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Kentlerimizde ve kent 
yönetimlerimizde dönüþüm… 

 
 
 
 

004 Genel Yerel Yönetim Seçimleri ile göreve baþla- 
dýðýmýz seçim dönemimizin yarýsýný geride býraktýk. 
Geride býraktýðýmýz yýllar ve aylar, belediyelerimiz 

için  yeni  bir  dönemi  baþlattý.  Bir  yandan  belediyeleri- 
mizle ilgili temel yasalar yürürlüðe girerken, diðer yan- 
dan belediye (kent) hizmetlerinde bir dönüþüm yaþaný- 
yor. Reform yasalarý ile belediyelerimizin yetkileri artý- 
rýlmýþ  ve  belediyelerimiz  üzerindeki  merkezi  idarenin 
vesayet yetkisi, neredeyse tamamen kaldýrýlmýþtýr. Yasa- 
larda yapýlan bu temel düzenlemeler, belediyelerimizin 
hizmet  anlayýþýna  da  yansýmýþ,  daha  önceleri,  yol,  su, 
kanal gibi klasik belediye hizmetlerini yerine getiren be- 
lediyelerimiz,   verilen   yeni   yetkilerle,   eðitim,   saðlýk, 
sosyal  yardým  ve  kültürel  hizmetleri  daha  etkin  olarak 
vermeye baþlamýþlardýr. (Ýstanbul Büyükþehir Belediye- 
si’nden  örnek  vermek  gerekirse;  35  bin  kiþiye  okuma- 
yazma öðrettik, 37.500 öðrenciye burs verdik, 65 bin öð- 
renciye saðlýk taramasý yaptýk, 270 bin öðrenciye kitap 
daðýttýk,  250  okulun  bakým  ve  onarýmýný  yaptýk,  300 
okula fen laboratuvarý kurduk, 150 bin yurttaþýmýz mes- 
lek edindirme kurslarýna katýlýyor.) 

Kent  yönetimi  olan  belediyelerimizin  hizmetlerindeki 
bu dönüþüm, kentlerimizde de çok önemli dönüþümleri 
baþlatacak ve kentlerimiz, geliþmiþ ülkelerin kentlerinin 
standartlarýnda,  planlý  ve  saðlýklý  geliþecektir.  Birliði- 
mizle, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi’nin baþlatmýþ ol- 
duðu bölgesel planlama çalýþmalarý, Marmara Bölgesi’n- 

deki üye belediyelerimizin planlarý arasýnda uyumu sað- 
layacak, bölgenin baþta ulaþým, çevre, deprem riski gibi 
ortak sorunlarýna ortaklaþa çözüm getirecektir. 

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi olarak, Marmara Bölge- 
si’ndeki belediyelerimizi ve çevreyi yakýndan ilgilendi- 
ren Marmara denizini ve Boðazlarý, uluslararasý denize 
girilebilirlik kriteri olan "Mavi Bayrak" standartlarýna ge- 
tirecek  "Son  Hamle  140  Çözüm"  programýmýzý  uygula- 
maya  koyduk.  Marmara  denizinin  daha  temiz  olmasý 
için 35 projeyi bitirdik, 42 proje devam ediyor, 63 proje 
hazýrlýk aþamasýnda. "140 Çözüm" programýmýz tamam- 
landýðýnda, dünyada eþi olmayan iç denizimiz Marmara, 
çok daha temiz olacak. Üye belediyelerimizin de bu ça- 
lýþmalara  katýlmalarý  ve  destek  vermeleri,  çalýþmalarýn 
baþarýlý olmasýný saðlayacaktýr. 

Son 2 yýl içinde Belediyelerimiz, kentlerine ve beldeleri- 
ne, yerel kalkýnma anlayýþý ile hizmette, çok önemli bir 
ivme  kazanmýþtýr.  Yerel  yönetimlerimizi  güçlendirmek 
ve ülke kalkýnmasýna katkýlarýný artýrmak istiyorsak bu 
tarihi  fýrsatý  deðerlendirmeliyiz  ve  belediyelerimiz  ara- 
sýndaki iþbirliðine, bilgi ve deney alýþ veriþine çok önem 
vermeliyiz.  Çünkü  içinde  yaþadýðýmýz  bilgi  çaðýnda  en 
pahalý sermaye bilgidir. 

Bu duygu ve düþüncelerle tüm üye belediyelerimize ba- 
þarýlar diler, saygýlar sunarým. 
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2006 yýlý 
 

Birlik Meclisi 
1. Olaðan 
toplantýsý 
yapýldý 

 
 
 
 
Marmara ve Boðazlarý 
Belediyeler Birliði, 2006 
Yýlý 1. Olaðan Toplantýsý 
25 Nisan 2006 tarihinde 
yapýldý. Toplantýda Meclis 
Baþkanlýk Divaný'nýn, 
Birlik Encümen üyelerinin 
ve Birlik Denetim 
Komisyonu üyelerinin 
seçimi yapýldý ve 2005 yýlý 
Faaliyet Raporu görüþüldü. 

irlik Tüzüðü’- 
ne   göre,   25 
Nisan   2006 

tarihinde dönem 
baþý toplantýsýný ya- 
pan Birlik Meclisi’- 
nin gündeminde 
yer alan önemli ko- 
nulardan birisi, ye- 
ni    Mahalli    Ýdare 
Birlikleri  Yasasý’na 
ve  bu  yasaya  göre 
hazýrlanýp,  Birlik 
Meclisi’nin   20   O- 

cak 2006 tarihli toplantýsýnda kabul edilen yeni Birlik Tüzüðü’ne göre, Meclis 
Baþkanlýk Divaný'nýn, Birlik Encümen üyelerinin ve Birlik Denetim Komisyo- 
nu üyelerinin seçimi; diðer önemli gündem maddesi ise, 2005 yýlý Faaliyet Ra- 
poru’nun görüþülmesiydi. 

Birlik Meclisi’nin 25 Nisan 2006 tarihli toplantýsýnda yapýlan seçimler sonu- 
cunda, meclis baþkanlýk divanýna, Birlik encümen üyeliklerine ve meclis de- 
netim  komisyonu  üyeliklerine  seçilen  Belediye  Baþkanlarýmýzýn  ve  Birlik 
meclis üyelerimizin isimleri aþaðýda liste halinde verilmiþtir: 

 Birlik Meclisi 1. Baþkan Vekilliði’ne, Bilecik Belediye Baþkaný Selim YAÐCI. 
 

 Birlik Meclisi 2. Baþkan Vekilliði’ne, Nilüfer Belediyesi Birlik Meclis üyesi 
Ýbrahim Yýlmaz. 

Katip üyeliklere; 
 

 Gümüþçay Belediye Baþkaný M. Tamer Ergün, 
 

 Büyükçekmece Birlik Meclis üyesi Coþkun Kaynak, 
 

 Yedek üyeliðe Durusu Belediye Baþkaný Engin Akman seçildiler. 
 
Birlik Encümen Üyeliklerine; 
 

 Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, 
 

 Balýkesir Belediye Baþkaný Sabri Uður, 
 

 Baðcýlar (Ýstanbul) Belediye Baþkaný Feyzullah Kýyýklýk, 
 

 Yýldýrým (Bursa) Belediye Baþkaný Özgen Keskin, 
 

 Nilüfer (Bursa) Belediye Baþkaný Mustafa Bozbey, 
 

 Büyükçekmece Belediye Baþkaný Dr. Hasan Akgün, 
 

 Uzunköprü (Edirne) Belediye Baþkaný Ercan Çobanoðlu seçildiler. 
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Birlik Baþkan Vekili ve 
Baðcýlar Belediye Baþkaný 
Feyzullah Kýyýklýk, Birlik 
Meclisi 1. Olaðan 
Toplantýsý’nda üyelere 
hitaben bir konuþma yaptý. 

Denetim Komisyonu Üyeliklerine; 
 

 Serdivan (Adapazarý) Belediye Baþkaný Zeki Toçoðlu, 
 

 Kumburgaz (Ýstanbul) Belediye Baþkaný Hüseyin Çor- 
bacýoðlu, 

 Baðcýlar  (Ýstanbul)  Belediye  ve  Birlik  Meclis  Üyesi 
Hayrettin Kaya, 

 

 Çatalca  (Ýstanbul)  Belediye  ve  Birlik  Meclis  Üyesi 
Mustafa Davran, 

 

 Yýldýrým (Bursa) Belediye ve Birlik Meclis Üyesi Mus- 
tafa Karakoç seçildiler. 

 

Seçimlerin  ardýndan  Birlik  2005  yýlý  Faaliyet  Raporu, 
Meclis’te görüþülerek kabul edildi. 

Birlik Meclis Toplantýsý’nda gündemin "Dilek ve Temenniler" bölümünde ya- 
pýlan öneriler sonucunda, aþaðýdaki konularda Birlik Encümeni tarafýndan ge- 
reði yapýlmak üzere, tavsiye kararlarý alýnmýþtýr: 

  Marmara Bölgesinin Planlama çalýþmalarýnda Birlik Encümeni tarafýndan 
kabul edilen Ýþbirliði Protokolü çerçevesinde üyemiz Ýstanbul Büyükþehir 
Belediyesi ile iþbirliði yapýlmasý, eþgüdüm içinde çalýþýlmasý, 

 Türk-Alman Çevre Merkezi desteði ile üye belediyelere yönelik olarak ya- 
pýlmasý planlanan ve 2007 yýlý sonuna kadar uygulanacak olan "çevre" ko- 
nusundaki eðitim çalýþmalarýna katýlýnmasý, destek verilmesi, 

 Geçen yýl olduðu gibi, 22-25 Haziran 2006 tarihleri arasýnda düzenlenecek 
olan 2. Atýk Yönetimi ve Geri Dönüþüm Teknolojileri Uluslararasý Fuarý’na 
Birlik olarak destek verilmesi, üye belediyelerin katýlýmýnýn teþvik edilmesi. 

Birlik Meclis Toplantýsý öncesinde 24 Nisan 2006 tarihinde, Birlik Meclis üye- 
lerine yönelik olarak, "Avrupa Birliði, Çevre ve Sürdürülebilirlik" konusunda 
bir eðitim semineri düzenlendi. 

Seminer'e konuþmacý olarak katýlan Dr. Sultan Gündüz (Ýstanbul Metropoli- 
ten Planlama ve Kentsel Tasarým Merkezi - IMP), “Marmara Bölgesi'nin Doðal 
Deðerleri  ve  Sürdürülebilirlik”  konusunda;  Nuran  TALU  (Türkiye  Bölgesel 
Çevre Merkezi, Yerel Çevre Politikalarý Danýþmaný), "AB Çevre Politikalarý-Ye- 
rel  Yönetimlerin  Rolü  ve  Sorumluluklarý"  konusunda;  Dr.  Caner  ZANBAK 
(Türkiye Kimya Sanayicileri Derneði, Çevre Danýþmaný), "AB Uyum Sürecin- 
de Türkiye'nin Muhtemel Çevre Harcamalarý" konusunda; R. Bilal ÞENGÜN 
(ÝZAYDAÞ - Ýzmit Atýk ve Artýklarý Arýtma, Yakma ve Deðerlendirme A.Þ. Ge- 
nel Müdürü), "Belediyelerde Atýk Yönetimi - ÝZMÝT Örneði" konusunda; Mi- 
mar Çelik ERENGEZGÝN, "Çevreye Duyarlý Kent ve Yapý Tasarýmý" konusun- 
da birer teblið sundular. 
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1

 
 
 

Türkiye 
Belediyeler 
Birliði 
Genel 
Kurulu ya- 
pýldý… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Türkiye Belediyeler 
Birliði ve Adana Bü- 
yükþehir Belediye 
baþkaný Aytaç Durak 
Baþkanlýðýnda görev 
yapacak 14 Encümen 
Üyesi, 2 Meclis Baþ- 
kan Vekili, 5 Plan ve 
Bütçe Komisyonu 
Üyesi ve 5 Denetim 

Komisyonu Üyesi ile 
2'si Asýl 2'si Yedek ol- 
mak üzere 4 Katip 
Üye bir yýllýðýna 
seçildi… 

 
 
 
 
 

1 Haziran 2005 Tarihinde yürür- 
lüðe  giren  5355  Sayýlý  Mahalli 
Ýdare  Birlikleri  Kanunu,  Türki- 

ye'deki  tüm  belediyelerin  doðal  üye 
olacaðý,  ülke  ölçeðinde  bir  Belediye- 
ler Birliði'nin kurulmasýný öngörmüþ- 
tür.  Yürürlükten  kalkmýþ  olan  1580 
sayýlý  Belediye  Kanunu’na  göre  ku- 
rulmuþ olan Türkiye Belediyeler Bir- 
liði'nin Genel Kurulu (TBB), 5355 sa- 

yýlý yasaya göre, organlarýný oluþturmak üzere, 25 Mayýs 2006 tarihinde, Ankara'da 
baþladý. Seçimlerle ilgili toplantýnýn 31 Mayýs 2006 tarihine ertelenmesi sonucu, 
31 Mayýs 2006 tarihinde tekrar toplanan TBB Genel Kurulu, Birlik Meclisi Baþkan- 
lýk Divaný’ný, Birlik Encümen üyelerini ve Komisyonlarýný seçti. TBB organlarýna 
seçilen Belediye Baþkanlarý ve Birlik Meclis üyelerinin listesi aþaðýya çýkarýlmýþ- 
týr.  Yapýlan  seçimler  sonunda,  Birliðimizin  (MBB)  Encümen  üyelerinden  Uzun- 
köprü Belediye Baþkaný Ercan Çobanoðlu, TBB Encümen üyeliðine; Birlik Meclis 
Baþkan Vekilimiz Bilecik Belediye Baþkaný Selim Yaðcý, TBB Denetim Komisyonu 
üyeliðine seçilmiþlerdir. 

 

TBB Meclis Baþkan Vekilleri 
 

1. Yusuf Ziya Yýlmaz (Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný), 2. Ýlhami Ortekin 
(Aydýn Belediye Baþkaný), 

 

TBB Encümen Üyeleri 
 

1. Asým Güzelbey (Gaziantep Büyükþehir Belediye Baþkaný), 2. Ýsmet Özarslan 
(Amasya Belediye Baþkaný), 3. Osman Gürün (Muðla Belediye Baþkaný), 4. Nihat 
Zeybekçi (Denizli Belediye Baþkaný), 5. Hasan Ünver (Nevþehir Belediye Baþka- 
ný), 6. M. Volkan Canalioðlu (Trabzon Belediye Baþkaný), 7. Ahmet Küçükler (Er- 
zurum Büyükþehir Belediye Baþkaný), 8. Ahmet Ertak (Þýrnak Belediye Baþkaný), 
9. Murat Aydýn (Ýstanbul-Zeytinburnu Belediye Baþkaný), 10. Ýsmet Çetinkaya 
(Adýyaman-Akýncýlar Belediye Baþkaný), 11. Adem Esen (Konya - Selçuklu Bele- 
diye Baþkaný), 12. Hasan Altýn (Ankara - Sincan Belediye Baþkaný), 13. Hasan 
Altan (Kastamonu - Taþköprü Belediye Baþkaný), 14. Ercan Çobanoðlu (Edirne - 
Uzunköprü Belediye Baþkaný), 

Denetim Komisyonu Üyeleri 
 

1. Faruk Çaturoðlu (Zonguldak - Alaplý Belediye Baþkaný), 2. Bekir Çetin (Bayburt 
Belediye Baþkaný), 3. Naif Alibeyoðlu (Kars Belediye Baþkaný), 4. Selim Yaðcý (Bi- 
lecik Belediye Baþkaný), 5. Ahmet Güzel (Þanlýurfa-Karaköprü Belediye Baþkaný), 

Plan Ve Bütçe Komisyonu Üyeleri 
 

1. Sami Aydýn (Sivas Belediye Baþkaný), 2. Mesut Apaydýn (Uþak Belediye Baþka- 
ný), 3. Musa Mutlu (Mersin-Erdemli Belediye Baþkaný), 4. Ömer Kayýkçý (Trab- 
zon-Peritli  Belediye  Baþkaný),  5.Burhan  Sakallý  (Eskiþehir-Odunpazarý  Belediye 
Baþkaný), 

Katip Üyeler (Asýl) 
 

1. Veysel Tiryaki (Ankara - Altýndað Belediye Baþkaný), 2.  Ýrfan Dinç (Çankýrý Be- 
lediye Baþkaný), 

Yedek 
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1. Recai Doðan (Adana - 
Yüreðir - Yunusoðlu Belediye 

Baþkaný), 

2. Suphi Daþdan (Yozgat - Akdaðmadeni Belediye Baþkaný). 
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ÝÝstanbullu, 
vapurunu seçti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ýstanbul Büyükþehir Bele- 
diyesi'nin þehir hatlarýnda 
kullanýlacak yeni vapurlarý 
belirlemek amacýyla baþ- 
lattýðý "Haydi Ýstanbul Va- 
purunu Seç" kampanyasýn- 
da oylama sona erdi. Ýnter- 
net oylamasýnda, 8 ayrý 
modelden klasik þehir hat- 
larý vapuruna en yakýn 
olan 4. model, yüzde 40 
oyla birinci oldu. 

stanbul   Büyükþehir   Belediye- 
si’nin “Haydi Ýstanbul Vapurunu 
Seç” kampanyasý sonuçlandý. Be- 

lediye’nin   web   sitesi   ve   ÝDO'nun 
web  sitesi  üzerinden  verilen  linkle 
"sirketihayriye.com"  sitesindeki  oy- 
lamaya  katýlan  318  bin  17  kiþinin 
yüzde 40'ý, klasik þehir hatlarý vapu- 
runa en yakýn olan 4. modeli seçti. 
Bu modeli yüzde 33 ile 8. model iz- 

ledi. Ankete katýlanlarýn yüzde 8'i 1. modeli, yüzde 6'sý 2. modeli, yüzde 4'ü 
3. ve 6. modeli, yüzde 3'ü 5. modeli ve yüzde 2'si de 7. modeli seçti. 
 
Yeni vapurlar 2 kat daha hýzlý olacak… 
 

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ile ÝTÜ Gemi Ýnþaat Fakültesi tarafýndan ha- 
zýrlanan modern vapurlarýn boyu 59 metre, eni ise 11 metre olacak. 16 deniz 
mili hýza sahip olmasý planlanan vapurlar, halen kullanýlan vapurlardan yak- 
laþýk 2 kat daha hýzlý seyahat etme imkâný verecek ve her biri 1500 yolcu ka- 
pasiteli olacak. Yolcu iniþ çýkýþlarý tam emniyetli olacak olan vapurlarda, es- 
ki modellerde olduðu gibi dýþarýda oturma gruplarý bulunacak. 
 

Yeni vapurlarýn tanýtým toplantýsýnda konuþan Ýstanbul Büyükþehir Belediye 
Baþkaný Kadir Topbaþ, ilk 5 vapurun 2007 yýlýnda hizmete alýnmasýný planla- 
dýklarýný belirterek, "Hepsi yerli malý olmak üzere toplam 20 gemi üretilecek. 
Þu anda 30 olan yolcu vapuru sayýsý 50'ye ulaþacak. Ayrýca, 15 arabalý vapu- 
ra 4 tane, 20 olan deniz otobüsüne 5, 6 feribotumuza da 2 tane daha ilave ede- 
ceðiz.  Deniz ulaþýmýnýn, ulaþýmdaki payýný yüzde 4'ten, yüzde 10'lar seviye- 
sine çýkartmayý hedefliyoruz. 1500 yolcu kapasiteli vapurlar, zamandan yüz- 
de 40 tasarruf saðlayacak. Oylamada en yüksek oy alan bir veya iki modelin 
üretimine hemen baþlayacaðýz." diye konuþtu. 
 

Ýstanbul'un vapurlarýnýn ayrýcalýklý bir konuma sahip olduðuna dikkat çeken 
Baþkan  Topbaþ,  "162  yýllýk  Þirket-i  Hayriye  tarihinde,  vapurlar  Ýstanbul'un 
simgesi haline geldi. Arzumuz, Ýstanbul'un kendine özgü taþýmacýlýðý olan va- 
purlarýn, biraz daha teknik donanýmlarý artýrýlmýþ olarak Ýstanbullulara hiz- 
met vermesidir." dedi. 

Yüzde 40 ile internet oylamasýnda birinci olan 4 numaralý vapur modelinin 
özellikleri: 
 

• Günümüz þehir hatlarý formunda. 
 

• Üst, ön ve arka açýk güvertede oturma yerleri var. 
 

• Köprü güvertesinde tente ve oturma yerleri var. 
 

• Alt balkonlar mevcut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 numaralý vapur modeli 
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B 

A 

 
 

Balýkesir'de 
BalKART 
dönemi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Balýkesir Belediyesi, Bal- 
KART sistemine geçiyor. 
Sistemin uygulanmasýyla 
Balýkesir’de kent içi ulaþým 
bir hayli rahatlayacak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sakaryalýlar ’ýn 
kurtuluþ 
coþkusu 

 
 
 
 

Adapazarý Merkez 
Belediyesi, bu yýl kurtuluþ 
þenliklerini ünlü 
þarkýcýlarla kutladý. 

 

 
 
 
 

alýkesir, þehir içi ulaþýmda büyük bir rahatlýk getirmesi beklenen yeni 
bir sisteme geçiyor. Kentte, eski otogar olarak bilinen binanýn yerine ye- 
niden inþa edilen Toplu Taþýma Merkezi, kent içi ulaþýmýn tek merkezi 

haline geliyor. Devreye girecek kartlý ve entegreli BalKART sistemiyle de, Ba- 
lýkesir’de toplu taþýmada yeni bir anlayýþ getirileceði belirtiliyor. Þehirde, top- 
lu ulaþým konusunda yaþanan sýkýntýlara kökten çözüm getirmek için öncelik- 
le,  þehircilik  ve  þehir  içi  trafik  uzmanlarý  ve  yetkililer  tarafýndan  "Balýkesir 
Ulaþým ve Trafik Planlamasý, Etüd ve Uygulama Projeleri Raporu" hazýrlandý. 
Bu rapor doðrultusunda, eski otogar mevkiinde yapýmý tamamlanan ve 24 Ha- 
ziranda hizmete açýlmýþ olan Toplu Taþýma Merkezi'nde, mevcut tüm þehir içi 
ulaþým araçlarý tek bir merkezde toplanarak, yeni uygulanan sisteme fiziki en- 
tegrasyon  saðlanýyor.  Bu  proje  kapsamýnda  Zaðnos  Paþa  Camii  arkasýndaki 
otobüs duraklarý ve Balýkesir Hali’nin arkasýndaki otobüs duraklarý kaldýrýlý- 
yor. Fiziki entegrasyonla, otobüs hatlarý ile minibüs ve taksi-dolmuþ hatlarý 
ayný noktada buluþturuluyor. 

Þehir içi toplu taþýma merkezinin hizmete açýlmasýnýn ardýndan devreye gire- 
cek olan BalKART sistemiyle, aktarma merkezli bol transferli uygulamayla, iþ- 
letme maliyetlerini düþürerek sefer sayýsý arttýrýlýyor. Þehir içi ulaþýma yeni bir 
çözüm getirecek olan "Aktarmalý Ulaþým Sistemi" ile, þehir içi otobüs hatlarý ve 
üç ayrý ring sistemi, aktarma merkeziyle birbirine baðlanýyor. Böylelikle þehir 
içine kadar sarkan toplu ulaþým hatlarý; Baþçeþme Mezarlýðý karþýsý, Deve Lon- 
casý,  Doðumevi,  Valilik  ve  Orduevi  bölgelerinde  kesilerek,  daha  kýsa  hatlar 
oluþturuluyor. Sistem sayesinde, þehir merkezindeki araç ve trafik yoðunluðu 
azaltýlarak hem toplum hayatý rahatlatýlmýþ, hem de mevcut gürültü, hava ve 
görüntü kirliliði de sona erdirilmiþ olacak. Bu kapsamda önce eski otogar böl- 
gesinde yürütülen çalýþmalarla, zemin tesviye edildi, drenaj ve su kanallarý açý- 
larak, zemin üzerine beton yollar yapýldý. Merkezde 20 otobüs duraðý, 12 taksi 
dolmuþ duraðý, 9 araçlýk taksi duraðý ve 3 minibüs duraðý bulunuyor. 

Ayrýca devreye girecek toplu taþýma sistemiyle, muhtemel sorun ve yoðunluk- 
larý aþabilmek amacýyla araç takip programý devreye sokuluyor. 
 
 
 

dapazarý'nýn kurtuluþ yýldönümünü organize eden Merkez Belediyesi, 
Sakaryalýlara unutulmaz bir þenlik yaþattý. 21 Haziran 1921'de Yunan 
iþgalinden kurtulan Sakarya'da her yýl kurtuluþ günü kutlanýyor. Bu yýl 

85.si kutlanan yýldönümü etkinliklerinde, sanatçý Zara'da türküleriyle katkýda 
bulundu. Merkez Belediyesi Baþkaný Süleyman Diþli'nin katýlýmýyla gerçek- 
leþtirilen  Kurtuluþ  Þenlikleri'nde,  Sakaryalýlar  kurtuluþ  coþkusunu  bir  kez 
daha  yaþadýlar.  Resmi  törenlerin  ardýndan,  2  gün  süren  etkinliklerde,  halk 
oyunlarý, mehteran ve spor gösterileri beðeniyle izlendi. Yerel kültür dernek- 
lerinin kültürel deðerlerini sergiledikleri fuar ise, Adapazarý'nýn zengin kültü- 
rünü bir arada görme fýrsatý bulan vatandaþlar tarafýndan ziyaret edildi. Ýstan- 
bul  Üniversitesi  Atatürk  Ýlke  ve  Ýnkýlâplarý  Tarihi  Enstitüsü  Öðretim  Üyesi 
Profesör Doktor Sabahattin Özel'in "Adapazarý'nýn Düþman Ýþgalinden Kurtu- 
luþu ve Kurtuluþun Yýldönümü" konulu konferansý da günün anlam ve öne- 
mini özetleyen bir diðer etkinlikti. Konserlerle renklendirilen kurtuluþ günün- 
de Zara, Uður Iþýlak ve Aliþan da sahne aldý. Konser öncesi Sakarya Valisi Nu- 
ri Okutan ve Adapazarý Merkez Belediye Baþkaný Süleyman Diþli, tribünler- 
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Atýk piller 
çevreyi 
kirletmeyecek 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adapazarý ve Balýkesir 
Belediyesi, atýk pillerle 
ilgili çalýþma baþlattý. Her 
iki belediye, okullarý da bu 
kampanyaya dahil ederek 
kampanyayý topluma 
yaydý. Ýçerdiði aðýr met- 
allerden dolayý özellikle 
topraðý uzun süreli 
verimsiz hale getiren atýk 
piller, artýk çevreyi kirlet- 
meyecek. 

oðada  kolay  kolay  yok  olma- 
yan ve atýldýðý bölgedeki topra- 
ðý da zehirleyen piller, beledi- 

yelerin çevre problemlerinden bir ta- 
nesi.  Adapazarý  ve  Balýkesir  Beledi- 
yesi bu soruna ilginç bir þekilde çare 
buldu. Ýki belediye, bu konuda top- 
lumu   da   bilinçlendirmek   için   pil 
kampanyasýna vatandaþlarý da dahil 
etti. 

BALIKESÝR Belediyesi, en çok pil toplayan okullara teþekkür belgeleri verdi. 
Belediye Çevre Koruma Müdürlüðü, yaklaþýk bir yýl önce 37 ilköðretim oku- 
luna atýk pil toplama kutusu koydu. Bu kutulardan, yýl boyunca toplanan pil- 
lerin, öðrenci sayýsýna oranlanmasý sonucu en çok pil toplayan okul Aslýhan- 
tepecik Ýlköðretim Okulu birinci, Ece Amca Ýlköðretim Okulu ikinci ve Özel 
Karesi Ýstiklal Ýlköðretim Okulu üçüncü oldu. Baþarýsýndan dolayý okulu ziya- 
ret eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Himmet Sinoplugil, taþýmalý eðitimle öð- 
renim yapan Aslýhantepecik Ýlköðretim Okulu yöneticilerine ve öðretmenleri- 
ne gayretlerinden dolayý teþekkür etti. 
 

Atýk pillerin toplanýp deðerlendirilmesi ve çevreye verdiði zararlarýn en aza in- 
dirilmesi  amacýyla  yürütülen  atýk  pillerin  toplanmasý  uygulamasý,  Balýkesir 
merkezde 35 ilköðretim ve 2 köy okulunda yürütülüyordu. Atýk piller, Çevre 
Koruma Müdürlüðü tarafýndan konulan "Atýk Pil Toplama Kutularý"na atýlan 
pillerin  düzenli  olarak  boþaltýlmasý  ile  toplanýyor.  Atýk  piller,  içeriðindeki 
katmiyum maddesinin doðada yok olmasý imkânsýz olduðu için biriktiriliyor ve 
özel oluþturulan saklama çukurlarýnda doðaya zarar vermeyecek þekilde imha 
ediliyor. Ayný zamanda topraðý zehirleyen atýk pillerin toplanmasýna, önümüz- 
deki eðitim öðretim yýlýnda da tüm okullarda yaygýnlaþtýrýlmasý amaçlanýyor. 

ADAPAZARI Büyükþehir Belediyesi ise, Taþýnabilir Pil Üreticileri ve Ýhracatçý- 
larý Derneði (TAP) ile atýk pillerin toplanmasý, taþýnmasý ve bertarafý hususun- 
da bir protokol imzaladý. Adapazarý, Balýkesir'den farklý olarak TAP'la birlikte 
düzenlenen kampanyaya katýlan öðrencilere kitap hediye etti. Büyükþehir Be- 
lediyesi ve TAP tarafýndan þehrin muhtelif bölgelerine yerleþtirilen 125 adet 
atýk pil toplama kutusu ve 75 adet atýk pil toplama bidonu ile 1 ton 210 kilo- 
gram pil toplandý. Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Geliþtirme Müdür- 
lüðü'nce "Çevre Bilincini Arttýrma Eðitimi" çalýþmalarýnda ilköðretim ve liseler- 
de, sivil örgütleri ile organize edilen toplantýlarla ve görsel, iþitsel medya iþ bir- 
liði ile düzenlenen programlarda, atýk piller ve doðaya verdikleri zararlar konu- 
su özellikle iþlendi. Çalýþmalar ürününü vererek 01.03.2006 tarihinden bugü- 
ne 1 ton 210 kg. atýk pil toplanarak TAP Derneði’ne tutanak ile teslim edildi. 

Vali Yardýmcýsý Mustafa Uygur ve Mithatpaþa Ýlköðretim Okulu’nda verilen 
çevre seminerleri sonrasýnda okul yönetimlerince düzenlenen kampanya ile 
pil  toplanmasýnda  baþarý  yakalandý.  Okul  yönetimince  hazýrlanan  teþekkür 
belgeleri, en çok atýk pil toplayan sýnýflara verilerek öðrencilere kitap hediye 
edildi. Teþvik amacýyla Büyükþehir Belediyesi’nce bu gibi okullar için teþek- 
kür sertifikalarý hazýrlandý. Çevre ve Orman Bakanlýðý'nca Büyükþehir Beledi- 
yesi'nin baþarýlý çalýþmalarý nedeniyle pilot il seçilen Adapazarý’nda, AB tara- 
fýndan  finanse  edilen  Özel  Atýk  Twinning(Eþleþtirme)  Projesi  kapsamýnda 
özel atýklar olarak nitelendirilen atýk madeni yaðlar, atýk pil ve aküler, hurda 
araçlar, PCB/PCT atýklarý, atýk kataloðu ve atýk çerçeve direktifi bazýnda ya- 
bancý uzmanlarla çalýþmalar sürdürülüyor. 
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2006 Ýzcilik 
Yaz Kampý 
aktiviteleri 
devam ediyor 

 
 
 
 
 

Ýstanbul Büyükþehir Bele- 
diyesi'nin izcilik kampýnýn 
birinci etabý sonuçlandý. 

 

 
 
 
 

Çocuk Oyun 
Alanýnýn Geliri 
Yine 
Çocuklara 

 
 
 
 

Kadýköy Belediyesi, 
“Çocuklardan Çocuklara” 
adýyla bir kampanya baþ- 
lattý. Buna göre Özgürlük 
Parký’ndaki çocuk oyun 
alanýndan elde edilen ge- 
lirler, UNICEF’e 
baðýþlanacak. 

stanbul    Büyükþehir    Belediye- 
si'nin,  sosyal  sorumluluk  kapsa- 
mýnda organize ettiði izcilik kam- 

pýnýn  birinci  etabý  sonuçlandý.  20 
Haziran 2006'da hareket eden 1. grup 
aday izciler, 23 Haziran Cuma günü 
"Temel Ýzcilik, Yüzme, Çevre-Orman 
ve Trafik Eðitimleri"ni aldýlar. 

Ýzcilere  daha  sonra,  "Temel  Ýzcilik, 
Yüzme, Çevre-Orman ve Trafik Eðitimleri" ve 24-25 Haziran 2006 tarihlerin- 
de;  "Temel  Ýzcilik  Eðitimleri,  Telsiz-Haberleþme,  Temel  Ýtfaiyecilik,  Resim, 
Haritacýlýk, Mors Alfabesi, Balýkçýlýk ve Mors Alfabesi Eðitimleri" verildi. 

Birinci grup izciler, 26 Haziran 2006 pazartesi 14.00'de kamp faaliyetlerini ta- 
mamladýlar. 

Ýkinci grup izciler, 27 Haziran 2006 Salý   sabah 09.00'da; Avrupa yakasýnda 
kayýt yaptýranlar Sarayburnu Ýskelesi Park Alaný'ndan, Anadolu yakasýnda ka- 
yýt yaptýranlar Üsküdar ÝETT Duraðý'ndan uðurlandýlar. 
 
 
 

osyal sorumluluk ve sosyal dayanýþma projeleriyle ön plana çýkan Kadýköy 
Belediyesi, yeni bir projeye daha imza attý. Kadýköy Belediyesi, Özgürlük 
Parký'ndaki çocuk oyun alanlarý, buz pisti ve yazlýk sinema gösterilerinin 

gelirlerini Türkiye'deki çocuklara harcanmak üzere UNICEF'e baðýþladý. Kadýköy 
Belediyesi'nin  "Çocuklardan  Çocuklara"  adýyla  baþlattýðý  kampanyanýn  basýn 
toplantýsý, Özgürlük Parký'ndaki buz pistinde yapýldý. Çocuk yuvalarýna devam 
eden küçüklerin de katýldýðý basýn toplantýsýnda konuþan Kadýköy Belediye Baþ- 
kaný Selami Öztürk, Özgürlük Parký'nda yapýlan yeni düzenleme ile çocuklara 
yeni oyun ve spor alanlarý kazandýrdýklarýný belirtti. Bu yýl hizmete açýlan buz 
pistinde de, isteyenlerin paten kiralayarak kayabileceklerini de kaydeden Öz- 
türk þunlarý söyledi: "Ýki ay süreyle devam edecek sinema günleri, buz pisti ve 
trenden elde edilecek geliri UNICEF Türkiye Milli Komitesi'ne aktaracaðýz. Böy- 
lece Kadýköylü gençlerimiz ve çocuklarýmýz spor yapýp eðlenirken ayný zaman- 
da Türkiye'deki ve dünyadaki baþka çocuklara da katký saðlayacaklar." 

 

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkaný Talat Halman da, Çocuk Dostu bir Be- 
lediye olan Kadýköy'ün yeni projesinin sevindirici olduðunu kaydederek þöyle 
dedi: "Özgürlük Parký'ndaki oyun alanlarýnýn gelirlerinin UNICEF'e aktarýlma- 
sýný içeren bu yeni proje, bizim için UNICEF ile Kadýköy Belediyesi'nin evli- 
liði anlamýný taþýyor. Toplanacak paralarla Türkiye'deki çocuklara yardým eli 
uzatacaðýz ve katký saðlayacaðýz. Kadýköy Belediye Baþkaný Sayýn Selami Öz- 
türk'ü kutluyorum. Kadýköylü çocuklara da saðlayacaklarý katký için teþekkür 
ediyorum." Sahip olduðu yeþil alanlarý, bitki zenginliði, spor ve çocuk oyun 
alanlarýyla  Ýstanbul'un  en  iyi  10  parký  arasýnda  gösterilen  Özgürlük  Parký, 
çocuklar arasýnda dayanýþmaya ev sahipliði yapacak. Özgürlük Parký içinde 
bulunan çocuklarýn kullandýðý mini tren 1, buz pisti ile Anfitiyatro’da yaz 
boyunca her akþam bir filmin gösterimiyle devam edecek olan Sinema Gün- 
leri'nin   geliri,   UNICEF   Türkiye   Milli   Komitesi'ne   aktarýlacak.   UNICEF 
buradan elde edilen geliri "Haydi Kýzlar Okula", "Rutin Aþýlama" ve "Önce 
Çocuklar" kampanyalarýnda kullanacak. 
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Bilecik'te asker 
ailelerinin 
konaklama 
sýkýntýsý 
giderildi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yemin töreni için 
Bilecik’e gelen asker 
ailelerinin konaklama ve 
barýnmalarý problem 
oluyordu. Belediye, Milli 
Eðitim Müdürlüðü ile 
görüþerek bu soruna kesin 
çözüm buldu. 

 
 
 
 
 
 

Eminönü'nden 
Karagöz 
Hacivatlý 
piknik 

 
 
 

Eminönü Belediyesi, yak- 
laþýk 500 Eminönü sakini- 
ni piknik için Bahçeþehir 
Ormaný’nda buluþturdu. 

ilecik   Belediyesi,   her   yemin 
töreni döneminde yaþanan as- 
ker  ailelerinin  konaklama  ve 

barýnma sorununa çözüm getirdi. 
 

Bilecik'te bulunan 2. Jandarma Eði- 
tim Tugay Komutanlýðý emrinde si- 
lah altýna alýnan erler için, belli bir 
eðitim  sonrasýnda  yapýlan  yemin 
törenlerinde,  Bilecik'e  gelen  asker 

aileleri konaklama ve barýnma sýkýntýlarý çekiyordu. 
 

Þehirde konaklama ve barýnma amaçlý kurulmuþ tesislerin de yatak kapasite- 
sinin yeterli gelmemesi nedeniyle, Belediye AK MASA Birimi tarafýndan ye- 
min töreni öncesinde Milli Eðitim Müdürlüðü ile yapýlan görüþmeler sonun- 
da yatýlý okullarýn yatakhaneleri 23, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde açýk tutula- 
rak, asker ailelerinin barýnmalarý saðlandý. 

Önceki yemin törenlerinde olduðu gibi, bu dönem gerçekleþen yemin töre- 
ninde de kente gelen asker aileleri, Bilecik Belediyesi AK MASA birimine 
yönlendirilerek, bütçelerine uygun konaklama ve barýnma ihtiyaçlarý gide- 
rildi. 

Konu ile ilgili bir açýklama yapan Bilecik Belediye Baþkaný Selim YAÐCI, "Her 
ne amaçla olursa olsun þehrimize gelen misafirlerimiz, öncelikle bizim konu- 
ðumuzdur. Þehrimizde onlarý en iyi bir þekilde aðýrlamaktan mutluluk duyu- 
yoruz. Özellikle asker ailelerimize kucak açarak, onlarýn tüm ihtiyaçlarýný kar- 
þýlamak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazýrýz. Mevsimin yaz olmasý se- 
bebiyle çok büyük bir sýkýntý yaþamýyoruz, fakat soðuk kýþ günlerinde de Bi- 
lecikli  hemþerilerimizin  bizlere  bu  konuda  verdiði  destek,  Bilecik  halkýnýn 
misafirine verdiði deðerin en güzel göstergesi olmuþtur." dedi 
 

 
 
 

minönü Belediyesi, sakinlerini bu kez Sarýyer Bahçeþehir Ormaný'ndaki 
piknikte aðýrladý. Yaklaþýk 500 kadar Eminönülü, kendileri için hazýrla- 
nan piknik alanýnda sabah kahvaltýlarýný yaptýlar. Orman alanýnda aile- 

ler gezintiye çýkarken, çocuklar için animasyon grubu çeþitli eðlenceler dü- 
zenledi. Kurulan oyun gruplarýnda neþeli vakit geçiren çocuklar, Karagöz ve 
Hacivat gösterisini de izlediler. 

Eminönü Belediyesi Ahýrkapý Roman Orkestrasý'nýn konser verdiði piknikte 
Baþkan Nevzat Er, tüm vatandaþlarla tek tek sohbet etti, dertlerini dinledi. Or- 
kestranýn neþeli ritmine ayak uyduran çocuklar ve kadýnlarla halay çeken Baþ- 
kan Er, "Bizim birinci önceliðimiz Eminönü'nde yaþayanlarýn mutluluðunu ve 
refahýný gözetmektir. Bu tür etkinliklerimiz yaz boyunca sürecek. Tüm vatan- 
daþlarýmýzla bir araya gelerek hem þehrin stresinden uzaklaþacaðýz, hem de 
sorunlarýmýzý aracýsýz olarak konuþabileceðiz." dedi. 

Neþe içerisinde devam eden piknikte, Eminönü Belediyesi tarafýndan hazýrla- 
nan yemekler ikram edildi. Akþam saatlerine kadar süren eðlencelerin ardýn- 
dan piknik son buldu ve otobüslere binilerek yeniden Eminönü'ne doðru yo- 
la çýkýldý. 
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Yalova'da 
çocuklarýn 
çevre 
duyarlýlýðý 

 
 
 
 

Yalova Belediyesi’nin 
çevre temizliðine Ýsmet 
Paþa Mahallesi çocuklarý 
da katýldý. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üsküdar'da 
Özel Eðitim ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi açýldý 

 
 
 
 
 
 
 

Üsküdar’da korunmaya ve 
bakýma muhtaç çocuklar 
artýk bir yuvaya sahip. 

alova  Belediyesi  Temizlik  Ýþleri  Müdürlüðü'nce  Ýsmet  Paþa  Mahallesi 
Çömlek  Mevkii’nde  çevre  temizliði  yapýldý.  Temizlik  Ýþleri  Müdürlü- 
ðü'nce  yol  kenarlarýndaki  otlar  kesildi,  yollar  yýkandý,  boþ  arsalardaki 

katý atýklar toplandý. Yapýlan temizlik çalýþmasýnda dikkatleri çeken nokta ise, 
mahalle  çocuklarýnýn  ekiplere  yardým  ederek  temizlik  iþlemlerine  yardýmcý 
olmalarý oldu. Yaklaþýk 50 kadar çocuk, ellerine poþetleri alarak sokak sokak 
dolaþýp yol kenarlarýndaki katý atýklarý topladý. Çalýþmalara katýlan çocuklar, 
"Bu  çirkin  görüntüyü  oluþturanlar,  bizler  ve  büyüklerimiz.  Belediyemizin 
yapmýþ olduðu çalýþma sýrasýnda bizler de mahalle çocuklarý olarak katkýda 
bulunmamýz gerektiðini düþündük ve harekete geçtik. Ekiplerle birlikte bizler 
de çöp topladýk. Sokaklarýmýzdaki kenarda çýkan yabani otlar kesildi, yollarý- 
mýz yýkandý, çöplerimiz toplandý. Mahallemiz artýk pýrýl pýrýl. Þimdi görev bi- 
ze düþüyor. Mahallemizin eski haline dönmemesi için bizler dikkat edeceðiz." 
dediler. 

Temizlikle ilgili son derece olumlu adýmlarýn atýldýðýný vurgulayan Yalova Be- 
lediye Baþkaný Barbaros H. Binicioðlu ise, "Yýllardýr sorun olan çöplük konu- 
su çözüldü, kaynaðýnda ayrýþtýrma projesi start aldý ve büyüyerek devam edi- 
yor. Mahallelerimizde yol yýkamasý, yol kenarlarýndaki yabani otlarýn temiz- 
liði ve boþ arsalara atýlan atýklarýn toplanmasý çalýþmalarý sürüyor. Sürdürü- 
len  bu  çalýþmalara  halkýmýzýn  da  katkýsý  oluyor.  Kampanyalara,  büyüklerin 
yaný sýra duyarlý çocuklarýmýzýn da katkýsý bizleri çok sevindiriyor. Temizlik 
Müdürlüðü’müzce, Çömlek Mahallesi'nde yapýlan temizlik sýrasýnda da ma- 
hallemizden 50 kadar çocuðun ekiplerimize yardýmcý olmasý, çevreye duyarlý 
olmalarý yine bizleri çok mutlu etti. Halkýmýz, bu konuda her geçen gün daha 
da bilinçleniyor, bizlere destek oluyor. Özellikle küçük yaþtaki kardeþlerimi- 
zin bu duyarlýlýðý göstermesi ve ailesine de bunu yansýtmasý çok güzel." dedi. 
 
 

sküdar Korunmaya ve Bakýma Muhtaç Çocuk Özel Eðitim ve Rehabili- 
tasyon Merkezi, geçtiðimiz aylarda açýldý. Açýlýþa Devlet Bakaný Nimet 
Çubukçu, Üsküdar Belediye Baþkaný Mehmet Çakýr ve çok sayýda Üs- 

küdarlý katýldý. 
 

Üsküdar  Belediyesi  Baþkaný  Mehmet  Çakýr,  Özel  Eðitim  ve  Rehabilitasyona 
ihtiyacý olan engelli çocuklarýn tedavi ve eðitimlerini saðlamak, ayný zaman- 
da onlara iþ imkâný sunmak, sokakta çalýþan çocuklara çeþitli burs ve eðitim 
verilerek yeniden topluma kazandýrmak ve bakýma muhtaç yaþlýlara evde des- 
tek vermek amacýyla Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kurduklarýný 
söyledi. 

Baþkan Mehmet Çakýr açýlýþ konuþmasýnda; Üsküdar'da 1250 engellinin kayýt 
altýna  alýndýðýný  ve  bu  vatandaþlarýn  Özel  Eðitim  ve  Rehabilitasyon  Merke- 
zi'ne ulaþýmlarý için özel bir araç hazýrlandýðýný, bunun yanýnda tekerlekli ve 
akülü arabalar da verilerek hayatlarýnýn kolaylaþtýrýldýðýný söyledi. 

Bakan Nimet Çubukçu ise konuþmasýnda; Türkiye'de 8,5 milyon özürlü va- 
tandaþýn  bulunduðunu  ve  yerel  yönetimlerin  de  böyle  sosyal  faaliyetlere 
önem vererek bu vatandaþlara faydalý olmasý gerektiðini söyledi. Bu baðlam- 
da özürlüler yasasý çýkardýklarýna da deðinen Bakan Çubukçu; "Onlarýn biz- 
den eksik baþladýklarý hayatlarýnda, onlara yardýmcý olmak hepimizin görevi- 
dir, engelli vatandaþlarýmýzýn sorunu da hepimizin sorunudur." dedi. Konuþ- 
malarýn ardýndan dört çocuða akülü ve tekerlekli araba hediye edildi. 

Bakan  Nimet  Çubukçu  ve  beraberindekiler,  Özel  Eðitim  ve  Rehabilitasyon 
Merkezi'ni gezip, merkezdeki çocuklarla ilgilendiler. 
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Edirne 
Kýrkpýnar'dan 
kârlý çýktý 

 

 
 
 
 
 
Geçtiðimiz günlerde 
yapýlan Tarihi Kýrkpýnar 
Güreþleri'nden, Edirne 
Belediyesi kâr etti. 
Tarihinde ilk defa 
güreþlerden kâr eden 
Belediye, organizasyondan 
sonra 40 kiþilik ekiple bir 
hafta boyunca da temizlik 
yaptý. Ayrýca güreþlerde 
2,2 ton da zeytinyaðý kul- 
lanýldý. 

 
 
 

Sanayi 
Müzesi'ne 
Sabancý 
desteði 

 
 
 
 
 
 
 
Kocaeli Büyükþehir 
Belediyesi’ne devredilen 
SEKA’nýn parkýna 
yapýlacak olan Sanayi 
Müzesi’ne Sabancý 
Holding destek verecek. 

dirne  Belediye  Baþkaný  Hamdi 
Sedefçi,  belediyenin  Kýrkpýnar 
etkinliklerinden   ilk   defa   ka- 

zançlý  çýktýðýný,  645.  Tarihi  Kýrkpý- 
nar  yaðlý  güreþleri  organizasyonun- 
dan  31  bin  35  YTL  kâr  ettiklerini 
söyledi. 

