılar. 

Kentlerde yeniden bir şehir 
düzeni kurulması aslında  
scooterlar ile birlikte bisikletin ön 
plana çıkmasına sebep oldu. 
Çünkü bisiklet, şehir içerisinde 
sosyal mesafeyi koruyan bir 
ulaşım aracı. Maliyeti az. Eğer 
altyapı da imkân veriyorsa herkes 
bisiklet kullanabilir. Şehir içindeki 
toplam ulaşım yolcularına 

baktığınızda; bisikletin yerini 
alacağını ümit ediyoruz. Bisikletli 
ölümler en önemli konumuz. 
Yolda ölmek istemeyen binlerce 
insan var. Lütfen yol güvenliği 
konusunda gerekli önlemler 
alınmaya devam edilsin ve 
insanlar bilgilendirilmeye devam 
etsin. Her şey buna göre dizayn 
edilsin.”



30 ozelkalem.com.tr

KENTSEL HAREKETLİL İK VE BİSİKLET

ZİNCİR KIRAN KADINLAR’DAN HANDE KARACA

Kadınlara bisiklet öğretmeye çalışıyoruz

“Biz antrenör değiliz. 
Gönüllüyüz. Kendi 
etrafımızdaki kadınlara 
bisiklet öğretmeye 
çalışıyoruz.

Zincir Kıran Kadınlar, 2019 Ocak 
ayında Kadıköy’de kuruldu 
ve o yıldan beri olabildiğince 
kadınlara ulaşmaya çalışıyor. 
Hande Karaca “Kadın 
bisiklet dayanışması kurma 
niyetindeydik. Bir kısmımız da 
engeliydi. Bu yüzden tandem 
bisikletler kullanıyorduk ve 
şehirlerarası bisiklet turları 
yapıyorduk. Olabildiğince kişiye 
bisiklet öğretmeye çalışıyorduk. 
2020 bizim de planlarımız 
değiştirdi. Evlere tıkıldık. Bunun 
için de çözüm olarak bir proje 
yazmaya çalıştım. Bisiklet 
Elçileri diye bir proje yazdım. 
Bir ayağı İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ydi, bir ayağı Kadıköy 
Belediyesi’ydi, bir ayağı da 
Hollanda Konsolosluğu’ydu. 
Bisiklet elçiliğini oturtmaya 
çalışıyoruz ve zorlanıyoruz. Biz 
antrenör değiliz. Gönüllüyüz. 
Kendi etrafımızdaki kadınlara 

bisiklet öğretmeye çalışıyoruz. 
Sonrasında bir bisiklet sertifikası 
veriyoruz elçi olabilmesi 
için. Bu sertifikanın en temel 
birimi başka bir kadına nasıl 
bisiklet öğretebileceği. Kadın 
dayanışması açısından faydalı 
oldu. 2.’si bisiklet mekaniği 
öğrettik kadınlara elçi olabilmesi 
için. Doğru kelimeleri doğru 
yerde kullanmayı öğretmeye 
çalışıyoruz. 3. aşamasında 
ise bisikletle iş geliştirme 
konusunda eğitiyoruz elçileri. 
2020’de yaptık. 28 elçi yetiştirdik. 
Ve onlar da 84 tane kadına 
bisiklet öğrettiler. Yenikapı 
Bisiklet Evi’nde yaptık eğitimlerin 
bir kısmını, bir kısmını da 
Kalamış parkında yaptık. 23 
Nisan’da biz 20 tane kimsesiz 
çocuğa bisiklet topladık çünkü 
dedik ki; ‘Bisiklet Her şeyi 
İyileştirir’ pandemiye rağmen bir 
araya getirir ve problemi çözer.” 
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ZİNCİR KIRAN KADINLAR’DAN HANDE KARACA

Kadınlara bisiklet öğretmeye çalışıyoruz
EŞ PEDAL DERNEĞİ’NDEN FATİH SÖYLEMEZ 

Önyargıları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz

“Ön yargıları da 
ortadan kaldırıyoruz. 
Hem engellilerin 
engelsizlere hem 
de engelsizlerin 
engellilere. Birlikte 
sosyalleşip, vakit 
geçiyoruz.”

