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SOSYAL SORUMLULUK
ABB’den 28 parka şarj istasyonu|

ÇEVRE
Bornova’da hedef: Sıfır atık!

SPOR
Judoculardan Romanya’da büyük başarı

| KÜLTÜR SANAT
Kocaeli’de müzik nefessiz kalmıyor

| |



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’yeTürkiye’ye
bakınbakın



Kentlerin Gençliği

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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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN

Her yıl yaşadığımız kabus 
yine geldi, kapımızı çaldı… 
Ama bu kez çok büyük bir 
şiddette geldi… Ormanlarımız, 
ciğerlerimiz günlerce yandı. 
Canlılarımız yaşam alanlarını 
kaybetti. Türkiye günlerce 
nefessiz kaldı, biz nefessiz 
kaldık…

Manavgat’taki yangının 
sönmesini beklerken birer 
birer yeni yangınlar çıktı. 
Elimiz kalbimizde yangınların 
sönmesini bekledik…
Hepimizin kalbi günlerce bir 
attı…

Belediyeler, halkla birlikte 
hemen yangın alanlarına koştu, 
söndürme çalışmalarına katıldı. 
Türkiye adeta kenetlendi, 
büyük bir dayanışma örneği 
sergilendi…

Tam yangınlar bitti derken…

Bu kez de Batı Karadeniz’de 
sel felaketleriyle karşılaştık. 
Taş üstünde taş kalmadı… 
Kastamonu, Sinop ve Bartın’ı 

etkileyen sellerde 80’den fazla 
canımızı kaybettik, 200’den 
fazla insanımız da yaralandı. 
Yangınlarda olduğu gibi sel 
felaketinde de belediyelerimiz 
çok büyük bir dayanışma 
örneği sergiledi.

Bizim de bu sayımızda kapak 
konumuz dolayısıyla ‘Kentlerde 
seller ve yangınlar’ oldu. Bu 
felaketlere dair tüm detayları, 
çalışmaları dergimizde 
bulabileceksiniz…

Şimdi hep birlikte yaraları 
sarma zamanı… 

Bir ülkenin, bir kentin 
geleceğidir gençlik. Her zaman 
gençliği sevmek, saymak, 
onları önemsemek, değer 
vermek ve dinlemek gerek. 
Gençlere değer verdiğimiz 
zaman kentler güzel olur… 
Türkiye güzel olur... Özelkalem 
Çarşamba Oturumları’nda; 
Kentlerin Gençliği’ni, Gençler 
için kentlerde neler yapıldığını, 

Kentlerde gençleri koruyup 
kollayan, seven sayan, kenti 
gençlere emanet etmek üzere 
planlar yapan yerel yöneticiler, 
uzmanlarla konuştuk. 
Konuklarımız Marmara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ömer Faruk Gençkaya, 
Kuşadası Belediye Başkan 
Yardımcısı Seyfi Seyhan 
Süvari, Habitat Derneği Kurucu 
Başkanı Sezai Hazır oldu…

Belediyelerden haberler ve 
birçok alana dair içeriklerle son 
sayımızla karşınızdayız…

İyi okumalar…

Saygılarımla…

ERENGÜL BİLENSER
erengulbilenser@epr.com.tr





Kapak Konusu KENTLERİN ORMANL ARI YANIYOR

KENTLERİN 
ORMANLARI 
YANIYOR 

Her yaz yaşadığımız kabus yine geldi; ama bu kez çok 
büyük bir şiddette geldi. Ormanlarımız günlerce yandı. 

Canlılarımız yaşam alanlarını kaybetti. Manavgat’taki yangının
sönmesini beklerken birer birer yeni yangınlar çıktı.

Belediyeler, halkla birlikte hemen yangın alanlarına koştu, söndürme
çalışmalarına katıldı. Türkiye adeta kenetlendi, yangın bölgeleriyle

kalbimiz bir attı. Şimdi hep birlikte yaraları sarma zamanı… 
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Kapak Konusu
KENTLERİN ORMANL ARI YANIYOR / MANAVGAT

Türkiye 
Manavgat ile 
tek yürek oldu

Antalya’nın Manavgat 
ilçesinde 28 Temmuz günü 
başlayan ve 10 gün sonra 
220 saatte kontrol altına 
alınabilen Türkiye’nin en 
büyük yangın felaketinde, 
60 bin hektar ormanlık 
alanımız zarar gördü. 
Ancak Manavgat’ı kasıp 
kavuran yangın felaketinin 
ilk gününde Manavgat 
Belediyesi tarafından 
Atatürk Kültür Merkezi’nde 
oluşturulan Yangın 
Dayanışma Merkezi’ne 
Türkiye’nin 81 ilinden 
yardım yağdı. Türkiye’nin 
kalbi günlerce Manavgat’la 
attı. Birçok il ve ilçe 
belediyesi Manavgat’a 
dayanışma elini uzatmayı 
bildi. 



Kapak Konusu
KENTLERİN ORMANL ARI YANIYOR / MANAVGAT
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Manavgat’ın 10 günlük
felaketi Manavgat’ta 28 Temmuz günü başlayan ve

10 gün sonra 220 saatte kontrol altına 
alınabilen Türkiye'nin en büyük yangın 

felaketinde, 60 bin hektar ormanlık alan zarar gördü.

Manavgat’ta 28 Temmuz günü saat 
11.30’da 4 farklı noktada başlayan 

orman yangınları… Sınır ilçeler Akseki, 
Gündoğmuş, İbradı ve Alanya’nın bazı 

mahallelerine de sıçradı. Yangınlar, 
Antalya’nın Manavgat, Akseki, 
Gündoğmuş, İbradı ve Alanya 

sınırlarında 21 farklı noktada 
günlerce sürdü, bu ilçelerdeki 

59 mahalle büyük zarar gördü. 
220 saat süren mücadele 

sonrasında 6 Ağustos günü 
saat 15.30’da kontrol altına 

alınabildi. Yangınlarda 60 
bin hektarlık alanın kül 

oldu. Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası (ATSO) 
Başkanı Davut Çetin, 

Antalya’nın 1 milyon 146 
bin hektar orman arazine 
sahip olduğunu söyledi: 

“Bunun 500 bin hektara yangını 
verimsiz, yani makilik alanlardan 

oluşuyor. 600 bin hektarın üstünde 
ise verimli ormanımız var. Tahminlere 
göre 60 bin hektar civarındaki verimli 
ormanlarımız yandı. Çünkü en verimli 

ormanlar Manavgat bölgesindeydi” 
dedi.

MANAVGAT BÜYÜK 
ZARAR GÖRDÜ

60 bin hektar alanda yok olan 
ormanla birlikte milyonlarca canlının 

ve ağaçların yok olduğuna işaret eden 
Davut Çetin, ormandaki kayıplarla ilgili 

ekonomik değer belirlemenin mümkün 
olmadığını belirterek, “Bir ağacın, 

ormandaki binlerce canlının ekonomik 
değeri diye bir şey söz konusu olamaz 

tabi ki. Bir ağacın, sincabın değeri 
nasıl ölçülebilir? 7 vatandaşımız, 

binlerce çiftçimiz hayvanı ve orman 
canlımızı maalesef kaybettik” diye 
konuştu. Yangınla mücadelede 8 

uçak, 2 İHA, 19 helikopter, 2 yönetim 
helikopteri, 1 insansız helikopter, 
1915 araç ve 8 bin 155 personel 

görev aldı. Yangının söndürülmesi 
ve yaraların sarılması için binlerce 
köylü, hem Antalya ve ilçeleri hem 

de Türkiye’nin birçok ilinden bölgeye 
gelen gönüllülerle büyük bir seferberlik 
örneği sergiledi. Başta orman ve itfaiye 

ekipleri olmak üzere hem çalışanlar 
hem de gönüllüler günlerce uykusuz 

veya birkaç saatlik uykuyla yorgun bir 
şekilde mücadeleyi bırakmadı. Yangın 
söndürme uçakları ve helikopterlerinin 
10 gün süren mücadelesinde günlük 

ortalama 1600- 1650 civarında olmak 
üzere toplamda 160 bini aşkın sorti 
yapıldı. Hava araçları, deniz, yangın 
söndürme havuzları ve barajlardan 

aldığı tonlarca suyu havadan 
bırakarak, özellikle arazi şartlarının 

çok engebeli oluğu alanlardaki ateşin 
söndürülmesini sağladı. 
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Kapak Konusu
KENTLERİN ORMANL ARI YANIYOR / MANAVGAT

Manavgat’ı kasıp kavuran yangın 
felaketinin ilk gününde Manavgat 
Belediyesi tarafından Atatürk Kültür 
Merkezi’nde oluşturulan Yangın 
Dayanışma Merkezi’ne Türkiye’nin 
81 ilinden yardım yağdı. Su, içecek, 
buz, kuru gıda, saman, hayvan 
yemi, kıyafet gibi malzemelerinin 
tasnif ve dağıtım işlerini ise bele-
diyenin koordinasyonunda çalışan 
gönüllü gençler yaptı. Manavgat 
Belediyesi çalışanları ve binler-
ce gönüllü vatandaş ve özellikle 
gençler afet yerlerine acil bir şekilde 
yetiştirmek suretiyle kuru gıda, 
kumanya, buz, su, içecek, saman 
balyası, hayvan yemi, kullanılmamış 
elbise, oyuncak, gibi temel ihtiyaç-
ları kapsayan malzemeleri paketle-
yerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve 
yangında çalışan görevlilere hızla 
ulaştırdı. Sosyal medya duyuru-
sunun ardından Türkiye’nin dört 
bir yanından Manavgat’a yardım 
göndermek isteyen vatandaşlar, 
tırlar dolusu temel gıda malzemesi, 
soğutucu araba, kamyon, saman 
balyası ve hayvan yemi göndererek 
yaraların sarılmasına destek verdi. 

BAŞKAN SÖZEN’DEN 
BÜYÜK ÖZVERİ

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü 
Sözen ise 10 gün boyunca adeta 
uyumadı. Sürekli yangın 

Belediyeden yangına 
karşı büyük mücadele
Manavgat Belediyesi 10 günlük felakette adeta seferber oldu. Şimdi Manavgat 
yaralarını sararken, Başkan Şükrü Sözer Manavgatlıları bir an olsun yalnız 
bırakmadı.



Kapak Konusu
KENTLERİN ORMANL ARI YANIYOR / MANAVGAT

bölgelerinde olan Sözen Manavgatlıları yalnız bırak-
madı. Sözen’in yangınlar sırasında “Çaresiz kalmanın 
ne anlama geldiği gördüm. Anlatılmaz, çok hızlı 
yürüyor. Bir bakıyorsunuz, 5 dakika içinde 3 kilometre 
yürümüş, 4 kilometre yürümüş. Korkunç bir duman 
var. Lokasyon belirleyemiyor helikopterler, nokta be-
lirlemekte zorluk çekiyorlar’’ demesi ve ağlaması ise 
kamuoyunda uzun süre konuşuldu.

