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İLKER ASLAN 
ASKİ BARAJ VE İKMAL DAİRE BAŞKANI
Kentler su havzalarına göre büyümeli

AYSEL ÖZKAN
İZSU GENEL MÜDÜRÜ
Önceliğimiz var olan suyumuzu korumak

AHMET DEMİR
KOSKİ GENEL MÜDÜRÜ
Su kontrollü ve dikkatli kullanılmalı

PROF. DR. MURAT TÜRKEŞ
Su talebini kontrol altına almak kritik



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

Türkiye’ye
bakın



Kentlerin Suyu bitiyor mu?

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

ABONE OL
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KENTLERİN SUYU BİTİYOR MU?

İLKER ASLAN
Kentler su havzalarına göre 
büyümeli

Özelkalem Dergisi,
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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN

Bazı şeylerin her zaman herkes 
tarafından aynı görüldüğünü düşünüyor 
insan ama bu bir yanılgı. Bazı şeylerin 
değerinin herkes tarafından her koşulda 
bilindiğine inanıyor ya da inanmak 
istiyor insan ama bu da bir yanılgı. Bazı 
şeylerin zaten kimse söylemeden, 
kimse göstermeden, kimse istemeden 
yapılması kadar doğal ne olabilir gibi 
geliyor insana ama bu da bir başka 
yanılgı.

Binlerce yıl önce o zamanın insanlarınca 
muazzam biçimde inşa edilmiş yapılara 
ya da doğa tarafından kusursuz 
biçimde oluşturulmuş yerlere bilerek 
zarar vermek, ortalama akla sahip, 
kötü olmayan bir insanın yapabileceği 
şey mi? Bu topraklardaki insanın tarih 
boyunca sanatta ve bilimde yaptıklarına, 
eski çağlardan bu yana görkemli 
biçimde inşa ettiklerine, şimdinin onca 
olanağından yoksunken binlerce yıl 
önce kent yaşamını güzelleştirmek ve 
geliştirmek için hayata geçirdiklerine 
bakınca sizce de ortada büyük bir çelişki 
yok mu? Bu coğrafyanın insanı nasıl 
oldu da, ne oldu da, neden oldu da 
daha gittikçe beğenilerini, zevklerini, 
duyarlılığını, bilime ve sanata olan 
ilgisini, güzel olanı arayışını yitirdi. Bu 
coğrafyanın insanı tam olarak ne zaman 
ruhunun inceliklerinden ayrı düştü? 
Size de çok garip gelmiyor mu binlerce 
yıl önce akıl almaz bir mimari üslup ve 
yetenekle inşa edilen yapıların yanında 
şimdi hiçbir mimari değeri olmayan 

kişiliksiz ve hatta çirkin yapıların 
duruyor olması. Sokağını, kapısının 
önünü, kaldırımlarını, dükkanlarını, 
kıyılarını böyle kirleten, kitlendikçe 
daha da kirlenen bir topluma ne zaman 
dönüştük? Evleri, sofraları, bahçeleri 
mis gibi tertemiz insanlar değil miydik 
biz? Ne zaman bu kadar zevksiz, bu 
kadar kirli, bu kadar umursamaz olduk. 
Özelkalem Dergisi’nin E’pr Yerel Yönetim 
Ajansı’nın ilk günlerinden bu yana 
tek düşüncemiz, tek işimiz, tek odak 
noktamız ‘güzel bir Türkiye’. Şimdilerde 
bu projenin kapsamını genişletmek, 
sonuçlarını somutlaştırmak için yoğun 
bir çalışma sürecindeyiz. Önümüzdeki 
sayıdan itibaren yeni yerleri, yeni 
güzellikleri size tanıtmaya devam 
edeceğiz.

Her köşesi tertemiz, güzel, planlı, 
huzurlu, yemyeşil bir Türkiye hayal 
ediyoruz ve inanıyoruz ki bu hayali kuran 
yerel yöneticilerimizle birlikte bunu 
başaracağız.

İklim krizi dünyamızı tehdit etmeye 
devam ederken kuraklık tehlikesi de 
sürüyor. Yaşam alanlarımız büyük tehlike 
altında. “Sularımız bitiyor mu? Yaşam 
alanlarımızı nasıl koruyacağız?” soruları 
hepimizin en merak ettiği konulardan 
biri. Özelkalem Çarşamba oturumlarında 
bu sorulara değerli hocalarımız ve yerel 
yöneticilerimizle yanıt aradık. 

Gözümüzün önünde, adım adım 
Marmara’nın ölümü mü izliyoruz? 
Dünyanın en genç, en bereketli, en ilginç 
denizlerinden Marmara taammüden 
öldürülüyor mu? Birkaç aydır 
yoğunlaşarak, gitgide yayılarak suyun 
yüzeyini ve derinlerini saran müsilaj 
sorununa karşı yapılan çalışmalar 
dergimizde olacak.

Türkiye nasıldır görmek için, Türkiye’de 
neler oluyor bilmek için, Türkiye’nin 
kaşını gözünü, taşını toprağını daha çok 
sevmek için görmek lazım.

Türkiye’nin ne kadar güzel olduğunu, 
istenirse her şeyin nasıl çok daha güzel 
olabileceğini Özelkalem TV’de izlemeye 
devam edeceksiniz.

Her çarşamba bir kent meselesini 
konuşmak için, onu kendine dert 
etmiş ve çözmek için bir yol bulmuş 
yerel yöneticiler, kafa yormuş bilim 
insanları ve çözüm ortağı olmuş marka 
yöneticileriyle Özelkalem TV’de bir araya 
gelmeye devam ediyoruz.

İzle bizi Türkiye!

ERENGÜL BİLENSER
erengulbilenser@epr.com.tr





Kapak Konusu KENTLERİN SUYU BİT İYOR MU?

Kentlerin suyu
bitiyor mu?
İklim krizi dünyamızı tehdit etmeye devam ediyor. Kuraklık 
tehlikesi de sürüyor. Yaşam alanlarımız büyük tehlike 
altında. Sularımız bitiyor mu? Yaşam alanlarımızı nasıl 
koruyacağız? soruları hepimizin en merak ettiği konulardan 
biri. Dünyamız ve ülkemizdeki su kaynaklarını korumak 
artık en önemli görevlerimizden biri. Özelkalem Çarşamba 
oturumlarında bu sorulara yanıt arandı. Erengül Bilenser 
sordu, ASKİ Baraj ve İkmal Daire Başkanı İlker Aslan, İZSU 
Genel Müdürü Aysel Özkan, KOSKİ Genel Müdürü Ahmet 
Demir ve Prof. Dr. Murat Türkeş yanıtladı.
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Kapak Konusu
ASKİ BARAj VE İKMAL DAİRE BAşK ANI İLKER ASL AN

“

“

Şehirlerin mutlaka 
su havzalarına göre 
büyümesi gerekiyor. Yerel 
yönetimler üzerlerindeki 
nüfus baskısı, göç 
baskısıyla beraber 
alternatif su kaynakları 
aramaya gayret ediyor.

İLKER ASLANİLKER ASLAN

ASKİ BARAJ VE İKMAL 
DAİRE BAŞKANI 
ASKİ BARAJ VE İKMAL 
DAİRE BAŞKANI 



Kapak Konusu
ASKİ BARAj VE İKMAL DAİRE BAşK ANI İLKER ASL AN
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Kentler su havzalarına 
göre büyümeli

Bu yüzyılın yakıcı bir gerçeği küresel 
iklim krizi. Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de her geçen gün etkisini 
daha fazla gösteriyor. Yağışlar her 
geçen sene beklenenin altında 
gerçekleşiyor ve buna bağlı olarak 
barajlar kırmızı alarm veriyor, tarım 
rekoltelerinde verim düşüklüğü 
yaşanıyor. Bu nedenler de maalesef 
kuraklığın gündeme gelmesine neden 
oluyor.
ASKİ Baraj ve İkmal Daire Başkanı 
İlker Aslan 11 adet depolama tesisiyle 
hizmet verdiklerini söylüyor, ‘Toplam 
kapasitemiz 1 milyar 80 milyon 
metreküp.’ diye de ekliyor. Ankara 
şu anda su ihtiyacının yıllık yaklaşık 
500 milyon metreküp olduğunu 
söylüyor Aslan: “Dolayısıyla depolama 
kapasitesi anlamında Türkiye’nin sayılı 
illerinden biriyiz. Biz genelde içme 
suyunu yüzey sularından sağlıyoruz. 
Yeraltı su kullanım oranımız yüzde 
2’ler seviyesinde. Bizim için elzem 
olan özellikle kışın beklediğimiz kar 
yağışlarının büyük oranda olması. Bu 
anlamda depolama kapasitelerimizi 
istediğimiz seviyede doldurma 
imkanına sahip oluyoruz. Şu anda 

Ankara’da doluluk oranlarımız 
yüzde 20.13 seviyesinde. Geçen yıl 
aynı dönemde bu rakam yüzde 25 
seviyesindeydi. 2021 yılına yaklaşık 
140 milyon metreküp suyla girdik. 
Depolama tesislerimizi her sene artı 
miktarla kapatma hedefindeyiz. Bu 
nedenle Kesikköprü’yü kontrollü olarak 
devrede tutmak zorundayız. Daha önce 
DSİ tarafından yapılan planlamalarda 
olsun idaremizce yapılan planlamalar 
da olsun Kesikköprü’nün 2030 sonrası 
kullanılması hedeflenmiş. Yaşamış 
olduğumuz kuraklıklar nedeniyle 
depolama tesislerindeki su miktarları 
her geçen gün azalıyor. Ne yazık ki 
Kesikköprü’yü her sene çalıştırmak 
zorundayız. Bu sene altıncı ay itibariyle 
sürekli çalıştırmak zorunda kaldık. 
Suyun kalitesiyle ilgili de herhangi bir 
problem yok. Ancak Kesikköprü’de 
ciddi bir enerji yükümüz var. Bu 
nedenle de çok istediğimiz bir şey 
değil orayı kullanmak.” Barajlarda 
da ciddi bir buharlaşma tehlikesi 
olduğunu ifade ediyor Aslan: “2020 
yılında 33 milyon metreküp suyumuzu 
buharlaşmayla kaybettik. Ama 
önümüzdeki süreç içerisinde inşallah 
kuraklıkların azalmasıyla beraber 
depolama tesislerimizde aktif kapasite 
artışlarını sağlarız. Olası senaryolara 

göre hareket ediyoruz. Ankara’nın içme 
suyu anlamında bir sıkıntı yaşayacağını 
öngörmüyoruz. Bu nedenle Kesikköprü 
her zaman aktif olarak bekletiliyor. 
Önümüzdeki yıl Gerede sisteminden 
200 milyon metreküp civarında su 
almayı başarabilirsek Kesikköprü’nün 
de yükünü azaltmış olacağız.”