Sponsor  firmalar  sayesinde,  beledi- 
yenin Kýrkpýnar tarihinde ilk kez kâr 
ettiðini ifade eden Sedefçi, ''Bilet gi- 

þelerinden 238 bin 530 YTL, aðalýk ihalesinden 361 bin YTL, çevirmecilerden 
20 bin YTL, stantlardan 21 bin 500 YTL, aðalýk dosya gelirinden de 15 bin 
YTL ile toplam 656 bin 30 YTL gelir elde ettik. Pehlivanlara, hakemlere, ödül 
ve yolluklara 382 bin 528 YTL, lokantalara 49 bin 267 YTL, misafirlerimizin 
konaklamasýna 159 bin 200 YTL ve Kýrkpýnar bileti satýþýný yapan Biletix'e de 
34 bin YTL ödeme yaptýk. Böylece belediyemiz, bu yýl ilk kez Kýrkpýnar'dan 
31 bin 35 YTL kâr etti.'' dedi. Sedefçi, belediyenin geçen yýl ki Kýrkpýnar orga- 
nizasyonundan 118 bin 790 YTL zarar ettiðini de hatýrlattý. 

Edirne  Belediye  Baþkanlýðý’ndan  yapýlan  yazýlý  açýklamaya  göre,  645.  Tarihi 
Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri ve Kültür Etkinlikleri Haftasý'nýn ardýndan Belediye 
Baþkanlýðý  Temizlik  Ýþleri  Müdürlüðü  ekipleri,  güreþlerin  yapýldýðý  Sarayi- 
çi'nde temizlik çalýþmasý yaptý. 40 kiþilik ekiple hafta boyunca temizlik çalýþ- 
masýnýn yapýldýðý belirtilen açýklamada, toplam 22 ton çöp toplandýðý bildiril- 
di. Ayrýca, 645. Tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri'ne katýlan pehlivanlarýn 2,2 
ton zeytinyaðý kullandýðý, üzerlerindeki yaðlarý silmek için de bin metre salaþ- 
pur bezi kullanýldýðý bildirildi. 
 
 

ocaeli'de,  SEKA  Parký'na  Sabancý  Holding  destek  verecek.  Geçtiðimiz 
günlerde Sabancý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Güler Sabancý ile 
görüþen Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, 

SEKA Parký içinde yapýlacak olan "Sanayi Müzesi" için destek istedi. Projeye 
olumlu  bakan  Güler  Sabancý,  SEKA  Parký'nýn  önemini  bildiðini  belirterek, 
destek verebileceklerini söyledi. Kocaeli Sanayi Odasý Baþkaný Yýlmaz Kan- 
bak’ýn da hazýr bulunduðu görüþme sýrasýnda Karaosmanoðlu, Sanayi Müzesi 
için hazýrlanan projeyi anlattý. Müzenin sanayi kuruluþlarýna yakýþýr bir gü- 
zellikte olacaðýný ifade eden Karaosmanoðlu, Kocaeli’nin akciðeri konumun- 
daki SEKA Parký’na büyük bir anlam katacaðýný ifade etti. 

Sabancý Holding´i bu projenin içinde görmek istediklerini belirten Karaosma- 

noðlu, "Sizlerin desteði ile hazýrlattýðýmýz bu proje, büyük bir anlam kazana- 

caktýr. SEKA Parký, dünyada eþi benzeri olmayan, insanlarýn doða ve deniz ile 

buluþup,  yorgunluk  atacaðý  bir  yer  olacak.  Sanayi  kenti  Kocaeli’de,  Sanayi 

Müzesi’nin bu park içinde olmasý, parkýmýza ayrý bir anlam katacaktýr." dedi. 

Kocaeli Sanayi Odasý Baþkaný Yýlmaz Kanbak’ da, projeye olumlu baktýklarý- 

ný, açýk bir müze düþündüklerini ifade etti. Sabancý Holding Yönetim Kurulu 

Baþkaný Güler Sabancý, projeyi oldukça beðendiðini söyledi. Kocaeli’yi çok sýk 

ziyaret ettiðini belirten Güler Sabancý, "Sabancý grubu olarak projenize ortak 

olabiliriz. Öncelikli Sabancý ailesi, yönetim kurulumuz ve vakfýmýz üyeleri ile 

konuyu görüþmemiz gerekli. Sanayicileri temsil edecek bir müzede yer almak, 

böyle bir projenin içinde bulunmak bizi de mutlu eder." þeklinde konuþtu. 
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Ýlyas Yýldýz 

 
 
 
 

Arýtmaya yapýlan dev yatýrýmla 
Ýzmit Körfezi hayat buluyor 

 
 
 
 
 
Türkiye Sanayi'sinin en aðýr yükünü, Kocaeli çekiyor. Bu liman kentinin en büyük sorunu, 
aðýr sanayinin neden olduðu çevre kirliliði. Kocaeli Büyükþehir Belediyesi, temiz bir Kocae- 
li için aylýk gideri 3 trilyonu bulan 8 arýtma tesisi iþletiyor. 5216 sayýlý yasayla, Büyükþehir 
Belediyesi’nin  sýnýrlarý  tüm  Kocaeli  ilini  kapsamaktadýr.  Büyükþehir  Belediye  Baþkaný 
Ýbrahim Karaosmanoðlu, çevre ile ilgili yatýrýmlarýnýn devam edeceðini ve  Kocaeli Büyük- 
þehir Belediyesi’nin Türkiye'de ilk defa “plazma teknolojisini” uygulayarak katý atýklarý yak- 
madan bertaraf edeceðini söylüyor. 

 
Kocaeli,  Türk  sanayisinin  aðýr  yükünü  üstünde  taþýyor. 
Uzun süre çevre problemleri yaþayan büyükþehir, bugün- 
lerde  mavi  ve  yeþili,  sanayi  ile  bir  arada  yaþatmak  için 
projeler üretip uygulamaya sokuyor. 13 Temmuz 2005'te, 
sýnýrlarý tüm Kocaeli’ni kapsayan Büyükþehir Belediyesi, 
doðanýn renginin çalýnmasýna göz yummuyor. Geçiþ süresi- 
ni iyi deðerlendiren Büyükþehir Belediyesi, 6 tane arýtma 
tesisini devreye sokup bu tesislerin sayýsýný 8'e çýkarmýþ du- 
rumda.  Sadece  kendi  sýnýrlarý  içerisindeki  arýtma  iþlerine 
yön vermekle kalmayan Büyükþehir Belediyesi, Altýnova'da 
bulunan fakat devreye sokulmayan bir arýtma tesisini de iþ- 
letiyor. Þu anda, sadece arýtma tesislerinin giderleri 3 tril- 
yon. Bu arýtma tesislerinin düzenli bir þekilde iþletilmesi so- 
nucunda, bugün 12 ayrý noktada denize girilebiliyor ve Ýz- 
mit Körfezi'ni yunuslar ziyaret ediyor. Kocaeli Büyükþehir 
Belediyesi'nin hedefi, gelecek 3 yýl içinde Kocaeli'nin her ta- 
rafýný, denize girilebilecek birer nokta haline getirmek. 

Kocaeli'nin il olmasýnýn 100. yýlýnda, Avrupa kentlerinden 
daha düzenli, daha geliþmiþ bir kent ortaya koyma vizyo- 
nuyla çalýþtýklarýný belirten Büyükþehir Belediye Baþkaný 
Ýbrahim Karaosmanoðlu, Türkiye'de ilk defa “plazma sis- 
temini” inþa edeceklerini ve böylelikle katý atýk sorununa 
da kökten çözüm bulacaklarýný söylüyor. Kocaeli Büyük- 
þehir Belediyesi, dünyadaki teknolojik geliþmeleri yakýn- 
dan takip ederek en modern yöntemlerle katý atýk yönetim 
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sistemi  kurmayý  amaçlýyor.  Dünya  çevre  örgütleriyle  ve 
kurumlarýyla iþbirliði içerisinde olan Büyükþehir Beledi- 
yesi, Japonlar’ýn geliþtirdiði yeni bir yöntem olan “plazma 
teknolojisi”ni kullanarak verimli ve riski sýfýr olan bir katý 
atýk tesisi projesi üzerinde çalýþýyor. 

 

Köylere kadar hizmet 
 

Baþkan Karaosmanoðlu, Kocaeli'nin köylerine kadar hiz- 
met götürdüklerini söylüyor. 5216 sayýlý yasa ile geçen yýl 
itibari ile sýnýrlarý geniþleyen Büyükþehir Belediyesi, Köy 
Hizmetleri  Ýl  Müdürlüðü’nün  feshedilerek  personeli  ile 
birlikte belediyeye katýlmasý nedeniyle, köyleriyle birlik- 
te  560  noktaya  hizmet  götürüyor.  Büyükþehir  Belediye- 
si'nin  halka  sunduðu  hizmetler  içerisinde,  doðalgaz  da 
var. Köylerin artýk hayvansal yakýtlar, odun ya da kömür 
yerine doðal gazla ýsýnacak olmasý, belediyecilik hizmeti 
anlayýþýnýn sadece þehir merkezleri ve ilçelerle sýnýrlý kal- 
mayacaðý gerçeðini ortaya koyuyor. 

 

Geliþime dayalý deðiþim 
Kocaeli   Büyükþehir   Belediye   Baþkaný   Ýbrahim   Kara- 
osmanoðlu'nun  yaptýðý  çalýþmalar  gösteriyor  ki,  sadece 
günü   kurtarmak   onun   hayat   felsefesinden   çok   uzak. 
Baþkan Karaosmanoðlu, 
Kocaeli   sanayisinin   daha 

Niçin tarihi? 
 

Yani  artýk  Kocaeli'nde,  hizmetler  bir  bütünlük  içerisinde 
yürütülüyor.  Planlamalar  tek  elden  yapýlýyor.  Kocaeli’nin 
geleceði açýsýndan, kentin alt yapýsý, ulaþýmý ve çevresi bir 
bütün olarak… Kentin geleceðini hazýrlýyoruz þimdi. 44 be- 
lediye varken, 44 kafada ayrý projeler vardýr.  Bunlarýn çoðu 
da bitiþiktir. Yani biri biter biri baþlar.  Daha önce tezatlar, 
çeliþkiler oluyordu, kaynak israfý vardý. Bu israf, hizmete 
dönüþtü. Yani bunun Türkiye'de örnek olmasý gerekir. 
 

Marmaray, Ýzmit'e de uzanacak 
 
Ýstanbul  ve  Kocaeli’inde  belediye  sýnýrlarýnýn  il  sýnýrlarýna 
kadar geniþletilmesi sizce bir “pilot uygulama” mý? 
 
Adýna öyle bir þey denmedi. Ben öyle olduðuna inanýyo- 
rum.  Bütüncül  hizmetler  yapýldýðý  takdirde,  bu  Türki- 
ye'nin diðer illerinde de uygulanmaya baþlayacak (büyük- 
þehir olsun olmasýn), þu an ise Ýstanbul ve Kocaeli dýþýn- 
da uygulanan yok. Ankara ve Ýzmir dâhil, il sýnýrlarý bü- 
yükþehirlerin sýnýrlarýna dâhil deðil. Hâlbuki, dâhil olma- 
sýnýn çok büyük faydalarý var. Çevre kontrolü tek elden 

yönetilebilir,  gelecek  tek  el- 
den planlanabilir. 

çok geliþmesi için çalýþýrken 
kentin ayný zamanda 
kültürel   anlamda   zengin- 
leþmesi   için   de   mücadele 
ediyor.   Karaosmanoðlu   ile 

“Dün  dünde  kaldý  cancaðýzým,  bugün  yeni 
þeyler söylemek lazým” 

Mevlana 

 

Kocaeli hakkýnda elden yapýlmýþ 
bir planlama var mý? 
 

Marmara ve Boðazlarý 
Belediyeler    Birliði'nde    de 

Gebze’deki  hizmet  binasýn- 
da Kocaeli üzerine konuþtuk. 

 

Kendinizden bahseder misiniz? Belediye Baþkaný olmadan 
önce neler yaptýnýz? 

 

Ben,  Ýzmit'te  doðdum  1953  yýlýnda.  Ýlkokulu  doðduðum 
köyde   Yuvacýk'ta   okudum.   Ýstanbul   Ýlahiyat   Fakülte- 
si'nden  mezun  oldum.  11  yýl  öðretmenlik  yaptým.  1989 
yýlýnda belediye baþkaný oldum, doðup büyüdüðüm yer- 
de Yuvacýk'ta. Belediye baþkanlýðýna ikinci dönem aday 
olmadým. Daha sonra Ak Parti'nin kuruluþunda görev al- 
dým. Ak Parti'nin kurucularýndaným. Daha sonra, bir süre 
baþbakan danýþmaný olarak çalýþtým. Tekrar  belediye baþ- 
kanlýðý nasipte varmýþ. 

5216 sayýlý yasanýn çýkmasýndan sonra yetki alanýnýz geniþ- 
ledi. Þimdi bütün Kocaeli’nden sorumlusunuz. Bu sizi nasýl 
etkiledi? 

 

Yükümlülüklerimiz arttý. Sorumluluklarýmýz 100 kat büyü- 
dü. Hizmet ettiðimiz alan 110 kat arttý. Kocaeli’ndeki bütün 
belediyeler, Büyükþehir'e baðlandý. Dolayýsýyla hem alaný- 
mýz hem nüfusumuz arttý. Sorumluluklarýmýz da buna bað- 
lý olarak arttý. Ama bu, Kocaeli için çok önemli ve tarihi. 

bunlarý konuþuyoruz. Sadece Kocaeli'ni tek elden planla- 
ma deðil, bütün Marmara'yý tek elden planlamayý hedef- 
liyoruz.  Kocaeli ve Ýstanbul birbirine çok yakýn iller. Bu 
iki   il,   iç   içe   geçmiþ   durumda.   Hatta   Bursa,   Yalova, 
Sakarya, Tekirdað ve Kýrklareli ile ulaþým aðý olarak, sa- 
nayi olarak bir bütünüz. Marmara Denizi etrafýndaki þe- 
hirler, hemen hemen bir bütün. Yaptýðýmýz planlarý hav- 
za bazýnda yapýyoruz. Yani Marmara Denizi’nin kirliliði 
hepimizi ilgilendiriyor. Temiz olmasý gerekir. Bunun da 
mutlaka  koordineli  bir  þekilde  kontrol  edilmesi  gerekir. 
Yasalarda  önemli  deðiþiklikler  yapýldý,  yetkiler  verildi. 
Önemli olan, bu yetkileri iyi yönde kullanmaktýr. Gelece- 
ði  planlamak…  Ýstanbul'da  da,  Kocaeli'nde  de  biz  bunu 
yapýyoruz. 
 
Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði'nin (MBB) koordi- 
nasyonunda bir bölge planlama çalýþmasý baþlatýldý. Siz ayný 
zamanda MBB'de encümen üyesisiniz. Bu çalýþma hakkýnda 
bize bilgi verebilir misiniz? 
 

Teknik arkadaþlarýmýz ve sekreteryamýz, iletiþim halinde. 
Yani haritasýnda, imar planlarýnda ve ulaþýmda bizim gö- 
revli bölümlerimiz var. Ulaþým Daire Baþkanlýðý’mýz var, 
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planlama  biriminde  çalýþanlarýn  aktif  olarak  içinde  yer 
alýyor. Bütün bu birimler, Ýstanbul'la ve çevredeki diðer 
illerle iletiþim kuruyorlar. Bu planlarýn örtüþmesi ve çe- 
liþmemesi için koordineli çalýþmalarýmýz var. 

 
Bu plan, uygulamaya geçip netice alýndýðýnda nasýl bir Mar- 
mara olacak? 

 

Bugünden çok daha güzel bir Marmara olacak. Yani deniz 
itibariyle temiz, ulaþýmý daha rahat. 

 
Örneðin bu plan, ulaþýmla ilgili nasýl bir rahatlýk getirecek? 

 

Bölgedeki en önemli baðlantýmýz karayoluyla. Karayollarý- 
nýn geliþmesine yönelik projemiz var. Demiryollarý ile ilgi- 
li  projelerimiz  var.  Marmaray'ýn  Ýzmit'e  kadar  uzanmasý, 
bunlardan bir tanesi. Er ya da geç gelecek. Deniz ulaþýmý 
yoluyla  Ýstanbul  ile  entegre  çalýþmamýz  olacak  inþallah. 
Kocaeli, bir sahil kenti. Bu anlamda deniz ulaþýmýna biz 

kaldýracak    gücü 
kalmadý. Artýk ye- 
ter demek gerekir. 
Öngörümüz o, 
ama  sanayiyi  bu- 
radan  söküp  ata- 
mayýz.  Buraya  iþ 
yapmak ve iþ bul- 
mak umuduyla ge- 
liniyor.  Bunun  ti- 
careti  ve  diðer  ni- 
metleri var. Burasý 
sadece sanayi ken- 
ti  olmamalý.  Ayný 
zamanda   kültür, 
saðlýk   ve   turizm 
kenti olmalý. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baþkan Karaosmanoðlu ile  Gebze’deki 
Hizmet Binasý’nda görüþtük. 

önem veriyoruz. Ýstanbul büyük bir il tabiî, ama bizim de 
1.5 milyon nüfusumuz var. Türkiye'deki sanayinin yüzde 
20'si burada üretiliyor. Sanayinin verdiði sýkýntýlarý azaltý- 
yoruz. 

 

Hizmet belediyesi 
 

Siz,  ilçe  ve  ilk  kademe  belediyelere  en  çok  destek  veren 
baþkanlardan birisiniz. Size baðlý belediyelerin daha etkin 
çalýþmasý için neler yapýyorsunuz? 

 

Biz bütünüz. Yani ast-üst yok. Hizmet belediyesi var. Bu 
5216 sayýlý yasa çýktýktan sonra;  partili-partisiz tüm bele- 
diyelerin problemlerini masaya yatýrdýk. Nedir bu prob- 
lemler? Öncelik sýrasýna göre problemleri halletmek için 
hep birlikte çalýþýyoruz. Mesela, Gebze'ye haftada 3 gün 
geldiðimiz oluyor. Düðünümüz derneðimiz oluyor. Geb- 
ze, Türkiye'de sorunlarý en fazla olan ilçelerden bir tane- 
si. Ama bu sorunlarý çözmek için her yönüyle büyük bir 
hamle içerisindeyiz. 

 
Sýnai üretim tesisleri, Gebze’ye doðru kayýyor. 

 

Gebze, Ýzmit'in en zor ilçelerinden biri. Göç hâlâ devam 
ediyor ve yoðun bir yapýlaþma var. Sanayi, önemli bir yer 
tutuyor. Kimya sanayii var ve bu sanayinin çevreye verdi- 
ði  sýkýntýlar  çok.  Alt  yapý,  hedeflediðimiz  düzeyin  çok 
altýnda.  Dereleri  büyük  bir  hýzla  temizliyoruz.  Þu  anda; 
birçok derenin ýslahýný yapýyoruz. 2007 yýlýnda ýslah edil- 
memiþ deremiz kalmayacak. 2007'nin sonuna kadar kana- 
lizasyon problemini de yüzde 80 halledeceðiz. Arýtma te- 
sislerimiz  yok.  Ýnþallah  2008  yýlýnýn  sonuna  kadar  da 
sorunu tamamen çözeceðiz. 

 

Bu kadar sanayi yeter 
 

Gebze için bu kadar sanayileþme yeterli deðil mi? 
 

Hiç  bir  þey  dýþardan  bakýldýðý  kadar  kolay  deðil.  Sanayi 
bölgeleri çok yanlýþ kullanýldý. Gebze'nin büyük sanayiyi 

Sanayi ve turizm kenti bir arada yürütülebilir mi? 
 

Çok  rahat  yürütürüz.  Otellerle,  kýyýlarla.  Otelleriniz  ve 
sahilleriniz  güzel  olursa,  turist  gelir.  2  yýlda  yaptýðýmýz 
çalýþmalarla sahillerimiz %70 temizlendi. Ýzmit Körfezi’ndeki 
sahillerin önemli bölümünde yüzülüyor. Saðlýk Bakanlýðý 
devamlý ölçümler yapýyor. 
 
Arýtma tesisleri ile denizlerin temizlenmesi yeterli mi? Ya 
hava kirliliði? 
 

Gebze'de  ve  Ýzmit  çevresinde,  hava  kirliliði  var.  Dilova- 
sý’nda  daha  fazla  var.  Bunlarý  da  önümüzdeki  yýllarda 
halledeceðiz. Bu konuda, Çevre Bakanlýðý ve Büyükþehir 
Belediyemiz iþbirliði içinde. Sýnai tesislere yasal süreler 
verdik. Bu süre zarfýnda, kendilerini yenileyecekler. Filt- 
relerini takacaklar. 
 
Dil Ovasý'ndaki kanser vakalarýndaki artýþ daha önce med- 
yada  gündeme  gelmiþti.  Burada  yaþayan  insanlar  için  bir 
projeniz var mý? 
 
Dilovasý’nda kanser oraný, diðer bölgelere nazaran daha yük- 

sek. Dilovasý'nda taþýnmasý gereken birkaç mahalle var. Onlar 

hakkýnda hem sanayicilerle, hem çevrecilerle, hem de hükü- 

metle görüþmeler yapýyoruz. Bu konuda çalýþmalarýmýz var. 

Ayrýca sanayii de kontrol altýna aldýk. Çevreyi kirletmediði za- 

man, bir problem yok. Arýtmasýný yaparsa, filtrelerini takarsa, 

havayý, suyu ve topraðý kirletmezse problem kalmýyor. 
 

Türkiye'de ilk defa “plazma 
teknolojisi” 
 
Günümüz büyük kentlerinin en büyük problemlerinden biri, 
katý atýklar. Siz, katý atýklarý yakarak bertaraf ettiriyorsunuz. 
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Bunun dýþýnda baþka bir çö- 
zümünüz var mý? 

 

Mevcut  tesisimiz,  Türkiye 
þartlarýnda   görev   yaptý. 
Göreve geldikten sonra ka- 
pasitesini  yükselttik.  Yani 
son  kapasitesiyle  çalýþýyor 
þu anda. Öte yandan, dün- 
yada  yeni  teknolojiler  ge- 
liþtirildi.  Biz  dünya  çevre 
örgütlerine,  kurumlara  öl- 
çüm   yaptýrýyoruz.   TÜBÝ- 
TAK gibi diðer kurumlar da 
bu  konuda  çalýþýyoruz.  Ja- 
ponlar’ýn   geliþtirdiði   yeni 
“plazma teknolojisi” var. Ve- 
rimli, riski en aza indiren bir 

teknoloji. Onun hazýrlýklarýný yapýyoruz.  Ýhale edip iþletmeye 
açacaðýz. 

Bu teknoloji hakkýnda bilgi verir misiniz? 
 

“Plazma teknolojisi” yüksek yoðunlukta elektrik vererek, 
atýðý  moleküllerine  ayýrýyor.  Hiçbir  riski  kalmýyor.  Hatta 
çöplerimizi de bu teknoloji ile yok edebileceðiz. Bu, Tür- 
kiye'de ilk defa bizim tarafýmýzdan kullanýlacak. Dünyada 
sanayinin, kimyanýn risksiz olaný yok. Önemli olan, doð- 
rudan doðruya kimyasal atýðýnýzý doðaya terk etmemeniz. 
Kirlenen doða, insan saðlýðý açýsýndan ciddi tehdit. 

Bu teknoloji verimli olursa, mevcut tesisinizin durumu ne olacak? 
 

Þu an için faaliyetlerini devam ettirecek. Ama gelecek yýl- 
lar ne getirir bilinmez. Plazma teknolojisini tamamen kul- 
lanýlabilir hale getirdikten sonra; mevcut o teknolojiye ih- 
tiyacýmýz kalmaz. Söker satarýz. Geçmiþ yýllarda kullandý- 
ðýmýz pek çok makineler vardýr. Ýlk radyoyu ben hatýrlý- 
yorum, 1960'larda kocaman bir sandýk gibiydi. Ama þim- 
di kimse hatýrlamýyor. Ancak nostalji olarak… 

Bir sanayi kenti olan Kocaeli’nde, Belediye'nin kültürel ala- 
nda nasýl çalýþmalarý var? 

 

10 bin üniversite öðrencisine burs veriyoruz. Ekonomik 
durumu iyi olmayan ailelere, okul zamanýnda kitap, def- 
ter yardýmlarý yapýyoruz. Gençlerimizin kötü alýþkanlýk- 
lardan   kurtulmasý   için   enerjilerini   harcayabilecekleri 
meslek edindirme kurslarý açýyoruz. Mesela arýcýlýk kur- 
su verdik. Köylülerimiz, diploma sahibi oldular. Ayný za- 
manda,  yine  süt  hayvanlarý  üzerine,  buzaðý  yetiþtirme 
diplomalarý aldýlar. 80'nin üzerinde branþta eðitim verdik. 
Týr  tiyatrosu,  þu  anda  köylerde  güzel  oyunlar  sergiliyor. 
Daha çok köylere gidiyoruz. Ýlk defa tiyatroyu görüyor ge- 
len seyircinin %95'i. Mevlânâ'nýn bir sözü var  "Dün dünde 
kaldý cancaðýzým,  bugün yeni bir þeyler söylemek lazým." de- 
vamlý yenilenmek gerekir, ileri gitmek gerekir. Geçmiþimiz- 

den de kopmamak lâzým. 
 
Avrupa  kentlerinden  daha  güzel 
olacak 
 
2023 yýlýnda nasýl bir Kocaeli hayal ediyorsunuz? 
 
2023 yýlýnda, il 100. yýlýný dolduruyor. Alt yapýsý tamamlan- 
mýþ, ulaþýmý kolay ve herkesin yaþamayý özlediði kenti oluþ- 
turmak için stratejik planlarýmýzý yapýyoruz. Avrupalý bir 
kent yaratmak deðil bundan kastým.  Avrupa kentlerinden 
çok daha güzel yapacaðýz Kocaeli'ni. Ben bunu söylediðim 
de, insanlar bakýyor "Bu ne diyor?" diye. Ýnanmadýktan son- 
ra hiçbir þey yapamazsýn. Biz, bu konuda ciddi çalýþmalar 
yapýyoruz. Þu anda çalýþan yaklaþýk 500'e yakýn mühendi- 
simiz mimarýmýz var. Bu alanda, daha çok insan istihdam 
edeceðiz. Avrupa'ya da gönderiyoruz onlarý. Yani, daha ký- 
sa sürede daha güzelini yapalým. Bu bir inanç, bu bir he- 
def...  Atalarýmýz  büyük  medeniyetler  kurmuþlar  insanlýða 
medeniyeti ve bilimi götürmüþler. Müslümanlar Ýspanya'da 
Endülüs Devleti’ni kurmuþlar. O zamanlar Avrupa karan- 
lýktý. Herkes birbiriyle uðraþýyordu. Can güvenliði yoktu in- 
sanlarýn. Endülüs’te güvenliði saðlayýp büyük bir medeni- 
yet kurdular. 700 yýl orada kaldýlar. Çevre düzenlemesini 
saðlamýþlar, kültürel faaliyetler yapmýþlar. O günkü þartlara 
göre dünyada olmayan þeyleri yapmýþlar. Hayal edilen bir 
ülke haline getirmiþler. Biz niye olmayalým? Türkiye, stra- 
tejik olarak kendi içini idare etmektedir. Elbette, ülkede ya- 
þayan insanlarýn arasýnda farklýlýklar var. O farklýlýklarý zen- 
ginlik olarak görmek gerekir. Bunu bir düþmanlýk unsuru 
olarak kýþkýrtmak isteyenler de vardýr. Saðduyulu insanlar, 
görev baþýnda olacak. Sistemi iyi kurarsak mezhep çatýþma- 
sýný hayal edenlerin hevesi kursaðýnda kalýr. Benim mezhe- 
bim benim olsun, senin mezhebin senin olsun. Seni zorla 
inandýracaðým diye bir þey yok. Bu bir  gönül iþi. 
 
Kocaeli  de  hýzlý  büyüyen  bir  kent.  Modern  bir  kentleþme 
var. Kentleþirken tarihi yapýnýn korunmasýna da dikkat edi- 
yor musunuz? 

Tarihi  mirasýna  sahip  çýkmayan  bir  milletin  geliþmesi 
mümkün deðildir. Son yüz yýlda tarihimize ihanet ettik. 
Ýteledik tarihi mirasý, sonra da yaðmaladýk. Gerek Osman- 
lý'dan gerek önceki dönemlerden kalanlarý da büyük ölçü- 
de yaðmaladýk. Ama, ben umutsuz deðilim. Son zaman- 
larda bir bilinçlenme var. Tarihi mirasa sahip çýkarak ye- 
nilik yapmak lâzým. Þehirleri, tarihi özelliklerine uygun 
olarak bütünüyle inþa etmemiz oldukça   zor. Geleneksel 
fonksiyonlara yakýn insanýn ruhunu ve bedenini bir ara- 
da  tutan,  yarýný  besleyecek  olan  þehirleri  inþa  etmemiz 
gerekiyor. Biz de Kocaeli'nde buna özen gösteriyoruz. 
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Alev Biltekin 

Belediyelerde Katý 
Atýk Yönetimi 

 
 
Geliþmiþ veya geliþmekte olan ülkelerin çevre problemlerinin baþýnda, katý atýklar ge- 
liyor. Deðiþen hammadde kaynaklarý, geliþen teknoloji ve bundan dolayý ortaya çýkan 
yeni üretim þekilleri, sanayinin doðada kolay kolay yok olmayan atýklar ortaya çýkar- 
masýna neden oldu. Bu atýklar, çevreyi dolayýsýyla canlý yaþamýný tehdit ediyor. Tür- 
kiye'de bu problemi en aðýr bir þekilde yaþayan bölge ise Marmara. Sanayinin yoðun 
olduðu  bölgede  katý  atýklarýn  bertarafý  ayrý  bir  önem  taþýyor.  Biz  de  bu  ayki  dos- 
yamýzda, katý atýk konusunu inceledik ve belli baþlý belediyelerimizin katý atýklarýný 
nasýl yönettiklerini araþtýrdýk. 

 
ünümüz  sanayileþmiþ  kentlerinin  en  büyük  prob- 
lemlerinden bir tanesi çevre sorunudur.  Çevre, in- 
sanýn daha iyi bir ortamda yaþamasýndan öte, saðlýk 

açýsýndan yaþamsal bir önem arz etmektedir. Özellikle ka- 
tý atýklar, kontrol altýnda tutulamadýðý takdirde insan sað- 
lýðýný tehdit eder bir boyuta gelmektedir. Bu nedenle de 
yerel  yönetimlerin  öncelikli  sorunlarý  arasýnda  ele  alýn- 
maktadýr.    Çevrenin    korunmasý,    Avrupa    Birliði'nin 
1970'lerden bu yana üzerinde hassasiyetle durduðu konu- 
larýn baþýnda gelmektedir ve 
en   çok   düzenlemeye   tâbi 
olan alanlardan biridir. 

larýn bertarafý, bugün yerel yönetimler için önemli bir so- 
run teþkil etmektedir. Doðada yok olmasý uzun yýllar alan 
bu  atýklar,  özellikle  büyük  þehirlerde  çöp  yýðýnlarýnýn 
oluþmasýna  neden  olmaktadýr.  Topraða  gömülmesi  bile 
ayrý bir sorunun baþlangýcý demektir. Katý atýklar, bugün 
dünya üzerindeki hemen hemen bütün belediyelerin so- 
runudur. Bu nedenle birçok uluslararasý ve ulusal panel, 
konferans ve fuar düzenlenmektedir. Bunlardan bir tane- 

si   de   geçtiðimiz   ay   Ýstan- 
bul'da  yapýlan  Recycling  Ýs- 
tanbul 2006 Fuarý idi. Bu et- 
kinlikten  bahsetmeden  önce 

Çevrenin   yaþanýlýr   olmasý 
için  gerekli  materyaller  sað- 
lanmazsa,  geleceðin  bir  çöp 
yýðýnýndan   ibaret   olacaðýný 
ve yaþamýn inanýlmaz boyut- 
larda kýsýtlanacaðýný söyleye- 

81 Ýl Merkez Belediyesi’nin 16 tanesi 
katý atýk yönetimini kurallara uygun 
yapýyor. 

katý  atýk  nedir  konusunu  bi- 
raz inceleyelim: 
 

Katý atýk nedir? 
 

Bir   deðer   ödeyerek   alýnan 
biliriz.  Çevre  kirliliði  dediðimiz  bu  kavram,  canlýlarýn 
üzerinde yaþadýðý havanýn, suyun, topraðýn kirlenmesi ve 
kirletilmesidir. 

 

Çevre, birçok etken tarafýndan tahrip olur ve çevreyi tah- 
rip  eden  etkenlerden  birisi  de  katý  atýklardýr.  Özellikle 
petrol ürünlerinden elde edilen plastik benzeri katý atýk- 

maddi varlýklarýn, iþe yaramadýðý veya fonksiyonunu yi- 
tirdiði düþünülerek çöpe atýlan ekonomik olarak ömrünü 
yitirmiþ cam, metal, plastik, tekstil vs. gibi materyallere 
katý  atýk  denir.  Baþka  bir  tabirle,  yaþadýðýmýz  ortamdan 
uzaklaþtýrýlmasý gereken, kullanma süresi dolan ve ömrü- 
nü yitirmiþ her türlü katý maddelere katý atýk denir. 
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Yeraltý kazýlarýndan, eski uygarlýklar zamanýnda insanla- 
rýn  çöplerini  kapýda  biriktirdiði  anlaþýlmýþtýr.  1772'de 
Kral I. William, þehir halkýnýn tutumlarýna öylesine sinir- 
lenmiþtir ki, askerlerine evlerden dýþarý býrakýlan çöple- 
rin, küreklerle tekrar evlerin içine atýlmasýný emretmiþtir. 
Kral I. William, "kirleten öder" prensibini uygulayan bel- 
ki de kayýtlý ilk örnek olmuþtur. Günlük olarak düþünül- 
düðünde, geliþmiþ ülkelerde yaklaþýk 2 kg kadar evsel atýk 
çýkarýlmaktadýr. Ülkemizde ise bu deðer, kiþi baþýna gün- 
lük 1 kg olarak tahmin edilmektedir. Ülkemizde günde 65 
bin ton çöp üretilmektedir. 

 

Bertaraf etmek 
nedir? 

  Geri dönüþümün 
ve   tekrar   kullaný- 
mýn  ötesinde,  atýk- 
larýn    özelliklerin- 
den   yararlanýlarak 
içindeki   bileþenle- 
rin fiziksel ve biyo- 
kimyasal    yöntem- 
lerle baþka ürünlere 
veya enerjiye çevril- 
mesi, 

 Çöpün kaynaðýn- 
da ayrýþtýrýlmasý, 

 

   Türkiye'de   çöp 
miktarýnýn  yaklaþýk 
%   15-20'sini   geri 
kazanabilir  nitelikli 
atýklar  oluþturmak- 
tadýr.  Geri dönüþü- 
mü  yapýlacak  atýk- 
larý   deðerlendirme 
çalýþmalarýna   des- 

tek verilmeli ve bu konuda halký bilinçlendirilme faaali- 
yetlerinin yapýlmasý, 

 Bir kere kullanýp atýlacak poþetler yerine, sürekli kul- 
lanabilecek bez torba ve filelerin tercihi için özendirme 
çalýþmalarý yapýlmasý, 

 Plastikler doðada parçalanma süresi en uzun olan mad- 
de olduðu için yok edilmesi güçtür. Bu nedenle, bu mad- 
delerin mümkün olduðunca ayrý biriktirilip geri kazanýmý 
saðlanmasý, 

  Çöp  kumbaralarý  konulmalý  ve  halký  teþvik  adýna  bu 
kumbaranýn farklý atýklar için bölümlerinin olmasý, 

  Tüketilen  kâðýtlarýn  top- 
lanmasýný saðlayýp ekonomi- 
ye kazandýrýlmasýnýn özendi- 

Tüketim toplumu alýþkanlýk- 
larý   yaygýnlaþtýkça,   dünya 
her geçen gün biraz daha çöp 
yýðýnlarý ile karþý karþýya ka- 
lýyor. Buna baðlý olarak geli- 
þen teknoloji ile birlikte daha 
uzun ömürlü çöpler de orta- 

Plastik 1000 yýl, bira kutusu 10-100 
yýl, sigara filtresi 2 yýl süre ile doða’- 
da kalýyor. 

rilmesi, 
 

 Plastik ambalaj atýklarý, yý- 
kanýp granül haline dönüþtü- 
rülerek   ikincil   ürün   üreti- 
minde   ham   madde   olarak 
kullanýlmaktadýr.  Sera  örtü- 

ya çýkýyor. Çözüm ise bu çöpleri bertaraf etmek. 
 

Peki bertaraf etmek nedir? Bertaraf etmek; atýklarý depola- 
ma, yýðma (toprak içine veya üstüne) tekrar kullaným, ge- 
ri  kazaným,  iyileþtirme  iþlemleri  için  gerekli  olan  dönü- 
þümlerinin yapýlmasý kadar iyi toplanmasý, sýnýflandýrýl- 
masý, taþýnmasý ve arýtýlmasýnýn yapýlmasýdýr. 

Peki ekolojik dengeye zarar veren bu katý atýklarý ne yap- 
mak gerekir? 

sü, otomotiv sektöründe plastik torba, marley, pis su bo- 
rusu, elyaf ve dolgu malzemesi, araba yedek parçasý yapý- 
mýnda kullanýlmaktadýr. Bunun için plastik atýklarýn geri 
dönüþümü için faaliyetlerin yapýlmasý, 

  Ambalaj, çöp deðil ayný zamanda bir ham maddedir. 
Geri kazanýmý mümkün olan ambalajlarýn evlerde toplan- 
masý için çalýþmalarýn yapýlmasý, 

  Bölge  okullarýnda  çevre  kolundaki  öðrencilerle  çalýþ- 
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malar yürütülmesi (aðaç dikimi, çevre temizliði vs.) ve ge- 
rektiðinde ödüllendirme yoluna gidilmesi, 

 

 Sahadan çýkan deponi gazlarýnýn toplanýp deðerlendi- 
rilerek, elektrik enerjisi elde edilmesi için gerekli hizme- 
tin saðlanmasý, 

 Ayrýca belediyeler tarafýndan denetimin iyi yapýlmasý, 
 

 Aðaç yaþken eðilir prensibi doðrultusunda, çevre bilin- 
cini  bütün  öðrencilere  aþýlan- 
masý ve çevreyle barýþýk birey- 
ler   olarak   yetiþtirilmelerini 

öðrenciden oluþan dev bir çevreci ordum var." dedi. Baþ- 
kan Yenice’nin bu sözleri, izleyiciler tarafýndan uzun sü- 
re alkýþlandý. 
 

Atýklarýn toplanmasý 
 

Atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý ile çevre ve insan saðlýðý- 
na  olumsuz  etki  yapmadan  nihai  bertarafýna  iliþkin  yü- 

kümlülükler 5393 sayýlý Be- 
lediye  Kanunu  ve  5216  sa- 
yýlý   Büyükþehir   Belediye 

 

saðlanmasý, 
 

  Geri  dönüþümlü  ürünlerin 

üretimi ve tüketiminin özendi- 

rilmesini saðlanmasý, 

 Doðal kaynaklarýn sýnýrlý ol- 

duðu   konusunda,   insanlarýn 

bilinçlendirilmesi. 

Bir ton kullanýlmýþ kaðýt, geri 
kazanýldýðýnda  16  adet aðacýn,  bir 
ton  kullanýlmýþ  gazete  kaðýdý  kul- 
lanýldýðýnda ise 8 adet aðacýn 
kesilmesi önlenmiþ olacaktýr. 

Kanunu  ile  belediyelere  ve 
büyükþehir   belediyelerine 
verilmiþtir. 

Depolama   alanýnda   gazla- 
rýn  en  yoðun  olduðu  süre, 
depolamanýn tamamlanma- 
sýný  takip  eden  5-15  yýllarý 
arasýdýr. 

 

Bugün birçok belediye, yukarýda bahsi geçen konulardan 
bazýlarýný  gerçekleþtirmektedir.  Ama  tam  olarak  hepsini 
yapabildiðini söylemek biraz zor olabilir. Bu konudaki ör- 
nek  belediyelerden  bir  tanesi  Marmara  Bölgesi'nde  yer 
alan Saraybahçe Belediyesi olarak gösterilebilir. 
Konumuzda  adý  geçen  Recycling  2006  Fuarý'na  katýlan 
Saraybahçe Belediyesi, katý atýklarýn kaynaðýndan ayrýþtý- 
rýlarak toplanmasý ve geri dönüþümünün saðlanmasý ko- 
nusunda hem eðitim hem de uygulama yapabilen bir be- 
lediye olma özelliðini taþýyor. Saraybahçe Belediyesi’nin 
okullarda yaptýðý eðitim çalýþmalarý ve öðrencilerle baþla- 
tarak kentte her kesime yaydýðý 2 yýllýk uygulama süreci, 
söz konusu fuara katýlanlarýn da büyük ilgisini çekti. Fu- 
arýn  Karadeniz  Salonu’nda;  ilk  gün  Yerel  Yönetimlerde 
Atýk Yönetimi konusu anlatýldý. Bu bölümün konuþmacý- 
larýndan birisi de Saraybahçe Belediye Baþkaný Halil Veh- 
bi  Yenice  oldu.  Baþkan  Yenice,  fuardaki  konuþmasýnda 
Saraybahçe’deki katý atýklarýn kaynaðýndan ayrýþtýrýlmasý 
projesinde,  bugüne  kadar  yaptýklarý  uygulamalarý,  fuara 
katýlanlarla  paylaþtý.  Saraybahçe  Belediyesi’nin  okullar- 
daki  uygulamalarýndan  özellikle  söz  eden  Yenice;  "Son 
derece  bilinçli  bir  çevre  ordusu  yetiþtiriyoruz.  Ýki  yýldýr 
bölgemizdeki okullarda öðrencilerin bilinçlenmesini sað- 
lamak üzere birçok kurumla iþbirliðine gittik. Onlarýn iyi 
birer çevreci olabilmeleri için Kocaeli Çevre Kulübü üye- 
si öðrenciler ve Temizlik Ýþleri Müdürlüðü çalýþanlarýmýz 
büyük bir gayret harcadýlar. Eðitimleri, çeþitli mizansen- 
lerle  vererek  akýllarýna  âdeta  monte  ettik.  Onlar  için 
çocuk filmleri yaptýrdýk. Bölgemizdeki tiyatro sanatçýlarý- 
na  oyunlar  oynattýk.  Çocuklarýmýz,  Saraybahçe’de  çevre 
konusunda büyüklerine örnek olmaya baþladý. Ayrýþtýra- 
rak  topladýklarý  atýklarý,  onlar  adýna  satarak  elde  edilen 
geliri, okullarýnýn ihtiyaçlarý için kullandýk. Benim 10 bin 

Uygun  þekilde  depolanmamýþ  çöpler,  yeraltý  ve  yerüstü 
sularýn kirlenmesine, haþerelerin üremesine, kötü koku- 
larýn yayýlmasýna, görüntü kirliliðine ve çeþitli hayvanlar 
vasýtasýyla  bulaþýcý  mikroplarýn  yayýlmasýna  sebep  ol- 
maktadýr. 

Katý atýklarýn deðerlendirilmesi, çok yeni bir kavram deðil- 
dir. Mesela Çin'de, yüzyýllardýr gerek gübreleme gerekse bio- 
gaz olarak deðerlendirmede katý atýklardan yararlanýlmýþtýr. 
 

Katý atýklar, ülkeye göre deðiþiyor 
Katý atýklar, bulunduðu ülkenin ayný zamanda özellikleri- 
ne göre de deðiþmektedir. Geliþmiþ veya gelir düzeyi yük- 
sek yerlerdeki katý atýklar daha çok cam, plastik, sentetik 
ve  organik  maddelerden  oluþurken  bu  geliþmekte  olan 
ülkelerde veya gelir düzeyi düþük bölgelerde daha çok or- 
ganik ve plastik maddeler olarak karþýmýza çýkýyor. Özel- 
likle  sanayi  devriminden  sonra  statüsü  deðiþen  ülkeler, 
büyük bir tüketim içerisine girmiþlerdir. Buna baðlý ola- 
rak atýk miktarý çoðalmýþ ve ayný düzeyde önlemler alýna- 
mamýþtýr. 

Katý atýklarýn en iyi þekilde deðerlendirilmesi için önce- 
likle onlarýn kaynaðýnda ayrýþtýrýlýp toplanmasý, katý atýk- 
larýn  karýþtýrýlmamýþ  olmasý,  þehirde  yaþayan  insanlarýn 
gelir düzeyinin yüksek olmasý, yerleþim yerinin kent ni- 
teliði taþýmasý, atýklarýn deðerlendirilmesi ile ilgili toplu- 
mun  bilinçlendirilmesi  ve  katýlýmýn  saðlanmasý  için  ge- 
rekli þartlarýn yerine getirilmesi gerekmektedir. Belediye- 
lerin halka en yakýn yönetimler olarak görülmesinden do- 
layý, atýklarýn deðerlendirilmesine iliþkin katýlýmýn en iyi 
þekilde  gerçekleþtirilebilmesi  için  belediyelerin  önayak 
olmasý, etkinlik ve verimliliðin yüksek olmasýný saðlayan 
en büyük etkenlerden biridir. 
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Katý atýklar, yalnýzca toplanma deðil imha ve ýslah süreç- 
leri  bakýmýndan  da  birtakým  sorunlar  yaratýr.  Kentsel 
alanlarda çöpler, belirlenen bazý açýk alanlarda toplanýr- 
ken  bu  durum  alanlarý  kullanýlamaz  hale  getirdiði  gibi 
rüzgâr ve diðer doða hareketlerine baðlý olarak çevre sað- 
lýðýný tehdit etmektedir. 

 

Katý atýk yönetiminin ilkeleri 
Katý  atýk  yönetiminin  üç  te- 
mel ilkesi vardýr: 

niteliði  olmaktan  uzaklaþtýrabiliriz.  Böylelikle  ülke  eko- 
nomisine katký saðlamýþ, çöpe giden atýk miktarýný azalt- 
mýþ ve geleceðe yatýrým yapmýþ oluruz. 

 

Düzensiz depolama yapýlýyor 
 

Katý atýklar, entegre tesisleri de göz önüne alýnarak depo- 
lama iþlemlerinde özen gösterilmesi gerekmektedir. Ülke- 

mizde ise  sadece 16 adet en- 
tegre katý atýk depolama tesi- 

 

Az atýk üretilmesi, 
 

Atýklarýn geri 
kazanýlmasý, 

 

Atýklarýn çevreye zarar 
ver- meden bertaraf 
edilmesidir. 

Katý atýklarýn özelliklerinden 
yararlanarak  onlarý  bir  çöp 

Katý  atýklarýn  deðerlendirilmesi,  çok 
yeni   bir   kavram   deðildir.   Mesela 
Çin'de,  yüzyýllardýr  gerek  gübreleme 
gerekse biogaz olarak deðerlendirmede 
katý atýklardan yararlanýlmýþtýr. 

si    bulunuyor.    Türkiye'de 
atýklarýn yaklaþýk % 66'sý uy- 
gun   olmayan   yöntemlerle, 
vahþi   depolama   olarak   ta- 
nýmlanan   yerlerde   bertaraf 
edilmektedir   (81   ilden   65'i 
vahþi depolama yapýyor.) 