YARALAR SARILMAYA ÇALIŞIYOR
Çolaklı Mahallesinde işten kovulup, evlerinden de 
atıldıkları için tarlada yaşamak zorunda kalan 5 kişilik 
ailenin imdadına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü 
Sözen yetişti. Başkan Sözen, eşyalarını taşıdıkları 
tarlalarında yaşam mücadelesi veren aileye konteyner 
yardımında bulundu. Manavgat Belediye Başkanı 
Şükrü Sözen, evleri yanan vatandaşları ziyaretlerinde, 
mahalle halkının bahçelerinde kullandığı tarım 
aletlerinin yandığını da fark etti. Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekiplerine hemen talimat veren Başkan 
Şükrü Sözen, vatandaşlara kazma, kürek, tırmık gibi 
malzemeleri ekipler vasıtasıyla ulaştırdı. Yangınzede 
vatandaşlar bahçelerinin temel ihtiyaçları olan tarım 
aletlerini Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’den 
talep ettiklerini ve ihtiyaçlarının hemen giderildiğini 
belirterek Başkan Şükrü Sözen ve ekibine teşekkür 
etti. Sözen, “Halkın evi olan Manavgat Belediyesi, 
vatandaşlarımızın her zaman yanında olarak onların 
iyi gününde ve kötü gününde yanında olmaya devam 
edecektir. Tüm umutlarımızı ve doğamızı en güzel 
haliyle yeniden yeşerteceğiz. Tüm vatandaşlarımıza 
tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.
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KENTLERİN ORMANL ARI YANIYOR / MUĞL AKapak Konusu

Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün, 
Muğla’daki yangınlar sırasında 
vatandaşların yanından ayrılmadı. 
Belediye şimdi yangının yaralarını 
sarmaya çalışıyor.

Büyükşehir yangın 
mağdurlarının yanında
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KENTLERİN ORMANL ARI YANIYOR / MUĞL AKapak Konusu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 
Temmuz tarihinde başlayan ve 
5 Ağustos tarihine kadar devam 
eden orman yangınında 13 bin 600 
hektar ormanlık alan kül oldu. Bunun 
yanı sıra İlçede 60 bina yangınlar 
nedeniyle yıkılırken 97 bina ağır 
hasar gördü. Yangının ilk gününden 
bu yana sürekli olarak Marmaris 
İlçesinde bulunan Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 
alevlerden zarar gören mahallelerde 
incelemelerde bulundu.
Gürün incelemeler kapsamında 
Armutalan, Osmaniye, Orhaniye, 
Bayır, Turgut, Turunç, İçmeler ve 
Hisarönü Mahallelerini ziyaret etti. 
Bu bölgelerde vatandaşların talep ve 
şikâyetlerini dinleyen Başkan Gürün, 
tarım, hayvancılık, sosyal ve maddi 

destek gibi konularda belediyenin 
tüm imkanlarıyla vatandaşının 
yanında olacağını söyledi.

‘YARALARI 
HEP BERABER SARACAĞIZ’

Gürün ayrıca Marmaris yangınında 
alevlere müdahale ederken üzerine 
ağaç devrilen ve kalça kemiğinde 
çatlaklar oluşan Hüseyin Deveci’yi 
evinde ziyaret etti. Yangınlarda 
ekiplerin müdahalelerinin yanı sıra 
vatandaşlarında etkin rol oynadığını 
belirten Başkan Gürün “Muğla’mızda 
yaşanan orman yangınlarının kontrol 
altına alınmasında ekiplerin yanı sıra 
vatandaşlarımızın katkıları büyük 
olmuştur. Vatandaşlarımız yangınla 
mücadelenin isimsiz kahramanlarıdır. 

O vatandaşlarımızdan birisi de genç 
arkadaşımız Hüseyin Deveci’dir” dedi.
Gürün, Marmaris’te 13 bin 600 
hektar alanın yok olduğunu 
belirtirken, çam balı üretiminde 
önemli bir kayıp yaşandığını 
söyledi. Başkan Gürün, “Muğla 
Büyükşehir ve Marmaris Belediyesi 
olarak vatandaşlarımızın yangından 
kaynaklanan mağduriyetlerini 
gidermek için çalışmalara başladık. 
Özellikle bölgede dünyanın büyük 
oranda ihtiyacının karşılandığı çam 
balı üretimi önemli zararlar gördü. 
Bunların telafisi için arıcılık alanında 
ne gibi destekler sağlayacağımıza 
dair projelerimizi yürütüyoruz. Maddi, 
manevi her türlü vatandaşımızın 
yanındayız. Yangının yaralarını hep 
birlikte saracağız” dedi.
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Kapak Konusu KENTLERİN ORMANL ARI YANIYOR / BODRUM

Muğla Bodrum’da iki 
haftadan fazla süren 
yangında 15 bin hektardan 
fazla orman kül oldu.. 
Bodrum Belediyesi 
ise yangının başından 
itibaren canla başla çalıştı, 
vatandaşın yanında oldu.

Bodrum’da şimdi 
hayata dönme zamanı
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum yangı-
nında gece gündüz demeden, bölgede yaşanan yangın 
söndürme çalışmalarını, belediye ekipleri ile birlikte teyak-
kuzda kalarak takip etti. Aras “Ne pahasına olursa olsun 
Bodrum’u koruyacağız. Vazgeçmek yok” diyerek tüm 
belediye ekiplerini seferber etti. Günlerce süren yangın 
büyük uğraşlar sonunda söndürüldü. Bodrum Belediye 
Başkanı Ahmet Aras, Bodrum yangınında gece gündüz 
demeden, bölgede yaşanan yangın söndürme çalışma-
larını, belediye ekipleri ile birlikte teyakkuzda kalarak takip 
etti. Aras “Ne pahasına olursa olsun Bodrum’u koruyaca-
ğız. Vazgeçmek yok” diyerek tüm belediye ekiplerini se-
ferber etti. Günlerce süren yangın büyük uğraşlar sonun-
da söndürüldü. Bodrum’da yaşanan yangın felaketinin 

ardından Bodrum Belediyesi ekipleri yangından etkilenen 
yurttaşlara ziyaretlerini sürdürdü. Belediye Başkanı Ahmet 
Aras’ın talimatıyla ekipler yurttaşlara ihtiyaç paketlerini teslim 
ettiler. Yaraların sarılmasına yönelik başlatılan çalışmalar 
kapsamında, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü personellerinden oluşan ekip Mazı, Gökpınar, 
Bayır ve Fesleğen mahallelerine giderek yangında mağdur 
olan yurttaşları ziyaret ettiler. Ziyarette yangındaki korku dolu 
anları gözyaşları içinde anlatan yurttaşlar, felaketin başından 
sonuna kadar yanlarında olan Bodrum Belediye Başka-
nı Ahmet Aras’a, başkan yardımcılarına ve tüm Bodrum 
Belediyesi personeline teşekkür ettiler.  Ekipler, mahalle 
ziyaretlerinde yanlarında götürdükleri gıda, temizlik, hijyen 
ve kıyafetlerden oluşan acil ihtiyaç paketlerini teslim ettiler.
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Dağıtılan oyuncaklarla mahallenin çocuklarını da bir nebze 
mutlu eden belediye yetkilileri, ziyaretlerin sıklıkla devam 
edeceğini belirttiler. 

BAŞKAN ARAS: YAŞAM 
KONTEYNERLERİ YAPILIYOR 

Bölgede yangından zarar gören yurttaşlarla tek tek ilgilenen 
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, her zaman olduğu 
gibi bu zor günlerde de Bodrum halkının yanında olacakla-
rını, birlikte yaraları saracaklarını ifade ederek tüm sıkıntıları 
birlikte aşacaklarını belirtti. Bu kapsamda, oluşan hasarla-
rın tespiti için Belediye Hasar Tespit Komisyonu'na talimat 
veren Başkan Aras; yangından zarar gören yurttaşların ve 
işletmelerin acil ihtiyaçlarının yanı sıra barınacak yer sorunu 
olanlar için yaşam konteyneri hazırlıklarına başlandığını 
ifade ederek ihtiyaç malzemelerinin toplanarak yangından 
etkilenen yurttaşlara ulaştırıldığını söyledi.
Mazı Mahallesi'nde ağır ve orta ölçekli hasar gören toplam 
22 konut ve işletmeye ilk olarak gıda ve hijyen malzemeleri 
desteğinde bulunan belediye ekipleri, acil ihtiyaçların karşı-
lanması için yoğun çaba sarf etti. Bodrum Belediyesi bün-
yesinde oluşturulan "Hasar Tespit Komisyonu" tarafından 
kısa sürede hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla 
birlikte iyileştirme çalışmaları da sistemli bir şekilde başlatıl-
dı. Afet bölgesinde ilk olarak gıda, temizlik, hijyen, medikal 
ve kıyafetlerden oluşan acil ihtiyaç paketleri teslim edildi. Ar-
dından yanan su depolarının yerine 2, 5 ve 10 tonluk toplam 
32 adet su depoları konuldu. Duyarlı vatandaşlar, STKlar ve 
bazı derneklerin destekleriyle temin edilen 4 adet jeneratör 
ve bir adet hidrofor ihtiyaç sahibi yangınzedelere ulaştırıldı. 
Ağır ve orta hasar gören konut ve işletmelerin ihtiyacı olan 
elektrik-su tesisatları, sıva, boya, badana ve ahşap döşeme 
çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte dipfriz dolaplar, 
masa, sandalye, şemsiye, şezlong, yataklar ve mefruşat 
ürünleri de ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. 

HAYVANLAR VE TARIM ALANLARINA 
DESTEK SAĞLANDI

Tarım alanlarının, arı kovanlarının, küçük ve büyükbaş 
hayvanların telef olduğu yangın felaketi sonrası bölge 
halkına tarımsal desteklerde de bulunuldu. Zarar gören arı 
kovanlarının yerine yenileri verilirken arıların beslenmesi için 
30 çuval şeker bölgede geçimini arıcılıkla sağlan üreticilere 
teslim edilmeye başlandı. Bunun yanı sıra, bitki örtüsünün 
yok olduğu yangın bölgesindeki çiftçilere yaklaşık 300 çuval 
yem, 3 bin balya saman ve 6 bin 500 kg silaj yem teslim 
edildi. Alevlerden kurtulan zeytin ağaçlarının sulanması için 
belediye tankerleri ile 12 bin ton su, Mazı Mahallesi'ne ulaş-
tırıldı. Diğer taraftan bölgedeki sokak hayvanlarının beslen-
mesi için yaklaşık 2 ton köpek ve kedi maması da ilgililere 
teslim edildi. Ayrıca barınma ihtiyacı olan aileler için yaşam 
konteynerleri de bölgede yerleştirilmeye başlandı. 

‘YARALARIMIZI BİRLİKTE SARARAK 
BİRLİKTE İYİLEŞİYORUZ’

Konuya dair Bodrum Belediyesi Kriz Yönetim Merkezi ile Lo-
jistik Yönetim Merkezi sayesinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla 
iletişim halinde kalarak çalışmaların yürütüldüğünü belirten 
Belediye Başkanı Ahmet Aras, dayanışma ruhunun çok 
önemli olduğu bir sınavdan başarı ile geçtiklerini dile getirdi. 
Başkan Aras şöyle ekledi: "Birlikte yaralarımızı sarıp, birlikte 
iyileşeceğiz demiştik. Ve şimdi yangından zarar gören bölge 
halkımızın, işletmecilerimizin ihtiyaç malzemelerini kendile-
rine ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu süreçte 
belediye çalışanlarımızla birlikte sürekli bölgede, vatan-
daşlarımızın yanında olduk. Yardımlaşma ve dayanışma 
ruhunun en üst seviyeye ulaştığı bu dönemde desteklerini 
esirgemeyen herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."
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Marmaris de yangınlarla boğuştu, 
büyük mücadele verdi. Birçok ma-
hallede etkili olan yangınların kontrol 
altına alınması ve lojistik destek 
sağlanması için Türkiye’nin dört bir 
yanındaki belediyelerden de destek 
geldi. Belediyeler malzeme, işgücü, 
lojistik gibi konularda destek vererek 
Marmaris Belediyesi’ni bu olağa-
nüstü zor günlerde yalnız bırakmadı. 
Ayrıca birçok sivil toplum kuruluşu ve 
gönüllüler de Marmaris’e koştu.