Eş Pedal, görme engellilerle, 
görenlerin birlikte pedal çevirdiği 
bir dernek. Peki nereden çıktı 
bu Eş Pedal fikri? Dernek 
üyesi Fatih Söylemez şöyle 
anlatıyor: “2015 yılında birkaç 
genç tarafından tandem ile 
yani ikili bisikletleri kullanarak 
görme engellilerin de bisiklet 

kullanacağı fikrinden ortaya 
çıktı bu dernek. Şu anda 
genel merkez İzmir. İstanbul, 
Ankara, Denizli Antalya, 
Çanakkale, Manisa illerimizde 
temsilciliklerimiz var. Burada 
yol arkadaşlığı yaparak 
birlikte pedal çeviriyoruz. 
Doğayı, yaşadığımız şehri 
birlikte tanıyıp geziyoruz. 
Aynı zamanda da görme 
engellilerle görenler arasında 
tandem bisikletler sayesinde 
bir köprü oluşturuyoruz. 
Burada özellikle ön yargıları 
da ortadan kaldırıyoruz. Hem 
engellilerin engelsizlere, hem de 
engelsizlerin engellilere… Birlikte 
sosyalleşip, vakit geçiyoruz. 
Bunun yanında da savunuculuk 
faaliyetleri yapıyoruz. Erişebilirlik 
herkesin hakkı diyoruz. Engelli, 
engelsiz, bisikletli, bisikletsiz 
herkesi hayata dahil ediyoruz. 
Şöyle de bir sloganımız 
var; ‘Engelli ve engelsizlerin 
arasındaki mesafeyi pedallıyoruz 
bisikletle’ bunun yanı sıra 
projeler yürütüyoruz. Hem 
Birleşmiş Milletler’le hem de 
Avrupa Birliği ile şu anda 
yürüttüğümüz projemiz ‘Yeşile 
Çevir’. Bu proje şehrin farklı 
noktalarına bisiklet istasyonları 
yaparak, görme engelli 
arkadaşlarımızın kendilerine 
en yakın konumdan bisiklete 
erişimini ücretsiz sağlamak.” 
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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN
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Renklerin, tatların, dar 
sokakların, çalgıcıların, 
kıyıya vuran dalgaların, 
bir yanı uyurken bir yanı 
sabahlara kadar dans eden 
iki kent; İstanbul ile Lizbon.

bU bEN MİYİM SEN MİSİN 
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Güzel Bir Türkiye- Arşivden İSTANBUL - L İZBON

Lizbon Avrupa kıtasının batıdaki en 
uç noktası. Karaların bitip denizlerin 
başladığı yer. Denizcilerin keşif 
yolculuklarına başladığı, denizci 
eşlerinin bazen günlerce hasretle ve 
endişeyle ufka baktığı yer. Korkutucu 
renklere bürünebilen ve dalgaları 
geçit vermeyen deli bir okyanusun 
kıyısındaki sakin, huzurlu, neşeli kent. 
Birisi size Lizbon’u anlatırken, sanki 
İstanbul’u dinliyormuşsunuz gibi 

gelebilir. İkisi de hem başlangıç 
hem son. Biri Batı’nın en batısı, 
diğeri Doğu’nun en batısı. Tarih 
boyunca bu iki şehrin çok fazla 
alışverişi olmamış. Birbirlerini pek 
tanımamışlar. Bu iki şehir tarihte 
birbirinden maddi ve manevi 
açıdan epeyce ‘uzak’ yaşamış ama 
tepeler üzerine inşa edilirken, bir 
nehrin iki yakasına kurulurken, bazı 
gündelik alışkanlıklar edinirken 

şaşırtıcı biçimde birbirine benzemiş. 
Bu iki şehirden birine bakıp öbürünü 
gördüğünü zannedenlerinki bir hayal 
ya da rüya değil yani.

