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Merhaba,
Yerel yönetimlerin dayandığı evrensel değerlerden biri de “katılım”dır. Katılım, “halkın, halk için halk 

tarafından yönetilmesi”ni ifade eden, temel bir bakış açısını yansıtır. 29 Mart Mahalli İdareler Genel Seçi-
mi, bu açıdan büyük önem taşımakta. Halkımız, en temel demokratik hakkını kullanmış ve siyasi iradesini 
sandığa yansıtmıştır. 29 Mart, belediyeciliğimiz açısından yeni bir aşamanın habercisi niteliğindedir. 2003-
2008 döneminde gerçekleştirilen reformlarla çağdaş ülkelerin düzeyine gelen Türk Yerel Yönetim Sistemi, 
bu dönemde elde ettiği tecrübeleri, yeni döneme daha etkili yansıtacak bir zihniyet dönüşümü yaşamıştır. 
Yerel seçimlerde başarılı olan tüm yerel yöneticileri, aktif siyaseti bırakan tecrübeli yerel yöneticileri ve yerel 
hizmetlerin yürütülmesinde canla başla çalışan kamu görevlilerini candan tebrik eder, başarılar dilerim. 

Yerel seçimlerin doğal sonucu olarak, Birlik Meclisi’miz 30 Nisan 2009 tarihinde toplanmış ve yürüt-
me organlarını seçmiştir. 2004-2009 döneminde Birlik başkanlığını yürüten, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı sayın Kadir Topbaş’ın döneminde Birliğimizin tarihinde devrim niteliği taşıyan çalışmalar gerçek-
leştirilmiştir. Bu dönemde bir yandan mali yapı güçlendirilirken, diğer yandan da kurumsallaşma süreci ta-
mamlanmıştır. Yapılan çalışmalar, Birlik faaliyetlerini uzun yıllar olumlu etkileyecek niteliktedir. Sayın Kadir 
Topbaş’a ve ekibine, Birliğimiz adına en içten teşekkürlerimi sunar, kendilerine Türkiye Belediyeler Birliği 
Başkanlığı’nda başarılar dilerim.  

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği olarak, yeni bir dönemin başındayız. 2006-2009 stratejik planı-
mız bu yıl sonu itibarı ile miadını dolduracaktır. Bu nedenle, yeni bir stratejik planın hazırlıklarını başlattık. 
2010-2014 Stratejik Planı, Birlik Meclisi’mizin Ekim ayı toplantısında kabul edildikten sonra uygulamaya 
konulacaktır.

Türkiye yerel yönetim tarihinde özgün bir yere sahip olan Birliğimizin hizmetlerinin daha nitelikli hale 
getirilmesi için EFQM Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması çalışmalarını da başlatmış bulunmaktayız. Hede-
fimiz, 2011 yılında bu alanda uluslararası geçerliliği ve güvenilirliği olan EFQM Kalite Yönetim Sertifikası’nı 
almaktır.

Üye belediyelerimizin menfaatlerini korumak, onlar arasında yardımlaşmayı artırmak ve ihtiyaç duydukları 
bazı hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş olan Birliğimiz, başarılı çalışmalarını bundan sonra da aynı azim ve 
kararlılıkla sürdürecektir. Bu vesile ile, ekip arkadaşlarım adına hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.

TEşEKKÜrlEr   
SaYıN ToPBaş...

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Başkandan
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Zamanın akışı ve yeni dönem

Yayın Kurulundan

Necip Fazıl’ın dizelerinde betimlediği gibi,
 “Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir.” 
Ve zaman aktı… Dergimizin son sayısının üzerinden tam üç ay geçti ve biz 

özel sayıları bitirdik. o üç ayda o kadar çok değişim yaşandı ki... Örneğin bu 
üç aylık süreçte Yerel Seçimler oldu ve Marmara bölgesindeki birçok belediye 
başkanı değişti. Dolayısıyla Birlik Meclisi’nin üyeleri, Birlik Encümeni, Birlik 
Başkanı, Birliğin adı ve hatta dergimizin adı bile değişti. 

artık, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adı, tarih oldu. Birliğin yeni 
adı Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği. Dergimizin adı da Marmara’da 
Birlik… Yeni Yayın Yönetmenimiz ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’nin yeni Başkanı recep altepe… 

Tabii, biz de, hem Birliğin yeni başkanını daha yakından tanımak, hem de 
Birlikle ilgili yeni vizyonunu öğrenmek için ilk kapak konusunun röportajını 
Sayın recep altepe ile yaptık. Kent ve Yaşam sayfalarında da yeni başkanın 
Bursa vizyonu doğrultusunda, “Bursa ve Turizm”i işledik.  

Dergimizin bu sayısının dosya konusu ise Türkiye’de uzunca bir süredir 
tartışılan “Yerel Demokrasi.” Türkiye yerel demokrasinin neresinde, avrupa ile 
karşılaştırıldığında ne durumda, yerel demokrasi Türkiye’nin üniter devlet ya-
pısı için bir tehdit mi? Bu soruların cevabını aramak için ak Parti Milletvekili ve 
akademisyen Zeynep Dağı’nın kapısını çaldık. Hem akademisyen olması, hem 
de aGİK (avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ile Dış İşleri Komisyonu’nun 
da üyesi olması dolayısıyla Zeynep Dağı ile konuşmayı tercih ettik. Dosya ko-
nusunda görüşlerini aldığımız diğer bir isim ise, Genç Siviller Hareketi’nin ku-
rucularından Turgay oğur… oğur’un “Belediye Başkanları’nın protokoldeki 
yerinden utanıyorum” sözleri gündem yaratacak nitelikte. oğur’un belediye 
başkanları için söyledikleri de, dikkatlice not edilmeli. 