su baKanlıĞı Kurulmalı

Peki ne yapılmalı? Bu sorunun 
cevabını Aslan şöyle yanıtlıyor: “Bir 
an önce ülkemizde bir Su Bakanlığı 
kurulmalı. Çünkü İstanbul, Ankara gibi 
büyükşehirlerimiz başta olmak üzere 
havza dışından su alınmaya başlandı. 
Yani şehirler kendi havzasındaki suyun 
dışında diğer havzalardan su getirmeye 
başladı. Bu sistemi kontrol edecek, 
yerel yönetimleri bu anlamda koordine 
edecek bir bakanlık mutlaka olmalı. 
Biz artık Gerede’den su alıyoruz. Kendi 
havzalarımızla ilgili bu yönde ciddi bir 
sorun olduğu ortada. Eğer Gerede 
ve Kesikköprü olmasaydı bu sene 
suyumuz yoktu. Artık şehirlerin mutlaka 
su havzalarına göre büyümesi gerekiyor. 
Yerel yönetimler üzerlerindeki nüfus 
baskısı, göç baskısıyla beraber alternatif 
su kaynakları aramaya gayret ediyor.”
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Kapak Konusu İzSU GENEL MüDüRü AYSEL özK AN

“

“

Kuraklıktan da ciddi bir 
şekilde etkileneceğiz. Bu 
sebeple de artık başka 
bir su yönetimi sloganıyla 
bu alanda yaptığımız 
yeni çalışmalarla var 
olan suyumuzu öncelikle 
korumak istiyoruz.

İZSU GENEL MÜDÜRÜİZSU GENEL MÜDÜRÜ

AYSEL ÖZKAN



önceliĞimiz var olan 
suyumuzu KorumaK

Ülkemiz çok kurak bir sonbahardan 
sonra yeni yıla da kuraklık endişesiyle 
girdi. İzsu Genel Müdürü Aysel Özkan 
da geçtiğimiz sonbaharda ciddi bir 
su sıkıntı yaşanacağı konusunda 
endişe duyduklarını söylüyor: “Çok 
kurak bir sonbahar geçirdik. Ancak 
ocak ayından itibaren yağmur 
yağışları bir seyir izledi. Maalesef 
nisan itibariyle de yine ciddi bir 
kuraklıkla karşı karşıyayız. Bu iki ay 
içinde yağan yağmurlar açıkçası kıyı 
bölgelerindeki yüzeysel su biriktiren 
barajlarımız ve göletlerimiz için 
can suyu oldu. Bizim Tahtalı Barajı 
yarıdan fazla su kaybetmişti. O iki 
ayda yağan yağmurun bir yararı oldu. 
Kıyıya yakın barajların hepsi doldu. 
Akdeniz ikliminden etkilenen bir 
şehiriz. Kuraklıktan da ciddi bir şekilde 
etkileneceğiz. Bu sebeple de artık 
başka bir su yönetimi sloganıyla bu 
alanda yaptığımız yeni çalışmalarla 
var olan suyumuzu öncelikle korumak 
istiyoruz. Kaybolan sularımız için 
kayıp-kaçağı önlem için yoğun bir 
şekilde eskimiş bütün hatlarımızı 
hızla yeniliyoruz. Çok ciddi yatırımlar 
yapıyoruz. İzole sayaç bölgeleri 
oluşturuyoruz. Yeni su kaynakları 
hem yüzeysel su kaynakları yağmur 
biriktiren su kaynaklarını devreye 
alıyoruz. Bu sene için 6 adet yeni 
göleti devreye alacağız. Bunun için 
gerekli iletim hatlarını ve arıtma 
tesislerini hızla yapıyoruz. İzmir’in 
suyunun yüzde 50 civarı yeraltı suyu 
kullanılıyor. Yıllık da 306 metreküp 
su kullanıyor İzmir. Hem yeraltı su 
kaynaklarını beslemek için dere 
havzalarını DSİ ile birlikte çalışmalar 
yürütüyoruz. Onun dışında atık 
sularımızdan yararlanmak istiyoruz. 
Atık suların geri kazanımı için İzmir 
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İzSU GENEL MüDüRü AYSEL özK ANKapak Konusu

Avrupa standartlarında suyunu arıtan 
bir il. Bu konuda geçmiş yıllarda 
ciddi yatırımlar yapmış, 23 tane ileri 
biyolojik arıtma tesisi olan; toplamda 
68 arıtma tesisine sahip bir ilimiz. Biz 
özellikle kıyılarda olmayan ve tuzluluk 
oranı düşük olan arıtma tesislerindeki 
sularımızın parametrelerini sürekli 
izliyoruz. Bunların bir kısmı için 
çalışmalarımızı başlattık. İki tanesinin 
ihalesini yaptık. Buralarda kurduğumuz 
geri kazanım üniteleriyle suyu 
tarıma vermek, uygun olan sanayi 
bölgelerine vermek ve kentsel yeşil 
alan sulamalarına vermek üzere 
çalışma başlattık. Bundan kıyılar hariç 
yani büyük Çiğli arıtmamız dışındaki o 
9 tane arıtmayı bu 2 yıl içinde hayata 
geçireceğiz. Toplamda 36 milyon 
metreküplük su elde etmiş olacağız.”

KüÇüK menDeres 
alarm veriyor

İzmir aynı zamanda önemli bir tarım 
ili. Ancak Küçük Menderes havzası 
da artık kuraklık alarmı veriyor. Aslan 
özellikle bu bölgedeki atık suların 
geri kazanılıp tarımsal sulamada 
kullanılmasının önemli olduğunun 
altını çiziyor: “Bir taraftan da özellikle 
sulama konusunda çiftçimizi eğitmeye 
çalışıyoruz. Vahşi sulamadan 



13MAYIS/HAZİRAN 2021

İzSU GENEL MüDüRü AYSEL özK ANKapak Konusu

vazgeçilmesi, damlama sulamaya 
geçilmesi için ciddi bir çalışma 
yürüyoruz. Aynı zamanda kuraklığa 
dayanıklı yem bitkilerinin üretimi için de 
çalışıyoruz. Çünkü Küçük Menderes 
havzasında ciddi bir büyükbaş hayvan 
yetiştiriciliği var. Maalesef tarım var 
olan suyun yüzde 77 gibi kısmını 
tüketiyor. Eğer buna uygun olmayan bir 
sulama şekliyle tüketilirse bu iş ciddi 
boyutlara varacak.”   
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Kapak Konusu KOSKİ GENEL MüDüRü AHMET DEMİR

“

“

Burada en önemli sorunun 
su olduğu açık. Su ve 
tarım ilişkisi çok önemli. 
Suyun kontrollü ve dikkatli 
kullanılması çok önemli. 
Tarımsal politikaların 
geliştirilmesi de çok 
önemli.

KOSKİ GENEL MÜDÜRÜKOSKİ GENEL MÜDÜRÜ

AHMET DEMİR
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KOSKİ GENEL MüDüRü AHMET DEMİRKapak Konusu

tarım faaliyetlerinin yoğun bir biçimde 
sürdürülmesi hem de su potansiyelinin 
sınırlı olması nedeniyle elbette su ile 
ilgili önemli sorunlar yaşanıyor.” diyor. 
“İl Mahalli İdareler, Valilikler, Belediyeler, 
DSİ gibi kurumlar bu sorunu önemli 
gördükleri için haftalık kuraklık toplantıları 
yapıyoruz.” diyen Demir “Konya’nın 
yüzde 80 kısmında tarımsal faaliyetler 
sürdürülüyor. Biz de bir tarafından 
bu faaliyetlerin küçük projelerini icra 
ediyoruz. Yani sulama göletleri yaparak 
kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımızın 
tarımsal faaliyet yapmalarına da katkıda 
bulunuyoruz. Burada en önemli sorunun 
su olduğu açık. 
Su ve tarım ilişkisi çok önemli. Suyun 
kontrollü ve dikkatli kullanılması 
çok önemli. Tarımsal politikaların 
geliştirilmesi de çok önemli. Mesela 
Konya bölgesinde toplam su 
potansiyelimiz 8 milyar 605 milyon 
metreküp. Ancak bunun kullanılabilir 
olanı 4 milyar 365 milyon metreküp. 
Konya’da kuraklığın bu sene yoğun 
geçiyor. Sulu alanlarda tarımsal kaybın 
yüzde 80 olduğu resmi makamlarca 
açıklandı. Burada ciddi bir sorun 
olduğu görülmekte. Bizim kullandığımız 
su tarımsal alanlarda kullanılan 
suyun yüzde iki buçuğu kadar. Yüzde 
iki buçuk suyun yönetimi için bir 
organizasyon var. İyi işler yapmaya 
çalışıyoruz. Fakat şu an Konya’da her 
ne kadar bilimsel dökümanlarda 4 
milyon 364 bin metreküp olsa bile şu 
an fiilen kullanılan su miktarı 5.2 milyon 
metreküp. Bu yüzden Konya’da yer altı 
su seviyesi her yıl 2 veya 3 metrelerde 
değişecek tarzda düşüşler meydana 
geliyor. Bu suyun dikkatli, kontrollü, 
verimli kullanılmasının elzem olduğu 
inancındayız. Tarımsal faaliyetteki 
kontrolü sıkı tutmak gerek. Kapalı 
sistemler uygulamalıyız. Modern 
sulama tekniklerini kullanmamız 
gerekiyor. Su yönetiminin oluşturulması 
gerekir.” ifadelerini kullanıyor. 

su Kontrollü ve 
DiKKatli Kullanılmalı

Konya kapalı havzası 50 km2 alanı 
kapsayan büyük bir alan. Yani 
Türkiye’nin yüzde 6.4’üne denk geliyor. 
Bölge aynı zamanda Türkiye’nin en 
az yağış alan bölgesi. Konya merkeze 
ise daha az yağış düşüyor. KOSKİ 
Genel Müdürü Ahmet Demir “Konya 
Karapınar bölgesine gittiğimiz zaman 
daha da düşüyor. Tabi burada tarımsal 
faaliyetlerin yoğun yapılmış olması 
nedeniyle Karapınar bölgesinde 
de büyük çaplı obruklar oluşmaya 
başladı. Dolayısıyla bölgede hem 
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KOSKİ GENEL MüDüRü AHMET DEMİR
Kapak Konusu

su tasarruFu 
bilinci oluŞmalı

Su tasarrufu bilincinin oluşması için 
çeşitli çalışmalar yaptıklarını da söylüyor 
Demir: “Bir çocuk su sitesi kurduk. Milli 
Eğitim Müdürlüğüyle ortak çalışmalar 
dahilinde su timleri oluşturduk. Suyun 
okullarda, evlerde israf edilmesine karşı 
çocukların mücadele ettiğine şahit 
olduk. Su tasarrufu yapan okullara 
özel statü verdik. Afişler, broşürler 
çıkardık. Bir de tiyatro ekibi kurduk. 
Bununla ilgili okullarda faaliyetler yaptık. 
Su tasarrufunu konu eden kitaplar 
yayınlıyoruz. Kısa filmler yapıyoruz.” 
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PROF. DR . MURAT TüRKEşKapak Konusu

“ “

Yaza kurak giriyoruz. 
Türkiye’nin kuraklık 
su yönetiminde yerel 
yönetimlerin ve merkezi 
yönetimin su talebini 
kontrol altına alması 
gerekiyor.