BAŞKAN OKTAY: BELEDİYE 
HEP YANINIZDA

Yangınlar günler süren çalışmaların 
ardından söndürülürken Marmaris 
Belediye Başkanı Mehmet Oktay 
yangından hasar gören Kumlubük, 
Amos, Osmaniye ve Turgut köyle-
rinde incelemelerde bulundu. Os-
maniye’de evleri yanan Bekir Avcı ve 
eşini de ziyaret eden Oktay, yaşlı çifte 
her türlü zararlarının karşılanacağını 
söyledi. Mehmet Oktay’la birlikte 
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban 

ve CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı 
da ziyaretlere katıldı. Kumlubük’te 
yangından zarar gören bir işletmede, 
Amos’ta ise Profesörler Sitesi’nde 
incelemelerde bulunan Oktay bölge 
yaşayanlarıyla görüştü. Osmaniye’yle 
Turgut mahallelerinde de mahalle sa-
kinleriyle bir araya gelen Oktay, zararı 
yerinde tespit etti.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ 
FAZLASIYLA YAPACAĞIZ

Başkan Oktay, Osmaniye köyünde 
yaşayan 90 yaşındaki Bekir Avcı ve 
eşini de ziyaret etti. Evleri yanan Avcı 
çiftine geçmiş olsun dileklerini ileten 
Oktay, zararlarının en kısa sürede 
karşılanacağını söyledi. Yangından 
zarar gören vatandaşları belediye 
olarak yalnız bırakmayacaklarını 
vurgulayan Oktay “Hiç endişeniz 
olmasın. Belediyemiz tüm imkanla-
rıyla yanınızda. Biz üzerimize düşeni 
fazlasıyla yapacağız. Canınızı hiç 
sıkmayın, yeter ki sağlınız yerinde 
olsun” şeklinde konuştu.

Marmaris’le
Türkiye dayanışması!

Marmaris tarihinin 
en büyük yangın 
felaketini yaşarken, 
orman yangınlarının 
söndürülmesi için diğer 
il ve ilçelerden pek çok 
belediye de seferber oldu
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Kapak Konusu

Adana’ya uzatılan eller
moral verdi

Adana’nın Kozan ilçesinde başlayan, 
ardından Aladağ, İmamoğlu ve Feke 
ilçelerinde de meydana gelen orman 
yangınlarında 4 bin hektarın üzerinde 
alan zarar gördü. 28 Temmuz’da 
Kozan’da başlayan ve 4 süren orman 
yangınlarında mahalle statüsüne 
dönüştürülen 7 köy boşaltılırken, 4 
köy etkilendi. Bu yangınlarda 2 bin 
hektarın üzerinde alan yangından 
zarar görürken, 37 ev ve bazı araçlar 
yandı, küçük ve büyükbaş hayvanlar 
telef oldu.
Aladağ’daki orman yangınında da 
yaklaşık 2 bin hektar ormanlık alan 
zarar gördü. Aladağ’da 6 köyde 
etkili olan yangında 24 ev zarar 
görürken, Kozan Aladağ, İmamoğlu 
ve Feke’deki yangınlarda toplam 4 
bin hektarın üzerinde ormanlık alanın 
etkilendiği ifade edildi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar, Türkiye’nin birçok 
şehrinde çıkan orman yangınları 
nedeniyle çok kötü günlerden 
geçildiğini, insanın, doğanın, 

ormanların ve canlıların gördüğü 
zarar nedeniyle büyük acılar 
yaşandığını söyledi.

DAYANIŞMA ÇOK ÖNEMLİYDİ
TÜYAP Fuar Alanı’nda, Cumhuriyet 
Halk Partili belediyelerden ve 
halktan gelen yardımların toplandığı 
noktada açıklama yapan ve 
Adana’daki yangında zarar gören 
vatandaşlara ulaştırılmak üzere 
gıda ve çeşitli malzeme yardımında 
bulunanlara teşekkür eden Başkan 
Zeydan Karalar, “Ülkemizin birçok 
noktasından gelen yardımları 
teslim alıyoruz ve kaydediyoruz. 
Vatandaşlarımız da yoğun şekilde 
yardım ulaştırıyor. İzmir, Ankara, 
Tekirdağ, Eskişehir, Çankaya 
belediyelerinden beyaz eşya, 
gıda- hayvan yemi, yatak ve çeşitli 
malzemeler geldi. Yangında zarar 
gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına 
yönelik malzemeler elimizde. 
Bu dayanışma çok önemliydi ve 
Cumhuriyet Halk Partili belediyelere 

destekleri için Adanalılar adına 
teşekkür ediyorum, şükranlarımı 
iletiyorum. Halkımıza da gösterdikleri 
duyarlılıktan ötürü teşekkür 
ediyorum. Onların varlığı bize güç ve 
moral veriyor. Necip bir milletimiz var 
ve bu necip milletin bir ferdi olmaktan 
onur duyuyorum” diye konuştu.

NE İHTİYACIMIZ VARSA 
GÖRDERMEYE HAZIRLAR

Yangında zarar gören vatandaşların 
her koşulda yanında olduklarını 
ifade eden Başkan Zeydan Karalar, 
şunları söyledi: “Hazırlattığımız 
koliler var. Çeşitli yardım 
kuruluşlarından gelen malzemeler 
var. Belediyelerimiz bizi telefon 
yağmuruna tuttu. Ne ihtiyacımız 
varsa göndermeye hazırlar. Biz 
malzemeler geldikçe ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. 
Derman ekiplerimiz halkın 
taleplerine göre tespit yapılıyor ve 
dağıtım gerçekleştiriliyor.”
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KENTLER SU ALTINDA 

Kentlerimizin ormanları yanarken; 
yaralarımızı sarmaya çalışırken 
bu kez de Batı Karadeniz’de sel 
felaketleriyle karşılaştık. Batı 
Karadeniz’de etkili olan aşırı 
yağış sonucu sel, su baskını 
ve heyelanlar meydana geldi. 
Kastamonu, Sinop ve Bartın’ı 
etkileyen sellerde 80’den fazla 
canımızı kaybettik, 200’den fazla 
insanımız da yaralandı. Yangınlarda 
olduğu gibi sel felaketinde de 
belediyelerimiz çok büyük bir 
dayanışma örneği sergiledi.

KENTLER SU ALTINDA
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 KENTLER SU ALTINDA / K ASTAMONU 

“Çok ciddi bir gayret ve seferberlik var. Bu bölge eski haline 
hatta eskisinden daha iyi hale gelene kadar buradayız.”
Batı Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan 
yağış sonrası sel felaketi başta Kas-
tamonu’nun Bozkurt ve Abana ilçe-
leri etkiledi. Çok sayıda vatandaşımız 
yaşamını yitirdi. Felaket sonrası evsiz 
kalan ya da evleri kullanılamayacak 
halde olan vatandaşlar Yüksek Öğ-
renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 
tarafından sağlanan imkanlar doğ-
rultusunda Kastamonu merkezdeki 
kampüs alanlarında bulunan yurtlara 
yerleştirildi. Sürecin ilk anından itibaren 
felaket bölgesinde yer alarak vatandaş-
ların yanında olan, yaraların sarılması 
için Kastamonu Belediyesi’nin tüm 
imkanlarını seferber eden Başkan Op. 
Dr. R. Galip Vidinlioğlu Kredi Yurtlarına 
Yerleştirilen vatandaşları ziyaret etti. 

Başkan Vidinlioğlu şunları söyledi; “Bizi 
biz yapan birlikte atan kalplerimiz. En 
zor zamanlarda dahi birlikten, daya-
nışmadan kopmayan yüreklerimiz. 
Sizler sıcak yuvalarınıza kavuşuncaya 
dek bizler rahat uyumayacağız… Eşim 
İlknur Vidinlioğlu ile birlikte afetten zarar 
gören ve ilimizde KYK yurtlarında kalan 
hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Sohbet 
etme imkanı bulduğumuz hemşehrile-
rimize yaşanan afet nedeniyle geçmiş 
olsun dileklerimizi ve hayatını kaybeden 
yakınları için de baş sağlığı dilekleri-
mizi ilettik. Bölgede yapılan çalışmalar 
hakkında da bilgi verdik. İnşallah bu 
yaraları el birliğiyle devletimizin gücüyle 
milletimizin duasıyla saracağız. Allah 
yardımcımız olsun.”

Eskisinden 
daha iyi hale 

getireceğiz
DOLMUŞLAR ÜCRETSİZ 

HİZMET VERDİ
Yaşanan sel felaketinin ardından 
Bozkurt ve Abana ilçelerinde sel 
felaketi sonrası barınacak yeri olma-
yan vatandaşların Kastamonu mer-
keze belediye tarafından tahliyesinin 
sağlandığını ifade eden Vidinlioğlu; 
“KYK ve Şeyh Şaban-i Veli yurtlarında 
kalan vatandaşlarımıza ayrıca özel 
hizmet aracı tahsis ettik. Bu araçlarla 
şehir içine ücretsiz bir şekilde ulaşım 
sağlayabilecekler. 11.00-17.00 saatleri 
arasında hizmet verecek olan araç-
larımız vatandaşlarımızın kullanımına 
sunulmuştur.” dedi.

VATANDAŞLARIN SESİ OLDU
Yaşanan sel felaketinin ilk gününden 
itibaren vatandaşla istişare içinde olan 
Başkan Vidinlioğlu, hem bölgeye hem 
de halkın sorunlarına hakim olması 
sebebiyle bölgeye ziyarette bulunan 
Bakan ve Hükümet yetkililerine halkın 
ve bölgenin sorunlarını anlatarak 
bölgede yaşayan insanların sesi oldu. 
Konuya ilişkin açıklamada bulunan 
Vidinloğlu şunları kaydetti: “Belirtmek 
isterim ki Türkiye çok güçlü ve temelleri 
sağlam bir ülke. Devletimizin imkanla-
rını bölgemizde ciddi anlamda hisse-
diyoruz. Son bir haftada çok ciddi bir 
gayret ve seferberlik var. Bu bölge eski 
haline hatta eskisinden daha iyi hale 
gelene kadar buradayız.” 



