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Prof. Dr. 
Ruşen Keleş
Yaşlanmayan
Özelkalem

Basri Akgül 
Otokar Genel Mdr. Yrd.
Geleceğe sağlam adımlarla 
yürüyoruz

Başkanlar
bizi söyler

15 yıllık 
#güzel anılar

güzel bir yolculuk
Yıllık

Erengül 
Bİlenser
  Yayın ilkelerimizden, 
tarafsızlığımızdan ve koşullar 
ne olursa olsun gösterdiğimiz 
özenden hiç vazgeçmedik. 
15 yıl boyunca biriktirdiğimiz 
bütün #güzel anıları özenle 
saklıyoruz… Hepsi için ayrı 
ayrı minnettarız sizlere.

“

“



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



İzle Bizi 
Türkiye

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

#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

ABONE OL
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Özelkalem Dergisi,
basın meslek ilkelerine
uymayı taahhüt eder.
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Yaygın süreli yayın.
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Galata / İstanbul
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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN

Dile kolay 15.yıl… Biz şimdi 
kendi kendimize bile ‘ilk sayımızı 
çıkardığımız gün daha dün gibi’ 
diyoruz. Her birini büyük bir 
heyecanla hazırladığımız, her biri 
için büyük özen gösterdiğimiz, 
pek çok hassasiyet nedeniyle 
her birini çok ince bir çizginin 
üzerinden pür dikkat geçerek 
baskıya gönderdiğimiz tam 141 
sayı…

Bu 15. yıl boyunca sabahladığımız 
geceler, herkes tatildeyken ofiste 
geçirdiğimiz bayramlar, baharın 
pırıl pırıl bir güneşle geldiği 
ilk hafta sonları, matbaadan 
dergimizin gelmesini sabırsızlıkla 
beklediğimiz gün doğumları 
öyle çok ki. Bazı anların bizde 
yeri, değeri, izi çok başka. 15 yıl 
boyunca biriktirdiğimiz bütün 
anıları özenle saklıyoruz ve hepsi 
için ayrı ayrı minnettarız hayata.

Türkiye’nin her köşesinin daha 
güzel olması, her kentte hatta 
her köyde hayatın çok daha 
güzelleşmesi için çıktığımız bu 
yolda güzele ulaşmanın yolunda 
yürümeye emin adımlarla 
yürümeye devam ediyoruz. 

Özelkalem Dergisi’ni yıllardır yerel 
yönetimlerin birbirleri arasındaki 
en etkin iletişim mecrası olarak 

tasarlıyor ve Türkiye genelinde 
bütün kentlere ulaştırıyoruz. 

Yerel yöneticiler arasında 
sağlam ve tarafsız bir iletişim 
köprüsü olmak, yerel yönetimleri 
akademisyenlerle ve özel sektörle 
bir araya getirerek güzel sonuçlara 
varmak amacıyla her sayıda çok 
özel dosyalar hazırlıyoruz.

Belediye Başkanlarının ve Valilerin 
bizi arayarak Özelkalem Dergisi’ne 
görüş vermek istemesinden 
büyük mutluluk duyuyoruz. İşimizi 
büyük sorumlulukla, yerel yönetim 
alanındaki en etkin isimlerin 
de danışmanlığında yürütüyor, 
dünyanın başka kentlerinde de 
yerel yönetim odaklı etkinliklere 
katılarak uluslararası vizyonu 
yakından takip ediyoruz. Dünyanın 
en nitelikli yerel yönetim mecrası 
olmak üzere ne gerekiyorsa 
yapıyor, en zorlu yatırımları 
gerçekleştirmek için bile cesaretle 
çalışıyoruz.

Çok değerli yerel yöneticilerimiz 
çalışmalarını hem diğer yerel 
yöneticilerle hem de bütün 
okurlarımızla paylaşma imkanını 
Özelkalem Dergisi’nde ve 
Özelkalem.TV’de kolaylıkla 
bulabiliyor. Bundan sonra 
da bulmaya devam edecek. 

Başkanlarımız Özelkalem 
Dergisi’ni kendi mecrası gibi 
kullanabiliyor, başka kentlere, 
başka yerel yöneticilere, özel 
sektöre, akademisyenlere kentleri 
adına seslenebiliyor. Yola çıkış 
motivasyonumuz olan Güzel bir 
Türkiye hayali ile kentlerimize 
güzel bir gelecek bırakma yolunda 
başkanlarımızla birlikte yürümeye 
devam ediyoruz.

Bazen çok değer verdiğiniz bir 
kişiden gelen küçük bir teşekkür 
ya da tebrik bile bütün dünyayı 
çekip çevirecek gücü kendinizde 
bulmanızı sağlar.

Şimdi Belediye Başkanlarımızın 
Özelkalem Dergisi hakkında 
söylediklerine bakıyorum da 
bütün o yorgunluklara, strese, 
fedakarlıklara değer…

Saygılarımla…

ERENGÜL BİLENSER
erengulbilenser@epr.com.tr
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15 Y ILLIK GÜZEL ANIL AR

KENTiNiZi 
FESTiVALiNi
BiR DE BiZ 
YAPALIM

SAYIN BAŞKAN
Özelkalem Dergisi 

Yerel Yönetim Ödülleri Töreni’ne 

KENTiNiZ iÇiN 
GÜZEL BiR 

TANITIM FiLMi 
ÇEKELiM

SAYIN BAŞKAN
Özelkalem Dergisi 

Yerel Yönetim Ödülleri Töreni’ne  

KENTiNiZi 
FUARDA BÜTÜN 

GÜZELLiĞi 
iLE GÖSTERELiM 
SAYIN BAŞKAN

Özelkalem Dergisi 
Yerel Yönetim Ödülleri Töreni’ne 

KENTiNiZDE 
BiRLiKTE 

GÜZELLiKLER 
YARATALIM

SAYIN BAŞKAN
Özelkalem Dergisi 

Yerel Yönetim Ödülleri Töreni’ne 

KENTiNiZE 
GÜZEL 

BiR KiTAP 
HAZIRLAYALIM 
SAYIN BAŞKAN

Özelkalem Dergisi 
Yerel Yönetim Ödülleri Töreni’ne 

KENTiNiZi 
HER KENTTE 

ETKiNLiKLERLE 
TANITALIM 

SAYIN BAŞKAN
Özelkalem Dergisi 

Yerel Yönetim Ödülleri Töreni’ne 
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15 Y IL IN TOPL AMINDAN ÇIK AN SAYIL AR

15 YILIN
TOPLAMINDAN ÇIKAN SAYILAR
Özelkalem Dergisi, 15 yıl boyunca yerel yönetimlerle aralıksız iletişim kurdu. Yerel yöneticilerin 

kendi mecrası olmak, kentler arasındaki iletişim köprüsü olmak, bütün kentlerin dergisi olmak için 
çok çalıştı. İşte 115 yılın toplamından ortaya çıkan sayılar yani hatıraların sayısal hali. 

600.000
4750

dergi basıldı.

belediye 
haberi 
yapıldı.

Belediyelere

140.000
telefon edildi.

Dergiyi baskıya 
yetiştirmek için 

460 GECE
ofiste 

sabahlandı.

Farklı zamanlarda 
kutlamalar, duyurular, 

iyi dilekler, yeni sayıdan 
haberdar olmak üzere  

2600
mailing gönderildi.
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370.000
Belediyelere

Belediye başkanlarıyla 
yapılan röportajlarda tam

dakika ses kaydı deşifre 
edildi.

31.385
Başkanlarla 
telefonda

2950
dakika 

konuşuldu.

Başkan eşleri 
ile röportaj 

için bir araya 
gelindiğinde 
konu konuyu 

açtı ve 
toplam

82 saat
sohbet edildi.

Özelkalem 
Dergisi Yerel 

Yönetim Ödülleri 
Töreni, Trans 
Talk Cities ve 

Yuvarlak Masa 
Buluşmaları 
olmak üzere

25 ETKiNLiKTE
bir araya gelindi.

Belediye Başkanlarından 
şimdiye dek toplam

‘iyilik’, ‘mutluluk’, ‘nice 
güzel yıllara’ mesajı alındı.625

dergi gönderildi.

Röportajlarda belediye 
başkanlarına toplam

2650
soru soruldu.
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Özelkalem Dergisi, Türkiye’nin yalnızca en yaygın 
ve en etkin yerel yönetim dergisi olmakla kalmadı. 

Yerel Yönetim Ödülleri Töreni dönemlerinde en 
popüler dergileri geride bırakarak

Türkiye’nin en çok konuşulan* 3. dergisi oldu.
(*Mediacat tarafından Ajans Press işbirliği ile hazırlanan 

Medya Referans Liderleri sonuçları)3

3525
Özelkalem dergisi Yerel 

Yönetim Ödülleri için 
şimdiye dek toplam

proje başvurdu.

Kentlerinde en iyisini, en güzelini 
yapmak için emek veren, öncü olan, 
heyecan duyan, her koşulda çok 
çabalayan ve bütün ekibini de büyük 
bir kent sevgisi ile çalışma konusunda 
motive eden

410
Belediye Başkanı, 
Özelkalem 
Dergisi Yerel 
Yönetim Ödülleri 
Törenlerinde 
projeleri ile ödül 
aldı.

Proje değerlendirme 
toplantıları haricinde 

Seçici Kurul 
kazananları belirlemek 

üzere toplam

96
saat bir araya geldi, 

konuştu, tartıştı ve son 
kararını verdi.

Yerel Yöneticilerin 
kentlerine kazandırdığı 

değer, Özelkalem Dergisi 
Yerel Yönetim Ödülleri 

Törenlerinde yalnızca ödüle 
dönüşmekle kalmadı. 
Ödüller ulusal ve yerel 
televizyonlarda toplam

240
dakika habere de dönüştü.
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21.500
Özelkalem Dergisi Yerel 

Yönetim Ödülleri Törenleri 
için toplam

basılı davetiye gönderildi.
Belediye Başkanları, Valiler, 

Milletvekilleri, Bakanlar, İştirak 
Yöneticileri, Sanatçılar, Köşe yazarları…

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim 
Ödülleri Törenlerine bu yıla dek toplam

3.300 davetli katıldı.
stxcm haber yayımlandı.

Özelkalem Dergisi Yerel 
Yönetim Ödülleri, aynı 

zamanda yerel yöneticiler 
ve sponsor markalar için 
de çok önemli bir haber 
ivmesi sağlıyor. Şimdiye 

dek tören sonrası ulusal ve 
yerel gazetelerde toplam

33.475
Başvuru duyuruları, son katılım tarihi, tören 

daveti, kazananlar…Özelkalem Dergisi 
Yerel Yönetim Ödülleri içerikli toplam 

emailing gönderildi.81.000

OCAK/ŞUBAT/MART 2022
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Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Seçici Kurul Başkanı PROF. DR . RUŞEN KELEŞ

Hiç kuskusuz, başarı Özelkalem 
Dergisi çalışanları ortak 

çabalarının ürünüdür. Derginin 
yaşlanmasına izin vermeyeceklerine 

olan inancımı yineliyorum. 

YASLANMAYAN
ÖZELKALEM

Yerel yönetimler, yönetimin 
bütünlüğü ilkesi çerçevesinde, kamu 
hizmetlerinin yerine getirilmesinde 
merkezi yönetimle, yani dar 
anlamdaki devletle işbirliği içinde olan 
ve aynı zamanda, yerel düzeydeki 
karar alma süreçlerinde halka sesini 
duyurma fırsatı veren katılımcı 
demokratik kuruluşlardır.  

Prof. Dr.
Ruşen Keleş

Yerel yönetimlerin kendilerinin 
ya da bu konularda kamuoyunu 
aydınlatmak amacında olan 
örgütlerin, yerel düzeyde 
demokratikleşme süreçlerine ışık 
tutucu ve farkındalık yaratmaya katkı 
sağlayıcı nitelikte yayın yapmakta 
olan dergilere sahip olduklarına 
ülkemizde pek rastlamıyoruz. Ne var 
ki, bu gözlemin istisnalarından biri, 20 
yıla yakın bir süreden beri, Özelkalem 
adını taşıyan ve kapağının başlığında, 
haklı olarak alçakgönüllülüğü de bir 
bakıma bir yana bırakarak, kendisini 
“Türkiye’nin En İyi Yerel Yönetim 
Dergisi” olarak nitelendirmiş olan 
bir dergidir. Kurulduğu ve yayıma 
başladığı tarihlerden bu yana, çok 
değerli bir bilim insanları kadrosuyla 
birlikte danışma kurulunda yer 
aldığım Özelkalem Dergisi, halkla 
kent yöneticileri arasında ve aynı 
zamanda kent yönetiminde görev 
almış olanlarla teknik kadrolar 
arasında yakın ve verimli bir 
işbirliğinin sağlanmasına önemli 
katkılar yapmaktadır. Derginin 
düzenli olarak yayımlanması dışında, 
dergi adına televizyon izlenceleri de 
düzenlenebilmekte; ayrıca, başarılı 
projelere imza atmış olan, yurt 
içinde ve hatta yurt dışında başarılı 
çalışmalar yapmış belediyelerin 
temsilcilerine her yıl düzenlenen 
yarışmalar sonucunda ödüller de 
verilmektedir. Türlü dallarda yerel 
yönetim ödüllerini kazanma yarışına 

giren belediye sayısının giderek 
artmakta olması da, derginin 
başarısının ve saygınlığının işin 
içinde olanlarca da takdir edilmekte 
olduğunun açık bir kanıtıdır. 
Böylesine bir güvenin yaratılabilmiş 
olmasında, derginin yerel demokrasi 
sorunlarına bakış açısının niteliği 
kadar, değerlendirmelerin ve 
işbirliğinin sağlanmasında, siyasal 
yelpazenin hangi noktasında olursa 
olsun, belediyelerin bağlı oldukları 
siyasal partilerin hangisi olduğuna 
bakmaksızın işlem yapmanın bu 
çatı altında bir gelenek durumuna 
getirilmiş bulunması da vardır. 
Hiç kuskusuz, başarı, Yerel 
Yönetimler Dergisi çalışanlarının 
ortak çabalarının ürünüdür. Bu 
bir gerçek olmakla birlikte, başka 
birçok örneklerde de görüldüğü gibi, 
süreklilik, sabır, dikkat, ilgi, zaman ve 
kaynak gerektiren bu tür çalışmalarda 
yük sonuç olarak genellikle bir kişinin 
omuzlarına yüklenmektedir. Onun 
özverisi ve direnci olmaksızın bu türlü 
somut başarı örneklerini, bırakınız 
20 yılı aşkın sürelerle, birkaç ay bile 
ayakta tutmanın olanaksız olduğunu 
gösteren örneklerin sayısı o kadar 
çok ki. Bu nedenle, Özelkalem 
Dergisinin gerçek itici gücü olan 
Sayın Erengül Bilenser’i kutluyor, 
derginin yaşlanmasına bundan 
böyle de izin vermeyeceğine olan 
inancımı yineliyorum. Sürekli başarı 
dileklerimle. 