 
 

Atýk Yönetimini düzenleyen kanun 
ve yönetmelikler: 

Tarih Kanun/Yönetmelik 
2004 5272 Sayýlý Belediye Kanunu / 5216 Sayýlý Büyükþehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkýnda Kanun 
1983 2872 Sayýlý Çevre Kanunu (11.08.1993 tarih ve 18132 RG) 
1986 Gürültü Kontrol Yönetmeliði (11.12.1986 tarih ve 19308 RG) 
1991 Katý Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði (14.03.1991 tarih ve 20814 RG) 
1993 Týbbi Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði (20,05.1993 tarih ve 21586 RG) 
1995 Tehlikeli Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði (14,03.2005 tarih ve 25755 RG) 
2004 Atýk Yaðlarýn Kontrolü Yönetmeliði (21.01.2004 tarih ve 25353 RG) 
2004 Ýnþaat ve Yýkýntý Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði (18.03.2004 tarih ve 25406 RG) 
2004 Ambalaj ve Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði (30.07.2004 tarih ve 25538 RG) 

 
2004 Atýk Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliði (31.08.2004 tarih ve 25569 RG) 01.01.2005 tarihinde 

yürürlüðe girmiþtir. 
2004 Hafriyat Topraðý, Ýnþaat ve Yýkýntý Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði (18.03.2004 tarih ve 25406 RG) 
2004 Bitkisel ve Hayvansal Atýk Yaðlarýn Kontrolü Yönetmeliði (21.01.2004 tarih ve 25353 RG) 
2004 Gemilerde Atýk Alým Hizmeti Yönetmeliði (11.03.2004 tarihli RG) 
2005 Isýnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliði (13.01.2005 tarih ve 25699) 
2005 Koku Yönetmeliði 
2005 Toprak Kirliliði Kontrol Yönetmeliði (31.052005 tarihli RG) 
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KAPAK DOSYASI 
 
 

Marmara'daki 
Belediyelerin katý atýk 
yönetimi 
Katý atýklar, önemli bir problem. Peki, belediyelerimiz bu 
sorunu nasýl çözüyor? Bu konuda Marmara Bölgesi'ndeki 
belediyelerimizle irtibata geçtik. Katý atýk yönetimlerini na- 
sýl yaptýklarýný sorduk. Aldýðýmýz cevaplar þu þekilde oldu: 

ri  kazanma,  kompostlaþtýrma  ve  son  þartlandýrma  bö- 
lümlerinden  oluþmaktadýr.  Tesise  gelen  katý  atýklar, 
kapaklarý  fotoselli  olarak  sadece  boþaltma  anýnda  açý- 
lan 14 adet boþaltma bölümünden % 1 eðimli bunkere 
boþaltýlmaktadýr. Buradan besleme hunisine taþýnan atýk- 
lar, günlük olarak iþlenmesine raðmen, boþaltma bölümü 
2 günlük atýðý depolayacak kapasitededir. Günde yaklaþýk 
olarak  10.000  ton  evsel  katý  atýðýn  oluþtuðu  Ýstanbul'da, 
atýklarýn tamamýna yakýný þehrin iki yakasýndaki düzenli 
katý atýk depo sahalarýnda bertaraf edilmektedir. 

Ýstanbul Katý Atýk Kompostlaþtýrma Tesisi'nde üretilecek 
kompost  miktarý  250  ton/gün 
olarak hedeflenmiþ ve bu mik- 
tarýn 100 ton/gün'lük kýsmýnýn 
yeþil alanlarýn bakým ve iyileþ- 
tirilmesi  gibi  alanlarda  kulla- 
nýlmasý,    geriye    kalan    150 
ton/gün'lük  kýsmýnýn  ise  ma- 
den ocaklarýnýn ýslah edilmesi, 
tarým alanlarýnýn iyileþtirilme- 
si  gibi  diðer  sahalarda  deðer- 
lendirilmesi planlanmaktadýr. 

 

Atýklardan elde 
edilen kazanç 
Atýklarýn  tamamýnýn  katý  atýk 
depo  sahalarýnda  depolanarak 
bertarafýnýn yanýnda, bunlarýn 
içerisindeki deðerlendirilebile- 
cek  maddeleri  geri  kazanmak 
ve organik maddeleri kompost 

Ýstanbul   Büyükþehir   Belediyesi   Katý   Atýk 
Aktarma Merkezi 

haline  getirerek  zemin  iyileþ- 
tirme iþlerinde kullanarak eko- 
nomik  döngü  içerisine  almak, 
hammadde stoklarý hýzla tüke- 

 
 
 
 

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR 
BELEDÝYESÝ 

 
 

Türkiye'de en çok katý atýk, ülkenin en büyük kenti Ýs- 
tanbul tarafýndan çýkartýlýyor. Bu nedenle Ýstanbul Bü- 
yükþehir  Belediyesi'nin  katý  atýk  yönetimi,  ayrý  bir 
önem   taþýyor.   Büyükþehir   Belediyesi'nce   inþaatýna 
Aðustos  1998'de  baþlanan,  Ýstanbul  Kompostlaþtýrma 
ve Geri Kazanma Tesisi, 12 Mart 2001 tarihinde dene- 
me iþletmesine alýndý. Tesis; atýk kabul, homojenizas- 
yon ve dozlama ünitesi, ön þartlandýrma, ayýrma ve ge- 

nen dünyamýzda gerçek bir çevre koruma anlayýþý olarak 
deðerlendirilmektedir. 
 

Türkiye'nin en büyük katý atýk tesisi 
Türkiye'nin  en  büyük  katý  atýk  deðerlendirme  ve  kom- 
postlaþtýrma tesisi olan Ýstanbul Geri Kazanma ve Kom- 
post  Tesisi,  belediyelerin  en  büyük  problemi  olan  katý 
atýk bertarafý ve geri kazanma konularýndaki bilgi biriki- 
mi ve deneyimi ile önemli bir merkez konumunda oldu- 
ðu belirtiliyor. 
 

a) Çöp Aktarma Merkezleri 
 

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'ne ait 6 adet Çöp Aktar- 
ma Merkezi bulunmaktadýr. Bunlardan üç tanesi (Yeni- 
bosna,  Þiþli/Baruthane,  Halkalý)  Avrupa  Yakasý'nda,  üç 
tanesi  de  (Hekimbaþý,  Tuzla/Aydýnlý,  Küçükbakkalköy) 
Anadolu yakasýnda yer alýyor. 
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Ýlçe  belediyeleri  tarafýndan  toplanan  çöpler,  24  saat  bo- 
yunca  kendilerine  en  yakýn  aktarma  merkezine  getiril- 
mekte, burada 32 m3'lük silolara aktarýlmakta ve kompak- 
törlerle  sýkýþtýrýlarak  düzenli  depolama  alanlarýna  taþýn- 
maktadýr. Bu sistemle, ilçe belediyelerine ait küçük çöp 
arabalarý,  uzun  mesafeleri  katetme  külfetinden  kurtul- 
makta, büyük oranda yakýt tasarrufu yapmakta ve zaman 
kazanýlmaktadýr. 

Ýlçe  belediyelerinin  günde  1500  sefer  yaparak  aktarma 
merkezine getirdiði çöpler, Ýstanbul Büyükþehir Belediye- 
si'nin büyük silolarýndan 400 sefer yapýlarak düzenli de- 
polama  alanlarýna  taþýnmaktadýr.  Böylece  þehrin  trafik 
yükü büyük ölçüde azaltýlmakta, yakýt, zaman ve iþgücü 
tasarrufu saðlanmaktadýr. 

b) Düzenli Depolama Alanlarý 
 

Ýstanbul  Büyükþehir  Belediyesi'nin,  1995  yýlý  baþýndan 
itibaren iþletmeye açtýðý iki adet düzenli depolama alaný 
bulunuyor. Bunlardan biri Avrupa Yakasý'nda Kemerbur- 
gaz/Odayeri  mevkiinde,  di- 
ðeri de Anadolu Yakasý'nda 

delerden  sýcaklýk,  su  ve  nem  muhtevasý  ile  özel  olarak 

oluþturulan ortamda fermantasyon yoluyla kompost elde 

edilmektedir.  Üretilen  yüksek  kaliteli  kompost,  Ýstan- 

bul'un yeþil dokusunun canlandýrýlmasý ve geliþtirilmesi 

için kullanýlmaktadýr. 

e) Çöp Gazýndan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi 
 

Kapatýlan eski Kemerburgaz vahþi depolama alanýnda ku- 
rulan tesiste, aktif gaz depolama sistemiyle gazlar topla- 
narak arýtýlmakta ve metan gazý yakýlarak elektrik enerji- 
si  elde  edilmektedir.  Böylece  kontrol  dýþý  oluþan  gazlar 
çevreye zarar vermeden, ekonomik þartlarda bertaraf edi- 
liyor ve deðerlendiriliyor. 

Bu tesiste, yýlda yaklaþýk 50.400.000 KWh elektrik enerji- 
si üretilecek, metan gazý bertaraf edilip yer altý sularýnýn 
kirlenmesi önlenecektir. 

d) Moloz ve Hafriyatýn Kaldýrýlmasý 
 

Ýstanbul'un  çeþitli  bölgelerin- 
deki  inþaat  artýðý,  hafriyat  ve 
molozlarýn  bulunduklarý  yer- 

Þile/Kömürcüoda   mevkiin- 
de kurulmuþtur. 

 

Ýstanbul'da   her   gün   çýkan 
yaklaþýk  9000  ton  çöp,  ak- 
tarma   merkezlerinden   alý- 
narak özel inþa edilmiþ dü- 
zenli   depolama   alanlarýna 

Türkiye’de 3225 belediyeden 1889’u 
katý  atýk  hizmeti  veriyor.  Katý  atýk- 
larýn toplanmasý ve bertarafý hizmeti 
verilen nüfusun toplam nüfusa oraný 
% 75’tir. 

den kaldýrýlmasý, tespit edilen 
yerlerde depolanmasý, bertara- 
fý, temizlenen yerlerin korun- 
masý ve yeþil alan haline geti- 
rilmesi amacýyla yapýlan proje 
çalýþmalarý tamamlanýyor. Be- 
lediyeden edinilen bilgiye gö- 

götürülmekte ve rehabilite yoluyla bertaraf edilmektedir. 

c) Týbbi Atýk Yakma Tesisi 

Saðlýk  kuruluþlarýndan  kaynaklanan  Týbbi  Atýklar,  özel 

dizayn edilmiþ araçlarla alýnmakta ve Kemerburgaz/Oda- 

yeri mevkiinde bulunan Týbbi Atýk Yakma Tesisi'ne götü- 

rülmektedir. Atýklar, burada 900 ve 1200 derecelerde iki 

kademeli olarak yakýlmak suretiyle bertaraf edilmektedir. 

Günde 24 ton týbbi atýk yakma kapasiteli tesiste, saatte 0,5 

megawat  elektrik  enerjisi  üretilmekte  ve  tesisle  birlikte 

idari  bina,  bakým  atölyeleri  ve  çevre  aydýnlatýlmasýnda 

kullanýlmaktadýr. 
 

d) Kompost ve Geri Kazaným Tesisi 
 

Kemerburgaz/Iþýklý Köyü mevkiinde kurulan, günde 1000 

ton çöpü iþleyerek 250 ton kompost (toprak zenginleþtiri- 

ci) elde edecek tesis, 32.000 m2  büyüklüðünde kapalý bir 

alaný kapsýyor. Atýk bölümüne gelen çöpler, iki aþamalý 

bir iþlemden geçmektedir. 

Ýlk aþamada olan geri kazaným aþamasýnda, atýklarýn için- 

deki alüminyum, metal, plastik ve kaðýt gibi maddeler ay- 

rýþtýrýlmakta, ikinci aþamada ise, geri kalan organik mad- 

re;  bu  doðrultuda,  moloz  ve  hafriyatýn  kaldýrýlmasý  iþi 
için yüklenici firmayla sözleþme imzalanmýþ ve çalýþma- 
lar baþlatýlmýþ. 
 

ISO 9001 Kalite Belgesi 
 
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Katý Atýk Yönetimi, çalýþ- 

malar sonucunda ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi aldý. 

11 Temmuz 2002'de Kemerburgaz Kompost ve Geri Kaza- 

ným Tesisi açýldý. 16 Temmuz 2002'de de Hasdal Elektrik 

Üretim Tesisi açýldý. 8-12 Temmuz 2002 tarihleri arasýn- 

da  düzenlenmiþ  olan  ISWA  2002  Dünya  Çevre  Kongre 

Fuarý'na ve Mayýs 2002 tarihinde Yerel Yönetimler Fua- 

rý'na katýlým saðlandý. 24 Eylül - 4 Ekim 2002 tarihleri ara- 

sýnda  teknik  gezi  düzenlendi.  Kaynakta  ayrýþým  projesi 

çerçevesinde belediyeler, okullar ve halka yönelik tanýtým 

çalýþmalarý yapýldý. 

ÝSTAÇ A.Þ., katý atýklarýn taþýnmasý, kompost gübre üre- 

tilmesi, geri kazanýlmasý, düzenli depolama yoluyla ber- 

tarafý, depolama alanlarýndan elektrik enerjisi üretimi ile 

týbbi atýklarýn taþýnmasý ve yakýlma yoluyla bertarafý iþ- 

lemlerini yürütüyor. 
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BURSA 
 

BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 
 
 

Bursa Büyükþehir Belediyesi; katý atýk toplama, taþýma ve 
bertaraf sistemini sýhhileþtirmek ve geliþtirmek amacýyla, 
1989 yýlýnda "Bursa Çevre Projesi" kapsamýnda ön fizibi- 
lite raporu hazýrlatýlarak Katý Atýk Projesi baþlattý. Beledi- 
ye, proje için: 

-   Ön fizibilite raporu ile Dünya Bankasý'na kredi talebi 
baþvurusunda  bulundu.  1991  yýlýnda  Dünya  Banka- 
sý'ndan 350.000 $ 'lýk proje hazýrlýk kredisi alýndý. 

-   Bursa  Çevre  Projesi  için  Japon  Hükümeti'nden  202,5 
milyon Japon yeni hibe olarak temin edildi. Bu yardý- 
mýn 350.000 $'lýk kýsmý Katý Atýk Projesi'ne ayrýldý. 

-   Proje hazýrlýk kredisi ve Japon Hibesi ile Evsel ve En- 
düstriyel  katý  atýk  fizibilite  etüdü  yaptýrýldý  ve  Çevre 
Bakanlýðý'nca onaylandý.  Bu proje ile, Bursa'da her tür- 
lü  atýðýn; çevre ve insan saðlýðýna zarar vermeyecek þe- 
kilde,  yasa  ve  yönetmeliklere  uygun  olarak,  toplan- 
masý, taþýnmasý ve bertarafýna yönelik olarak, sürdü- 
rülebilir  bir  katý  atýk  yönetim  sistemini  oluþturmak, 
uygulamak ve uygulanmasý için gereken denetimlerin 
yapýlmasý amaçlanmaktadýr. 

 

Kent katý atýk depolama alaný iþletimi 
 

Bursa'da yerleþim alanlarý ile iþletmelerden oluþan yaklaþýk 
1500 ton katý atýk Osmangazi, Yýldýrým, Nilüfer, Mudanya, 
Gürsu,  Kestel,  Güzelyalý,  Demirtaþ,  Görükle,  Emek,  Çalý, 
Ovaakça  Zeytinbaðý,  Akçalar  ve  Kirazlý  Belediyeleri  tara- 
fýndan  toplanarak  Hamitler 
mevkiinde  bulunan  düzenli 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bursa Belediyesi, Çevre ve Orman Bakanlýðý’ndan 
çevre analizleri ön yeterlilik belgesi aldý. 

Ambalaj atýklarý ayýrma 
 
Ambalajlarda ise özellikle geri dönüþüme önem veriliyor. 
Bursa Büyükþehir Belediyesi, kaynakta ayýrým ve geri kaza- 
ným projesini 1995 yýlýndan beri gönüllülük esasýyla yürü- 
tüyor. Bu iþlem, maliyeti Büyükþehir Belediyesi tarafýndan 
karþýlanmak üzere, ilçe belediyeleri tarafýndan yürütülüyor. 
Projelerde, bugüne kadar Büyükþehir Belediyesi tesis iþleti- 
mi,  koordinatörlük;  ilçe  belediyeleri,  ambalaj  atýklarýnýn 
toplanmasý  ve  taþýnmasý;  ÇEVKO  Vakfý,  eðitim  ve  teknik 
destek rollerini üstlenmiþler. 1998 yýlýnda Büyükþehir Bele- 
diyesi tarafýndan Ambalaj Atýklarý Ayýrma Tesisi inþaatý ve 
1999 yýlýnda iþletmeye alýnmasý ile birlikte ayýrma tesisi iþle- 
timi de belediyenin üstlendiði görevler arasýnda yerini almýþ. 
 

Týbbi atýk yönetimi 
 

Bursa'daki   saðlýk   kurum   ve 

kuruluþlarýnda   oluþan   týbbi 

depolama alanýna getiriliyor. 
 

Evsel atýklar, týbbi atýklar ile 
tehlikeli    olmayan    sanayi 
atýklarýnýn  kabulü  kontrollü 
bir  þekilde  yapýlýyor  ve  ze- 

Geri dönen her bir ton cam için, yak- 
laþýk 100 litre petrol tasarruf edilmiþ 
olacaktýr 

atýklar,  Týbbi  Atýklarýn  Kont- 

rolü   Yönetmeliði   gereðince 

Büyükþehir  Belediyesi'ne  ait 

2 adet, yükleniciye ait 1 adet 

araçla kaynaðýnda ayrý olarak 
min geçirimsizliði saðlanmýþ alanda bu atýklarýn iþ maki- 
neleri vasýtasýyla serilip sýkýþtýrýlýp, üzerleri toprakla ör- 
tülerek bertaraf edilmesi saðlanýyor. Atýk müdürlüðünün 
verilerine göre 2005 yýlýnda 570.072 ton atýk bertaraf edil- 
miþ.  Ayrýca  Kent  Katý  Atýk  Depolama  Alaný'nda  iþletme 
binasý bünyesinde çevre kirliliðinin tespitine yönelik ola- 
rak laboratuvarlar bulunuyor. Laboratuvarda çöp süzün- 
tü suyu, yeraltý suyu analizleri ile katý atýk analizleri ya- 
pýlarak, kirlilik seviyesi kontrol ediliyor ve deðerlendirili- 
yor. Sahaya gelen endüstriyel atýklar, laboratuvarda kont- 
rol  edilerek  veya  analizi  yapýlarak  kabul  ediliyor.  Eðer 
atýk  tehlikeli  atýksa,  sahaya  kabul  edilmiyor  ve  ÝZAY- 
DAÞ'a gönderilmesi saðlanýyor. 

toplanarak, Kent Katý Atýk Depolama Alaný’nda açýlan çu- 

kurlar  içerisinde  kireçlenerek  bertaraf  ediliyor.  Fabrikalar- 

dan kaynaklanan üretim atýklarýnýn bertaraf sorumluluðu 

ise atýk üreticisine ait. Büyükþehir Belediyesi'nin depola- 

ma alanýna atýk getiren üreticilerden, Tehlikeli Atýklarýn 

Kontrolü Yönetmeliði gereði akredite edilmiþ laboratuvar- 

lardan atýk analiz raporu almalarý isteniyor. Tehlikeli ol- 

mayanlarýnýn ise kabulü, Kent Katý Atýk Depolama Ala- 

ný’na gelir tarifesi doðrultusunda ücreti karþýlýðýnda yapý- 

lýyor.  Verilere  göre,  2005  yýlýnda  Depolama  Alaný'na 

32.027 ton tehlikeli olmayan katý sanayi atýðý depolandý. 
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KOCAELÝ 
 

BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 
 
 

Katý atýklar denince, ilk akla gelen belediyelerden bir ta- 
nesi  Kocaeli  Büyükþehir  Belediyesi…  Çünkü  kent,  aðýr 
sanayileþme ile birlikte Türkiye'nin en çok katý atýk üreti- 
len  bölgelerinden  birisi.  Ayrýca  Türkiye'nin  tek  lisanslý 
tehlikeli katý atýk yakma tesisi ÝZAYDAÞ, Türkiye'de ken- 
di alanýnda ilk olmasý itibariyle çokça tartýþýldý. Tesisin 
çalýþma  prensibi  þu  þekilde  ifade  ediliyor:  Endüstriden 
kaynaklanan plastik ve lastik atýklar, kullanýlmýþ yað, ilaç 
ve kozmetik atýklar, petro-kimya atýklarý, pvc, solvent, bo- 
ya artýklarý, yapýþtýrýcý ve yapýþkanlar, bunlarýn ambalaj- 
larý, standart dýþý ve süresi geçmiþ ürünler, arýtma çamur- 
larý vb. tehlikeli atýklarla klinik atýklarýn yakýlarak berta- 
raf  edilmesine  dayanýr.  Patlayýcý  maddeler,  radyoaktif 
atýklar, mezbaha atýklarý, dýþký ve kadavralar tesise kabul 
edilmemektedir. 

Kabul edilen atýklarýn beyaný, etiketlenmesi, taþýnmasý ve 
bertarafý; Çevre Bakanlýðý'nýn Hava Kalitesinin Korunma- 
sý Yönetmeliði (1986), Su Kirliliði Kontrolü Yönetmeliði 
(1988), Katý Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði (1991), Týbbý 
Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði (1993), Tehlikeli Atýkla- 
rýn Kontrolü Yönetmeliði (1995) ve bunlarýn deðiþiklikle- 
rinde belirtilen esaslara tamamen uygun olarak yapýlmak- 
tadýr. ÝZAYDAÞ, 35.000 ton atýk yakma kapasitesine sahip. 
Katý atýklar 2.500 kg/saat, sývý atýklar 1.600 kg/saat'te yaký- 
lýyor. ÝZAYDAÞ, bu atýklardan 5,2 MW elektrik üretiyor. 

 

Plazma teknolojisi 
 

ÝZAYDAÞ'la ilgili en büyük eleþtirilerden bir tanesi, özel- 

likle fosil atýklarla elde edilen ürün atýklarýnýn yakýlmasý 
sonucu ortaya çýkan dioksin gazý ile ilgili. Kocaeli Büyük- 
þehir Belediyesi, bu konuda yeni bir teknoloji üzerinde ça- 
lýþýyor. Japon þirketleriyle görüþen belediye, önümüzdeki 
yýl  içerisinde  plazma  teknolojisini  Türkiye'ye  getirmeyi 
planlýyor.  Bu  teknoloji  ile  birlikte  atýklarýn  yakýlmadan, 
moleküllerine ayrýlmasý ve bertaraf edilmesi amaçlanýyor. 
 

Katý atýk depolama 
 

Kocaeli'de  tek  çözüm  yakmak  deðil.  Belediye,  ayný  za- 
manda yine ÝZAYDAÞ kompleksi içerisinde evsel ve en- 
düstriyel katý atýklarý depolama alaný oluþturdu. Evsel Ka- 
tý Atýk Depolama Alaný'nda, evsel katý atýklar ve bunlarla 
birlikte  depolanabilen  endüstriyel  katý  atýklar  bertaraf 
ediliyor. 3.163.000 m³ toplam hacimli depolama alanlarý- 
nýn    tabaný,    ''Katý    Atýklarýn    Kontrolü    Yönetmeli- 
ði''(1991)'nde belirtilen deðerleri saðlayacak geçirimsizlik 
tabakasý ile kaplanmýþ. 

Endüstriyel Katý Atýk Düzenli Depolama Alaný'nda, ÝZAY- 
DAÞ'ta yakýlan katý atýklarýn cüruf, küller ve atýk su arý- 
tým  tesislerinden  gelen  arýtým  çamurunun  depolanmasý 
planlanmýþ. Depolama hacmi 969.919 m³ olan bu alanda, 
atýklar günlük hücreler halinde seriliyor ve sýkýþtýrýlýyor. 
Koku ve çöplerin çevreye yayýlmamasý ve zararlý canlýla- 
rýn ürememesi için atýklarýn üzeri günlük ve ara örtü top- 
raðý  ile  kaplanýyor.  Geçirimsizlik  tabakasý  üzerinde  yer 
alan ''drenaj sistemi'' ile toplanan çöp sýzýntý sularý, DAF 
Ünitesi'ne (Kimyasal Ön Arýtým Tesisi) gönderilerek arýtý- 
lýyor; bu iþlemin ardýndan da, kollektör hattý ile Endüst- 
riyel ve Evsel Atýk Su Arýtým Tesisi'ne gönderiliyor. Olu- 
þan depolama alaný gazlarý ise toplama bacalarý ile topla- 
nýp deðerlendiriliyor. Bu gazlardan ayný zamanda elektrik 
üretiliyor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÝZAYDAÞ Katý Atýk Yakma Tesisi 

Laboratuvar 
Laboratuvar,  Müþteri  Hizmetleri 
Müdürlüðü   tarafýndan   getirilen 
tehlikeli atýk numunelerinin dek- 
lerasyon analizlerini yaparak ber- 
taraf  yöntemlerini  tespit  ediyor. 
Tesislere  kabul  edilen  atýklarýn 
ise,   analizlerini   yaparak   dahili 
atýk  yönetimini  gerçekleþtiriyor. 
Ayrýca  Günlük  Yakma  Menüle- 
ri'ni  hazýrlýyor  ve  tesislerin  iþlet- 
me  parametrelerinin  analizlerini 
de  yapýyor.  Bünyesinde  modern 
ölçüm cihazlarý bulunan laboratu- 
var, ayný zamanda dýþ müþterile- 
rin  istedikleri  analizleri  de  ger- 
çekleþtiriyor. 
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KAPAK DOSYASI 
 

 
 

BALIKESÝR 
BELEDÝYESÝ 

 
 

Balýkesir Belediyesi'nin katý atýk sahasýna ayrýlan 40 dö- 
nüm, düzenli katý atýk sahasý olarak kullanýlýyor. Bu saha- 
ya, ortalama günde 300 ton kadar katý atýk geldiði belirti- 
liyor. Deponi sahanýn iþletilmesi, atýklarýn ev ve iþ yerle- 
rinden düzenli toplanmasý, nakli, cadde ve sokaklarýn sü- 
pürülmesi iþi ihale edilerek yaptýrýlýyor. 

 

Avrupa Birliði Leonardo da Vinci Programý 
 

Projenin amacý, AB'nin 6. Çevre Eylem Programý dâhilin- 
de   AB standartlarýna uygun olarak bir katý atýk yönetim 
sisteminin  kurulmasýný,  Balýkesir  Belediyesi’nde  yeraltý 
suyunun ve çevrenin kirlenmesinin önlenmesini, atýkla- 
rýn  yeniden  kullaným  ve  geri  dönüþümünü  saðlamak. 
Mevcut sahanýn rehabilitasyonunu yapmak için Balýkesir 
Belediyesi ve çevresinde bulunan 50 km.lik alaný kapsa- 
yan 6 ilçe ile birlikte belediyeler birliði kuruldu. 

Bu proje; AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþ- 
kanlýðý'nýn,  Avrupa  Birliði  Leonardo  da  Vinci  programý 
kapsamýnda,  "geri  dönüþümü  mümkün  olan  evsel  katý 
atýklarýn  kaynaðýnda  ayrý  toplanmasý  konusunda  eðitim 
çalýþmalarýný yürütecek uzman ve yöneticilerin eðitimini, 
bu atýklarýn eðitimli ekiplere tesliminin saðlanmasýný, ya- 
pýsal ve teknik organizasyonel konularýn yaný sýra konu 
ile ilgili personelin de AB normlarýnda uygulamacýlar ola- 
rak yetiþmesini amaçlýyor. 

 

Ambalaj atýklarýnýn geri kazanýmý 
 

30.07.2004 tarih ve 25538 sayýlý Resmi Gazete’de yayým- 
lanan ambalaj ve ambalaj atýklarýnýn kontrolü yönetmeli- 
ði  gereði,  yetkilendirilmiþ  kuruluþ  Çevko  ve  lisanslý  bir 
firma ile protokol yapýlmýþ. Bu proje kapsamýnda 6 ma- 
hallede  çalýþmalar  baþlamýþ.  Ambalaj  atýklarýný  toplaya- 
bilmek için 320.000 adet poþet daðýtýlmýþ, 30.000 adet ko- 
nuta  projeyle  ilgili  bilgilendirme  (eðitim)  çalýþmasý  ve 
broþür daðýtýmý yapýlmýþ. 

 

Tehlikeli atýklarýn ve pillerin toplanmasý 
 

Tehlikeli  atýklarýn  sanayideki  durumunun  araþtýrýlmasý 
ve miktarýnýn belirlenmesine yönelik çalýþmalar "tehlike- 
li atýk tespit formu" ile tespit ediliyor. Ayrýca yine beledi- 
ye tarafýndan tehlikeli atýk olan pillerin, çöplere karýþma- 
sýný önlemek amacýyla eðitim çalýþmasý yapýlýyor. Bu kap- 
samda 37 adet ilköðretim okulu, bazý liseler, muhtarlýklar 
ve  resmi  kurumlara  atýk  pil  kutusu  daðýtýlarak  yýl  sonu 
deðerlendirilmesinde  teþvik  amacýyla  ödüller  verilmiþ. 
Toplanan atýk piller, düzenli katý atýk depolama sahasýn- 
da kapaklý beton kuyularda geçici olarak depolanýyor. 

EDÝRNE 
BELEDÝYESÝ 

 
 
Edirne Belediyesi’nden katý atýk yönetimi ile ilgili bize ge- 
len bilgiler þunlardýr: 

Edirne'nin mevcut çöplüðü, yaklaþýk olarak 40 yýldýr kul- 
lanýlan  vahþi  depolama  tarzýnda  bir  çöplüktür.  Mevcut 
alanýn kapasitesinin dolmak üzere olduðu ve Katý Atýkla- 
rýn Kontrolü Yönetmeliði’ne uygun düzenli depolama ala- 
nýna  acilen  ihtiyaç  bulunduðundan,  katý  atýk  sorununa 
çözüm bulunmasý amacýyla Edirne Belediyesi olarak yer 
seçimi çalýþmalarýna baþlanmýþ, uygun yer olarak Edirne 
merkez Tayakadýn Köyü belirlenmiþ ve diðer kurumlarýn 
uygun görüþü alýnmýþtýr. Ancak arazi, mera vasýflý oldu- 
ðundan 05.10.2004 tarih ve 293 sayýlý Temizlik Ýþleri Mü- 
dürlüðü yazýsýyla Ýl Mahalli Ýdareler Müdürlüðü’ne, Mera 
kanununun 14. maddesi 1. fýkrasý C bendi gereðince tah- 
sis amacýnýn deðiþtirilerek hazine adýna tescili için baþ- 
vuruda bulunulmuþtur. 

2001 yýlýnda yapýlan bir çalýþmada mera teknik ekibi, me- 
ranýn % 26-51'inin kaliteli yem deðerine sahip bitkilerden 
oluþtuðunu,  arazinin  de  VI.  sýnýf  olduðunu  tutanak  ile 
tespit etmiþtir. 
 

Yer sorunu 
 

Baþvuru sonucu, mera komisyonunun orta sýnýf mera ve 
arazi kullaným kabiliyeti bakýmýndan III. sýnýf arazi kap- 
samýna girdiðinden vb. nedenlerden tahsis amacý deðiþik- 
liði  gerçekleþmemiþtir.  Ayný  yer  için  talep  edilen  alan 
azaltýlarak 06.10.2005 tarihinde tekrar müracaat edilmiþ 
bu kez de sonuç olumsuz gelmiþtir. 

Edirne merkez civarýnda tüm araziler, 1. ve 2. sýnýf kýy- 
metli  tarým  arazileri  olduðundan;  Tayakadýn  merasýna, 
merkez ve diðer ilçelerin kolay ulaþýmý ve Katý Atýklarýn 
Kontrolü Yönetmenliði’ne uygun olmasý, baþka alternatif 
alanýmýzýn bulunmayýþý nedeniyle, Tayakadýn merasýnýn 
baþka  bir  parseli  (Mera  7  adet  parselden  oluþmakta  ve 
toplam  alaný  6.369.440  m2yi  bulmaktadýr.)  için  toplam 
alanýn % 3-5'ini geçmeyecek þekilde tahsis amacý deðiþik- 
liði müracaatýmýz gerçekleþecektir. 

Yer ile ilgili sorunumuz çözümlendiðinde, Katý Atýk Dü- 
zenli Depolama Tesisi’nin yapýmýna ve mevcut çöplüðün- 
de rehabilitasyonuna baþlanacaktýr. 

Durumumuz,  Bakanlýða  da  iletilmiþ  olup  3.  müracaatý- 
mýzda (Tayakadýn merasý ayrý parselinde) olumsuz neti- 
celenmiþtir.  Yeni  yer  arayýþý  için  þehir  merkezimize  14 
km uzaklýkta, o da mera vasfýnda olup baþvurumuz ger- 
çekleþecektir. 
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KIRKLARELÝ BELEDÝYESÝ 
 
 
Katý Atýk Düzenli Depolama Sahasý 

 

Kýrklareli Belediyesi'nde ise katý atýk düzenleme depola- 
ma  sahasý  proje  kapsamýnda.  Kurulmasý  planlanan  katý 
atýk deponi sahasý, Kýrklareli Merkez Karacaibrahim Ma- 
hallesi  Kýrmýzý  yar  mevkiinde  Kýrklareli  (Merkez)’ne  12 
km uzaklýðýnda bulunuyor. Deponi sahasýnýn bulunduðu 
alan yaklaþýk 200 m kotunda yer alýyor. 

Kýrklareli Katý Atýk Düzenli Depolama Sahasý’na gelecek 
katý atýklarýn kaynaklanacaðý nüfus, toplam 92,854 kiþi- 
dir. Bu sayýya Kýrklareli Merkez, Kofçaz, Kýyýköy, Ýðnea- 
da, Demirköy, Sergen, Pýnarhisar, Yenice, Kaynarca, Ýne- 
ce,  Üsküp,  Karahalil  ve  Kavaklý  belediyeleri  dahil  olup 
sonradan bu oluþuma katýlan Babaeski Belediyesi ile bir- 
likte yaklaþýk 125,000 kiþidir. 

 

Katý atýk miktarý 
 

Kýrklareli'nde yýllýk katý atýk miktarý 36,000 ton. Deponi 
alan 40 yýllýk planlanmýþ. 40 yýlda depolanacak olan katý 
atýk miktarý yaklaþýk olarak 1.440.000 ton. 

Kýrklareli  Belediyesi,  katý  atýk  depolama  tesisi  ile  ilgili 
olarak Ocak ayýnda ihaleye çýktý. 

ÇANAKKALE BELEDÝYESÝ 

Bölgesel katý atýk yönetim sistemi 
projesi 

 

Þimdiye  kada,  katý  atýklarý  vahþi  depolama  yöntemi  ile 
bertaraf eden Çanakkale Belediyesi, katý atýk yönetimi ile 
ilgili ciddi çalýþmalar içerisinde. Bu konuda Belediye'den 
gelen yazýlý açýklama ise þöyle: 

"Avrupa Birliði’ne uyum sürecinde Çevre ve Orman Ba- 
kanlýðý’nca yürütülen,  AB tarafýndan finanse edilen "Tür- 
kiye Ýçin Çevre Alanýnda Kapasite Geliþtirilmesi Projesi" 
01.11.2003  tarihinde  baþlamýþtýr.  Proje  bileþenlerinden 
biri olan "Yüksek Maliyetli Çevre Yatýrýmlarýnýn Planlan- 
masý" baþlýklý proje de Envest Planners Konsorsiyumu ta- 
rafýndan yürütülmüþtür. Bu proje kapsamýnda, kentimiz 
adýna Belediyemiz, Þubat 2004'te katý atýk yönetim proje- 
sine dâhil olmak için Çevre ve Orman Bakanlýðý'na baþvu- 
ruda  bulunmuþtur.  Baþvuru  sonrasýnda  durum  tespiti 
için yerli ve yabancý uzmanlar, belediyemizi ziyaret ede- 
rek teknik ve mali bilgi alýþveriþinde bulunmuþlardýr. Alý- 
nan  tüm  bilgilerin  deðerlendirilmesi  neticesinde,  260 
proje baþvurusu içinden Türkiye'de katý atýk örnek proje- 

si olarak 2 proje seçilmiþ olup, bunlardan biri de Çanak- 
kale Bölgesel Katý Atýk Yönetimi Projesi’dir. Projenin bi- 
leþenlerinden biri olan düzenli depolama sahasýyla ilgili 
olarak  konsorsiyum  teknik  heyeti,  kentimizde  alternatif 
saha arayýþlarýnda bulunmuþ ve bu sahalar içinde ekono- 
mik ömrünü tamamlamýþ bir maden ocaðý olan 334.000 
m2'lik bir orman alaný tespit etmiþtir. Ýlimiz, Mahalli Çev- 
re  Kurulu’nda  da  sahanýn  deðerlendirilmesi  gündeme 
alýnmýþ ve ÇED Raporu olumlu çýkmasý ve gerekli yasal 
tedbirlerin alýnmasý koþuluyla saha tahsisi uygunluðu ka- 
rarý alýnmýþtýr. 

Ýlimiz, katý atýk sorununun çözümüne yönelik olarak ger- 
çekleþtirilecek proje kapsamýnda gerekli fizibilite raporu, 
teknik  tasarým  çalýþmalarý  ve  ÇED  Raporu  hazýrlanarak 
Avrupa Komisyonu’na sunulmuþ ve onaylanmýþtýr. Proje- 
nin amacý; proje bölgesinde sera gazý salýmlarýný, yer altý 
sularýnýn kirliliðini ve atýk yönetiminin çevre üzerindeki 
diðer olumsuz etkilerini azaltmak, Türkiye ve AB mevzu- 
atý  uyarýnca  Çanakkale,  Lapseki,  Çardak,  Umurbey,  Ke- 
pez, Kumkale ve Ýntepe belediyelerinde iþlevsel ve çevre 
açýsýndan saðlam bir atýk yönetim sistemi kurarak atýk ge- 
ri kazanýmýný ve geri dönüþümü arttýrmaktýr. Proje mali- 
yeti 17.692.000 Euro olup % 71,9'unun AB tarafýndan hi- 
besi söz konusudur. Avrupa Komisyonu’nun, finansman 
kararýnýn  açýklanmasýnýn  ardýndan  ülkemiz  ile  Avrupa 
Komisyonu arasýnda finansman zaptý imzalanacaktýr. Fi- 
nansman  zaptýnýn  imzalanmasýný  takiben  projelerin  ha- 
yata  geçirilmesi  ile  ilgili  çalýþmalar  hýz  kazanacaktýr. 
CFCU (Merkezi Finans ve Ýhale Birimi) tarafýndan proje- 
mize  ait  Katý  Atýk  Depolama  ve  Deðerlendirme  Sahasý 
inþaat ile kontrolörlük ve teknik yardým iþi ihale hazýrlýk 
süreci halen devam etmektedir. 

Projeden,  Çanakkale  Belediyesi  tek  baþýna  faydalanmak 
yerine Lapseki, Çardak, Umurbey, Kepez, Kumkale ve Ýn- 
tepe belediyelerinin de projeye katýlýmýný hedeflemiþtir. 
Bu  doðrultuda,  7  belediye  Ekim  2004  tarihinde  kendi 
meclislerinde Katý Atýk Yönetim Birliði kurmak adýna ka- 
rar  almýþlardýr.  Aralýk  2004  tarihinde  Ýçiþleri  Bakanlýðý- 
nýn  onayý  ile  Birliðimiz  resmen  kurulmuþtur.  Projede; 
Birliðe  üye  belediyelerin  ve  kýrsal  nüfusun  atýklarýnýn 
toplanmasý, taþýnmasý ve bertarafýný içeren bir atýk yöne- 
tim  sistemi  uygulanacaðýndan  Ýl  Özel  Ýdaresi  de  Mayýs 
2006'da Birliðimize üye olmuþtur. 
 

Bölgesel katý yönetim projemizin hayata geçirilmesi ile tu- 
ristik ve tarihi dokuya sahip ilimizde çevre kirliliði, görün- 
tü kirliliði, tarihi dokunun kirlenme riskini ortadan kaldý- 
rarak 7 belediye ve mücavir alanlarýndaki köylerden olu- 
þan alanda, çevreye uyumlu ve fonksiyonel bir Atýk Yöne- 
tim Sistemi kurularak iþletilecek ve AB normlarýna uygun 
yapýlmýþ tesisler ile tüm belediyelere örnek olacaktýr.” 
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Belediyelerin kural 
koyma, kurallarý 

uygulama görev ve 
yetkileri 

 
 
 

Kent yönetimi olan belediyeler, kural koyma ve bu kurallarý uygulama sorumluluk- 
larýný  yerine  getirerek,  kent  halkýnýn,  en  temel  haklarýný  kullanmalarýný  ve  ortak 
yaþam alanlarýnda "kent güvenliðini" saðlamak zorundadýrlar. Aksi halde, güvenli 
olmayan,  "kuralsýzlýðýn"  hakim  olduðu  bir  kentte,  diðer  kentsel  hizmetlerin  yerine 
getirilmesi  çok  fazla  anlamlý  olmayacak,  hatta  kural  tanýmayanlarýn  yararlandýðý 
hizmetler haline gelecektir. 

 

 
 

ilindiði gibi, Türkiye'de 3 tür yerel yönetim bulun- 

maktadýr. Bunlar: Belediyeler, köyler ve il özel ida- 

releri'dir. Ölçek olarak daha büyük bir kentsel ala- 

nýn (metropol kentin) belediye yönetimi olan büyükþehir 

belediyeleri, belediye grubu içinde yer almaktadýr. Köyle- 

ri, geleneksel olarak, kýrsal yerleþmelerin yerel yönetimi, 

il özel idarelerini ise, il ölçeðinde, genellikle kentsel alan 

dýþýndaki kýrsal aðýrlýklý yörelere mahalli hizmet götüren 

yerel   yönetimler   olarak   deðerlendirirsek;   belediyeleri 

"kent yönetimi" olarak kabul edebiliriz. 

Belediyeleri, kent yönetimi olarak tanýmladýðýmýzda, be- 
lediye  hizmetlerini  de  kentsel  hizmetler  olarak  yeniden 
tanýmlamamýz  gerekecektir.  Kentsel  hizmetleri  daha  iyi 
algýlamamýz  için  de  kentin  ne  olduðunu  tanýmlamamýz 
gerekecektir. “Kent nedir?” sorusunun tek bir cevabý yok 
tur. Deðiþik açýlardan çok sayýda cevabý vardýr. Kent, be- 
lirli  büyüklükte  nüfusa  sahip  bir  topluluðun  ekonomik, 
sosyal ve kültürel ihtiyaçlarýný birlikte karþýladýklarý or- 
tak  yaþam  alanlarýdýr.  Kent;  üretim,  tüketim  ve  deðiþim 
merkezleridir. Kent; tarihi ve kültürel deðerleri içinde ba- 
rýndýran bir yaþam çevresidir. Kent, bir sanayi ve ticaret 
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Belediye Sudem Parký, Biga 
 
 
 

merkezidir. Kent, belirli bir topluluðun güven içinde bir- 
likte  yaþadýðý  mekânlar  bütünüdür.  Bu  tanýmlardan  ge- 
nel bir taným yapmak gerekirse, kent; belirli büyüklükte 
nüfusa sahip bir topluluðun, tarihi ve kültürel deðerleri 
ile ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarýný karþýladýk- 
larý, ortak yaþam alanýdýr. 

 

Kentsel hizmet ihtiyaçlarýný 
karþýlamak 
Kentler,  bir  topluluðun  ortak  yaþam  alaný  ise,  bu  ortak 
yaþamýn, yine topluluk 
tarafýndan veya onlarýn 

yetkilidirler.   Bunlardan   birincisi; 
kent  halkýnýn  ortak  kentsel  hizmet 
ihtiyaçlarýný   karþýlamak;   ikincisi, 
kent halkýnýn bir arada huzur içinde 
yaþamasý  için  kurallar  koymak  ve 
kurallarý  uygulamak  veya  uygulat- 
maktýr. 

 

Bizim  pratiðimizde,  kentsel  hizmet- 
lerin  sunulmasý  konusunda,  beledi- 
yelerimizin önemli bir bilgi ve dene- 
yim birikimine sahip olmakla birlik- 
te; "kurallý kent" yaþamýný gerçekleþ- 
tirme konusunda, yeni bir anlayýþla, 
diðer belediye hizmetleri ile entegre 
bir yaklaþýma ihtiyaçlarý bulunmak- 
tadýr.  Bu  konuyu  bizler,  genellikle, 
belediye   zabýta   hizmetleri   olarak 
algýlamaktayýz.    Belediye    zabýta 

hizmetlerini ise, herhangi bir belediye hizmeti olarak 
deðerlendirmekteyiz. "Zabýt" (tutanak) kökünden ge- 
len  "zabýta",  belediyecilik  pratiðimizde,  zabýt  tutan, 
yasal olmayan bir faaliyeti durduran, faaliyete engel 
olan,  belediyenin  kolluk  gücü  olarak  iþlev  üstlen- 
miþtir. 

 

Kurallý kent haline getirmek için 
Son yýllardaki, reform niteliðinde düzenlemelerle, bele- 

diyeler, eskiye oranla, daha fazla sosyal ve kültürel hiz- 

metler üstlenmiþler, kentsel fiziki plan yapma yanýnda, 

stratejik plan yapma, kentsel dönüþümleri gerçekleþtir- 

me, baþka bir deyiþle, yönetimini üstlendikleri kentleri 

daha "yaþanýlýr" kýlmak için, daha "kurallý" kýlmak için, 

yeni  sorumluluklar  üstlenmiþler- 

dir.   Bu   düzenlemelerin   sonucu 
yönetimleri  tarafýndan 
konan  kurallarý  olmasý 
gerekir.   Bu   deðerlen- 
dirmeden hareketle, 
kent  yönetimi  olan  be- 
lediyeleri; kent halkýna 
ortak kentsel hizmetle- 
ri  sunan,  ortak  yaþam 
için  kurallar  koyan  ve 
bu kurallarý uygulayan 
demokratik yerel yöne- 
timler  olarak  tanýmla- 
yabiliriz.  Sonuçta  kent 
yönetimi   olan   beledi- 

“Kent nedir?” sorusunun tek bir ce- 
vabý  yoktur.  Deðiþik  açýlardan  çok 
sayýda cevabý vardýr. Kent, belirli bü- 
yüklükte  nüfusa  sahip  bir  toplulu- 
ðun ekonomik, sosyal ve kültürel ih- 
tiyaçlarýný  birlikte  karþýladýklarý  or- 
tak  yaþam  alanlarýdýr.  Kent;  üretim, 
tüketim   ve   deðiþim   merkezleridir. 
Kent, tarihi ve kültürel deðerleri için- 
de  barýndýran  bir  yaþam  çevresidir. 
Kent, bir sanayi ve ticaret merkezidir. 

olarak, kent yönetimi olan beledi- 

yelerimiz, ortak yaþam alaný olan 

kentlerimizi  "kurallý  kent"  haline 

getirmek  için,  "kural  koyma"  ve 

"kurallarý  uygulama"  görevlerini, 

yani "zabýta hizmetleri"ni, yeni bir 

anlayýþla,  belediyenin  en  önemli 

iþlevi   olarak   kabul   etmelidirler. 

Çünkü   kent   halký,   ortak   yaþam 

alaný  olan  kentlerde,  polisiye  gü- 

venlik  ötesinde,  daha  güvenli  bir 

kentte yaþamak istemektedir. Son 

30-40  yýlda  kentlerdeki  güvenlik 
yeler, iki temel kentsel iþlevi yerine getirmekle görevli ve anlayýþý deðiþmiþtir. Kent halký, kural tanýmayan kesim- 
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lerin  davranýþlarýndan  rahatsýz  olmakta,  birlikte  yaþa- 
mak zorunda olduklarý mekânlarda, kendilerini güven- 

de  hissetmemektedirler.  Kentler  ayný  zamanda,  demo- 

kratik yaþamýn, baþka bir deyiþle, kentte yaþayanlarýn en 

temel haklarýnýn, karþýlýklý saygý esasýna göre, hayata ge- 

çirildiði alanlardýr. 

Kent yönetimi olan belediyeler, kural koyma ve bu ku- 
rallarý uygulama sorumluluklarýný yerine getirerek, kent 
halkýnýn, en temel haklarýný kullanmalarýný ve ortak ya- 
þam  alanlarýnda  "kent  güvenliðini"  saðlamak  zorunda- 
dýrlar.  Aksi  halde,  güvenli  olmayan,  "kuralsýzlýðýn"  ha- 
kim olduðu bir kentte, diðer kentsel hizmetlerin yerine 
getirilmesi çok fazla anlamlý olmayacak, hatta kural ta- 
nýmayanlarýn  yararlandýðý  hizmetler  haline  gelecektir. 
Örneðin, yakýn zamana kadar, Ýstanbul'un sahillerinde- 
ki yeþil alan düzenlemeleri, büyük ölçüde kural tanýma- 
yanlarýn  kullandýðý  alanlara 
dönüþmüþ,   kent   halký   bu 
alanlardan güvenli bir þekil- 

eylemler  (haksýzlýklar),  genelde  idari  suçlar  olarak  ta- 
nýmlanmýþtýr. Bu eylemler karþýlýðýnda parasal yaptýrým- 
lar  öngörülmüþ,  idari  nitelikteki  cezalarýn  idari  görev 
yapan  kiþiler  veya  kurullar  tarafýndan  verilmesi  esasý 
getirilmiþtir. 