Öte yandan, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Mev-
zuatı Geliştirme sayfalarında, Belediye Başkan Vekili Görevlendirilmesi konusunu 
işledi. Bu makale, Belediye Başkanları açısından gayet aydınlatıcı olacaktır. 

ayrıca, bu ay söyleşi bölümümüzde tanınmış bir sanatçıya, Demet akbağ’a 
yer verdik. Bir sanatçı gözüyle kent ve aile kavramına bakalım istedik ve 
akbağ’a İstanbul’u sorduk. İz Bırakanlar bölümünde işlenen ali Emiri ise, ta-
rihimizin unutulmuş kahramanlarından birisi. Günümüz Türkiye’sine birçok 
kitap kazandırmış olan Emiri, Millet Kütüphanesi’nin kurulmasına öncülük et-
miş bir kitap tutkunu. Kütüphane’ye kendi adının verilmesi önerini ise “Ben bu 
kitapları milletime hizmet etmek için topladım” diyerek reddetmiş, mütevazi 
bir vatanperver ali Emiri…

Umarız bu dergi, akıp giden zamanın bir hafızası olacaktır. Hayat yokuşları 
içerisinde, önemli bir basamak olarak kültür hayatımızdaki yerini alacaktır.

Dergide yayınlanan yazılardaki 
görüş ve önerilerden yazarları 

sorumludur.
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MarMara VE BoĞaZları BElEDİYElEr BİrlİĞİ EĞİTİM ProGraMı

Marmara Belde Yapım - 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 
Uygulama YönetmeliğiBUrSa

Marmara Belde Yapım Niyazi ÇİÇEK
Dilek şEHZaDE

resmi Yazışma Kuralları ve arşiv Yönetimi
İletişim ve Duygusal Zekâ

Toplantı Yönetimine Yeni Bir Bakış
Etkili ve Doğru Konuşma

Kartepe / KoCaElİ

01 Sağlık
Yrd. Doç. Dr. Erdal 

PolaT (Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi)

“Keneler ve Bulaştırdıkları Hastalıklar 
Kırım Kongo Kanamalı ateşi“MBB Birlik Salonu 

28 MarmaraB Bülent ÖZCaN 
avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım aracı 

(ıPa) ve Diğer Fonlar Konusunda Teorik ve 
Pratik Bilgiler

MBB Birlik Salonu 

5
Sürdürülebilir

Kalkınma
Dr. Erol SaNEr

Burcu alTıNorDU  
avrupa Birliği Çevre Müktesebatı ve Yerel 

Yönetimlere UyarlanmasıMBB Birlik Salonu 

18 Sağlık Dr. Muhsin ÖZTÜrK Gıda Denetimi ve Denetim TeknikleriMBB Birlik Salonu 

25 Dış İlişkiler  Turgay TUrSUN avrupa Birliği Eğitim, Kültür, Bilim Politikaları 
ve Yerel Yönetimlere Uyarlanması MBB Birlik Salonu 

Marmara Belde 
Yapım - Yurtiçi Teknik İnceleme, Tanıtım ve Temas 

Programı
rİZE

TraBZoN

Marmara Belde 
Yapım

Sadettin ÖZYaZıCı
(İBB Zabıta Müdürü)

İmar Mevzuatı ve Uygulanması, Belediyelerde 
Zabıta Hizmetleri, Kabahatler Kanunu, Gıda 

Güvenliği ve Halk Sağlığı
İSTaNBUl

Marmara Belde
Yapım abdurrahman aCar Kamu İhale KanunuMBB Birlik Salonu 

01
Dış İlişkiler

“ronald Maclean aBaroa 
la Paz Eski Belediye 

Başkanı  
ana VaSılaCHE 

Yerel Gelişim ortaklar Vakfı”

Yerel şeffaflık - Uluslararası UygulamalarMBB Birlik Salonu 

07
Sürdürülebilir

Kalkınma

Prof. Dr. Mustafa 
Talha GÖNÜllÜ 
(Yıldız Teknik 
Üniversitesi)

ambalaj atıklarının Sürdürülebilir Geri 
Dönüşümü ve Tüm Taraflarla Birlikte 

Belediyelere Düşen Görevler 
MBB Birlik Salonu 

GÜN               ETKİNLİK                KONUŞMACILAR                YER                                    KONU                  

GÜN               ETKİNLİK                KONUŞMACILAR                YER                                    KONU                  

Ajanda

KaDİr ToPBaş: 
İSMEK DÜNYaYa aÇılaCaK

Bilgi ve İletişim : 0 212 513 56 50 / 51 / 52
0 212 527 30 50 - 0 212 520 85 58 - 0 212 526 52 76

www.marmara.gov.tr    -    info@marmara.gov.tr

TEMMUZ
2009

aĞUSToS
2009

29

10

 2

6
12
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Haberler

İS
TA
N
B
U
LKaDİr ToPBaş: 