TARIMSAL K ALKINMA
Kapak Konusu
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Merhaba değerli okurlar… Arşivlik 
bir hatırat niteliği taşıyan Özelkalem 
dergisinin bu özel sayısında sizlerle 
beraber olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum.

Ülkemizde yerel yönetimlerin 
çalışmalarını tanıtan ve bu sayede 
söz konusu çalışmaların okurlara 
ulaşmasını sağlayan yayın 
politikasıyla on beş yıldır “tarafsız” 
bir anlayışla yayın hayatına devam 
eden Özelkalem dergisi yerel 
yönetim çalışmalarının farkındalığının 
artmasında önemli bir görev 
üstlenmektedir.

Bağımsız basın ilkesinin güzide 
örneklerinden biri olan Özelkalem, 
Türkiye’deki yerel yöneticiler arasında 
iletişimin sağlanmasında bir köprü ve 
yerel yöneticilerinde projelerini geniş 
kitlelere tanıtabilecekleri bir vitrin 
özelliği taşımaktadır.

Bu vesile ile yerel yönetim dünyası 
içinde büyük bir eksikliği dolduran 
Özelkalem dergisinin on beşinci yılını 
tebrik ediyor; uzun bir yayın hayatı 
diliyorum.

T Ü R K İ Y E ’ N İ N  E N  İ Y İ  Y E R E L  Y Ö N E T İ M  D E R G İ S İ
EYLÜL-EKİM 2019

SAYI 122

20 TL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
MANSUR YAVAŞ
“BELEDİYECİLİK İLE YOLSUZLUK 
KELİMELERİNİN YAN YANA 
ANILMASININ KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ”

TÜRKİYE BELEDİYECİLİKTE 
VİZYON PROJELERİNİ SEÇTİ

KARTEPE ZİRVESİ’NDE 
“KENTLEŞME VE MUTLU 
ŞEHİRLER” 

Milli Eğitim Bakanı
ZİYA SELÇUK
“TÜM BELEDİYELER 
EĞİTİME HASSASİYET GÖSTERMELİ”

MANSUR YAVAŞ
ANKARA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI

“Özelkalem yerel yöneticiler arasında 
iletişimin sağlanmasında bir köprü ve 
yerel yöneticilerinde projelerini geniş 
kitlelere tanıtabilecekleri bir vitrin 

özelliği taşıyor”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞK ANL ARIBaşkanlar Bizi Söyler
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İlk sayısından bugüne kadar yerel 
yönetimlerin sesi olan Özelkalem 
Dergisi’nin 15. yılını kutluyor, yayın 
hayatında başarılar diliyorum. 
Yerel yöneticiler olarak kentlerimizin 
geleceğini inşa etmek, daha da ileriye 
taşımak adına kadrolarımızla birlikte 
var gücümüzle çalışıyoruz. Büyük 
emek ve çalışmalar sonucu ortaya 
çıkan proje ve hizmetlerimizden 
halkımızın haberdar olması, 
projelerimizin diğer belediyeler 
tarafından bilinmesi önem taşıyor. 
Derginiz bu anlamda önemli bir 
görevi yerine getiriyor. 
Tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla 
bizlere bu süreçte destek veren 
Özelkalem Dergisi’nin bundan 
sonraki yıllarda da aynı azim ve 
kararlılıkla yayın hayatına devam 
edeceğine inanıyorum. Her yeni 
sayıda farklı haberler, farklı dosyalar 
ile kentlerimizi güzelleştirmek ve 
geliştirmek için bizlere rehberlik 
ettiğiniz için başta Erengül Bilenser 
Hanımefendi olmak üzere dergide 
emeği geçen herkese teşekkürlerimi 
sunuyor, nice başarılara imza 
atacağınız uzun bir yayın hayatı 
diliyorum. 

MUHİTTİN BÖCEK
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI

“Büyük emek ve çalışmalar sonucu 
ortaya çıkan proje ve hizmetlerimizden 

halkımızın haberdar olması, 
projelerimizin diğer belediyeler 

tarafından bilinmesi önem taşıyor.”

Başkanlar Bizi Söyler
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Yerel yönetimler alanında en yetkin 
yayınlardan biri olan Özelkalem 
Dergisi’nin 15. kuruluş yıldönümünü 
tüm içtenliğimle kutluyorum. Medya 
sektörü, son yıllarda ülkemizde en zor 
yürütülen meslek alanlarından biri haline 
geldi. Maddi açıdan çekilen sıkıntılar 
giderek artıyor. Buna bir de basın 
hak ve hürriyetleri üzerindeki baskıyı 
eklediğimizde, sorunların dağ gibi 
büyüdüğünü görüyoruz. Bu nedenle 
Özelkalem Dergisi’ni, böyle bir dönemde 
bile varlığını sürdürmeyi başarmasından 
dolayı kutluyorum.
Özelkalem Dergisinin benim açımdan 
diğer bir özelliği, içeriğinin tamamını 
yerel yönetimlerin oluşturmasıdır. Böyle-
likle, yerel yönetimler hem kendi araların-
da hem de vatandaşla daha sağlıklı bir 
iletişim içinde olabiliyor. Bizler, diğer yö-
netimlerin projelerinden, hizmetlerinden 
bilgi sahibi olabiliyor, kendimizi kamuo-
yuna daha rahat ifade edebiliyoruz. 
Yerel yönetimlerin, bir ülkenin demokrasi 
mücadelesinin çıkış noktası olduğunu 
düşündüğümüzde, önemi çok daha iyi 
anlaşılır. Demokrasi mücadelesinin bir 
diğer önemli ayağı ise medyadır. Çünkü 
medya haber verir, halkı bilgilendirir, 
eleştirileriyle yetkililerin kendi çalışma-
larına daha objektif bakabilmelerini 
sağlar. Her iki kulvar da bir ülkenin daha 
çağdaş ve daha uygar olabilmesi için 
vazgeçilmezdir. Özelkalem Dergisi hem 
varlığı hem içeriği ile çok önemli bir işlevi 
başarıyla sürdürmektedir. Özelkalem 
Dergisinin 15. yılına ulaşması vesilesiyle, 
başta sahip ve yöneticilerini, çalışanlarını 
kutluyor, daha nice sayılara ulaşmasını 
yürekten diliyorum.

PROF. DR. 
YILMAZ BÜYÜKERŞEN
ESKİŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI

“Özelkalem Dergisi hem varlığı 
hem içeriği ile çok önemli bir işlevi 

başarıyla sürdürmektedir.”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞK ANL ARIBaşkanlar Bizi Söyler
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Özelkalem Dergisi’nin, on beşinci yılı münasebeti ile yayınlanan bu özel sayıda yer 
almaktan ve sizlere hitap etmekten ziyadesiyle onur duyuyorum.
Özelkalem Dergisi, on beş yıldır, kesintisiz biçimde yerel yönetimler ile ilgili çok kıy-
metli çalışmalara imza atıyor. Hiç kuşkusuz, Türkiye’deki yerel yönetimlerin çalışma-
larını, yürütülen özgün projeleri okuyucuya aktarmanın yanı sıra dünyadaki örnekler 
ile kentlerimize farklı bir perspektif sunması bu başarının ardındaki temel sebep. 
Tarafsız yayıncılık anlayışı, kamusal faydayı öne çıkaran yaklaşımı, uzman, akade-
misyenler ve yerel yöneticilerin katılımıyla yapılan etkinlikleri; Özelkalem Dergisi’nin, 
ülkemizdeki kentlerin gelişimine çok değerli katkılar sunduğunun ispatı niteliğinde.  
Nitekim bu yaklaşımı sayesinde ülkemizdeki tüm belediyeler, yerel yöneticiler, şe-
hircilik ve kent alanında çalışan akademisyenler ve vatandaşlarımız tarafından çok 
saygın bir yayın olmuş vaziyette. 
Değerli okuyucular, 
Her yeni günde, değişen ve dönüşen bir dünyaya uyanıyoruz. İklim krizi, göç, 

TUNÇ SOYER
İZMİR BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 
BELEDİYE BAŞKANI

Her şeyi ile ‘güzel bir Türkiye’ hayalinin peşinden 
giden Özelkalem Dergisi çok kıymetli...”

yoksulluk, sağlıklı gıdaya, eğitim ve 
sağlığa erişim, adil ve eşit bir yaşam 
talebi; artık sadece devletlerin ve mer-
kezi idarelerin değil, kentlerin ve yerel 
yönetimlerin temel sorun alanları. 
Dünya ve toplum, baş döndüren değişi-
mi yaşarken halka en yakın temas eden 
yerel yönetimlerin bu süreci doğru tahlîl 
etmesi, dünyadaki gelişmeleri takip 
etmesi ve çağı yakalaması elzem. Zira 
kentler; sosyal, kültürel, ekonomik ve 
ekolojik dönüşümün mekânsal karşılığı, 
yani tam merkezi. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu dö-
nüşümü, İzmir’in gelişimine doğru 
yönlendirmek için kapsamlı stratejiler 
uyguluyor. Yerelden yükselen bir refahın 
mücadelesini verirken, kentlerimizi içine 
kapanmayan, ülkemiz ve evrensel de-
ğerlerle bütünleştiren bir yaklaşımı be-
nimsiyoruz. Görüyoruz ki günümüzde 
kentlere yüklenen sorumlulukların üste-
sinden gelmek; ancak başka kentler ve 
toplumlarla konuşabilen, sosyal, kültürel 
ve ekonomik ilişkiler kurabilen, ulusal ve 
küresel ağlarla mümkün. Netice itibarıy-
la sosyal ve demokratik belediyeciliğin 
özünde olan da budur.  Her şeyi ile ‘gü-
zel bir Türkiye’ hayalinin peşinden giden 
Özelkalem Dergisi, tam da bu nedenle 
çok kıymetli. Zira ülkemizdeki kentlerin 
birbiri ve dünya kentleri ile ilişkilerini 
güçlendirmesine çok değerli katkılar 
sunuyor. Tüm yerel yöneticileri, güzel ve 
özgün projeler için cesaretlendiriyor. Bu 
itibarla, Özelkalem Dergisi’nin on beş 
yıllık serüvenine imza atan tüm yönetici 
ve çalışanları tebrik ediyor; tarafsız ve 
nitelikli yayıncılık başarısının, devamını 
temenni ediyorum. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞK ANL ARIBaşkanlar Bizi Söyler
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Türkiye’de yerel yöneticiler ve yerel yönetimlerin icraatlarını kamuoyuyla paylaşma 
noktasında aktif bir rol üstlenerek, yerel ölçekteki hizmetlerin paydaşı olan 
Özelkalem Dergisi, uzun soluklu yayın hayatına pek çok değerli çalışmayı 
sığdırmayı başarmıştır. Türkiye’nin en iyi yerel yönetim ağı olan ‘özelkalem’in 
yayın organı olan ‘Özelkalem Dergisi’ 15 yıldan bu yana gerçekleştirdiği özverili 
çalışmasıyla yerel yöneticiler olarak bizlere de esin kaynağı olmuştur. 
Yerel yöneticiler olarak, gecemizi gündüzümüze katarak, ‘insanı yaşat ki devlet 
yaşasın’ anlayışı ve hizmet etmeyi ibadet olarak düşünen düsturumuz ile şehir-
lerimizi daha konforlu, daha yaşanabilir hale getirmenin kaygısını güdüyoruz. Bu 
kulvarda elbette ki yalnız değiliz. Başta halkımızın tercihleri ve teveccühü ile bize 
hizmet fırsatı verilirken, diğer taraftan tecrübeli, uzman belediye ekiplerimiz ve bizi 

DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI

“Bizi adeta yazdıkları ile verdikleri ödüllerle 
motive eden ‘Özelkalem’ gibi kuruluşlar 
sayesinde de projelerimizi oluşturuyor, 

yatırımlarımızı yapıyoruz.”