PROF. DR. MURAT TÜRKEŞ



Kapak Konusu

su talebini Kontrol 
altına almaK KritiK

İklim değişikliği açısından dünyanın 
birçok ülkesinde özellikle Akdeniz 
havzasında yer alan ülkelerin birçoğu 
tehlike altında. İklim değişikliğinin hem 
insan hem de ekosistemler açısından 
en önemli olumsuz sonuçlarından 
bir tanesi yağış rejiminin değişmesi. 
Prof. Dr. Murat Türkeş bunların 
içerisinde özellikle iki başlığın önemli 
olduğunu söylüyor: “Bir tanesi kuraklık 
bir diğeri ise yağış alan bölgelerde 
yağış zamanında yağışların artık 
iklim değişikliği koşullarında daha 
şiddetli, daha kuvvetli seller, taşkınlar 
olabilecek düzeye gelmesi. Türkiye 
Akdeniz iklim bölgesi ülkesi olarak 
kendi iklim sorunları olan bir ülke. 
Türkiye’de özellikle 1970’lerden itibaren 
günümüze kuraklıkların sıklık, şiddet ve 
sürelerinde bir artış olduğunu gözledik. 
İklim değişikliği, kuraklık aynı zamanda 
yanlış arazi kullanımı, ormansızlaşma, 
genel anlamıyla bitki örtüsünün 

tahrip edilmesi, tarım havzalarındaki 
önemli değişiklikler bir yandan da 
artan sıcaklık, buharlaşma çölleşmeyi 
de tetikliyor. Türkiye dünyanın iklim 
değişikliğinden en fazla etkilenen, 
etkilenebilecek olan sıcak bölgelerinden 
birisinde yer alıyor. Türkiye’nin batı 
ve güney bölgeleri bugünkü iklim 
koşullarında kuraklıktan etkileniyor ve 
kuraklık riski altında. Yine bugünkü 
iklim koşullarında Türkiye arazilerinin 
yüzde 60’ı çeşitli derecelerde kurak 
bölge sınıfına giriyor. Klimatolojik 
açıdan Türkiye’nin en kurak bölgeleri 
Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu’da 
bazı havzalar ve Doğu Anadolu’nun 
doğusuna karşılık geliyor. Türkiye 
klimatolojik açıdan su zengini bir ülke 
değil. Kuraklıkların sıklığı, süresi giderek 
artıyor. Arazi kullanımı değişiyor. Tarım 
havzaları değişiyor. Ormanların bir kısmı 
yine yok ediliyor. Çeşitli nedenlerle 
büyük kentlere ve diğer kentlere suyun 
toplandığı su yapıları yani barajların 
ve göletlerin, su toplama havzalarının 
daraldığını görüyoruz. Bence en önemli 
tehditlerden bir tanesi bu.”
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KuraK bir yaza 
giriyoruz

Kurak ve sıcak bir yaza girdiğimizi 
söylüyor Türkeş ve yapılması 
gerekenleri anlatıyor:” Bir yanda 
buharlaşmayla ciddi kayıplar var 
bir yanda yaza kurak giriyoruz. 
Türkiye’nin kuraklık su yönetiminde 
yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin 
su talebini kontrol altına alması 
gerekiyor. Tabi ki önlemler alınacak 
ama su talebini azaltmak, su tasarrufu 
yapmak bence en önemli önlem. Yerel 
yönetimlerin aldığı önlemler kuşkusuz 
kuraklıkla baş edebilme açısından 
kentlerimizin ve kentlerde yaşayan 
yurttaşlarımız açısından önemli.”  

PROF. DR . MURAT TüRKEş







BORNOVA BELEDİYESİ

Bir kentte, bir caddede, bir sokakta gençliğin izi varsa o şehir daha hareketli, 
daha dinamik oluyor. Gençlik yani bir anlamda geleceğimiz şehirlerde 
kendisine ne kadar yer bulabiliyorsa o şehir de o kadar çağdaş ve geleceğe 
emin adımlarla yürüyor. Yerel yönetimler de gençliğe dönük projelerle aslında 
geleceğe büyük bir yatırım yapıyor. Gençlerin bir arada sosyalleşebilmeleri, 
kendilerini geliştirmeleri için var gücüyle çalışan yerel yöneticilerimiz 
bugünden geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Kentlerin 
Gençliği bölümümüzde belediyelerin gençlere olan yatırımına yer verdik. 
Belediyeler örnek olacak projelerle gençlikle birlikte yürümeye kararlı… 

aKıllı Kent
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Eğitim
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 BORNOVA BELEDİYESİ

Bornova Belediyesi 2019 yılı sonunda 
kullanıma açtığı Dijital Sınıf Projesi 
ile Bornova’da eğitim gören binlerce 
öğrenciye uzaktan eğitim imkânı 
sundu. İlk etapta ortaokul ve lise 

eĞitim uzaKtan, 
hizmet yaKın!

bornova beleDiyesi

““Pandemi döneminden en 
çok etkilenen grupların 
başında çocuklar geliyor. 
Eğitime uzaktan devam 
edilirken, Bornova 
Belediyesinin örnek 
projesiyle çocuklar 
eğitimden bir an olsun 
uzak kalmadı.

öğrencilerinin yararlandığı Dijital 
Sınıf, 1, 2, 3 ve 4. Sınıflara yönelik 
içeriklerin yüklenmesiyle ilkokuldan 
liseye, üniversite hariç tüm öğrencilerin 
kullanımına uygun hale getirildi. Toplam 
video sayısı 3.700’den 6.600’e çıkarıldı. 
Bornova Belediyesi’nin Türkiye’nin En 
iyi Vizyon Projesi ödülünü alan vizyon 
projesinin hedef kitlesindeki öğrenci 
sayısı 60 binden 80 bine yükseldi.  

‘ÇocuKlarımız geri 
Kalmasın’

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa 
İduğ, özellikle koronavirüs salgını 
döneminde uzaktan eğitimin öneminin 
çok daha iyi anlaşıldığını ifade ederek, 
“Eğitim her şeyden önemli. Bu anlayışla 
Dijital Sınıf’ı tüm öğrencilerimizin 

Eğitim
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BEYLİKDüzü BELEDİYESİ

yararlanabileceği boyuta taşıdık. 
İlkokullar da Dijital Sınıflı oldu. Büyük 
sıkıntılarla geçen pandemi döneminde 
öngörülerimizin ve kısa sürede 
yaptığımız çalışmaların meyvesini aldık. 
Salgın ve depremi yaşadığımız bu zor 
süreçte Dijital Sınıf ile özellikle yüz yüze 
eğitime ara verilmesi nedeniyle büyük 
bir eksikliği giderdik. Bugüne kadar 
40 öğrenciye ulaştığımız projemize 
ilkokul öğrencilerini de dahil edip hedef 
öğrenci sayımızı 80 bine çıkardık” dedi.  

engelleri 
KalDıran ProJe 

Dijital Sınıf tüm öğrencilere diledikleri 
zaman alabilecekleri videolu eğitim 
imkânı sunuyor.  LGS’ye hazırlanan 
8. Sınıf ve SYS ile AYS’ye girecek 
12. Sınıf öğrencilerine özel canlı 

yayınlar gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, 
uzaktan erişim tekniğine dayalı 
Dijital Sınıfa bilgisayar, tablet ya da 
cep telefonlarından günün her saati 
ulaşabiliyor, dersleri izleyebiliyor ve 
alıştırma sorularını indirip çözebiliyor. 
Destekleyici bir eğitim modeli olan 
sistemde, deneme sınavları da yapılıyor. 
Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına 
uyumlu içeriklerin yer aldığı Proje ile 
dershane hizmeti, engelli öğrencilerin 
evlerine de götürülmüş oluyor.  
İlkokul müfredatının da eklenmesiyle 
ara yüzü tamamen yenilenen Dijital 
Sınıf için öğrencilerin genel anlamdaki 
eksikliği göz önüne alınarak yeni 
bir paragraf modülü de oluşturuldu. 
Çocukların hem okuma becerilerini hem 
de genel kültürlerini geliştirmeleri için 
yüzlerce paragraf eklendi. Öğrenciler, 
yeni haliyle Dijital Sınıf’ta çalışma 
takvimini de belirleyebiliyor.

smart genÇler
iÇin hazır 

beyliKDüzü beleDiyesi

Bir proje düşünün ki 
Türkiye’deki girişimcilik 

ekosistemine katkı sunma, 
genç girişimcilere yeni bakış 
açısı kazandırma ve toplumsal 
gelişimi desteklemeyi amaçlıyor. 
İşte bu proje Beylikdüzü 
Belediyesi’ne ait… SMART 
projesi artık gün 
sayıyor.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 
girişimcilik, deneyim, inovasyon ve 
ortak çalışma merkezi olarak hayata 
geçirilen Beylikdüzü SMART’ta hazırlıklar 
tamamlandı. Fikirlerin desteklenmesi ve 
girişimciliği geliştirmek için hizmet veren 

E-Belediye
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merkez, ortak ve paylaşımlı çalışma 
alanları, toplantı salonları, bilgisayar 
atölyesi, etkinlik alanı ve kütüphane gibi 
imkânlar sunuyor. 
Girişimcilik, deneyim, inovasyon ve 
ortak çalışma merkezi olan Beylikdüzü 
SMART; genç girişimcilerin, öğrencilerin 
ve yenilikçi fikirlerin bir araya gelerek 
tecrübelerini paylaşacağı ve fikirlerin 
geliştirileceği bir alan olarak tasarlandı. 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı’nda ziyaretçilerine 
kapılarını açan merkezin içerisinde 
çalışma ortamları, toplantı salonları, 
etkinlik alanları, bilgisayar atölyesi, 
kütüphane ve çok amaçlı bir bahçe 
yer alıyor. Barış Mahallesi’nde 
hayata geçirilen proje kapsamında 
gençlere; ekosistemin önde gelen 
isimleri, girişimciler ve belediye proje 
yöneticilerinden mentorluk imkânının 
yanı sıra ihtiyaç duyulan alanlara 
yönelik eğitim ve etkinliklere katılma, 
konuşmacılar, yatırımcılar ve iş dünyası 
ile bağlantı kurma fırsatı sağlanacak. 