İSMEK DÜNYaYa aÇılaCaK

Birçok kişiyi meslek sahibi yapan, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat 

ve Meslek Eğitimi Kursları’nın (İSMEK) 
12. Genel Sergisi, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla 
Feshane Kültür Merkezi’nde geçtiği-
miz ay açıldı. açılışta, Feshane Kültür 
Merkezi’nin bahçesini dolduran İSMEK 
kursiyerlerine hitap eden Başkan Kadir 
Topbaş, yurt dışında İstanbul’un farklı 
anlatıldığını ve farklı takip edildiğini be-
lirterek, “İstanbul’daki olumlu değişimi 
ve gelişmeyi görmek istemeyenler olabi-
lir. ancak bu kentte yaşayan vicdan sa-
hibi herkes değişikliklerden bahsediyor. 
Bu başarıya sizlerle birlikte imza atıyo-
ruz” dedi. İSMEK’in çalışmalarından gu-
rur duyduğunu belirten Kadir Topbaş, 
“Bu güzel eserler, emeğin, göz nurunun 
nasıl şekillendiğini görüyoruz. onlar 
duygu, heyecan dolu. Geçmiş kültürü-
müzün yansımalarını taşıyorlar. Bunu 
sizler ortaya çıkardınız. Emeği geçen 

herkese teşekkür ediyor, bu güzelliklerin devamını diliyorum. 
İSMEK’in başarıları artık Türkiye’yi aştı. İSMEK kursiyerleri-
nin el emeği, göz nuru ürünlerini uluslararası boyuta taşıya-
cak çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, konuş-
masının ardından mezun olan 10 İSMEK kursiyerine diploma-
larını verdi. Bu yılki eğitimlerini tamamlayan kursiyerler ara-
sında 87 yaşındaki Feride Sevinç Saraç’ın yanı sıra amerikan 
vatandaşı andrew Brown ilginç görüntüler oluşturdu. Maltepe 
İSMEK’te el sanatları kursuna gittiğini söyleyen Saraç, İSMEK 
sayesinde evde oturmaktan ve zamanını boşa geçirmekten 
kurtulduğunu söyledi. Törenin ardından binlerce İSMEK’li, ses 
sanatçısı Kutsi’nin verdiği konserle coştu.

1996 yılında 3 kurs merkezinde 3 branşta 141 kursiyer 
ile eğitimlerine başlayan İSMEK, bugün Türkiye’nin en bü-
yük üniversitesi konumuna geldi. Bu eğitim öğretim yılında 
İstanbul’un dört bir yanına yayılmış 218 kurs merkezinde 
230 bin kişi 123 branşta eğitim aldı. Son beş yılda 740 bin-
den fazla İstanbullu ücretsiz sanat ve meslek eğitiminden ya-
rarlandı. Kuruluşundan bu yana 13 yılda İSMEK’in ulaştığı 
kursiyer sayısı 810 bini aştı. İSMEK bugün gelmiş olduğu 
nokta itibariyle dünyaya örnek oldu ve yetişkin eğitimi alanın-
da bir marka haline geldi.

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, 
İSMEK tarafından 
Feshane Kültür 
Merkezi’nde 
gerçekleştirilen 
el sanatları 
sergisinde, 
İSMEK’i dünyaya 
açmak istediklerini 
söyledi. Topbaş, 
“İSMEK’in 
başarıları 
Türkiye’yi aştı. 
El emeği, göz 
nuru ürünleri 
uluslararası 
boyuta taşıyacak 
çalışmalar 
yapıyoruz” dedi.

87 
yaşında 
diploma 

alan 
İSMEK’li 

Feride 
Sevinç  
Saraç, 

azmiyle 
herkesi 

gıpta 
ettirdi.
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BUrSa’Da ÖĞrENCİlEr 
HaYVaNları TaNıYor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
gençlerin hayvanları daha iyi 

tanıyabilmesi için çalışıyor. avrupa 
Hayvanat Bahçeleri ve akvaryum-
lar Birliği (EaZa) tarafından doğa-
yı ve hayvanları koruma hedefiyle 
düzenlenen “Etçil (Karnivor) Kam-
panyası” kapsamında; EaZa üyesi 
olan Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Hayvanat Bahçesi’nde öğrencilere 

sunum yapıldı. Seminerde, soyu tükenmekte olan 12 tür hayvan tanıtıldı. 
Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi şube Mü-
dürü Nermin Sığırcı, kampanya hakkında bilgiler verdiği öğrencilere etçil 
hayvanlardan boz ayı, avrasya su samuru, avrasya vaşağı, avrasya orman 
kedisi, altın Çakal, boz kurt ve kaplan gelinciğinin Türkiye’de yaşadığını 

söyledi. Ziraat Mühendisi Sıla Smith ise sunumunda etçil hayvanların soylarının tükenme nedenlerini ana 
başlıklarıyla anlattı.

İnsanların etçil hayvanların yaşam alanlarını işgal etmeleri, yasa dışı avlanma, bu hayvanların bes-
lendikleri hayvanların yok olması, başka hayvanlar için kurulan tuzaklara yakalanmaları, trafik kazaları, 
suların kirletilmesi, hibritleme çalışmaları, salgın hastalıklar ve küresel ısınmanın etçil hayvanların soy-
larının tükenmesine neden olduğunu söyleyen Sıla Smith, gençleri özellikle küresel ısınma konusunda 
duyarlı olmaya çağırdı. Biyolog ayşe Çalı’nın da ekoloji sunumu yaptığı etkinliğin ardından öğrenciler 
hayvanat bahçesini gezerek hayvanları yakından tanıma fırsatı buldu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 

gençlerin 
yaşadıkları 

çevre hakkında 
bilgi sahibi 

olmaları amacıyla 
ilköğretim 

öğrencilerine 
yönelik “Etçil 

Hayvanlar” konulu 
bilgilendirme 

semineri 
gerçekleştirdi.