adeta yazdıkları ile verdikleri ödüllerle 
motive eden ‘Özelkalem’ gibi kuruluşlar 
sayesinde de projelerimizi oluşturuyor, 
yatırımlarımızı yapıyoruz.
Kayseri’miz, 6 bin yıllık ticari geçmişi 
ile değişik uygarlıklara ev sahipliği 
yapmış önemli bir merkezdir. 1 milyon 
500 bin civarında nüfusumuz var. 5 
üniversitemiz, 3 organize sanayi, 1 
serbest bölge ve yaklaşık bin 600 
civarında endüstri merkezimiz var. 
Kayseri ticaret ve sanayinin olduğu 
kadar, gastronominin, turizmin, eğitimin 
ve sağlığın da cazibe merkezidir. 
Kayseri, kendi kendine yeten şehirdir. 
Kentimizdeki iş adamlarımız kazan-
dıklarını kamu yatırımlarına harcamayı 
keyifle yaparlar. Üniversitelerimiz, sağlık 
kuruluşlarımızın, eğitim kuruluşlarımızın, 
dini tesislerin ve değişik kurumların 
büyük oranda hayırsever dediğimiz 
Kayserili iş adamlarımız tarafından 
yapılması herkes tarafından takdir 
edilir. Kentimizde belediye, hayırsever 
iş birliği ile büyük işlere imza atıyoruz. 
Bu merhalede elde ettiğimiz ivme ile 
hız kesmeden ‘durmak yok, koşmaya 
devam’ diyor, bu yolda çalışıyoruz, 
çabalıyoruz, çırpınıyoruz.  Verdiğimiz 
emeğin karşılığını vatandaşımızın 
yüzünde beliren huzur ve tebessüm 
olarak alırken, yaşam konforu artan 
insanımızın duaları ile de pekiştiriyoruz. 
Bu süreçte 15 yıldır Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi olarak sadece bizim değil, 
ülkemizdeki bütün yerel yönetimlerin 
ve yöneticilerin yanında olan, onların 
çalışmalarına katkıda bulunan Özelka-
lem Dergisi yöneticileri ve çalışanlarına 
teşekkür eder, kuruluşunun 15. yıl dö-
nümünde daha nice 15 yıllar yayınlarını 
sürdürmelerini temenni ederim.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞK ANL ARIBaşkanlar Bizi Söyler
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Yerel yönetimler olarak bizler, vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için tüm 
imkanlarımızı seferber ediyoruz.  Bizlerin kentlerimize kazandırdığı her hizmet, 
ülkemizin kalkınmasına da büyük katkı sunmakta. Çünkü biliyoruz ki, ülkemizde 
yapılması gereken hizmetler yerelden başlamalı, gelişmeli ve tüm Türkiye’yi 
kapsamalı.

TAHİR BÜYÜKAKIN
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI

“Özelkalem Dergisi bizlerin 
vatandaşlarımızla ve de diğer 

belediyelerle olan köprü görevini en iyi 
şekilde yürüten basın kuruluşu oldu.”

Aksi halde bu proje ve çalışmaların 
başarıyı yakalaması çok zor. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
olarak, Türkiye’ye örnek çalışmalar 
yürütüyoruz. Öncelikle akıllı şehircilik 
uygulamalarını ön planda tuttuğumuz 
hizmetlerimiz ile çağın gereklerini 
uygulayarak Kocaelimizi daha mutlu 
bir şehir haline getirmek için var 
gücümüz ile çalışıyoruz. Robotik 
kodlama sınıflarından, tıbbi aromatik 
bitki yetiştiriciliğine, ileri biyolojik 
arıtma tesislerimizden Avrupa’nın 
en büyük doğal yaşam alanına, 
Türkiye’nin en büyük sporcu eğitim 
merkezinden gençlerimize iş imkanı 
sağlayan USTAM projesine kadar 
birçok hizmeti Kocaelimize, ülkemize 
sunuyoruz. Sanayinin başkenti 
kimliğine sahip kentimizi; sporun, 
yeşilin, kültürünün, tarihin, engelsiz 
yaşamın başkenti yapmak için önemli 
adımlar atıyoruz.
Bu noktada yerel yönetimlerin 
hayata geçirdiği bu çalışmaların 
ülke genelinde duyurulması da 
çok büyük önem arz etmekte. 
Vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek 
için gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin 
tüm gerçekleri ile yansıtılması 
için tarafsız medya kuruluşlarına 
ihtiyacımız var. İşte tam 15 yıl önce 
yayın hayatına başlayan Özelkalem 
Dergisi de bizlerin vatandaşlarımızla 
ve de diğer belediyelerle olan köprü 
görevini en iyi şekilde yürüten basın 
kuruluşu oldu. Objektif yayın ilkelerine 
sadık kalarak bugüne kadar başarı 
ile çalışmalarını sürdüren Özelkalem 
Dergisi’nin 15. yılını kutlar, değerli 
çalışanlarını başarılarından dolayı 
tebrik ederim.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞK ANL ARIBaşkanlar Bizi Söyler
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DR. OSMAN GÜRÜN
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

“Özelkalem Dergisi ailesi kamuoyunun doğru ve tarafsız 
haber alma ihtiyacını 15 yıldır aralıksız olarak karşılıyor”

Değerli Özelkalem Dergisi ailesi. Kamuoyunun doğru ve tarafsız haber 
alma ihtiyacını 15 yıldır aralıksız olarak karşılıyorsunuz. Vatandaşlarımıza 
yapmış olduğunuz bu hizmet nedeniyle sizleri canı gönülden tebrik 
ediyorum. Gazetecilik mesleği son zamanlarda ülkemizde yapılması en 
zor mesleklerden biri haline gelse de bu kutsal görevi bugüne kadar 
yaptığınız gibi bundan sonrasında da en iyi şekilde icra edeceğiniz, 
daha nice yıllarınız olsun. Bu vesileyle Özelkalem Dergisi olarak 15. 
yılınızı kutlar yayın hayatınızda ki başarılarınızın devamını dilerim.

DR. MEHMET HİLMİ GÜLER
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Türkiye ve dünya üzerinde olup biten gelişmeleri 
de yakından takip etmemize vesile olan 

“Özelkalem Dergisi” biz yerel yöneticiler için 
önemli bir kaynak görevi taşımaktadır.”

Türkiye’de yerel yönetimler arasında köprü vazifesi gören yayımlandığı 
her sayısında sadece ülkemizin değil dünya üzerinde olup biten 
gelişmeleri de yakından takip etmemize vesile olan “Özelkalem 
Dergisi” biz yerel yöneticiler için önemli bir kaynak görevi taşımaktadır. 
Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde, bağımsız, tarafsız ve 
basın meslek ilkeleri doğrultusunda etkin bir yayın sürecini devam 
ettiren derginizin 15. yılını kutluyor, bu önemli başarıda emeği geçen 
yönetici ve çalışanlarınızı yürekten tebrik ediyorum. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞK ANL ARIBaşkanlar Bizi Söyler
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DR. SÜLEYMAN KILINÇ

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI

“ “Özelkalem Dergisi, içeriği ile, perspektifi ile, konu ve 
konuklarıyla yerel yönetimler alanında kıymetli bir kaynak.

“ “Özelkalem, yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu çeşitli 
konuları farklı bakış açıları ile ele alıyor.

Açıkhava Müzesi konumunda tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri olan şehir-
den, kadim bir tarihe sahip, huzur ve barışın şehri, Sahabe Safvan Bin Muattal’ın 
barış diyarı, Kommagene Krallığı’nın herkesi kucaklayan engin hoşgörünün 
kaynağı, Perre Antik Kenti’nin gizemli yeri; Samsat Narı, Kâhta Bademi, Gölbaşı 
Cennet Hurması, Sincik Geven Balı, Gerger Kanyonları, Besni Üzümü, Kızılin 
Mağaraları, hıtap, çiğköfte ve daha nice lezzet ve değeri ile saygının ve sevginin 
şehri Adıyaman’dan hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunarım. Özelkalem 
Dergisi, içeriği ile, perspektifi ile, konu ve konuklarıyla yerel yönetimler alanın-
da kıymetli bir kaynak. Bizler yerel yöneticiler olarak şehrimize hizmet etmenin 
gayretinde olduğumuz kadar, diğer şehirlerimizde yapılan değerli hizmetleri de 
takip ederek projeksiyonumuzu geliştirmek zorundayız. İyi ve güzel örnekleri in-
celiyor, şehrimizin ihtiyaçları bağlamında değerlendirmeye alıyoruz. Bu anlamda 
Özelkalem Dergisini çok önemsediğimi burada ifade etmek isterim. Özelkalem 
Müdürleri, kamu ve özel sektörde fedakârlığın, azmin, heyecanın, mesai mefhu-
mu olmaksızın 7/24 çalışmanın, koordinasyonun kahramanlarıdır. İnsanoğlunun 
yeryüzündeki macerasının başlaması ile bu müessese adı konulmasa da doğal 
olarak oluşmuştur. Kuran-ı Kerim’de Hz. Musa’nın duası var: “Kardeşim Harun’u 
bana destekçi kıl!” diye. Hz. Musa’ya Hz. Harun Özel Kalemlik yapmıştır. Sel-
çuklu Devletinin büyük veziri Nizâmülmülk de kadim kamu yönetimimizin en öne 
çıkan Özel Kalem’idir. Bunun gibi nice örnekleri sıralamak mümkündür. Kamu 
yöneticileri olarak bize hizmetleri ile destek olan tüm Özelkalem Müdürlerine de 
buran sizin vasıtanızla şükranlarımı iletmek isterim.

DEMİRHAN ELÇİN

ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI

15’inci yılını kutlayan ve 141’inci sayısına ulaşmış olan Özelkalem Dergisi, 
yayımladığı her sayısında; yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu çeşitli konuları 
farklı bakış açıları ile ele almaktadır. Bu bağlamda duyulan ihtiyaçları önemli 
ölçüde karşılamaktadır. Yayın hayıtında emin adımlarla ilerleyen Özelkalem 
Dergisi’nin 141. Sayısını kutluyor, değerli kadrosunu başarılarından ötürü tebrik 
eder, nice sayılar dilerim.
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ALİ ORKUN ERCENGİZ

BURDUR BELEDİYE BAŞKANI

“ “Ele aldığınız konularla belediyecilik alanında hizmet veren 
arkadaşlarımızın çalışmalarını yakından izlememize imkân 

sağlıyorsunuz.
Tarafsız ve ilkeli haberciliğinden ödün vermeden yayıncılık yapan, yerel 
yönetimlerin gören gözü, duyan sesi olarak büyük bir özveriyle çalışmalarını 
yürüten Özelkalem Dergisi’nin yayın hayatını ve yapmış olduğu haberleri 
memnuniyetle takip ediyoruz. Ele aldığınız konularla belediyecilik alanında 
hizmet veren arkadaşlarımızın çalışmalarını yakından izlememize imkân 
sağlıyorsunuz. Sadece Türkiye’deki yerel yönetimlerin projelerini değil, 
dünyadaki yerel yönetimlerin projelerini de gündeme taşıyarak, bizlere 
örnek teşkil etmiştir. Türkiye’deki bütün yerel yöneticiler ile iletişim halinde 
olmamızı sağlayan, kentlerimizi geleceğe taşıyacak projeler üretmemiz için 
bizi yüreklendiren ve bu hususta verdiğimiz çabanın sonuna kadar yanında 
olan İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile yapıcı ve mutlak faydalı amaçlar 
doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Özelkalem Dergisi’nin 15. yılını 
yürekten kutluyor, değerli kadrosunu başarılarından ötürü tebrik ediyorum.

CEMAL AKIN

BARTIN BELEDİYE BAŞKANI

“ “15 yıl gibi bir süre ayakta kalabilmek alkışlanacak bir 
başarıdır. Özel Kalem Dergisi’nin tüm emektarlarını 

alkışlıyorum. 
Kişilerin doğumundan ölümüne kadar her alanda hizmet veren yerel yönetimler, 
tarihe yazılan hizmetlere imza atmaktadır.
Yerel yönetimlerin çalışmaları meşakkatlidir. Geniş gönüllülük, sabır, azim, 
çalışkanlık ister. İnsana dokunan, kenti koruyarak geliştiren, geçmişten geleceğe 
köprü olan yerel yönetimlerin bu çalışmalarının kamuoyuna aktarılması noktasın-
da basın yayın kuruluşlarının görev ve sorumlulukları da önemlidir.  Yapılan her 
güzel çalışmanın takdirini kamuoyuna sunarken, yapılamayanları da önerileri ile 
destekleyerek kentlerin gelişimine katkı veren Özelkalem Dergisi, 15 yıldır içerik 
zenginliğinden ve yayın politikasından ödün vermeden başarılı çalışmalarını sür-
dürmektedir. Derginin yayın hayatına başlamasından bugüne kadar bilgi birikimi 
ve mesleki tecrübesi ile Özelkalem Dergisi’ni bugünlere taşıyan Sayın Erengül 
Bilenser Hanımefendi ve 15 yılda emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım.
Bu sektörde 15 yıl gibi bir süre ayakta kalabilmek alkışlanacak bir başarıdır. 
Özelkalem Dergisi’nin tüm emektarlarını alkışlıyorum. Selam ve Saygılarımla.
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ÜLGÜR GÖKHAN

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI

“

“Birbirimizin çalışmalarından feyz aldığımız etkinlikleriyle 
Özelkalem hep özeldi, hep nitelikliydi.