Batı Karadeniz’de sel felaketinin etkili 
olduğu illerden biri de Sinop oldu. 
Kentte, 11 Ağustos’ta, 24 saatte met-
rekareye düşen 240 kilogram yağışın 
ardından sel ve heyelanlar meydana 
geldi, 10 kişi hayatını kaybetti. Debisi 
yükselen Ayancık Çayı, ilçe merkezine 
taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. 
Çay üzerindeki köprü de hasar gördü, 
ilçedeki birçok köprü yıkılma tehlikesi 
nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapa-
tıldı. Sel sularına kapılan birçok araç 
denize sürüklendi. Ayancık Çayı’nın 

taşması sonucu ilçenin özellikle Cevizli 
ve Beşiktaş Mahallelerindeki ev ve iş 
yerleri, araçlar ile Sanayi Sitesindeki 
iş yerleri sular altında kaldı, yurttaşlar 
evlerinde mahsur kaldı. Bölgeye bir 
süre elektrik ve su verilemedi. Ayancık 
Kapalı Pazar Yeri ise sel nedeniyle 
sular altına kalırken, Ayancık Devlet 
Hastanesinde yaşanan su baskını 
nedeniyle hastalar tahliye edildi. 

BELEDİYE HALKIN YANINDA
Sinop Belediyesi ise sel felaketinde 
vatandaşların yardımına hemen koştu. 
Belediye Başkanı Barış Ayhan ve 
belediye ekipleri yaraların sarılması için 
hemen harekete geçti. Sel felaketinin 
hemen başında ise CHP Genel Başka-
nı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan 
Yardımcısı Ali Öztunç, Grup Başkan-
vekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 

Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, 
Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin 
Kaya ve beraberindeki heyet ile birlikte 
Ayancık’ta sel felaketi yaşanan bölge-
lerde incelemelerde bulundu, vatan-
daşların dertlerini dinledi. Yaşanan sel 
felaketinin boyutunu Orman İşletme 
Müdürlüğü'ne ait tomruk deposunun 
yer seçiminin artırdığını söyledi Başkan 
Ayhan: “Afetin büyük derecede olması 
dere yatağına yakın orman işletmesine 
bağlı tomruk deposu olması. Tomruk-
lar çaya inmeseydi bu derece felaketle 
karşı karşıya kalmayacaktık.  Ayan-
cık'ta altyapı tamamen çöktü, kanali-
zasyon tahrip olmuş durumda. Elektrik 
olmadığı için fırınlar da çalışmadı. Biz 
onlara acil ihtiyaçları temin ediyoruz. 
Bir yandan iş makinaları hayatı nor-
male çevirmeye çalışıyor. Halkın su, 
beslenme ihtiyaçları gideriliyor. Hala 
binaların bodrum katları su ile dolu.”

KENTLER SU ALTINDA/SİNOP 
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Kastamonu’dan sonra 
Sinop’un Ayancık ilçesi 
de sular altında kaldı. Çok 
sayıda insan yaşamını 
yitirirken, belediye şimdi var 
gücüyle ilçeyi eski haline 
getirmeye çalışıyor.

Ayancık’ta taş üstünde 
taş kalmadı



Batı Karadeniz’deki sel felaketinin 
etkilediği illerden biri de Bartın oldu. 
Bartın’da şiddetli yağışın ardından 
meydana gelen selle birlikte Karabük 
ve Kumluca karayollarında heyelan 
meydana geldi. Şiddetli yağış Abdipa-
şa ve Ulus ilçeleri başta olmak üzere 
bir çok noktada hayatı felç etti. Bazı 
köylere ulaşım sağlanamadı. Kent 
genelinde etkili olan sağanak yağış 
nedeniyle Bartın-Karabük yolunun 
Yenihan köyü mevkiinde yol çöktü. O 
sırada yoldan geçen araçlar sele ka-
pıldı. Ekipler tarafından mahsur kalan 
vatandaşlar kurtarıldı.
Ulus ilçesine bağlı Zafer köyü ve Akö-
rensöküler köyüne ulaşım sağlayan 
köprüler de sel nedeniyle yıkıldı. Köy-
lere ulaşım sağlanamazken, iki köyde 
de çok sayıda aracın sulara kapıldı. 

‘İZLERİ SİLECEĞİZ’
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın 
da felaketin başından itibaren va-
tandaşların yanında oldu. Belediye 
çalışmalarıyla ilgili değerlendirme-
lerde bulunan Akın, Afet bölgesinde 
gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi 
verdi. Ziyaret sonrası değerlendirme-
lerde bulunan Başkan Akın; “Sık sık 
vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. 
Esnaf ziyaretleri yaparak, talep ve 
önerileri dinliyoruz. Bugün de kent 
merkezinde esnaf dostlarımızı ziyaret 
ederek, Belediye çalışmalarımızla ilgili 
bilgi verdim. İlimizde meydana gelen 
sel felaketinden olumsuz etkilenen 
Abdipaşa beldesi Yenihan ve Derecik 
Mahallesi ile Kumluca beldesi Zafer ve 
Akörensöküler Köylerinde Belediyemiz 
tarafından gerçekleştirilen çalışmaları 
anlattım. 67 kişilik ekiple afet bölgesin-
de zemin yıkama, işyeri ve ev temizliği 
çalışması gerçekleştirdik. 5 kepçe, 1 
ekskavatör, 2 kuka, 3 kamyon, 1 ara-
zöz, 2 hizmet minibüsü, 1 itfaiye aracı, 
2 kavşak suyu tankeri, 2 ilaçlama 
aracı, 2 motopomp ile vatandaşlarımı-
zın ihtiyaçlarını temin etmeye çalıştık. 
Felaketin izlerini silmek için tüm ekip-
lerimizle vatandaşlarımızın yanında yer 
aldık” dedi.

 KENTLER SU ALTINDA / BARTIN 
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Bartın’da belediye
halkın yanında 

Bartın Belediye 
Başkanı Cemal 
Akın: “Felaketin 

izlerini silmek 
için tüm 

ekiplerimizle 
vatandaşlarımızın 

yanında yer 
aldık”



Bir ilk: Üç boyutlu ev!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerinden İSTON, 3D 
yazıcı teknolojisi ile üç oda bir 
salondan oluşan bir konut inşa 
etti!  Türkiye’de bir ilk olarak 
Tuzla’da inşa edilen binanın 
yapımı bir hafta sürerken inşaat 
sürecinde yerli üretim olan üç 
boyutlu yazıcı robot kullanıldı.
Üç boyutlu evler, daha çevreci 
olurken duvar örme ve kalıp 
işçilikleri bulunmadığı için 
geleneksel inşaatlara göre 
süre ve maliyet açısından daha 
tasarruflu oluyor. 3D yazıcı 
teknolojisi ile yapılan binalarda 
iki ya da üç kişilik teknik 
ekiplerin olması yeterli. İSTON 
Genel Müdürü Ziya Gökmen 
Togay, 3D yazıcı teknolojisiyle 
örnek uygulama olarak inşa 
edilen yapıya çok yoğun bir ilgi 
gösterildiğini belirterek, ilerleyen 
günlerde İstanbul ve Türkiye’nin 
farklı şehirlerinden gelen 
talepleri karşılamak üzere yeni 
projeleri hayata geçireceklerini 
söyledi.

DEPREME KARŞI 
DAYANIKLI

3D yazıcı teknolojisinde en 
önemli hususlardan birinin 
harç olduğunu söyleyen Togay, 
özel yazdırılabilir nitelikte beton 

Türkiye'de ilk 
defa Tuzla'da üç 
boyutlu yazıcı 
ile ev inşa edildi. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bu 
uygulaması büyük 
merak uyandırıyor.
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harç geliştirdiklerini söyledi. Harcın 
yüksek dayanıma sahip olduğunu 
belirten Togay, “Yazdırılan binanın statik 
hesaplamalarına göre yazdırılacak 
duvarlar içerisine geleneksel demir 
donatılı kolonlar dökülerek deprem 
etkilerine karşı gerekli dayanımı elde 
edebiliyoruz. Demir donatılı kolon 
imalatları da 3D beton yazıcı ile kalıp 
yapılarak tamamlanmaktadır” dedi

FARKLI İLLERDE DE İNŞA 
EDİLECEK

3D yazıcı teknolojisiyle üretilen binaların 
düşük metrekarelerde yapılması ve 
farklı platformlar kullanılarak prefabrik 
evler gibi taşınmasının mümkün 
olduğunu belirten Togay, “Üç boyutlu 
yazıcı teknolojisi ile ürettiğimiz yapıların 
kendine has özellikleri bulunmaktadır. 
3D ile yapılan binalar yerinde sabit 
olarak bir temel sistemi üzerine inşa 
edilen yapılar olması durumunda 
ilk yapıldığı yerden taşınması 
mümkün değildir. Fakat daha düşük 

metrekarelerde farklı platformlar 
kullanılarak taşınabilir tasarımlar 
geliştirmemiz de mümkün” diye 
konuştu. Türkiye’nin farklı şehir 
ve bölgelerine de bu şekilde 
yapılar inşa etmelerinin mümkün 
olduğunu söyleyen Togay,  “Bu 
üretim teknolojisinin kendine has 
özelliklerden biri de mobil olma 
özelliğidir. 3D yazıcı ile üretim 
sürecinde kullandığımız altı eksenli 
robotik kolu geliştirdiğimiz paletli 
yürüyen aksam ile mobil hale 
getirdik” bilgisini verdi.
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Geleceğin sporu Küçükçekmece’de! Küçükçekmece 
Belediyesi Espor Merkezi’nde yer almak isteyen oyun 
tutkunları için başvurular açıldı. 

Şimdi 
zaman 
e-spor 
zamanı

Küçükçekmece Belediyesi’nin 
gençlere özel bağımsız bir merkez 
olarak Nisan ayında hayata 
geçirdiği Espor Merkezi’nde yer 
almak isteyen oyun tutkunları için 
başvurular devam ediyor. Tüm 
dünyanın radarına aldığı ve geniş 
oyuncu kitlelerine ulaşmış elektronik 
sporların Küçükçekmece’de 
yaygınlaşması için açılan merkeze 
başvurular, bireysel olarak online 
gerçekleştiriliyor. Espor Tesisi’nde 
40 kursiyerden oluşan her bir 
grup, 28 saat sürecek olan Espor 
Akademi eğitimine tabi tutularak, 
eğitim sonunda 'Gameing 
Sertifikası' almaya hak kazanıyor. 
Profesyonel eğitmenler, öğrencilere 
MOBA ve FPS kategorilerinde 
koçluk yapıyor. Ailelerin 
hassasiyetinin de göz önünde 
tutulduğu merkezde, her bir gruba 
eğitimleri sürecinde pedagog, 
aile semineri, diyetisyen ve beden 
eğitimi hizmeti sunuluyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE 
İKAMET ETMEK 

GEREKİYOR
Espor Merkezi’nde 15-22 yaş 
arasındaki oyun tutkunlarına, MOBA 
ve FPS alanında oyuncu eğitimi 
veriliyor. 22-29 yaş arasındaki 
kişiler ise analist, koç veya 
menajer olarak eğitimi alabiliyor. 
Küçükçekmece Belediyesi Espor 
Merkezi’nden yararlanabilmeniz 
için, Küçükçekmece içerisinde 
ikamet ediyor olma şartı aranıyor. 
Öğrenciler kriterlere uyduğu 
takdirde, başvuru sırasına göre 
değerlendiriliyor.

GENÇLERE PEK ÇOK 
İMKAN SUNULUYOR

Dünya genelinde espor oyunlarının 
yükselen bir türü olan FPS ve Moba 
kategorilerinde, oyuncu yetiştiren 
Espor Merkezi, üst düzey 20 adet 
oyuncu bilgisayarı ve 1000 Gbit 
internet hızıyla hafta içi her gün 
10.00-17.00 saatleri arasında hizmet 
veriyor. Yüksek teknolojik cihazlarla 
donatılmış Espor Merkezi’nde 
canlı yayın odası da öğrencilerin 
kullanımına sunuluyor.