Kabahatler Kanunu’nun 32 ve devamý maddelerinde sa- 
yýlan kabahatlere yaptýrým uygulanmasý konusunda, Be- 
lediyelere  ve  belediye  zabýtasýna  önemli  yetkiler  veril- 
miþtir.  Kanunun  41.  maddesi  çevrenin  kirletilmesine 
iliþkin  kabahatleri  ayrýntýlý  olarak  saymýþ  ve  belediye 
zabýtasýna geniþ yetkiler vermiþtir. 
 

Belediyenin kolluk gücü olan zabýta, tek baþýna kurallý 

bir kent oluþmasýný saðlayamaz. Kent halkýnýn da, böyle 

bir bilince sahip olup kurallara uymasý ve uymayanlarý 

uyarmasý gerekmektedir. Kentlilik bilinci, kent halkýnýn 

evinin  içi  gibi  evinin  dýþýna,  sokaðýna  ve  kentsel  ortak 

yaþam  alanlarýna  sahip  çýk- 

masýný  gerektirir.  Kent  hal- 

de   yararlanamaz   hale   gel- 
miþti.  Büyükþehir  Belediye- 
si’nin son düzenlemeleri ile, 
bu alanlar güvenli hale geti- 
rilmiþ ve halkýn istifadesine 
sunulmuþtur. 

Belediye mevzuatý, yukarýda 
açýklanan  yaklaþýmý  destek- 
leyici   düzenlemeler   içer- 
mektedir.   Belediye   Kanu- 

Baþkanla  zabýta  teþkilatý  arasýndaki 
güçlü ve saðlam iliþki, daha huzurlu 
bir belde için en önemli hususlardan 
biridir. Bu nedenle, Zabýta Teþkilatý 
doðrudan  Baþkana  baðlý  olmalýdýr. 
Çünkü  Zabýta  Belediyenin  koyduðu 
kurallara uymayanlara Baþkan adýna 
yaptýrým uygulayan, ceza veren kol- 
luk gücüdür. 

ký,   her   düzeyde   yönetime 

katýlmalý, sivil toplum kuru- 

luþlarý   ile   "kurallý   kent"in 

oluþmasýna   katkýda   bulun- 

malýdýr.   Belediye   zabýtasý, 

kentlilik bilincine sahip 

kent halký ile birlikte,   bele- 

diye tarafýndan konan kural- 

larýn   uygulanmasýný   saðla- 

malýdýr. Gerektiðinde, kamu 

nu'nun 15. maddesi, belediyelerin yetkilerini sayarken; 
 

-   Belde sakinlerinin, mahalli müþterek nitelikteki ihti- 
yaçlarýný karþýlamak amacýyla her türlü faaliyet ve gi- 
riþimde bulunmak, 

-   Kanunlarýn belediyeye verdiði yetki çerçevesinde yö- 
netmelik çýkarmak, belediye yasaklarý koymak ve uy- 
gulamak, kanunlarda belirtilen cezalarý vermek yetki- 
lerine de yer vermiþtir. 

Diðer  taraftan  çok  sayýda  yasal  düzenleme,  belediyeye 
yönetmelik yapma, kural koyma, kurallara uymayanlara 
yaptýrým uygulama yetki ve görevi vermiþtir. 

Kurallara Uymayanlara Yaptýrým Uygulamada Belediye 
Zabýtasýna Önemli Yetkiler Veren Yasa: Kabahatler Ka- 
nunu (30.03.2005 Tarih Ve 5326 Sayýlý) 

 

Kabahatler  Kanunu,  eski  Ceza  Kanunu’nda  sulh  ceza 
mahkemelerinin görevine giren hapis ve para cezalarýný 
içeren  haksýzlýklarý,  idari  yaptýrým  uygulamayý  gerekti- 
ren  haksýzlýklar  olarak  düzenlemiþtir.  Yasada  sayýlan 

otoritesini   temsilen,   cezai 

yaptýrýmlarý uygulamaktan kaçýnmamalýdýr. 
 

Kent halkýnýn silahsýz yaptýrým 
gücü: Belediye zabýtasý 
Belediye  zabýta  personeli,  genellikle  silahsýz  olmasýn- 

dan  þikâyet  eder  ve  kendilerine  silah  verilmesini  talep 

eder. Zabýta, belediyenin "kurallý kent" oluþturmak için 

koyduðu kurallarý, kent halký ile birlikte uygulayan bir 

kolluk gücüdür. Önlemekle görevli olduðu haksýz fiiller, 

genellikle kabahat niteliðindedir. Bu açýdan deðerlendi- 

rildiðinde,  belediye  zabýtasýnýn  silahsýz  olmasý,  onun 

yaptýðý  görevinin  gereðidir.  Belediye  zabýta  hizmetleri- 

nin  ve  zabýtanýn  etkin  hale  getirilmesi  silahlanmasýna 

baðlý deðil, belediye yönetimi içindeki konumunun yeni 

bir anlayýþla yeniden tanýmlanmasýna baðlýdýr. Aþaðýda, 

bu konuda bazý öneriler geliþtirilmiþtir ve daha da geliþ- 

tirilmelidir. 
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Güvenli  ve  Kurallý  Kentsel  Yaþa- 
mýn   Oluþturulmasýnda   Belediye 
Zabýtasýnýn  Önemli  Rolünün,  Ye- 
ni  Bir  Anlayýþla  Yeniden  Taným- 
lanmasýnýn Önemi: 

Bu  konuda  önemli  olduðunu  dü- 
þündüðümüz   bazý   tespitlerimiz 
þunlardýr: 

 

-   Zabýta, halka, belediyenin yap- 
týrým gücünü ve baþkanýn otori- 
tesini görsel olarak en iyi anla- 
tan teþkilâttýr. 

-   Zabýta  tarafýndan  yerine  getiri- 
len  görevler,  en  önemli  kamu 
hizmetlerinden birisidir. 

-   Zabýtanýn hizmet görmesi 
esnasýnda,  halk  zabýta  teþkilatý 
ile baþkan arasýnda fark görmez. 

-   Baþkan için zabýta bu kadar önemli olduðu için, baþ- 
kan zabýta teþkilatýnýn özerk çalýþmasýna imkân saðla- 
malý. Zabýta teþkilâtý, diðer belediye hizmet birimleri- 
ne karþý da, daha baðýmsýz hareket edebilmelidir. 

-   Baþkan,  zabýta  teþkilâtýnýn  yaptýklarýndan  doðrudan 
haberdar olmalýdýr. 

 

-   Baþkan, zabýta teþkilâtýný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belediye pazar yeri, Biga 
 
 
kanlýðýn prestijini sarsmaz. Ayný zamanda halkýn be- 

lediyeye güvenini de sarsar. 
 

Kentin  yaþanýlýr  kýlýnmasýn- 

da, temel kentsel hizmetlerin 

olur  olmaz  politik  baský- 
lardan uzak tutmalýdýr. 

-   Baþkan, zabýta teþkilâtýný 
kanunsuz   iþler   yapma 
konusundaki baskýlara 
karþý   korumalýdýr.   Baþ- 
kan   zabýtayý,   diðer   de- 
partmanlarýn   gereksiz 
müdahalelerine  karþý  da 
korumalýdýr. 

 

Belediyenin kolluk gücü olan Zabýta, 
tek baþýna kurallý bir kent oluþmasý- 
ný  saðlayamaz.  Kent  halký  da  böyle 
bir  bilince  sahip  olup  kurallara  uy- 
masý  ve  uymayanlarý  uyarmasý  ge- 
rekmektedir.  Kentlilik  bilinci,  kent 
halkýnýn evinin içi gibi evinin dýþýna, 
sokaðýna   ve   kentsel   ortak   yaþam 
alanlarýna sahip çýkmasýný gerektirir. 

saðlanmasý  kadar,  hatta  on- 

dan   daha   da   önemli   olan, 

kentte yaþayanlarýn ortak ku- 

rallara   uymasýdýr.   Bilinçli 

kent halký, bu kurallara uya- 

caktýr. Çýkarlarý kurallara uy- 

mamakla  örtüþenler  -ki  bun- 

larýn   sayýlarý   çok   deðildir- 

kurallara uyan büyük çoðun- 

luðun   temel   haklarýný   kul- 

-   Zabýta  müdürü,  kendi  biriminin  programýný  ve  hiz- 
met politikalarýný uygulama ve onlarý günlük hizme- 
te dönüþtürme konusunda yetkili olmalýdýr. Bu yet- 
ki, kendisine baþkanlýkça delege edilmelidir. 

-   Baþkanla, zabýta teþkilatý arasýndaki güçlü ve saðlam 
iliþki, daha huzurlu bir belde için en önemli husus- 
lardan  biridir.  Bu  nedenle,  zabýta  teþkilatý  doðrudan 
baþkana  baðlý  olmalýdýr.  Çünkü  zabýta,  belediyenin 
koyduðu kurallara uymayanlara, Baþkan adýna yaptý- 
rým uygulayan, ceza veren kolluk gücüdür. 

 

-   Zabýtanýn  rolü  iyi  deðerlendirilemezse,  sadece  baþ- 

lanmalarýný  engelleyecek  veya  güçleþtirecek,  haksýzlýk 

ve güvensizlik yaratacaktýr. Belediyelerimizin kentlerin- 

de yaþayanlara, "kurallý bir kent" yaþamý saðlamak için 

kurallar  koymalarý  ve  bu  kurallara  uymayanlara  yaptý- 

rým uygulamalarý en önemli görevleridir. Bu görevlerini 

yerine getirmedeki baþarýlarý, Belediye zabýtasýnýn yeni 

bir anlayýþla konumlandýrýlarak etkinliðinin artýrýlmasý- 

na baðlýdýr. Belediye zabýtasý teþkilâtý da, etkinliðini ar- 

týrmak için bir yandan kendi personelini eðitirken, diðer 

yandan halkýn kentlilik bilincinin artýrýlmasýna önemli 

katkýlarda bulunmalýdýr. 
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1. Uluslararasý Eminönü Sempozyumu, 17-19 Haziran tarihleri arasýnda yapýldý 

 

Eminönü, 
turizmin 

kalbi olacak 

 
 

minönü Belediyesi tarafýndan düzenlenen 1. Uluslara- 
rasý  Eminönü  Sempozyumu'ndan,  tarihi  yarýmada 
için önemli kararlar çýktý. "Eminönü,  Ýstanbul'dur. Ýs- 

tanbul benim ilk aþkým." diyen Baþbakan Recep Tayyip Er- 
doðan, tarihi yarým adanýn Ýstanbul'un turizm merkezi ol- 
masý için hazýrlanan projeye destek verdi. Projenin tamam- 
lanmasýyla birlikte Eminönü yeni bir kimlik kazanacak. 

Eminönü deyince, yakýn zamana kadar tarihle birlikte ilk 
akla gelenlerden bir tanesi iþyerleriydi. Kitapçýlarýn mer- 
kezi Caðaloðlu, tekstilcilerin merkezi Mahmutpaþa, bavul 

ticaretinin merkezi Laleli ve Mýsýr Çarþýsý, Kapalý Çarþý… 
Ayrýca  Galata  köprüsü  civarýnda  bulunan  seyyar  satýcýlar, 
müzik  yayýný  yaparak  teknelere  müþteri  çekmeye  çalýþan 
tekneler. Bu görüntüler içerisinde var olmaya çalýþan tarih… 

Bu  bakýmsýzlýk  yüzünden  Eminönü,  þimdiye  kadar  tu- 
rizmden  hak  ettiði  payý  alamadý.  Dünyaya  baktýðýnýzda, 
Eminönü kadar tarihsel ve kültürel birikime sahip olma- 
yan  kentlerin bile turizmden Ýstanbul'un aldýðýndan daha 
çok pay aldýklarýný görüyorsunuz. 
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Mezbelelikten kurtulacak 

 

Ýstanbul'un,   dolayýsýyla   Eminönü'nün   turizmden 
daha fazla pay almasý için bir rehabilitasyona ihtiya- 
cý var. Ýþte bu amaçla Eminönü Belediyesi, tarihi ya- 
rým adayý eski kimliðine kavuþturmak için bir dizi ça- 
lýþma  baþlattý.  Bu  adýmlardan  bir  tanesi  de  1.  Ulus- 
lararasý  Eminönü  Sempozyumu  idi.  Sempozyumda 
akademisyenlerden, bilim adamlarýna kadar çok sayý- 
da  kiþi  Ýstanbul'la  ilgili  görüþlerini  açýkladý.  Yarým 
adanýn yeni yüzü ile ilgili en büyük desteði de Baþba- 
kan Recep Tayyip Erdoðan verdi. 

Ýstanbul Ticaret Odasý'ndaki sempozyumun açýlýþýn- 
da  konuþan  Baþbakan  Erdoðan,  "4.5  yýllýk  belediye 
baþkanlýðýmda  hep  engellerle  karþýlaþtým.  Birçok  yý- 
kýlmasý   gereken   yerlerin   yýkýlmasýndaki   engeller. 
Bunlar meþru muydu? Deðildi. Yasal mýydý? Deðildi. 
Ama buna raðmen direnen bir güç vardý. Bir yerlerden de 
meþru olmayan imkânlarla kendilerine güç saðlýyorlardý. 
Tarihi caným eserlerin yanýna bir tane kondu kondurul- 
muþ.  Orada  bir  ucube.  Bunu  gördüðünüz  zaman  zaten 
bütün dünyanýz yýkýlýyor." dedi. 

 

Tarihi eserler otele çevrilecek 
 

Eminönü ile ilgili birçok projelerinin bulunduðunu belir- 
ten Erdoðan, þöyle konuþtu: "Buradaki birçok tarihi eseri 
þu andaki iþlevinden çýkarýp, otele çevirelim, diyoruz. Bir- 
çok imalathaneyi buradan çýkarýp, turizmin en hareketli 
merkezi  haline  getirelim,  istiyoruz.  Ýkitelli'de  yapýlmýþ 
olan yerlere taþýnmayan esnafýmýza, bu kürsüden çok ses- 
lendim. Artýk burada durmayýn, duramayacaksýnýz. Vali, 
belediye  baþkaný,  Eminönü  Belediye  Baþkaný'na  devamlý 
söyledim. Müþterek olarak atýlmasý gereken adýmlarý ata- 
caðýz.  Gerekirse,  zorlayacaðýz.  Çünkü  buranýn  da  bizim 
üzerimizde hakký var. Þehir çok ciddi baský altýnda. Artýk 
burasý gündüz 3 milyonu kaldýracak noktada deðil." 

 

Baþbakan  Erdoðan,  Ýstanbul  aþkýný  yüreklere  nakþeden 
büyük þair Necip Fazýl'ýn "Ýstanbul benim caným, vataným 
da vataným" dediðini, Yahya Kemal'in "Aziz Ýstanbul" di- 
ye seslendiðini ve Mimar Sinan'ýn da büyük eserler vere- 
rek süslediði bu þehre hizmet etmenin þahsý için her za- 
man þereflerin en büyüðü olduðunu söyledi. Þu anda da 
bu  hizmeti  verenlerin  ayný  onuru  ve  þerefi  taþýdýðýna 
inandýðýný dile getiren Erdoðan, "Ýstanbul'u sevmezse gö- 
nül, aþký ne anlar?" diyen þairlerin, sanatkârlarýn ince me- 
deniyeti þiirle, müzikle, mimariyle, aþkla daha da incelt- 
tiklerini vurguladý. "En büyük aþkým olduðunu ilan etti- 
ðim Ýstanbul, benim gözümde dünyanýn gönül merkezle- 
rinden  biridir."  diyen  Erdoðan,  "bu  aziz  þehre  yürekten 
baðlý olduðunu" kaydetti. 

 

Eminönü, dünyanýn "sýfýr" noktasý 
 

Baþbakan  Tayyip  Erdoðan,  Ýstanbul'u  Türkiye'nin  özeti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, 1. Uluslararasý 
Eminönü Kurultayý’na katýlarak, Eminönü’nün 
deðiþim sürecine tam destek verdi. Baþbakan 
Erdoðan’a, Eminönü Belediye Baþkaný Nevzat Er, 
sempozyumun anýsýna hediye takdim etti. 

 
olarak gördüðünü, Ýstanbul'un içindeki Ýstanbul'un da bü- 
yük ölçüde Eminönü olduðunu belirterek, "dünyanýn sýfýr 
noktasý" olarak kabul ettiði Eminönü'nün tarihin, medeni- 
yetin, kültürün, irfanýn, ilmin, mimarinin, estetiðin mer- 
kezi olduðunu söyledi. Eminönü'nde Ayasofya ile Sultanah- 
met,  Süleymaniye  ile  Darülfünun,  Kapalýçarþý  ile  Mýsýr 
Çarþýsý'nýn kol kola olduðunu ifade eden Erdoðan, tarihi 
inþa  eden  ve  tarihin  akýþýna  yön  veren  Topkapý'nýn  da 
Eminönü'nde bulunduðunu hatýrlattý. Buradaki eþsiz tari- 
hi eserlerin dünya kültür mirasýnýn en seçkin örneklerini 
temsil  ettiðini  vurgulayan  Erdoðan,  bu  mirasa  öncelikle 
sahip çýkmak, bu tarihi dokuya uygun hizmetler üretme- 
nin son derece önemli olduðunu anlattý. 
 

Ýlçede 55 bin kiþi ikamet ediyor 
 

Eminönü'nün, Ýstanbul'un dünyaya açýlan kapýsý olduðunu 
belirten  Eminönü  Belediye  Baþkaný  Nevzat  Er'  de,  yarým 
ada ile ilgili þunlarý söyledi: ''Ýlçede 55 bin kiþi ikamet edi- 
yor. Ama 3 milyon kiþiye hizmet veriyoruz. Geliri az, gide- 
ri çok olan bir belediyeyiz. Ýstanbul'u bir ev kabul edersek, 
Eminönü bu evin dünyaya açýlan kapýsý. Ancak 2010 yýlýn- 
da Avrupa Kültür Baþkenti olmaya hazýrlanan Ýstanbul'un 
en önemli tarihi zenginliklerinin merkezi olan Eminönü, 
olmasý gereken yerde deðil. Atölyeler, Ýstanbul'un hiçbir il- 
çesinde olmadýðý kadar çok. Kuyumcu, ayakkabýcý, derici, 
tekstil atölyeleri, çevreyi, havayý, altyapýyý ve tarihi doku- 
yu  yok  ediyor.  Bu  atölyelerin  tümü  buradan  çýkarýlmalý. 
Amacýmýz ilçede fiziki ve sosyal anlamda bir deðiþim ve 
dönüþümü yakalamak. Sempozyum, uzman kiþi ve kurum- 
larýn çözüm önerileriyle, toplumsal mutabakatýn saðlandý- 
ðý bir deðiþim planlamasýnýn yolunu açacak.'' 
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Ýnsanlar, Eminönü'nde ikamet 
etmeli 

 

Sempozyum için danýþmanlýk yapan Topkapý Sarayý Mü- 
zesi Baþkaný Prof. Dr. Ýlber Ortaylý da, Ýstanbul'un, yeryü- 
zünün  2  bin  500  yýllýk  tarihi  macerasýný  temsil  ettiðini, 
ancak günümüzde hýzla yozlaþarak birçok sorunla boðu- 
þan bir merkez haline geldiðini söyledi. Böyle tarihi bir 
merkezde,  Eminönü  Belediyesi’nin  Ýstanbul'daki  beledi- 
yeler arasýnda en düþük nüfusa sahip, en fakir ilçe oldu- 
ðunu dile getiren Prof. Dr. Ortaylý, bu tezatýn ortadan kal- 
dýrýlmasý gerektiðini kaydetti. 

Prof.  Dr.  Ortaylý,  Eminönü'nün  3  bin  yýllýk  yaþayan  bir 
þehrin idari merkezi olduðunu da hatýrlatarak, þöyle ko- 
nuþtu:  ''Bu  idarenin  haline  bakýn.  Medreselerin  içinde 
üretim yapýlýyor. Tarihi evler yýkýlýp yerine briketten uy- 
duruk  iþyerleri  yapýlýyor.  Burayý  iþyerlerinden  kurtar- 
mak  lâzým.  Bunlarýn  hepsi  temizlenmeli.  Ondan  sonra 
burasý sadece turizm merkezi de olmamalý. Sadece otel- 
leri koyarsanýz, fuhuþ ve uyuþturucu yuvasý yaparsýnýz. 
Ýnsanlarýn burada ikamet edeceði, diðer yaþam alanlarý, 
kütüphanesi,  arþivi,  okulu  ve  diðer  turistik  tesisleriyle 
bir bütün olmalý.'' 

Prof. Dr. Ortaylý, devletin ilçeye bakmadýðýný, belediyenin 
maddî imkânlarýnýn yetersiz olduðunu, UNESCO'dan ge- 
len yardýmýn da gösteriþten öteye gitmediðini öne sürerek, 
''Eminönü'ne, devletin sabit bütçe ayýrmasý gerekir.'' dedi. 

 
Tarihi yarýmada nasýl kurtulur? 

 

Yarýmada ile ilgili en çarpýcý yazýyý ise Radikal yazarý Av- 
ni Özgürel kaleme aldý. ÝTO'da yapýlan sempozyumu ya- 

kýndan takip eden Özgürel, öncelikli olarak toplantýya gi- 
derken gördüðü Eminönü’nü betimledi. 
 

"Ýstanbul'da yaþayanlara 'ibret-i âlem' için bir pazar günü 
vakit ayýrýp Topkapý Sarayý, Ayasofya, Sultanahmet, Di- 
van  Yolu  ve  Beyazýt  hattýnda  yürümelerini;  Cankurta- 
ran'dan baþlayýp Kadýrga, Gedikpaþa ve Kumkapý'ya uzan- 
malarýný öneriyorum. Yani tarihi yarýmadayý Sirkeci-Yeni- 
kapý arasýnda hayali hatla kesen bölgeyi...” sözleriyle yazý- 
sýna baþlayan Özgürel, turizm açýsýndan Eminönü’nün du- 
rumunu ele aldý. 
 

Ýþyeri istilasý 
 

Ýstanbul’un en önemli turizm merkezinin Eninönü oldu- 
ðunu belirten Özgürel, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan 
ve Eminönü Belediye Baþkaný Nevzat Er’in de altýný çizdi- 
ði, Eminönü’nün iþyeri istilasý altýnda olmasýndan yakýn- 
dý.  Bölgenin  özellikle  bavul  ticareti  yapanlar,  konfeksi- 
yoncular ve ayyakkabý imalatçýlarý ve  dericiler tarafýndan 
iþyeri  olarak  kullanýldýðýný  belirten  Avni  Özgürel,  bu 
imalatçýlarýn kullandýðý malzemelerin tarihi yapýlara za- 
rar verdiðini söyledi. 

Avni Özgürel, Eminönü’nün tarihi yapýsýný merak eden- 
ler içinse þunlarý söylüyor: “Aklýmdayken söyleyeyim, geç- 
miþte bölgenin nasýl olduðunu görmek isteyenler kütüpha- 
nede halen devam eden Beyazýt fotoðraf sergisini gezebilir. 
Ýstanbul'un yüzük taþý bölgesinin, nasýl elimizden kayýp git- 
tiðinin resmi duvarlarda asýlý...” 
 

Gündüz nüfusu 3.5 milyon 
 

Avni Özgürel’in dikkat çektiði diðer bir nokta ise þehrin 
nüfusu. Gündüz vakti iþ yerleri nedeniyle kentin nüfusu- 

nun  3,5  milyonu  geçtiðini,  buna 
karþýn yerleþik nüfusun 55 bin ol- 
duðunu belirten Özgürel: “Beledi- 
ye  Baþkaný  Nevzat  Er,  iyi  niyetli 
bir  kiþi  ama  hazýrladýðý  'kurtarma 
projesi',  belediyenin  kararýyla  üs- 
tesinden  gelinebilecek  türden  de- 
ðil. Bakanlar Kurulu'nun düðmeye 
basmasýný  bekliyor.”  diyor.  Yine 
Özgürel’in  bahsettiðine  göre;  Hü- 
kûmet  bu  bölgede  önce  Süleyma- 
niye çevresini temizleyecek. Daha 
sonra  devreye  girecek  olan  Ýstan- 
bul Büyükþehir Belediyesi’nin ko- 
nut þirketi KÝPTAÞ, evleri yeniden 
eski  mimariye  uygun  bir  þekilde 
yapacak. 

Eminönü Belediyesi, Emin- 
önü'nün bugünkü hale dönüþmeye 
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Sempozyumdan notlar: 
 

  Eminönü  Belediyesi  tarafýndan  gerçekleþtirilen  1. 
Uluslararasý  Eminönü  Sempozyumu'nun  açýlýþ  gece- 
sinde  Topkapý  Sarayý,  tarihin  yeniden  canlandýðý  bir 
gün  yaþadý.  Binin  üzerinde  davetlinin  katýldýðý  gece, 
yemekle  baþladý.  Eminönü  Belediye  Baþkaný  Nevzat 
Er'in tüm konuklarla tek tek ilgilendiði geceye, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakaný Hilmi Güler kýzýyla, Ak Par- 
ti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hayati Yazýcý eþiyle katýldý. 
Amerika, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti ile 
Pakistan Baþkonsoloslarý'nýn yer aldýðý gecede, Ýstanbul 
Vali Yardýmcýlarý, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet 
Emre   Bilgili,   Eminönü   Kaymakamý   Sabit   Kaya   ve 
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ile çok sayý- 
da davetli yer aldý. 

  Gecede ünlü sanatçý Tuluyhan Uðurlu'nun "Dünya 
Baþkenti Ýstanbul" konseri, izleyiciler tarafýndan büyük 
beðeni topladý. Ayakta alkýþlanan Tuluyhan Uðurlu, 12 
bölümden  oluþan  Dünya  Baþkenti  Ýstanbul'da  Türk 
Müziði, Türk Halk Müziði ve Tasavvuf Müziði enstrü- 
manlarýný canlý olarak kullandý. Tarihi mekânda piya- 
nosuyla  tarihî  bir  yolculuða  çýkaran  Tuluyhan  Uður- 
lu'ya konserin sonunda Baþkan Er tarafýndan bir plaket 
takdim edildi. 

 Topkapý Sarayý’nýn iç avlusundaki gecede daha son- 
ra modacý Faruk Saraç'ýn Padiþah Esvablarý defilesi ya- 
pýldý. Defilede 36 padiþah, 6 valide sultan, 1 þehzade, 1 
çengi kostümü yeraldý ve 624 yýllýk moda tarihi, gözler 
önüne serildi. Uðurkan Erez tarafýndan koreografisi ya- 
pýlan  defilede  Türkiye'nin  en  ünlü  mankenleri  görev 
aldý. 

  Sempozyumun  sonunda  kapanýþ  konuþmasý  için 

kürsüye  gelen  Eminönü  Belediye  Baþkaný  Nevzat  Er, 
katýlýmcý kurumlara, teblið sunan akademisyen ve uz- 
manlar ile sponsor kuruluþlara teþekkür etti. Baþbakan 
Recep Tayip Erdoðan'ýn açýlýþta dikkat çektiði hususla- 
rýn takipçisi olacaklarýný vurgulayan Baþkan Er, "Ýlkini 
gerçekleþtirdik ve sizler sayesinde büyük bir baþarý elde 
ettik. Bunun devamýnýn geleceðini ve Eminönü'nü hak 
ettiði yere taþýyacaðýmýzý söylemek istiyorum." dedi. 

 Baþkan Er, sempozyum danýþmaný Prof. Dr. Ýlber Or- 
taylý'ya katkýlarýndan dolayý teþekkür ederek ve plake- 
tini takdim etti. ÝTO Baþkaný Murat Yalçýntaþ ile Ýstan- 
bul Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili'ye 
de  plaketlerini  takdim  eden  Baþkan  Er,  tüm  katýlýmcý 
kuruluþlarýn ve sponsorlarýn plaketlerini tek tek vererek 
sempozyuma son noktayý koydu. 

Ýstanbul Ticaret Odasý Meclis Salonu'nda, iyi niyet di- 
lekleriyle  son  bulan  sempozyumun  ardýndan  Zindan 
Restoran'da kapanýþ yemeðine geçildi. Yaklaþýk 200 ka- 
dar davetli, katýlýmcý ve temsilcilerin yer aldýðý yemek, 
samimi bir havada son buldu. 
 

 
 

Tuluyhan Uðurlu 

 

 
 
 

baþladýðý günlerde kaçýp Kadýköy'e yerleþen ailelerin geri 
dönmeye ikna edilmeleri için de çaba baþlatmýþ. Bu kiþi- 

lerin kente yerleþmeyi kabul etmesiyle birlikte, Eminönü 

büyük bir dönüþüm yaþamýþ olacak. 

Özgürel’in yazýsýndan bahsetmiþken, yine onunla bitire- 
lim: 

Küllük'ten Çýnaraltý'na 
“Eminönü'nden söz etmiþken, tarihi Küllük ya da Marma- 
ra Kýraathanesi'nin havasýný yaþayan ya da o atmosferi ki- 
taplardan okuyanlarýn nostalji merakýna belki cevap olur 
düþüncesiyle, Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn Emirgân'da- 
ki Þerifler Yalýsý'ný böylesi bir mekâna dönüþtürme kararý 
aldýðýný duyurayým. Þu ara elden geçirilen yalý 'bakanlýk 

misafirhanesi' olmaktan çýkýp eski Küllük, Meserret veya 
Çýnaraltý gibi kültür sanat dünyasýnýn önde gelen simala- 
rýnýn buluþup sohbet edeceði bir mekâna dönüþecek. 

Marmara Kýraathanesi ya da namý diðer Küllük'ü bilme- 
yen genç kuþaklara, o kýraathaneden Ýbnülemin Mahmut 
Kemal  Ýnal'dan  tutun,  Abdülbaki  Gölpýnarlý'ya,  Mehmet 
Akif, Ahmed Haþim, Peyami Safa, Ahmed Hamdi Tanpý- 
nar, Asaf Halet Çelebi'den Erol Güngör'e kadar pek çok si- 
manýn geçtiðini söyleyeyim. Sahaflýk yapan ama ayný za- 
manda  Cerrahi  tarikatý  þeyhi  olan  Muzaffer  Özak  Ho- 
ca'nýn müritlerinden birinin iþlettiði kahve, bir tür 'açýk 
hava  üniversitesi'ydi.  Bakanlýk,  Þerifler  Yalýsý'ný  o  tatta 
bir kültür havuzuna dönüþtürür mü dönüþtüremez mi bi- 
linmez. Ama edebiyat hocasý olan müsteþar Prof. Musta- 
fa Ýsen'in çýrpýnmasý bunun için. " 
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Kent, eþya gibi 
tasarlanabilir mi? 

 
 
 
 
 
Uzmanlar, yöneticiler hâlâ evlerimizin, sokaklarýmýzýn, þehirlerimizin týpký eþyalar gi- 
bi tasarlanabileceðini düþünüyorlar. Yalnýzca düþünmekle de kalmýyorlar, yaþadýðý- 
mýz çevreyi kendi özel alanlarý gibi, kendi tercihleri, bilgileri ile biçimlendirmeye ça- 
lýþýyorlar. Siyasetin cisimleþtiði alanlar, þehirlerimiz, bina yapma kurallarýmýz bu te- 
peden inme uzmanlýk bilgileri ile biçimlendirilmeye çalýþýldýkça karþýmýza tuhaf du- 
rumlar ortaya çýkýyor. 

 
 

entlerin,  binalarýn,  evlerin  makineler  veya  eþyalar 
gibi üretilmesi geçmiþte Avrupa'da da çok tartýþýl- 
mýþ bir konu. Ünlü mimar ve þehirci Le Corbusier, 

konutu  'yaþamak  için  makine'  olarak  adlandýrmýþtý.  Bu 
sözün arkasýnda büyük olasýlýkla ünlü mimarýn 1930'lar- 
da uçak, otomobil, düdüklü tencere gibi sanayi ürünleri- 
ne duyduðu hayranlýðýn olduðunu tahmin edebiliriz. Mo- 
dern mimarlýk akýmýnýn öncülerine göre konut tipleri için 
'doðru', 'akla uygun' bir tasarým geliþtirilecek ve akýl yü- 
rütmenin sonucu ortaya çýkan bu yeni tip, zaman içinde 
geleneksel konut tiplerinin yerini alacaktý (Yeni Mimari 

ve  Bauhaus,  1929).  Gelecekte  konutlar,  binalar,  kentler 
týpký endüstri ürünleri gibi keyfi biçimlerden kurtulacak, 
teknik ve bilimin ýþýðýnda 'normal', 'akýlcý' biçimlere, tasa- 
rýmlara kavuþacaktý. 

Ancak zamanla, bu sembolik alandaki kurumlaþmasý pro- 
fesyonel   iþlevlerle,   yarattýðý   krizlerle   sorgulanan   mo- 
dernlik gerçekte hiçbir zaman bir 'biçim arayýþý' olmadý. 
Örneðin daha 1930'lara gelirken akademik pratikte ve 'ta- 
sarým' deyince ilk akla gelen öncü kiþi, Bauhaus'un kuru- 
cusu Walter Gropius öðrencilerine, "zanaate geri dönün" 
diyordu. Tasarýmýn kaðýt üzerinde biçimlenmediðini, her 
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zaman  üretimle  bir  iliþkisi  olduðunu  hatýrlatmak  için. 
Yoksa  zanaatkâr  olmalarý,  zanaata  geri  dönmeleri,  gele- 
neksel biçimleri tekrarlamalarý için deðil. Modern mimar- 
lýk,  endüstri  tasarýmý,  temsil  araçlarýný  sorunsallaþtýrdý. 
Victor Hugo'nun dikkati çektiði dönüþüm; tasarýmýn, üre- 
timin bir üst dili olmasýna ve kendi gizli nesnesi üzerin- 
den bir 'simülakrum' yaratmasýna yol açtý. Örneðin küçük 
cam, mobilya, metal atölyeleri, terziler, tornacýlar, hatta 
az sayýda üretim yapan 'otomobil fabrikalarý' yalnýzca bü- 
yüyerek  endüstriye  dönüþmedi.  Küçük  üretim  endüstri- 
yel üretim içinde dizisel ürünlerin kodlayýcýsý, yenilikle- 
rin sergilendiði bir alan olarak iþlev gördü. Avrupa'da en- 
düstrinin geliþmesi, zanaat üretiminden bir kopuþa iþaret 
ettiði kadar bir sürekliliðe tekabül etti. Bugünün geliþkin 
metropollerinde tasarým ve yeniliklerle yerel bilgi, zanaat 
arasýnda birbirini dýþlayan deðil, tamamlayan, karþýtlýða 
dayanmayan bir iliþki kurulmaya çalýþýlýyor. 

 

Modernliðin  yarattýðý 
çeliþkiler 
Þimdi  tekrar  19.  yüzyýla  geri  dönelim:  Roland  Barthes, 
Architecture D'Aujourd'hui (A.A.) adlý mimarlýk dergisi- 
nin, 1971 þehir özel sayýsýnda Victor Hugo'nun 'Notre Da- 
me de Paris' adlý romanýndan bir alýntý yapar. Bu alýntýda 
Victor Hugo bir keþiþin aðzýndan 'Bu, onu öldürecek!' di- 

ye   seslenmektedir.   Keþi- 
þin 'bu', dediði kaðýttýr. 'O', 
dediði   ise   taþtýr.   Victor 
Hugo'nun 19. yüzyýlýn or- 
tasýnda  'kahince'  dile  ge- 
tirdiði dönüþüm, 'kaðýt' ile 
'taþ'  arasýndaki  rekabettir. 
Ona  göre,  bugünden  bir 
bakýþla diyebiliriz ki,  'me- 
kânýn   kendi   iletiþiminin 
yerini 'kaðýt ile iletiþim' al- 
maktadýr.   Binalarýn   cep- 
helerinde,  vitraylarda,  ki- 
lise  fresk  veya  mozaikle- 
rinde dile getirilen temsil- 
lerin yerine, þeylerin ken- 
di iletiþiminin yerine tem- 
sil geçmektedir. Bugün ol- 
sa hiç kuþkusuz ayný þeyi 
televizyon veya dijital ile- 
tiþim   için   söyleyecekti. 
Peki temsilin gerçeðin ye- 
rini  almasýný  saðlayan  ne 
olmuþtu? 'Modern Zaman- 
lar'  baþka  þeyler  yanýnda 
þeylerin   temsil   nitelikle- 
rindeki  bir  kopuþa  iþaret 
eder.   Ýnsan   faaliyetleri, 

kategorik olarak planlamak, kurgulamak, projelendirmek 
gibi  'temsil  edici'  ve  uygulamak,  üretmek,  gerçekleþtir- 
mek gibi 'temsil edilen' olarak ikiye ayrýlýr. Mekânýn 'bil- 
diriþimsel' ve 'uygulayýmsal' olarak ayrýþmasý, özsel (va- 
roluþsal) bir durum olmayacaðýna göre, (yani her insani 
þey temsil edici ve temsil edilen olabildiðine göre), 'iko- 
nisite'  sonuçta  yalnýzca  bakan  kiþinin  bir  konumlanma 
biçimidir. Ýktidarýn 'kendi ellerinde baþkalarýnýn ellerini, 
kendi yaptýðýnda baþkasýnýn yaptýðýný görmesi', bir meta- 
fordan baþka bir þey deðildir. 

Buna karþýlýk modern toplumda þeylerin kendi kendileri- 
ni  temsil  etmelerine  karþý  sanki  görünmeyen  bir  yasak 
(sansür)  getirilmiþtir.  Þeylerin  kendi  kendilerini  temsil 
edebilecekleri düþüncesi, o kadar akýl almaz bir durum- 
dur ki, bilinse bile görülmez, görülse bile bilinmez. 

Modernleþen dünyada var olma hakký ve 'insani bir anla- 
mý  olan  þeyler'  sanki  yalnýzca  temsil  edilmiþ  olanlardýr. 
Böylece insan pratiklerinin, kendi kendilerini gösterdik- 
leri  geleneksel  anlamlandýrma  düzeneði  temsil  eden  ile 
temsil edilenin birbiriyle örtüþtükleri özel bir bilme biçi- 
mine  dönüþür.  Modern  dünyada  'hakikat'  hem  vardýr, 
hem  de  temsil  edildiði  anda  kendisinden  baþka  bir  þey 
olur, yok olur. 

Gerçek, hakikatin karþýsýndadýr, yok edicisidir. Resimler, 
planlar, örnekler, temsiller, gerçeðin hakikati yok etmek 
için kullanýlmasýndan baþka bir þey deðildirler. Bilgi mo- 
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dern dünyada hayatýn, uðraþlarýn kendisinde deðil sanki 
üretim  sürecinin  dýþýnda,  üretimi  konu  alan  bir  baþka 
yerde üretilir. Mimarlýk projesini, bir bina tasarýmýný bir 
resimden ya da bir grafik betimlemesinden ayýran mima- 
rýn  'kendi  ellerinde'  baþkasýnýn  ellerini,  yani  kendinden 
baþkasýnýn  yaptýklarýný  veya  yapacaklarýný  görmesinden 
baþka bir þey deðildir. Ýnsani pratikler arasýnda bir temsil 
hiyerarþisi kurgulanmadan, birbirini resmeden þeyler ka- 
lýcý  bir  ayrýma  tabi  olmadan,  mimarlýk  mesleðinden  de 
söz edilemez. Bu duruma temsilin þeffaflaþmasý, fark edil- 
memesi de diyebiliriz. 

Uzmanýn uðraþý, doðrudan üretimi konu alan bir uðraþ gi- 
bi gözüküyorsa da, kendisine gizli bir nesne bulur. Bir þe- 
yin üzerine konuþurken aslýnda -hep gözümüzün önünde 
olduðu halde- gölgede kalan bir baþka þey üzerine konuþ- 
maktadýr. Böylece görünüþte 'temsil edilen' tersyüz edilip 
'temsil edilmeyen'e dönüþür. 
Plancýnýn, mimarýn, tasarým- 
cýnýn  üzerine  konuþtuðu  bu 

sal  pratiklerin  bir  ölçüde  ve  potansiyel  olarak,  temsil 
edilenin yerine geçen bir modelden giderek farklýlaþan 
hukuksal bir düzene doðru evrildiði söylenebilir. Yöne- 
tim pratikleri de bu nedenle ancak bir siyasal baðlamla 
birlikte okunabilecek bir olgudur. Yönetim iþlevi, her ne 
kadar  birtakým  hukuki,  politik  programlar  ve  kararlar- 
dan ibaretmiþ gibi bir izlenim yaratsa da, aslýnda temsil- 
cinin (yönetimin) karar alma sürecinin düzenlenmesin- 
den ibarettir. 
 

Bu da siyasal demokrasinin özündeki tasarlayýcý model- 
den kamu sahasýnda 'tasarlayýcý olmayan' (sorunsallaþtý- 
rýlmýþ) baþka bir modele doðru evrilmesinin sonucudur. 

Bazý düþünürler, üniversitelerin bir iktidar aygýtý oldu- 
ðunu söylerler. Oysa bugün üniversitenin kazandýðý an- 
lam,  kamu  iþlevi  aracýlýðýyla  ayrým  yapmak  deðil,  uz- 

manlarýn  yaptýðý  iþin  baþka- 
larýný ilgilendirdiðini fark et- 
mesinden    ibarettir.    Buna 

yeni  nesne,  ya  kopyalanan 
nesnenin bir benzeri, modeli 
ya  da  'gerçeðe  tekabül  eden' 
ölçekli  bir  temsilidir.  Böyle- 
ce   temsil,   mekânýn   içinde 
baþka   þeylerle   birlikte   yan 
yana  duran  ve  var  olan  bir 
þey  deðil,  ona  tekabül  eden, 
onun yerine geçen bir þeydir. 
Baþka bir deyiþle saydamdýr. 
Biz ona baktýðýmýzda onu de- 
ðil,  resmettiði  þeyi  gördüðü- 
müzü  zannederiz.  Bu  yanýl- 
sama yani yerine geçme, þey- 

Victor  Hugo'nun  19.  yüzyýlýn  orta- 
sýnda  'kahince'  dile  getirdiði  dönü- 
þüm,  'kaðýt'  ile  'taþ'  arasýndaki  reka- 
bettir. Ona göre, bugünden bir bakýþ- 
la diyebiliriz ki, mekanýn kendi ileti- 
þiminin  yerini  'kaðýt  ile  iletiþim'  al- 
maktadýr.   Binalarýn   cephelerinde, 
vitraylarda, kilise fresk veya mozaik- 
lerinde dile getirilen temsillerin yeri- 
ne, þeylerin kendi iletiþiminin yerine 
temsil geçmektedir 

karþýlýk  siyasal  söylemlerin 
bulanýk  olduðu,  kendiliðin- 
den  bir  entelektüel  iþlevin 
oluþmasýna   elveriþli   olma- 
dýklarý   söylenebilir.   Çünkü 
kendi konumlarýný sorunsal- 
laþtýrmayan uzmanlar, plan- 
cýlar,   mimarlar   gibi   bazen 
yöneticiler  de  bazen  kendi 
konumlarýnýn   nesnesi   olan 
kenti,  insanlarý  deðil,  onun 
temsil  ettiði  cisimleþmiþ  ya- 
pýyý  görürler.  Örneðin,  söz 

ler arasýnda görünmeyen bir hiyerarþi kurar. Resmetmek, 
bütün 'üretim'   faaliyetleri için kullanýlabilecek bir kav- 
ram  iken,  þimdi  yalnýzca  tasarýmcýnýn-plancýnýn  ayrýca- 
lýklý  faaliyetini  ifade  etmek  için  özel  bir  anlam  kazanýr. 
Bütün  otoriteryen  siyasal  pratiklerde  temsilin  ilahi  bir 
güçle, mekânýn ve hayatýn dýþýna çýkmasý, buna karþýlýk 
kendisini saydamlaþtýrýp, içeriðiyle örtüþmesi, gizlenme- 
si,  yani  görüldüðü  yerde  görülmemesi  gerekir.  Böylece 
üzerine konuþulan topluluklar ve onlarýn hayatý, 'temsil 
edilmediði  halde,  edildiði  izlenimini  veren'  ve  gerçeðin 
bir izdüþümü gibi sanki uzmanýn 'elleriyle' þekil verebile- 
ceði bir nesne haline gelir. 

 

Temsilin fark edilmesi 
 

Bu 'iddia'ya karþýlýk mekânlar, mimarlýk ürünleri, þehir- 
ler hiçbir zaman endüstriyel (dizisel) ürünler gibi tasar- 
lanmamýþtýr.  'Geliþmiþ'  dediðimiz  siyasal  demokrasile- 
rin  siyasal  tercihleri  ve  yönetimlerin  kararlarýný  deðil, 
bunlarýn kurgulama safhasýný ilgilendirdiði varsayýlabi- 
lir. Her ne kadar 'siyasi özne'nin tasarruflarý gibi gözük- 
se bile, 'geliþmiþ' dediðimiz siyasal demokrasilerde siya- 

konusu olan kimi zaman bir bina cephesi, kimi zaman 
bir yerleþim planý olabilir. Önemli olan bu kamusal ko- 
numun neyi temsil ettiði, neyin yerine geçtiðidir. 
 

Siyasal demokrasinin 
normalleþmesi 
Kamusal  hayatýn  (týpký  bir  eþya  gibi)  tasarlanmasý,  bir 
ütopya  olarak  siyasetin  baðrýnda  canlý  dururken,  mo- 
dern demokrasilerde bu otoriteryen kimliklerin oluþtur- 
duðu krizlere karþý 'temsil edilme' hakkýnýn kurumlaþ- 
masýna dayanan bir kopuþ yaþanýyor. 'Temsil edilenin' 
yok sayýlmasý, yerine geçilmesi ya da 'temsil edilmeyen'e 
dönüþme sürecine karþý hukuksal düzenlemeler oluþtu- 
ruluyor. Demokrasi anlayýþý, karar alma süreçlerinin norm- 
laþtýrýlmasý ve 'temsil edilen'in haklarý üzerine kurumla- 
þýyor. Artýk siyasal demokrasinin özünü yalnýzca siyasal 
tercihler deðil, bu tercihleri oluþturan yönetimlerin, tem- 
silcilerin karar süreçlerinin normlaþtýrýlmasý oluþturuyor. 
Modern  demokrasilerde  bir  kararýn  nasýl  alýndýðý,  kara- 
rýn kendisinden daha anlamlý hale geliyor. 
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Bu süreci 'modernleþmenin normalleþmesi' ya da temsi- 
lin  fark  edilmesi  olarak  adlandýrmak  yanlýþ  olmaz.  Ör- 
neðin planlama ve tasarým süreçlerinde bir fikrin ortaya 
çýkarýlmasýnýn, bu fikrin nasýl bir yolla geliþtirilebilece- 
ðinin  belirlenmesini  ve  denetlenmesini  içeriyor.  Peki, 
bu durumda modernleþmeyi bir biçim olarak mý, yoksa 
bir temsil sorunsalý olarak mý görmek gerekir? Ýyi yöne- 
timin ve hukuksal düzenin siyasi otoritenin tasarlayýcý 
ve toplumsalýn yerine geçme gücüne karþýlýk, sivil hak- 
larýn sahiplenilmesi arasýndaki bir tür temsil gerilimin- 
den doðduðu varsayýmýyla bu soru þöyle de sorulabilir: 
Böyle bir gerilimin olmadýðý toplumlarda, hukukun üs- 
tünlüðünü  saðlayan  ve  meþruiyete  dayanan  bir  kamu 
mekanizmasý  kendiliðinden  gerçekleþmeyeceðine  göre, 
bu koþullarda 'hukuk toplumu'na dönüþümü resmi-siya- 
sal  bir  seçenek,  bir  tasarýmsal  bir  proje  olarak  sunmak 
mümkün müdür? 