Lizbon’un karakterini en iyi anlatan 
huylarından biri de dar sokaklardaki 
karşılıklı binalar arasında pencereden 
pencereye gerilen iplerdeki 
çamaşırlar. İstanbul’dan kalkıp 
Lizbon’a gittiğinizde kendinizi evde 

Dalgaları geçit vermeyen deli bir okyanusun 
kıyısındaki sakin, huzurlu, neşeli kent; 

Lizbon.

İstanbul
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hissetmenizi sağlayan şeylerden 
biri de  bu çamaşırlar. Bu iki kentin 
inanılmaz benzerliğinin bir de ‘tepeler’ 
kısmı var. İstanbul gibi Lizbon da 
yedi tepe üzerine kurulmuş. Bir de 
her iki kentin de kalbinden geçen su 
var; İstanbul Boğazı ve Tejo Nehri. 
Lizbonlular da tıpkı İstanbullular gibi 
“karşı taraf, karşıda oturuyorum, 
karşıya geçiyorum” diyor. İki yakayı 
birbirine bağlayan iki köprü var. 

İstanbul’da olduğu gibi Lizbon’da da 
üçüncü köprünün yapımı tartışılıyor. 
25 Abril Köprüsü mesela... Bu köprüyü 
ve karşı kıyıyı içine alan bir fotoğrafa 
baktığınızda, İstanbul’a baktığınızı 
zannedersiniz. O fotoğrafa, Kız 
Kulesi’nin yerine Belem Kulesi’ni de 
koyduğunuzda, benzerlik sahiden 
de çok şaşırtıcı bir seviyeye ulaşmış 
oluyor.
         

Lizbon

İstanbul’da olduğu gibi Lizbon’da da 
üçüncü köprünün yapımı tartışılıyor.
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KISA HABERLER

Konya 
Büyükşehir 
Belediyesi

KONYA’DA BİSİKLETE BİNMEK ARTIK DAHA KOLAY

Konya’da bisiklet kullanımını 
yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar 
yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, araç 
otoparklarına ve şehrin farklı noktalarına iki 
katlı, yeni nesil bisiklet parkları monte etti. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, bisiklet konusunda öncü 
uygulamaları hayata geçirmeye devam 
edeceklerini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye 
örnek olacak bir uygulamayı daha hayata 
geçirerek, araç otoparklarına ve farklı 
noktalara iki katlı yeni nesil bisiklet parkları 
yerleştirdi. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 550 kilometre 
bisiklet yoluyla Türkiye’nin bisiklet denilince 
akla ilk gelen şehrinin Konya olduğunu 
belirterek, bisiklet kullanımını teşvik etmek 
ve şehir içi ulaşımda bisikletlerin payını 
artırarak trafiği rahatlatmak için birçok 
uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Manisa 
Büyükşehir 
Belediyesi

SoMA MAdEN ŞEhİtlErİNE özEl pEyzAjlı cAddE 

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Soma ilçesi Maden Şehitleri Caddesi’nde 
yürütülen peyzaj çalışmaları tamamlandı. 
Yaklaşık 1,5 ay süren çalışmanın 
noktalandığını ve caddenin bambaşka bir 
görünüm kazandığını belirten Kent Estetiği 

Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, 
“Maden şehitlerimizin anısını yaşatan 
bu caddemize yakışır bir peyzaj 
çalışması kazandırmış olmaktan dolayı 
mutluyuz” dedi.
Cadde modern bir görünüme kavuştu
Manisa Büyükşehir Belediyesi 
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı 
tarafından Soma ilçesi Maden Şehitleri 
Caddesi’nde sürdürülen peyzaj 
çalışmaları tamamlandı. Ağaçlandırma 
ve yeşillendirme çalışmalarıyla cadde, 
modern bir görünüme kavuştu. Manisa 
Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği 
Dairesi Başkanı Hakan Göktaş da, 
Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü 
Can Doğan Cansever ile birlikte peyzaj 
çalışmaları tamamlanan caddede 
incelemelerde bulundu. Cansever 
ile peyzajı yerinde incelerken fikir 
alışverişinde bulunan Daire Başkanı 
Göktaş, peyzajın bakımı ve sulaması 
ile ilgili istişarelerde bulundu.
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KISA HABERLER