ÇeŞitli etKinliKler 
DüzenleneceK

Gençleri çeşitli eğitim ve ekinliklerle de 
desteklemeye hedefleyen Beylikdüzü 
SMART’ta aynı zamanda; Girişimcilik 
Destek Programları, SMART Gençlik 
Programları, Kadın Girişimcileri 
Destekleme Programı, Engelsiz 
Girişimcilik Programları, SMART 

Gençlik Buluşmaları ile söyleşiler 
ve dinletiler de düzenlenecek. Tüm 
bu etkinlikler kapsamında ilk olarak 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, gençlerle bir araya 
gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. 

Beylikdüzü Belediyesi’nin projelerini de 
aktaran Çalık, gençlerin kendilerinden 
beklentilerini ve fikirlerini dinledi. 
En büyük arzularının Beylikdüzü’nü 
gençler için fikirlerini ve projelerini 
en iyi şekilde ifade edebilecekleri 
bir kent haline getirmek olduğunu 
belirten Çalık, “Mimari bir yapıyı 
kente kazandırmak ya da bir bina 
inşa etmek mesele değil, burada asıl 
mesele o binanın içerisini bilgiyle 
aydınlatabilmektir. Bu topraklar 
yeni bilim insanları, çıkaracaktır. 
Türkiye’nin geleceğinin çok daha 
aydınlık olduğunu hepinizin gözlerinde 
görüyorum. Biz sizlerin fikirlerine 
her zaman sahip çıkar ve destek 
veririz. Yeter ki gençler fikir üretsin. 
Sizlerin yaratıcı fikirleri ile bu kenti 
dönüştürmek istiyoruz.” dedi.

E-Belediye



Çevre xxx

Gözümüzün önünde, adım adım Marmara’nın ölümü mü izliyoruz? Dünyanın 
en genç, en bereketli, en ilginç denizlerinden Marmara taammüden 
öldürülüyor mu? Birkaç aydır yoğunlaşarak, gitgide yayılarak suyun yüzeyini 
ve derinlerini saran müsilaj ya da bir başka adıyla deniz salyası Marmara’yı 
tehdit etmeye devam ediyor. 

her Şey 
marmara’nın hayata 
Dönmesi iÇin 

Gözümüzün önünde, adım adım Marmara’nın ölümü mü izliyoruz? Dünyanın 
en genç, en bereketli, en ilginç denizlerinden Marmara taammüden 
öldürülüyor mu? Birkaç aydır yoğunlaşarak, gitgide yayılarak suyun yüzeyini 
ve derinlerini saran müsilaj ya da bir başka adıyla deniz salyası Marmara’yı 
tehdit etmeye devam ediyor. 
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Çevre xxxx

müsilaJa KarŞı 
bilim Kurulu

Marmara Denizi’ni tehdit eden 
müsilajdan temizlemek için oluşturulan 
22 maddelik Marmara Denizi 
Eylem Planı kapsamında Marmara 
Belediyeler Birliği bünyesinde 
Bilim ve Teknik Kurulu oluşturuldu. 
Marmara bölgesinde kirliliğin 
azaltılması ve izleme çalışmalarının 
yürütülmesi amacıyla oluşturulan 
kurulun başkanlığını TÜBİTAK’tan 
Prof. Dr. Hasan Mandal üstlenirken 
üyeler arasında İstanbul Üniversitesi, 
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi gibi üniversitelerden 
akademisyenler bulunuyor. Konuyla 

ilgili konuşan MBB ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. 
Tahir Büyükakın  “Bu kurul, Marmara 
Bölgesi’nde kirliliğin azaltılması ve 
izleme çalışmalarının yürütülmesi 
amacıyla kuruldu. Kurul bilimsel olarak 
tavsiyelerde bulunacak.” dedi. 

temizliK 
caDDebostan’Dan 
baŞlaDı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel 
yönetimler Marmara Denizi’ni etkisi 
altına alan müsilaj tehdidi için harekete 

geçti. Marmara Denizi’nin temizlenmesi 
için ilk adım ise Caddebostan 
Sahili’nde atıldı. Burada konuşan İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu “Dünyanın 
en güzel kentinin, en güzel denizinin 
içindeyiz, kıyısındayız. Hakkını 
vermeliyiz.” dedi. Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Murat Kurum da “Topladığımız 
tüm atıkları; karaya getirip sızdırmasız 
kamyonlarla, belediyelerimizin 
bertaraf tesislerine göndereceğiz. Tüm 
operasyon boyunca yaklaşık bin kişilik 
ekip çalışacak.” dedi.

ÇanaKKale De müsilaJa 
KarŞı seFerber

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ortaklığında hazırlanan Marmara 
Denizi Koruma Eylem Planı 
kapsamında Çanakkale Belediyesi Yat 
Limanı’nda müsilaj temizleme etkinliği 
gerçekleştirildi. Burada konuşan 
Başkan Ülgür Gökhan “Şu an itibari 
ile deniz yüzeyini temizleyebilir miyiz? 
Onları alabilir miyiz? diye çalışıyoruz, 
ama çok küçük çaplı borularla değil 
de bunu büyük temizlik gemileri ile 
komple yapmak günlerce çalışmak 
lazım. Bu şekilde başarılı olması 
mümkün değil” dedi. Gökhan Marmara 
Denizi’ne kıyısı olan tüm belediyelere 
müsilaj temizliği yapabilecek araçların 
teminin sağlanması gerektiğini 
söyleyerek “Bunlar bize verilirse, 
müsilajı etkin bir biçimde temizlemek 
için çaba gösteririz. Bu sadece müsilajı 
değil katı atıkları da toplar” dedi.



““

Sosyal Sorumluluk BAşKENT K ART ANK ARALIL ARIN HİzMETİNDE

baŞKent Kart   
anKaralıların 
hizmetinDe

Gelirlerimizin azaldığı, giderlerimizin arttığı 
durumda açlığa karşı insanımızın en temel 
ihtiyaçları ötelenemezdi. Kimse gelecekten 
ümidini kesmesin diye yola koyulduk.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 
yardım kolisi dağıtma uygulamasını 
kaldırıp yerine Başkent Kart’ı hizmete 
soktu. ABB, Başkent Kart Tanıtım 
Töreni’ni ATO Congresium’da yaptı. 
Törende konuşan yapan ABB Başkanı 
Mansur Yavaş, Başkent Kart’ın 
Türkiye ve dünyanın tamamında 
kullanılacağına dikkat çekti. Yavaş, 

“Seçimlerden önce Ankara Ticaret 
Odası’nın başka bir salonunda 
bizim yönettiğimiz Ankara’da kimse 
aç ve açıkta kalmayacak, ışıklarda 
kimse mendil satmayacak diye söz 
vermiştim. Pandemi başlayınca 
önceliklerimizi değiştirmek durumunda 
kaldık… Gelirlerimizin azaldığı, 
giderlerimizin arttığı durumda açlığa 
karşı insanımızın en temel ihtiyaçları 
ötelenemezdi. Kimse gelecekten 
ümidini kesmesin diye yola koyulduk.” 
diye konuştu.

insan onuru 
zeDelenmeyeceK

ABB’nin yardımlaşma ve dayanışma 
kültürü ördüğünü belirten Yavaş, 
“İhtiyaç sahipleri sadece bakkal ve 
marketlerden alışveriş yapamayacak. 
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Dayanışmanın devamını sağlamayı 
amaçlıyoruz. Milletimizin yardım 
kültüründe yeri olmayan paket 
dağıtmayı ortadan kaldırıyoruz.” 
dedi. Yavaş, bu kart ile insan 
onurunu zedeleyen ve yöneticilerin 
propaganda malzemesi haline gelen 
görüntüleri ortadan kaldıracaklarını 
belirterek, “İhtiyaç sahibinin neye 
ihtiyacı olduğuna kendisi karar 
vermelidir. Belediyelerimizde yaygın 

uygulama yardım kolisi götürmekti. 
Çirkin görüntüler oluşuyordu. Bizim 
inancımıza göre sağ elin verdiğini 
sol elin görmemeliydi. Bugün 
burada ihtiyaç sahiplerini utandıran 
bir uygulamaya son veriyoruz. 
Başkent Kart uygulamasıyla, insan 
onurunu zedeleyen, anne babaları 
çocuklarının yanında mahcup eden, 
kimi yöneticilerin propaganda 
malzemesi yapmak için kullandıkları 

o çirkin fotoğraf karelerini artık tarihin 
çöplüğüne atıyoruz” dedi.

‘blD 4.0 beleDiyeciliĞi’

“Bir konfeksiyoncuya gittiniz. 
Önceden, alışveriş yaparken aldığınız 
kıyafeti giyemeyenlerin olduğunu 
da düşünüyor, o anda yüreğiniz 
tutuluyor, içiniz ürperiyor, ama bir 
yandan da hayatın normal akışına 
devam ediyordunuz. Şimdi bileceksiniz 
ki, az ya da çok, yaptığınız bütün 
harcamalarda, pos cihazına her 
dokunduğunuzda, ihtiyacı olan 
vatandaşlarımıza bir nebze nefes 
olacaksınız.” diyen Yavaş “Sadece 
Ankara’da her ay pos cihazının 
yaklaşık 50 milyon kez kullanıldığını, 
aylık 10 milyar liralık harcama 
yapıldığını biliyoruz. Başkent Kart 
sayesinde, sadece Ankara’da bile, 
her ay en az 50 milyon kez iyilik 
yapma ve harcadığımız 10 milyarın 
her kuruşunda iyiliği yayma fırsatımız 
olacak. İşte, asıl paha biçilemeyen 
‘paranın satın alamayacağı’ denilen 
yer, burasıdır.” ifadelerini kullandı. 
Yavaş, yapılan tüm alışverişlerden 
alınacak komisyonlardan bir kısmının 
dar gelirli yurttaşlara verilmek üzere 
belediyenin sosyal yardımlaşma 
birimine aktarılacağını söyledi.
Yavaş, evlere giden temizlik 
emekçilerinin de bu kartla şehir içinde 
ücretsiz yolculuk yapabileceğini 
ifade etti. Yavaş, kartı çiftçinin de 
kullanabileceğini, indirimli akaryakıt 
alabileceklerini aktardı.