Bugünlerde, AB uyum sürecinde, çok anlamlý olabilecek 
bir biçimde bu soruya þu da eklenebilir: Gelmiþ geçmiþ 
hiçbir  'siyasal'  seçenek,  toplumlarý  hukuksal  anlamda 
düzenleyemediðine  ve  daha 
doðrusu siyaset seçkinlerinin 

sahasýný tasarlayýcý özne olma rollerinden uzaklaþmakta- 
lar. Bu geliþme, elbette kendi kendine olmuyor. 19. yüz- 
yýl'dan yakýn tarihlere kadar daha çok iktidarla bütünle- 
þik ve insan topluluklarýnýn yerleþim alanlarýný tasarlayý- 
cý  bir  iþlev  görmesi  beklenen  uzmanlýklar,  profesyonel 
uðraþlar, sembolik bilgi üreticileri, giderek iktidardan ba- 
ðýmsýzlaþmaktalar. Uzmanlar, tasarýmcýlar, mimarlar, þe- 
hir  plancýlarý,  sanatçýlar  giderek  'gayrý  resmi',  yani  ikti- 
dardan baðýmsýz bir rol oynamaya baþlýyorlar. Kendi fi- 
kirlerini  kamuya  dayatmak  yerine,  fikirlerinin,  bilgileri- 
nin nasýl kamuya ait olabileceðini araþtýrýyorlar. Modern 
kamu yönetimi fikri, kamusal alandaki kararlarýn baþka- 
larý adýna alýndýðýný ortaya koyan uzmanlýk pratikleri ve 
iktidardan  baðýmsýz  mesleki-akademik-kurumsal  meka- 
nizmalar ile geliþiyor. 

Türkiye'de ise, þimdilik bu durumun tam tersi olduðunu 
söylemeye bile gerek yok. Uzmanlar, yöneticiler hâlâ ev- 
lerimizin, sokaklarýmýzýn, þehirlerimizin týpký eþyalar gi- 
bi tasarlanabileceðini düþünüyorlar. Yalnýzca düþünmek- 
le de kalmýyorlar, yaþadýðýmýz çevreyi kendi özel alanlarý 

gibi, kendi tercihleri, bilgile- 
ri ile biçimlendirmeye çalýþý- 

oluþturduðu siyasal alandaki 
bütün teknokratik giriþimler, 
toplumlarý  böylesine  bir  dü- 
zenlemeye elveriþli hale geti- 
remediklerine göre? 

 

Türkiye'de  neredeyse  bütün 
kamu   ürün   ve   hizmetleri 
sanki  özel  kuruluþlar  tara- 
fýndan piyasaya sunulan eþ- 
yalar,  ürünler  ve  hizmetler 
gibi. Önce üretiliyorlar, son- 
ra halkýn karþýsýna çýkýyorlar. 
Kamu  yöneticileri  âdeta  her 
uygulamalarý  ile  halka  'Ben 
istediðimi  üretirim,  siz  kul- 
lanmak   zorundasýnýz.'   diye 
sesleniyorlar.    Oysa    kamu 

19.  yüzyýldan  yakýn  tarihlere  kadar 
daha  çok  iktidarla  bütünleþik  ve  in- 
san topluluklarýnýn yerleþim alanlarý- 
ný tasarlayýcý bir iþlev görmesi bekle- 
nen  uzmanlýklar,  profesyonel  uðraþ- 
lar, sembolik bilgi üreticileri giderek 
iktidardan  baðýmsýzlaþmaktalar.  Uz- 
manlar, tasarýmcýlar, mimarlar, þehir 
plancýlarý,  sanatçýlar  giderek  'gayrý 
resmi',  yani  iktidardan  baðýmsýz  bir 
rol oynamaya baþlýyorlar. Kendi fikir- 
lerini kamuya dayatmak yerine, fikir- 
lerinin,  bilgilerinin  nasýl  kamuya  ait 
olabileceðini araþtýrýyorlar. 

yorlar.  Siyasetin  cisimleþtiði 
alanlar,   þehirlerimiz,   bina 
yapma kurallarýmýz bu tepe- 
den  inme  uzmanlýk  bilgileri 
ile biçimlendirilmeye çalýþýl- 
dýkça   karþýmýza   tuhaf   du- 
rumlar  ortaya  çýkýyor.  Ýmar 
mevzuatý,    yapý    denetimi, 
proje hizmetleri gibi uzman- 
lýk hizmetleri, giderek bürok- 
ratik  bir  þekilciliðe  dönüþü- 
yor. Evlerin, binalarýn, kent- 
lerin  bir  eþya  gibi  tasarlana- 
bileceði  iddiasý  sonuçta  tek 
merkezli totaliter bir yönetim 
özlemi  ile  pekiþiyor.  Konut- 
larýn, binalarýn, kentlerin ön- 
görüldüðü  gibi  tek  bir  mer- 

ürün  ve  hizmetleri  konusunda  halkýn  tercih  hakký  yok. 
Kamu ürünlerinin veya hizmetlerinin kamusal nitelik ka- 
zanmasý  için  kavramsallaþtýrýlmalarý  zorunludur.  Yoksa 
kamu  ürünü  veya  hizmeti  vasfýný  kazanamazlar,  özelle- 
þirler. 

 

Kamu otoritesinin keyfiyeti 
arttýkça kural koyma vasfý 
zayýflar 
1970'lere  kadar  yerleþim  alanýndaki  kararlarýn  alýnmasý, 
yani hangi kurallarýn uygulanacaðýnýn, hangi iþlerin yer 
alacaðýnýn belirlenmesi yalnýzca bilimsel teknik bir süreç 
olarak algýlanýrken, uzmanlar günümüzde giderek kamu 

kezden,  kamusal  otorite  tarafýndan  deðil  de  birden  çok 
uzman  tarafýndan  tasarlanmýþ  olmasý,  kamu  otoriteleri 
arasýnda bir karmaþanýn olmasý, sonuçta kentlerin ve ko- 
nutlarýn týpký bir eþya gibi üretilebileceði fikrini asla rafa 
kaldýrmýyor. 
 

Sonuç  olarak  -doðrudan  siyasal  beklentilerine  cevap  ol- 
duklarý düþünülmese de- uzman topluluklarýn meþruiyet- 
lerinin 'siyasal' bir topluluklara benzer mutabakat zemi- 
ninde biçimlendiði söylenebilir. Aydýnlar temsil içindeki 
konumlarýný  sorgulayarak  siyasallaþýrlar.  Onlarýn  kamu- 
sal iþlevler üstlenmiþ özgür bireyler olmalarýnýn, kendi si- 
vil toplum aidiyetlerinden, kendi kamu yararlarýný temsil 
etme düþüncesinden kopmalarýnýn nedeni ve gerekliliði 
bundandýr. 
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Tüm Güzelliði ile 
Kocaeli 

Kocaeli denince, akýllara sadece tüten sanayi bacalarý ve fabrika isimleri mi geliyor? 
Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný, Kocaeli'nin sadece sanayi kenti olmayacaðýný, 
ayný zamanda kültür ve turizm kenti olacaðýný da söylüyor. Oysa Kocaeli, genellikle 
fabrikalarý ve Türk ekonomisine yaptýðý katký ile gündeme geliyor. Peki o zaman nasýl 
kültür ve turizm kenti olacak? Bunun için Kocaeli'nin kültürel ve turistik deðerlerine bak- 
makta fayda var. Piþmaniyesi, Akmeþe'si, Hereke'si ve Maþukiye'si ile bir Kocaeli dosyasý. 

ocaeli veya ana kentin adý ile Ýzmit denince ilk ak- 

la, sanayi ve piþmaniye gelir. Tarihsel mekânlar so- 

rulduðunda "Ýzmit'te tarihi miras olarak ne var ki?" 

diye bir cümle kurulabilir. Halbuki Ýzmit, hem Bizans Ým- 

paratorluðu, hem de Osmanlý Ýmparatorluðu zamanýnda 

limaný ve geçiþ yolunda olma özelliði ile stratejik öneme 

sahip olmuþtur. Tarihi mekânlar deyince akla ilk gelenle- 

ri  sýralayacak  olursak:  Roma  dönemi  yapý  kalýntýlarý, 

Ogüst Tapýnaðý Kalýntýlarý, Mide Kuyusu, Ayazmalar, su 

sarnýçlarý, Paþa Suyu Kemerleri, burçlar, kaleler, kent du- 

varlarý ve giriþ kapýlarý,   Roma Antik Tiyatro Kalýntýlarý, 

imparatorluk  gizli  ulaþým  tünelleri,  Osmanlý'dan  kalan 

hamamlarýmýz, çeþmelerimiz, camilerimiz, ahþap konak- 

larýmýz, saraylarýmýz, Saat Kulesi ve Kasr-ý Hümayun. 
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Akmeþe 

 

Halbuki    Kocaeli    sadece    bunlardan    ibaret    deðil. 
Keþfedilmeyi  bekleyen  doðal  güzelliklerin  yaný  sýra  çok 
sayýda mekanada sahip. Akmeþe de bunlardan birisi. Os- 
manlý  döneminde  doðudan  göç  eden  Ermenilerin,  1611 
yýlýnda  padiþah  fermanýyla  Armaþ'a  (bugünkü  Akme- 
þe'ye) gelmeleriyle ilk yerleþim gerçekleþmiþ. Armaþ, bu 
tarihten sonra önemli bir din merkezi olmuþ. Armaþ Ruh- 
ban Okulu da burada kurulmuþ. Çevresinde 17 köy bulu- 
nan beldede tarým ve hayvancýlýk, baþlýca geçim kaynak- 
larýný oluþturuyor. 

Bu kentin tek özelliði elbette ki bu deðil.   Ýzmit'e 33 km 
uzaklýkta,  D-100  kara  yolundan  Sakarya'ya  doðru  gider- 
ken, Köseköy kavþaðýnda tabelasý ile karþýlaþacaðýnýz Ak- 
meþe doðal güzellikleri ile de büyülüyor insaný. Ormanlar 
az olmasýna raðmen, daðlar ve ovalar yemyeþil görünüyor 
Akmeþe'de. 

Akmeþe Beldesi, daha çok at çiftlikleriyle anýlýyor. Binler- 
ce yarýþ severin doldurduðu hipodromlarda burada yetiþ- 
tirilen atlar koþuyor. Her yýl, özel at çiftliklerinde 900 tay 
yetiþtiriliyor.  Bu  harika  atlarýn  yetiþtirildikleri  çiftlikler, 
90 dönümden 300 dönüme kadar bir alana sahip. 

 
Balýkkayalar 

 

Akmeþe yolculuðunun ardýndan, görmeye deðer baþka bir 
doða mucizesi ise Balýkkayalar. Kocaeli sýnýrlarý içinde bu- 
lunan Balýkkayalar Vadisi yürüyüþ, kaya týrmanýþý gibi do- 
ða sporlarý için oldukça elveriþli bir yer. Mesire yeri olarak 
da kullanabileceðiniz ve temiz havasýyla ciðerlerinizi dol- 
durabileceðiniz bir piknik alanýdýr ayný zamanda. 

Balýkkayalar Vadisi, kuzeyden güneye doðru akan "Gürgen- 
den" adý verilen ve vadi içerisinde "Balýkkaya Deresi" adý ve- 
rilen bir akarsu sayesinde oluþmuþ. Ayný dere, vadi çýkýþýn- 
dan  sonra  ufak  bir  göl  oluþturup,  göl  çýkýþýný  takip  eden 
Tavþanlýdere adýný alarak güneyde Marmara Denizi'ne ka- 
vuþuyor. Dikkatli olun! Balýk avlamanýn yasaklandýðý Balýk- 
kayalar'da  atmaca,  alacakarga,  tilki,  domuz,  köstebek  gibi 
hayvanlarla karþýlaþma ihtimaliniz oldukça yüksek. 

 

Hereke 
 

Sevdiklerinize güzel bir hediye almaya ne dersiniz? O za- 
man, Kocaeli'nin halýsý ve tarihi yapýlarý ile ünlü Hereke bel- 
desini ziyaret etmelisiniz. Kocaeli'nin Körfez ilçesine baðlý 
Hereke'nin eski sakinleri Sider, Amazonlar ve Aslar'dýr. 

Hereke'nin dünyaca tanýnmasý, tarihi yönünden çok halýla- 
rýyla  olmuþtur.  Günümüzde  36  deðiþik  yörede  dokunan 
Türk halýlarýnýn en nadide örnekleri, tarihi Ýpek Yolu üze- 
rinde yer alan Hereke'de hayat bulmuþ. 1843'te dönemin 
padiþahý  Sultan  Abdülmecit  tarafýndan  kurulan  Hereke 
Fabrika-i  Hümayun'undan  günümüze  dek,  Hereke  halýsý 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ýzmit’in tarihi simgelerinden Saat Kulesi 
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Mustafa  Onur  tarafýndan  çekilen  bu  fotoðraf  Kocaeli’ni  çok  iyi  ifade  ediyor. 
Yelkenler adý verilen fotoðraf “4 Mevsim Kocaeli  Fotoðraf Yarýþmasý” birincisi. 

 
 

kalitenin ve görkemin simgesi olma özelliðini sürdürmüþ. 
Hereke  halýlarý,  geleneksel  Anadolu  halýcýlýðýnýn  yüzyýlý- 
mýzdaki örneði. Geçmiþte Dolmabahçe, Yýldýz, Beylerbeyi 
ve daha birçok görkemli saraylarýn tüm halýlarý ve döþeme- 
lik kumaþlarý Hereke'de dokunmuþtur. Saf ipekten veya pa- 
muk  çözgülük  üzerine  yünden  dokunan  Hereke  halýlarý 
için imparatorluðun dört bir yanýna haber salýnmýþ; birbi- 
rinden yetenekli desinatörler, çiniciler, tesbihçiler, doku- 
macýlar saraya çaðýrýlýp ve yoðun bir çalýþmayla devrin bu 
estetik  ustalarý  birbirinden  güzel  motifler  tasarlamýþlar. 
Hereke halýlarýnda, sanatýnýn her dalýnda doðayý kucakla- 
yan Osmanlý toplumunun bu özelliklerini gösteren motif- 
leri ve diðer geleneksel sanatlarýmýzda olduðu gibi, tasav- 
vuf  kültürümüzden  gelen  sonsuzluk  temasýný  bulmak 
mümkün.  Desenler,  sonsuzdan  gelirmiþçesine  bordürden 
halýya girmekte ve tekrar öteki bordürden sonsuza doðru 
gidercesine  kaybolmakta.  Hereke  halýlarýnda  baþta  lale, 
gonca, gül, yaprak, karanfil, sümbül, badem, çiçek buketle- 
ri olmak üzere iki yüzden fazla çiçek motifi kullanýlýyor ve 
bu motifler bir araya gelerek eþsiz desenler oluþturuyor. 

3 günde yapýlan köþk 
 

Hereke  halýlarýndan  söz  etmiþken,  Kaiser  Wilhelm  Köþ- 
kü'nden bahsetmemek olmaz. Köþkün, Hereke halýlarý ile 
ilgili bir yapým hikâyesi var. Halýlarýn dünyaca ünlü ol- 
masýndan sonra, Hereke'ye gelen yabancý misafirlerin ba- 
rakalarda aðýrlanmasýnýn ayýp olduðu düþünülerek, yapý- 
lan halý fabrikasýnýn þerefi ile münasip bir köþk inþasý uy- 
gun görülmüþ. 1898 yýlýnda II. Abdülhamid'i ziyaret ön- 
cesinde, 1894 yýlýnda Sultan Abdülhamid'in sarayýnda 3 
günde inþa edilerek, deniz yolu ile parçalar halinde geti- 
rilerek þimdiki yerine monte edilmiþ. 
 

Kasr-ý Hümayun 
 

Yapýlardan  bahsetmiþken,  Ýzmit'in  en  önemli  eserlerin- 
den biri olan Kasr-ý Hümayun'dan da söz edelim. Bu kasr, 
demiryolunun kuzeyinde kalan Ýzmit Saat Kulesi'nin ya- 
nýnda, mermer iþçiliði ve tavan süslemeleriyle gözünüzü 
kamaþtýran muazzam bir yapý. Mustafa Kemal Atatürk ve 
Fransýz yazar Claude Farrare'ye ev sahipliði yapan tarihi 
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Üç günde yapýlan Kaiser Wilhelm Köþkü 
 

 
sarayýn iç ve dýþ yüzeyleri son derece hareketli bir görünü- 
me sahip. 

Müzeler Genel Müdürlüðü tarafýndan, 28 Haziran 1967'de 
müze  olarak  düzenlenen  yapýnýn  bu  hizmeti,  uzun  yýllar 
sürmüþ. 17 Aðustos 1999 depreminde büyük ölçü- 
de zarar gören yapý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ta- 
rafýndan 2005 yýlýnda restore edilmiþ. 

Mimari özellikleri ve kullanýlan süsleme unsurla- 
rý ile dikkat çeken kasrýn  giriþ kýsmýnda, dýþarýya 
taþkýn  portal  uygulamasýna  yer  verilmiþ.  Zemin- 
den yüksekte býrakýlmýþ ana giriþ kapýsýna birkaç 
merdivenle ulaþýlabiliniyor. Giriþ kýsmýnýn kenar- 
larý ve üst yüzeyleri, ikinci katýn cephe yüzey kö- 
þeleri ve pencereleri, sütun ve silmelerle hareket- 
lendirilmiþ.  Giriþteki  pencerelerin  üzerinde  gül 
bezeklere yer verilmiþ. Bu yüzeyin en dikkat çeki- 
ci yaný, yapýnýn giriþ cephesini taçlandýran pence- 
re üzerlerindeki akantus yapraklarý ve madalyon- 
larý.  Giriþ  cephesindeki  yatay  ve  dikey  hatlarýn 
dengesi oldukça orantýlý. 

Yapýdaki en dikkat çekici özelliklerden bir tanesi 

de,  aynalarý.  Birbirlerine  benzerlik  göste- 
ren  ve  alýnlýklarla  taçlandýrýlmýþ  olan  bu 
aynalar,  ampir  üslubun  özelliklerini  taþý- 
yor.  Sarayýn  tavan  süslemeleri  de  dikkat 
çekicidir.  Geometriksel  ve  bitkisel  karak- 
terli olan tavan süslemeleri, yapý içerisin- 
deki  süsleme  unsurlarýnýn  zirveye  çýktýðý 
noktalar. 

 

Sarayýn  önemli  bölümlerinden  bir  tanesi 
de,  sarayýn  bahçesine  saat  kulesi  yönün- 
den  giriþi  saðlayan  taç  kapý.  Birçok  kez 
onarým  geçiren  saray  yapýsýnýn  yanýnda 
pek fazla göze çarpmamýþ olan bu taç ka- 
pý, oldukça önemli. Zira taç kapý üzerin- 
de, yapý ile ilgili bilgilerin bulunduðu bir 
kitabe yer alýyor. 22 dizeden oluþan kita- 
bede,  Ýzmit'le  ilgili  tarihi  bilgiler  bulun- 
makta. Taç kapýnýn üzerinde bulunan ori- 

jinal  tuðra,  ne  yazýk  ki  sonraki  dönemlerde  tahrip  edil- 
miþ. Ayrýca saray için Ýzmit; 'Kasr-ý Hümayunu', 'Ýzmit Sa- 
rayý', 'Ýzmit Köþkü', 'Sultan Sarayý', 'Küçük Saray', 'Av Köþ- 
kü', 'Avcý Konaðý' gibi farklý isimler kullanýlmýþ. 

 

 
 

Günümüzde 36 deðiþik yörede dokunan Türk 
halýlarýnýn en nadide örnekleri tarihi Ýpek Yo- 
lu üzerinde yer alan Hereke'de hayat bulmuþ. 
1843'te dönemin padiþahý Sultan Abdülmecid 
tarafýndan kurulan Hereke Fabrika-i Hümayun 
'undan günümüze dek, Hereke halýsý kalitenin 
ve  görkemin  simgesi  olma  özelliðini  sürdür- 
müþ. Hereke halýlarý, geleneksel Anadolu halý- 
cýlýðýnýn yüzyýlýmýzdaki örneði. 

 
Hereke’de, her evde bir halý tezgâhý bulmak mümkündür 

 

 

Kocaeli yaylalarý, yeþil ve mavi… 
Geze geze bitiremezsiniz elbette Ýzmit'in yaylalarýný.  Var- 
dýðýnýz ilk yaylada, artýk heyecan doruktadýr ve siz doru- 
ða daha yakýnsýnýzdýr. 
 

Halýsýndan, Santa Barbara'sýndan, Balýkkayalarý’ndan söz 
etmiþken, meþhur yaylalarýný atlamak olmaz.  Bir yudum 
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Kasr-ý Hümayun 
 
 

tatlý su, bir solukluk temiz hava ve daha da fazlasý Kocae- 

li'nin yeþil ve bir o kadar da yüksek yaylalarýnda. "Yük- 

sekliði 1000 küsür metredir." satýrý daha dün okuduðunuz 

gibi  gözünüzün  önünden  geçer  ve  aynen  bahsettiði  gibi 

bulutlar gözükmeye, hatta býrakýn gözükmeyi içlerinden 

yürümeye bile baþlarsýnýz... Artýk heyecan doruktadýr ve 

siz  doruða  daha  yakýnsýnýzdýr.  Geze  geze  bitiremezsiniz 

elbette Ýzmit'in yaylalarýný. 

Menekþe yaylasý var ki görülmeye deðer ve elbette yaþan- 

maya da… 

Ortalama  yüksekliði  1100  metre  olan  Menekþe  Yaylasý, 
yöredeki  yaylalar  içinde  turizm  deðeri  en  yüksek  olaný. 
Aytepe'den  þase  yol  ile  27  km  mesafede  bulunuyor.  Bu 
alan, spor kulüpleri için nitelikli kütük evlerin yapýlarak 
turizme açýlmasý bakýmýndan uygun görülmüþ. Menekþe 
yaylasýndan  5-10  dakika  yürümeyi  göze  alýrsanýz,  yük- 
sekliði 850 metre olan Papazçayýrý, Yaylasý'na ulaþabilir- 
siniz. Küçük bir yayla olan Papazçayýrý çadýrlý kamp için 
yörenin en mükemmel alanýdýr. Papazçayýrý, son derece 
güzel içilebilir doðal su kaynaklarýnýn yaný sýra Menekþe 
Yaylasý  ve  Aytepe  arasýndaki  doða  yürüyüþü  güzergâhý- 
nýn da tam ortasýnda bulunuyor. 

Ýnönü-Eriçova yaylalarýna vasýta ile þehirden þase yolunu 
kullanarak 1100 metre týrmanýp 2 saatte ulaþabilirsiniz. 

Kýþ turizmi 
 

Ýzmit'te, kýþ turizmi de sanayisi ka- 
dar  geliþme  gösteriyor.  Kýþýn  hem 
sporu hem eðlenceyi bir arada gör- 
mek   isteyenler   için   Kartepe   mü- 
kemmel bir fýrsat. Bu doða harikasý 
yer,   Kocaeli'nin   hemen   çýkýþýnda 
Maþukiye'de.  Bursa,  Ankara  ve  Ýs- 
tanbul üçgeninin tam ortasýnda bu- 
lunuyor. Ýstanbul'dan Ýzmit'e doðru 
hareket edip, yaklaþýk 100 km sonra 
otobandan çýkýnca Maþukiye'ye ula- 
þýyorsunuz. Az ileride Kartepe, bü- 
tün güzelliði ve heybetiyle sizi bek- 
liyor. Üstelik yorulmadan rahat bir 
yolculuðun verdiði rahatlýkla uçaða 
binmeden,   yokuþ   çýkmadan   tatil 
mekânýnýza  varýyorsunuz.  Maþuki- 
ye'den yukarý çýkmaya baþladýðýnýz 
andan itibaren doða ilginçliði, çeki- 
ciliði, ürkütücülüðü ile sizi karþýla- 
ma merasimine baþlamýþ bulunuyor 
bile. Yolun her iki tarafýný da kapla- 
mýþ geniþ yapraklý aðaçlarýn arasýn- 
dan  geçtiðiniz  zirve  yolculuðunuz, 
17 kilometre. Yaban hayvanlarý için 

elveriþli bir saha olan alan, ayný zamanda oldukça zengin 
bir  bitki  örtüsüne  sahip.  Kendinizi  doðanýn  güzelliðine 
kaptýrdýðýnýz  bir  anda  karþýnýza  geyik,  domuz  ya  da  bir 
ayý çýkabilir. 10 dakika süren yolculuðunuzun ardýndan 
700 metre zirvedeki Kartepe'ye ulaþýyorsunuz. 
 
Kartepe'nin  belki  de  en  güzel  özelliði  ise,  deniz  ve  göl 
manzarasýna sahip olmasý. Sapanca Gölü’nü ve Ýzmit Kör- 
fezi'ni tepeden görüyor Kartepe. Üstelik dört gözle bekle- 
diðiniz hafta sonu tatilinizde, havanýn size sürpriz yapma 
ihtimali  yok.  Güneþ  açsa  da  kayabiliyorsunuz.  Yapýlan 
meteorolojik   araþtýrmalara   göre,   Kuzeybatý   yönünden 
esen ve Karadeniz'i aþarak kýþýn bölgeye yoðun yaðýþ geti- 
ren Karayel rüzgârýnýn, Marmara Bölgesi’nde ilk karþýlaþ- 
týðý Kartepe'nin 1100 metre üstündeki yüksekliklerine yo- 
ðun kar yaðýþý getiriyor. Kasým ortalarýnda baþlayan kar, 
nisan sonuna kadar ortalama 1,5-3 metreyi buluyor. 
 

Piþmaniyenin asýl memleketi 
Ýran mý? 
 

Artýk Kocaeli'ne veda vakti geldi ve yola çýkmak üzeresi- 
niz.  Ýzmit'ten  nasýl  çýkarsanýz  çýkýn,  "piþmaniyeeee!"  di- 
yen  bir  ses  duymadan  çýkamazsýnýz.  Otobana  girmeden 
önce, giþelerde veya bindiðiniz herhangi bir otobüste kar- 
þýnýza bu güzel tatlý çýkacaktýr.  Elbette piþmaniye denin- 
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ce akla gelen ilk þehir, Ýzmit oluyor. Yiyenin caný çektiði 
halde fýrsatý olmadýðý için yiyemediði bir anda ve yeme- 
yenin  tatmadýðý  için  piþman  olduðu  nefis  tel  helvadan 
bahsediyoruz.  Yapmasý  zahmetli  olduðu  kadar  yemesi 
lezzetli bu helvanýn isminin, neden piþmaniye olduðunu 
ise hiç düþünmeyeceksiniz. Düþünmeyeceksiniz zira dü- 
þünürseniz iþin içinden çýkamazsýnýz. Çeþitli kaynaklara 
bakýldýðýnda,  ilk  yapýldýðý  yerin  Ýran  olma  ihtimali  var. 
Piþmaniye  bu  ülkede  "peþmek"  diye  adlandýrýlýyormuþ. 
Ýçinde sözcüðün zamanla Türkçe'de "piþmaniye" biçimini 
almýþ olmasý muhtemel. Piþmaniye ustalarýnýn söyledikle- 
rine göre, söz konusu helvanýn yapýmýna giriþenlerin að- 
daya  kývam  tutturmakta  karþýlaþtýklarý  güçlükler  üzerine 
bu  iþe  kalkýþmýþ  olmaktan  duyduklarý  piþmanlýðý  ifade 
ediyor helvanýn adý. 

 

Bileði güçlü delikanlýlar, geniþ sini etrafýnda halkalanýp 
da genç, yaþlýsý, bütün konuklar yerlerini aldýðýnda; kay- 
natýlan  þekerli  suyun  limonla  kestirilmesiyle  hazýrlan- 
mýþ  ve  mermere  yayýlarak  dondurulmuþ  olan  aðda,  yu- 
varlak siniyi çepeçevre saracak biçimde yerleþtirilir, hal- 
kanýn ortasýna kulak memesi kývamýný alýncaya dek tere- 
yaðý ile kavrulmuþ un boþaltýlýr ve güçlü bilekler, helva- 
da mahir büyüklerinin talimatlarý ile baþlarlarmýþ, o kaska- 
tý aðdayý unun üzerinde çevirmeye. Sininin altýnda yakýlan 
ateþin ayarýnýn önemi ise büyük. Çünkü ýsýnýn ayarlanma- 
yýp, helvanýn tel tel olmak yerine bulgur gibi dökülüp elle- 
rinde kalmasý ihtimali, sýk karþýlaþýlan bir durum deðilse 
de her zaman mevcut. Hüner, talimatlarý verende. 

 

Belediye’nin çýkardýðý Kocaeli Dergisi’ne göre; Ýzmit piþma- 
niyesine ün kazandýranlar, 1601-1611 yýllarýnda Ýran ve 
Ermenistan'dan gelerek Ýzmit ve çevresinde yerleþen Er- 
meni ustalar olmuþ. Ýzmit piþmaniyesine ününü kazandý- 
ran ise bu ustalardan Þekerci Hacý Agop Dolmacýyan. Ne 
var ki 1. Dünya Savaþý'ný iz- 
leyen  yýllarda,  diðerleri  gibi 

 
Piþmaniyenin  tel  tel  olmasý 
için güçlü bileklere ihtiyaç var. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maniye ustasý yetiþtiren bir okul olmuþ ilerleyen yýllarda. 
Türk mutfaðýnýn en ünlü helvalarý arasýnda yeri olan piþ- 

maniye, Anadolu folklor gelene- 
ðinde önemli bir yer tutar. Daha 

Dolmacýyan  da  þekerci  dük- 
kânýný kapatarak baþka ülke- 
ye  göçmüþ.  Onun  mahareti- 
nin de kendisiyle birlikte göç 
etmesini önleyen ise, Dolma- 
cýyan'ýn  çocuklarýna  Türkçe 
ve Fransýzca öðretmek üzere 

Özgün bir tatlý çeþidi olmasý, hafifliði, piþma- 
niyenin il dýþýnda da aranmasýný, ilgi görmesi- 
ni saðlýyor. Kavrulmuþ una kaynamýþ þekerin 
yedirilmesi, ilk bakýþta kolay gibi görülmekte- 
dir. Ancak küçük bir yanlýþlýkta tüm emek ve 
harcamalar boþa gidebilir. 

çok  erkekler  tarafýndan  yapýlan 
bu  helva,  Anadolu'nun  birçok 
yerinde yapýlmasýna karþýn Ýzmit 
piþmaniyesinin  özel  bir  tadý  ve 
dolayýsýyla haklý bir ünü var. 

Her  þeyi  kendine  özgüdür  piþ- 

maniyenin. Özgün bir tatlý çeþi- 
dükkânýnda çalýþmýþ bulunan Ýzmit Muhasebe Baþkâtip- 
liði'nde  görevli  Ýbrahim  Ethem  Efendi  olmuþ.  Kendisine 
piþmaniye   yapýmýnýn   tüm   inceliklerini   öðreten   Hacý 
Agop Dolmacýyan'ýn Amerika'ya göç etmesi üzerine, Ka- 
panönü semtinde bir þekerci dükkâný açmýþ. Botanik kül- 
türü, müzik yeteneði ile de tanýnan ve soyadý kanunu çýk- 
týktan sonra Çýnar soyadýný alan, 1892-1953 yýllarý arasýn- 
da yaþamýþ bu renkli kiþiliðinin imalathanesi, âdeta piþ- 

di olmasý, hafifliði, piþmaniyenin il dýþýnda da aranmasý- 

ný  ve  ilgi  görmesini  saðlýyor.  Kavrulmuþ  una  kaynamýþ 

þekerin yedirilmesi ilk bakýþta kolay gibi görülmektedir. 

Ancak küçük bir yanlýþlýkta tüm emek ve harcamalar bo- 

þa gidebilir. Çevrede piþmaniye adýnýn buradan da kay- 

naklandýðý  öne  sürülür:  "Yapan  bin  piþman,  yapmayan 

bir piþman!". 
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ARAÞTIRMA 
 
 
Pýnar Yeter  

 
 

Belediyelerimizin 
Kardeþ Kent 
uygulamalarý 

 
 
 

 
 
 
 
Belediyeler arasýndaki bilgi alýþveriþi sayesinde, kamu hizmetinin kalitesinin artýrýl- 
masýný amaçlayan kardeþ kent uygulamasý, belediyelerimiz tarafýndan ne kadar etkin 
kullanýlabiliyor? Kent merkezlerinde tabelalarla mý sýnýrlýlar, yoksa etkin bir þekilde 
kullanýyorlar mý? 9 Eylül Üniversitesi'nin yaptýðý bir çalýþmada, belediyelerin bu uy- 
gulamayý özellikle çevre problemlerinin çözümü ve kültürel faaliyetler konusunda iþ- 
birliði amacýyla sahiplendikleri ortaya çýkýyor. Peki, uygulamanýn hedefi bu mu? Bu 
sayýmýzda  kardeþ  kent  uygulamalarýný  araþtýrdýk.  Kanunlardaki  yerinin  yaný  sýra, 
Marmara'daki belediyelerimizin bu konuda neler yaptýðýný sorguladýk. 
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Madrid Sözleþmesi 
 

Avrupa Konseyi çerçevesinde 21 Mayýs 1980 tarihinde Madrid'de imzaya açýlan ve bu neden- 
le "Madrid Sözleþmesi" olarak da ifade edilen, "Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimlerara- 
sý Sýnýrötesi Ýþbirliði Çerçeve Sözleþmesi", 4 ülke onayý ile 22 Aralýk 1981 tarihinde yürürlü- 
ðe girmiþ ve Türkiye tarafýndan 4 Þubat 1998 tarihinde, "bildirimde bulunulacaðý" kaydýyla 
imzalanmýþtýr. 2000 tarihli ve 4517 sayýlý Kanun ile Sözleþmenin, Türkiye'nin diplomatik iliþ- 
kisi bulunan ülkelerin yerel yönetimleri ile kurulacak iþbirliði bakýmýndan ve sadece Türki- 
ye'deki özel idareler, belediyeler, köyler ve bu amaçla kurulmuþ mahalli idare birliklerinde, 
uygulamanýn geçerli olduðu bildirilerek onaylanmýþtýr. 

Sözleþmenin yürürlüðe girmesinden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, oy birliði ile, 
Konsey üyesi olmayan herhangi bir Avrupa devletini, Sözleþmeye katýlmaya davet edebilmek- 
tedir.  Ancak  bu  davetin  yapýlabilmesi  için  Sözleþmeyi  onaylamýþ  devletlerin,  "açýk  kabu- 
lü/onayý" gerekmektedir. Yine Akit taraflardan herhangi biri, Sözleþmeden kendisi yönüyle, 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirimde bulunarak, çekilebilir. 

 
 
 
 

ürkiye'nin neresine giderseniz gidin, bir kardeþ kent 
afiþi veya tabelasý görürsünüz. Çoðu vatandaþýn ne 
iþe yaradýðýný anlamadýðý bu uygulama, belediyele- 

rin  dünya  standartlarýnda  hizmet  üretmeleri  için  düþü- 
nülmüþ. Sadece bir yardýmlaþmadan öte, bilgi alýþ veriþi yo- 
luyla kentsel hizmetleri en iyi þekilde yapmak hedeflenmiþ. 

Peki bugün, bu uygulama ne kadar amacýna yönelik kulla- 
nýlýyor? Bu yazýda bunu ayrýntýsýyla incelemeye çalýþacaðýz. 

Kardeþ kent uygulamasýnýn kanundaki yeri ve uygulama 
amacýna deðinip, Marmara Bölgesi’ndeki belediyeler tara- 
fýndan ne kadar verimli kullanýldýðýna bakacaðýz. 

Yönetim anlayýþýný, her geçen gün biraz daha iyi ve doð- 
ru olana yaklaþtýrmak, yöneticileri yeni ve etkin strateji- 
ler  geliþtirme  konusunda  harekete  geçiriyor.  Türkiye'de 
kamu yönetiminde yeniden yapýlanma ve stratejik yöne- 
tim  çalýþmalarý  sürdürülürken,  1950  yýlýndan  bu  yana 
üyesi olduðumuz, Avrupa Konseyi'nin, Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi Anlaþmalarý’nýn temel felsefesi "iþ- 
birliði  ve  dayanýþma"  ilkesinin  harekete  geçirilmesidir. 
Bunun yanýnda deðiþen küresel iliþkiler çerçevesinde dý- 
þarýda  kalmama  ve  idari  kapasitelerin  yenilenmesi  ayný 
zamanda güçlendirilmesi konusu da öne çýkýyor. 

Fransýz uygulamasýndan aktarýlmýþ olan Belediye Kanu- 
nu, yurt içi ve yurt dýþý kardeþ kentlerini düzenler. 1984 
tarihli  ve  3030  sayýlý  Büyükkent  Belediyelerinin  Yöneti- 
mine   Ýliþkin   Mevzuat   Düzenlemelerine   bakýldýðýnda, 
"1984  tarihli  Büyükþehir  Belediyelerinin  Yönetimi  Hak- 
kýnda 3030 sayýlý Kanun Uygulamasý ile ilgili Yönetmelik- 
te" (12.12.1984 tarih ve 18603 sayýlý RG) belediye meclisi- 
nin görevleri ile ilgili madde 38/1 "Yurt dýþý belediyeleri 
ile karþýlýklý iþbirliði ve kardeþ kent iliþkisi kurmak" göre- 
vi, belediye meclislerine verilmiþ. 2004 tarihli ve 5272 sa- 

yýlý  Belediye  Kanunu  bazý  eksiklikleri  gidermek  üzere, 
doðrudan  sýnýrötesi  iþbirliðine  iliþkin  düzenlemelere  yer 
vermiþtir. Belediye meclisinin görevlerine iliþkin 18. mad- 
de de, "Yurt içindeki ve Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn izniyle yurt 
dýþýndaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karþý- 
lýklý iþbirliði yapýlmasýna; kardeþ kent iliþkileri kurulmasý- 
na, ekonomik ve sosyal iliþkileri geliþtirmek amacýyla kül- 
tür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçek- 
leþtirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri 
yapma, yaptýrma, kiralama veya tahsis etmeye" (md. 18/p) 
karar vermek, büyük þehir belediyelerine býrakýlmýþtýr. 
 

Avrupa Konseyi'nin düzenlemeleri 
Kardeþ kent uygulamasý, sadece Türkiye'deki kanunlarda 
yer almýyor. Türkiye'nin üyesi bulunduðu Avrupa Konse- 
yi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin imzaya açtý- 
ðý iki temel düzenleme "kardeþ kent" uygulamasýný ele al- 
mýþtýr. Bu düzenlemeler; Avrupa Yerel Yönetimler Özerk- 
lik Þartý ve Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetim Ara- 
sýnda Sýnýrötesi Ýþbirliði Çerçeve Sözleþmesi’dir. 

Kýsaca, Sýnýrötesi Ýþbirliði Çerçeve Sözleþmesi olarak ad- 
landýracaðýmýz bu sözleþme süreci incelendiðinde, Avru- 
pa Konseyi Danýþma Meclisi'nin 1966 Eylül ayý 470 no'lu 
teklifinde "yerel yönetimler arasýnda iþbirliði" fikri oluþ- 
muþtur. Hazýrlanan taslak ise ancak 1974'lerde inceleme- 
ye alýnabilmiþtir. Bu taslakta yer alan fikirler, aþaðýda yer 
alan iki temel ilkeye dayandýrýlmýþtýr: 

- Ulusal mevzuatýn, sýnýrötesi iliþkileri önleyici hükümle- 
rinin kaldýrýlmasýnýn mümkün olduðu kadar saðlanmasý, 

- Yerel yönetimlere sýnýrötesi iþbirliði için uygun imkân- 
larýn temini ve bu amaçla idari kurallarda mümkün ola- 
bilecek esnekliðin saðlanmasý. 
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% 28.6 17.9 3.6 14.3 3.6 32.1 100.0

Hukuki Teþvik 2 1 0 6 3 16 28 
% 7.1 3.6 0.0 21.4 10.7 57.1 100.0

Siyasi Teþvik 2 1 1 7 2 15 28 
% 7.1 3.6 3.6 25.0 7.1 53.6 100.0

Bilgi  ve  teknoloji  alýþ-

veriþinde bulunmak 
 

7  
12

 
1  

2  
0  

6  
28 

% 25.0 42.9 3.6 7.1 0.0 21.4 100.0

Belediye  hizmetleriy-    
le  ilgili  geliþen  yön- 11 8 0 1 0 8 28 
temleri izlemek    
% 39.3 28.6 0.0 3.6 0.0 28.6 100.0

Ucuz makine parký ku-
5 3 3 5 0 12 28 

rabilmek 
% 17.9 10.7 10.7 17.9 0.0 42.9 100.0

Toplumun çeþitli ke-

yapmak

% 35.7 28.6 3.6 3.6 0.0 28.6 100.0

Kültür ve eðitim iþ-
11 8 2 2 0 5 28 

birliði 
% 39.3 28.6 7.1 7.1 0.0 17.9 100.0

Diðer (belirtiniz) 3 0 0 0 0 25 28 
% 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 89.3 100.0

nusunda iþbirliði 10 8 1 1 0 8 28

ARAÞTIRMA 
 

 
 
Belediyeler kardeþ kentlere Çok Ya- Ya- Az Ya-   Yarar- Fikrim   Cevap- Top- 

nasýl  bakýyor?  
Ekonomik Kaynak 

rarlý rarlý rarlý sýz Yok sýz lam 

 
Hayýr  Evet  Toplam 

 
Saðlamak 

8 5 1 4 1 9 28 

Ekonomik kaynak saðlamak 20 8 28 
% 71.4 28.6 100.0 
Hukuki  teþvik 25 3 28 
% 89.3 10.7 100.0 
Siyasi teþvik 26 2 28 
% 92.9 7.1 100.0 
Bilgi  ve  teknoloji  alýþ-veriþinde 
bulunmak 

 
12 

 
16 

 
28 

 
% 42.9   57.1    100.0 

Belediye  hizmetleriyle  ilgili  geli- 
þen yöntemleri izlemek 

16 12 28
 

% 57.1   42.9    100.0 

Ucuz makine parký kurabilmek 24 4 28 

% 85.7   14.3    100.0 
Toplumun çeþitli kesimlerine yö- 
nelik (çocuklar, gençler, kadýnlar, 

 
 
 
 
 
 
simlerine yönelik 

(çocuklar, gençler, ka- 

dýnlar,  engelliler  vb. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 7 3 1 0 9 28 

engelliler   vb.   gibi)   kültürel   ve 
sosyal faaliyetlerde bulunmak 

14 14 28 gibi) kültürel ve sosyal 

faaliyetlerde    bulun- 

mak 
% 50.0   50.0    100.0 
Karþýlýklý  yardýmlaþma  ve  daya- 

% 28.6     25.0     10.7 3.6 0.0 32.1     100.0 

Karþýlýklý   yardýmlaþ- 

nýþmayý saðlamak 
12 16 28 

% 42.9   57.1    100.0 

ma   ve   dayanýþmayý 

saðlamak 

 
7 8 2 2 0 9 28 

Çevre sorunlarý konusunda iþbir- 
liði yapmak 

17 11 28 

% 60.7   39.3    100.0 

Kültür ve eðitim iþbirliði 10 18 28 

% 35.7   64.3    100.0 
Diðer (belirtiniz) 25 3 28 

% 89.3   10.7    100.0 

% 25.0     28.6      7.1 7.1 0.0 32.1     100.0 

Çevre   sorunlarý   ko- 

 
Bu bölüme kadar, kardeþ kent uygulamasýnýn amacýnýn ne olduðu ve kanun- 
lardaki yerini inceledik. Peki Türkiye'deki belediyeler, kardeþ kent uygulama- 
sýna nasýl bakýyor? 2003 yýlýnda 9 Eylül Üniversitesi öðretim görevlileri Tür- 
kiye'de  çeþitli  kentlerden  rastgele  seçtikleri  Belediyelerin  baþkanlarýnýn  ve 
mülki amirlerinin katýldýðý bir anket yapmýþlar. Katýlýmcýlara, kardeþ kent uy- 
gulamasýna  girme  sebeplerini  sormuþlar.  Anketin  sonucunda,  belediyelerin 
kardeþ kent uygulamasýna özellikle sosyal iliþki ve çevre konusunda karþýlýk- 
lý iþbirliði amacýyla gerekli gördükleri ortaya çýkmýþ. 

 
Yurtdýþý belediyelerle kardeþ kent iliþkisine 
girme sebepleriniz nedir? 

 
Yurtdýþý  belediyelerle,  kardeþ  kent  iliþkisine  girme  sebepleri  incelendiðinde 
%64,3  ile  kültür  ve  eðitim  iþbirliði  ilk  sýrada  yer  almaktadýr.  Bu  seçeneði, 
%57,1 ile bilgi ve teknoloji alýþveriþi ile karþýlýklý yardýmlaþma ve dayanýþma- 
yý  saðlamak  izlemektedir.  Toplumun  çeþitli  kesimlerine  yönelik  faaliyetler 
%50 ile üçüncü sýrada ve belediye hizmetleriyle ilgili geliþen yöntemler %42,9 
ile dördüncü sýrada gelmektedir. Çevre sorunlarý %39,3 ve ucuz makine parký 
kurabilmek  %14,3  oranýndadýr.  Hukuki  teþvik  %10,7  ve  siyasi  teþvik  %7,1 
oranlarýndadýr. Uygulamada da geçerli olan daha çok kültürel çalýþmalarý iler- 

 
 
letmek  için  sýnýr  ötesi  iþbirliðine  gidildiði  görülmektedir.  Diðer  seçenekleri 
içinde ortaya konulan konular, daha çok dostluklarý geliþtirmek olarak göste- 
rilmiþtir. Belirtilen bu tercihler ile görülen yararlar iliþkisi incelendiðinde aþa- 
ðýdaki tabloda bulunan geliþim dikkati çekiyor. 

 
Yurtdýþý belediyelerarasý iliþkilerin ne 
kadar yararlý olduðunu düþünüyorsunuz? 
 
Yurtiçi  belediyelerle,  kardeþ  kent  iliþkisine  girme  sebepleri  incelendiðinde, 
karþýlýklý yardýmlaþma ve dayanýþma %46,4 ile ilk sýrada iken, bilgi ve tekno- 
loji alýþveriþi %39.3 ile ikinci sýrada gelmektedir. Belediye hizmetleriyle ilgili 
geliþen yöntemleri izlemek ve toplumun çeþitli kesimlerine yönelik çalýþmalar 
%35,7 oranýndadýr. Çevre sorunlarý ve kültür-eðitim iþbirliði %32,1 oranýnda, 
ucuz makine parký %17,9 ve hukuki teþvik %10,7 ve siyasi temsil %3,6 ora- 
nýnda en küçük deðerdir. Yurtiçi belediyeler, yurtdýþýndan farklý olarak karþý- 
lýklý yardýmlaþma ve dayanýþmayý öne çýkarýrken, bilgi ve teknolojiyi ikinci sý- 
raya almakta. Ancak ikinci sýrada yer alsa da yurtdýþýna göre oransal olarak 
daha düþük bir deðer veriyor. Diðer seçeneðin de, dostluklarý geliþtirmek ne- 
den olarak gösterilmiþ. Ülke koþullarýnda, bu yönde bir beklentinin geliþmesi 
rasyonel bir deðerlendirme olarak görülüyor. 
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MAKALE 
 
 

Ýspanya'ya geri dönmek 
 

eçtiðimiz hafta, Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði 

tarafýndan organize edilen teknik inceleme ve yurtdýþý te- 

mas programý çerçevesindeki Ýspanya gezisindeydik. Ba- 

tý'yý,  aþina  olduðu  Kara  Avrupa'sýndan  ibaret  zanneden  benim 

gibileri için Ýspanya, apayrý bir ufuk turu oldu. Diyebilirim ki; 
hayatýmýn kýrýlma/dönüm noktalarýndan birini yaþadým. 

 
Heyet;  çoðunlukla  belediye  baþkanlarý,  mühendisler,  mimarlar 

ve siyasetçilerden oluþuyordu. Dolayýsýyla onlarýn anlatacaklarý 

ve gördükleri ile ayný yerde benim görüp hissettiklerim elbette 

farklý  olacaktýr.  Nitekim  þehircilik  ve  hizmet  baðlamýnda,  pro- 

fesyoneller daha çok Barcelona ve Madrid'deki modern kent ta- 

sarýmý hakkýnda heyecanlý tecrübeler yaþarken, benim aklým ve 

ruhum  halen  daha  Endülüs'tedir.  Grenada'nýn  (Gýrnata)  âdeta 

bir  nar  gibi  uzanan  yarýklarýnda,  kalbimi  kýrýk  býrakarak  dön- 

düm diyebilirim. 

Mimarlardan her zaman çekinirim, zira onlar Allah'ýn "kurucu" 

isminin dünya üzerindeki tecellisiyle uðraþýyorlar. Ýspanya'yý da 

gerek tarihi dokusu gerekse yeni ve açýlýmlý hatta deneysel bul- 

duðum mimari yeteneðiyle, mimarlar ülkesi olarak okuduðumu 

ifade etmeliyim. Ýnsanoðlunun kreatif zekâsýnýn göz kamaþtýra- 

rak parladýðý bir ülke her þeyden önce modern mimarinin deva- 

sa ve þaþýrtýcý örnekleriyle halen daha kurulmasý devam eden þe- 

hirlerde, tarihi dokunun da korunmuþ olmasý ilgi çekici. Hatta 

tarihi olanla yeni olanýn meczedilerek devam ediyor oluþu, Ýs- 

panya'nýn siyasal "devamlýlýk" anlamýnda tüm dünyaya söyleye- 

ceði þeyler olduðunu da gösteriyor. 