Türkiye'nin en iyi yerel yönetim dergisi olma iddiasını başarıyla, gururla sürdüren "Özel-
kalem Dergisi"ni, yayın hayatının 15. yılında en içten dileklerimle kutlarım. Özelkalem 
yıllardır yerel yönetimlerin, yerel yöneticilerin nabzını tutan, seslerine nefes olan, eğiten, 
öğreten bir misyonu da başarıyla taşıyıp, koruduğu duruşuyla biz yerel yöneticiler 
için kıymetli bir rehberdir de aynı zamanda.  Başarıyla sürdürdüğü Yerel Yönetimler 
Zirveleriyle, biz yerel yönetimlerin projelerimizi tatlı bir çekişme içinde yarıştırdığımız, 
aldığımız ödülleri makam odalarımızın en güzel köşesinde gururla sergilediğimiz, 
birbirimizin çalışmalarından feyz aldığımız etkinlikleriyle Özelkalem hep özeldi, hep 
nitelikliydi. Özelkalem Dergisi; 100’de 100 inandığı yerel yönetimleri geleceğe taşımak 
ve yerel yöneticiler için yeni bir bakış açısı, yeni bir vizyon ve gelecek modeli oluştur-
mak hedefini pandeminin tüm dünyayı etkisi altına aldığı zor zamanlarda da korudu 
ve bizleri bu zor zamanlarda da besleyen, geliştiren, öğreten çeşitli konularda uzaktan 
da olsa, aynı ekranda bir araya getirdi. Her anını araştırarak, çalışarak, öğrenerek, 
öğreterek, paylaşarak büyütüp 15. yaşını kutlayan Özelkalem Dergisini en samimi 
duygularımla tebrik ediyor, aynı heyecan ve tutkuyla nice yeni yaşlar diliyorum. 
Kentlilik bilincini yükseltmek, halkımıza daha modern ve konforlu bir kent yaşamı 
sunmak adına yürüdüğümüz yolda bizleri yüreklendiren, daha iyisini yapmaya 
teşvik eden ödülleri ile daima farklı bir yeri olan derginize emek veren herkesi kutlar, 
başarılarınızın devamını dilerim.

İSMAİL HAKKI ESEN

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI

“

“Özelkalem Dergisinin özverili çalışmaları şu şekilde 
değerlendirmek isterim: Marifetler iltifata tabidir.

Her geçen gün dolu dolu bir içerik hazırlamak, örnek olabilecek farklı çalışma-
ları diğer paydaşları ile buluşturmak, her daim ekip ruhu ile çalışmak ve kaliteyi 
arttırmak, bu alanın en zor işi olsa gerek. Biz Başkanlar için, yaptığımız hizmetlerin 
karşılığında halkımızdan gelecek takdir duygusu ile Araştırma Şirketlerinin anket-
lerinden birincilik ile çıkmak ne kadar kıymetli ise Türkiye’nin en çok konuşulan 
dergileri arasında yer almak da eminim o kadar kıymetlidir. Halkımızın takdiri, güzel 
işler yaptığımızın en doğru göstergesi değil de nedir?15 yıllık süreçte yerel yönetim-
lerin yaptığı çalışmaların adeta bir arşivi haline gelen Özelkalem dergisinin özverili 
çalışmaları şu şekilde değerlendirmek isterim: “Marifetler iltifata tabidir.” Derginin 
sıfırdan alınıp da okuyucusunun önüne gelene kadar geçen süreçte emeği olan 
tüm yönetici ve çalışanları ayrı ayrı kutluyorum. Röportajlardan tutun da haberlerini-
ze kadar, özel törenlerinizden Başkan buluşmalarına kadar özverili çalışmalarınızın 
daha nice yıllar devam etmesini temenni ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

İL BELEDİYE BAŞK ANL ARIBaşkanlar Bizi Söyler
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AV. AYTEKİN ŞENLİKOĞLU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANI

“

“Özelkalem Dergisi yerel yönetimler ve biz yöneticiler 
için özel bir yere sahip.

Kamuoyunun doğru, eksiksiz ve tarafsız bilgilendirilmesi ilkesinden 
taviz vermeyen, yerel yönetimler arasında da önemli bir yere sahip olan, 
yapılan çalışmaları ve gelişmeleri yakından takip ederek gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışındaki hızlı haber akışıyla görevini başarıyla yerine getiren 
Özelkalem Dergisi yerel yönetimler ve biz yöneticiler için özel bir yere sahip.
Giresun Belediyesi olarak etkin bir şekilde yayın hayatını sürdüren 
‘Özelkalem Dergisi’nin 15. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu başarıda 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

DR. HALİL İBRAHİM AŞGIN

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI

“

“

En iyi hizmeti sunabilmek için bütün bunların ortak akla 
dönüşmesinde de Özelkalem Dergisi’nin katkısı çok büyük.

Son yıllarda teknolojide, bilişimde yaşanan değişimler yerel yönetimlerin 
hizmet çeşitliğini artırmış ve yönetim anlayışında da önemli gelişmeleri 
ortaya çıkarmıştır. Bilgi çağı toplumuyla birlikte katılımcılık, şeffaflık, 
vatandaş odaklılık, kolay ulaşılabilirlik, hesap verebilirlik gibi ilkeler 
belediyelerin yönetim anlayışının temel kavramları haline geldi. Halkımıza 
en güzel ve en iyi hizmeti sunabilmek için bütün bunların ortak akla 
dönüşmesinde de Özelkalem Dergisi’nin katkısı çok büyük. Biz de 
Çorum Belediyesi olarak yerel yönetimlerin sesi olan Özelkalem Dergimizi 
ilgiyle takip ediyoruz. Özellikle sosyal ve kültürel hizmetlerimizin diğer 
belediyelerle paylaşılmasında Özel Kalem Dergisinin özenli yayınlarını 
önemsiyoruz. İnşallah Özelkalem Dergisi daha nice 15 yıllar ülkemizin 
belediyelerinin sesi olmaya devam eder… Dergi yönetimine, derginin basım 
ve yayımında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, 
başarılarınızın devamını diliyorum.

İL BELEDİYE BAŞK ANL ARIBaşkanlar Bizi Söyler
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MEHMET SİYAM KESİMOĞLU

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANI

“

“

Kentlerin gelişim sürecine katkı 
misyonu edinmiş Özelkalem 
Dergisi bizlerin her zaman 

yanında oldu.

Yeni iletişim fikirlerinin önem kazandığı ve bunu farklı kategorilerde hayata geçirebilme-
nin ayrı bir emek gerektirdiği günümüzde, basılı bir yayının 15 yaşına ulaşmış olması, 
onurların en erdemlisidir. Yerel yönetim kurumlarının arasında etkileşimler oluşturmak 
ve bunu tek bir sistem vasıtasıyla yapmak için yola çıkan Özelkalem Dergisi, hem kendi 
sektöründe, hem de bürokrasi camiasında varlığını, gücünü fazlasıyla kanıtlamış bir 
yayındır. Güzel ülkemizin, kıymetli belediye başkanlarını, güncel ve tek bir platformda 
buluşturan Özelkalem Dergisi, il, ilçe ve beldelerde yapılan çalışmalara, bu çalışma-
ların vizyonlarına ve yöneticilerine odaklanarak, ülke çapında bir faaliyet eseri ortaya 
çıkarmaktadır. Verilen emekleri, ortaya konulan hedefleri, hayata geçirilen icraatları 
toplumun tüm kesiminde görünür kılan ve fikir zenginliği yaratan Özelkalem Dergisi, bu 
sayede ülkemizdeki belediyecilik vitrinini, tek elden koordine ederek tanıtmayı başar-
maktadır. Sadece belediyeler olarak değil, ülke ve tüm insanlık olarak zor dönemler 
geçirdik. 2 yıldır sağlığımızı, ekonomimizi ve sosyal yaşamımızı tehdit eden pande-
mi, hepimizin hedeflerini değiştirdi, adımlarımızı yavaşlattı. Bu zorlu süreçten en çok 
etkilenen kuruluşların başında belediyeler geliyor. Kitlesel hizmetler üretmekle mükellef 
olan belediyeler, koşullar ne olursa olsun, ‘insan’ odaklı düşündükleri için, imkanlarını 
sonuna kadar kullandılar. Çeşitli inisiyatifler ve fedakarlıklar ile vatandaşların huzuru, re-
fahı ve sağlığı için olağanüstü bir gayret sarfettiler. Bu çalışmaların insanlara sunulması 
noktasında, kentlerin gelişim sürecine katkı misyonu edinmiş Özelkalem Dergisi de, 
bizlerin her zaman yanında oldu. Toplumun doğru, net ve objektif bilgiye en çok ihtiyacı 
olduğu bu dönemde, yayın politikası, stratejisi ve içeriğiyle Özelkalem Dergisi, kendi 
alanındaki emsallerinden hep bir adım önde oldu. Bu vesileyle, editöryal ekibi ve dergi 
yöneticilerini ayrıca kutluyorum. Dergideki takdir ettiğim diğer bir uygulama da, kentsel 
çalışmaların ve planlamaların, akademik isimlerin anlatımlarıyla değerlendirmeye alın-
masıdır. Proje üzerinde oluşup sahada etkinleşen her bir çalışma, bilimsel süzgeçle de 
güçlendirildiği için, belediyecilik tüm yönleriyle vatandaşa lanse edilmiş oluyor. Mutlu 
İnsanlar Kenti Kırklareli’nin Belediye Başkanı olarak, derginizin 15. yılını kutluyor, yayın 
hayatınızın, inovatif ve güncel içeriklerle daha uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum. 
Dergide emeği geçen tüm çalışanlara ve yöneticilere başarılar diliyor, Özelkalem Dergi-
si’nin ulaştığı yerlerdeki tüm mevkidaşlarıma, okurlara sevgi ve selamlarımı iletiyorum.

ERCAN ÇİMEN

GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANI

“

“Özelkalem Dergisi; bizleri güzel fikirler, güzel projeler, 
güzel çözümlerle buluşturdu.

Özelkalem Dergisi; gerek tarafsız duruşu gerekse uzman kadrosuyla, 
kendilerini kentlerine adamış bizleri güzel fikirler, güzel projeler, güzel 
çözümlerle buluşturdu. Göreve başladığımız günden bugüne ilgiyle takip 
edip takdir ettiğimiz Özelkalem Dergisinin 15. yılını kutluyor, bu vesileyle 
çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

İL BELEDİYE BAŞK ANL ARIBaşkanlar Bizi Söyler
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EMRAH ÖZDEMİR 

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI

“

“Özelkalem Dergisi, ‘Türkiye’nin en iyi yerel yönetim ağı’ 
unvanını hak etmektedir.

Ülkemizde yerel yönetim hizmetlerini tanıtan ve yaptığımız çalışmaları sayfalarına 
taşıyan Özelkalem Dergisini kutluyorum. Yerel yönetimin güçlü sesi olan derginizin 
çalışmalarını yakından takip ediyorum. Özelkalem Dergisi olarak sizlerin bizi takip 
ediyor olmanız ve sizi her zaman yanımızda hissetmemiz, bizim için önemli bir hu-
sustur. Şehirlerimiz ve insanlarımız için önemli projelerin hayata geçirilmesine aracı-
lık eden ve gönüllü kamu hizmeti veren Özelkalem Dergisi, ‘Türkiye’nin en iyi yerel 
yönetim ağı’ unvanını hak etmektedir. Derginin bu zamana kadar hazırlanmasında 
ve yayımlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarınızı tebrik ediyorum. Yerel yöne-
timlerin kendi arasında bir haberleşme ağı olan ve projelerin görünürlüğünü artıran 
Özelkalem Dergisi ekibine teşekkür ediyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 

BARIŞ AYHAN

SİNOP BELEDİYE BAŞKANI

“

“15 yıldır yürütmüş olduğunuz çalışmalarınızın daha uzun 
yıllar devam etmesini temenni ediyoruz.

Yerel yönetimleri daha güçlü kılmak, birlik ve beraberliklerini pekiştirmek, çalışmaların-
da moral ve motivasyonlarını yükseltmek, tüm yerel yönetim çalışmalarının bilinirliğini 
artırmak ve herkesle paylaşmak adına 15 yıldır yürütmüş olduğunuz çalışmalarınızın 
daha uzun yıllar devam etmesini temenni eder 15. yılınızı kutlar ve saygılarımı sunarım.

PROF. DR. ALİM IŞIK

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI

“

“Projelerimizi, Türkiye ile paylaşmamızda ve tanıtmamızda 
bizlere destek verdiğiniz için şükranlarımızı sunuyoruz

Tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile 100. sayısına ulaşan Özelkalem Dergisine 
yayın hayatında başarılar diliyor, daha nice 100. sayılara ulaşmasını temenni edi-
yorum. Yerel yönetimler arasındaki iletişimin sağlanmasında önemli rol üstlenen 
Özelkalem Dergisi, Kuruluşun ve Kurtuluşun şehri olarak bilinen Kütahya’da, 
Kütahya Belediyesi olarak yaptığımız ve yapacağımız projelerimizi, Türkiye ile 
paylaşmamızda ve tanıtmamızda bizlere destek verdikleri için şükranlarımızı 
sunuyorum. Bu vesile ile derginin hazırlanmasında, basımında emeği geçen 
herkese teşekkür ediyor, bir kez daha yayın hayatında başarılar diliyorum.

İL BELEDİYE BAŞK ANL ARIBaşkanlar Bizi Söyler
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EYÜP EROĞLU

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI

“ “Özelkalem projelerimizi ve çalışmalarımızı kamuoyuna 
ileterek bu hizmetlerin yaygınlaşmasında 15 yıldır önemli 

bir hizmet sunuyor.
Özelkalem Dergisinin 15. Yayın yılını kutluyorum.
Belediyeler olarak halkımızın sosyal ve fiziki ihtiyaçlarını karşılamak için 
gece–gündüz çalışıyoruz. Şehirlerde aynı insanlar gibi ihtiyaçları sürekli 
güncelleniyor. Belediye Başkanları olarak bizlerde bu ihtiyaçları göz önünde 
bulundurarak halkımızın taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Halkımızdan 
aldığımız emaneti onlara en iyi hizmeti sunarak; emanetlerine layık olmaya 
gayret ediyoruz. 
Belediyemizin proje ve hizmetlerinin duyurulmasında basının gücüne her 
zaman ihtiyaç duyuyoruz. Özelkalem Dergisi Belediyemizin projelerini ve 
çalışmalarını kamuoyuna ileterek bu hizmetlerin yaygınlaşmasında 15 yıldır 
önemli bir hizmet sunuyor.
Tokat Belediye Başkanı olarak Özelkalem Dergisi çalışanlarına başarılar 
diliyorum. 