Haberler
B
U
R
SA

B
AK
IR
KÖ
Y ÇoCUKlar ÇEVrE İÇİN YÜrÜDÜ

Bakırköy Belediyesi tarafından 5 Haziran Çevre Günü münasebetiyle tertip-
lenen etkinliğe  katılan çocuklar, büyüklerinin çevreyi daha fazla kirletme-

sine dur demek için yürüdüler. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Yervant 
Özuzun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan’ın da katıldığı etkinlikte ço-

cuklar Bakırköy Cum-
huriyet Meydanı’ndan 
Bakırköy Sahiline kadar 
“Temiz Çevre Hakkımız 
Söke Söke alırız” sloga-
nı eşliğinde yürüyerek 
büyüklerinin dikkatini 
çekmeye çalıştılar.

Çevre Günü etkinlik-
leri çerçevesinde okul-
ların Bakırköy Cum-
huriyet Meydanı’ndaki 
gösterileri sırasında 
ise en büyük ilgiyi Kol-
bastı çekti.

Bakırköylü 
çocuklar, 
“Büyüklerinin 
çevreyi 
kirletmesine 
dur” demek 
için yürüdüler. 
Etkinlik 
Bakırköy 
Belediyesi 
tarafından 5 
Haziran Dünya 
Çevre Günü 
münasebetiyle 
düzenlendi. 
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ARÜsküdar Bele-

diyesi, Türk-
Osmanlı mi-
marisinden 
izler taşıyan yeni 
Nikah ve Kültür 
Sarayı’nın açılı-
şını yaptı. Nikah 
Sarayı’nda kıyı-
lan ilk nikahın 
şahitliğini Başba-
kan Recep Tayyip 
Erdoğan yaptı. 

ÜSKÜDar’ıN YENİ NİKaH SaraYı 
HİZMETE aÇılDı

mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. ay-
rıca salonun yapımında emeği geçen Üskü-
dar Belediye Başkanı Mustafa Kara, 5’nci 
Dönem Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet 
Çakır, Tokyo Camii ve pek çok önemli pro-
jeye imza atan Hilmi şenalp’e teşekkür etti. 
Başbakan Sayın recep Tayyip Erdoğan, 
Nikâh Sarayı’nın açılış kurdelesini kestik-
ten sonra Buket Dizdar ve ahmet Töz çif-
tinin nikah şahitliğini yaptı. Çiftin nikahını 
ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş kıydı. 

Üsküdar’ın en büyük ihtiyaçların-
dan birini karşılıyacak olan Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür 
Merkezi’nin üstünü örten ahşap lamine kubbe, almanya’da demonte 
olarak üretildi ve yerinde montajı yapıldı. 20,59 metre dış çapında, 
12,22 metre iç yüksekliğinde. Selçuklu yıldızı şeklinin esas alındığı kub-
be Spider şeffaf cam malzeme ile kaplanarak nikah salonunu şeffaflaş-
tırıp doğal gün ışığı ile iç mekanın aydınlatılması sağlanmış. İstanbul 
Boğazı sahil şeridi silueti ve çevresindeki tarihi dokuyla uyum içinde ta-
sarlanan, Üsküdar Belediyesi Nikâh Sarayı ve Kültür Merkezi, geleneksel 
Türk-osmanlı mimarisi ile günümüz modern mimarinin izlerini taşıyor.

Üsküdar’ın yeni Nikah ve Kültür 
Sarayı’nın açılışı, Başbakan 

recep Tayyip Erdoğan tarafından 
3 Mayıs Pazar günü yapıldı. Nikâh 
Sarayı’nın açılış kurdelesini Baş-
bakan recep Tayyip Erdoğan ve 
eşi Emine Erdoğan, İstanbul Va-
lisi Muammer Güler, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, Üsküdar Belediye Başkanı 
Mustafa Kara ve Üsküdar 5’inci 
Dönem Belediye Başkanı Mehmet 
Çakır birlikte kestiler. 

Başbakan Erdoğan açılışta 
yaptığı konuşmada; Üsküdar’da 
ikamet ediyor olması nedeniyle 
üzerine daha fazla sorumluluk 
düştüğünü ve Üsküdar’a ayrı bir 
önem verdiğini, Üsküdar’ın daha 
modern, gelişmiş bir nikah salo-
nuna kavuşması ve açılışı da ken-
disinin yapması nedeniyle ayrı bir 
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MErKEZEFENDİ DÜNYaNıN    
alTErNaTİF TıP MErKEZİ olaCaK

Merkezefendi Geleneksel Tıp Fes-
tivali’nin onuncusu bu yıl yine Ha-

ziran ayı içerisinde yoğun bir katılımla 
gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da 
katıldığı etkinlikler, Merkezefendi Camii 
önünde gerçekleştirildi. Festivalin açılış 
konuşmasını yapan Zeytinburnu Beledi-

ye Başkanı Murat aydın, 10 yıl önce Zeytinburnu’nda insanların 
yaşadığı bölgeyi sevmesi ve tarihi ile buluşmasını sağlayacak bir 
rüyalarının olduğunu dile getirerek, “Merkezefendi, bu toprakların 
yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden bir tanesidir. Merkezefendi, bu 
toprakların zenginliklerini, dertlerimize deva olarak sunan, gele-
neksel tıbbın mimarlarından, önemli bir tarihi şahsiyettir. Biz is-
tedik ki Zeytinburnu geleneksel tıbbın merkezlerinden biri olsun. 
Bu düşüncelerle yola çıktık. Bununla ilgili olarak Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirerek festivalimizi başlattık. Bize bu yetkiyi veren Zey-
tinburnu halkına teşekkür ediyorum” dedi. 