Pek hazzetmediðim "muhafazakârlýk" kavramýnýn, Ýspanya þehir 

mimarisinde,  tarihi  olaný  muhafaza  ederken  kendini  inatla  içe 

kapayýp dondurmak anlamýna gelmediðini de öðrendim. Yeni'ye 

olabildiðince açýk ve fakat kendi geçmiþinde barýndýrdýðý farklý 

kültürlerden beslenmeyi de bilen, gocunmasýz ve ilhamcý bir ba- 

kýþ açýsý bu. 

Tabii 1221 yýlýndaki yenilgiden sonra baþlayýp, 1614 yýlýnda ta- 

mamlanan "reconquista" parantezini unutmadan konuþalým. Re- 

conquista ile, Ýber yarýmadasýndaki tüm Müslümanlar bölgeden 

çýkartýlýrken/kazýnýrken, vuku bulan soykýrým ve Haçlý zihniyeti 

de çýkýþýný Ýspanya üzerinden yapmýþtýr. Ýspanya; iki medeniye- 

tin birbirine deðdiði hatta tokuþtuðu bir yüksek basýnç sahasý. Ýs- 

lâm Endülüs medeniyeti; sanat, týp, felsefe, astronomi, mimari 

ve matematikte ulaþtýðý zirveyle Avrupa Rönesansýný tetikleye- 

cek bir vakumu doðururken, ayný tarihlerdeki, Avrupa Hýristi- 

yan Medeniyeti; Engizisyon Mahkemelerinde bilginleri, sanatçý- 

larý ve özellikle kadýnlarý yargýlayýp ateþler üzerinde yakmaktay- 

dý. Endülüs'teki sanat ve medeniyet, diðerindeki baðnazlýk ve iþ- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ýspanya teknik inceleme gezisinden bir fotoðraf 
 
kence kabiliyetiyle baþ edemedi. Ve fakat, Endülüs yýkýlýrken ve 

yüzbinlerce kitabý kütüphaneleriyle birlikte yakýlýrken, küllerin- 

den yeni bir medeniyete analýk etti; Avrupa Rönesansýný doðurdu. 

Georgetown Üniversitesi hocalarýndan Prof. John Esposito; Baþ- 

bakanýmýz'ýn  Ýspanya  ile  birlikte  baþlattýðý  "Birleþmiþ  Milletler 

çerçevesindeki Medeniyetlerarasý Diyalog" projesini çok önemsi- 

yor.  Özellikle  11  Eylül'den  sonra  iliþkilerdeki  gerilimin  artmýþ 

olmasý, dünya geleceði açýsýndan ciddi bir tehdit arzetmekte. "Ýs- 

lâmofobi ya da Müslüman karþýtlýðý, en az antisemitizm kadar 

büyük bir tehdit haline gelmiþtir." diyor Esposito. Bu manada me- 

deniyetlerarasý diyaloðun baþlangýç olarak Ýspanya-Türkiye hat- 

týný  seçmiþ  olmasý  da  rastlantý  deðil.  Ýspanya,  Kristof  Kolomb 

üzerinden dünyaya taþýnan koloniyal ve emperyalist, bakýþ açý- 

sýnýn da bir anlamda limaný, Barcelona Limanýndaki heykeli hâ- 

lâ Amerika Kýtasýný gösteriyor. Kýtanýn yerlisi olan Azteklerden, 

Mayalardan bir tek iz bile yok. Bugün ve bu sayý milyonlara te- 

kabül ediyor, bir ýrk bile diyebiliriz ki; yeryüzünden katledilerek 

silinmiþ, kazýnmýþ. Türkiye Baþbakaný üzerinden temsil edilen 

doðulular ise, uluslararasý diyalog sürecine elbette hakiki katký- 

yý sunacak ajandalarý taþýyor. Bir ucu Viyana'lara kadar yürür- 

ken, diðer ucu Endülüs üzerinden Paris'in 40 km yakýnlarýna ka- 

dar uzandýðý halde, katliama yeltenmemiþ bir medeniyettir bah- 

settiðimiz. 

Geziyi tertip eden Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði'ne, 

koordinatör  Þahin  Sancar  ve  danýþman  Ýsmail  Yaþar  Bey'lere, 

bizleri büyük bir tahammül ve sabýrla toparlayýp bilgilendiren 

rehberimiz Kadir Demirci Bey'e ve yol arkadaþlarýma teþekkürle- 

rimi sunuyorum. Kurtuba'nýn kýrýk ama sabýrla direnen ellerin- 

den öptükten sonra, artýk "zil, þal ve gül" þiirini bir daha okuya- 

mam ben. 

 
*Sibel Eraslan’ýn köþesinden, Vakit Gazetesi 49 BÝRLÝK TEMMUZ 
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Ferizli, planlý 
geliþecek 

 

 
 
 
 
 

 
 
Ferizli Belediye Baþkaný Hüseyin Kaþkaþ, kendisi ile röportaj yapan MBB Genel Koordinatörü 
Y. Mimar Þahin Sancar'a kent mimarisine yönelik çarpýcý bilgiler verdi. Kaþkaþ, Avrupa'da 
bütün  kentlerin  meydanlarýnýn  olduðunu,  Türkiye'de  ise  insanlarýn  buluþabilecekleri  kent 
meydanlarýnýn  bulunmadýðýný  söyledi.  Kaþkaþ,  Ferizli’de  gerekirse  bazý  binalarýn  yýkýlarak 
kent meydaný haline getirileceðini belirtti. 

 

 
akarya'nýn  yeþil  ilçesi  Ferizli'nin  tarihi,  M.Ö.  13. 
yüzyýlda  Bebryka  adýyla  anýlan  kente  dayanýyor. 
Kent, tarih içerisinde sýrasýyla Bithynlerin, Lydialý- 

larýn, Mokedonyalýlarýn, Selevkoslarýn ve Roma'nýn dene- 
timi altýna girdi. Türkmenlerin bölgeye geliþi ise 11. yüz- 
yýl sonlarýna rastlar. Kurtuluþ Savaþý yýllarýnda Yunanlý- 
larýn  mezalimi  ile  tanýþan  Ferizli,  düþman  kuvvetlerine 
karþý  çete  savaþý  vermiþtir.  Cumhuriyet  döneminde  göç 
antlaþmalarýyla, Balkanlar’dan önemli miktarda nüfusun 
bu  beldeye  yerleþtirilmesiyle  birlikte,  130  haneli  Ferizli 
köyü oluþtu. 1960 ve 70'li yýllarda Karasu civarýndan ve 
Doðu Karadeniz'den göç alan Ferizli, 5000 nüfusu aþarak 
1991 yýlýnda ilçe oldu. Ferizli'nin nüfusu bugün 25 bini 

bulmuþ durumda. Sakarya'nýn bu yeþil beldesinin þimdi- 
ki  Belediye  Baþkaný  Hüseyin  Kaþkaþ…  MBB   Koordina- 
törü Y. Mimar Þahin Sancar, Baþkan Kaþkaþ ile Ferizli'nin 
geliþimi üstüne bir röportaj yaptý. 

 

Zemini saðlam 
 
Öncelikle sizi tanýyabilir miyiz? 
 

Ýsmim Hüseyin Kaþkaþ. Sakarya'nýn Ferizli ilçesinin bele- 
diye baþkanýyým. 15 yýl devlet memurluðu yaptým. Devlet 
memurluðunun  sonunda,  Aralýk  2003  tarihinde  devlet 
memuriyetinden istifa ettim ve belediye baþkanlýðýna ta- 
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Hüseyin Kaþkaþ kimdir? 
 

01.02.1968 yýlýnda Trabzon'un Araklý ilçesinde doðdu. Ýlkokulu Taþgeçit köyünde Orta ve Lise- 
yi Araklý Ýmam-Hatip Lisesi’nde, yüksek tahsilini ise Anadolu Üniversitesi Ýktisat Fakültesinde 
tamamladý. 1986 yýlýnda ailece Ferizli ilçesine yerleþti. 1989 yýlýnda Sakarya'da Diyanet teþki- 
latýnda göreve baþladý. 1992 yýlýnda Ferizli Mal Müdürlüðü'ne yatay geçiþ yaptý. Bu kurumda 4 
yýl Muhasebe memurluðu, 1 yýl da Mal Müdürü vekili olarak toplam 5 yýl görev yaptý. 

1997 yýlýnda Sakarya Valiliði Mahalli Ýdareler Kontrolörlüðü'ne atandý. 6 yýl belediyelerin 
teftiþ, denetim, soruþturma, iþ ve iþlemlerini yürüttü. 29 Aralýk 2003 tarihinde bu görevin- 
den istifa ederek Ak Parti'den Ferizli Belediye Baþkanlýðý’na aday oldu. 28 Mart 2004 Ma- 
halli Ýdareler Seçimleri’nde Ferizli Belediye Baþkanlýðý’na seçildi. Halen bu görevini yürüt- 
mektedir. Evli ve üç çocuk babasýdýr. 

lip oldum. Nasip, takdir. Milletimiz de takdir ve teveccüh 
gösterdi. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde seçilerek beledi- 
ye baþkaný oldum ve iki yýldan beri bu görevi yürütüyorum. 

 
Baþkaným, biz sizinle aðýrlýklý olarak Ferizli ilçesine dair, þe- 
hircilik, kentsel dönüþüm ve imar konularýyla ilgili konuþ- 
mak istiyoruz. Þöyle bir soruyla baþlayacak olursak;  Feriz- 
li'de þu an þehircilik ve imar konularýyla ilgili çalýþmalarýnýz, 
kentsel  dönüþüm  göz  önüne  alýnarak,  ne  þekilde  devam 
ediyor? Bu konuyla ilgili belediyenizde nasýl bir birim var? 
Kýsaca bundan söz edebilir miyiz?z 

 

Ýsterseniz  buna  girmeden  önce,  bu  vesileyle  Ferizli'yi, 
25.000  nüfuslu  ilçemizi  tanýtmak  isterim  müsaadenizle. 
Ferizli, Sakarya'nýn kuzeyinde, merkeze 3,5 km mesafe- 
de, konuya bir tepenin üzerine kurulmuþ, gerçekten güzel 
bir ilçe. En önemli özelliði, özellikle bu Marmara Depre- 
mi, asrýn depremi, felaketinden sonra  ortaya çýktý: Zemin 
saðlamlýðý. Bu anlamda da, Sakarya'da, zemini en saðlam 
bölge  Ferizli.  Tamamen  taþlýklardan  oluþuyor.  Bundan 
dolayýdýr  ki,  merkeze  22  km.  yakýn  olmasýna  raðmen, 
hamdolsun Allah'a, bir çizik bile yok. 

 

Aslýnda Adapazarý gibi, bu konuda çok zarar görmüþ bir 
bölge için de çok önemli bir özellik. 

Evet, çok yakýn bir mesafe, 22 km. 10 dakikada denize gi- 
riyorsunuz. Ve 16.000 nüfuslu bir ilçe. Belediye nüfusu 
bu. Köyleriyle birlikte 25.000 bin nüfuslu bir ilçe. Etnik 
olarak da, geniþ bir alt yapý bulunuyor. Balkanlardan ge- 
len muhacirler, Manav dediðimiz yerli halk ve Karadeniz 
kökenli  vatandaþlarýmýz.  Üç  etnik  köken  var.  Geniþ  bir 
mozaik. 

 
Peki, bu üç etnik kökenin buluþtuðu Ferizli'de, þehircilik ve 
imar noktasýnda nasýl bir yapýnýz var? 

Þimdi, þehircilik ve imar noktasýnda þöyle bir deðerlen- 
dirme  yapabiliriz.  Göreve  geldiðimizde  maalesef,  Feriz- 
li'nin imar planý yoktu. Yani þehircilik dendiðinde akla ne 
gelir? Ýmar gelir. Bu yoktu. Bir de Ferizli büyükþehir sýnýr- 
larý içerisinde olan bir ilçe. Ferizli 2000 yýlýnda büyükþe- 

hir sýnýrlarýna dahil oldu. Dolayýsýyla yýllýk ve beþ yýllýk 
imar planlarýnýn yapýlmasý gerekiyordu. Bunlar yapýlma- 
mýþtý. Biz göreve geldiðimizde, ev ödevimizi büyükþehir 
ile birlikte, güzel bir organizasyonla tamamladýk. Bu imar 
planlarýnýn 1/5000'i büyükþehir, 1/1000'i de, buna paralel 
olarak,  biz  yapmaya  baþladýk  ve  iþte  bundan  3  ay  önce 
bunun 1/5000'i bitti. Haziran ayýnda meclisde de bu pla- 
nýn  1/1000'ni  getiriyoruz.  Dolayýsýyla  Ferizli'nin  1/5000 
ve  1/1000'lik  imar  planlarýný  ve  nazým  imar  planlarýný 
yapmýþ  oluyoruz.  Tabiî  bu  ne  getiriyor?  Bu,  Ferizli'ye 
imarlý, planlý bir þehir getiriyor. Bu bittikten sonra, mec- 
listen, onaydan çýktýktan sonra… 
 

Toplu konutlar 
 
Onay süresiyle ilgili bir süreç var mý? 
 

Meclisten çýktýðýnda kesinleþmiþ oluyor. 
 
Evet, þimdiden hayýrlý, uðurlu olsun. Çok güzel bir geliþme 
olmuþ. Peki, depremden sonra Ferizli'nin önemi ciddi oran- 
da arttý o zaman. Ýnsanlarýn depremden sonra zemini sað- 
lam  bir  bölgede  yaþamak  istemeleri  çok  doðal.  Deprem 
sonrasýnda  herhangi  bir  yapýlaþma  oldu  mu?  Olduysa,  bu 
yapýlaþmada çarpýk yapýlaþma olarak tanýmlayabileceðimiz 
unsurlar var mý? 
 

Þimdi deprem sonrasýnda yapýlaþma olmadý. Çünkü imar 
planý  yapýlmamýþtý.  Yapýlaþma  olmadý  derken  kastýmýz 
þu: Bireysel bazda vatandaþlar ev yapmýþtýr. Ama büyük 
bazda 1/1000 ve 1/5000'lik imar planlarý yapýlmadýðý için 
böyle  bir  yapýlaþma  olmadý.  Þimdi,  biz  bu  5000  ve 
1000'lik  imar  planlarýnda,  mesela  toplu  konut  alanlarý 
ilân ettik. O bölgede toplu konutlar yapýlacak. Baþka hiç- 
bir þey yapýlmayacak. Belediye olarak böyle bir çalýþma- 
mýz var. Bunu TOKÝ yapabilir ya da belediye olarak biz 
yapabiliriz.  Yani  toplu  konutun  faydasý  þu:  Planlý,  pro- 
gramlý, imarlý bir þehir ortaya çýkacak. Orda önce altyapý- 
yý tamamlýyorsunuz. Sonra sit alanlarýný. Bu çok önemli. 
Þu anda Ferizli'de, imar deyince, þehircilik denince bana 
göre en çok kastedilen, yeþil alan olarak ayrýlmýþ hiçbir 
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yerin olmamasý. Sosyal bir alan olarak, yeþil bir 
alan olarak, maalesef böyle bir yerimiz yok. Bina- 
lar tamamen merkezde kümeleþmiþ ve oksijen al- 
makta  güçlük  çekiyorsunuz.  Ve  bu  binalar  da 
rastgele yapýlmýþ. Bir bakýyorsunuz, iki katlý bir 
bina. Ýki katlý binanýn yanýnda, hemen beþ katlý 
bir bina. Onu geçiyorsunuz tek katlý, ahþap bir bi- 
na. Ve þehrin merkezi burasý. 

 
Yani, bir bütünlüðü olmayan yapýlar topluluðu.. 

 

Bugün þehir dendiðinde akla ne gelir? Yani çeþit- 
li yerleþim birimleri var. Nedir bunlar? Köy, kasa- 
ba,  þehir.  Köy  ile  þehri  birbirinden  ayýran  en 
önemli  özellik,  þehrin  planlý  olmasýdýr.  Þehirler 
planlý yapýlmýþlardýr. 

 
Þehirler büyük boyutlu köyler deðildir, imar planla- 
rý yapýlmýþtýr. 

 

Evet. Belli bir program var. Nedir? Yeþil alaný ay- 
rýlmýþ. Denilmiþtir ki, þu kadar insanýn yaþadýðý bölgede, 
en az þu kadar yeþil alan olacak. 

 

Kent meydaný olmalý 
 

Kiþi  baþýna  düþen  yeþil  alan  miktarý(m2),  altyapýsý,  stan- 
dartlarý,  normlarý  olan  bir  program.  Peki,  bu  baðlamda, 
imar programý onaylandýktan sonra herhangi bir yýkým ya 
da kentsel anlamda merkezi bir müdahale söz konusu mu? 

 
Mutlaka olacaktýr. Kaçýnýlmazdýr bu. Hatta ben, þimdi Ýs- 
tanbul'dan Antalya'ya uçakla gelirken, tam da cam kena- 
rýna oturdum. Gelene kadar þehirleri seyrettim. Baktýðýnýz 
zaman uçaktan çarpýk yerleþme hemen gözüküyor. Diyo- 
rum  ki,  elimde  þöyle  sihirli  bir  kýlýç  olsa,  aþaðý  indiðim 
zaman  þurayý  kesip  atacaðým,  þurasý  kalacak.  Baktýðýnýz 
zaman tam çarpýk kentleþmeyi görüyorsunuz orada. Þim- 
di Ferizli'de bir ana caddemiz 
var.  Burada  bazý  binalar,  yo- 

 
 
 
Bir planlama neyi gerektiriyorsa, ona uygun hareket edile- 
cektir. Çok güzel. Ama keþke önce imar planý yapýlsa da on- 
dan sonra bu yapýlaþma olsa. Burada belediye baþkaný ar- 
kadaþlarýmýza çok büyük görev düþüyor. 
 

Ben bu göreve gelmeden önce, az önce de söylediðim gibi, 
devlet memuriyetinden geliyorum. Onun için, gönül arzu 
eder ki belediye baþkaný olacak arkadaþlarýmýz, þöyle üç 
beþ  yýl  devlet  memurluðu  tecrübesine  sahip  olsunlar. 
Çünkü, olabilir, vatandaþlar bizden her türlü talepte bulu- 
nabilir ama mutlaka bazý konularda katý olmak lâzým. Ka- 
nunlarý, yönetmelikleri, mevzuatý dikkate almak lâzým. 
 

 
Kamu yararý için, kiþilerin birtakým arzularý engellenebilir. 
 
Mutlaka! Yoksa bu kentleþme dediðimiz, þehirleþme de- 
diðimiz olay, bakýyorsunuz bir müddet sonra kendiliðin- 
den ortadan kalkýyor. Þimdi benim fen iþlerinde, çalýþtý- 
ðým arkadaþlarýma geldiðim günden beri özellikle söyle- 

diðim  bir  þey  var:  Arkadaþlar, 
vatandaþlar  kazmayý  vurduðu 

lun   ortasýnda   kalmýþ.   Yani 
þehrin  ortasýnda  bir  meydan 
yok. Avrupa ülkelerine gittiði- 
nizde   bütün   þehirlerin   bir 
meydanlarýnýn  olduðunu  gö- 
rürsünüz.   Ýnsanlarýn   sohbet 
edebileceði,   gezebileceði   bir 
meydaný  var.  Bizimkinde  ise 
bakýyorsunuz  sadece  bir  cad- 
de.. Mutlaka o plan uygulama- 

Ben  de  belediyeye  ters  bakýyordum 
ama þimdi anladým ki vatandaþýn bu 
konuda  bilinçlendirilmesi  gerekiyor. 
Oysa  vatandaþ,  her  þeyi  istediði  gibi 
yapabileceðini  düþünüyor.  Çarþýnýn 
göbeðinde, vatandaþ hiç kimseye da- 
nýþmadan,  kendi  kafasýna  göre  yýký- 
yor, yapýyor, boyuyor, stilini deðiþtiri- 
yor. Ama hiç belediyeye danýþmýyor. 

anda,   tepesine   bineceksiniz. 
Aksi  takdirde  temeli  attýktan 
sonra veya bir kat attýktan son- 
ra  geriye  dönüþü  yok.  Yýktýra- 
mazsýnýz,  geri  döndüremezsi- 
niz  ama  kazmayý  vurduðunda 
gittiðinizde  eðer,  bir  metre  o 
kazýklar,   içeriye   alýnacaksa 
alýrsýnýz. Dersiniz ki, bakýn þu- 
radan yol geçiyor, yoldan çek- 

ya  geçtiðinde,  bazý  binalarýn 
tamamý, bazý binalarýn bir kýsmý mutlaka yýkýlacak. 

me mesafesi burada bir metre ve bir metre daha içeriye 
çekin. Bunu yapýn. Ama temeli attýðýnda, hele de bir kat 
attýðýnda  artýk  geriye  dönüþü  çok  zordur.  Yani  biraz  da 

 



53 BÝRLÝK TEMMUZ 

  

  

 
 

küçük bir yerdeyseniz, küçük bir belediyedeyseniz, bura- 
da geri dönüþ çok zordur. Onun için mutlaka iþi baþta sý- 
ký tutmak lâzým. Biz, geldiðimizden beri buna dikkat edi- 
yoruz. Eðer vatandaþ, yeni bir bina yapacaksa mutlaka bi- 
ze gelir. Ama gelmediðinde de, bizim zabýtalarýmýz sürek- 
li kontrol halindeler, hemen gidiyorlar ve müdahale edi- 
yorlar.  Þimdi  vatandaþlarý  bilgilendirmek  gerekiyor.  Va- 
tandaþlar zannediyor ki, ben belediyeye gidersem, beledi- 
ye zorluk çýkartýr. Böyle yaparak aslýnda farkýnda olma- 
dan vatandaþ, kendi kendine zorluk çýkartýyor. Oysa bele- 
diyenin fen iþleri ya da imar iþleri ne için var? Oradaki mü- 
hendis arkadaþýn görevi zaten bu. Vatandaþ ev yapacak ol- 
duðunda, vatandaþa gidip, arsaya bakýp, imarýna bakýp di- 
yecek ki; arkadaþým sen evi þuraya yapabilirsin. Aksi takdir- 
de sormadýðý zaman, belki de vatandaþýn yeri de var. Belki 
de farkýnda olmadan kendine zarar veriyor. Belki biraz daha 
ileriye  koysa  olacak.  Ama  bu 
korkutulmuþluk,  ürkütülmüþ- 
lükle besleniyor. Zannediyor ki, 
belediyeye  gidersem,  belediye 

nacak, izin alýnacak. Bunu biliyordum ama bu kadar ince 

detayýn olduðunu bilmiyordum. Ve o zaman, ben de be- 

lediyeye ters bakýyordum ama þimdi anladým ki vatanda- 

þýn, bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Oysa vatan- 

daþ, her þeyi istediði gibi yapabileceðini düþünüyor. Çar- 

þýnýn göbeðinde, vatandaþ hiç kimseye danýþmadan, ken- 

di kafasýna göre yýkýyor, yapýyor, boyuyor, stilini deðiþti- 

riyor. Ama hiç belediyeye danýþmýyor. 
 

Aslýnda mülkiyet sahibi olarak, bu noktada kentsel tasarý- 
ma müdahale hakkýnýn da olduðunu düþünüyor ama maa- 
lesef yanýlýyor. 
 
Kesinlikle yanýlýyor. Özellikle imar konusunda yeni çýkan 
yasada diyor ki; Kaçak bina yapanlar, yapýlmasýna göz yu- 
manlar iki yýldan beþ yýla kadar hapis cezasýyla cezalandý- 
rýlacaklar. Daha önce de, sadece bu kaçak yapýya izin ve- 

ren belediye görevlileri sorum- 
luydu.   Sayýn   Baþbakanýmýz 
belediyecilikten   geldiði   için, 
bu iþi çok iyi biliyor. Bu yeni 

benim yakama yapýþacak, ben- 
den þunu bunu alacak vs. 

 

Belediyenin izni 
olmadan  kuþ  bile 
uçmaz 

 
Sayýn  baþkan  çok  teþekkür  edi- 

Avrupa ülkelerine gittiðinizde, orada 
bütün  þehirlerin  bir  meydanlarýnýn 
olduðunu   görürsünüz.   Ýnsanlarýn 
sohbet  edebileceði,  gezebileceði  bir 
meydan var. Bizimkinde ise bakýyor- 
sunuz sadece bir cadde.. 

çýkan  yasada,  bu  konular  net 
bir  þekilde  tanýmlanýyor.  Va- 
tandaþ, belediyeyi kaçak yapý- 
laþmaya zorluyor. Ha, öyle mi? 
O zaman bu iþin altýna, bu iþin 
sorumluluðuna,   vatandaþ   da 
girsin denildi. Þimdi vatandaþ 
bize geldiðinde biz diyoruz ki, 
bak   kardeþim,   burada   kaçak 

yoruz. Aslýnda genel hatlarýyla Türkiye'de birçok þehirde, bir- 
çok ilçede yaþanan ortak sorunlarý, çok açýk bir yüreklilikle ifa- 
de ettiniz. Ben burada son bir soruyla söyleþiyi tamamlamak 
istiyorum. Belediye baþkaný seçilmeden evvel, Ferizli'ye ve Fe- 
rizli ölçeðinde, kentsel dönüþüm, imar, þehircilik konularýnýn 
geneline, þu anda sizin Fen Ýþleri Müdürlüðü’nün yetki alanýn- 
da altýnda olduðunu ifade ettiðiniz bu faaliyetlere dair bakýþý- 
nýz nasýldý, þu anda nasýl? Ýki sene sizde neleri deðiþtirdi? 

 

180 derecelik bir fark oldu. Ýki yýl önce ben de bir vatan- 

daþ gibi düþünüyordum. Diyordum ki, "Hazýr yapýlmýþ bir 

bina, buna bir kat daha atsam ne olur?" Ya da; "Yani bu- 

rasý benim tapulu yerim, buraya belediye ne karýþýyor?" 

diyordum. Ama belediyenin tabir yerindeyse, izni olma- 

dan, belediye sýnýrlarý içerisinde kuþ bile uçamaz. Hele de 

imar konusunda hiç uçmamalý! Özellikle bende deðiþen 

þey þu oldu: Baktýk ki, imar konusunda ev yapacak oldu- 

ðunda, bina yapacak olduðunda, bunun rengine varýnca- 

ya kadar, stiline varýncaya kadar, zeminine vs. varýncaya 

kadar  bütün  her  þeyin  belediyenin  kontrolünde  olmasý 

gerektiðini, buraya gelince öðrendin. Tabiî ki ruhsat alý- 

bir bina yapýldýðýnda sen, ben, su idaresi, elektrik idaresi 
vs. herkes 5 yýl beraber içerde yatacaðýz. Yazýk günah de- 
ðil mi? Sen bunu, bize reva görüyor musun? Tabiî bu ko- 
nuda þöyle olmalý: Bütün belediyelerde, bu standart olma- 
lý. Diyelim ki, iki sýnýr, komþu belediye. Birisi geliyor di- 
yor ki, "Ya orasý A belediye, kimse orada kimseye karýþmý- 
yor. Yasa sadece burada mý geçerli?" Zaten birçoðu, benim 
gibi devlet memuriyetinden geldiði için kanun ve mevzu- 
atlardan  sýkýlmýþ  durumda.  Oysa  imar,  bir  þehrin  en 
önemli  özelliði  olmalý.  Göreve  geldiðim  zamandan  beri 
gittiðim her yerde binalara, þekillerine, stillerine, yüksek- 
lilerine  bakýyorum.  Þehir  düzenine  bakýyorum.   Hastalýk 
oldu bende. Þu otele geldik, buradan ne alabilirim, þehrime, 
ilçeme gittiðimde oraya neler götürebilirim, ne tür deðiþik- 
likler yapabilirim diye düþünüyorum. Veya park ve bahçe- 
lerde gezdiðimde, þunu biz de yapabiliriz diyorum. Ýþte bu 
yüzden þehir denildiðinde akla ilk gelen, imardýr. 
 
Evet:  Bunlar  imar,  þehir,  medeniyet  birbirinden  ayrýlamaz 
bir bütündür. Ferizli Belediyesi'ni, oranýn þartlarýný bizimle 
paylaþtýðýnýz, vakit ayýrdýðýnýz için çok teþekkür ediyoruz. 
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Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði’nin desteklediði ve katýlýmcýsý olduðu “Re- 
cycling Ýstanbul'06 Fuarý”nda konuþan Serkan Anýlýr, atýklarýný geri kazanan yaþam 
üniteleri (alt yapýsýz) hakkýnda bir konuþma yaptý. Fuara katýlan Anýlýr’ýn projesi atýk 
sorununa büyük oranda çözüm getiriyor. 

 
 
 
 

Altyapýsýz yaþam 
üniteleri 

 
 
 
 
 

armara   bölgesini   derinden   sarsan   17   Aðustos 
depremi, belediyelerin depremler konusunda ha- 
zýrlýklý olmalarý gerektiðini ortaya koydu. Yakýn- 

da Ýstanbul'da da büyük deprem bekleniyor. Deprem ol- 
duktan sonra, kentte kaos yaþanmamasý için altyapý üni- 
teleri hayati önem taþýyor. 

Ýþte bu probleme bir Türk DOÇ Dr. Serkan Anýlýr, ilginç 
bir yöntemle çözme fikrini ortaya atýyor: "Altyapýsýz Ya- 
þam  Üniteleri."  Serkan  Anýlýr,  Recycling  Ýstanbul  '06 
Fuarý’nýn “Yerel Yönetimlerde Atýk Yönetimi” oturumunda 
bir konuþma yaptý. Birliðimiz Genel Sekreteri Halil Ünlü’nün 
oturum baþkaný olduðu 1. oturumda konuþan Anýlýr’ýn anlat- 
týklarý, yerel yönetim temsilcilerinin ilgisini çekti. 

Genç Türk profesörü Anýlýr, fuardaki konuþmasýnda uzay 
istasyonlarýndan  esinlenerek  geliþtirdiði  "Altyapýsýz  Ya- 
þam Üniteleri" hakkýnda bilgi verdi. 

Deprem baþta olmak üzere herhangi bir afet durumunda, 
altyapý baðlantýlarý tamamen çökse bile, bir yýl boyunca 
hiçbir þebekeye baðlý olmadan elektrik, su ve ýsýnma ge- 
reksinimini karþýlayacak evlerin yapýlmasýna yönelik pro- 

jenin en önemli özelliði, geri dönüþüm teknolojilerine da- 
yanýyor  olmasý.  Proje,  Türkiye  gibi  deprem  kuþaðýnda 
olan ülkeler için çok büyük bir öneme sahip bulunuyor. 
 

Henüz 32 yaþýnda 
 

Yaptýðý  tasarýmlarla,  salonda  uzun  süre  alkýþlanan  Aný- 
lýr'ýn  projesini  gelecek  sayýya  býrakýp,  öncelikle  Anýlýr’ý 
tanýyalým isterseniz. 

Anýlýr, bir insanýn vizyonu olduðu takdirde neleri baþara- 
bileceðini gözler önüne seriyor. 

Serkan Anýlýr, 22 Mart 1973'te Almanya'nýn Köln kentin- 
de dünyaya geldi. Þu an 32 yaþýnda ve bekâr. Bir iþçi ai- 
lesinin 3 erkek çocuðunun en büyüðü. 
 

"Hayallerimi anlattýðýmda herkes gülüyordu." diyen Ser- 
kan Anýlýr, kendisine gülenlerin þimdi anlattýðý her proje- 
yi  dikkatlice  dinlediðini  söylüyor.  Ýdeallerin,  amaçlarýn 
ve  tutkularýn  birbirine  kenetlenmesidir  baþarý.  Anýlýr, 
ideallerini iyi saptayabildiði için baþarýlý. 

Ailesinin,  37  yýl  önce  iþ  nedeniyle  Almanya'ya  gitmesi, 
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Serkan Anýlýr, Recycling Ýstanbul'06 Fuarý'nda 
Altyapýsýz Yaþam Üniteleri’ni anlattý. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anýlýr'ýn yedi sene Almanya'da kalmasýný da beraberinde 
getirmiþ. 1981'e kadar Almanya'da ilköðretimine devam et- 
ti. Daha sonra, eðitimi için Bursa'ya akrabalarýnýn yanýna 
gelen Anýlýr, sýnavlarda ilk yüze girerek Bornova Anadolu 
Lisesi’ni kazandý. Ancak bir sene sonra, Bursa Anadolu Li- 
sesi’ne  dönüp  oradan  mezun  oldu.  1996  yýlýnda  Yýldýz 
Teknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi’nden mezun oldu. 
1997 yýlýnda ise Almanya Bauhaus Üniversitesi'nde yük- 
sek teknoloji mimarisi üzerine yüksek lisansa kabul edildi. 
Daha sonra stajýný 1997'de Avrupa Uzay Ajansý'nda yaptý 
ve  þu  an  dünya  yörüngesi  üzerindeki  Uluslararasý  Uzay 
Merkezi'nin (ISS) tasarýmýnda aktif rol aldý. 

 

Japonya'dan teklif aldý 
 

1999 Nisan ayýnda, Japonya'dan davet alarak Tokyo Üni- 
versitesi’ne doktora eðitimi için geldi. Ayný sene Kajima 
þirketinin tasarým bölümüne girerek Japonya'da yapýlma- 
sý planlanan 800 metre yüksekliðindeki DIB-200 binasý- 
nýn  tasarýmýný  yönetti.  Projenin  getirdiði  yanký  üzerine, 
2000  senesinde  NASA'nýn  'Uzay  Asansörü'  çalýþma  gru- 

buna davet edildi ve ayný senenin sonunda projenin baþý- 
na   getirildi.   “Uzay   Asansörü”   projesi   için   TAXA’da 
uzman ve öðrencilerden oluþan 58 kiþilik bir grubun baþý- 
na geçti. 
 

Uzayda  yapýlacak binalarýn 
tasarýmýný çiziyor 
 

Þimdi  uzayda  yapýlacak  binalarýn  tasarýmlarýný  çiziyor. 
Anýlýr, özel bir durum olmadýðý müddetçe ABD vatanda- 
þý  olmanýn  NASA'da  gerekli  þart  olarak  kabul  edildiðini 
vurguluyor. Þu an Japonya'da olduðu için sorun yaþama- 
dýðýný belirten Anýlýr, "Bu ileride benim için büyük bir so- 
run  olacak.  Sonuçta  verimli  olduðunuz  takdirde,  kimse 
sizin nereden geldiðinizle veya kimliðinizle ilgilenmiyor; 
ama kurallara göre sürekli kontratlarda ABD vatandaþlýðý- 
na geçmeniz gerekiyor. Ben henüz o aþamaya gelmedim, 
o kadar da uzun kalmayý düþünmüyorum." diyor. Amacý- 
nýn  NASA'da  ilk  aþama  bilgilerini  öðrenmek  olduðunu 
vurgulayan Anýlýr, böyle bir çalýþmanýn Türkiye'de yapýl- 

 



TEMMUZ  BÝRLÝK 56 

  

  

TEKNOLOJÝ 
 
 

masý halinde, Türkiye'ye ilk dönenler arasýnda yer alaca- 
ðýný belirtiyor. Anýlýr, ayný zamanda NASA'ya girmek için 
özel bir prosedürün olmadýðýný ve Türkiye'deki gençlere 
farklý araþtýrma gruplarý içinde kendilerini göstermelerini 
tavsiye ediyor. 

1991 yýlýnda Japon bilim adamý Sumio Ijima, karbon na- 
noteknolojisini  keþfettiðinde,  araþtýrmacýlar  bugüne  ka- 
dar hayal olarak görülen birçok projenin gerçekleþebile- 
ceðine dair ümitlendi. Çapý, saçýn onbinde biri kalýnlýðý- 
na sahip olmasýna raðmen, direnci ve hafifliði ile günü- 
müzün önemli araþtýrma konularýndan biri haline gelen 
karbon nanoteknolojisi araþtýrmalarýndaki son geliþmele- 
rin, ATA Projesi'ne uyarlanarak test edilip edilemeyeceði 
tartýþmalarýný gündeme getirdi. JAXA'nýn en önemli tek- 
noloji  programlarýndan  biri  olan  'güneþ  antenleri'  proje- 
sinde  de  kendi  grubuyla  anten  tasarýmlarýný  hazýrladý. 
Uydu ve antenler için hazýrlanan tasarýmlar, Bandai þir- 
keti tarafýndan çocuklar için oyuncak haline de getirildi. 

2004  senesinde  doktora  yýllarýnda  yazdýðý  '11.  Boyutta 
Uzay Teoremi' ile Cambridge Üniversitesi fizik ödülünü 
ve 2005 senesinde bilim teknoloji dalýnda Amerikan Þe- 
ref madalyasýný kazandý. Ayný konuda Japonya'da 'Uzayýn 
Dýþý' adlý ilk kitabýný hazýrladý. 

Ýkinci kitabý 'Guidebook'u Haziran ayýnda, üçüncü kitabý- 
ný (adý henüz netleþmedi) ise Eylül'de yayýnlayacak olan 
Anýlýr, ayný zamanda gelecek sene hem kitap hem de yö- 
netmen  Odtomo  Katsuhiro'nun  animasyon  haline  getir- 
meyi  planladýðý  'Evrim'  isimli  senaryosunu  da  hazýrla- 
maktadýr. Ayrýca Japon televizyonunda yayýnlanan 'Whi- 
teman'  (Beyaz  Adamlar)  programýnýn  sunuculuðunu  da 
üstlenmektedir.  70’ten  fazla  uluslararasý  yayýna  sahiptir 
ve Marquiz grubu tarafýndan yayýnlanan Yüzyýlýn Bilim 
Adamlarý ansiklopedisine de dahil edilmiþtir. 

 

ATA projesi nedir? 
 

ATA Projesi'nin özündeki hedef, yeryüzünden uzaya uza- 
nan bir kule kurup uzaya asansörle çýkmaktan öte, böyle- 
sine  bir  konseptin  ýþýðý  altýnda  bir  teknoloji  geliþtirme 
platformu kurmak ve yeni teknolojileri denemektir. 

Bir teknoloji platformu oluþturup, yeni teknolojileri dene- 
mek  ve  olmayanlarý  oluþturmak  ve  herkesin  hizmetine 
sunmak  olarak  da  tanýmlamak  mümkündür.  Ama  ATA 
projesini bu kadarýyla anlatmak doðru deðil tabiî ki. 

Nanoteknoloji dünyasýnda lider konumunda olan Japon- 
ya'da da karbon 'nanotube' malzemesinin dayanýmý üzeri- 
ne ATA Projesi'nde bir test çalýþmasý yapýlmýþtýr. 

"Kablolu  sistemlerde  tüm  dayanýmý  kuvvetli  kablolarla 
saðlamak yerine, týrmanma ve alçalma için gerekli enerji- 
leri lazer sistemlerle asansörün üzerine yerleþtirecek ýþý- 
ða hassas hücrelere yansýtmak üzerine bir çalýþma ATA 

ile devam etmektedir. 
 

Ayný þekilde, bu tür bir enerjiyi depolayacak bir batarya 
sistemi  olmadýðýndan,  bunun  çalýþmalarý  da  devam  et- 
mektedir. Grubumuz lazer enerjisini galyum arsenit top- 
layýcýlarla ýþýðý direkt voltaja çevirecek sistemler üzerinde 
de çalýþmaktadýr. 

Her aþamada burada üretilen veya denenen her teknoloji, 
uzay asansörünü yapmaktan öte, hayatýmýzýn baþka alan- 
larýnda   bize   baþka   þekillerde   kolaylýklar   saðlayacak 
yepyeni fikirler olarak geri dönecektir. ATA Projesi bugü- 
ne kadar baþardýðý 16 teknoloji transferi projesine yenile- 
rini ekleme hazýrlýklarý içindedir." 

Projenin adýnýn da ATA olmasý dikkat çekici. Serkan Aný- 
lýr, bu konuya iliþkin projenin neden isminin ATA oldu- 
ðunu açýklýyor: 
 

"Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak, onun sözlerini tekrar 
etmek deðildir. Onun ilke ve hedeflerini gerçekleþtirmek 
için kahvelerde deðil laboratuvarlarda sabahlamaktýr. Uy- 
gar uluslar dünyanýn fethine çýkarken, kendi aramýzda an- 
lamsýz tartýþmalarla vakit kaybetmek deðildir. Saçlarýmýzý 
bilimle kitaplarla aðartmaktýr. Araþtýrmalar yapmaktýr, 

ATA Projesi, O'nun adýný uzaya yazdýrmaktýr. Onun me- 
sajýný  uygulamaya  dökmek,  sýrf  kendi  ulusumuza  deðil, 
dünyadaki bütün uluslara barýþ ve dostluðun 21'inci yüz- 
yýlda uzaya açýlmanýn en önemli yolu olduðunu göstere- 
cektir." 
 

-   Yardýmcý doçent olarak Japon Uzay Havacýlýk Dairesi’ne 

tarihindeki ilk yabancý olarak kabul edildi. 
 

-   ‘Altyapýya  gerek  duymayan  yapýlar’  konseptini  kura- 

rak, uzay teknolojisinin yeryüzü teknolojisine transfe- 

riyle, doðal felaketler ardýndan insanlara yardým ve 3. 

Dünya ülkelerinde altyapýya gerek duymadan yaþama 

elveriþli üniteleri tasarlayarak doçentliðini aldý ve To- 

kyo   Üniversitesi’nin   Mühendislik   Fakültesi’nde   en 

genç ve tek yabancý öðretim üyesi oldu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 yaþýndaki genç bilim adamý 
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Ýstanbul’un raylý sisteminde yeni bir halka 

Taksim-Kabataþ 
arasý 110 saniye 

 

Ýstanbul’un ulaþým ve trafik sorununa 116 proje ile köklü çözüm sunan Büyükþehir 
Belediyesi, Taksim-Kabataþ Füniküler Sistemi'nin açýlýþýný Baþbakan Recep Tayyip 
Erdoðan'ýn da katýlýmýyla yaptý. Kabataþ ÝDO Ýskelesi önünde yapýlan açýlýþ törenine 
Baþbakan Erdoðan'ýn yaný sýra, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Kadir Top- 
baþ, Ýstanbul Valisi Muammer Güler, AK Parti Ýstanbul Ýl Baþkaný Mehmet Müezzi- 
noðlu, bazý ilçe ve belde belediye baþkanlarý, Büyükþehir bürokratlarý ve vatandaþlar 
da katýldý. Açýlýþý yapýlan Füniküler Sistem, Taksim-4. Levent Metro Hattý'ný Kaba- 
taþ'ta deniz ve raylý sistemle baðlýyor. 
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stiklal Caddesi ile Karaköy arasýnda 131 yýl önce hiz- 
mete giren Tarihi Tünel'in ardýndan, Ýstanbul'daki ve 
Türkiye'deki ikinci füniküler sistem olan Taksim-Ka- 

bataþ Füniküler Sistemi, Taksim ile Kabataþ arasýný sade- 
ce 110 saniyeye indirdi. Taksim ve Kabataþ olmak üzere 
iki istasyondan oluþan sistemde, karþýlýklý olarak halatlar- 
la hareket eden, 375 kiþi kapasiteli çift vagonlu iki araç 
yer alýyor. Sistemin hizmete girmesiyle, 544 metrelik tü- 
nelde 3 dakika sýklýkla saatte tek yönde 7 bin 500 kiþi ta- 
þýnmaya baþlandý. Taksim-Kabataþ arasýný sadece 1 daki- 
ka 50 saniyede kat edecek olan füniküler sistem, Büyük- 
þehir Belediyesi'ne 50 milyon YTL'ye maloldu. 

 

Temeli 2003 yýlýnda atýlan Füniküler Sistemi'nin hizmete 
alýnmasýyla, Ýstanbul Metrosu'nu (Taksim-4. Levent Met- 
rosu)  kullanan  yolcular,  istasyon  dýþýna  çýkmadan  füni- 
küler sisteme aktarma yapabiliyorlar. Ayrýca deniz yolu 
veya tramvay ile Kabataþ'a gelen yolcular, buradan Tak- 
sim'e, Taksim'den metro aðý ile Ayazaða veya Otogar ile 
Atatürk Havalimaný istikametine ulaþabiliyorlar. 

Yüzde  22  eðimle  inþa  edilen  Taksim-Kabataþ  Füniküler 
Sistemi, bu kadar yüksek bir eðimde çalýþabilecek en gü- 
venli, yatýrým ve bakým açýsýndan en ekonomik sistem ol- 
ma  özelliðini  taþýyor.  Yapý  Merkezi-Garaventa  Konsorsi- 
yumu tarafýndan inþa edilen sistem için 87 bin 300 met- 
reküp tünel kazýsý yapýldý, 25 bin 400 metreküp beton ile 
34 bin metrekare püskürtme beton döküldü, 4 bin 740 ton 
demir kullanýldý, 4 bin 550 metre 100 santimetrelik fore 
kazýk çakýldý ve 26 bin 590 metrekare su yalýtýmý yapýldý. 

 

Baþbakan Erdoðan: 
"Çaðdaþlaþmanýn adý budur…" 
Açýlýþ töreninde konuþan Baþbakan Recep Tayyip Erdo- 
ðan, Büyükþehir Belediyesi'nin her alanda çok önemli ya- 
týrýmlar gerçekleþtirdiðini söyledi. Büyükþehir'in ulaþým- 
da  yaptýðý  yatýrýmlara  dikkat  çeken  Baþbakan  Erdoðan, 
deniz otobüsü ve þehir hatlarý iskelelerini Ýstanbul'un gü- 
zel mimari üslubu içerisinde yenilediðini ifade etti. 

"Ýþte bu, çaðdaþlaþmanýn adýdýr." diyen Recep Tayyip Er- 
doðan, "Bu modern bir anlayýþýn adýdýr. Çaðdaþ olmak laf- 
la olmuyor. Ýcraat gerektiriyor, icraat. Bizim dönemimiz- 
de, aile albümlerindeki birkaç yakýnýnýn cebini düþünen 
kayýrmacý siyasete son verilmiþtir. Artýk sadece milletinin 
cebini düþünen bir iktidar iþ baþýndadýr. Çünkü bizim al- 
bümümüzde  birkaç  kiþiden  oluþan  fotoðraflar  deðil,  bi- 
zim  aile  albümümüzde  73  milyon  insanýmýzýn  fotoðrafý 
var.  Farkýmýz  bu.  Ýþte  bu  nedenle  biz  3-5  kiþinin  çýkarý 
için deðil, bütün vatandaþlarýmýzýn huzur ve refahý için 
çalýþýyoruz. Ýþte bu nedenle biz imtiyaz deðil, adalet üre- 
tiyoruz." diye konuþtu. 

 
 
 
 

 
 

Marmaray Projesi 12 þeritli 
otobana bedel! 
Ýstanbul'da  yaþayan  vatandaþlarýn,  öncelikli  sorunlarýnýn 
baþýnda ulaþýmýn geldiðini hatýrlatan Erdoðan, bu sorunu 
çözmek için bugüne kadar birçok önemli çalýþmanýn altýna 
yereli ve geneliyle imzalar atýldýðýný kaydetti. Deniz taþýma- 
cýlýðýnda,  Türkiye'nin  kabotaj  hattýnda  çalýþan  gemilere 
ucuz yakýt imkâný sunulduðunu hatýrlatan Baþbakan Erdo- 
ðan, bunun deniz taþýmacýlýðýnýn cazibesini artýrdýðýný ifa- 
de etti. 

Ýstanbul'un ulaþým sorununa son vermek amacýyla Mar- 
maray  Projesi'ni  baþlattýklarýný  ve  bu  projenin,  Türki- 
ye'nin en büyük ulaþým projelerinden biri olduðunu dile 
getiren Erdoðan, proje tamamlandýðýnda tek yönde saatte 
75  bin  yolcunun  taþýnacaðýný  hatýrlattý.  Bu  rakamýn,  12 
þeritli bir otoyolun taþýma kapasitesine eþit olduðunu vur- 
gulayan Erdoðan, "Bu da trafiðin nefes almasý, Ýstanbullula- 
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rýn Ýstanbul'un güzelliklerini daha çok yaþamasý demektir. 
Her þey Ýstanbul için, her þey Türkiye için!" diye konuþtu. 