Kültür Sanat PROF. DR . DOĞAN KUBAN

Pandemiyle birlikte kültür sanat alanı büyük yara alırken, Mersin Büyükşehir 
Belediyesi sanatçılara büyük destek olarak yaraları sarıyor. 

müziK hiÇ 
susmasın Diye…

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi, salgının Türkiye’de de 
görülmeye başladığı Mart 2020’den bu 
yana, pandemi kurallarını da gözeterek 
düzenlediği sosyal mesafeli 402 konserde 
yerel müzisyenlere toplam 1 milyon 279 
bin lira destek sağladı. 
‘Müzik hiç susmasın’ diye sanatçılara 
destek sağlayan Büyükşehir, bu süreçte 
düzenlediği konserlerde 1252 yerel 
müzisyenin dinleyiciyle buluşmasını 
sağlayarak hem maddi hem de manevi 
olarak ayakta kalmasına imkan sundu.
Mersin’de geçimini müzik yaparak 
sürdüren Haluk Şaş “Sayın Başkanımız 
Vahap Seçer tüm müzisyenlerin babası 
gibi oldu. Bu konuda çok yardımını 
gördük. Kendisiyle tanışmıyorum. Ama en 
küçüğünden en büyüğüne kadar buradaki 
müzisyenlerin hepsine, kimseyi ayırmadan 
destek olduğunu biliyorum” dedi.

‘gitar telim KoPtu ama…’

Sanatçı Mehmet Can Reyhan da 7 
yaşından bu yana müziğinin içerisinde 
olan 27 yaşındaki bir müzisyen olarak 
salgın sürecinde maddi sıkıntılarla karşı 
karşıya kaldıklarını belirtti. Reyhan, “Sokak 
müziği yapıyorduk. Bar müziği yapıyorduk. 

Daha sonrasında insanlar özel günlerine çağırıyordu, yine para 
kazanabiliyorduk. Fakat pandemide hiç para kazanamamaya 
başladık” dedi. Salgın sürecinde komşularına balkon konserleri 
verdiğini ve bir gün gitarındaki telin koptuğunu ifade eden Reyhan, 
anısını şu cümlelerle anlattı:
“Kriz Merkezi’ne yazdım. ‘Telim koptu’ dedim. Sonuçta para 
kazanamıyorum. Aileme gidip ‘bana tel parası verin’ diyebilecek 
durumda değilim. Kriz Merkezi’nden ricada bulundum. Ertesi 
gün belediye aracıyla evime hem teşekküre hem de bana o teli 
vermeye geldiler. Şimdi bu, Vahap Seçer’in yaptığı çok güzel bir 
hareket. Sanata ve sanatçıya saygı duyduğunun, sahip çıktığının 
bir göstergesidir.”

30 ozelkalem.com.tr



31MAYIS/HAZİRAN 2021

Kültür Sanat PROF. DR . DOĞAN KUBAN

Balıkesir’de Gömeç Su Altı Heykel Galerisi dalış 
tutkunlarını bekliyor. Balıkesir’in birçok değerinin 
yontulduğu heykeller büyük merak uyandırıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde başlatılan 1. Uluslararası 
Kuzey Ege Gömeç Heykel 
Sempozyumu kapsamında bir ay önce 
yontulmaya başlanan Marmara Adası 
mermerleri birer sanat eseri olarak 
“Gömeç Su Altı Heykel Galerisi”nde 
dalış tutkunları tarafından gezilecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
Gömeç Belediyesi, Marmara Adalar 
Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, 
Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve 
Burhaniye Ticaret Odası işbirliğinde 
gerçekleştirilen Uluslararası Kuzey Ege 
Gömeç Heykel Sempozyumu sona 
erdi. Balıkesir’in Değerleri temasıyla 
heykeltıraşlar elinde şekillenen 
Marmara mermerlerini Gömeç’in 
sualtı güzellikleriyle buluşturacak 
1. Uluslararası Kuzey Ege Gömeç 
Heykel Sempozyumu’nun galası 
gerçekleştirildi. Birbirinden kıymetli 
sanatçıların, Ömer Seyfettin’den 
Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a, Sarı 
Kız’dan Seyit Onbaşı’ya, zeytinden 
kuzuya kadar Balıkesir’in birçok 
değerinin yontulduğu heykeller, 

kısa bir sonra dalış tutkunlarının 
gözdesi olacak Gömeç Su Altı Heykel 
Galerisi’nde sergilenecek.

eserler sergiye ÇıKtı

Yaklaşık bir ay önce ilk çekici Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz’ın gerçekleştirdiği sempozyuma 
katılan sanatçılar; Özlem Şengönül, 
Özgür Canbaz, Hakan Şengönül, 
İmdat Avcı, Sevda Kocatepe, Dilşat 
Yiğitcan Akçayöz, Hakan Çınar, 
Serhii Sbıtnıev, Krill Grekov eserlerini 
tamamlayarak sergiledi. “Su Altı Heykel 
Galerisi”nde sergilenecek eserlerin 
açılışına; Balıkesir Vali Yardımcısı 
Ergün Güngör, Balıkesir Milletvekili 
Ensar Aytekin, Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol 
Şahin, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, 
Marmara Adalar Belediye Başkanı 
Süleyman Aksoy, Gömeç Belediye 
Başkanı Mehmet İrem Himam, 
Susurluk Belediye Başkanı Nurettin 
Güney, Ayvalık Belediye Başkanvekili 
Melih Arslan, Burhaniye Belediye 
Başkanvekili Çiğdem Karasakal Avcı 
ve çok sayıda sanatsever katıldı.

heyKel galerisi 
göz KamaŞtırıyor



Kent İçi Ulaşım

toPlu taŞımaDa 
DeĞiŞim ve DönüŞüm 
strateJileri!

UITP Türkiye Konferansı, 26-28 Mayıs 2021 tarihlerinde, dünyada 
500’den fazla şehirde toplu ulaşımda verimlilik, maliyet tasarrufu, 
stratejik planlama ve optimizasyon teknoloji, çözüm ve hizmetleri 
sağlayan, Optibus ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.
Dijital olarak 3 gün boyunca, gerçekleştirilen konferansın birinci 
bölümünde, “Verimli toplu taşıma hizmetleri için optimizasyon” teması 
ile toplu taşıma hizmetlerini nasıl daha efektif olabileceği detaylı 
olarak incelendi. Bu bölümde, tüm dünyayı 1,5 yıldır etkisi altına alan 
“COVID-19 Pandemisi” sonrasında “Yeni Normal” atmosferinde toplu 
taşıma hizmetlerinin optimize edilmesinin toplu taşıma işletmelerinin 

maliyetlerini nasıl azaltabileceği ve 
toplu taşıma kullanan yolcu sayısını 
nasıl arttırabileceği hakkında bir 
bölüm de yer aldı. ODTÜ Şehir ve 
Bölge Planlama öğretim görevlisi 
Prof. Dr. Ela Babalık’ın oturum 
başkanlığında gerçekleştirilen bu 
bölümde, Optibus Türkiye Strateji 
Danışmanı Ejder Ormancı, teknolojiye 
gereken önemi veren şirketlerin alt 
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yapılarındaki değişim ve dönüşüme 
değinirken, aynı zamanda insan 
yaşamını kolaylaştıran bir yaklaşım ile 
meselelere bakılmasının önemini öne 
çıkardı. Konferansın ikinci bölümünde, 
son yıllarda sektörün yakından takip 
ettiği “Sürdürülebilir kentsel ulaşımda 
temiz ve enerji verimli araçlar” konusu, 
Avrupa Komisyonu, Ulaştırma Politikası 
ve İklim Değişikliği Sektör Yöneticisi 
Dr. Göktuğ Kara’nın sürdürülebilir 
kentsel hareketlilik planları, AB’nin 
sürdürülebilir ulaşım politikaları ve 
elektrikli, hidrojen yakıtlı toplu taşıma 
araçları başlıklarında detaylandırılarak 
ele alındı. 

Kentsel ulaŞımın 
geleceĞi

Sanatçı Mehmet Can Reyhan da 
7 yaşından bu yana müziğinin 
içerisinde olan 27 yaşındaki bir 
müzisyen olarak salgın sürecinde 
maddi sıkıntılarla karşı karşıya 
kaldıklarını belirtti. Reyhan, “Sokak 
müziği Konferansın son bölümünde 
“Covid-19 Pandemi sonrasında 
kentsel ulaşımın geleceği” konusu, 
Türkiye’nin en büyük toplu taşıma 

oPtıbus haKKınDa

Optibus, şehirlerimizin kalbindeki en temel hareketlilik kaynağı olan toplu 
taşıma için en çok ihtiyaç duyulan yeniliklerden biri olan optimizasyon 
imkanı getiren, bulutta yerel bir yapay zekâ platformudur. Optibus, toplu 
taşımayı daha akıllı, daha iyi ve daha verimli hale getirmek ve nihayetinde 
hareket özgürlüğünü ve sürdürülebilir şehirleri beslemek için yapay zekâ, 
gelişmiş en uygun şekle sokma algoritmaları ve dağıtılmış bulut bilişimin 
sağlam bir kombinasyonunu kullanır. 2014 yılında kurulan bir SaaS şirketi 
olan Optibus, toplu taşıma hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmak ve 
işlemleri daha verimli hale getirmek için araçların ve sürücülerin hareketini 
planlayarak, dünya çapında 500’den fazla şehirde karmaşık toplu taşıma 
operasyonlarına güç vermektedir. Optibus, Dünya Ekonomik Forumu 
tarafından bir Teknoloji Öncüsü olarak ve Gartner tarafından Harika bir 
Satıcı olarak ilan edilmiştir.

işletmelerinin tepe yöneticilerinin 
katılımıyla, UITP Üyelik, Pazarlama 
ve Hizmetler, Kıdemli Direktörü, Kaan 
Yıldızgöz, oturum başkanlığında 
masaya yatırıldı. Bu son oturumda, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Metro 
İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi - İzmir 
Metro Genel Müdürü Sönmez Alev, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi - Eshot 
Genel Müdürü Erhan Bey, Bursa 

Büyükşehir Belediyesi - Burulaş 
Genel Müdürü Mehmet Kürşat 
Çapar ile Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi - Kayseri Ulaşım Genel 
Müdürü ve UITP Bireysel İşletmelerin 
Kurumsallaşması Komite Başkanı, 
Feyzullah Gündoğdu, pandemi 
sonrası kentsel ulaşımın geleceğini 
şekillendirecek zorlukları, en iyi 
uygulamaları ve çözümleri tartıştı.