Başkan aydın, Merkezefendi’nin Geleneksel Tıp Festivali’nin yanın-
da tarihi değerleri ortaya çıkaran Kültür Vadisi Projesi için de önemli 
bir yeri olduğunu belirterek, “Bu konuda bize her türlü desteği sağla-
yan Kadir Topbaş ağabeyime teşekkür ediyorum. rüyamız artık ger-
çek oluyor. Türkiye’nin ilk ve tek Tıbbi Bitkiler Merkezi burada hayata 
geçti. Bilim adamları Zeytinburnu’nu geleneksel tıbbın merkezi olarak 
gösteriyor. Biz de Zeytinburnu’nu sadece İstanbul’un değil, dünyanın 
alternatif Tıp Merkezi haline getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu. 

Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin Çevre Günü ile çakıştı-
ğına dikkat çeken İBB Başkanı Kadir Topbaş da çevreye sahip çıkıl-
masını ve kaynakların yerinde kullanılmasını istedi. Tabiatta her der-
de çare olacak bitkilerin mevcut olduğunu ifade eden Topbaş, şunları 

söyledi; “lokman 
Hekim ve Merkeze-
fendi gibi şahsiyet-
ler bu bitkileri kul-
lanarak insanların 
faydasına sunmuş-
tur. ama biz çev-
reyi kirletirsek bu 
imkanlar elimizden 
kayıp gidecek. Ço-
cuklarımıza temiz 
bir çevre bırakmak 
zorundayız.” İnsan-
ların çevreye, gele-
neksel tıbba karşı 
daha duyarlı olması 
gerektiğine işaret 

eden Topbaş, şöyle devam etti; 
“Gerçek şifa, var olan doğal gü-
zelliklerdedir. Bunların kıymetini 
bilmeliyiz. Çevrenin kirlenmesi 
bizi daha vahim sonuçlara götü-
rür. Çevreye sadece yöneticilerle 
değil elbirliği ile sahip çıkalım. 
Bu festivalde emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum.” 

Törende konuşmaların ar-
dından Kadir Topbaş, Murat 
aydın ve aziz Babuşçu festival 
alanında toplanan vatandaşlara 
mesir macunu dağıttı. Yanların-
da şemsiye getiren vatandaşlar, 
dağıtılan sepetler dolusu mesir 
macununu havada kapmaya ça-
lıştı. Festival boyunca geçmiş-
ten günümüze doğal tedavide 
kullanılan yaklaşık 500’den faz-
la bitki türünün yetiştirildiği ve 
Türkiye’de bir ilk olan Merkeze-
fendi Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde, 
çok sayıda uzmanın katılımıy-
la gerçekleştirilen seminer ve 
sempozyumlarda tamamlayı-
cı tıp uygulamaları tartışıldı. 
Merkezefendi Geleneksel Tıp 
Festivali’nde bitkilerle tedavi 
olarak algılanan geleneksel tıp 
uygulamaları masaya yatırıldı. 

İstanbul’un Mesir 
Macunu Şenliği 

olarak da bilinen 
ve alternatif tıp 

yöntemlerinin hal-
ka tanıtılmasının ve 
daha da yaygınlaş-
tırılmasının amaç-

landığı Merkeze-
fendi Geleneksel 
Tıp Festivali’nde 

konuşan Zeytinbur-
nu Belediye Baş-

kanı Murat Aydın; 
“Bilim adamları 
Zeytinburnu’nu 

geleneksel tıbbın 
merkezi olarak 

gösteriyor. Biz de 
Zeytinburnu’nu 

sadece İstanbul’un 
değil, dünyanın al-
ternatif tıp merkezi 

haline getirmek 
istiyoruz” dedi.

ZE
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Tekirdağ, 45. 
Kiraz Festivali 

ile renkli günler 
yaşadı. Ferhat 

Göçer’den 
MFÖ’ye kadar 

çok sayıda 
sanatçının 

konser verdiği 
festival 

kapsamında, 
turnuvalar 
ve paneller 

gerçekleştirildi. 

TEKİrDaĞ 45. KİraZ FESTİValİ 
SoNa ErDİ

erdi. Belediye Başkanı op. Dr. adem 
Dalgıç, acısıyla tatlısıyla bir festivali 
daha geride bıraktıklarını belirterek, 
“Türkiye’nin en köklü organizasyonla-
rından biri olan Tekirdağ Kiraz Festi-
vali 45 yılı devirdi. Bu yıl festivale çok 
kısa bir süre içerisinde hazırlanmak 
zorunda kaldık. Dolayısıyla bazı eksik-
lerimiz olabilir. Buna rağmen başarılı 
bir organizasyon gerçekleştirdiğimiz 
inancındayım. ancak bir dahaki yıl çok 
daha farklı bir festivalle halkımızın kar-
şısında olacağız. Halkımıza dolu dolu, 
eğlenceli bir festival ortamı yaşatabil-
diysek ne mutlu bize” dedi.  