Kendisinin, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý dö- 
neminde þehir hatlarý vapurlarýnýn kendilerine verilmesi- 
ni istediðini, fakat merkezi hükümetin vermediðini anla- 
tan Erdoðan, iktidara gelince þehir hatlarý vapurlarýný Bü- 
yükþehir Belediyesi'ne devrettiklerini hatýrlattý. "Bununla 
kalmadýk.  Belediye  baþkanlýðým  zamanýnda  yalvardým, 
yakardým. 'Ne olur gelin bize þu yakýtý ucuz verin. Vatan- 
daþý ucuza taþýyalým.' dedik. Vermediler. Ama geldik sade- 
ce ÝDO'nun deðil Kabotaj hakký içerisindeki tüm gemilere 
yüzde 65'e varan indirimler saðladýk." diyen Erdoðan, "Ni- 
ye yapýyoruz bunlarý? Biz istiyoruz ki halkýmýz ulaþýmýný 
çok daha ucuza yapsýn, deniz taþýmacýlýðýnýn cazibesi art- 
sýn."  þeklinde  konuþtu.  1950'lerden  sonra  uygulanmakta 
olan karayolu taþýmacýlýðýndaki politikalar sonucu, bugün 
yurtiçi taþýmacýlýðýnýn yüzde 94'ünün karayoluyla yapýlýr 
hale geldiðinin altýný çizen Erdoðan, þöyle konuþtu: 

"Bu nedenle ulaþým modlarý arasýnda büyük dengesizlik- 
ler oluþtu ve karayollarý üzerindeki bu trafik yýlda ortala- 
ma  3-5  bin  civarýnda  insanýmýzýn  ölümüne,  10  binlerce 
insanýmýzýn da yaralanmasýna veya sakat kalmasýna ne- 
den oluyor. Milyarlarca dolar maddi hasara neden oluyor. 
Hükümet  olarak,  geçmiþ  yýllarýn  ihmalini  telafi  etmeye 
çalýþýyoruz. Bunun için bir yandan þehirleri duble yollar- 
la  baðlýyoruz,  bir  yandan  da  KÖYDES  projesiyle  bütün 
köyleri yol ve suya kavuþturuyoruz." 
 

Bütçenin yüzde 65'i, ulaþýma 
gidiyor 
Törende  konuþan  Büyükþehir  Belediye  Baþkaný  Kadir 
Topbaþ da, Ýstanbul'un en önemli sorunu olan ulaþýmý so- 
rununu çözmek için raylý sistem, karayolu ve deniz taþý- 
macýlýðýnda yaptýklarý çalýþmalarý anlattý. Ýstanbul'un ya- 
týrýmlar nedeniyle þantiye haline geldiðini hatýrlatan Baþ- 
kan  Kadir  Topbaþ,  vatandaþlarýn  gösterdiði  anlayýþa  ve 
sabra teþekkür etti. Büyükþehir Belediyesi'nin bütçesinin 
yüzde 65'ini ulaþým yatýrýmlarýna ayýrdýklarýný ifade eden 
Baþkan Topbaþ, þöyle konuþtu: 

"Hedefimiz, Ýstanbul'un 500 kilometre raylý sisteme ulaþma- 
sýdýr. Bunun için 46 kilometrelik mevcut raylý sistem hattý- 
na, 72 kilometre daha ilave etmek için inþaat çalýþmalarýný 
hýzla sürdürüyoruz. 80 kilometre raylý sistemin projesini de 
bitirerek ihale aþamasýna getirdik. Bir kentin medeniyet se- 
viyesi, o kentteki toplu taþýma araçlarýnýn yaygýnlýðýyla doð- 
ru orantýlýdýr. Ýstanbul'u medeni bir þehir yapmak için, ge- 
ce gündüz demeden çalýþmaya devam ediyoruz." 

Kadir Topbaþ, açýlýþý yapýlan Taksim-Kabataþ Füniküler Sis- 
temi'ni diðer yatýrýmlarýn takip ettiðine dikkat çekti. Ýstanbul 
trafiðinin düðüm noktalarýný kavþaklar, yollar ve tünel yol- 
larla çözdüklerini belirten Topbaþ, "Ýstanbul'un en büyük so- 
runu olan ulaþým meselesini adým adým çözüyoruz." dedi. 

Törende konuþmalarýn ardýndan Baþbakan Recep Tayyip 
Erdoðan ve Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir 
Topbaþ ile beraberindekiler, kurdele keserek Taksim-Ka- 
bataþ Füniküler Sistemi'nin açýlýþýný gerçekleþtirdi. Daha 
sonra  Kabataþ'tan  Füniküler'e  binen  Baþbakan  Erdoðan 
ve Baþkan Topbaþ ilk seferi, basýn mensuplarýyla birlikte 
gerçekleþtirdi. 

Tam 110 saniye süren seyahatin ardýndan Taksim'e ula- 
þan  Erdoðan  ile  Topbaþ,  burada  Büyükþehir  Belediye- 
si'nin sualtýnda geri kazanýlan doðal yaþamý gün yüzüne 
çýkartmak için baþlattýðý "Ýstanbul'un Sualtý Yaþam Pro- 
jesi" kapsamýnda, denizaltýnda çekilen fotoðraflarýn yer 
aldýðý  serginin  açýlýþýný  gerçekleþtirdi.  Baþbakan  Erdo- 
ðan, sergide yer alan Ýstanbul'un sualtý fotoðraflarýný çe- 
ken  dünya  sualtý  fotoðraf  þampiyonu  Alptekin  Baloð- 
lu'ndan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý ve ziyaretçi defte- 
rini imzaladý. 
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stanbul,  gün  geçtikçe  festivaller  kentine  dönüþüyor. 1 adet Festival, 

ÝAyda ortalama 500, yýlda 10 binin üzerinde etkinliðin 
4 adet Yarýþma, gerçekleþtiði  Ýstanbul'da,  etkinliklerin  oraný  özellikle 

hafta  sonlarýnda  ciddi  bir  artýþ  gösteriyor.  Hafta  sonlarý 1 adet Dans, 
gerçekleþen etkinlik sayýsý 50'nin üzerine çýkýyor. Büyük 
kentlerde, hayatýn durduðu dönemler kabul edilen yazýn 1 Adet Tiyatro, 
bile bu rakam aþaðýya düþmüyor. Örneðin 7 Temmuz Cu- 
martesi gününe dönüp baktýðýnýzda, ayný gün içerisinde 

1 Adet Fuar, 
74  etkinliðin  gerçekleþtirildiði  görülüyor.  Tabiî  bu  raka- 10 adet Gezi, 
ma, daha mikro ölçekte yapýlan amatör sanat faaliyetleri 
dahil deðil. 7 adet Atölye, 

Peki! Bunlar ne tür etkinlikler. Bunun için yine 7 Tem- 21 adet Diðer (Resim, fotoðraf, heykel etkinlikleri). 

muz gününü örnek olarak seçelim ve oradan aktaralým: 
Bu rakama, düzenli tiyatro ve sinema faaliyetleri dahil 

13 adet Konser, deðil.  Artýk  düzenli  hale  gelen  sanatsal  faaliyetleri  de 

15 adet Sergi, eklediðinizde, ortaya ciddi bir rakam çýkýyor. 

SANAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanat 

Ýstanbul, Sanat Baþkenti olma yolunda 
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Caz'ýn baþkenti Beyoðlu 

 

u faaliyetler arasýnda, uluslararasý kabul edilebile- 
cek  önemli  organizasyonlar  da  var.  Bunlardan  bir 
tanesi, 5-16 Temmuz 2006 tarihleri arasýnda yapý- 

lan 13. Uluslararasý Ýstanbul Caz Festivali. Her yýl cazýn 
yaný sýra pop, rock, latin gibi deðiþik müzik türlerine de 
yer veren Uluslararasý Ýstanbul Caz Festivali,, bu yýl 13. 
kez gerçekleþtirildi. Caz Festivali, bu yýl özellikle iddialý 
caz  konserleri  ile  akýllarda  kaldý.  Vokal  cazýn  kraliçesi 
Diana Krall, 76 yaþýndaki piyanist Ahmad Jama, Careless 
Love albümü ile Türk dinleyecinin de çok sevdiði Made- 
leine  Peyrouþ,  Led  Zeppelin'in  müziðini  caz  ile  ustaca 
harmanlayan  Orchestre  Jazz,  bu  sene  Ýstan- 
bul'da çeþitli mekânlarda caz konserleri verdi- 
ler. 

Bu yýl, caz sadece Ýstanbul'da mekânlara hap- 
solmadý.  Caz  vapuru,  genç  caz  ve  sokak  kon- 
serleri ile caz faaliyetleri bütün Ýstanbul'a ya- 
yýldý. 

 

Yerebatan'da tasavvuf 
müziði 

stanbul, sadece modern sanatlara ev sahip- 

liði yapmýyor. Daha yerel týnýlar isteyenler 

için tarihi Eminönü yarýmadasýndaki Yere- 

batan Sarnýcý, temmuz ayýnda ev sahipliði yap- 

tý. Temmuz ayý içerisinde, Sarnýç'ta sema gös- 

terisi ve tasavvuf müziði konseri vardý. "Aþkýn 

sýnýrý,  kanunu,  kýyýsý  yoktur.  Aþk  bir  haldir; 

anlatýlamaz, yaþanýr. Aþk arýdýr, durudur, ma- 

nalara sýðmaz. Sen sus, aþk kendini anlatsýn!" 

Özünde "örnek olma" prensibi bulunan Mevle- 

vilik, ayný zamanda estetiði de içinde barýndý- 

rýyor. Bugün bütün dünyada büyük ilgi gören 

Mevlevilik  ve  sema  gösterisine,  yine  Ýstan- 

bul'daki yabancý turistler büyük ilgi gösterdi. 

Tüyap ve Biliþim Eurasia 
 

stanbul'daki  büyük  organizasyonlar,  bununla  elbette 

kalmýyor. Özellikle Eylül ve Ekim aylarýnda Ýstanbul'da 

festival ve fuar organizasyonlarýnda önemli artýþlar ola- 

cak. Bunlardan bir tanesi  Ekim ayýnda Tüyap Beylikdüzü 

Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþecek olan 25. Ýstan- 

bul Kitap Fuarý. Tüyap'ta gerçekleþtirilecek diðer bir etkin- 

lik 5-10 Eylül arasýnda Biliþim Eurasia. Ortadoðu'nun bili- 

þim  alanýndaki  en  etkili  fuarlarýndan  birisi  kabul  edilen 

Eurasia,  yurtdýþýndan  ve  yurtiçinden  binlerce  ziyaretçi 

aðýrlýyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brezilya  Kültür  Bakaný,  festival  kapsamýnda 
Harbiye Açýk Hava Tiyatrosu’nda bir konser 
verdi. 
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Kocaeli'de köyler 
tiyatro ile tanýþtý 

 
 
 
 
 

ocaeli   Büyük- 
þehir  Belediye- 

Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosma- 
noðlu ise konu ile ilgili þunlarý söyledi: "Sanat toplumun 
ruhu, can damarý, hayat akýþýdýr. Biz ilkleri yaþamayý se- 
viyoruz. Burada bir ilke imza attýk. Bu kentin her köþesi, 
her ferdi, sanatla tanýþsýn istiyoruz. Böyle bir projeyi ger- 
çekleþtirdiði için Ragýp Savaþ ve ekibine teþekkür ediyo- 
rum. Maalesef herkes, salonlara gidip oyun izleme þansý- 
na sahip deðil. Biz, onlarýn ayaðýna giderek, bu þansý on- 
lara vereceðiz. Unutmayalým ki dünya da bir sahnedir ve 
herkes rolünü oynamaktadýr. Herkes rolünü iyi oynasýn 
istiyoruz. Ýþte bu rollerde, tiyatro onlara eðitim verecektir. 
Onlara  sevmeyi,  barýþý,  yaþamayý,  tarihi  öðretecek;  düþ- 
manlýðý, pisliði, çirkinliði ortadan kaldýracaktýr. 17 Aðus- 
tos tarihinde Gebze'den yola çýkan Gezici Týr Tiyatrosu, 
bugüne kadar 30 köyü ziyaret ederek, tam 10 bin minik 
yüreðe tiyatro sevgisi taþýdý. Tiyatroya gidemeyen çocuk- 

si  Þehir  Tiyat- 
rolarý,   özellikle   köy 
ve  kasabalarda  yaþa- 
yýp,  çeþitli  nedenler- 
le  tiyatroya  gideme- 
yenlerin   ayaðýna   ti- 
yatro  götürüyor.  Bir 
týrýn  dorsesinin  sah- 
neye  dönüþtürülerek 
gerçekleþtirilen tiyat- 
ro ile köy ve beldeler 
dolaþýlýp,  yýl  boyun- 
ca    28    ayrý    yerde 
oyunlar    sahneleni- 
yor.  150  milyar  lira- 
ya mal olan týr tiyat- 
rosunda,   oyuncular 
hariç  8  personel  gö- 
rev yapýyor. 

Týr Tiyatrosu'nun 
mimarý  olan  Büyük- 
þehir  Belediyesi  Þe- 
hir  Tiyatrolarý  Genel 
Sanat Yönetmeni Ra- 

 

Fuar   alanýnda   Gezici   Týr   Tiyatrosu’nun 
tanýtýmý  yapýldýktan  sonra  “Savaþ  düþlerimi 
Çaldý”  isimli  oyun  tiyatro  severlerin  beðeni- 
sine sunuldu. 

gýp Savaþ, 10 yýllýk bir hayalini gerçekleþtirdiðini söyledi. 
Savaþ  "Salonlarda  oyun  izleme  imkâný  bulamayanlarýn 
ayaðýna gitmeye karar verdik. Bunun için bir ilke imza at- 
týk ve bu tiyatroyu yaptýk. Bizi izleyenlerden iki kiþi tiyat- 
rocu olursa, dünyanýn en mutlu insanlarý bizler olacaðýz. 
Oyunlarýmýz sadece çocuklar için deðil, büyükler için de 
olacaktýr." dedi. 

 

lara tiyatro götüren Büyükþehir Belediyesi'nin sahnesini 
ise tüm Kocaeli oluþturdu. 

Büyükþehir Belediyesi, geçen sezon içinde ayrýca yine hiç 
tiyatroya  gitmemiþ  binlerce  çocuðu  Süleyman  Demirel 
Kültür Merkezi'ne taþýyarak, gerçek bir tiyatro sahnesin- 
den oyun izlemelerini saðlamýþtý. 
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Resim yarýþmasý 
heyecaný 

 

 
 
 

mraniye Belediyesi, yaklaþan '13. Tantavi Þenlikle- 
ri'  etkinlikleri  çerçevesinde  gerçekleþtireceði  'Açýk 
Hava Resim Yarýþmasý'nda, dereceye giren ilk 3 ki- 

þiye 6 bin YTL para ödülü verecek. 
 

Ümraniye  Belediyesi'nin  geleneksel  olarak  düzenlediði 
Tantavi Þenlikleri, bu yýl 2 Temmuz-1 Aðustos tarihleri 

arasýnda, Ümraniye Tantavi Parký'nda yapýlýyor. Tantavi 
Þenlikleri kapsamýnda bu yýl "Açýk Hava Resim Yarýþma- 
sý"  da  düzenleniyor.  Açýk  havada  yapýlacak  yarýþmada, 
belediye  tarafýndan  Tantavi  Parký'na  konan  tuvallerde 
çalýþacak ressamlar, þenliðin ilk gününde baþladýklarý re- 
simlerini,  þenliðin  son  gününde  bitirecekler.  Resimleri 
deðerlendirecek olan jüri üyeleri ise, þenliðin son günün- 
de  dereceye  giren  ürünleri  belirleyecek.  Bu  yýl  ikincisi 
düzenlenecek olan yarýþmada, profesyonel ressamlar bi- 
rincilik  için  yarýþacaklar.  Birinciye  üç  bin,  ikinciye  iki 
bin, üçüncüye bin YTL para ödülü verilecek olan yarýþ- 
mada, mansiyon ödülü olarak da beþ yüz YTL ödül veri- 
liyor. Ümraniye Belediyesi, amatör yarýþmacýlar ve resim 
severleri  de  unutmuyor.  Zira,  belediyece  Tantavi  Par- 
ký'na  tuvaller  konularak  amatör  ressamlar  ve  resme  ilgi 
duyan vatandaþlara resim yapma imkâný sunulacak. Bu 
vesileyle, yetenekli fýrçalar da kendilerini gösterme fýrsa- 
tý yakalamýþ olacak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üsküdar'ýn “orta 
yeri sinema” 

 
 
 
 
 

sküdar  Belediyesi'nin  "Üsküdar'ýn  Orta 
Yeri Sinema" sloganýyla baþlattýðý kültür 
sanat etkinliði, "2. Üsküdar Sinema Gün- 

leri"  yapýldý.  10 Temmuz 2006 Pazartesi akþa- 
mý  saat  21:00'da  Yavuztürk  Mahallesi  Yavuz- 
türk   Ýlköðretim   Okulu   bahçesinde   baþlayan   etkinlik, 
Aðustos’un 12'sine kadar sürdü. Üsküdar Sinema Günle- 
ri,  bir  ay  boyunca  Üsküdar  mahallelerinin  tamamýnda 
gerçekleþtirilen  etkinlik,  Toygarhamza  Mahallesi,  Hilmi 
Çelikoðlu Ý.Ö. Okulu bahçesinde yapýlan film gösterimiy- 
le sona erdi. 

Etkinlik  kapsamýnda  ücretsiz  olarak  gösterilen  filmlerin 

ilki, Çaðan Irmak'ýn yönetmenliðini yaptýðý, usta oyuncu- 

lar  Çetin  Tekindor  ve  Fikret  Kuþkan'ýn  baþrollerini  pay- 

laþtýðý  sinemalarda  büyük  beðeni  toplayan  çok  ödüllü 

film "Babam ve Oðlum"... 

 
 
 
 
 
Sinema filmi gösterilen okullar: 
 

Yavuztürk Ýlköðretim Okulu, Sosyal Meskenler Ýlköðretim 

Okulu,  Yýlmaz  Soyak  Ýlköðretim  Okulu,  Nezahat-Ahmet 

Keleþoðlu  Ýlköðretim  Okulu,  4.  Murat  Ýlköðretim  Okulu, 

Zeynep  Kamil  Ýlköðretim  Okulu,  Çengelköy  Ýlköðretim 

Okulu,  Küplüce  Ýlköðretim  Okulu,  Nursen-Fuat  Özdayý 

Ýlköðretim Okulu, Kýsýklý Ýlköðretim Okulu, Ýcadiye Ýlköð- 

retim Okulu, Rasathane Ýlköðretim Okulu, Burhan Felek 

Lisesi, Rauf Orbay Ýlköðretim Okulu, Mehmet Akif Ersoy 

Ýlköðretim Okulu, Hilmi Çelikoðlu Ýlköðretim Okulu. 
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Ýstanbul Kültür 
Gezileri 

 
 

stanbul Büyükþehir Belediyesi Kültür A.Þ.'nin, Ýstan- 
bullulara þehrin kültürel mekânlarýný tanýtmak ve kül- 
türel  duyarlýlýk  oluþturmak  amacýyla  Sultanahmet, 

Beyoðlu,  Süleymaniye  ve  Fatih  bölgesinde  düzenlediði 
"Ýstanbul  Kültür  Gezileri",  1  Temmuz  Cumartesi  günü, 
Büyükþehir  Belediye  Baþkaný  Kadir  Topbaþ  tarafýndan 
açýlýþý yapýlarak baþlatýldý. 

 

Avrupa  Kültür  Baþkenti  seçilen  Ýstanbul,  dünya  mirasý 
çerçevesinde  deðerlendirilen  doðal,  kültürel  ve  mimari 
deðerleriyle, kültür turizmi çerçevesinde önemli bir önce- 
liðe sahip. Ancak, dünyanýn birçok ülkesinden insanlarýn 
ziyaret için geldiði Ýstanbul'a, bizzat Ýstanbul'da yaþayan 
Ýstanbullularýn gerek günlük koþuþturmaca gerekse bilgi 
eksikliði nedeniyle ziyaret oraný tatminkâr boyutlarda de- 
ðil. Bu eksikliði fark eden ve Ýstanbullular için öncelikli 
kültürel projeler geliþtiren Ýstanbul Büyükþehir Belediye 

si Kültür A.Þ., "Ýstanbul Kültür Gezileri" ile ciddi bir boþ- 
luðu  dolduracak  önemli  bir  hamle  gerçekleþtiriyor.  Bu 
amaçla yeni bir etkinlik olarak "Ýstanbul Kültür Günleri" 
projesini baþlatan Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kültür 
A.Þ., hazýrlanacak bir program çerçevesinde düzenlene- 
cek  gezilerle,  Ýstanbullulara  yaþadýklarý  kentin  kültürel 
mekânlarýný  tanýtacaðý  gibi,  bu  mekânlar  karþýsýnda  bir 
farkýndalýk ve duyarlýlýk oluþturmayý da hedefliyor. Ge- 
rek  Medeniyetler  Baþkenti  olan  Ýstanbul'da  yaþayan  Ýs- 
tanbullularýn, Ýstanbullu olma bilincini destekleyen, ge- 
rekse 2010 Avrupa Kültür Baþkenti olma yolunda birey- 
sel bir sorumluluk geliþtirmeyi hedefleyen bu proje kap- 
samýnda, Ýstanbul'un gezilecek mekânlarý belirli bölgele- 
re ayrýldý. 

Haftada  iki  gün  (Cumartesi,  Pazar)  olarak  planlanan  ve 
Sultanahmet,  Fatih,  Beyazýt  bölgelerinden  oluþan  Ýstan- 
bul Kültür Gezileri’nin amacý, Kültür Baþkenti’nin güzel- 
likleri  ile  Ýstanbullularý  buluþturmak.  Kültür  tarihçisi 
Dursun Gürlek ile birlikte ve Prof. Dr. Ümit Meriç'in da- 
nýþmanlýðýnda yapýlacak Ýstanbul Kültür Gezileri kapsa- 
mýndaki bölgeler ile ilgili bilgi ve baþvuru formu, ilgile- 
nenler  için  Büyükþehir  Belediyesi'nin  internet  sitesinde 
bulunuyor.  Ýstanbul  Kültür  Gezileri’ne  katýlým  ücretsiz 
olarak yapýlýyor. 
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Edirne Belediyesi’nin organize ettiði tarihi 
Kýrkpýnar 
güreþleri 
yapýldý 

limpiyatlardan sonra, dünya- 
nýn   en   eski   organizasyonu 
Tarihi   Kýrkpýnar   Güreþleri, 

bu yýl 645. kez yapýldý. Edirne Bele- 
diyesi'nin organize ettiði Kýrkpýnar'ý, 
bu yýl Þaban Yýlmaz kazandý. Þaban 
Yýlmaz, final müsabakasýnda Ekrem 
Yavuz ile karþý karþýya geldi. 7 daki- 
kalýk  puan  müsabakasýnda  rakibini 
"açýk  düþürerek"  yenen  Þaban  Yýl- 
maz,  baþpehlivanlýðý  kazandý.  Yýl- 
maz,  güreþ  sonrasý  Er  Meydaný'nda 
tribünlere koþarak peþrev çekti. 

Öte yandan Edirne Belediyesi de\ yaptýðý organizasyonla dikkatleri çekti. Güvenlik kameralarý ile bütün ilçeyi kontrol 
eden Belediye, hazýrladýðý rehberle ziyaretçilere de büyük kolaylýk saðladý. Tarihi Kýrkpýnar Güreþlerini izlemeye ge- 
lenler, doðal güzellikleriyle de ziyaretçilerine benzersiz anlar yaþattý. Farklý illerden güreþleri izlemeye gelenler baþta 
Selimiye olmak üzere pek çok tarihi eseri ziyaret etti. 

Bu arada güreþler öncesi konuþan 645. Tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri Aðasý Adem Tüysüz, Türkiye'nin 81 ilini adým 
adým gezdiðini ve yetkilileri Kýrkpýnar'a davet ettiðini belirterek, "Türkiye'yi hamur gibi yoðurdum, Kýrkpýnar olayý 
Türkiye'de bitmiþtir, artýk dünyaya açýlmalýyýz. Yaptýklarým, yapacaklarýmýn teminatýdýr." dedi. Edirne Belediye Baþ- 
kaný Hamdi Sedefçi de, Edirne'nin tarih ve kültür kokan bir þehir olduðunu kaydederek, "Ne mutlu ki her tarafý tarih 
kokan ve güzel insanlarýn yaþadýðý bu güzel þehirde, üçüncü kez belediye baþkanlýðý yapýyorum. Ne mutlu bana ki ben 
sizin belediye baþkanýnýzým." diye konuþtu. 

Konuþmalardan sonra yerli ve yabancý ekipler gösterilerini sundu. Bu yýl Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Yuna- 
nistan, Polonya, Bosna Hersek, Kosova ile ülkemizden ev sahibi Edirne, Adýyaman, Aydýn, Ýzmir, Gaziantep, Bursa, 
Keþan'dan yerli ve yabancý ekipler gelerek 645. Kýrkpýnar Haftasý'nda Edirne'nin konuðu oldu. Ekipler, Selimiye Mey- 
daný'nda ve Atatürk Anýtý'nda sahne alýp kendi ülkelerindeki ve yöresindeki kültürü\ oyunlarýyla Edirnelilere ve ken- 
te gelen diðer konuklara sundu. 

 

 
 

Kiraz Festivali 
Bu yýl 42.'si kutlanan, Tekirdað Kiraz Festivali etkinlikleri çerçevesinde gerçekleþtirilen ve geleneksel hâle gelen kiraz 
yarýþmasý, Sahil Anfi Tiyatrosu’nda geniþ çaplý bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Tekirdaðlý kiraz üreticilerinin, birbirin- 
den güzel ve lezzetli kirazlarýyla katýldýðý yarýþmada konuþan Vali Aydýn Nezih Doðan, kiraz festivali içinde yapýlan 
kiraz yarýþmasýna katýlan tüm üreticileri tebrik ederken, kiraz üretimine gereken desteðin verileceðini söyledi. Beledi- 
ye Baþkaný Ahmet Aygün ise, festivale adýný veren kirazýn Tekirdað için çok önemli bir ürün olduðunu belirterek, "Be- 
lediye olarak kiraz üreticilerinin her zaman yanýnda olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceðiz." dedi. Jürinin 
birinciyi seçmekte oldukça zorlandýðý kiraz yarýþmasý, siyah ve kýrmýzý olmak üzere iki kategoride gerçekleþtirildi. Kýr- 
mýzý kiraz dalýnda Atýlay Mercan birinci olurken, siyah kiraz dalýnda ise Abdullah Seyhan birinciliðe lâyýk görüldü. 
Yarýþmada dereceye girenlere çeþitli ödüller verildi. 
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Bursa Nilüfer'de yaz 
þenliði 

ilüfer  Belediyesi  tarafýndan  organize  edilen  7.  Yaz 
Þenlikleri,   Ýhsaniye   Meydaný'nda   yapýlan   Feridun 
Düzaðaç konseriyle baþladý. 

Konser alanýný dolduran 2 binin üzerindeki hayranýna, kendi 
þarkýlarýnýn  yaný  sýra  MFÖ  ve  Fikret  Kýzýlok  þarkýlarýyla da 
seslenen sanatçý, Nilüfer Belediyesi'nin yedi yýldýr düzenlediði 
bu þenliðe katýlmaktan onur duyduðunu belirtti. 

Feridun  Düzaðaç,  "Baþta  Belediye  Baþkanýmýz  olmak  üzere, 
bu konserlerin hazýrlanmasýnda emeði geçen herkesi tebrik et- 
mek gerekiyor. Kendimi dýþarýda tutarak söylüyorum, konser verecek herkes birbirinden deðerli sanatçýlardýr." dedi. 

 

Konserin sonunda sahneye çýkan Mustafa Bozbey, verdiði konser için Feridun Düzaðaç'a teþekkür ederken, "Bu sene- 
ki Yaz Þenliðimiz sizin sayenizde harika baþladý. Böyle de devam edecek." dedi. 

 

Gece geç saatlere kadar devam eden konserde, izleyenler eðlencenin doruðuna ulaþtýlar. 
 
 

Uluslararasý Bursa Festivali 
 
 

ursa'da, yýl boyunca eksikliði hissedilen kültürel ve sanatsal etkinlikleri yoðunlaþtýrýlmýþ bir biçimde, kentin ge- 
leneksel dokusuna uygun düþebilecek zaman ve ortamlarda kent halkýna sunmak, gitgide küçülen dünyamýzda 
evrensel bir kimlik kazanan sanatsal ve kültürel deðerlerin tanýnmasýný saðlamak, farklý sanatsal ve kültürel kav- 

ramlarý kaynaþtýrabilmek, zýtlýklardan yola çýkýlarak ortak bir dünya kültürü oluþturmak ve bu yolla dünya barýþýna 
katkýda bulunmak.  Ýþte bu ifadeler, Bursa’nýn en köklü geleneksel etkinliði olan Bursa Festivali’nin misyonunu anlat- 
maya yeter. Festival, ilk olarak 1962 yýlýnda düzenlenmiþ, 1988 yýlýndan itibaren de Bursa Valiliði ve Büyükþehir Be- 
lediye Baþkanlýðý öncülüðünde kurulan Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfý tarafýndan organize edilmeye baþlandý. 
1990 yýlýndan beri 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen festival tarihleri, 2001 yýlýnda 1 Haziran- 
12 Temmuz olarak deðiþtirildi. 

 

Büyükþehir Belediyesi'nin düzenlediði 45. Uluslararasý Bursa Festivali'nin final gecesinde sahne alan ve ilk kez Bur- 
salý sanatseverlerle buluþan dünyaca ünlü keman virtüözü Vanessa Mae, olaðanüstü tarzýyla herkesi büyüledi. Festi- 
valin finalinde muhteþem bir geceye imza atan baþarýlý sanatçýya, konserinde 16 kiþilik orkestrasý eþlik etti. 

Sahnede kimi zaman bir klasik müzik sanatçýsý, kimi zaman bir rock sanatçýsý ve kimi zaman da bir pop yýldýzý izle- 
nimi veren Mae, aslýnda hepsinin karýþýmýndan oluþan kendine özgü tarzý ve eþsiz yorumuyla, farklý bir dünya starý 
olarak konserin sonunda herkesin beðenisini kazandý. Kemanýyla klasik eserlere farklý yorumlar getiren sanatçýnýn, 
kendi düzenlemeleri de hayranlarý tarafýndan ilgiyle takip edildi. 

 
 

Gökkuþaðý Sirki, Susurluk'ta 
usurluk Belediyesi, ilçe sakinlerine farklý bir hizmet sundu. 6-7-8 Haziran tarihlerinde Gök- 

kuþaðý  Sirki,  ilginç  gösterileriyle  Susurluk  ilçesindeydi.  Palyaçolar,  ateþbazlar,  sihirbazlar, 

eðitimli köpekler, dev piton yýlanlarý ve iguanalar, Susurluk halkýnýn karþýsýnda maharetleri- 

ni sergilediler. Akýllarda aný olarak kalacak eðlenceli ve muhteþem gösteriler, Susurluk Belediye- 

si'nin katkýlarýyla sergilendi. 
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Baðcýlar Belediyesi’nin eðitim hamlesi 
 

 
 

aðcýlar   Beledi- 
yesi,  hem  kül- 
türel   hem   de 

sosyal  faaliyet  anla- 
mýnda önemli bir ba- 
þarýya  imza  attý.  Be- 
lediye, Baðcýlar'da 
yaþayan, okuma-yaz- 
ma  bilmeyen  16  bin 
kadýna   okuma-yaz- 
ma kursu verdi. Geç- 
tiðimiz   aylarda   dü- 
zenlenen  bir  törenle 

sertifikalarýný alan kadýnlar, artýk kendi iþlerini kendileri 
görebiliyorlar.  Türkiye'de,  neredeyse  bir  ilçenin  nüfusu 
kadar bir nüfusa okuma yazma öðreten Baðcýlar Belediye- 
si, bu seferberliði yaklaþýk bir yýl önce baþlatmýþtý. 

Belediye, kurslara baþlamadan önce, tüm sivil toplum ör- 
gütleri  ve  kamu  kuruluþlarýnýn  desteðini  almak  için  ye- 
mekli  toplantý  düzenledi.  Daha  sonra  Baþbakan  Recep 
Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan, Milli Eðitim Baka- 
ný Hüseyin Çelik, Ýstanbul Valisi Muammer Güler, Ýstan- 
bul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn katýl- 
dýðý bir törende, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Baðcýlar Beledi- 
yesi bir protokol imzaladý. Ýmzalar atýldýktan sonra Baðcý- 
lar  Belediyesi,  yoðun  bir  duyuru  kampanyasý  baþlattý. 
Billboardlarda  ve  el  ilanlarý  ile  bütün  Baðcýlar’a  ulaþan 
belediye,  okuma-yazma  seferberliði  için  900  eðitimciyi 
görevlendirdi.  600  öðretmene  de  yetiþkin  eðitimi  için 
"Eðitici Eðitimi" desteði saðladý. 

 

Baþarýlýlar ödüllendirildi 
 

Bu arada, üstün baþarý gösterip sýnýflarýnda ilk üçe giren 
her kursiyere buzdolabý, çamaþýr makinesi vs. gibi ödüller 
verileceði, aralarýndan da 3 kiþiye çekiliþle 3 ev verileceði 
bildirildi. Belediyeden çeþitli gerekçelerle yardým alanlar- 
dan,  okuma-yazma  bilmeyip  de  katýlmayanlara  ise  yar- 
dýmlarýn kesileceði duyuruldu. Ayrýca çalýþmalarý gözden 
geçirmek ve gerekli kararlarý almak için 25 kiþilik profesyo- 
nel bir ekip oluþturuldu. Böylece, Baðcýlar'da Emine Erdo- 
ðan, Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik, Ýstanbul Valisi ve 
Büyükþehir Belediye Baþkaný’nýn katýldýðý büyük bir tören- 
le okuma-yazma kursu açýldý. 

12 Þubat 2005 yýlýnda iki aylýk bir çalýþmadan sonra tam 
16000 vatandaþ ayný anda kurslara baþladý. Dört ay süren 
bu  kurslarda,  600  sýnýf  açýldý.  600  öðretmen  görev  aldý. 
Hafta sonlarý aðýrlýklý olmak üzere toplam 96 saat ders iþ- 
lendi. Okuma-yazma kurslarýna katýlan kursiyerlerin her 
türlü ihtiyaçlarý, belediye tarafýndan karþýlandý. 
 

Bahaneler ortadan kaldýrýldý 
 

Belediye, ayrýca okuma-yazma kursuna gelememe nedeni 
olarak, çocuklarýný gösterenler için de bir çözüm buldu. 
Masraflarý, Baðcýlar Belediyesi'nden karþýlanan bir anao- 
kulu açýldý. Belediyenin özel hastanelerle yapmýþ olduðu 
anlaþmalar  çerçevesinde,  4500  kursiyer  bilgisayarlý  göz 
taramasýndan  geçirildi.  Derslerinde  baþarýlý  olan  4000 
kursiyere Sultanahmet, Miniatürk gezisi ve boðaz turu dü- 
zenlendi. Sanat dünyasýndan Haluk Levent, Mine Çayýroð- 
lu gibi birçok ünlünün destek vermiþ olduðu bu projede 
görev alan Milli Eðitim Bakanlýðý çalýþanlarýna ve müftü- 
lük  çalýþanlarýna  da  hediyeler  verildi.  Kurslarýn  tamam- 
lanmasýndan sonra, kurs açýlan tüm okullarda ödül ve ser- 
tifika törenleri düzenlendi. Son olarak 22 Kasým-30 Kasým 
tarihleri arasýnda Taksim metrosunda "16 bin Gururlu An- 
neden Baþkana Mektuplar" sergisinin açýlýþýyla birinci etap 
dönemi kapandý. Kursun ikinci etabý ise 7200 kiþinin katýlý- 
mýyla yeniden devam etti. 
 

Dünyaya bilgi yön veriyor 
 

Özellikle kadýnlarýn okuma-yazma öðrenmemek için bir- 
çok  mazeretlerinin  olduðunu  belirten  Baðcýlar  Belediye 
Baþkaný  Feyzullah  Kýyýklýk,  kendilerinin  bu  mazeretleri 
ortadan kaldýrdýðýný söyledi. "Çocuðum var, gelemem." di- 
yene  ana  sýnýf  açtýklarýný  ifade  eden  Kýyýklýk:  "Dünyaya 
yön veren milletlerin, en kýymetli hazinesi bilgidir. Eðer 
yarýnýn güçlü Türkiye'sini inþa etmek istiyorsak, gelecek 
nesillerimizi yetiþtirecek annelerimizin okur-yazar olma- 
sý þarttýr. Büyük medeniyetler kurmuþ bir milletin fertle- 
ri olarak bizlere düþen görev, bir an önce bilgi toplumu 
olma yolunda büyük mesafe kat etmektir. Bunun ilk adý- 
mý  okur-yazar  olmaktýr.  Bütün  büyük  yolculuklar,  ilk 
adýmla baþlar. Açtýðýmýz okuma-yazma kurslarý ile bu ül- 
kenin  medeniyet  yolculuðuna  katkýda  bulunduðumuza 
inanýyoruz." 
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AKADEMÝ 
KAYITLARI 
BAÞLADI 

 

Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði Yerel Yönetimler Akademisi 2006 yýlý güz 
dönemi eðitimleri için kayýtlarý baþlattý. Ýlk ders 9 Eylül cumartesi günü yapýlacak. 

 
 
 

ürk  belediyeciliðinin  geliþmesine  en  çok  katký 
veren    kurumlardan    biri    olan    Marmara    ve 
Boðazlarý Belediyeler Birliði yýllardan beri büyük 

bir özveri ve özenle sürdürdüðü eðitim faaliyetlerini yeni 
eðitim döneminde de sürdürüyor. 'Marmara'da kent yöne- 
timi seferberliðini baþlatan Yerel Yönetimler Akademisi, 
Marmara Bölgesi'nin yeni yerel yönetim vizyonunu oluþ- 
turmaya  devam  ediyor.  Hedef,  Avrupa  Birliði  sürecinde 
çaðdaþ bir kent yönetimi... 

29  Mayýs  2005  Pazar  günü  Baþbakanýmýz  Recep  Tayyip 
Erdoðan'ýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen bir törenle eðitime 

baþlayan Akademi'ye ülkemizin önde gelen akademisyen- 
leri  ve  uzmanlarý  katkýda  bulunuyor.  Öncelikli  olarak 
Ýstanbul'daki  Büyükþehir,  ilçe  ve  belde  belediye  meclis 

üyelerine   hizmet   vermekte   olan   Yerel   Yönetimler 

Akademisi, sonraki dönemlerde de diðer üye 
belediyelerin   meclis   üyelerine   ayný   hizmeti   sunmayý 

hedefliyor.  20  Aðusros  2006'da  kayýtlarýn  baþlayacaðý 

Yerel  Yönetimler  Akademisi'ne  katýlmak  isteyenler  iki 
grup seçeneði içerisinden tercih yapabiliyor: 

I. GRUP (Cumartesi Grubu) Baþlangýç Terihi: 09 Eylül 2006 
 
II. GRUP (Pazar Grubu) Baþlangýç Tarihi: 10 Eylül 2006 
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2006 YILI AKADEMÝ 2. DÖNEM PROGRAMI 
TARÝH SAAT EÐÝTÝMÝN ADI 

09.09.06 Cumartesi 10.00 - 10.55 KAMU YÖNETÝMÝ VE ETÝK 
11.10 - 12.05 KAMU YÖNETÝMÝ VE ETÝK 
12.20 - 13.15 LÝDERLÝK 

 
 

10.09.06 Pazar 
13.30 - 14.25 LÝDERLÝK 

16.09.06 Cumartesi 10.00 - 10.55 BELEDÝYECÝLÝÐE GÝRÝÞ 
11.10 - 12.05 BELEDÝYECÝLÝÐE GÝRÝÞ 
12.20 - 13.15 TÜRKÝYE'NÝN YÖNETÝM YAPISI 

 
 

17.09.06 Pazar 
13.30 - 14.25 TÜRKÝYE'NÝN YÖNETÝM YAPISI 

 
23.09.06 Cumartesi 

 
10.00 - 10.55 

 
SÝYASET BÝLÝMÝ VE TÜRKÝYE'NÝN SÝYASÝ YAPISI 

 
11.10 - 12.05 

 
SÝYASET BÝLÝMÝ VE TÜRKÝYE'NÝN SÝYASÝ YAPISI 

12.20 - 13.15 KÝÞÝSEL ÝMAJ VE BEDEN DÝLÝ 

 
 
 

24.09.06 Pazar 

13.30 - 14.25 KÝÞÝSEL ÝMAJ VE BEDEN DÝLÝ 
 

30.09.06 Cumartesi 
 

10.00 - 10.55 
 

TÜRK BELEDÝYE TARÝHÝ 

11.10 - 12.05 TÜRK BELEDÝYE TARÝHÝ 
12.20 - 13.15 YEREL YÖNETÝM VE SÝYASET 

 
 

31.09.06 Pazar 
13.30 - 14.25 YEREL YÖNETÝM VE SÝYASET 

 
07.10.06 Cumartesi 

 
10.00 - 10.55 

 
HUKUK DEVLETÝ VE ÝNSAN HAKLARI 

 
11.10 - 12.05 

 
HUKUK DEVLETÝ VE ÝNSAN HAKLARI 

 
12.20 - 13.15 

 
KENTLEÞME VE KENT SOSYOLOJÝSÝ 

 
 
 
 

08.10.06 Pazar 

 
13.30 - 14.25 

 
KENTLEÞME VE KENT SOSYOLOJÝSÝ 

14.10.06 Cumartesi 10.00 - 10.55 BELEDÝYENÝN YÖNETÝM YAPISI 
 
 

15.10.06 Pazar 

 
 

11.10 - 12.05 

 
 

BELEDÝYENÝN YÖNETÝM YAPISI 

NOTLAR: 

1- Dersler 09 Eylül 2006 Cumartesi günü baþlayacaktýr. 

2- Ýlk dönemin Ramazan ayýna tekabül ettiði için yalnýzca iki modül oluþturulacak ve dersler Cumartesi 
ve Pazar günleri yapýlacaktýr. 

3- Her ders, 55 dakika sürecek, teneffüsler 15 dakika olacaktýr. 

4- Her ders gününde dört ders saati olacak ve iki farklý ders görülecektir. 
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BÝRLÝK’TEN HABERLER 
 
 
 
 
 

Birlik’ten 
Haberler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ýstanbul'da AB 
için iþbirliði: 
AB Platformist 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ýstanbul  Valiliði'nin  öncü- 
lüðünde  AB  -  Platformist 
adlý  bir  platform  kuruldu. 
Ýstanbul  Büyükþehir  Bele- 
diyesi,  AB  ile  Ýliþkiler  ve 
Tanýtým Müdürlüðü'nün 
sekreteryasýnýn   yürüttüðü 
bu oluþumun toplantýsýnýn 
üçüncüsü  MBB  binasýnda 
gerçekleþtirildi. 

vrupa Birliði, gerek halkta ge- 
rekse de özel sektör ve kamu 
kurumlarý   arasýnda   en   çok 

gündemde  olan  konularýn  baþýnda 
gelmektedir.  Bu  nedenle,  pek  çok 
kurum ve kuruluþ, Avrupa Birliði ile 
ilgili  konularda  faaliyetler  düzenle- 
yip  hem  kurum  içinde  hem  de  ku- 
rum  dýþýnda  insanlarý  bilinçlendir- 
mek  için  yoðun  çaba  sarf  etmekte- 

dir. Koordinasyon eksikliðinin doðurduðu sorunlarý aþmak ve kurumlarýn sa- 
hip olduðu tecrübeleri paylaþarak, AB konusundaki çalýþmalarý daha iyi bir 
seviyeye ulaþtýrmak amacýyla, Ýstanbul Valiliði'nin öncülüðünde AB-Platfor- 
mist adlý bir platform kurulmuþtur. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi AB ile Ýliþ- 
kiler ve Tanýtým Müdürlüðü'nün sekreteryasýný yürüttüðü bu oluþum, Ýstan- 
bul'da  bulunan  merkezi  idare,  yerel  yönetimler,  özel  sektör  ve  sivil  toplum 
alanlarýnda faaliyet gösteren kurumlarý her ay bir araya getirmektedir. Plat- 
form, 2006 Þubat ayýnda ilk toplantýsýný yapmýþ ve daha sonraki aylarda, bir 
üyesinin ev sahipliðinde toplanmýþtýr. 
 

AB-Platformist  toplantýsýnýn  üçüncüsü,  birliðimizin  ev  sahipliðinde  28  Nisan 
2006 Cuma günü MBB binasýnda gerçekleþtirildi. Birlik genel sekreteri Halil Ün- 
lü'nün yaptýðý AB ve yerel yönetimler üzerine yaptýðý deðerlendirmenin ardýn- 
dan, Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Fikret Kasapoðlu "Ýstanbul'da Ýyi Yönetiþim" baþ- 
lýklý projesini  platform üyeleriyle paylaþtý. Üyelerimizden Zeytinburnu Beledi- 
yesi'nin ev sahipliðinde gerçekleþen haziran ayý AB-Platformist toplantýsýnda, 
ilkin Ýstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Ýhracatçý Birlikleri (ÝTKÝB)  AB-Proje Di- 
rektörü Ahmet Ülgenerk, kurumlarýnýn yürütmekte olduðu projeyi tanýtan bir 
sunum yaptý. Toplantýnýn ilerleyen bölümlerinde, platformun geleceði üzeri- 
ne üyeler, fikirlerini bildirdiler. Platformun önümüzdeki dönemde, kurumsal 
bir kimlik kazanmasýnýn, bu alanda yapýlan çalýþmalar açýsýndan hangi avan- 
taj ve dezavantajlarý beraberinde getireceði tartýþýldý. 
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BÝRLÝKTEN HABERLER 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birlik Eðitim Seminerleri 
 

 
MBB, eðitimde kalitenin önemli olduðunu ve bu kalitenin doðru tespit edilmiþ alanlarda, uzman kiþilerce, doðru öl- 
çekteki insan topluluðuna, doðru ve kaliteli mekânlarda ulaþtýrýlmasýný kendine ilke edinmiþtir. Bu ilke doðrultusun- 
da çalýþmalarýný sürdüren Birliðimiz, gerek yurtdýþý gerekse yurtiçinde düzenlemekte olduðu eðitim çalýþmalarýna/se- 
minerlerine hýzla devam etmektedir. Bu baðlamda, Birliðimiz’in Ocak-Eylül 2006 arasýnda gerçekleþtirmiþ ve gerçek- 
leþtirecek olduðu eðitimler aþaðýda sunulmuþtur. 

 

T.C. Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði Nisan-Kasým 2006 Eðitim Seminerleri 
 

Tarih  
Yer Katýlýmcý Belediye / 

Kurum 
 

Eðitim Türü 
 

27-29 Ocak 2006  
Bolu  

Zeytinburnu Belediyesi 5018  Sayýlý  Kamu  Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanunu,  Analitik  Bütçe  ve  Tahakkuk 

Esaslý Muhasebe. 
 