Bodrum 
Belediyesi BODRUM’U ARTIK SEL BASMAYACAK

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi

FEStİvAl İkİ AŞAMAlı GErçEklEŞEcEk

Bodrum Belediyesi tarafından su 
taşkınlarının önüne geçmek için başlatılan 
çalışmalar sokak sokak devam ediyor. 
Bu kapsamda Eskiçeşme, Yeniköy, 
Türkkuyusu, Yokuşbaşı, Çarşı, Umurça 
ve Tepecik Mahalleleri’nde son iki yılda 9 
bin 200 metre yağmur suyu hattı döşendi. 
Yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarının 
ardından ise gerçekleşen üstyapı 
çalışmaları ile sokaklar yeni görüntüsüne 
kavuşuyor.  
Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
ekiplerince yürütülen çalışmalar 
kapsamında Türkkuyusu Mahallesi 
Bardakçı ve Hüseyin Çilek Sokaklarda 
çalışmalar tamamlanırken, Karamut 
Çıkmazı’nda ki çalışmalarda da sona 
geldi. Yağmur suyu hatta döşeme işlemleri 
geçtiğimiz aylarda biten Mars Mabedi 
Caddesinde ise asfalt serim çalışması 
gerçekleştirildi. 
Tepecik Mahallesi 1206 ve 1205 
sokaklarda yol söküm ve tesviye 
çalışmalarına başlayan ekipler, ardından 
bu sokaklarda da yağmur suyu hattı 
döşeme çalışması gerçekleştirecek.

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın 
Filmleri Festivali bu sene iki aşamalı olarak 
düzenlenecek.
27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasındaki film 
gösterimleri, “https://www.festivalscope.
com/page/ucan-supurge-uluslararasi-
kadin-filmleri-festivali/” adresi üzerinden 
yapılırken 4-11 Haziran tarihleri arasındaki 
fiziksel film gösterimleri ise Doğan 
Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ile 
CerModern’de gerçekleşecek. 
Festival Direktörü Azize Tan, “Çevrimiçi 
ve fiziksel mekanlar da izleyicilerimizi 
bekliyoruz. Filmlerimiz çok güzel 
kaçırırlarsa üzülürler” dedi.
Her yıl sinemadaki kadın emeğinin 
öneminin vurgulandığı festival kapsamında 
4 Haziran’da yapılacak törenle aralarında 
birçok sanatçının bulunduğu isimlere Uçan 
Süpürge Ödülleri verilecek. Festivale ait 
tüm bilgi ve ayrıntılara “ucansupurge.org.tr” 
adresinden de ulaşılabilecek.
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KISA HABERLER

Balıkesir 
Büyükşehir 
Belediyesi

AZERİ ÇOCUKLARIN HEDİYE TIRI, YOLA ÇIKTI

“Hediye Karavanı” Balıkesir’den, Ankara’ya 
doğru yola çıktı. 1 Haziran Dünya Çocuk 
Günü’nde, Tovuz şehrinde olacak 
karavanda bulunan yaklaşık 40 bin hediye, 
Azeri çocuklara iletilecek. 