E-BELEDİYE
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Çocuklar sertifikalarını aldı

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim 
Merkezi'nin pandemi süresince 
düzenlemiş olduğu, “Online Etkinlik 
Atölyesi” eğitimlerini tamamlayan 4-6 
yaş arasındaki çocuklara sertifika 
töreni düzenlendi. Uzun bir aranın 
ardından yüz yüze bir etkinliğe 
katılan çocuklar keyifli anlar yaşadı. 
Tuzla Belediyesi, Koronavirüs salgını 
nedeniyle alınan tam kapanma 
kararının ardından evlerinde zaman 
geçirmek zorunda kalan 4-6 yaş 
arasındaki çocuklar için pandemi 
süresince kişisel gelişimlerini 
arttırmaya yönelik Online Etkinlik 
Atölyesi eğitimleri verilmişti. 8 hafta 
süren ve yaş gruplarına göre ayrılmış 
7 farklı grup halinde haftanın 5 günü 
eğitim gören çocuklar, sertifikalarını 
Anne ve Çocuk Eğitim Merkezi’nde 
açık havada düzenlenen özel 
bir program ile aldılar. Programa 
aileleri ile katılan çocuklar, resim 
yapıp, ilizyon ve kukla gösterileri ile 

eğlendiler. Ayrıca dersler sırasında 
ürettikleri ürünleri de sergileyen 
çocuklar, geri dönüşüm malzemeleri 
ile yaptıkları elbiselerle mini bir defile 
gösterisi yaptılar. Uzun bir süre 
sonra yüz yüze bir aktiviteye katılan 
çocuklar keyifli bir gün yaşadılar.

‘EĞİTİM ÇOCUKLARA 
KATKI SAĞLADI’

Kızı için etkinliğe katılan Nisa Keskin,” 
Mimar Sinan 
Mahallesi’nde 
bulunan AÇEM’e 
gidiyoruz. Bir buçuk 
senedir okulumuz 
kapalı olduğu için 
uzaktan eğitim 
gördük. Şimdi 
ilk defa kapanış 
programı vesilesi ile 
dışarı çıkmış olduk. 
Özledik okulu. 
Her gün ‘Okul 

okul’ diye ağlıyor kızım evde. Tuzla 
Belediyesi uzaktan eğitim verdiği için 
çocuklarımıza çok büyük bir katkı 
sağladı” dedi. Diğer bir veli Çilem 
Gül ise,” Okulu çok fazla özledik. 
Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’ya 
ben buradan çok teşekkür etmek 
istiyorum. Evlerde sıkılan okul öncesi 
çocukları düşündüğü için ve bize 
böyle imkanlar sağladığı için çok 
teşekkür ediyorum” dedi.

Tuzla’da pandemide online eğitimleri tamamlayan çocuklar sertifikalarını aldı. 
Veliler “Tuzla Belediyesinin uzaktan eğitimi çok büyük katkı sağladı” dedi.
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Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitim Kursları 
(GASMEK), YKS’de ilk 
100’e 2, ilk 500’e 6, ilk 
bine ise 9 öğrencisinin 
girmesiyle göz kamaştırdı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
hazırlık sürecinde  Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi GASMEK’in 
eğitimlerinden yararlanan öğrenciler 
büyük bir başarıya imza attı. Türkiye 
genelinde sınava giren 2 milyon 
592 bin 579 öğrenci arasında 
GASMEK, ilk 100’e 2, ilk 500’e 
6, ilk bine 9 öğrenci, ilk 5 bine 
37, ilk 10 bine 63, ilk 20 bine 
118, ilk 50 bine ise 237 
öğrenci soktu. Kurulduğu 
günden bu yana 
çalışmalarıyla adeta 
‘Şehrin Gözbebeği’ 
haline gelen ve her 
geçen gün büyüyen 
GASMEK, YKS’de 
geçmiş senelerden 
gelen başarısının üstüne 
yeni başarılar ekleyerek 
ilerleyişini bu yıl da sürdürdü.
Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
GASMEK’te verilen sınava 
hazırlık kurslarından yararlanan ve 

YKS sayısal puan türünde Türkiye 
61’incisi olarak şehri gururlandıran 
Caner Kırçiçek’i ziyaret etti. 
Başkan Fatma Şahin, Kırçiçek’i 
başarısından dolayı tebrik ederken 

gelecek hakkında planlarını sordu. 
Başkan Şahin, elde edilen başarının 
GASMEK’in emeklerinin somut bir 
çıktısı olduğunu vurguladı. Caner 
Kırçiçek’e başarısından dolayı 
dizüstü bilgisayar, katlanabilir 
bisiklet ve Gaziantep’i Geliştirme 
Vakfı tarafından burs verildi. 

Şahin ziyaret sonrası yaptığı 
açıklamada “İnsana yatırım 

yapıyoruz. Gaziantep’te 
de hedefimizi yükselttik. 

‘Eğitim şehri Gaziantep, 
bilim şehri Gaziantep’ 

diyoruz.  Kendi oğlum 
bu puanları almış gibi 
yürekten seviniyorum.  

Çocuklar, hepsi bizim 
evlatlarımız. GAGEV’de 

Valimiz Davut Gül’ün 
öncülüğünde burslarla 

destek oluyoruz. Büyükşehir 
olarak da yardımlarımızı her 

anlamda gerçekleştireceğiz. 
Geleceğimiz aydınlık” diye 

konuştu.
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GASMEK yine 
göz kamaştırdı
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ÇEVRE

Bornova’da hedef:
Sıfır atık!

Bornova Belediyesi’nin Sıfır Atık 
Yönetimi konusundaki strateji 
ve politikalarının gelişimine katkı 
sağlamak amacıyla bölgedeki 
sivil toplum örgütleri, üniversiteler, 
kamu kurum ve kuruluşları ile 
özel sektör temsilcilerinin katıldı-
ğı; “Fikrimiz Bornova – Sıfır Atık” 
arama toplantısı gerçekleştirildi.
Online olarak yapılan toplantı, 
Bornova Belediyesi, Geleceği 
Paylaş Sivil İnisiyatifi ve Videa 
Sosyal Girişimi işbirliğinde Nati-
onal Democratic Institute (NDI) 
tarafından yürütülen “Yerel Yö-
netimler ve Sivil Aktörler Arasın-
daki Sivil Katılımı Geliştirmek için 
“Katılıyoruz Programı” işbirliğinde 
gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte 
tüm tarafların katılımı ile ileride 
gerçekleştirilecek çalışmalara 
esas olmak üzere sıfır atık konu-
sunda mevcut durumun fotoğrafı 

çekildi, ihtiyaçlar, beklentiler tespit 
edildi.
Belirlenen ihtiyaçlara yönelik halka 
açık ödüllü fikir yarışmaları ile 
www.fikrimiz.org platformu üze-
rinden geniş kitlelerden yaratıcı 
fikirler toplanması, analiz edilerek 
projelendirilmesi ve strateji ve 
politikalara yol göstermesi amacı 
ile çalışmalar başlatıldı. 

Daha yaşanabilir bir çevre yolun-
da atık yönetiminin çok önemli 
olduğunu ifade eden Bornova Be-
lediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 
“Çocuklarımıza güzel bir dünya 
bırakmak istiyorsak yerel yöne-
timler olarak çevre konusundaki 
bu tip çalışmaların içinde mutlaka 
yer almamız gerekiyor. Amacımız 
Bornova’da sıfır atık” dedi.

Pandemiyle birlikte doğayı korumanın önemi bir kez daha ortaya çıkarken 
Bornova Belediyesi de önüne ‘sıfır atık’ hedefi koydu. 
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Kırşehir’de büyük tasarruf

Kırşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Ekicioğlu, 
çevreye duyarlı güneş 
enerjisi santralleriyle kendi 
elektriklerini üreterek yıllık 1 
milyon 500 bin liralık tasarruf 
elde edeceklerini söyledi.
Kırşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Ekicioğlu, çevreye 
duyarlı güneş enerjisi santralleriyle 
kendi elektriklerini üreterek yıllık 1 
milyon 500 bin liralık tasarruf elde 
edeceklerini belirtti. Ekicioğlu, 
yaptığı açıklamada, belediyeye 
bağlı İtfaiye Müdürlüğü arkasında 
yaklaşık 20 bin metrekarelik alana 
kurulan Güneş Enerji Santrali 
Projesi'nin kurulu gücünün 1 
megavat olduğunu ifade etti. 
Proje kapsamında ikincisini 
hayata geçirdikleri güneş enerjisi 
santralinin MEDAŞ şebekesi 
üzerinden hizmete dahil 
edileceğini aktaran Ekicioğlu, 
asfalt plenti ile scada binasının 

enerji ihtiyacını karşılayacağını 
bildirdi. Santrallerde üretilen 
elektrik ile enerji giderlerinde 
tasarruf sağladıklarını 
vurgulayan Ekicioğlu, şunları 
kaydetti:"Santralimiz aynı 
zamanda yılda ortalama 29 bin 
335 kilogram karbon salınımını 
önleyecek olup çevre dostu 
bir proje olmuştur. Bu sayede 
yaklaşık 2 bin 686 
adet ağaç kurtarılmış 
olacaktır. Kırşehir 
halkına hayırlı olsun. 
İlk kurulum ve bakım 
maliyetlerinin ötesinde 
herhangi bir maliyet 
ortaya çıkarmadan 
güneş enerjisini ücretsiz 
bir şekilde kullanarak 
bedava elektrik 
üretme noktasında 
çalışmalarımız yoğun 
bir şekilde devam 
edecek. Bu projeyle 

kendi enerjimizi kendimiz üreterek 
yıllık 1 milyon 500 bin lira tasarruf 
elde edeceğiz."Kırşehir'de 
güneş enerjisi potansiyelini 
artırarak belediyenin enerji 
ihtiyacının tamamını karşılamayı 
hedeflediklerine işaret eden 
Ekicioğlu, "Güneş enerji 
santrallerimize ilavelerle devam 
edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırşehir
Belediye
Başkanı 
Selahattin
Ekicioğlu
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28 PARKA 
SARJ İSTASYONU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 
engelli vatandaşlar için 28 parka şarj 
istasyonu kurdu. İstasyonlar vatandaşlara 
ücretsiz hizmet veriyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi engelli 
vatandaşların hayatını kolaylaştırmak 
için akülü araçların şarj edilmesini 
sağlayacak projeyi hayata geçirdi. 
28 park alanı ve prestij parkında 
uluslararası standartlarda 36 şarj 
cihaz istasyonu, akülü araç kullanan 
engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet 
verecek. 
Engelli bireyler için önemli bir projeye 
imza atan Büyükşehir Belediyesi, 3 
akülü engelli aracın aynı anda şarj 
edilebildiği, uluslararası standartlarda 
tüm akülü araçlara uyumlu şarj 
istasyonlarından şu ana kadar 34'ünü 
kurdu. 9 Ağustos'ta da Beypazarı 
Atatürk Parkı'nda 1 adet şarj 
ünitesini kurmaya başlayacak olan 
Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos'a 
kadar da Etimesgut Gazi Parkı'nda 1 
adet şarj istasyonunun kurulumunu 
tamamlamayı planlıyor. 1,5 metre 
uzunluğunda sundurması sayesinde 

şarj esnasında gölgelik imkanı 
sağlayan ve anlık şarj durumunun 
göstergeden takip edilebildiği 
istasyonlar aracılığıyla akülü 
araçlarının şarjının bitme endişesini 
yaşayan engelli vatandaşlar 
böylece rahat bir nefes alacak. Kent 
içindeki parklarda dolaşmaktan şarj 
sorunu nedeniyle çekinen engelli 
vatandaşlar bu istasyonlar sayesinde 
bundan sonra gönül rahatlığı içinde 
yeşil alanlarda gezebilme imkanına 
da kavuşmuş olacak. 