YURT DIşINDAKİ TüRK BELEDİYE BAşK ANL ARI

yurt DıŞınDaKi türK 
beleDiye baŞKanları

Hannover ve Paris’te şu sıralar Türkiye’li belediye başkanlarının izleri 
görülüyor. Bize kilometrelerce uzak bu kentlerdeki başkanlar, hayal etmenin 
bir sınırının olmadığını kanıtlıyor…İşte o başkanların hikâyeleri…

hannover onay’ı
ÇoK sevDi!

Hannover Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak seçilen Belit Onay, 
70’li yıllarda İstanbul’dan Almanya’ya 
göç eden bir ailenin çocuklarından 
biri. Üniversite eğitimi sonrasında 
yavaş yavaş siyasi hayatına adım 
atmaya başlıyor Onay ve 2011 yılında 
Yeşiller Partisi’nden Belediye meclisine 
seçiliyor. Siyasi kariyeri 2013 yılında 
eyalet milletvekilliğine seçilmesiyle 
devam ediyor.  Onay daha sonra 
ise Almanya’nın Aşağı Saksonya 
eyaletinin başkenti Hannover’de 27 
Ekim’de yapılan Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçimine Yeşiller Partisi’nin 
adayı olarak giriyor ve birinci sırada yer 
alarak ikinci tura kalıyor.
Hannover’de belediye başkanlığı 
seçiminin ikinci turunda, Belit Onay 
oyların yüzde 52,9’unu aldı ve rakibi 
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) 
partinin adayı Eckhard Scholz’u geride 
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yurt DıŞınDaKi türK 
beleDiye baŞKanları

bıraktı. Scholz ise oyların yüzde 47,1’ini 
aldı.
Belit Onay, siyasete girişinin asıl 
nedenini ise Solingen katliamı olarak 
açıkladı.

solıngen Kırılma 
noKtası olDu

Solingen saldırısıyla ilgili Onay 
şöyle konuşuyor: “Küçüktüm ama 
o süreci gerçekten acı bir şekilde 
hatırlıyorum. Ailemin restoranı vardı. 
Üst katında da biz oturuyorduk. Çok 
göz önündeydik. Bu saldırılar sık 

sık oluyor mu diye onlarda da inanılmaz bir tedirginlik oldu. Doğu 
Almanya sınırına yakın bir yerde yaşıyorduk. Annem ve babam kendi 
aralarında “Bize de böyle bir saldırı olur mu? Ne yapalım?” diye 
konuşuyordu. Ben de bu tedirginliği az çok anlayabiliyordum. Bir 
anda doğup, büyüdüğüm kente ait değilmişim de bir yabancıymışım 
gibi hissettim. O zaman bende bir farkındalık uyandı. Bu güzel bir 
his değil tabii. Annem babam bunu kasıtlı olarak empoze etmek için 
yapmadı. Ama onlarda tedirgindi. Sonuçta genç bir çift, gelmişler 
Almanya’ya, bir hayat kurmaya çalışmışlar, aileleri olmuş ve bir anda 
hedef miyiz diye endişelendiler. Bir ara ciddi bir biçimde Türkiye’ye 
geri mi dönsek, çocuklarımız burada bir ayrımcılık yaşar mı, bu ilerde 
daha kötüye gider mi diye düşündüler. Teyzemin bizi aradığını, iyi miyiz 
diye sorduğunu hatırlıyorum. Sanki Almanya’da bir Türk avı başlamış 
gibi bir resim oluşmuştu onu da hatırlıyorum. Öte yandan güzel bir 
dayanışma ortamı da oluştu. Evimizin önünden insanların ellerine 
mumlar alıp ırkçılığa karşı protesto için geçtiğini hatırlıyorum. Duygusal 
anlamda bir git gel yaşadık. Bu bende farkında olmak için bir kırılma 
noktası yarattı.”
Onay seçimden bugüne kadar olan süreçte ise Hannover’de büyük 
işlere devam ediyor ve Hannoverlilerin sevgilisi olmaya devam ediyor.
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banliyo’Den 
brüKsel’e yolculuK
Fransa’da yerel seçimler ise Başkent 
Paris bölgesinde iki Türk aday Belediye 
Başkanı seçimlerden galibiyetle 
ayrılmıştı. İşte o başkanlar başarılı 
bir şekilde görevlerini sürdürüyorlar. 
Bağımsız aday Metin Yavuz, Paris’in 
Valenton bölgesinde seçilmişti. Daha 
sonra ise Paris’in en kalabalık bölgesi 
15. Bölge Belediye Başkanlığına Anyes 
Evren seçildi.
Yüzde 53 oy oranıyla birinci oldu. 
Evren önceden bu bölgede başkan 
yardımcılığı da yaptı. Ayrıca kendisi 
daha önce Avrupa Parlamentosu’na 
da girmeyi başardı. Şimdiyse 250 bin 
kişilik 15. Bölgenin belediye başkanı 
olarak görev yapacak. 48 yaşındaki 
Evren, Fransa’ya göç eden tüccar 
bir baba ve ev kadını bir annenin 
9 çocuğundan biri, kendisinin iki 
çocuğu var. Le Parisien gazetesi son 
olarak Evren ile ilgili “zor koşullardaki 
banliyöden Brüksel’e giden yolculuk” 
başlığı ile verdiği makalede, başarılı 
Türk kökenli kadının Fransa’da göç 
ve uyum konusunda kesin bir başarı 
öyküsü olduğu yorumunu yapıyor.
Evren’in “sarışın, şık bir Parisli kadın” 
olarak tanımlandığı makalede, siyaset 
basamaklarını tırmanmasının hiç kolay 
olmadığı, parti içinde hem kadın hem 
de göçmen olarak çok mücadele 
vermesi gerektiği kaydedildi.

siyasete Damga    
vuran KaDın
Agnes Evren, bir dönem Maliye ve 
Ekonomi Bakanı olarak görev yapan 
François Baroin ve Paris Bölgesi Meclis 
Başkanı Valerie Pecresse’in de büyük 
desteğini alıyor. Evren’in önümüzdeki 
dönem Fransız siyasetine damga 
vuracağına kesin gözüyle bakılıyor.
Evli ve 14 ile 11 yaşlarında bir kız bir 
erkek çocuk sahibi olan politikacı, 
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ailesinin siyaset dünyasındaki kariyerine 
büyük destek verdiğini belirtirken, son 
yıllarda aşırı sağ ve aşırı sol uçların 
gücünü artırdığı Avrupa’nın çok daha 
iyisini hak ettiğini getiriyor. 
Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi de 
olan Evren, “Fransız siyasetindeki 

istikbal vaat eden en etkili kadın 
ödülüne” de 2019 yılında aday 
gösterildi.
Evren, Fransız siyasetindeki son dönemde 
isminden oldukça sık bahsettiren genç bir 
politikacı olarak ön plana çıkmaya devam 
edecek gibi görünüyor. 
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KISA HABERLER

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi

Ankara Keçiören 
Belediyesi

baŞKentliler otobüslere KavuŞtu

organiK atıKtan gübreye DönüŞüm

Ankara’da en son otobüs alımının 2013 
yılında gerçekleştiğini ve hizmet veren 
mevcut otobüslerin dünyaya kıyasla 
iki kat daha yaşlı olduğunu her fırsatta 
vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın, yeni otobüs 
alımı için ısrarlı mücadelesi sonuç 
verdi. 9 Nisan 2021’de gerçekleşen son 
ihale ile fiyat tekliflerinin alınmasının 
ardından kazanan firmalarla sözleşme 
imzalandı. İmza töreni öncesi otobüs 
alım süreciyle ilgili olarak “İlkelerimiz 
doğrultusunda, halka hizmet yolunda 
bir aşamayı daha geçiyoruz” diyerek 
sözlerine başlayan Yavaş, şöyle 
konuştu: “Göreve geldiğimizde çarpık 

bir tablo ile karşılaştık. 2013 yılından 
günümüze kadar Ankara nüfusu yüzde 
12 artarken, EGO Genel Müdürlüğü 
bünyesindeki faal araç sayısı yüzde 21 
düşmüş. Kaynaklar, toplu taşıma lehine 
kullanılsaydı, hem hemşerilerimizin 
ulaşımdaki sıkıntıları azalacak hem de 
otobüs filomuz genişleyip yenilenmiş 
olacaktı. Hep söylüyoruz ve söylemeye 
devam edeceğiz: Bizim önceliğimiz 
insan… Onu nasıl huzurlu kılarız, hayatını 
nasıl kolaylaştırırız, refahını nasıl artırırız, 
sağlığını nasıl koruruz, hizmet ederken 
doğayı nasıl koruruz ve ayrımcılık 
yapmadan nasıl hizmet götürürüz? diye 
düşünüyoruz.”

Keçiören Belediyesi, yaz mevsiminin 
gelmesiyle birlikte artan sebze ve meyve 
çeşitliliğine paralel olarak oluşan organik 
atıkların değerlendirilmesi için kompost 
ünitesini devreye soktu. Bu kapsamda 
organik atık getiren vatandaşlara 
organik gübre hediye ediliyor. Keçiören 
Belediyesi ayrıca ilçedeki semt 
pazarından temizlik ekiplerince toplanan 
sebze ve meyve atıklarını da gübre 
üretim merkezindeki kompost ünitesiyle 
çevre dostu gübre haline getiriyor. 