Bahar ve yaz ayları birçok belediye için festival aylarıdır. 
Marmara’daki festivallerden bir tanesi de, Tekirdağ’da 

bu yıl 45.’si düzenlenen Kiraz Festivali idi. Haziran ayı içe-
risinde gerçekleştirilen festivale, bu yıl çok sayıda ünlü sa-
natçı katıldı. Festivalin 3. günü Ferhat Göçer sahne alırken, 
final konserini ise tanınmış grup MFÖ verdi. Mazhar, Fuat 
ve Özkan üçlüsünden oluşan grup, sahne performansıyla 
göz doldurdu. 

Elbette festival sadece konserlerden oluşmadı. Festiva-
lin 5. ve son gününde briç turnuvasında dereceye girenle-
re ödülleri verildi. Bahçe satrancı gerçekleştirildi. şöhret-
ler Karması, Namık Kemal Stadı’nda Tekirdağlılara futbol 
ziyafeti çekti. akşam liman’da gerçekleştirilen panelde 
Marmara Denizi masaya yatırıldı. Panelin ardından festi-
valin kapanış kokteyli ile 45. Tekirdağ Kiraz Festivali sona 

Kırklareli Belediyesi ve Kırklareli şair-Yazar ve Sanatçılar Derneği ilk defa bu 
yıl şiir yarışması düzenliyor. 1. Ulusal şiir Yarışması’nın teması “Sen Nasıl 

Seviyorsun?” olarak belirlendi. Ulusal çaptaki yarışma “hece vezin” veya “ser-
best vezin” dallarında gerçekleştirilecek. 

 Yarışmaya katılan şiirler, hiçbir yerde yayınlanmamış ve ödül almamış ola-
cak ve bir şiir iki sayfayı geçmeyecek. Son katılım tarihi 30 ağustos 2009 olan 
1. Ulusal şiir Yarışması’nın sonuçları basın, telefon, posta ve internet aracılığı 
ile duyurulacak. Posta ile başvurunun yapıldığı yarışmada derece alan şiirler 
“BİZ39” Dergisi’nde yayınlanacak. 

Kırklareli Be-
lediyesi “Sen 
Nasıl Seviyor-
sun?” temalı 
ulusal şiir ya-
rışması düzenli-
yor. Yarışmaya 
son katılım 
tarihi 30 Ağus-
tos 2009…

KırKlarElİ BElEDİYESİ şİİr 
YarışMaSı DÜZENlİYor
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Pişmani-
ye Festivali 
kapsamında 
Kocaeli’nde 
1 kilometre 

uzunluğunda 
pişmaniye 

hazırlanıyor. 
Dünyanın en 

uzun pişmani-
yesinin Gui-

ness Rekorlar 
Kitabı’na 

girmesi bekle-
niyor. 

KoCaElİ’NDE GUıNESS’lİK PİşMaNİYE

KO
C
AE
Lİ

Kocaeli’nin simgesel tatlılarından olan 
pişmaniye, Guiness rekorlar kitabına 

girmeye hazırlanıyor. 10-11-12 Temmuz 
tarihlerinde Kocaeli’nde düzenlenen Piş-
maniye Festivali’nde dünyanın en uzun 
pişmaniyesi yapılıyor. Konu, Kocaeli Bü-
yükşehir Belediye Başkanı İbrahim Ka-

raosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ile bu yıl 
ilki düzenlenecek olan Pişmaniye Festivali’ni düzenleme komitesini 
kabulünde de gündeme geldi. Başkan Karaosmanoğlu’na 3 gün sü-
recek festivalde, pişmaniye üreticileri tarafından fuarın giriş kapı-
sından Güneş Sahnesi’ne kadar olan alanda 1 kilometre uzunluğun-
da pişmaniye hazırlayacağı, bunun da Guinness rekorlar Kitabı’na 
gireceği anlatıldı. Başkan Karaosmanoğlu, Pişmaniye Festivali’nin 
Kocaeli’nin sembolü haline gelen pişmaniyenin adına yakışır güzel-
likte olacağına inandığını söyledi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da, 1 kilometre uzun-
luğunda pişmaniyenin bir rekor olduğunu ve bunun kayda alınması 
için Guinness rekorlar Kitabı yetkilileriyle görüştüklerini söyledi. Öte 
yandan festivalde Pişmaniye Sempozyumu düzenleniyor. Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün okullarda başlattığı pişmaniye konulu kompozisyon 
yarışmasının sonuçları da festivalde açıklanıyor. ayrıca Büyükşehir’in 

uçağından, her 
birinin ağırlığı 24 
gramlık kutular 
halindeki 3 bin 
adet pişmaniye 

festival alanına havadan atıla-
cak. Her akşam bin adet olmak 
üzere atılacak toplam 3 bin adet 
pişmaniyenin içinde sürpriz he-
diyeler de bulunacak. 