ÖMER SELİM ALAN

ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI

“

“Özelkalem, yerel yönetimlerin adeta
gözü kulağı konumuna geldi.

Özelkalem Dergisi’nin yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren yerel 
yönetimlerin adeta gözü kulağı konumuna geldiğini memnuniyetle 
söyleyebilirim. Yerel yöneticiler arasında iyi bir iletişim köprüsü olan ve etkin 
içerikler sayesinde belediye çalışmalarının vatandaş nezdindeki farkındalığını 
artırmayı hedeflemesiyle de kentlerin gelişim sürecine katkı sunmaya 
çalışan tüm Özelkalem Dergisi emekçilerini tebrik ediyor, 15. yıl dönümüzü 
canıgönülden kutlarken, yayın hayatınızda başarılar temenni ediyorum.

İL BELEDİYE BAŞK ANL ARIBaşkanlar Bizi Söyler
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MEHMET ALİ YILMAZ

GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANI

“ “Bu güzel yayının hazırlanmasında emeği geçen herkese 
çalışmalarında başarılar diliyorum.

Yerel yönetimlerin tanıtımında büyük emeği olan ve her daim özveriyle 
çalışan Özelkalem Dergisi ailesinin 15. kuruluş yılını kutluyor, bu güzel 
yayının hazırlanmasında emeği geçen herkese çalışmalarında başarılar 
diliyorum. Tüm Özelkalem Dergisi okuyucularına Gazipaşa’dan sevgi ve 
selamlarımı iletiyorum. 

ADEM MURAT YÜCEL

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI

“ “Yerel yönetimlerin gözü, kulağı, sesi ve motivasyon kaynağı, 
sokağın ise nabzı konumundaki Özelkalem ailesini kutluyorum

Yayın hayatında 15 yılı geride bırakmanın heyecanını yaşayan, her geçen yıl 
güçlü ekibi ve başarılı çalışmalarıyla büyüyerek sektörünün öncülerinden 
olmayı başaran ozelkalem.com.tr (Özelkalem) ailesini tebrik ederim. Yerel 
yönetimlerin gözü, kulağı, sesi ve motivasyon kaynağı, sokağın ise nabzı 
konumundaki ozelkalem.com.tr ailesine çalışmalarında başarılar diliyor, uzun 
yıllar hizmet vermesini temenni ediyorum.

ŞÜKRÜ SÖZEN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI

“

“

Özelkalem Dergisi Türkiye’de yerel yönetimlerin sesi, soluğudur
Türkiye'de yerel yönetimlerin sesi, soluğu olan Özelkalem Dergisi'nin 15. 
kuruluş yılını en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel yayının hazırlanmasında 
emeği geçen tüm dostlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum.  

BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞK ANL ARIBaşkanlar Bizi Söyler
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TUNCER KAPLAN

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANI

“
“

Özelkalem bizlerin de diğer yerel yöneticilerin çalışmalarını 
takip etmemize olanak sağlamıştır.

Yıllardır alanında en iyiyi verme mücadelesinde olan Özelkalem Dergisi, 
halkın ilk temas noktası olan yerel yönetimlerin çalışmalarını geniş kitlelere 
duyurarak, bilgilendirme görevi üstlenmiş, aynı zamanda bizlerin de diğer 
yerel yöneticilerin çalışmalarını takip etmemize olanak sağlamıştır. Yerel 
yönetimlerin güçlü sesi Özelkalem Dergisi’nin 15. yılını kutlarken, bütün 
emektarlarını tebrik ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.

FERİDUN YILMAZLAR

BEYDAĞ BELEDİYE BAŞKANI

“ “

Özelkalem Türkiye’nin en aktif Yerel Yönetim Portalıdır…
Türkiye’nin en aktif Yerel Yönetim Portalı olan Özelkalem Dergisi’nin 
kuruluşunun 15. Yılı kutlu olsun. Bu değerli kuruluşun tüm çalışanlarını 
kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

HAZIM CANER CAN 

ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANI

“Yerel idarelerin çalışmalarını takip ederek ufkumuzu açacak 
bir yayın organına her zaman ihtiyaç duyduk.

Biz yerel yöneticilerin çalışmalarını ulusal bazda tanıtacak ve diğer yerel 
idarelerin çalışmalarını takip ederek ufkumuzu açacak bir yayın organına 
her zaman ihtiyaç duyduk. Özelkalem Dergisi bu alandaki açığı kapatarak 
misyonunu layıkıyla yerine getirdi yerine getirmeye de devam ediyor. Özelkalem 
aynı zamanda motive eden, şevklendiren bir değere sahip. Bağımsız ve 
tarafsız yayınlarıyla sadece ülkemizde değil bütün dünya üzerinde olup biten 
gelişmeleri yakından takip eden, yerel sorunlara getirilen akılcı çözümleri ve 
örnek projeleri okurlarıyla paylaşan Özelkalem Dergisi’nin kıymetli çalışanları, 
sizleri tebrik ediyor ve bizler için yürütmüş olduğunuz bu çalışmalardan dolayı 
teşekkür ediyorum. 100. sayınız hayırlı olsun. Emeğinize yüreğinize sağlık.

“
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ERTUĞRUL ÇETİN

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANI

“ “Özelkalem Dergisi ilkeli yayın anlayışıyla, dürüstlükle emek
ve çaba göstererek bugünlere kadar geldi.

İlkeli yayın anlayışıyla, dürüstlükle emek ve çaba göstererek bugünlere 
kadar gelen Özelkalem Derginizin 15. kuruluş yıldönümü münasebetiyle 
tüm çalışanlarınızı tebrik eder, nice başarılı yayın yıllarınızın devamını dilerim. 
Bundan sonraki basın hayatınızın da aynı şekilde devam etmesini temenni 
ediyorum.

ÖMER GÜNEL

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI

“ “Özelkalem, kurumlar arası iletişimin ve sinerjinin 
güçlendirilmesine katkı sunuyor.

Sayfalarında yerel yönetimler tarafından yaşama geçirilen örnek projelere 
ve sunulan hizmetlere yer vererek kurumlar arası iletişimin ve sinerjinin 
güçlendirilmesine katkı sunan Özelkalem Dergisi’nin 15. kuruluş yıl dönümünü 
kutluyor, nice yıllar temennisi ile yayıncılık yaşamında başarılar diliyorum. 

HÜSAMETTİN ÜNSAL

EVREN BELEDİYE BAŞKANI

“ “Özelkalem Dergisi yerel yönetimleri halkla
buluşturmaya devam ediyor.

Evren Belediye Başkanı olarak Özelkalem Dergisinin 15. Yıldönümünü kutluyor, 
yerel yönetimleri halkla buluşturan bizlere ilham kaynağı sağlayan, objektif 
yayıncılığıyla başarıdan başarıya koşan, değerli çalışma arkadaşlarınızı tebrik 
ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.
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LEVENT TUNCEL

SÖKE BELEDİYE BAŞKANI

“ “Özelkalem, kentlerin sesini duyurmanın yanında, yerel 
yönetimler arasında yayıncılıkla bağ kurmayı da başarıyor.

‘Türkiye’nin en yerel yönetim ağı’ parolasıyla yola çıkarak, yerel yönetimleri 
ve özellikle belediyelerimizin çalışmalarını aktif olarak takip eden Özelkalem, 
yerel yönetimlerin adeta sesi oluyor. Kentlerin sesini duyurmanın yanında, 
yerel yönetimler arasında yayıncılıkla bağ kurmayı da başardığını 
düşündüğüm Özelkalem Dergisi’nin 15. yaşını kutluyor; nice başarılarla dolu 
yıllar diliyorum.

TURGAY ERDEM

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI

“ “Özelkalem Dergisi sayesinde yerel yöneticiler başka 
kentlerde hayata geçirilen yenilikçi uygulamalardan 

haberdar oluyor.
Türkiye’nin en iyi yerel yönetim dergisi olan Özelkalem, 14 yıldır Türkiye 
genelinde belediye başkanlarına, havalimanlarının VIP salonlarına 
akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarına ulaşıyor. Yerel yöneticiler 
arasında bir iletişim köprüsü olan Özelkalem Dergisi’nin içeriğinde; belediye 
başkanları ile röportajlar, yerel yöneticilerin kendi kentlerinde gerçekleştirdiği 
projeler, kentlerin her alandaki belediyecilik yatırımları, belediyelerin sosyal 
ve kültürel çalışmaları, belediyecilik alanındaki gelişmeler, yerel yönetim 
alanında uzman akademisyenlerle söyleşiler yer alıyor. Özelkalem Dergisi 
sayesinde yerel yöneticiler başka kentlerde hayata geçirilen yenilikçi 
uygulamalardan haberdar oluyor. Özelkalem Dergisi, belediyelere 
yönelik ürün, hizmet ya da çözüm sunan markaları belediye başkanlarına 
ulaştırmakta çok önemli rol oynuyor. ‘Güzel bir Türkiye’ hayalinden doğan 
Özelkalem Dergisi, yerel yöneticilerin mecrası olarak sokakları, parkları, 
kaldırımları, binaları, meydanları, her şeyi ile ‘güzel bir Türkiye’ hayalinin 
peşinden kararlılıkla gidiyor. 10 yıldır düzenlediği Özelkalem Dergisi Yerel 
Yönetim Ödülleri Töreni ile ülke genelinde bütün yerel yöneticileri ‘güzel’ 
projeler için motive ediyor. Yalnızca Türkiye’deki yerel yönetim çalışmalarını 
değil dünyadaki yerel yönetim adımlarını da yakından takip ediyor.
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MEHMET UĞUR SERTASLAN

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI

“ “Bu önemli dergimiz, belediyeciler için de bir referans 
kaynağı olma özelliği taşıyor.

Marmara'nın incisi, zeytinin başkenti, barışın ve huzurun kenti 
Gemlik'ten değerli okurlarımızı selamlıyorum.
Gelişen ülkemizde belediyecilik anlayışının da olumlu anlamda büyük bir 
değişiklik yaşadığını görüyoruz. Artık rutin hizmetleri sıradan bültenler ile 
yurttaşlarımıza duyurmak, önceki etkiyi yaratmıyor. Dolayısıyla hizmetlerimiz 
ve çalışmalarımızı geniş kitlelere duyurmak için farklı kanallar arama 
ihtiyacına yöneliyoruz. Dijitalleşme ile sosyal medya, dolayısıyla internet 
etkisini arttırsa da, kalıcılık anlamında basılı yayınların bulunduğu noktada 
değil. Dijital kadar basılı dergilerin değerini koruduğunu görüyor ve 
önemsiyoruz.
İşte bu noktada dergimiz "Özelkalem" böyle önemli bir ihtiyacı tamamlıyor. 
Ülkemizin çeşitli noktalarından yerel yönetim çalışmalarına yer veren bu 
önemli dergimiz, belediyeciler için de bir referans kaynağı olma özelliği 
taşıyor. Gemlik Belediye Başkanı olarak ben ve çalışma arkadaşlarım, 
dergimizin 15. Yıl Özel Sayısı'nı kutluyor, yayın hayatında başarılar diliyorum.

MUSTAFA DÜNDAR

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI

“ “Yerelde yönetimler arasında köprü vazifesi gören
Özelkalem, hizmetlerimizin ulusal camiaya duyurulmasında

da önemli katkılar sağlıyor.
Ülkemizin dört bir köşesindeki çalışmaları, 15 yıldır mercek altına alarak 
sayfalarına taşıyan, ‘Özelkalem Dergisi’, yerel yönetimlerin de kamuoyundaki 
önemli bir sesi oldu. Yerelde yönetimler arasında köprü vazifesi gören 
derginiz, hizmetlerimizin ulusal camiaya duyurulmasında da önemli 
katkılar sağlıyor. Osmangazi Belediyesi olarak şehrimize vizyon katan 
mega projelerimizle Osmangazi’nin geleceğine yön verirken; bu hizmet 
yolculuğumuzda haber, yorum ve ödüllerinizle de bizlere yol arkadaşlığı 
yapıyorsunuz. Bu anlamda; Özelkalem Dergisi’nin 15. yılını kutluyor; 
kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm Özelkalem Ailesi mensuplarını 
tebrik ediyorum.
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ALPER TABAN

İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANI

“ “

Özelkalem 15 yıldır ilkeli ve objektif bakış açısıyla yerel 
yönetimlerin hizmet ve çalışmalarını tüm kentlerde duyuruyor

15 yıldır ilkeli ve objektif bakış açısıyla yerel yönetimlerin hizmet ve çalışmalarını 
tüm kentlerde duyurma, örnek teşkil etmesine vesile olma anlamında emek sarf 
eden Özelkalem Dergisine bugüne kadar ülkemize ve şehirlerimize kattıkları 
değerden dolayı teşekkür ediyor, yayın hayatında nice 15 yıllar diliyorum.