Burada üretilen gübreler de ilçenin 
dört bir yanındaki park ve bahçelerde 
kullanılıyor. Keçiören Belediye Başkanı 
Turgut Altınok, kompost ünitesinde 
kışın aylık ortalama 450 kilogram yazın 
ise 1 tona yakın birinci sınıf organik 
gübre üretildiğini belirti. Altınok, üretim 
fazlası gübrelerin depolanarak daha 
sonra kullanıldığını bu sayede de 
belediye hizmetlerinde kullanılan gübre 
giderlerinin tasarruf sağlandığını kaydetti.
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TEMMUZ 2021

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi

DoKuz vaPura ÇocuK oyun alanı

Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediyesi

battalgazi Daha KonForlu olacaK

Altyapı çalışması ve doğal nedenlerden 
dolayı bozulan Darıca ilçesi Kazım 
Karabekir Mahallesindeki Battal Gazi 
Caddesi’ndeki yolda üstyapı çalışması 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
tarafından bölümler halinde devam 
ettiriliyor. Bölgede yaşayan vatandaşların 
yoğun olarak kullandığı caddenin Nene 
Hatun Mezarlığı tarafındaki kısmında 
tresman çalışması gerçekleştiriliyor. 
Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde 
sürdürülen üstyapı çalışmasında ekipler, 

Sokulu Caddesi – Ertuğrul Caddesi 
arasındaki kısımda mesai harcıyor. 
Çalışma dahilinde tresman kazısı 
yapılıyor. Daha sonra ise caddede 
sıra ile PMT ve asfalt serimi yapılacak. 
Battal Gazi Caddesi’nde yapılan 
üstyapı çalışması ile bölgede yaşayan 
vatandaşların yol konforu arttırılmış 
oluyor. Çalışmalar kapsamında daha 
sonra Ertuğrul Gazi Caddesi ile Tuzla 
Caddesi arasındaki kısımda üstyapı 
çalışması gerçekleştirilecek.

İBB Şehir Hatları AŞ, İstanbulluların deniz 
ulaşımını daha fazla kullanmaları için 
çalışmalarını sürdürüyor. Yeni hatlarla 
ulaşım ağını genişleten Şehir Hatları AŞ, 
çocukları da unutmadı. Küçük yolcuların 
keyifli, eğlenceli bir deniz yolculuğu 
yapması için vapurlara kurulan oyun 
alanları dokuza ulaştı. Çocukların ruhsal 
ve zihinsel gelişimine katkıda bulunacak, 
yaratıcılıklarını besleyecek ahşap ve 
el yapımı oyuncaklar özenle seçilerek 
yerleştirildi. Çocuklara denizi, deniz 
ulaşımını sevdirmeyi amaçladıklarını 

belirten Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü 
Sinem Dedetaş, “Deniz ulaşımının daha 
fazla kullanılmasını istiyoruz. Çocukları 
da bu işin bir parçası olarak görüyoruz. 
Deniz sevgisini biraz daha iyi verebilmek 
için vapurlarda oyun alanları düşündük. 
İlk olarak Moda Vapuru’nda uyguladık. 
Sekiz vapurumuza daha ilave ederek 
dokuz vapurumuzda çocuk oyun 
alanı oluşturduk. Küçük yolcularımızın 
vapurlarımızdan güzel anılarla inmesini 
ve tekrar binmek için can atmasını 
istiyoruz” dedi.
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi

eKoloJi iÇin teKnoloJiK hamle

minimum enerJi maKsimum tasarruF

Aydin Büyükşehir Belediyesi (ABB) 
üretken belediyecilik anlayışı ve ekolojik 
yasam için temiz çevre hedefiyle 
çalışmalarını hızla sürdürüyor. Dağları, 
ovaları, gölleri, nehirleri ve denizi 
ile Ege’nin tüm güzelliklerini içinde 
barındıran Aydin’i korumak için projeler 
geliştiren Büyükşehir Belediyesi, kendi 
ürettiği araçlarla bu projeleri daha 
ekonomik ve işlevsel hale getiriyor. 
Teknolojinin sunduğu imkânlarla 
denizcilik bilgilerini bir araya getiren 
ekipler, önceki yıllarda deniz temizleme 

aracı üretmişti. Ardından yüzer kepçe 
imal ederek çalışmaların sürdüren 
Denizcilik Dairesi ekipleri, şimdi de su 
altı drone imal etti. Dalgıçların su altında 
geçirdikleri sürenin ve inebildikleri 
derinliğin sınırlı olmasından dolayı, su 
altı dronu ile daha uzun sürelerde ve 
derinliklerde inceleme yapılacak. Su 
altındaki kirliliğin kontrolü, doğal yaşamın 
takibi ve arama-kurtarma çalışmalarında 
da bu aracın önemli katkılarda bulunması 
bekleniyor.

Bursa’nın daha sağlıklı bir kent olması 
hedefiyle çevre yatırımlarına büyük önem 
veren, son yıllarda küresel bir sorun 
haline gelen iklim değişikliğiyle mücadele 
konusunda ulusal ve uluslararası adımlar 
atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
çevreci adımlarına bir yenisini daha 
ekledi. Daha önce dünyada 50’den 
fazla ülkede 250 binden fazla binanın 
sahip olduğu, ‘Yeşil Bina’ projesine 

dahil olan ve doğal kaynakların 
korunması, su, enerji ve hammadde 
tasarrufu sağlanması gibi kriterleri 
başarıyla geçerek yeni hizmet binası 
için ‘Yeşil Bina’ sertifikası almaya hak 
kazanan Büyükşehir Belediyesi, şimdi 
de ‘Enerji Yönetim Birimi Yönergesini 
hazırladı. Söz konusu yönerge, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
onaylanarak yürürlüğe girdi.

Aydın Büyükşehir 
Belediyesi
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Tokat Belediyesi

üretici KaDınlar ProJesi

özel ÇocuKlar Doyasıya eĞlenDi

Kadın istihdamı ve kadınların üretim zincirinde olabilmesi için farklı projeler 
gerçekleştiren Samandağ Belediyesi  ilçede bir projeyi daha hayata geçiriyor. 
Kadınların el emeği göz nuru ile ürettiği dekoratif ürünler, ev yemekleri, çiçek, ahşap, 
kumaş, takı ve aksesuar, giyim, el örgüsü, organik sebze meyve, seramik, mum, 
sabun vs. gibi ürünleri tüketiciyle buluşturma konusunda yaşadığı problemleri ortadan 
kaldırmak ve ürünlerin satışını sağlayabilmeleri için Samandağ Belediye Başkanı 
Av. Refik Eryılmaz’ın talimatları doğrultusunda  “Üretici Kadınlar Pazarı” açıldı. Her 
hafta Cumartesi Günü Atatürk Mahallesi’nde bulunan Samandağ  Semt Pazarı’nda 
kurulacak olan Üretici Kadınlar Pazarı’nda sadece kadın üreticilerin kurduğu tezgahlar 
olacak ve pazarda satış konusunda kadın üreticilerden herhangi bir ücret talep 
edilmeyecek.

Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gümenek Mesire 
alanında Özel Çocuklar için şenlik düzenlendi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 
Gümenek Mesire alanında düzenlenen etkinliğe katılarak, özel çocuklar ve aileleriyle 
bir araya geldi. Mesire alanında kurulan stantları tek tek ziyaret ederek, çocuklar ve 
aileleriyle buluşan Başkan Eroğlu, Tokat’ın engelli bireylerin dostu bir şehir olduğunu 
söyledi.
Eroğlu, “Bu bir başlangıç, bundan sonra da yaz boyunca telafi eğitimlerinden 
istifade edebilecekler. Bugün onların tatil günü, piknik ve eğlence günü. Tokat onları 
çok seviyor, bizler onları çok seviyoruz. Onun için Tokat’ta “Bir Gün Değil Her Gün 
Farkındalık” diyoruz. Onların her zaman yanındayız. Onların daha güzel daha iyi 
eğitim almalarını sağlamaya, daha güzel bir şehirde yaşamalarını sağlamanın gayreti 
içerisindeyiz.” dedi.

Hatay Samandağ 
Belediyesi



43MAYIS/HAZİRAN 2021

Söyleşi KISA HABERLER

Çorum 
Belediyesi meyDana yeni bisiKlet ParKı

Bolu Belediyesi Şehir lavantalarla DonatılDı

Bolu Belediyesi peyzaj çalışmaları kapsamında bu yıl şehrin dört bir yanına 
yüzbinlerce gül ve lavanta dikti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince cadde, 
kavşak ve yol kenarlarına dikilen güllerin ve lavantaların açmasıyla şehir merkezi 
adeta rengarenk oldu. Hepsi birbirinden güzel açan gülleri ve lavantaları gören 
vatandaşlar, peyzaj çalışmalarına tam not vererek, güllerle fotoğraf çektiriyor. 
Gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları hakkında bilgiler veren Bolu Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlü Aylin Aydın, yüz binlerce bitkiyi toprakla buluşturduklarını ifade 
ederek, “Bu arttırdığımız yeşil alanlarda yediveren güller, peyzaj süs bitkileri ve tıbbi 
aromatik bitkileri kullandı. Toprakla buluşturduğumuz tüm bitkilerimiz çevre ve doğa 
dostudur. Hiçbirinin fitokimyasal etkisi bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Çorum’da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürüten belediye, 
Kadeş Barış Meydanına iki katlı, yeni nesil bisiklet parkları monte etti. Konuyla ilgili 
açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcımız Lemzi Çöplü, bisiklet kullanımını 
teşvik etmek ve şehir içi ulaşımda bisikletlerin payını artırarak trafiği rahatlatmak 
için ÇORBİS’i hayata geçirdiklerini söyledi. Çöplü, “Vatandaşlarımız şahsi 
bisikletlerini ücretsiz koyabilecek iki katlı bisiklet parkının ilk etabını Kadeş Barış 
Meydanına kurduk. Meydanımızın 2 farklı noktasında yer alan bisiklet parkımızdan 
hemşehrilerimiz rahatlıkla faydalanabilirler, talep gelmesi doğrultusunda Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğümüzce teknik değerlendirmesi yapılarak, şehir geneline iki katlı 
bisiklet parklarını yaygınlaştıracağız.” dedi.
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Nevşehir Ürgüp 
Belediyesi sPor KomPleKsi ÇalıŞması baŞlıyor

İstanbul Sarıyer 
Belediyesi 30 yıllıK su sorunu Çözülüyor

Sarıyer Merkez Mahallesi Meserburnu ve Piyasa Caddeleri ile Çayırbaşı Caddesinde 
yapılan atık su hattı çalışmaları devam ediyor. Çevre sağlığını olumsuz etkileyen atık 
suların boğaza girişini engellemek için yapılan 2 bin metre uzunluğundaki çalışma 
tamamlanınca atık sular denize karışmadan Baltalimanı Atık Su Arıtma Tesisi’ne 
ulaştırılacak. Çalışmaları yerinde denetleyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç, “Sarıyer artık büyükşehir ile tanıştı. Ben müdürlerimize, daire başkanlarımıza 
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sarıyer’in uzun yıllardır devam 
eden bir sorununu İSKİ çözüyor. Evsel atıklar denize akıyordu, şimdi ise kanallara 
toplanarak kollektörler vasıtasıyla atık su arıtma tesislerine gönderiliyor. Biz geçmiş 
dönemde anlattığımızda önemsenmiyordu. Bizler bunu anlatmak zorundayız. Bizim 
yetki alanımızda olmadığı için Sarıyer’in en bakımsız yerleri sahillerdi. Ama şimdi 
ekiplerimiz geldi, çok önemli çalışmalarla hem köyler bölgesindeki altyapı sorunlarını 
hem de buradakileri gidereceklerini söylediler.” dedi. 