‘DAHA MUTLU 
BİR ŞEHİR İSTİYORUZ’

Akülü tekerlekli sandalye kullanan 
engelli vatandaşlar için teknolojik yeni 
bir uygulamayı hayata geçirdiklerini 
belirten Çevre Koruma ve Kontrol 
Daire Başkanı Hasan Muhammet 
Güldaş, şunları kaydetti:"Başkentimizi 

daha modern hale getirmek ve 
bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 
karşılayarak daha mutlu oldukları 
bir şehri temin edebilmek için 
çalışmalarımız devam ediyor. Bu 
uygulamanın neticelerini gördükten 
sonra istasyonların sayısını daha 
da artıracağız. Hayırlı olmasını ve 
engelli vatandaşların da yaşantılarını 
kolaylaştırma da ciddi katkılar 
yapmasını umuyoruz.
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Sosyal Sorumluluk BAŞKENT K ART ANK ARALIL ARIN HİZMETİNDE

SOSYAL MARKET 
HİZMETE BAŞLIYOR

İhtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak 
amacıyla "Sosyal Market" projesini 

hayata geçiren Ordu Büyükşehir 
Belediyesi önemli bir projeye imza attı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç 
sahiplerine yardım elini uzatmak 
amacıyla “Sosyal Market” projesini 
hayata geçiriyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Mehmet 
Hilmi Güler tarafından uygulamaya 
koyulan projede sona yaklaşıldı.
Altınordu ilçesinde kurulan sosyal 
marketle birlikte yenilikçi hizmet 
modeliyle yardıma muhtaç ailelerin 
ihtiyaçlarını giderme noktasında 
büyük kolaylık sağlanacak. Modern 
şartlarda dezavantajlı vatandaşlara 
hizmet verecek olan markette, 

temizlikten gıdaya, kıyafetten 
ev tekstiline kadar birçok ürün 
bulunacak ve vatandaşlar ihtiyaçlarını 
buradan kolaylıkla sağlanabilecek. 
Sosyal Marketten yararlanmak 
isteyen ihtiyaç sahiplerine alışveriş 
kartı verilecek. Kart sahipleri Sosyal 
Market’ten istediklerini alabilecekler. 
Bu sayede sosyal belediyecilik 
anlayışıyla Ordu’da yardıma muhtaç 
kimse kalmayacak. Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi 
Güler, çalışmaların son durumu 
hakkında bilgi almak ve yerinde 
değerlendirmek için Sosyal Market’te 
incelemelerde bulundu.Vatandaşların 
hem sosyal markete giderek hem de 
online olarak sipariş verebileceklerini 
belirten Başkan Güler, “Vatandaşlar 

isterlerse sosyal markete giderek 
isterlerse mobil uygulama üzerinden 
Kart 52 bilgilerini girerek online 
alışveriş yapabilecekler. Online 
alışveriş yapan vatandaşların ürünleri, 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
tarafından aynı gün içerisinde ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara ulaştırılacak” 
şeklinde konuştu.

TEMİZLİKTEN GIDAYA, 
KIYAFETTEN EV TEKSTİLİNE
Altınordu ilçesinde 820 metrekare 
alan üzerinde kurulan Sosyal Market 
2 katlı olarak vatandaşlara hizmet 
verecek. Marketin 1. katında temizlik, 
gıda vb. ürünler yer alacakken 
2. katında ise kıyafet, ev tekstili vb. 
ürünler bulunacak.
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‘MÜZE
GAZHANE’ 

KAPILARINI
“AÇTI

Bir asır boyunca İstanbul’a hizmet veren, sonra atıl bırakılan tarihi 
Hasanpaşa Gazhanesi’nin restorasyonu tamamlandı, tarihe sahip çıkıldı.

Kadıköy'deki 130 yıllık tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, 
restorasyon çalışmalarının ardından "Müze Gazhane" 
adıyla yeniden açıldı. İçerisinde, iklim ve karikatür 
müzesi, bilim merkezi, sergi alanları, tiyatrolar, 
kütüphanelerin yer aldığı 32 bin metrekarelik alan 
bundan sonra kültür-sanat ve bilim alanı olarak hizmet 
verecek. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Mahir Polat,  “Bu alan belki de son 30 yıllık 
kent mücadelesi içinde, kent bilincinin ve koruma 
ilkesinin halkla beraber iç içe geçtiğinde  nasıl güzel 
sonuçlar vereceğinin çok güzel bir örneği. Kentte 
benzer kamusal alanların korunmasında Hasanpaşa 
örneği eşsiz bir yer deneyim olarak herkesin yıllarca 
konuşması gereken bir alan. Hasanpaşa'dan bir kültür-
sanat havzası üretmeye çalıştık" dedi. 
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı 
da "Bugün sadece bir kültür merkezinin açılışını 
yapmıyoruz, bizim için, Kadıköylüler için hasreti 
bitiriyoruz. Bugün burada, Gazhane ile Kadıköylü, 
Gazhane ile İstanbullu kucaklaşıyor.” diye konuştu. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 
da "Yıllar boyu İstanbul'a enerji veren ve ışık olan 

Hasanpaşa Gazhanesi, bundan böyle kültüre, sanata ve 
bilime ışık olacak. Müze Gazhane,  sosyal hayatın merkezi 
haline gelecek" dedi. İmamoğlu, Gazhane'nin korunmasına 
katkı sağlayan Prof. Dr. Afife Batur, İTÜ Mimarlık Fakültesi 
öğretim üyelerinden Gülsün Tanyeli, Yıldız Salman, Deniz 
Aslan, Sevim Aslan ve Gazhane Çevre Gönüllüleri’ne 
teşekkür etti.
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KÜLTÜR SANAT

MÜZİĞE
NEFES ALMA İMKANI 

Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi, pandemide 
uzun süre evlerinde kalan 
Kocaelilere düzenlediği 
etkinliklerle adeta yeniden 
nefes alma imkanı veriyor.

Kocaeli’de Yaz Neşesi 
organizasyonu ile 12 ilçede 
birbirinden eğlenceli faaliyet ve 
konserler düzenleyen Büyükşehir, 
bu etkinliğine “Kocaeli Yerel 
Müzisyenler Şenliği’ni ekledi. 
Büyükşehir’in söz konusu 
etkinliği, pandemi döneminde 
zor günler yaşayan Kocaelili yerel 
müzisyenlere anlamlı destek oldu. 
Müzisyenler için “Kocaeli Yerel 
Müzisyenler Şenliği’ adı altında özel 
bir şenlik düzenlendi. Yaz Neşesi 
etkinliğinin dışındaki günlerde yine 
açık alanlarda kurulan sahnelerde 
Kocaelili sanatçıların sahne alması 
sağlanıyor.
Öte yandan Kocaeli Yerel 
Müzisyenler Şenliği’nin ilki 
İzmit’te gerçekleştirildi. Açık 
havada müzik şenliğinin adresi 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 
arkasında yer alan sahil şeridi oldu. 
Alana kurulan sahnede Kocaelili 

yerel müzisyenler seslendirdikleri 
birbirinden güzel türkü ve şarkılarla 
İzmitlilere unutulmaz bir yaz akşamı 
yaşattı. Sıcak havadan bunalan 
vatandaşlar, akşam serinliğinde 
eğlenceli dakikalar yaşadı.

YAZ SONUNA 
KADAR DEVAM
Yerel Müzisyenler Şenliği ile 
Kocaeli bir anlamda Açıkhava 
Sahnesine dönüşecek. 
Müzisyenler; Kocaeli’nin park ve 
bahçelerinde, sahil kenarlarında, 
günlük hayatın aktığı noktalarda 
vatandaşlarla buluşarak, 
performanslarını sergileyecek. 
Sosyal mesafe kuralları 
çerçevesinde gerçekleştirilecek 
olan açık hava konserleri yeniden 
hayata, müziğe dönüşün de bir 
anlamda simgesi olacak. Yerel 
Müzisyenler Şenliği yaz sonuna 
kadar devam edecek.
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KENTLERİN GENÇLİĞİ

KENTLERİN 
GENÇLİĞİ

Bir ülkenin, bir kentin 
geleceğidir gençlik. Her 
zaman gençliği sevmek, 
saymak, onları önemsemek, 
değer vermek ve dinlemek 
gerek. Gençlere değer 
verdiğimiz zaman kentler 
güzel olur… Türkiye güzel 
olur... Özelkalem Çarşamba 

Oturumları’nda; Kentlerin 
Gençliği’ni, Gençler için 
kentlerde neler yapıldığını, 
Kentlerde gençleri koruyup 
kollayan, seven sayan, 
kenti gençlere emanet 
etmek üzere planlar yapan 
yerelyöneticiler, uzmanlarla 
konuştuk. Erengül Bilenser’in 

konukları Marmara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ömer Faruk Gençkaya, 
Kuşadası Belediye Başkan 
Yardımcısı Seyfi Seyhan 
Süvari, Habitat Derneği 
Kurucu Başkanı Sezai Hazır 
oldu.
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
PROF. DR. ÖMER FARUK GENÇKAYA

İstihdam
en anahtar kelime
“Şu anda dinamik bir süreci tanımlamak gerekir. Bu dinamizmde en önemli husus 
gençlik ve bunu da ortaya çıkaran temel ihtiyaç istihdam”

Marmara 
Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler 
Fakültesi 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr.
Ömer Faruk 
Gençkaya

KENTLERİN GENÇLİĞİ - PROF. DR . ÖMER FARUK GENÇK AYA

Değişimlerde belli an her zaman 
önemli. Salgınla birlikte ‘hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak’ deniliyor. 
Peki bunlar bir gecede olabilecek 
şeyler mi? Gençlik için ne anlam 
ifade ediyor bu tartışma? Marmara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk 
Gençkaya, “Gençlerden umutlu olmak 
zorundayız. Ancak bu değişim ve 
yeni sistem belirli bir zaman içerisinde 
gelişecek ve oturacak. Çünkü bu bir 
kalıp değil.” diyor. Salgın sonrasında 
artık yerel yönetimler esas alınarak 
bir yönetim ve yönetişim sürecinin 
başlayacağını söylüyor Gençkaya: 
“Salgın döneminde ülkemizde de 
merkezi yönetim ile yerel yönetimler 
arasında çeşitli karşılaşmalar oldu. 
Merkeziyetçilik –bu sadece Türkiye 
için değil- giderek yaygınlaşıyor. 
Yeniden otoritenin merkezde 
toplanması, dağıtımın merkezden 
yapılması gibi yaklaşımlar kaçınılmaz 
olarak salgın döneminde de 
Türkiye’de olduğu gibi çatışmalara 
yol açtı. Ancak bu çatışmalar son 
çatışmalar. Çünkü merkezi hükümetler 
artık bundan sonra çekici güç 
olamayacaklar.
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KENTLERİN GENÇLİĞİ - PROF. DR . ÖMER FARUK GENÇK AYA

Tabi ki merkezi hükümetler devam edecek. Ulus devlet 
devam ettikçe merkezi hükümetler varlığını sürdürecek.”  