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

SAMSuN’dA MAvİ BAyrAk Gururu

Türkiye’nin 29 kilometre uzunluğu ile 
en uzun kumsallarından birine sahip 
Samsun, ‘13 Mavi Bayraklı Plajı’ ile 
Karadeniz bölgesinin gururu oldu. 
Dünyanın en seçkin turizm ve çevre 
ödüllerinden biri olan Mavi Bayrak’ta 
Türkiye yine önemli bir başarıya imza 
attı. Bu yıl 519 plaj, 22 marina, 6 
bireysel yat ve ilk kez 10 turizm teknesi 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Hediye 
Karavanı Kardeş Ülke Azerbaycan’da” 
projesi kapsamında; Dışişleri Bakanlığı, 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri 
Federasyonu (ÇOSKF) ile iş birliği 
içerisinde Azerbaycanlı çocuklara hediyeler 
gönderiyor. 
Karabağ-Ermenistan Savaşı’nda şehit ve 
gazi olan aile bireylerinin çocuklarına moral 
ve destek olmak amacıyla Büyükşehir 
Belediyesi Kültür, Sanat ve Etkinlikler 
Şube Müdürlüğü önünden kalkan Hediye 
Karavanı; Balıkesir’den, Ankara’ya yola 
çıktı. Azerbaycan’da, Dünya Çocuk 
Günü olarak kutlanan 1 Haziran’da Tovuz 
şehrinde olacak Hediye Karavanı ile Azeri 
çocuklara Türkiye’den ve Balıkesir’den 
bir selam gidecek. Hediyeler, Tovuz’da 
gerçekleştirilecek törenle, çocukların 
evlerine yola çıkacak.

Mavi Bayrak almaya hak kazandı. 
Sahiliyle tüm ülkeyi kendisine hayran 
bırakan Samsun, aynı başarısını plaj 
noktasında da göstermeyi başardı. 
Karadeniz Bölgesi’nde en çok mavi 
bayrağa sahip il Samsun oldu. 
Merkezi Danimarka Kopenhag’da 
bulunan Uluslararası Çevre Eğitim 
Vakfı-FEE, 2021 yılında Mavi 
Bayrak Programı’nı uygulayan tüm 
ülkelerden ilk beş ülke sıralamasında 
Türkiye, plaj sayısı ile yine Dünya 
3.’sü oldu. İlk sırada İspanya, 
ikinci sırada Yunanistan yer alıyor.  
Türkiye’nin arkasından 4. sırada İtalya 
ve ardından 5. sırada Fransa yer aldı. 
Kent bazında Karadeniz’de en çok 
mavi bayrağa sahip il Samsun 
oldu. Fener Plajı, İnci Plajı, Körfez 
Plajı, Omtel Plajı, İncesu Plajı, 
Terme Karavan Plajı, Terme Çevre 
Eğitim Plajı, Nazar Plajı, Gençlik 
Plajı, Denizevleri Plajı, Denizkızı 
Plajı, Dantel Plajı ve Golf Plajı Mavi 
Bayrak unvanına sahip adresler. 
Şehirde toplam 13 Mavi Bayraklı plaj 
bulunuyor.
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İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi

BÜYÜKŞEHİRLİ KARATECİLERİN HEDEFİ OLİMPİYAT

Meram 
Belediyesi MErAMlı hAltErcİlErdEN MAdAlyA Sözü

Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Karate 
Şampiyonası’nda 3’ü altın olmak üzere 
5 madalya kazanan İstanbul BBSK 
karatecileri gözlerini olimpiyatlara çevirdi. 
İBBSK’nın şampiyon karatecileri Serap 
Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, 

Meram Belediyesporlu milli halterciler 
Besra Duman, Yasemin Ceylan Baydar 
ve Sibel Çam, 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri 
arası Japonya’nın Başkenti Tokyo’da 
gerçekleştirilecek 2020 Yaz Olimpiyat ve 
Paralimpik Oyunları öncesi Meram Belediye 

Uğur Aktaş ve Eda Eltemur’un basın 
mensuplarıyla buluşmasında konuşan 
kulüp başkanı Fatih Keleş, “Türk 
sporunu, ülkemizi en iyi şekilde temsil 
edecek sporcu yetiştirmeye devam 
edeceğiz” dedi. 
Avrupa Karate Şampiyonası’nda milli 
takım, 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz 
madalya kazanırken; 3 altın, 1 gümüş, 1 
de bronz madalya İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul 
BBSK) sporcularından geldi. Bireysel 
kumite kategorisinde Serap Özçelik 
Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol ve 
Uğur Aktaş Avrupa Şampiyonluğu, Eda 
Eltemur Avrupa Üçüncülüğü elde etti. 
Ayrıca kadın takım kumitede mücadele 
eden İstanbul BBSK’lı Eda Eltemur 
ve Meltem Hocaoğlu Akyol gümüş 
madalyanın sahibi oldu. Hırvatistan’da 
düzenlenen şampiyonada altın madalya 
alan İstanbul BBSK sporcularından 
Serap Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş 
ve Meltem Hocaoğlu Akyol, Tokyo’da 
düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda 
da mücadele edecek. 