Çikolata değil pişmaniye 
ikram edin

İzmit Belediye Başkanı Dr. 
Nevzat Doğan, amaçlarının 
İzmit’i ve İzmit Pişmaniyesi’ni 
dünyaya tanıtmak olduğunu, bu 
amaçla belediyelerde ziyarete 
gelen konuklara çikolata yerine 
pişmaniye ikram edilmesi gerek-
tiğini söyledi. Doğan, ‘’Pişma-
niyeyi geçen yıllarda yeterince 
sahiplenmedik. Yeni dönemde 
pişmaniyenin yapımı, sunuşu, 
satışı ve tanıtımında yeni bir sü-
reç başlatacağız. Pişmaniye So-
kağı kurma hayalimiz var’’ dedi. 
Başkan Karaosmanoğlu da, Piş-
maniye Festivali’nin çok başarılı 
geçeceğine inandığını aktardı, 
Hazırlama Komitesi’ni çalışma-
ları nedeniyle kutladı. 

Festival bu yıl Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi, İzmit Belediye-
si, Kocaeli Ticaret odası, Kocaeli 
Sanayi odası, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Fuar Müdürlüğü, 
İpek Pişmaniye, Tadlan Pişma-
niye, Özcan Pişmaniye, Simay 
Pişmaniye ve Kocaeli’ndeki basın 
kuruluşları tarafından ortaklaşa 
düzenleniyor. 
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Adapazarı Su ve 
Kanalizasyon 
İdaresi’nin kendi 
elektriğini üret-
mek için hayata 
geçirmeyi plan-
landığı Enerji 
Santrali’nin 
kredisi onay-
landı. ADASU, 
bu proje saye-
sinde büyük bir 
enerji maliye-
tinden kurtul-
muş olacak.

SaKarYa ElEKTrİĞİNİ KENDİSİ 
ÜrETECEK

SA
KA
R
YA

Dergimizi takip edenler, Sakarya Belediyesi’nin bir iştiraki olan 
adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi (aDaSU)’nun kendi elekt-

riğini üretmek için bir çalışma başlattığı haberini hatırlayacaktır. 
Sakarya nehrinden kendi elektriğini üretmek isteyen aDaSU’nun ih-
tiyacı olan kredi, sonunda İller Bankası’ndan onay aldı. Enerji Sant-
ralleri için kredi yetkisi alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeki Toçoğlu, aDaSU Genel Müdürü rüstem Keleş ile birlikte İller 
Bankası Genel Müdürü Hidayet atasoy ile görüştü. Genel Kurul’dan 
alınan yetki çerçevesinde İller Bankası’ndan 30 milyon dolarlık kre-
di başvurusunda bulunduklarını belirten Başkan Zeki Toçoğlu, İl-
ler Bankası’nın krediyi onayladığını açıkladı. Başkan Zeki Toçoğlu, 
“İlimize büyük katkı sağlayacak olan Enerji Santralleri’nin ilkinin 
yapımı için İller Bankası’ndan 30 milyon dolarlık kredi talebinde 
bulunduk. İller Bankası Genel Müdürü’müz bu projenin çok önem-
li olduğunu belirterek krediyi onayladıklarını açıkladı. Terminalin 
ardından Enerji Santralleri’nin kredisi de tamam” dedi.

2 ay içinde ihaleye çıkılacak
Kredinin onaylanmasının ardından Büyükşehir ve aDaSU ekipleri-

nin de ihale çalışmasına başladıklarını ifade eden Başkan Zeki Toçoğ-
lu, “Kredinin onaylanması bizleri çok memnun etti. Zira bu projeyi 
biz, ‘Kazandıran Proje’ olarak adlandırıyoruz. aDaSU, bu proje saye-
sinde büyük bir enerji maliyetinden kurtulmuş olacak. Elde ettiğimiz 
bu ekonomik geliri daha fazla hizmet üretebilmek için kullanacağız. 
Ekiplerimiz hemen ihale çalışmalarına başladılar. 2 ay içerisinde inşa-
at ihalesine çıkılacak. Bilindiği gibi bu kredi, aDaSU regulatörü’nün 
(HES) sadece bir tanesi için. Toplam 3 santral kurmayı planlıyoruz. 
İlkinin çalışması devam ederken diğer santrallerin de kredi ve ihale 

çalışmalarını gerçekleştireceğiz” 
diye konuştu.  

Projeye tam destek
İller Bankası Genel Müdü-

rü Hidayet atasoy bu projeye 
destek vermeye hazır oldukla-
rını belirtti. Projenin çok önemli 
olduğunu ifade eden Hidayet 
atasoy, “aDaSU gibi önemli bir 
enerji tüketimi sağlayan kurulu-
şun, enerji giderlerini azaltmak 
adına böylesi önemli bir çalış-
maya girişmesini takdirle kar-
şılıyoruz.  Bu proje özgün bir 
projedir. Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi ekiplerini ve aDaSU 
ekiplerini kutluyoruz. Bu proje-
ye tam destek veriyoruz. Bilin-
diği gibi enerji dünyada stratejik 
bir konuma gelmiştir. Enerji ala-
nında böylesine ciddi sıkıntıların 
yaşandığı bir dönemde enerji ya-
tırımına dönük olarak yapılan bu 
çalışmaya destek vereceğiz. En 
kısa sürede Sakarya’yı ziyaret 
ederek çalışmayı yerinde incele-
yeceğiz” diye konuştu.
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Arnavutköy Bele-
diyesi, gençlerine 

iş bulmak için 
harekete geçti. 