4-5 Þubat 2006  
Antalya  

Bayrampaþa Belediyesi 5018  Sayýlý  Kamu  Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanunu,  Analitik  Bütçe  ve  Tahakkuk 

Esaslý Muhasebe. 
17-19 Þubat 2006 Armutlu Zeytinburnu Belediyesi 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi , Kontrol Kanunu ve Stratejik Plan 
18-19 Þubat 2006 Ýstanbul Aðaç A.Þ Hakediþ 
2-5 Mart 2006 Kýbrýs Ümraniye Belediyesi Kiþisel Geliþim ve Kurumsal Ýletiþim/Stres Yönetimi 

 
9-10 Mart 2006  

Ýstanbul  
MBBB Genel 5018  Sayýlý  Kamu  Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanunu,  Analitik  Bütçe  ve  Tahakkuk 

Esaslý Muhasebe. 
10-12 Mart 2006 Bursa Küçükçekmece Belediyesi Kiþisel Ýletiþim ve Yönetim Teknikleri 

 
14-16 Mart 2006  

Bursa  
MBBB Genel 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslý Muhasebe. 
16-19 Mart 2006 Kýbrýs Sarýyer Belediyesi Liderlik Yaklaþýmlarý ve Yerel Yönetimler 

 
21-23 Mart 2006  

Bolu  
MBBB Genel 5018  Sayýlý  Kamu  Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanunu,  Analitik  Bütçe  ve  Tahakkuk 

Esaslý Muhasebe. 
31 Mart -02 Nisan 2006 Armutlu Baðcýlar 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu 
7-9 Nisan 2006 Armutlu Bahçelievler 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Stratejik Plan 
14-16 Nisan 2006 Armutlu Baðcýlar 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu 
17-20 Nisan 2006 Kýbrýs ÝSKÝ Kiþisel Geliþim ve Kurumsal Ýletiþim/Stres Yönetimi 
18-21 Nisan 2006 Kapadokya-Nevþehir MBBB Genel Belediyelerde Kültür ve Turizme Ýliþkin Görev ve Yetkiler 
21-23 Nisan 2006 Armutlu Bahçelievler 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu ve 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
23-25 Nisan 2006 Bursa MBBB Genel Kurul Genel Kurul Eðitimi 

 
02-3 Mayýs 2006  

Ýstanbul-ÝSKÝ Tesisleri  
ÝSKÝ 5018  Sayýlý  Kamu  Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanunu,  Analitik  Bütçe  ve  Tahakkuk 

Esaslý Muhasebe. 
 

04-5 Mayýs 2006  
Ýstanbul-ÝSKÝ Tesisleri  

ÝSKÝ 5018  Sayýlý  Kamu  Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanunu,  Analitik  Bütçe  ve  Tahakkuk 

Esaslý Muhasebe. 
07-12 Mayýs 2006 Ýspanya MBBB Genel Teknik Ýnceleme ve Yurtdýþý Temas Ziyareti 

 
18-21 Mayýs 2006  

Palandöken/Erzurum  
ÝSKÝ/Yönetici 5018  Sayýlý  Kamu  Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanunu,  Analitik  Bütçe  ve  Tahakkuk 

Esaslý Muhasebe. 
28- 31 Mayýs 2006 Antalya MBBB Genel Kiþisel Geliþim ve Kurumsal Ýletiþim/ Halkla Ýliþkiler 
28 Mayýs- 2 Haziran 2006 Ýspanya MBBB Genel Teknik Ýnceleme ve Yurtdýþý Temas Ziyareti 

 
09 Haziran- 16 Eylül 2006  

Bodrum/MUÐLA  
Kadýköy Belediyesi Yeni  Belediye  Mevzuatý,  5018  Sayýlý  Kamu  Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanunu  ve 

Norm Kadro Ýlke ve Standartlarý 
19-22 Haziran 2006 Kýbrýs MBBB Genel Norm Kadro ve Stratejik Planlama 
23-30Haziran 2006 Çin MBBB Genel IFAT-ÇÝN 2006 Fuarý Teknik Ýnceleme ve Yurtdýþý Temas Ziyareti 
30 Haziran - 2 Temmuz 
2006 Kartepe/KOCAELÝ Yakuplu Belediyesi Kiþisel Geliþim ve Kurumsal Ýletiþim 
25-30 Temmuz 2006 Batý Karadeniz& Galatya MBBB Genel Belediyelerde Kültür ve Turizme Ýliþkin Görev ve Yetkiler 
10-20  Eylül 2006 Orta Asya MBBB Genel Teknik Ýnceleme ve Yurtdýþý Temas Ziyareti 
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BÝRLÝKTEN HABERLER 

 

 
 
 

Çin Halk 
Cumhuriyeti 
teknik 
inceleme ve 
yurtdýþý 
temas 
programý 

 
 
 
 
 
 
 

Marmara ve Boðazlarý Bele- 
diyeler  Birliði,  23-30  Hazi- 
ran  2006  tarihlerinde,  Pe- 
kin,  Hong  Kong  ve  Shang- 
hai'ý   kapsayan   Çin   Halk 
Cumhuriyeti  yurt  dýþý  te- 
mas  programýný  gerçekleþ- 
tirmiþtir.  Geziye,  belediye 
baþkanlarý,  meclis  üyeleri 
ve  yerel  yönetim  ailesinin 
elemanlarý katýldý. 

erel yönetim 
hizmetlerini 

ü s t l e n m i þ  
olan   belediyeleri- 
mizin,    þu    anda 
hizmet   vermekte 
olduklarý kentlere, 
beldelere daha ka- 
liteli,   daha   etkin 
bir þekilde hizmet 
verebilmeleri için, 

Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði'nin (MBB) bir dizi etkinliðine devam 
etmektedir. Bu etkinlikler arasýnda, kýsa zamanda belki de en yoðun ve en çar- 
pýcý olanlarý, teknik inceleme ve yurt dýþý temas programlarý olarak karþýmýza 
çýkmaktadýr. 

Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði, 23-30 Haziran 2006 tarihlerinde, Pekin, 
Hong Kong ve Shanghai'ý kapsayan Çin Halk Cumhuriyeti yurt dýþý temas pro- 
gramýný gerçekleþtirmiþtir. Belediye baþkanlarý, meclis üyeleri ve yerel yönetim 
ailesinin elemanlarý olarak katýldýðýmýz bu gezide, hem tarihi ve kültürel hem de 
teknolojik ve çaðdaþ yönetim uygulamalarýný görme imkâný bulmuþ olduk. 

Genel itibariyle Çin Halk Cumhuriyeti, özellikle Japonya'dan sonra Kore, Ma- 
lezya gibi Uzakdoðu'nun hýzla kalkýnmakta olan ülkeleri arasýnda yer almakta- 
dýr. Bu anlamda bu gezi vesilesiyle hem tarihin derinliklerinden gelen kültürel 
bir zenginliðe sahip medeniyeti hem de son 10-15 sene içerisinde yapmýþ ol- 
duðu atýlýmlarla kalkýnmakta ve geliþmekte olan ülkelere örnek model teþkil 
eden ülkeyi ve yerel yönetim sistemlerini inceleme ve görme fýrsatý bulduk. 

 

Dünyanýn en büyük meydaný 
 

Pekin'e genel olarak baktýðýmýz zaman, 1368 yýlýndan 1911 yýlýna kadar kök- 
lü bir tarihi geçmiþ birikimine ev sahipliði yapan (24 ayrý imparatorluk hane- 
danýna ev sahipliði yapmýþtýr), Yasak Kent'ten dünyanýn en büyük meydaný 
olan Tianenmen Meydaný'na kadar birçok tarihi ve kültürel motifi içerisinde 
barýndýran þehirlerinden bir tanesiyle karþýlaþmaktayýz. 

Bunun ötesinde Pekin, son yýllarda, özellikle son beþ sene içerisinde, üstlen- 
miþ olduðu ticaret, finans ve turizm merkezi adaylýðýný da hakkýyla yerine ge- 
tirebilmek için çok sayýda yeni binaya, iþ, alýþveriþ ve ticaret merkezine ev sa- 
hipliði yapmakta; kentin hemen her yerinde hýzla yükselmekte olan yapýlar, 
bu sürecin bir iþaretçisi olarak karþýmýzda durmaktadýr. Bu baðlamda Pekin 
þehrinin genel olarak gezilmesi esnasýnda, bizlerin dikkatini çeken birkaç ye- 
rel yönetim özelliðine þahit olduk. Bunlardan birincisi; Ýstanbul'un da arala- 
rýnda bulunduðu olimpiyat þehirleri adaylýðý sürecinde, 2008 yýlýnýn birinci 
kenti olan Pekin'in olimpiyatlarla ilgili girmiþ olduðu hazýrlýk sürecini yakýn- 
dan görme imkânýmýzýn olmasýydý. Bu çerçevede kentin bütün tarihi ve turist- 
ik yerleri, büyük ve önemli bir restorasyona tâbi tutulmuþtur. Kentin ayný za- 
manda olimpiyat organizasyonu için gerekli olan bütün yapýlarý, kentsel do- 
natýlarýnýn da yapýmý son hýzla devam etmektedir. Bu baðlamda, genel olarak 
bilgi aldýðýmýz Pekin Olimpiyat Projesi ve yine Çin'de bulunan dünyanýn en 
büyük barajý olan Üç Kuyu Barajý, aslýnda bu kadar geniþ bir yüzölçümüne ve 
kalabalýk bir nüfusa sahip olan ülkenin, dev projeleri nasýl gerçekleþtirdiðine 

 
 
 
 

TEMMUZ  BÝRLÝK 72 



  

  

 
 
 
 
 
 

dair önemli bir örnek teþkil etmektedir. Aslýnda Çin, bu 
tarz büyük projelere kendi tarihsel birikimi içerisinde hiç 
de yabancý deðildir; çünkü yine program dahilinde ziyaret 
ettiðimiz ve bilgi aldýðýmýz Çin Seddi de bundan yüzlerce 
yýl önce meydana getirilmiþ, günün teknolojik imkânlarýy- 
la çözülmüþ büyük bir proje olarak kendini ortaya koymak- 
tadýr. 5000 km'yi aþkýn bir yapýyý oluþturabilmek, o günün 
þartlarý içerisinde ve o yapýyý sürekli olarak ülke güvenliði- 
ni  saðlayacak  þekilde  ortaya  koymak  da  büyük  bir  proje 
olarak anýlmayý hak etmektedir. 

 

Halk etkinlikleri 
 

Hemen akabinde; þu anda vizeyle girilebilen, Çin'in hem 
içinde hem dýþýnda yer alan, tarihsel birikimden ziyade, 
Uzakdoðu'nun çok önemli bir ticari limaný, bir finans mer- 
kezi konumundaki Hong Kong'da, gökdelenlerden oluþan 
bir kent panoramasý gözlemlemiþ olduk. Özellikle Kawlo- 
non Repulse Körfezi ayný zamanda Victoria Tepesi'nden 
görülen þehrin silüeti, son derece farklý ve dar bir yüzölçü- 
müne  sahip  sýðdýrýlmýþ  çok  sayýda  yapý  stoku  ve  bunlar 
içerisinde barýnan bir nüfusu gözler önüne sermekteydi. 
Bununla  birlikte  7  milyon  nüfuslarýyla  20  milyon  gibi, 
Türkiye'nin yaklaþýk bir yýlda çektiði turist miktarýný  tek 
baþýna çekebilen Hong Kong, aslýnda örnek alýnmasý gere- 
ken birçok uygulamayý da bünyesinde barýndýrmaktadýr. 

Bu baðlamda, kentsel ve yerel yönetim uygulamalarýna ör- 
nek teþkil edeceðine inandýðýmýz Okyanus Parký, gezimizin 
önemli bir duraðý olmuþtur. Okyanus Parký, topografik ola- 
rak çok uygun olmasa da, dar bir alana kurulmuþ ve içeri- 
sinde çok farklý kültürleri, aktiviteleri barýndýran gerçek bir 
çekim  merkezi  olarak  kendisini  ortaya  koymaktadýr.  Bu- 
nun dýþýnda yine ekibimizle beraber bir gökdelenin son ka- 
týnda yediðimiz öðlen yemeði, aslýnda hem kentin panora- 

masýnýn hem de o kenti oluþturan binalarýn turizme nasýl 
kazandýrýlacaðýný,  nasýl  bir  artýya  dönüþtürüleceðine  dair 
iyi bir örnek teþkil etmiþ oldu. Hong Kong gezimizin önem- 
li bir parçasý da, adalar arasýnda yer altýndan iletiþim sað- 
lanarak ulaþýmýn denizin altýndan veriliyor olmasýydý. 
 

IFAT 2006 Çevre Teknolojileri Fuarý 
Çin Halk Cumhuriyeti Teknik Ýnceleme ve Yurt Dýþý Te- 
mas Programý'nýn son ayaðý olan Shanghai kýsmýnda, bir 
yandan  IFAT  2006  Çevre  Teknolojileri  Ýhtisas  Fuarý'nýn 
görülmesi ve gezilmesi öte yandan da, Shanghai'ýn bizle- 
re sunduðu teknik þehircilik ve mimari anlamda birikim- 
lerini deðerlendirme fýrsatý bulduk. 

Shanghai, aðýrlýklý olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin ken- 
di öz kaynaklarýyla, kendi öz deðerleriyle oluþturmaya ça- 
baladýðý; âdeta Hong Kong'a rakip olmasýný arzu ettiði bir 
ticaret ve finans merkezi hüviyeti arz etmekteydi. Shang- 
hai'ýn hemen yanýnda bulunan ve Çin'in en büyük ýrmaðý 
olan Gök Irmaðý'nýn denize baðlantý saðlamasý, deniz ký- 
yýsýnda olmayan Shanghai'ý ciddi bir liman ve uluslarara- 
sý ticaret merkezi hüviyetine büründürmektedir. 
 

Aslýnda  merkezi  idarenin  yani  Çin  Halk  Cumhuriye- 
ti'nin,  Shanghai  Belediyesi'yle,  Shanghai  yerel  yöneti- 
miyle  el  ele  vererek  oluþturmaya  çalýþtýrdýðý  ve  þehrin 
âdeta ülkenin sembol kentlerinden birisi olmasý için gös- 
terdikleri  gayret,  neticelerini  vermeye  baþlamýþ  durum- 
dadýr.  Çünkü,  þu  anda  aralarýnda  dünyanýn  dördüncü 
büyük  binasýnýn  da  bulunduðu  çok  sayýda  gökdelen,  iþ 
ve  alýþveriþ  merkezleri,  konferans  ve  kongre  salonlarý, 
Shanghai  kentini  donatan  ciddi  kentsel  artýlar  olarak 
kendini ortaya koymaktadýr. Bu anlamda ekibimizin þe- 

hir içerisinde hem tarihi Yu Yuan Bahçe- 
leri gibi, Jade Tapýnaðý gibi Shanghai'ýn bin- 
lerce  yýldan  süzülerek  günümüze  ulaþan 
kadim  Çin  kültürüyle  tanýþmasýný,  bunlarý 
bizzat yerinde incelemesini bir yandan da, 
son derece yüksek teknolojik binalarla, alan- 
larla donatýlmýþ Shanghai kentinin iki yüzü- 
nü de deðerlendirme þansý bulmuþlardýr. 

Genel   itibariyle   baktýðýmýz   zaman   Çin 
Halk Cumhuriyeti gezisi, Türkiye'den me- 
safe olarak son derece uzak olmasýna rað- 
men  uygulamalar  anlamýnda  iyi  ve  kötü 
örneklerin  bir  arada  bulunduðu,  bizlere 
de bir mukayese yapma þansý vermesi açý- 
sýndan  verimli  geçtiðini  düþündüðümüz 
bir gezi olarak tamamlanmýþtýr. 
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Büyükþehir 
Belediyesi'ne 
"Norm Kadro 
ve Stratejik 
Planlama" 
eðitimi 

armara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði,  19-22 Haziran 2006 tarihleri 
arasýnda   birliðimize   üye   belediyeler   ve   Ýstanbul   Büyükþehir 
Belediyesi  Ýktisadi  Teþekkülleri'ne  yönelik  olarak,  Kýbrýs'ta  "Norm 

Kadro ve Stratejik Planlama" konulu bir eðitim semineri düzenledi. Yapýlan 
bu eðitim seminerine 66 kiþi katýldý. 

20  Haziran  2006  Perþembe  günü  baþlayan  eðitim  seminerinin  açýlýþ  konuþ- 
masýný, Birlik Baþkan Vekili Feyzullah Kýyýklýk yaptý. Açýlýþtan sonra seminerin 
ilk bölümü olan "Stratejik Planlama" konusu, Marmara Üniversitesi Öðretim 
görevlisi Recep Bozlaðan'ýn sunumlarýyla katýlýmcýlara aktarýldý. 

21 Haziran 2006 tarihinde, eðitim seminerimizin ikinci bölümü olan "Norm 
Kadro Uygulamalarý" konusu ise, Sakarya Üniversitesi öðretim görevlisi Prof. 
Dr.  Musa  Eken  tarafýndan  anlatýldý.  Norm  kadrolara  iliþkin  esas  ve  usuller 
belirlenirken, nelere dikkat edilmesi gerektiði üzerinde önemle durularak bu 
konu  üzerinden  çalýþanlarýn,  konu  üzerinde  itinayla  davranmalarý  gerektiði 
vurgulandý.  Bu  baðlamda  Prof.  Dr.  Eken,  "Bu  yönetmelik,  ülke  düzeyinde 
insan  gücü  kaynaklarýnýn  yerinde  ve  verimli  kullanýmýný  saðlayarak,  çalýþ- 
malarýn niteliðini çaðdaþ normlara yükseltecektir." diyerek sözlerini özetledi. 

 
 
 
 

Halkla iliþkiler 
ve etkili 
konuþma 
eðitimi 

 
 
 
 
 
Üyelerini  her  anlamda  ge- 
liþtirmeyi hedefleyen MBB, 
birlik   üyesi   belediyelerin 
yöneticileri için "Halkla 
Ýliþkiler ve Etkili Konuþma" 
eðitim semineri düzenledi. 

armara ve Boðazlarý Beledi- 
yeler Birliði tarafýndan, 
"Halkla   Ýliþkiler   ve   Etkili 

Konuþma"  konulu  bir  eðitim  semi- 
neri   düzenlendi.   Antalya   Beldi- 
bi'nde düzenlenen seminere; Birliðe 
üye   belediyelerin   baþkan,   baþkan 
yardýmcýsý, meclis ve encümen üye- 
leri, genel müdür, genel müdür yar- 

dýmcýlarý, daire baþkanlarý, birim müdürleri, özel kalem müdürleri, yönetici 
asistanlarý,  halkla  iliþkiler  müdürleri  ve  ilgili  personel  katýldý.  28-31  Mayýs 
2006  tarihleri  arasýnda  Rixos  Hotel'de  gerçekleþtirilen  seminerin  eðitimcisi 
Enver Seyitoðlu'ydu. 
 

Seminer programýnýn ilk günkü oturumunda Enver Seyitoðlu "Fonetik Diksi- 
yon, Güzel Konuþma, Beden Dili" konularý hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. 
Pratik uygulama biçiminde geçen sunum, katýlýmcýlarýn da Seyitoðlu ile aktif 
iletiþim kurmalarýyla sunum, kiþi ve genel ölçülerde daha faydalý geçti. Seyitoð- 
lu, özellikle kiþiler arasýndaki iletiþim sorunlarý üzerinde durarak, doðru ve 
kolay bir iletiþim için kendimize sormamýz gereken sorulara deðindi. Ayrýca 
iyi bir iletiþim için iyi bir dinleyici olmamýz gerektiðini önemle vurgulayan 
Seyitoðlu, konuþma kadar dinlemenin de önemli bir unsur olduðunu belirtti. 

Seminer programýnýn ikinci oturumunda Seyitoðlu, "Hitabet ve Davranýþ Sa- 
natý" üzerinde durdu. Sadece anlatmakla kalmayan Seyitoðlu, ayný zamanda 
katýlýmcýlarý da sahneye davet ederek, kiþilerin grup önünde konuþma fobile- 
rini yenmeleri hususunda pratik uygulama yaptýrdý. 

Eðitim sonunda, MBB Þirket Koordinatörü Þahin R. Sancar ve Eðitimci Enver 
Seyitoðlu tarafýndan katýlýmcýlara sertifikalarý takdim  edildi. 
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Ýspanya 
yurtdýþý temas 
ve inceleme 
programý 

 
 
 
 
 
MBB, Ýçiþleri Bakanlýðý 
Mahalli Ýdareler Genel Mü- 
dürlüðü, Ýstanbul Valiliði 
iþbirliði ile Ýspanya'ya 
"Teknik Ýnceleme ve Yurt- 
dýþý Temas" programý ger- 
çekleþtirdi. 

BB, Ýçiþleri Bakanlýðý Mahal- 
li Ýdareler Genel Müdürlüðü 
ile Ýspanya'ya "Teknik Ýnce- 

leme  ve  Yurtdýþý  Temas"  programý 
gerçekleþtirdi. Marmara ve Boðazlarý 
Belediyeler Birliði "Teknik Ýnceleme 
ve Yurtdýþý Temas" konusunda, bir- 
liðimize üye belediyelerin baþkanla- 
rý,  baþkan  yardýmcýlarý,  meclis  ve 
encümen  üyeleri,  genel  müdür,  ge- 

nel müdür yardýmcýlarý, daire baþkanlarý, birim müdürleri ve ilgili personeli- 
ne yönelik bir gezi programý düzenledi. Bu "Yurtdýþý Temas ve Ýnceleme" pro- 
gramý, Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü ve Birliðimizin iþ- 
birliðiyle gerçekleþtirildi. 

07-12 Mayýs 2006 tarihleriyle, 28 Mayýs 2006 - 02 Haziran 2006 tarihleri ara- 
sýnda gerçekleþtirilen bu Yurtdýþý Temas Programýna toplam 180 kiþi katýldý. 

Gezi süresince Ýspanya'nýn Barcelona, Malaga, Granada, Cordoba, Sevilla, To- 
ledo ve Madrid kentleri gezilerek incelemeler yapýldý. Endülüs'ten kalan paha 
biçilemez sanat eserleri ve bozulmadan korunan tarihi dokunun ihtiþamý in- 
celendi. Ýspanya kentlerinin yerleþim planlarý, þehirleþme anlayýþý, temizliðe 
verilen önem, tarihi dokularýný turizme açma yöntemleriyle Ýspanya ekonomi- 
sine  kazandýrma  biçimleri,  ülkemizde  her  biri  bir  yerel  yönetim  biriminde 
yetkili olan katýlýmcýlarýmýza iyi bir örnek teþkil etti. 

Katýlýmcýlar, yapýlan bu "Teknik Ýnceleme ve Temas Programý"ndan dola- 
yý ufuklarýnýn daha da açýldýðýný ve son derece memnun kaldýklarýný ifade 
ettiler. 

 
 
 
 
 

ÝSKÝ'ye 
Erzurum'da 
seminer 

 
 
 
 
ÝSKÝ'ye  "5018  Sayýlý  Kamu 
Mali  Yönetimi  ve  Kontrol 
Kanunu, Analitik Bütçe ve 
Tahakkuk  Esaslý  Muhase- 
be" konulu eðitim semineri 
verildi. 

irliðimizin, 18-21 Mayýs 2006 ta- 
rihleri  arasýnda,  Erzurum  Polat 
Renaissance Hotel'de düzenledi- 

ði,"5018  Sayýlý  Kamu  Mali  Yönetimi 
ve  Kontrol  Kanunu",  "Analitik  Bütçe" 
ve "Tahakkuk Esaslý Muhasebe" konulu 
eðitim seminerine,  ÝSKÝ Genel Müdürü 
Sayýn  Dursun  Ali  Çodur  baþta  olmak 
üzere, ÝSKÝ'nin üst düzey yöneticilerin- 
den 51 kiþi katýldý. 

 

Eðitim seminerinin öncesinde sýrasýyla; Çifte Minareli Medrese, Erzurum Ka- 
lesi ve Üç Kümbetler ve Abdurrahman Gazi Türbesi ziyaret edildi. Gezinin öð- 
leden sonraki bölümünde ise, Oltu taþlarýndan süs eþyalarýnýn yapýldýðý "Taþ- 
han",  "Rüstem  Paþa  Çarþýsý"  ve  sekiz  eski  Erzurum  evinin  birleþtirilmesiyle 
oluþturulan "Eski Erzurum Evleri" adýyla bilinen yer gezilerek görüldü. 

Bunun  ardýndan  düzenlenen  seminerde,  Ýçiþleri  Bakanlýðý  Mahalli  Ýdareler 
Kontrolörler Baþkaný Hayrettin Güngör’ün, "5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu, Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslý Muhasebe" konularýný 
ihtiva eden bir sunum yaptý. 
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Birlik 
Encümeni, 
Kadir 
Topbaþ'ýn 
baþkanlýðýnda 
toplandý. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marmara ve Boðazlarý 
Belediyeler Birliði Encü- 
meni, 6 Temmuz 2006 Ta- 
rihinde, Büyükþehir Bele- 
diye Baþkaný ve Birlik Baþ- 
kaný Kadir TOPBAÞ'ýn 
Baþkanlýðýnda Ýstanbul'da 
toplandý. 

irlik   Encümeni,   6   Temmuz 
2006 tarihinde, Büyükþehir Be- 
lediye Baþkaný ve Birlik Baþka- 

ný  Kadir  TOPBAÞ'ýn  baþkanlýðýnda 
Ýstanbul'da  toplandý. Birlik Encümen 
toplantýsýnýn  gündem  maddelerinin 
görüþülmesi sonucu aþaðýdaki karar- 
lar alýnmýþtýr: 

  Alman Hükümeti’nin çevre konu- 
sunda eðitim ve danýþmanlýk hizmeti veren "Almanya Uluslararasý Kapasite Ge- 
liþtirme ve Kalkýnma Kurumu" (InWent) ile ortak çalýþma yapýlarak, Birlik Merke- 
zinde bir Uluslararasý Çevre Yönetim Merkezi (Türk-Alman Çevre Merkezi) oluþ- 
turularak, üye belediyelerimize "Çevre ve Sürdürülebilirlik", “Kamu-Özel Sektör 
Ýþbirliði", "Sürdürülebilir Bölgesel Geliþme" konularýnda eðitim verilmesi. Eylül 
2006 ayý içinde baþlatýlmasý ve 2007 yýlý sonuna kadar devam etmesi ilke olarak 
karara baðlanmýþtýr. 

  Küresel ölçekte, sera gazlarýnýn artmasý ve ozon tabakasýnýn incelmesi nedeniy- 
le Dünya, bir iklim deðiþikliði yaþamaktadýr. En son Güneydoðu Asya ve ABD'de- 
ki su baskýnlarý, büyük felaketler getirmiþtir. Kent yönetimi olan belediyelerimi- 
zin bu konuyu gündemlerine alarak, özellikle AB ülkeleri ve geliþmiþ ülke kent- 
lerinin "sürdürülebilir kentler", "eko-kentler" gibi oluþumlarýna katýlýmlarý saðla- 
narak, kentlerin sürdürülebilir bir anlayýþla yönetilmesi ve kentsel hizmetlerin bu 
anlayýþla sunulmasý için Birliðimizin öncülük etmesi ve belediyelerimize bilgi ak- 
tarmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. 
 

 ÝTÜ Ýnþaat Fakültesi, Makine Fakültesi ve Kültür Üniversitesi Ýnþaat Mühendis- 
liði öðretim üyelerinden oluþan bir grup bilim adamý tarafýndan oluþturulan "Çalýþ- 
ma  Grubunca"  yürütülen  ve  TÜBÝTAK  tarafýndan  desteklenen  "Marmara  Bölge- 
si’ndeki Kritik Kýyý Yapýlarýna Tsunami Tipli Dalgalarýn Etkileri" konulu proje ça- 
lýþmasý, Birliðimizi de yakýndan ilgilendirmektedir. Proje çalýþmalarý kapsamýnda, 
olasý dalgalarýn kýyý yapýlarý üzerindeki etkilerinin yerinde ölçülmesi için düþünü- 
len kalýcý ölçüm istasyonlarýnýn kurulmasý konusunda Birliðin ve ilgili üye beledi- 
yelerin projeye destek vermesi, kurulacak istasyonlarýn yerlerinin ve tesislerinin 
detaylý projelerinin Birliðimize sunulmasý halinde, gerekli deðerlendirmenin yapýl- 
masý ve ilgili üye belediyemizle imar planýna ve imar hukukuna uygun olmak ko- 
þulu ile yardým ve destek saðlanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. 

 Üyemiz Ýstanbul Büyük Þehir Belediyesi, Metropoliten Planlama ve Kentsel Ta- 
sarým Merkezi ile baþlatýlan Bölgesel Planlama çalýþmalarýna ve alt bölge toplan- 
týlarýna devam edilmesi, Büyükþehir Belediyesi ile Birlik arasýnda hazýrlanan tas- 
lak Protokolün Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý ve Birlik Baþkanlýðý tarafýndan im- 
zalanarak yürürlüðe konmasýna karar verilmiþtir. 

 Gýda Güvenliði Derneði tarafýndan önerilen "Temiz Mutfak" projesinin deðer- 
lendirilerek, bu konuda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Saðlýk Daire Baþkanlýðý ve 
Ýstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin de katýlýmý ile ortaklaþa bir proje 
geliþtirilmesine karar verilmiþtir. 

  Üyemiz  Ýstanbul  Büyükþehir  Belediyesi  (ÝBB)  tarafýndan  Brüksel'de  açýlmasý 
düþünülen AB Ýrtibat Merkezi içinde Birliðe de bir ofis imkâný verilmesi, bu ko- 
nuda ÝBB ile eþgüdüm içerisinde çalýþýlmasý kararlaþtýrýldý. 
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Yerel 
Yönetimlerde 
Atýk Yönetimi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Atýk Geri Dönüþüm Tek- 
nolojileri Uluslararasý Fua- 
rý'nda   oturum   baþkanlýðý 
yapan Birlik Genel Sekrete- 
ri Av. Halil Ünlü; yerel, ül- 
kesel ve küresel geliþmenin 
sürdürülebilmesi  için  atýk 
sorununun   çözülmesi   ge- 
rektiðini söyledi. 

irlik olarak, 2. Atýk Geri Dönü- 
þüm Teknolojileri Uluslararasý 
Fuarý’na katýldýk. Fuar süresin- 

ce Birliðimizin faaliyetlerini tanýtýcý 
bir stant açtýk. Fuarýn ilk gününde, 
"Yerel Yönetimlerde Atýk Yönetimi" 
konulu  1.  Oturumun  Baþkanlýðýný 
yapan Birlik Genel Sekreteri Av. Ha- 
lil  Ünlü,  açýþ  konuþmasýnda  özetle 
þunlarý söyledi: 

"Yerel, ülkesel ve küresel geliþmemizi sürdürülebilir kýlmamýz için, çözmemiz 
gereken en önemli ortak sorunumuzun baþýnda atýk sorunu gelmektedir. Üretim 
ve tüketim arttýkça, bunun sonucu olarak, atýklar da artmakta ve bütün dünya- 
nýn en önemli çevre sorunu haline gelmektedir. Atýk sorununu, atýklarý, sadece 
toplayýp, arazide imha ederek çözemeyiz. Tam tersine ekolojik dengenin hýzla 
bozulmasýna neden oluruz. Soruna atýklarýn yönetimi olarak, kaynaklarýn ve- 
rimli kullanýlmasý olarak, geliþmenin sürdürülebilir kýlýnmasý olarak, hatta bir 
üretim ve tüketim meselesi olarak bakmak zorundayýz. Atýklarý kaynaðýnda ön- 
leyici, azaltýcý, geri kazanýcý sistemleri uygulamalýyýz ve yaygýnlaþtýrmalýyýz. 

Dikkatlerimizi, atýklarý temizleme ve kontrol etme faaliyetlerinden ziyade üre- 
tim proseslerini, tüketim alýþkanlýklarýmýzý gözden geçirmeye, atýklarý kayna- 
ðýnda önlemeye çevirmeliyiz. Daha da ileri gitmeliyiz ve ürünün ve ambalajý- 
nýn yaþam döngü sorumluluðunu tartýþmalýyýz. Ýçinde bulunduðumuz yüzyý- 
lýn ortalarýna doðru, Dünya nüfusuna 3 milyar insanýn daha ekleneceði tah- 
min ediliyor. Atýklarýmýzý akýlcý bir biçimde yönetemezsek, gelecekte Dünya 
daha yaþanmaz olacak, ekolojik denge bozulacak, doðal kaynaklar hýzla yok 
olacaktýr. Küreselleþme, üretim/tüketim ve yönetim arasýnda baðlantý kurarak, 
çevre  yönetimini  ve  atýk  yönetimini  entegre  düþünmeliyiz.  Türkiye'nin  3 
Ekim 2005 tarihinde baþlattýðý Avrupa Birliði’ne Katýlým müzakerelerinde, en 
önemli müzakere konusu "Çevre" olacaktýr. Konu, büyük ölçüde yerel yöne- 
timleri ilgilendirmektedir. 

Oturumda konuþma yapan davetliler: 
 

Doç. Dr. Serkan ANILIR (Tokyo Üniversitesi) Altyapýsýz Yaþam Üniteleri Tek- 
nolojileri;  Sinan  Özden  (GTZ)  Yerel  Çevre  Hizmetleri  Platformu;  Ali  Oktar 
(ÝBÞB Çevre Koruma Md.) Ýstanbul'da Atýk Yönetimi; Bilal ÞENGÜN (ÝZAY- 
DAÞ Genel Md.) ÝZAYDAÞ; Halil Vehbi YENÝCE (Saraybahçe Belediye Baþka- 
ný) Saraybahçe'de Katý Atýklarýn Kaynaðýndan Ayrýþtýrýlmasý Projesi 
 

Oturum sonunda þu tespitler yapýlarak kamuoyuna duyuruldu: 
 

- Atýk konusu insanlýðýn geleceði açýsýndan çok önemlidir, üretim, tüketim ve 
sürdürülebilir kalkýnma konularýndan ayrý düþünülemez. 

- Sürdürülebilir bir yaþam istiyorsak, atýklarýmýzý yönetmek zorundayýz. Atýk 
yönetiminin temel ilkeleri; kaynaðýnda azaltma, evden ve iþyerinden baþla- 
yarak ayýrma, geri kazanma, saðlýklý bertaraf. 

 

- Sürdürülebilir atýk yönetimi, kalkýnma ve enerji tüketimi ile birlikte düþünül- 
melidir. Geliþen teknoloji ile "0" atýðý hedefleyen üretim ve tüketim kalýplarý 
gözden geçirilmelidir. 

- Tüketici, atýk yönetimi konusunda bilinçlendirilmelidir. Doðal kaynaklarýn 
korunmasý, atýk yönetimi ile doðrudan iliþkilidir. 

 

- Atýklarýn azaltýlmasý, ayýrýlmasý ve geri kazanýmý konusunda, toplumun tüm 
kesimleri katýlmalý, tek tek yurttaþlar görev almalýdýr. 
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Tanzimattan   Cumhuriyete   Yerel   Yönetim 
Geleneði 

 
Ýlber Ortaylý 

 
Yerel Yönetim; siyasal, hukuki bir kav- 

ram  ve  sosyal  idari  bir  kurum  olarak 

geç ortaçaðlar Avrupasý’nýn ürünüdür. 

Çaðdaþ yerel yönetim ve demokrasi ise 

ancak  geniþ  bir  alanda  ve  toplumun 

bütün kurumlarý üzerinde kontrol yü- 

rüten bir merkezi idarenin varlýðý karþýsýnda söz konusu- 

dur. Yani modern devletin güçlenen erki karþýsýnda; tari- 

hin akýþý içinde bir bölgenin veya þehirin mali-idari alan- 

da özerklik elde edip bunu güçlendirmesiyle yerel yöne- 

tim  denen  hukuki  varlýk  ortaya  çýkmýþtýr.  Nihayet  yeni 

çaðlarýn hukuki devrimi, bir yerde bu tip idarelerin huku- 

ki varlýðýnýn tanýnmasýný, yani tüzel kiþilik kazanmasýný 

saðlamýþtýr. 

Yerel yönetim geleneði; demokratik yaþamý ve siyasal ka- 

týlmayý  tek  kelimeyle  yurttaþlýk  bilincini  yerleþtiren  bir 

geliþmedir. Güçlü bir yerel yönetim, sadece kentlerin ve 

köylerin bayýndýrlýðýný ve saðlýklý yaþamýný saðlayan bir 

örgüt  demek  deðildir;  ön  planda  saðlam  bir  demokratik 

terbiyenin yerleþmesini saðlayan bir toplumsal süreçtir. 

 
 
 

Yerel Yönetimler Üzerine 
Güncel Yazýlar 1 

 
Editör:   Hüseyin   Özgür,   Muhammet 

Kösecik 
 

Yerel  yönetimler,  kamu  hizmetlerin- 

den etkinliði ve verimliliði, demokratik 

deðerlerin en üst düzeyde gerçekleþmesini amaçlayan bü- 

tün yönetim sistemleri için vazgeçilmez yönetim kademe- 
 

leridir. Yerel yönetimlerin, demokratik deðerler ve kamu 

hizmetlerini  sunmada  etkinlik  ve  verimlilik  açýlarýndan 

saðlayacaðý yararlarý savunan ve ortaya koyan, 'liberal yak- 

laþým' olarak bilinen 'geleneksel literatür', temel olarak 19. 

yüzyýl ve 20. yüzyýlýn ilk yarýlarýnda þekillenmiþtir. 
 

 
 

 
Ekoloji ve Çevre Bilimleri 
 

Doç.  Dr.  Mine  Kýþlalýoðlu  -  Prof.  Dr. 

Fikret Berkes 
 

Ekoloji  ve  çevre  bilimleri  alanlarýnda 

temel  kaynak  niteliðinde  olan  bu  ki- 

tap, hem üniversite öðrencilerine ders 

kitabý, hem de bu konularda araþtýrma 

yapanlar için kaynak kitap olarak kul- 

lanýlabilecek þekilde hazýrlanmýþtýr. 
 
 

 
Ýnsan ve Kültür 
 

Bozkurt Güvenç 
 

Ýnsan ve Kültür, insanbilimi (Antropo- 

loji)’nin  tarihçesiyle,  kuram  ve  yön- 

tem   sorunlarýný   araþtýran,   insanoð- 

lunun  biyo-kültürel  ve  tarihi-beþeri, 

kýsaca,   "Canlýüstü   bir   varlýk   alaný" 

olarak ele alan ve bu bütünlüðü için- 

de kavrayýp anlatmaya çalýþan ilk Türkçe denemedir. 
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Görev Devretme 
 

Remzi Kitabevi 
 

Çoðu kiþi, görev devretmenin yönetici- 

liðin en temel faaliyetlerinden biri ol- 

duðunu kabul eder; ancak çok az kiþi 

bunu kolayca yapabilir. Oysa etkili bir 

görev   devretme   yöntemi   bulduktan 

sonra,  bazý  görevleri  baþkalarýna  dev- 

retmenin hiç de zor olmadýðýný görür- 

sünüz.  Bu  kitap,  görev  devrederken 

dikkat edilmesi gereken hususlarý incelemekte ve bu ko- 

nuda size pratik bilgiler sunmaktadýr. 

 
 

 
 

Belediyelere   Verilebilen   Hazine   Taþýnmaz 
Mallarý 

 

TBB Yayýnlarý 
 

Hazineye ait taþýnmaz mallar ile Devle- 
tin hüküm ve tasarrufu altýndaki yerle- 
rin   belediyelere   verilmesine   imkân 
saðlayan pek çok mevzuat hükmü bu- 
lunmasý,   Millî   Emlâk   Baþkontrolörü 
Salâhaddin  Kardeþ  tarafýndan  kaleme 
alýnmýþ "Belediyelere Verilebilen Hazine 
Taþýnmaz Mallarý" adlý kitap 182 sayfa… 

Birinci  bölümde;  Belediyelere  Taþýn- 
maz Mal Verilmesi Yollarý, Belediyelerin Görev, Yetki ve 
Sorumluluklarý, Tahsis Kavramý, Devir ve Terk Kavram- 
larý, Verilebilecek Taþýnmaz Mallarýn Fiilî ve Hukukî Du- 
rumlarýnýn  Ýncelenmesi  konularýnýn  ele  alýndýðý  kitabýn 
Tahsis Yoluyla Taþýnmaz Mal Verilmesi adlý ikinci bölü- 
münde; Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Hü- 
kümleri, Maliye Bakanlýðýnýn Teþkilât ve Görevleri Hak- 
kýnda Kanun Hükmünde Kararname Hükmü, Mera Kanu- 
nuna Göre Mera, Yaylak ve Kýþlak Tahsisi baþlýklarý yer 
alýyor. 

 

 
 

Zamaný Doðru Kullanma Kýla- 
vuzu 

 

Remzi Kitapevi 
 

Herkesin elinde bulunan, kullanabile- 

ceði zaman miktarý aynýdýr. Çoðumuz, 

yeterli zamanýmýz olmadýðýndan yaký- 

nýrýz ama yine de bakarýz ki, içimizden 

bazýlarý, ayný zaman süresi içinde diðerlerine göre daha 

fazla iþ yapmayý becerirler. Bunun nasýl olabildiðini kav- 

rayabilmek can alýcý bir meseledir. Bu kitap zamanýn nasýl 

harcandýðýný  ve  zamanýnýzýn  tamamýný  olmasa  bile  daha 

fazlasýný deðerlendirmeniz için neler yapmanýz gerektiðini 

ele alacaktýr. 
 
 
 
Mahalli Ýdareler Mevzuatý 
 

TBB Yayýnlarý 
 

Yerel  yönetimler  mevzuatý  açýsýndan 
büyük  deðiþimlerin  yaþanmasý  nede- 
niyle, ilgili mevzuatýn derli toplu bir ki- 
tap haline getirilmesi ihtiyacý doðmuþ- 
tur.  Yerel  yönetimleri  ilgilendiren  çok 
sayýda kanun ve yönetmeliðin biraraya 
getirilmesi ile oluþturulan bu baþucu ki- 
tabý, 840 sayfadan oluþmaktadýr. 

Temel,  Mali,  Ýmar  ve  Kamulaþtýrma,  Ýhale,  Taþýt,  Bilgi 
Edinme,  Memur  Yargýlama  Ceza  Mevzuatý,  Uluslararasý 
Anlaþma ve Genelgeler baþlýklarý altýnda ele alýnan kitap- 
ta yer alan kanunlar þöyle: 
 

Belediye Kanunu, Büyükþehir Belediyesi Kanunu, Ýl Özel 
Ýdaresi Kanunu, Köy Kanunu, Mahalli Ýdare Birlikleri Ka- 
nunu,  Ýl  Ýdaresi  Kanunu,  Þehir  ve  Kasabalarda  Mahalle 
Muhtar ve Ýhtiyar Heyetleri Teþkiline Dair Kanun, Ýstan- 
bul Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü Kuru- 
luþ ve Görevleri Hakkýnda Kanunu, Ýþyeri Açma ve Çalýþ- 
ma  Ruhsatlarýna  Dair  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin 
Deðiþtirilerek  Kabulüne  Dair  Kanun,  Belediye  Gelirleri 
Kanunu, Belediyelere ve Ýl Özel Ýdarelerine Genel Bütçe 
Vergi  Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkýnda Kanun, Ka- 
mu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Ýmar Kanunu, Ka- 
mulaþtýrma Kanunu, Mezarlýklarýn Korunmasýna Dair Ka- 
nun,  Yýpranan  Tarihi  ve  Kültürel  Taþýnmaz  Varlýklarýn 
Yenilenerek Korunmasý ve Yaþatýlarak Kullanýlmasý Hak- 
kýnda Kanun, Devlet Ýhale Kanunu, Kamu Ýhale Kanunu, 
Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu, Memurlar ve Diðer Ka- 
mu  Görevlilerinin  Yargýlanmasý  Hakkýnda  Kanun,  Türk 
Ceza Kanunu’nun Belediyeyi Ýlgilendiren Bazý Maddeleri, 
Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Þekli Hak- 
kýnda  Kanun,  Kabahatler  Kanunu,  Umuru  Belediyeye 
Müteallik Ahkamý Cezaiye Hakkýnda, 16 Nisan 1340 Ta- 
rih ve 486 Numaralý Kanunun Bazý Maddelerini Muadil 
Kanun,  Taþýt  Kanunu,  Bilgi  Edinme  Kanunu,  Dilekçe 
Hakkýnýn  Kullanýlmasý  Hakkýnda  Kanun,  Avrupa  Yerel 
Yönetimler Özerklik Þartý. 
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KÝTAPLIK 
 
 

 
 

 
Sorun Çözme Kýlavuzu 

 

Remzi Kitapevi 
 

Yöneticilik faaliyetinin önemli bir bö- 
lümünü,   insanlarý   hedeflerine   ulaþ- 
maktan   alýkoyan   sorunlarýn   üstesin- 
den  gelme  çabalarý  oluþturur.  Sorun- 
lar, iþ hayatýnda yolumuzu týkayan en- 
gellerdir  ve  hiçbir  zaman  kendilikle- 
rinden  çözülmezler.  Bir  sorun  ortaya 
çýkar çýkmaz bir þeyler yapýlmazsa, iyi- 

ce dallanýp budaklanýr ve içinden çýkýlmaz hale gelir. Bu 
kitap, sorunlarý çözmenin yollarýný incelemekte, sorunla- 
ra çözüm bulma ve karar alma aþamasýna geçebilme ko- 
nularýnda  size  pratik  önerilerde  bulunmakta  yardýmcý 
oluyor. 

 
 

 
 

Baþarýlý Siyasetçinin El Kitabý 
 

Doç. Dr. Osman Özsoy 
 

Hayat   Yayýnlarý’ndan   çýkan   kitapta 

seçmen-siyasetçi   iliþkileri   hakkýnda 

ipuçlarý  bulabilirsiniz.  Her  toplumun 

sosyal  refleksleri,  seçmen  ve  siyasetçi 

iliþkileri ve hedef kitleye ulaþmak için 

kullanýlabilecek   iletiþim   stratejileri 

farklýdýr.  Seçmen  davranýþlarý  ilden  ile,  ilçeden  ilçeye, 

hatta semtten semte farklýlýk gösterebilir. 

Seçim  stratejisi  geliþtirenler,  toplumun  tüm  kesimleri- 

nin farklý taleplerini göz önünde tutmak zorundadýrlar. 

Ýstanbul'un  Ulus  semtinde  oturanlarýn,  köpeklerini  do- 

laþtýrmak için yürüyüþ parkuru ve suni þelale isteklerini 

de,  buraya  sadece  birkaç  metre  mesafedeki  Ayazaða'da 

çamur yüzünden okula gidemeyen çocuklar için yol ve 

su baskýnlarýný önlemek için dere ýslahý taleplerini de… 

Etkin iletiþim, ihtiyaçlara sahip olabilmektir. Seçmenin 

önceliklerini kavrayamamýþ siyasetçi ve bunlarý çözme- 

yi programýna almamýþ bir partinin baþarýlý olmasý bek- 

lenemez. Nasýl mý? Bu kitap bunu anlatmaya çalýþýyor. 

Geleceðin Toplumunda Yönetim 
 

Peter F. Drucker 
 

Geleceðin toplumunda yönetim, Peter 
Drucker'in son beþ yýldaki gelecek ön- 
görüleriyle ilgili en çarpýcý makaleleri- 
nin  bir  derlemesidir.  Çarpýcý  ve  açýk 
bir þekilde, Drucker, proaktif bir yöne- 
tim  için  bugünün  toplumunun  ve  iþ 
dünyasýnýn karþýlaþacaðý en kritik ko- 
nularý, tavsiyeler, uyarýlar ve talimat- 
lar da sunarak sýralýyor.   Beþ bölüme 

ayrýlan  eser,  bilgi  devrimini  ve  onun  oluþturduðu  bilgi 
toplumunu analiz ederek baþlýyor. 

Son zamanlarýn tahmin edilmesi güç demografik, ekono- 
mik ve sosyal dönüþümlerini irdeleyerek geleceðin toplu- 
munun bir alt yapýsýný çizmeye çalýþýyor. 
 
 

 
 
 
 
Giriþimcilere Yol Haritasý 
 

Abdullah BOZGEYÝK 
 

Giriþimcilikte iki taraf vardýr durmak 

zorunda olduðunuz. Bir tarafta baþarý 

isteðidir  sizi  yüreklendiren  diðer  ta- 

rafta  ise  baþarýsýzlýk  riski  korkutur. 

Korku karþýnýza çeþitli engeller çýkar- 

týr.  Sürekli  aþmaya  çalýþýrsýnýz  ama 

olmaz. 

Aslýnda bir durup baksanýz engelleri çýkartan kiþinin ken- 

dinizden baþkasý olmadýðýný görürsünüz… Ýnsanlarý baþa- 

rýsýzlýk yolculuðuna sürükleyen de kendisidir baþarý mer- 

divenlerinden  çýkartan  da…  Önemli  olan  fark  etmek  ve 

harekete geçmek. 

Yeter ki isteyin ve baþarabileceðinize inanýn. Kadýnlarýn, 

gençlerin, engellilerin bile giriþimci olma yolunda tek en- 

gelleri  kendileridir.  Engeller  kalktýðý  zaman,  büyük  bir 

baþarýnýn sizi beklediðini unutmayýn. Bozgeyik düþünce- 

leriyle  günümüzün  giriþimcilerine  örnekler  sunuyor  ve 

kendilerini geliþtirmelerini saðlýyor. 
 
 
 

 
 