Başkanı Mustafa Kavuş’u ziyaret 
etti. Başkan Kavuş, elde ettikleri 
başarılar ile tüm ülkeyi gururlandıran 
sporculara Tokyo Olimpiyatları’nda 
başarılar diledi.
Katıldıkları müsabakalarda 
kazandıkları madalyalar ve elde 
ettikleri başarılar ile dünyanın dört bir 
yanında Ay Yıldızlı bayrağı göndere 
çektiren Meram Belediyesporlu milli 
sporcular Besra Duman, Yasemin 
Ceylan Baydar ve Sibel Çam 
Japonya’nın Başkenti Tokyo’da 
gerçekleştirilecek olan 2020 Yaz 
Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları 
için hazırlıklarını sürdürüyor. Tokyo 
Olimpiyatları öncesi Dubai’de 
gerçekleştirilecek özel bir 
turnuvaya da katılacak olan milli 
sporcular Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş ile bir araya geldi. 
Milliler kendilerine destek olan 
Başkan Kavuş’a teşekkür ederek 
olimpiyatlarda madalya sözü verdi.
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Yunusemre 
Belediyesi YUNUSEMRE’DE FUTBOL ALT YAPISI SAĞLAM

Muğla 
Büyükşehir 
Belediyesi

çANkırı BElEdİyESİ’NİN GENç GürEŞçİSİ AvrupA 
ŞAMpİyoNASı’NdA

Çankırı Belediyespor Güreş Takımının 
genç güreşçisi Fatih Özgen, 27-30 Mayıs 
tarihlerinde Bulgaristan’ın başkenti 
Sofya’da düzenlenen U15 Serbest Güreş 
Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil 
edecek. Ülkemizi temsil etmek için milli 
takıma seçilen Özgen, 68 kg’da yarışacak.
Çankırı Belediyespor Güreş Takımı 
Seyfettin Karadeniz, Fatih Özgen’e U15 
Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası için 
sıkı çalıştığını ve sporcusuna güveninin 
tam olduğunu belirterek “Fatih Özgen, 

Yunusemre Belediyesporlu futbol altyapı 
sporcuları, pandemide tam kapanmadan 
sonra tüm hijyenik kurallara dikkat ederek 
antrenmanlara başladı.
Tam kapanma süresinde idmanlara ara 
veren futbol altyapı takımları, belli bir 
program dahilinde açıklanan pandemi 
kurallarına dikkat ederek Karaali ve Kasap 
Emin Kaçar Spor Tesisleri’nde çalışmalarına 
başladı. Yunusemreli sporcuların antrenman 
programı hakkında bilgi veren Yunusemre 
Belediyespor Futbol Altyapı Sorumlusu 
Ethem Salih Aytaş, “Altyapı gruplarında 
Karaali ve Kasap Emin Kaçar Spor 
Tesislerinde sporcularımızın çalışmalarını 
başlattık. Futbolcularımız pandemi 
kurallarına uyarak antrenmanlarına gidiyor” 
diye konuştu.

azminin ve disiplinli çalışmasının 
karşılığında milli takıma seçilerek 
kendisini bir kez daha kanıtladı. 
Bulgaristan’da da hak ettiği dereceyi 
alarak madalyayı ülkemize getirecek 
ve gururunu ise en çok memleketi 
Çankırı’ya yaşatacaktır.  Kendisine 
inancımız tamdır” dedi.  
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