‘KATILIMCI BİR

YAKLAŞIM GEREKLİ’
Gençkaya, mutlaka farklı bir katılımcı yaklaşım 
içerisinde yerel yönetimleri öne çıkartmak gerektiğini 
düşünüyor. Türkiye’de gençliğin büyük bir kesiminin 
işsiz olduğunu söylüyor Gençkaya ve şöyle devam 
ediyor: “Bunlar aslında ekonomik etkin nüfusun atıl 
olduğunu bize gösteriyor. Buralarda anahtar kelime 
istihdam. SODEV’in araştırmasında gençlere ‘sizin için 
hayatı en önemli şey nedir?’ diye soruluyor.
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Cevap: Çok para kazanmak…OECD’nin de
vurguladığı gibi gençlere yatırım yapılmalı.
Geleneksel katılım kurumlarını oluşturmak
zorundayız… Örneğin gençlik  merkezleri, kent konseyleri 
gibi şeyleri biliyoruz. Buralar çok fazla katılımın olmadığı 
birimler. Bunlarda ısrar etmenin hiçbir faydası yok.
Şu anda dinamik bir süreci tanımlamak gerekir.
Bu dinamizmde en önemli husus gençlik ve
bunu da ortaya çıkaran temel ihtiyaç istihdam.
Mutlaka gençlerin karar alma sürecine katılımını
daha etkin kılmalıyız. Gençleri iş yaşamına
kazandırmak, onların sahip oldukları bilgi ve beceriyi 
“donanıma çevirmeliyiz.”
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KUŞADASI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
SEYFİ SEYHAN SÜVARİ

Attığımız her adımda 
gençliği düşünüyoruz

“Kentte yaptığımız bütün uygulamaları, değişiklikleri, genç nüfusun kullanımını 
kolaylaştıracak şekilde planlıyoruz”

Kuşadası Belediye 
Başkan Yardımcısı

Seyfi Seyhan Süvari

Peki belediyelerimiz gençlik 
adına neler yapıyor? Kuşadası 
Belediyesinin gençlik hizmetleri 
oldukça dikkat çekici. Kuşadası 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Seyfi Seyhan Süvari süreci şöyle 
anlatıyor: “Son 2 yılda başkanımız 
ile birlikte Kuşadası’nda bir değişim 
yaşanıyor. Kuşadası’nda bir gençlik 
festivali yapılıyor. Gençlik festivalini 
geliştirmek, Kuşadası’nın Altın 
Güvercin Festivalinin içerisine 
sokmak ve sürekli gençlere yönelik 
aktivitelerde bulunmak hem turizm 
için hem de gençlik için önemli 
bir girişim. Kuşadası’nda önemli 
bir projeye imza attık. İstasyon 
Kuşadası hemen hemen bitti, açılışı 
da yapıldı. Gençlerimiz orada dijital 
dünyayla daha iyi tanışma imkanı 
bulacaklar. İstasyon Kuşadası; 
Kuşadası Belediyesi, Google ve 
Habitat ortak projesi. Aynı zamanda 
da Büyükşehrimiz de destek veriyor 
projeye. Çağ çabuk değişiyor. 
Artık yüzyılda bir değişen çağ 3-5 
yılda değişebiliyor. Gençlerimizin 
bu dijital dünyaya nasıl ayak 
uydurabileceğini bilmesi lazım. Bu 
yatırırımız bu açıdan çok önemli.

KENTLERİN GENÇLİĞİ - KUŞADASI BELEDİYESİ
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KENTLERİN GENÇLİĞİ - KUŞADASI BELEDİYESİ

Bunların yanında Kuşadası’nda bir dijital kütüphane açtık. 
6664 basılı, 24 binden fazla da dijital baskının olduğu bir 
kütüphane bu. Çok önemsediğimiz bir proje daha var. Artık 
dijital göçebeler var. İnsanlar bilgisayar üzerinden kendi 
işlerini yapabilecekleri bir sistemde çalışıyorlar. Özellikle 
bu genç, dinamik yöneticilerin Kuşadası’na gelmelerini 
sağlamak amacıyla bir proje yürütüyoruz. Her belediye 
başkanının veya her siyasinin gençlerin bir araya geldikleri 
Gençlik Merkezi projesi var. Bizim de böyle bir projemiz var. 
Bunu da en kısa süre içinde hayata geçireceğiz. Belediye 
Başkanımız Ömer Günel bu konuyu çok önemsiyor.”

‘ONLARIN HAYATINI 
KOLAYLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Türkiye’nin geleceğine y ve z kuşağının karar 
vereceğini söylüyor Süvari: “Y ve z kuşağıyla 
temas etmeden, onlara dokunmadan; onların 
nasıl düşündükleri, nasıl yaşamak istediklerini 
çözmeden Türkiye’nin geleceğini planlamak 
çok zor. Kentte yaptığımız bütün uygulamaları, 
değişiklikleri bu kuşağın, genç nüfusun kullanımını 
kolaylaştıracak şekilde planlıyoruz.”

TEMMUZ/AĞUSTOS 2021



Habitat Derneği bu yıl 25. yılını 
kutluyor. Habitat Derneği aslında 
bir kalkınma örgütü ama gençler 
üzerine çok yoğun çalışmalar 
yürütülüyor. Derneğin kurucu 
başkanı Sezai Hazır çalışmalarını 
şöyle anlatıyor: “ Son 4 yılda 
İstanbul Bilgi Üniversitesiyle 
birlikte gençlerin iyi olma hali 
raporunu hazırlıyoruz. Farklı 
başlıklar altında gençler 
yaşadıkları kentlerden memnun 
mu, davranışları nelerdir, yeni 
istihdam alanları neler olabilir 
gibi konular üzerinde çalışıyoruz. 
Mukayeseli ilerliyoruz. Yıllara 
göre bu değişimlerin nasıl 
olduğunu ölçmeye çalışıyoruz. 
2021 raporunu da üç hafta 
önce yayınladık. Bu rapor 
bize maalesef bir takım eski 
alışkanlıkların değişmesi 
gerektiğini anlatıyor. Biz gençlere 
örgütlenmeyle ilgili sorular 
soruyoruz. Gençler eski, klasik 
örgütlenme modellerini istemiyor. 
Bazen biz örgütlenmeleri bir 
amaç haline getiriyoruz. Ama aynı 
gençler sosyal medya üzerinde 
güncel konular içerisinde 
örgütlenmeye sıcak bakıyor. 

“Gençler eski, klasik örgütlenme modellerini istemiyor. Ama aynı gençler sosyal 
medya üzerinde güncel konular içerisinde örgütlenmeye sıcak bakıyor.”  

Habitat 
Derneği
Kurucu

Başkanı 
Sezai Hazır

HABİTAT DERNEĞİ KURUCU BAŞKANI SEZAİ HAZIR

Gençler eski örgütlenme 
modellerini istemiyor
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KENTLERİN GENÇLİĞİ - HABİTAT DERNEĞİ
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Yerel yönetimlerin yeni örgütlenme 
alanları nasıl oluşturulabilir üzerine 
çalışması gerekiyor. En son 
araştırmamızda ev genci oranı 
yüzde 17. Eğitimde ve iş bulmaktan 
umudunu kesmiş ciddi bir genç 
kesim var. Yurtdışına gitme talebi 
2021’de yüzde 43’lere çıktı. Çünkü 
ülkede iş bulma konusunda ciddi 
kaygılar var. Gençler geleceğe 
umutlu bakamıyor. Bunun için 
de çareyi yurtdışında arıyorlar. 
Yaşadıkları kentlerde kendilerini 

güvende hissediyorlar mı diye 
sorduk. Kadınların yüzde 45’i 
kendisini güvende hissediyor. 
Erkeklerde bu oran biraz daha 
fazla. Gençlerin kentlerdeki 
memnuniyetini ölçtüğümüzde de 
ilginç veriler var. Mesela komşular 
arası ilişkilerde memnuniyet 
varken kütüphaneler, sahillerin 
kullanımı gibi konularda altyapı 
yetersizliğinden bahsediyorlar. 
Başka bir şehirde yaşama isteği 
sorulduğunda ve kendisi bir kentte 

hemşeri olarak görüyor musun 
diye sorduğumuzda gençlerin 
birçoğunda böyle bir aidiyet 
yok. Çünkü aidiyet kendiliğinden 
gelişmez. Aidiyet kent haklarından 
yararlanıldığı müddetçe oluşur. 
‘Nereye taşınmak istiyorsunuz?’ 
diye bir soru sorduğumuzda 
ağırlıklı olarak İzmir ön plana 
çıkıyor. İstanbul, Antalya, Eskişehir 
ön plana çıkan diğer şehirler. 
Bunun nedeni olarak da yaşam 
kalitesi, doğa gösteriliyor.”

KENTLERİN GENÇLİĞİ - HABİTAT DERNEĞİ
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Jon Gnarr /  Reyk jav ik Be lediye Başkan ıYabancı Belediye Başkanları

YABANCI
BELEDİYE
BAŞKANLARI

Hiç öyle alıştığımız siyasi kişiliklerden 
biri değil. 48 yaşındaki Jon Gnarr  
İzlanda’nın başkenti ve en önemli 
şehri olan Reykjavik’i yönetti. 
İzlanda’nın kalbi ve Kuzey’in en önemli 
şehirlerinden olan Reykjavik bu renkli 
kişiliğe emanetti. 4 yıllık görev süresi 
biten ve bir kere daha aday olmayan 
Gnarr’ı hem İzlandalılar hem de tüm 
dünyadan takipçileri çok özlüyor. Peki 
Gnarr’ı farklı kılan özellikler nelerdi? 

Sıradanlığa karşı 
renkli bir hayat:
Jon Gnar!
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Yabancı Belediye Başkanları Jon Gnarr /  Reyk jav ik Be lediye Başkan ı

1967 doğumlu bu süper kişilik aslında eski bir komedyen… 
Gnarr çocukluğu boyunca zorluklar yaşadı. Dikkat eksikliği 
ve hiperaktivite bozukluğu olan Gnarr, ayrıca disleksi 
hastası. 
Hiç bir üniversiteden mezun değil, hatta seçilmeden önce 
en son taksi şöförlüğü yapıyor Gnarr. Daha önceleri ise 
İzlandalı "The Dripping Noses" adında bir punk-rock grubu 
olan Gnarr. kendi seçim şarkısını da kendisi yaptı.
Komedyenlik kendini en iyi şekilde gösterebildiği 
mesleklerden biri olmuş ve kısa sürede Reykjavik'te adı 
duyulmaya başlamış.