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu tarafından sözü verilen spor kompleksi çalışmalarına kısa sürede 
başlayacaklarını açıkladı. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk bugün Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman 
Şahin’i misafir etti. Aktürk beraberinde AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman 
ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ile birlikte spor kompleksinin 
yapılması planlanan alanı gezerek incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Aktürk 
açıklamasında, “İki hafta önce Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu‘dan sözünü aldığımız, “Spor Kompleksi” projemizi yerinde incelemek 
üzere Yatırım İşletmeler Genel Mdr.Yrd. Prof.Dr Süleyman Şahin’i Ürgüp’ümüzde 
ağırladık. En kısa sürede protokolümüzü imzalayıp çalışmalara başlıyoruz” dedi. 
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İzmir Buca 
Belediyesi

ÇanKaya halKın yanınDa

DeĞirmen yeniDen hayat bulDu

Çankaya Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine verdiği Halk Kart, başvuruları 
değerlendirilerek ekonomik ve sosyal koşulları kabul gören kişilere dağıtıldı. 8. Dönem 
başvuruları tamamlanarak ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 245 haneye daha Vedat 
Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu’nda pandemi önlemleri alınarak Halk Kart verildi. 
Banka kartı uygulaması ile hesabına yatan 600 lirayı her türlü ihtiyacı için kullanabilen 
vatandaşlar uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdiler. Çankaya Belediye 
Başkanı Alper Taşdelen “Biz, ‘Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir’ anlayışı ile hizmet 
ediyoruz. Göreve geldiğimde Belediyenin kaynaklarını halkımız için harcayacağımızın 
sözünü vermiştim. Halk Kart uygulaması bu sözün en güzel örneği. Belediyecilik 
dertlere derman olmaktır biz de bu Halk Kart ile dertlere derman olabiliyorsak ne 
mutlu bize. Şu an itibariyle 1.250 hanenin yararlandığı Halk Kart’ı vatandaşlarımızın iyi 
ve sağlıklı günlerde harcamalarını diliyorum.” dedi.

Buca Belediyesi, Dokuz Çeşmeler ile özdeşleşen Cumhur Asparuk Meydanı’ndaki 
su değirmenine yeniden hayat verdi. Meydanın peyzaj düzenlemesini yapan ekipler, 
uzun yıllardır çalışmayan su değirmenini yeniden çalıştırarak estetik bir görünüm kattı. 
Yaptığı özel dokunuşlarla kent estetiğini yeniden canlandıran Buca Belediyesi, Dokuz 
Çeşmeler’deki su değirmenine hayat verdi. Buca Belediyesi tarafından ilçedeki 
park, bahçe ve meydanlarında başlatılan bakım çalışmaları kapsamında, Adatepe 
Mahallesi’nde yer alan Orgeneral Cumhur Asparuk Meydanı’nı yeniden canlandırdı. 
Meydanın peyzaj çalışmasını sürdüren ekipler, Buca’nın tarihi anıt çeşmesi Dokuz 
Çeşmeler ile özdeşleşen ve uzun yıllar çalışmayan meydandaki su değirmenin 
tamirini gerçekleştirdi. Tamirin ardından yeniden dönmeye başlayan değirmen çarkı, 
aydınlatma çalışmalarıyla gece gündüz meydana yepyeni bir hava kattı. 

Ankara Çankaya 
Belediyesi
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İStANbul büyükŞEhİr bElEdİyESİ

İStANbul bEyoğlu bElEdİyESİ

tenis Kortları yenilenDi

engeller sPorla KalKıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda 
bulunan Maltepe Sahil Spor Tesisi’nde 
yenileme çalışması yürüttü. Tenis 
kortlarındaki dönüşüm faaliyetleri 
kapsamında kortların üzeri ve çevresi 
tamamen kapatıldı. Zeminin genişletilerek 
yenilendiği tesiste, ulusal ve uluslararası 
müsabakaların izlenebilmesi için 1056 
kişilik bir tribün yapıldı. Bu eklemeyle 
birlikte kortlar, her türlü hava koşulunda 
yılın 365 günü kullanılabilir duruma getirildi. 
Tenise ilgi duyanlar için cazibe merkezi 
olacak, tenise de ilgiyi artıracak tesis, İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretiyle 
hizmete açılacak. Farklı yaş gurubundan 
tenisçilerin karşılaşacağı gösteri maçına 
da sahne olacak etkinlik 10 Haziran 
2021’de gerçekleşecek.

Beyoğlu’nda engelli bireylerin sosyal 
hayata katılmalarını ve fiziksel aktivitelerini 
doğru şekilde yapabilmelerini sağlamak 
amacıyla ‘Engel Yok Spor Var’ projesi 
hayata geçirildi. Beyoğlu Belediyesi 
ve Haliç Üniversitesi iş birliğinde 
gerçekleştirilen proje ile cimnastik, plates, 
step aerobik ve beceri koordinasyonu 
branşlarında engelli vatandaşlara özel 
spor eğitimleri veriliyor. Uzman eğitmenler 
eşliğinde spor yapma imkanı bulan 
dezavantajlı vatandaşlar, aktif ve formda 
bireyler olarak hayatın olağan akışına 
adapte olma fırsatı yakalıyor. Spor 
eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşlar 
kursiyer.beyoglu.bel.tr adresinden ücretsiz 
olarak kayıt yaptırabiliyor.
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ANtAlyA büyükŞEhİr bElEdİyESİ 

hAtAy büyükŞEhİr bElEdİyESİ

güreŞÇiler maDalyaları toPlaDı

hatay tesisleri büyülüyor

Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek’in 
ata sporu yağlı güreşlere 
sağladığı destek sayesinde 
özellikle altyapıdan yetişen 
geleceğin Başpehlivanları 
Kumluca Yağlı Güreşleri’nde 
madalyaları topladı. 2021 Yılı 
Geleneksel Kumluca Yağlı 
Güreşlerinde ASAT Spor 
Kulübü adına güreşen Deste 
Orta Boyda Bayram Berk 
Karacan ikinci,  İlker Durmuş 
üçüncü oldu. Deste Büyük 
Boyda Muhammet Ocak 

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve 
Yaşam Merkezi, kapılarını bu kez İzmir Ataşehir 
Adaspor Akademi Kulübü Su Topu Takımı için açtı. 
İzmir temsilcisi, yeni sezon öncesi antrenmanlarını 
yapmak için Hatay’a geldi. Pandemi nedeniyle 
1 buçuk yıl aradan sonra antrenman ve hazırlık 
maçları yapmak üzere Hatay’a geldiklerini 
söyleyen takım antrenörü ve aynı zamanda U17 
milli takım antrenörü olan Özgür Kahraman, 
HBB’nin tesisine hayran kaldıklarını vurguladı. 
Kahraman “Ülkemizde sporun gelişmesini 
istiyorsak böyle bir tesisin her şehirde olması 
gerekir. Burası sadece bir tesis değil adeta sporcu 
fabrikası. Bize bu güzel imkânları sağlayan kulüp 
yöneticilerine, meslektaşım Mustafa Savaş’a ve 
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a 
teşekkür ederim” dedi.

birinci olarak Küçük Orta 
Küçük Boya atladı. Deste 
Büyük Boyda Berkay Bülüç 
üçüncü oldu. Küçük Orta 
Küçük Boyda Erkan Taş birinci 
olarak Küçük Orta Büyük 
Boya atladı. Küçük Orta Büyük 
Boyda İmran Vardi ise üçüncü 
oldu. Büyük Orta Boyda Enes 
Doğan birinci olarak bundan 
sonraki güreşlerde başaltı 
kategorisinde güreşmeye hak 
kazandı. Başaltında ise Yusuf 
Can Zeybek birinci oldu.
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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBANSPOR HABERLERİ

GAzİANtEp büyükŞEhİr bElEdİyESİ

ordu büyükŞEhİr bElEdİyESİ

genÇler turnuvaDa göz DolDurDu

heDeF su sPorlarının merKezi olmaK

“Spor Dostu Kent” düsturundan 
hareketle Gaziantepli gençlere 
sporu sevdirmeyi amaçlayan 
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye 
Atletizm Federasyonu’nun 
düzenlediği Türkiye U20 
Şampiyonası’nda kadın 
atletleriyle göz doldurdu. 28-30 
Mayıs tarihleri arasında Bursa’da 
organize edilen şampiyonada 
4x400 metre bayrak yarışında 
büyükşehir spor kulübü adına 
piste çıkan Neslihan Toktaş 
, Hatice Kılıç, Safiye Çiçek 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 
özel önem verdiği ve Ordu’yu ulusal ve uluslararası kano, 
yelken gibi spor dallarında yarışmaların yapılabileceği bir 
merkez haline getirecek olan Durgun Su Sporları Merkezi’nde 
incelemelerde bulundu.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 
Ordu’yu 3 ay değil 12 ay yaşanabilir bir şehir haline getirmek 
amacıyla ulaşımdan alt yapıya, turizmden tarıma birçok alanda 
başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Başkan 
Güler’in sportif faaliyet olarak sadece denize girip çıkmanın 
ötesine denizleri de daha verimli kullanmak, su sporlarında 
Ordu’yu çekim merkezi yapmak hedefiyle Gülyalı ilçesinde 
temellerini attığı Durgun Su Sporları Merkezinde ise hummalı bir 
çalışma yürütülüyor.

ve Yağmur Alkan’dan oluşan 
bayrak takımı, 4 dakika 46 
saniye 62 saliselik derecesiyle 
Türkiye üçüncüsü oldu.
Yarışma sonrasında kentte 
7’den 70’e herkese spor 
kültürünü aşılayan Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu başarı da 
önemli pay sahibi olduğunu 
ifade eden Gazi şehirli atletler, 
Gaziantep’e dereceyle 
dönmenin kendileri için büyük 
bir mutluluk olduğunu söyledi.