ALİ ÖZKAN

KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI

“ “
Özelkalem Dergisi'nin, geride bıraktığımız 15 yıllık süreçte 

ülkemize önemli bir değer kattığını düşünüyorum.
15 yıldır, Türkiye'nin yerel yönetim dergisi olarak önemli bir misyon üstlenen 
Özelkalem Dergisi'nin yerel belediyecilikte yeri her zaman ayrıdır. Güçlü 
Türkiye yolunda, tüm Türkiye'deki belediyelerin çalışmalarını en doğru, hızlı ve 
tarafsız şekilde kamuoyuna aktarmayı başaran Özelkalem Dergisi'nin, geride 
bıraktığımız 15 yıllık süreçte ülkemize önemli bir değer kattığını düşünüyorum. 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güzel işlere imza atmaya devam 
edeceğinize eminim. Gündeme ışık tutan yenilikçi politikanızın, nice 15 yıllara 
daha ulaşması dileğiyle…

MEHMET KANAR

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANI

“ “

Sadece Türkiye değil, bütün dünyadaki yerel yönetim
haberlerini bizlere sundukları için Özelkalem’e teşekkür ederiz

İlk sayısından bu sayısına kadar her sayısını soluksuz takip ettiğim Özelkalem 
Dergisi’nin 15. Yıl dönümlerini kutlarım.  Medya sektörünün en güvenilir 
kaynaklarından biri olan Özelkalem Dergisi, sadece Türkiye değil, bütün 
dünyadaki yerel yönetim haberlerini gerek internet siteleri gerek dergi 
sayılarından bizlere, tarafsız sundukları için onlara teşekkürlerimi borç bilirim. 
Başarıları daim olsun. Nice 15. Yıllara…
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DR. CEMİL TUGAY

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANI

“ “

Bir ülkenin demokrasi kalitesi
yerelden başlar ve gözlemlenir. 15’inci yılı 
karşılayan Özelkalem Dergisi önemli bir 

boşluğu dolduruyor.

Çağdaş yerel yönetim anlayışında, iletişimin ne kadar önemli olduğunu uzun 
uzun anlatmaya gerek yoktur. Şeffaf, denetlenebilir, ulaşılabilir ve sürdürülebilir 
olmanın koşullarından biri de kamuyla ilişki ve iletişimi canlı ve kesintisiz biçimde 
korumak, geliştirmektir. Bir ülkenin demokrasi kalitesi ve olgunluğu, yerelden 
başlar ve gözlemlenir. 14 yıldır bu anlayışla çalışan, 15'inci yılı karşılayan "Özel-
kalem Dergisi", önemli bir boşluğu doldurmakta ve göz ardı edilemez katkılarda 
bulunmaktadır. Karşıyaka Belediyesi olarak "Özelkalem Dergisi"ni dikkatle izliyor, 
iyi bir okuru olmaya çalışıyoruz. Her yerel yönetim, bulunduğu yörenin doğal, 
sosyal, ekonomik ve kültürel niteliklerinin yansımasıdır ve yönetim felsefesi ile 
uygulamalarını bunlara göre oluşturup çalışır. Bir başka deyişle bu durum, aynı 
zamanda eşsiz bir çeşitlilik, yöntem ve deneyim toplamıdır. "Özelkalem Dergisi" 
bu toplamı örneklerle sergilemekte, yerel yönetimlerin birbirlerinden haberdar 
olmalarını, bu birikimden yararlanmalarını sağlamaktadır. Bilimsel yazılardan 
sektörel tanıtımlara uzanan içerikler, derginin işlevini daha da yoğunlaştırmakta-
dır. "Özelkalem Dergisi"nin titizlikle koruduğu değer ve çalışkanlıkla, nice yıllara 
ulaşmasını diliyor, emek verenleri kutluyor, başarılar diliyorum. 

ABDÜL BATUR

KONAK BELEDİYE BAŞKANI

“

“

Özelkalem yerel 
yönetimlerin 

hizmetlerinin ve 
yatırımlarının 

tarafsız bir şekilde 
topluma aktırılması 
anlamında bizlerin 

sesi oluyor.

Toplumu doğru ve hızlı şekilde bilgilendiren ilkeli, dürüst, ta-
rafsız gazeteciliğe, özgürlük ve demokrasinin önemli bir sem-
bolü olarak bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız 
var. Özelkalem dergisi de yerel yönetimlerin hizmetlerinin ve 
yatırımlarının tarafsız bir şekilde topluma aktırılması anlamın-
da bizlerin sesi oluyor. Yerel yönetimlerin birbirleriyle ve halkla 
arasında bir köprü vazifesi de olan derginin 15. yılını kutluyor, 
yayın çizgisini aynı şekilde yükselerek sürdürmesini diliyorum. 
Özelkalem dergisinin tüm çalışanlarını, gazeteci arkadaşları-
mızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.

KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANI

“

“

Özelkalem 
Dergisi’ni 

yayımladığı her 
sayısında bugüne 

kadar özel bir 
ilgiyle takip 

ettik.

Ülkemizde, kaliteli yayın çizgisiyle isim yapmış bir yerel 
yönetim dergisi olan hem kentlerimizin hem de biz yerel 
yöneticilerin sesi olarak önemli bir misyonu üstlenen 
Özelkalem Dergisi’ni yayımladığı her sayısında bugüne 
kadar özel bir ilgiyle takip ettik.
Yerel yönetimlere dair önemli bir kaynak görevi gören, ilkeli 
ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile yayın hayatında bu sene 
15. yılını kutlayacak olan Özelkalem Dergisi’ni ve değerli ça-
lışanlarını, yerel yönetimlere verdikleri destek, çalışmaların-
da gösterdikleri özveri ve başarıları dolayısıyla kutluyorum.

RIDVAN KARAKAYALI
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TURAN HANÇERLİ

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI

“

“

Özelkalem yerel yöneticiler arasındabir iletişim köprüsüdür
Sevgili Özelkalem Dergisi ailesi; Yürüttüğünüz yayın politikası ile yerel yönetimlerin 
çalışmalarını tüm Türkiye’ye duyuran ve yerel yöneticiler arasında bir iletişim köprüsü 
olan Özelkalem Dergisi’nin 15. yayın yılını kutlar, başarılarınızın devamını dilerim.

M. ERGÜN TURAN

FATİH BELEDİYE BAŞKANI

“ “Özelkalem Dergisi’yle yerel yönetimlerin tanıtılması noktasında 
yıllardır özveriyle ortaya koyduğunuz çaba takdire şayandır.

Yerel yönetimler ne kadar güçlenirse, toplumun demokratik gelenekleri de o oranda 
gelişir, kuvvetlenir. Yönetim kadrosu halkın iradesiyle şekillenen belediyeler en basit 
tanımla, halkın sorun ve ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretebilmek, şehri inşa 
ve ihya etmek için çalışırlar. Halkının ve şehrinin değerlerine, tarihine, kültürüne sa-
hip çıkan, onları koruyan bir belediyecilik anlayışı mutluluk, refah ve huzur üretir. Bu 
bakımdan Özelkalem Dergisi’yle yerel yönetimlerin tanıtılması noktasında yıllardır 
özveriyle ortaya koyduğunuz çaba takdire şayandır. Ülkemizdeki yerel yönetimlerin 
hizmetlerini halkımıza tanıtma, belediyeciliğin nabzını tutma, belediye başkanları 
arasında bir köprü oluşturma gayretlerinizin yanında, birtakım şehircilik meselelerini 
gündeme getirmenizi de önemli buluyorum. 

ŞÜKRÜ GENÇ

SARIYER BELEDİYE BAŞKANI

“ “

Özelkalem yerel yönetim uygulamalarını inceleyerek halka 
doğru bir şekilde aktaran önemli bir yerel yönetim ağı oldu

Ülkelerin güçlendirilmesi konusunda yerel yönetimlerin önemi yadsınamaz. Yerelin önemi 
her geçen gün biraz daha artarken kentlerde yaşanan gelişmeler ve yapılan hizmetlerin 
halka doğru ve tarafsız bir şekilde aktarılması da büyük önem arz ediyor. Özelkalem 
Dergisi de sadece yerel yönetimlere odaklanmış bir yayın olarak, yalnız ülkemizde değil 
tüm dünyadaki yerel yönetimlerin ve yerel yöneticilerin gerçekleştirdiği projelerin takipçisi 
olan, yerel yönetim uygulamalarını inceleyerek halka doğru bir şekilde aktaran önemli bir 
yerel yönetim ağı olmuştur. Bu mecrada 15 yılını deviren Türkiye’nin en aktif yerel yönetim 
portallarından Özelkalem Dergisi’nin siz değerli ekibini kutlar, nice 15 yıllar dilerim.
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BÜLENT KANTARCI

ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANI

“

“

Dünyada yerel yönetim alanındaki gelişmeler konusunda da 
bilgi sahibi olduğumuz Özelkalem’e başarılar diliyoruz.

Derginin belediyelerin yaptığı çalışmaları yayımlayarak deneyim aktarmasının yanı sıra yerel 
yönetimler alanındaki sorunların irdelendiği, çözüm yollarının araştırıldığı tartışma platformu 
şeklinde işlev üstlenmesi onu ayrıcalıklı kılan ögelerin başında geliyor. Alanında bilgi sahibi 
değerli bilim insanlarının, deneyimli yerel yöneticilerin yazdıkları yazılardan, ülkenin “çok 
önemli değeri” olarak tanımlayabileceğimiz hocalarıyla yapılan söyleşilerden bolca istifade 
ediyor, bilgileniyoruz. Özelkalem’in, iklim krizi, akıllı belediyecilik, kentsel dönüşüm gibi baş-
lıklarda farkındalığı artırmak amacıyla izlediği yayın politikası her türlü övgüye değer.

İLÇE BELEDİYE
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Hayvanat BaHçesİ  Başkanı Celal ÖzsÖyler

ÇOCuKLARA pET SHOpLARDAN 
HAYVAN ALmAYIN 

Gazİantep BüyükşeHİr Beledİyesİ  

BODRum BELEDİYE BAşKANI 

AHmET 
ARAS
“BODRum HAYVANLAR 
İÇİN İDEAL YER”

kırklarelİ Beledİye Başkan yard. 
BurCu BÖlükBaşı:

HAYVANLARLA HAYATI 
pAYLAşIYORuz

pROf. DR. ALEV AKDOğAN KAYmAz 

HAYVAN REfAHINI ÖNEmSEmEK şART

Her yerde 29 ekİM COşkusu  

ESENYuRT KENT KONSEYİ BAşKAN YARDImCISI
YuSuf uLu
HAYVANLARIN HAKLARI 
gÜVENCEDE OLmALI

AHMET ARAS 

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI

“

“

Özelkalem Dergisi, belediyemizin hizmetlerini en iyi şekilde 
duyurarak bizlerin gücüne güç katmaktadır.

Yerel yönetimlerin sesi olan, bağımsız yayınlarıyla ‘Türkiye’nin en iyi yerel yönetim 
ağı’ unvanını sonuna kadar hak eden Özelkalem Dergisi, belediyemizin hizmetle-
rini en iyi şekilde duyurarak bizlerin gücüne güç katmaktadır. Belediyemiz kendi 
sınırları içinde bulunan halkın; müşterek sosyal, kültürel, maddi ve manevi her türlü 
ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla karşılamak adına çalışmalarını sürdürme gayreti 
içindeyken küresel iklim krizi ve küresel salgınla birlikte yerel yönetimlerin sorumlu-
lukları çok yüksek boyutlara ulaştı. Bunun yanında yetki ve bütçeleri haliyle yetersiz 
kalmaktadır. Her türlü zorluğa rağmen insan odaklı, çevreci, modern, çağdaş, şeffaf 
ve sosyal belediyecilik anlayışla halkımıza hizmet etmekten bir an bile geri durmadı-
ğımız bu süreçte bizlere vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. 

NEŞET TARHAN

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI

“

“

Özelkalem yerel yöneticilerin örnek alabilecekleri projeleri 
uluslararası platformlarda bizlere sunmaktadır.

15. yılına giren Özelkalem Dergisi yerel yönetimler konusunda tarafsız ve yararlı 
bilgiler aktarırken, sadece Türkiye’ deki yerel yönetimlerin projelerini değil bir 
yandan da dünyadaki yerel yönetimlerin projelerini gündeme taşımaktadır. Bu 
sayede yerel yöneticilerin örnek alabilecekleri projeleri uluslararası platformlar-
da bizlere sunmaktadır. Bizleri bu hedefler doğrultusunda yalnız bırakmayan, 
verdiğimiz çabanın destekçisi olan Özelkalem Dergisine teşekkürler ederim.

BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞK ANL ARIBaşkanlar Bizi Söyler
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Türkiye’de toplu taşımacılığın tarihine 
bakıldığında, temelleri 1950’lere dayanan, 
Türkiye’nin en köklü otobüs üreticisi Otokar’ı 
bu tarihten ayrı düşünmek mümkün değil. 
Otokar’ın tarihi, Magirus otobüslerinin Türkiye 
mümessilliğine; İstanbul Belediyesi’ne şehir 
içinde kullanmak üzere 25-30 adet kadar 
arkadan motorlu belediye otobüsleri ithal 
edildiği 1950’li yıllara kadar uzanıyor. Otokar, 
Türkiye’nin 1960’lardaki kalkınma hamlesine ve 
sanayiileşme sürecine girmesiyle, Türkiye’ye 
modern bir yolcu taşımacılığı sunma idealiyle 
1963 yılında “Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş” 
adıyla kuruldu. Bu, otobüs sektöründe üretim 
anlamında ilk hamleydi. Şirket, İstanbul 
Bahçelievler’deki fabrikasında Magirus Deutz 
lisansı altında Türkiye’nin ilk otobüslerini 
üretmeye başladı. Kuruluşunun ikinci yılında 
Capital 500 listesine 7’inci sıradan giren 
Otokar, sanayileşme adımlarının yeni yeni 

Makale OTOK AR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BASRİ AKGÜL

GELECEĞE DE
SAĞLAM 

ADIMLARLA 
YÜRÜYORUZ

BASRİ AKGÜL
Otokar Genel Müdür Yardımcısı
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 atıldığı, yedek parça, hammadde, 
yetişmiş eleman gibi pek çok 
konuda eksikliklerin olduğu 
Türkiye’de en cesur girişimlerden 
biri olarak kabul edildi.
1980’ler sonrasında karayolu 
taşımacılığının yaygınlaşması 
ve şehirlerde toplu taşımacılık 
ihtiyacının artmasıyla birlikte 
otobüsler, küçük otobüsler ve 
minibüsler trafikte daha çok 
yer aldı. Gelişen teknoloji, araç 
tasarımını da hızlandırdı. Otokar o 
dönemde Türkiye’de ilk bilgisayar 
destekli tasarım yapan otomotiv 
firması oldu.  Otobüsçülüğün toplu 
taşımada giderek yaygınlaşmasıyla 
birlikte Türkiye, 2000’li yıllarda 
Avrupa’nın en büyük otobüs 
üretim merkezi konumuna ulaştı. 
Türkiye’de tasarlanan ve üretilen 
otobüsler sadece Türkiye yollarında 
değil, Avrupa’da da yaygın olarak 
kullanılmaya başladı.
Ülkemizin sanayileşmesiyle 
başlayan süreçte kurulan ve o 
dönemin şartlarına bakıldığında 
oldukça zor koşullarda, büyük 
özverilerle temelleri atılan Otokar, 
bugün toplu taşıma araçlarında 

farklı anlamlarda öncü konumunu devam 
ettiriyor. Otokar, pandemi döneminde 
daha güvenli bir toplu ulaşım deneyimi 
sunmak ve COVID-19 bulaş tehdidini en 
aza indirmek hedefiyle, dünyada ilk kez 
Kent Körüklü üzerinde uygulanan dört 
farklı sistemle Güvenli Otobüs’ü hayata 
geçirdi. Şehir içi toplu taşımacılıkta 
kullanılmak üzere uygulanan dört farklı 
sistemle ulaşımdaki tedirginliği 
ve COVID-19 bulaş tehdidini 
en aza indirme hedeflendi. 
Dünyada ilk kez bu 
dört sistemin bir arada 
kullanıldığı Güvenli 

Otobüs, ilk kez İzmir Büyükşehir 
Belediyesi filosunda hizmet vermeye 
başladı. 
Kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine 
yönelik olarak araç geliştirip üreten 
Otokar, sürdürülebilir bir gelecek 
için de çalışıyor. Otokar çevre, 
sosyal ve yönetişim konularında 

yaptığı çalışmalarla 6 yıldır 
Borsa İstanbul’un 

Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde yer alan 

61 şirketten biri. 
İklim değişikliği 
ve emisyonların 
yönetimi 
konularında 

Koç Holding’in 
2050 Karbon 

Nötr Programı’ı 
doğrultusunda Otokar, 

alternatif yakıtlar, enerji 
verimliliği ve yeşil satın alma gibi 

çalışmalar yürütüyor. Türkiye’nin en 
çok tercih edilen belediye otobüslerini 
üreten Otokar, geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de yeniliklere imza atmaya 
ve belediyelerin sundukları toplu 
taşıma hizmetine değer katmaya 
devam edecek. 
Otokar olarak, yıllardır yerel 
yönetimlerin, belediye başkanlarının 
ve kentlerin sesi olan, projeleri ile fark 
yaratan, değer katan Özel Kalem 
Dergisi’nin 15.yılını kutluyor, başarılı 
çalışmalarının devamını diliyoruz.
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Kent Yazıncısı Olmak YAŞAR SEYMAN

Bir kenti sevmekle başlar kent yazıncısı 
olmak…
Kimi doğduğu kim de doyduğu kentte 
kenti tanır. Kentli olmanın erdemlerini 
yaşayarak kavramaya özen gösterir. Bir 
insan yaşadığı kentle nasıl bütünleşir. Bir 
yazarın kalemine kent nasıl dolanır? Nasıl 
kent yazıncısı olunur? Tüm bu sorular kentli 
olunca yanıt bulur.
Yazma eylemine kent yazıncısı olarak 
başladım…
Yıllar sonra kent yazıncılarının başarılı 
yapıtlarını okumaya doyamadım. Bu mera-
kım ve eylemim bugünde sürüyor ve kent 
yazıncılarının yazılarıyla kentlere yolculuk 
ediyorum. İlk kent yazıncılığına başkentin 
yoksul diliminden başlamak ödüller getirdi.  
Ankara kent içinde kentler barındıran bir 
kentti. Önceleri kent sonra anakent oldu… 
İlk tanıdığım, yaşadığım ve sevdiğim kentti 
Ankara… Sonra ondan ayrılıp ülke ve 
dünya kentlerine ulaştım. 

“Kentli olmak ayrıcalıklı olmaktır. 
Çünkü kentlilik bilinci insanı 

yurtsever, doğasever, hayvan sever, 
insan sever yapıyor. Kentlilik insana 

onurlu duruş sergiletiyor…

KENT YAZINCISI OLMAK
İlk aşkım ilk tanıdığım, sevdiğim kent 
olarak ona ihanet etmeden başka kentler 
de sevdim. Onu incitmeden bu sevdaları 
yazdım… Onun isminin yazılı olduğu kirli 
tabelayı hep özleyerek başka kentlere 
koştum. 
Kent yazıncılarının kitaplarından ölümsüz 
kentler okudum. 
Yıllar geçince anladım ki Ankara’yı seviyo-
rum. Bu kentle kopmaz bağlarım, silinmez 
anılarım var. Ankara’yı seviyor ve özlüyo-
rum. Başka kentleri de… 
Bir sokağın, mahallenin ve kentin dokusu-
na ne çok insan öyküsü siniyor. Kentlilik 
bilinci kolay edinilmese de her insanın 
yaşadığı kentle silinmez bağları, anıları 
oluşuyor. 
Son yıllarda sözlü tarih çalışmaları ile yeni 
kent yazıncıları her geçen gün yapıtlarıyla 
ses veriyorlar. Kent yazıncılarının sayıları 
hızla çoğalıyor. Bu çoğalmanın sonucunda 
gelecek kuşaklara kentlerin tarih çalışma-
ları armağan kalıyor sanki…
Nedim Gürsel, Parisi’nde o kentin gizini 
açıklıyor:‘‘Paris’i anlatmak, onu tanımla-
mak güç… O, ait olduğu ülkeden ayrılıp, 
kendi başına nefes alabilen, ruhu olan bir 
kent.’’ 
Nedim Gürsel, sevdalı olduğum kent-
lerden Paris’i Nazım Hikmet’in şu şiiri ile 
aktarmayı unutmuyor: ‘‘Hangi şehir şaraba 
benzer?/Paris/ İlk bardağı içersin buruktur/
İkincide dumanı vurur başına,/Üçüncüde 
mümkünü yok/Masadan kalkmanın/Gar-
son bir şişe daha getir!/Ve artık nerede 
olsan, nereye gitsen/Paris’in ayyaşısın iki 
gözüm.’’ 
Demir Özlü, “Stockholm Öyküleri”nde 
kenti ve kafelerini çok güzel anlatıyor. İkinci 
kez gittiğim, gezdiğim, tanıdığım Sto-
ckholm’e sevdalandım. 
Selma Lagerlöf’ün “suda yüzen şehir”i 
benim de adalar ve nehirler kentim oldu. 
Stockholm 332 ada üzerine kurulu sularla 
çevrili dünyanın en özgün kentlerinden 
biri. Kenti birbirine bağlayan 191 köprünün 

üstünde kâh arabayla kâh yaya geçtim.
Aynı zamanda Stockholm bizim aydınların 
gönüllü sürgün yeri. Demir Özlü sürgün-
lüğünü şöyle tanımlıyor: “Dünyamız da, 
Türkiye de çok büyük sürgünler gördü… 
Bütün o yaşananların yanında, benim 
yaşadığım pek alçakgönüllü bir şeydir.”
Stockholm’ü tanıdıkça, sevdikçe üç 
gönüllü sürgün dostu kıskandım. Mehmed 
Uzun, Zülfü Livaneli, Kemal Burkay… Bu 
güzel kentte sürgün olmadığıma yandım.

Goethe’nin Kenti: Frankfurt

Frankfurt, Almanya’nın beş büyük ve Ber-
lin’den sonra en çok tanınan kentidir. “Av-
rupa’nın finans merkezi ya da Avrupa’nın 
kasası” tanımı bu kente çok yakışıyor. 
Fuarlar kenti: Frankfurt.
Belediye başkanı Petra Roth’un kenti 
tanıtan yazısında; “Almanya’da farklı 
ulusları aynı çatı altında buluşturan, kıtanın 
en büyük finans merkezi sıfatını taşıyan, 
sunduğu eğitim fırsatlarıyla dikkat çeken 
ve Goethe’nin şehri olan sürprizlerle dolu 
dünyanın en küçük metropol kenti Frank-
furt’a hoş geldiniz”
Frankfurt’u ilk kez Amerika gidişimde 
sadece havalimanını gördüm. Sonraki yıl-
larda ne çok konup göçtüğümü unuttum. 
Bir tek unutmadığım Goethe gemisiyle 
Main Nehri turuydu…
Kent yazını kenti ölümsüz kılandır. Ankara 
için şair Ali Cengizkan; “Ankara düşler 
kentidir” derken, Ankara’da düş kurmadan 
yaşanmazı anlatıyor. Gerçekten de Anka-
ra’da düş kurmadan yaşanmıyor…
Kızılay’da, Gar’da, otobüs terminalinde 
bir banka oturup kente gelenleri seyre 
dalsanız inanılmaz insan tiplemeleri ile 
karşılaşırsınız. Kenti kent yapan içinde 
yaşayanlardır. Kentle bütünleşmek kente 
verdiklerimizle ilintilidir. Kent insanı geliştirir. 
Kentli olmak ayrıcalıklı olmaktır. Çünkü 
kentlilik bilinci insanı yurtsever, doğasever, 
hayvan sever, insan sever yapıyor.
Kentlilik insana onurlu duruş sergiletiyor…

Yaşar Seyman
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Güzel bir yer MARINALEDA

Yaşayan bir hayal: 
Marinaleda!

Polisin, suçun ve işsizliğin olmadığı; ‘ütopya’ olarak görülen İspanyol 
kasabasıyla tanışın…İspanya’nın güneyinde bir Endülüs kasabasıolan 

Marinaleda’da işsizlik yok. Kasaba, tarım kooperatifleri sayesinde, ekonomik 
açıdan da refah içinde…
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Marinaleda, İspanya'nın 
güneybatısında yer alan Endülüs 
Özerk Bölgesi'nin, Sevilla iline bağlı 
bulunan küçük bir belde. 25 km2'lik 
alana kurulan ve 2014 yılındaki nüfus 
sayımına göre bu beldede sadece 
2,748 kişi yaşıyor.
Marinaleda'nın tarihi 5000 yıl önceye, 
geç Neolitik ve Kalkolitik dönemlere 
kadar uzanıyor.Şimdi belediye 
kapsamında olan topraklarda, insan 
yerleşiminin ilk belirtileri yaklaşık 5000 
yıl önceye gidiyor. Bölgede taş aletler 
ve tohumlar ve yerleşim yerlerinin izleri 
bulunmuş. 
Ancak bu beldeyi diğerlerinden farklı, 
gerçekten farklı kılan bir özelliği var: 
Yönetim şekli!
Marinaleda, 30 yılı aşkın süredir 
sosyalist belediye başkanı Juan 
Manuel Sánchez Gordillo tarafından 
yönetiliyor. Marinaleda'nın bugünkü 
noktaya taşınan öyküsü diktatör 
Franco'nun 1975 yılında devrilmesine 
kadar uzanıyor. Franco'nun 1977 yılında 
devrilmesinden sonra kurulan Tarım 
İşçileri Birliği sosyalist belediyenin ilk 
nüvesini oluşturuyor. Demokrasiye 
geçişin ardından yapılan ilk yerel 
seçimlerde, 11 sandalyeli belediye 
meclisinin 9'unu İşçilerin Birliği Kolektifi 
kazanıyor. Ardından açlık grevleri, 
eylemler, işgaller vs. yoluyla, yıllarca 
sürdürülen mücadeleler sayesinde El 
Humoso adlı 1200 hektarlık çiftlik 1991 
yılında kamulaştırılıyor. Kamulaştırılan 
ve işçi kooperatifine devredilen tarla 
ve çiftlikleri işçiler yönetiyor. Akdeniz 
iklimine uyacak biçimde zeytin 
ve turunçgiller ile birlikte, buğday, 
bakla, brokoli, biber gibi ürünler de 
yetiştiriliyor.