Gnarr daha sonra ise ‘şaka olsun’ diye seçime girmeye 
karar veriyor. 
Seçim vaatleri  “Tüm havuzlara bedava havlu, yeni 
kurulacak bir Disneyland, Reykjavik Hayvanat Bahçesi'ne 
yavru bir kutup ayısı…” oluyor ve seçiliyor.
Ekonomik krizle boğuşan İzlanda’da aradan sıyrılıp 
başkanlığı kapan Gnarr, teşekkür konuşmasında kendine 
güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadı ve yüreklere 
su serpen şu cümleleri söylüyor: “Partimiz adına 
konuşuyorum. Kimsenin Best Parti’den korkmasına 
gerek yok; çünkü bizim adımız Best Parti. Eğer en iyi 
olmasaydık adımız Worst (çok kötü) Parti olurdu. 
E yani şimdi biz de öyle bir partide çalışmazdık…”
Asıl mesleği komedyenlik ve ne kadar başarılı bir 
komedyen olduğunu da parti kurup, seçime girip 
kazanarak tüm ülkeye gösteriyor Gnarr… 
Yönettiği şehir de dünyada sıradanlıktan sıkılanların 
umudu oluyor bir süre…
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GÜZEL BİR TÜRKİYE-ŞAVŞAT

Cennetten bir köşe:
ŞAVŞAT  

Türkiye’nin kuzeydoğusunda 
yer alan tarihi ve doğal 
güzellikleriyle adeta 
cennetten bir köşe... Artvin’ 
e bağlı Şavşat el değmemiş 
doğası ile kucaklıyor 
insanları… Barındırdığı 
tüm güzelliklerle sakin 
bir ruh haline sokuyor… 
Şavşat’ı gezerken, tarihi 
dokusuyla, geleneksel 
mimarisi ve el sanatlarıyla, 
muhteşem coğrafyasıyla, 
sessizliği ve samimi 
insanlarıyla huzur içinde 
oluyorsunuz… Şavşat 
tüm detaylarıyla tanınması 
gereken; tanınınca da asla 
unutulmayacak bir yer…



44 ozelkalem.com.tr

GÜZEL BİR TÜRKİYE-ŞAVŞAT

Bir şehirden, kasabadan, kent 
kültüründen cennete açılan 
kapı... Şavşat’ın  eşsiz doğası, en 
yakın dostunuz gibi sarılır size… 
Samimidir, sıcaktır. Sokaklarında 
dolaştığınız herkes sizin akrabanız 
gibidir… Şavşat, doğasıyla sizi 
kendine çağırır… Bu şirin ilçe bütün 
yorgunluğunuzu unutturan bir anne 
gibi şefkatle kucaklar sizi. 

    Şavşat kelimesinin etimolojisi 
tam olarak bilinmese de Ortaçağ 
döneminde Şavşeti olarak anılan 
yöre, Gürcüce dilinde ‘Siyah Yer’ 
olarak tanımlanıyor.  Şavşat’ta 
günümüze Ortaçağ ve Osmanlı 
dönemlerine ait çeşitli tarihi yapılar 
ulaşıyor...
    Yazları ayrı, kışları ayrı güzel 
olan ilçede, siyaha çalan yeşillikte 

karaçam ormanları ise oldukça 
büyüleyici... Seyirlik bir yerden 
bakınca kendinizi çok uzaklarda 
başka bir yerde hissettiriyor... 
    Şavşat o kadar huzur verici bir yer 
ki Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda 
aldığı belge ile "sakin şehir" unvanını 
da kazandı…
    Şavşat büyülüyor ve eşsiz 
doğasına davet ediyor…
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Manisa 
Büyükşehir Belediyesi

SAMSUN’DA AŞI SEFERBERLİĞİ

KULALI ÜRETİCİLERE DESTEK

Samsun’un aşı haritasında renginin sarıdan, maviye dönmesini 
sağlamak amacıyla Valilik koordinasyonunda ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin destekleri ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 
yürütülecek olan ‘Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı’ kampanyası 
başlatıldı. 17-24 yaş grubundaki gençlerin yoğun katılımının 
sağlanmasının da hedeflendiği kampanyanın katkısıyla 
Covid-19 aşılama oranının yüzde 75’e ulaşması hedefleniyor. 
Kampanya kapsamında Samsun’un 55 noktasında ‘aşı 
durakları’ oluşturuldu. Aşı konusunda oluşan tedirginliklerin 
giderilmesini sağlamak amacıyla ‘Aşı Bilgi ve Danışma Hattı’nın 
etkin kullanımı ile ‘Alo Aşı’ uygulaması da aktif hale getirildi. Öte 
yandan kampanya gençlerin katılımını sağlamak için 17-24 yaş 
grubundaki katılımcılara çekilişle bisiklet, Samsunspor forması, 
ücretsiz ulaşım, restoran ile iş yerlerinden indirim gibi hediyeler 
verileceği belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde önemi daha da 
fazla hissedilen tarım, hayvancılık ve üretim faaliyetlerini desteklemek 
amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir 
Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu 
kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Hayvancılık ile 
gelir sağlayan mahallelerde hayvan içme suyu (HİS) göleti yaparak 
üreticilere destek sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula ilçesi 
Gölbaşı Mahallesi’nde yapım çalışmalarını tamamladığı hayvan içme 
suyu göletini vatandaşların hizmetine sundu. Göletteki çalışmaların 
tamamlanmasıyla birlikte hayvan üretimi yapan üreticilerin yanı sıra 
yaban hayatındaki hayvanlar da göletten faydalanacak. Manisa 
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, 
“Her alanda üreticilerimizin yanındayız.” dedi. 

Samsun  
Büyükşehir Belediyesi
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İstanbul 
Tuzla Belediyesi

HER MAHALLEYE KÜTÜPHANE

ÇOCUKLARA BAYRAMLIK KIYAFET 

Toplumda okuma alışkanlığının artmasına katkı sağlamak ve 
edebi eserlere erişimi kolaylaştırmak için çalışan Karşıyaka 
Belediyesi, kente yeni bir kütüphane kazandırdı. Girne 
Kültürpark içerisinde yer alan kütüphaneye; yaşamı boyunca 
eğitime önemli katkılarda bulunan ve bir yıl önce vefat eden 
hayırsever iş insanı Cihat Kora’nın adı verildi. Kora’nın ailesinin 
de elektronik donanım ve kitap desteğinde bulunduğu 
kütüphanede, bağış ve satın alma yoluyla temin edilen 4 
binden fazla eser halkın kullanımına sunuldu. Cihat Kora’nın 
ailesi ve vatandaşların da katıldığı törenle kütüphanenin 
açılışını yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay 
“Karşıyaka’nın her mahallesine kütüphane kazandıracağız. 
Bahriye Üçok Mahallesi’ne bu kütüphaneyi açtık. Ardından 
Bostanlı, Aksoy, Zübeyde Hanım gelecek, hepsini planladık. 
Ardı ardına açacağız” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında veren el ile alan eli buluşturan Tuzla 
Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Kurban Bayramı öncesi bin 
500 çocuğa mutluluk yaşattı. Gönül Elleri Çarşısı tarafından 
takibi yapılan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına, bağışçıların 
destekleri bayramlık elbise ve bayramlık ayakkabı dağıtıldı. 
Gönül Elleri Çarşısı’nın içerisinde bulunan mağazada yapılan 
bayramlık dağıtımına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın 
eşi ve Gönül Elleri Çarşısı’nın kurucu gönüllülerinden Dr. 
Fatma Yazıcı da katıldı. Fatma Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı’na 
gelen çocuklar ile tek tek ilgilendi. Bayramlık kıyafetlerini alan 
çocukların mutlulukları kameralara saniye saniye yansıdı. 
Gönül Elleri Çarşısı’nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, 
”Hayat boyu hepimizin uğraşı çocukların mutlu olmasıdır. 
Bayramlar çocukların sevinçleridir.  Her bayram olduğu gibi 
bu bayramda çocuklarımızı sevindirmiş olmanın, onların 
yüzlerindeki mutluluğu görmenin sevincini yaşıyoruz.”dedi.

İzmir 
Karşıyaka Belediyesi
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BOLU BELEDİYESİ

MÜLTECİLERİN FATURALARINA ZAM
Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediye Başkanı Tanju 
Özcan, şehirde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin 
su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam 
yapılacağını açıkladı.
Bolu Belediyesinin sosyal medya hesabından da 
paylaşılan açıklamalarında Özcan, “Arkadaş, yardımı 
kesiyorsun gitmiyorlar. ‘İş yeri ruhsatı vermiyorum’ 
diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya 
karar verdik” dedi. 31 Mart Yerel Seçimlerin’de Bolu 
Belediye Başkanı seçilen Özcan’ın göreve geldiği ilk 
günlerde de “Yabancı uyruklu kişilere yardımı kesin” 
talimatı tartışmalara yol açmıştı. Özcan, ‘’Yabancı 
uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı 
atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 
10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı 
uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 
10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam 
yapacağız” dedi.

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ

DÖRT YENİ KÖPRÜ İNŞA EDİLİYOR
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir 
genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam 
ediyor. Kısa süre önce Ekinözü ilçesinin Ambar 
Mahallesi’ndeki ekonomik ömrünü dolduran köprü 
yıkılmıştı. Mahallenin ana girişini sağlayan köprünün 
yerine 14 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip 
yeni bir köprü inşa edildi. Elbistan ilçesinin alabalık 
üretim merkezleri arasında bulunan Tapkırankale 
Mahallesi de yeni köprü kazandırılan adresler 
arasında yerini aldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat’a 
bağlı mahallelerdeki köprü inşaları ise devam 
ediyor. Dadağlı Mahallesi’nde bir süre önce yıkımı 
başlatılan köprünün yerine, 30 metre uzunluğa ve 13 
metre genişliğe sahip büyük bir köprü inşa ediliyor. 
Şahinkayası Mahallesinde de eski köprü, yerini çift 
şeritli yeni köprüye bırakacak.
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SÜPER ENDURO HEYECANI

JUDOCULAR ROMANYA’DA ESTİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 
İznik Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu, 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 
katkılarıyla düzenlenen Türkiye Süper Enduro 
Şampiyonası’nın üçüncü ayak yarışı, Bursa’nın İznik 
ilçesinde bulunan Elbeyli Er Meydanı’nda yapıldı. 
2 gün süren yarışlarda, endurocular zorlu engelleri 
aşmaya çalıştı. Yarışlar, Enduro Prestij (EP), Enduro 
Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG), 
Enduro Veteran (EV) ve Enduro GP sınıflarında 
düzenlendi. Serbest antrenman ve sıralama 
yarışları da izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Final 
yarışında ise sporcular ekstrem parkurda hem 
engel hem de rakipleriyle mücadele etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu Milli 
judocular, Romanya’da düzenlenen Gençler 
Judo Avrupa Kupası’ndan büyük başarı ile 
döndü. Mavi beyazlılar, Ömer Kemal Aydın’ın 
şampiyon olduğu turnuvada bir gümüş ve bir 
bronz madalya olmak üzere 3 kez kürsüye çıkmayı 
başardı. 90 kilogramda Ömer Kemal Aydın, 60 
Kilogramda Emirhan Karahan ve 48 Kilogramda 
Merve Azak mindere çıktı. Ömer Kemal Aydın 
zorlu mücadeleleri bir bir geçerek finale adını 
yazdırmayı başardı. Finalde Rus rakibini yenen 
Aydın, kürsünün en üst basamağında yer alarak 
İstiklal Marşı’nı Romanya’ da okuttu. 60 kilogram 
erkeklerde ay yıldızlı judogi için mücadele eden 
Emirhan Zorlu rakiplerini geçip finale kalsa da 
finalde karşılaştığı milli takım sporcusu Salih Yıldız’a 
yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

SPOR HABERLERİ