AMAÇ KÂR DEĞİL, 
İŞ YARATMAK
Köydeki tarlalarda çalışan herkes 
günde 6 saat karşılığında 47 Euro 
(yaklaşık 158 TL) kazanıyor. Elde edilen 
gelirlerin kalanıyla beldenin ihtiyaçları 
karşılanıyor. Spor tesisleri, yeşil alanlar 
ve "Kendin İnşâ Et" isimli ucuz konut 
projesinin yapımında kullanılıyor. 
1970'lerin sonlarında beldedeki işsizlik 
oranı yüzde 60 dolaylarındaydı ve 

Marinaleda ciddi düzeyde bir yoksulluk 
vardı. Bugün ise tek bir işsiz dahi yok! 
2008 yılında İspanya'yı da çok büyük 
ölçüde etkileyen küresel ekonomik kriz de 
beldeyi hiç etkilemedi. Günümüzde ise 
Marinaleda işsiz kimse yok ve krizden sonra 
birçokları tarafından örnek bir model olarak 
gösteriliyor. Marinaleda eğitim, Endülüs 

Bölgesi'nin müfredatına göre işleniyor 
ancak ders dışı aktivitelerde "vatandaşlık 
eğitimi", "bahçecilik" gibi beldenin toplumcu 
idealine uygun eğitimler veriliyor.
Ve en ilginci: Marinaleda'da polis yok! 
Belediye bir polis teşkilatına sahip değil. 
Buna karşın herhangi bir suç ve ayrımcılık 
da bulunmuyor.
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KENTİNE DEĞER KATAN 
GÜZEL UYGULAMALAR 

Bazen küçük bir tabela, bazen bir şairin birkaç dizesi, bazen bir tiyatro kesiti, 
bazen bir yol çizgisi, bazen biraz müzik, bazen rengarenk bir taksi, bazen de 
bir duvar resmi... Bir kenti bütün dünyanın tanıdığı, herkesin görmek için can 

attığı, sosyal medyada fotoğraflarının binlerce ‘like’ aldığı bir noktaya taşımak için 
neler yapılabilir? Özelkalem’in 15. Yıl Özel Sayısı için 100 kentsel uygulama seçtik. 

Benzerlerini ve hatta çok daha özgünlerini en yakın zamanda 
ülkemizdeki kentlerde de görebilmeyi umuyoruz.

Sevilla. Flamenkoyu caddelerde 
halkla buluşturmak.6 Amsterdam. Bisikletin 

başkenti olmak.7 Zaandam. Tarihi yeldeğirmenlerini 
bugüne taşımak.8 Edam. Peynirin doğduğu yerden 

alışveriş yapmak.9

Paris. Serbest yaratıcılığa açık 
alan ve duvarlara yer vermek.1 Lyon. Sokakları arabalara değil, 

insanlara açmak.2 Marsilya Dünya Müzik Gününde 
sokakta müzik söylemek.3 Barcelona. Sokakları bisikletli 

insanlara açmak.4 Valencia. Sokakta eşsiz bir 
yemek eğlencesi yapmak.5

Gouda. Simgesel yiyeceklerin 
evini görmek.10



57OCAK/ŞUBAT/MART 2022

KENTİNE DEĞER K ATAN GÜZEL  KENT UYGUL AMAL ARI

Frankfurt. Çok sayıda uluslararası ticaret fuarına
ev sahipliği yapmak13

Belo Horizente.
Sıradışı pazarlar kurmak. 18

Bakü. Taş sokaklarla
bir şehri büyülemek.23

Havana. Tarihi çeşmeleri
özenle korumak.28

Bremen. 1035’den bu yana 
en köklü fuarını düzenlemek.14

Buenos Aires. Şık alışveriş 
merkezlerine durak olmak.19

New York. Dünyanın en ünlü
yeşil alanına sahip olmak.24

Viyana. Roma İmparatorluğu
esintili caddeleri korumak. 15

Lima. Taş fırınlarda yemek
yaparak lezzet noktası olmak.20

Prag. Ünlü şarkıcı John Lennon’a
adanmış bir duvar yapmak.25

İnnsbruc. New Orleans 
Festivali’ne ev sahipliği yapmak16

Belgrad.
Ülkelerin tarihlerine adını kazımak.21

San Francisco. Tramvayın da
en estetiğini yapmak.26

Şusa.
Müziğin ve sanatın kalbi olarak atmak.17

Londra. Antik Çağ ve etnografya 
parçalarına sahip çıkmak.22

Toronto. Tarihi ve bugünü 
birleştiren eşsiz bir pazar açmak.27

Marche-en-Famenne.
En büyük canlı heykel 

koleksiyonuna
sahip olmak.

Brüksel.
Gotic mimariyi

bugünle
birleştirmek

11 12
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Atina.
Sokakları yeşile açmak.35

Tokyo.
Teknolojinin başkenti olmak.40

Formantera. Tesissiz kıyı şeritleri 
saklamak ve erişilebilir kılmak45

Selanik.
Kıyılarını temiz tutmak.36

Cakarta. Ülkenin
en uzun raylı hattını döşemek.41

Zaragoza. Tarihi binalara
aydınlatma tasarımı yapmak.46

Liverpool. Şehirde
aydınlatmayı iyi kullanmak.37

Delhi. Şehri betondan
arındırmaya çalışmak.42

Manchester.
Sokaklarda lezzeti tanımak. 38

Manila: Sahillere
çöp atılmamasını başarmak.43

Las Palmas.
Yelkenleri özgürlüğe açmak.39

Ibiza. Gürültülü eğlence merkezlerini 
yerleşimlerden uzak konumlandırmak.44

Baalbek.
Arkeolojik kalıntıları sahiplenmek ve 

SİT alanlarını koruyarak erişilebilir 
kılmak.

Milano.
Uluslararası sergi

ve etkinliklere ev sahipliği adaylıklarını 
sürekli kılmak

29 30

Denver.
Evren ve doğa tarihini tanıtmak.31 Detroit. Hareketli gecelere

ev sahipliği yapmak.32 Madrid. Evlerin yeşillenmesine 
olanak sağlamak.33 Simon’s Town.

Doğal yaşam alanlarını korumak34
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Meksiko.
Duvarları rengarenk boyamak.57

Banghok. Geceleri güvenli 
yaparak hayatı kolaylaştırmak.62

Kahire. Geceleri kusursuz
bir aydınlatma yapmak.58

Dakka. Alternatif araçlarla
ulaşımı rahatlatmak.63

Pekin. Nehir kenarında 
sosyalleşmeyi arttırmak.59

Karaçi. Yeşile önem vermek,
yapılaşmayı geri plana atmak.64

Cenevre.
İnsanların sosyalliği için meydanlar tasarlamak.49

Kalküta. Toplu taşımaya geleneksel
dokunuşlar yapmak.60

Tebriz. Gastronomi kültürünü 
geliştirecek işletmeleri desteklemek.50

Moskova. Geniş meydanlar
yaparak halka yaşam alanı açmak.61

Santiago. Dağların
içine şehir kurmak.51

Lagos.
Caddelerin çoğunda
aracı yasaklamak,

insana değer vermek.

Kinşasa. 
öç politikasını doğru

yöneltmek,
sıkıntıları azaltmak.

47 48

Riga.
Binaları boyamak ve iç huzur sağlamak.52

Beyrut. Kentin her yerine
banklar koymak, sosyalliği arttırmak.53 Kefalonya. Kıyılarda

yapılaşmaya izin vermemek.54 İsfahan. Kentte meydanlara
yer vermek.55 Lhasa.

Etnik kültür izlerini korumak ve yaşatmak.56
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Shenzen.
Binadan çok ağaç politikası uygulamak.67

Vuhan. Toplu ulaşım ve 
bisiklete öncelik vermek.72

Bangalore. Alternatif ulaşım 
araçlarıyla yaşamı ferahlatmak.68

Chicago. Tatili ve iş hayatını 
birleştirmek.73

Tahran. Üstün mimari alt
geçitlerle trafiği düzenlemek.69

Lima.
Dokuyu bozmadan altyapıyı yapmak.74

Chengdu. Lezzetin mimariyle enfes 
bütünleşmesini sağlamak.70

Monterrey.
Heykelde sanatı konuşturmak.75

Vancouver.
Denizin ortasına şehir inşa etmek.79

Osaka. Şehir içinde deniz 
ulaşımını sağlamak.77

Floransa. Tarihin bugüne kusursuz 
bir şekilde gelmesini sağlamak.81

İskenderiye. Kıyı şeridinde 
tarihi korumak.76

Venedik. Sokaklar arasında 
sandalla yolculuk.80

Roma. Tarihi unutmamak, onu bozmamak, 
içinde yaşamak.78

Krakow.
Araçsız bir şehir yaratmaya çalışmak.82

Haydarabad. Tarihi korumak
ve geleceğe aktarmak.71

Eritre.
Kente özgü ziyaret

deneyimleri
geliştirmek.

Budapeşte.
 Köprülerle sosyalliği

birbirine
bağlamak.

66 67
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St. Jean de Luz. Marka sponsorluklarıyla
şehrin caddelerini yenilemek.93

Cannes. Film festivali ve
sinema fuarı düzenlemek.98

Nice. Mevsimsel serinleme 
alanları oluşturmak.94

Plovdiv. Festival takvimini
yıl boyuna yaymak.99

Lyon. Geleneksel çatı malzemesi kullanımı 
teşvikiyle kentsel doku kazanmak.95

Planlanmış işletme ve sektörel dağılımla 
yaratılmış marka cadde100

Zürih. Hem doğa dostu
hem de ticaret şehri olmayı başarmak.85

Malmö. Amatör müzisyen ve öğrencilere
canlı performans yapma imkanı sunmak.96

Düsseldorf. Ren nehrini korumak, 
onunla yaşamayı başarmak.86

Shelburne. Tarım ve hayvancılık deneyimi 
yaşatan çiftlik işletmesi tasarlamak.97

Bilbao. Yeşillendirilebilir 
alanları artırmak87

Melbourne.
Tramvayları rengarenk

boyamak, kente
renklilik katmak.

Boston.
Güvenli ulaşımı

sağlamak, trafiği
kusursuz yönetmek.

83 84

Kopenhag. Gökkuşağının her rengini
barındıran bir kent olmayı sürdürmek.88

Zagrep. Tekdüzeliği kıran
renk uygulamaları denemek.89 Bern. Devasa şehirde

köy hayatı yaşamak.90 Lüksemburg. Dar sokaklardan dünyaya 
yürümek, insanlarla kavuşmak.91 Toulon. Dar ya da geniş katılımlı panel ve 

toplantılara süreklilik kazandırmak.92
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KARDEŞLİK    
   GÜZELDİR

Kardeş kardeşi sever, korur, ona her zaman kol kanat olur. Kardeş 
kardeşin iyiliğini ister, mutluluğunu ister, başarılı olmasını ve 

hayallerine ulaşmasını ister. Yüzde yüz huzur için dünyanın en çok 
ihtiyacı olan şey de kardeşliktir. İnsanların kardeşliği doğuştan, 
şehirlerin kardeşliği ise birbirine gönülden bağlı oluştan gelir. 

İşte 15. yılımıza özel kardeş şehirler.
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HANGi BELEDiYENiN
KAÇ KARDEŞi VAR?

Adana’nın 9
Afyonkarahisar’ın 7
Alanya’nın 10
Antalya’nın 19
Ankara’nın 31
Altınoluk’un 2
Balıkesir’in 9
Bartın’ın 1
Bolu’nun 5
Bornova’nın 14
Bursa’nın 18
Çanakkale’nin 7
Çeşme’nin 8
Denizli’nin 20
Dikili’nin 1
Diyarbakır’ın 1
Edirne’nin 7
Elazığ’ın 3
Gaziantep’in 6
Hatay’ın 2

İstanbul’un 53
İzmir’in 30
Kahramanmaraş’ın 3
Kars’ın 6
Kayseri’nin 7
Kırklareli’nin 4
Kırıkkale’nin 3
Konya’nın 18
Malatya’nın 8
Manisa’nın 4
Mardin’in 13
Muş’un 5
Nevşehir’in 2
Uçhisar’in 2
Tekirdağ’ın 9
Tepebaşı’nın 5
Trabzon’un 11
Samsun’un 8
Çaycuma’nın 3
Karadeniz Ereğli’nin 7
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1- Adana Houston (ABD)
2- Afyonkarahisar Lazkiye (Suriye)
3- Ankara Santiago (Şili)
4-Antalya Malmö (İsveç)
5-Alanya Talsi (Letonya)
6-Balıkesir Kazan (Tataristan)
7-Altınoluk Castro (İtalya)
8-Bolu Vidin (Bulgaristan)
9-Bursa Oulo (Finlandiya)
10-Çanakkale Kerç (Ukrayna)
11-Denizli Almelo (Hollanda)
12-Pamukkale Las Vegas (ABD)
13-Diyarbakır Nashwille (ABD)
14-Edirne Dedeağaç (Yunanistan)
15-Elazığ Mamuşa (Kosova)
16-Eskişehir Paju (Güney Kore)
17-Tepebaşı Havana (Küba)
18-Gaziantep Floransa (İtalya)
19-Antakya Kiel (Almanya)
20-Iğdır Şerur (Azerbaycan)

21-Isparta Genk (Belçika)
22-İstanbul Barcelona (İspanya)
23-İzmir Tel Aviv (İsrail)
24-Kahramanmaraş Jackson (ABD)
25-Kars Kirkenes (Norveç)
26-Kayseri Strasbourg (Fransa)
27-Kırıkkale Esentepe (KKTC)
28-Kırklareli İştip (Makedonya)
29-Konya Aden (Yemen)
30-Malatya Mekke (Suudi Arabistan)
31-Manisa Kalmar (İsveç)
32-Mardin Erbil (Irak)
33-Muş Denizli (Türkiye)
34-Nevşehir Neuss (Almanya)
35-Ürgüp Dillenburg (Almanya)
36-Samsun Bordeux (Fransa)
37-Tekirdağ Kavala (Yunanistan)
38-Trabzon Batum (Gürcistan)
39-Zonguldak Herson (Ukrayna)
40-Çaycuma İlidza (Bosna Hersek)

K ARDEŞLİK #GÜZELDİR
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