Belediye, Kayma-
kamlık ve İşkur 
arasında imza-

lanan protokolle 
Arnavutköylü 

gençlere mesleki 
eğitim verilecek.

İşSİZlİĞİN ÇÖZÜMÜ İÇİN  
ProToKol İMZalaNDı

sında uygunsuzluklara yol açtığına deği-
nen arnavutköy Belediye Başkanı Haşim 
Baltac, “Bu durum, eş zamanlı olarak 
hem işsizliğe hem de ilgili sektörün ihtiyaç 
duyduğu alanlarda nitelikli eleman temi-
ninde zorluklarla karşılaşılmasına neden 
olmaktadır. Bu sorun; eğitim verenler ile 
istihdam sağlayan sektör temsilcilerinin 
iş birliğinde talebe göre hazırlanacak eği-
tim programları uygulaması ile çözülebilir. 
Bu çalışma ile; eğitim verenler, istihdam 
edenler ve istihdamı organize edenler bir 
araya getirilerek istihdama uygun eleman 
yetiştirilecek, işverenlerimiz de istediği ni-
telikte elemana sahip olacaktır” ifadelerini 
kullandı. Projede yükseköğretim, mesle-
ki ve teknik öğretim okulu mezunları (iş 
yerlerinde, okul/kurumlarda işe uyum eği-
timi), genel lise, ilköğretim okulu, ilkokul 
mezunları ve çeşitli nedenlerle işinden ay-
rılmış veya işini değiştirmek isteyen işsiz 
gençler de yer alabilecekler.

arnavutköy’de gençlerin iş so-
rununa çözüm bulmak amacıy-

la kamu kurumları işbirliği yaptı. 
arnavutköy Kaymakamlığı, arna-

vutköy Belediyesi ve İşkur arasında, işsiz gençleri üretime 
kazandırmak amaçlı istihdam için Mesleki Eğitim Projesi’ni 
hayata geçirmeyi hedefleyen bir protokol imzalandı. arnavut-
köy Kaymakamı Hürrem aksoy, arnavutköy Belediye Başkanı 
ahmet Haşim Baltacı ve İşkur İstanbul İl Müdürü Muammer 
Coşkun öncülüğünde, arnavutköy’de bulunan iş adamları ile 
derneklere yönelik bir toplantı düzenlendi. Kaymakamlık bi-
nasında gerçekleşen toplantıda, istihdam edilecek iş gücü ve 
nitelikli eleman yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitim projesi 
hakkında bilgi verildi. Eğitim ve istihdam arasında etkin bir 
ilişkinin kurulamamasının, işgücü piyasasında arz ve talep ara-
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Adapazarı 
Belediyesi, geri 
kazanılabilir 
ambalaj atıkla-
rının ekonomiye 
kazandırılması 
için “bilinçlen-
dirme” etkin-
liklerini evlere 
taşıyor. 

EVlErE “aMBalajıNıZı KaZaNDırıN” EĞİTİMİ 

adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevko Vakfı, adapazarı’nı 
tek tek gezerek çevre bilinci aşılıyor. Proje kapsamında evler tek tek gezilerek 
mahalle sakinlerine “Geri Dönüşüm” konusu anlatılıp, bilgilendirici ve uyarıcı 
broşürler dağıtılıyor.

adapazarı Belediyesi yetkilileri, adapazarı için model olacak toplama sis-
teminin kurulması amacıyla başlatılan Geri Dönüşüm Projesi’nde, kullanılmış 
ambalajların evsel atıklardan ayrı toplanarak değerlendirilmesi ve geri kazanım 
uygulaması başlatıldığını belirtti. Geri Dönüşüm Projesi ile anlaşmalı lisanslı 
firma tarafından düzenli toplanan ambalaj atıkları geri dönüşüm tesisinde ay-
rıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor.

2007 yılında başlayan proje, bakanlık onaylı 10 aşamalı yönetim planı da-
hilinde sürdürülüyor. adapazarı Belediyesi sınırlarındaki kurum, kuruluş ve 
iş yerlerine konteyner ve iç mekan kutuları dağıtılıyor. 1. aşama bölgesindeki 
Karaman, Korucuk, Camili, Cumhuriyet ve Semerciler Mahallelerine geri dönü-
şüm konteynerleri yerleştirildi, 2. ve 3. aşama bölgesindeki şeker, İstiklal, Kurtuluş, ozanlar, Sakarya, 
Tekeler Mahallelerine geri dönüşüm konteyner dağıtımı ve konut eğitimi çalışmaları başladı. Öte yandan 
bu bölgelerdeki ilköğretim okullarına Milli Eğitim  iş birliği ile Eğiticilerin  Eğitimi Semineri düzenlenerek, 
geri dönüşüm kitapları ve sertifikalar verileceği belirtildi. Belediye, 2011 yılına kadar aşama aşama tüm 
adapazarı ilçesinde uygulamaların devam edeceğini açıkladı.
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LEÇanakkale Be-

lediyesi tarafın-
dan düzenlenen 
46. Uluslararası 
Troia Festivali 
Afiş Yarışması’nı 
Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi Gra-
fik Bölümü’nden 
Mustafa Ödkem’in 
tasarımı kazandı. 

46. UlUSlararaSı aFİş YarışMaSı 
SoNUÇlaNDı

Üniversitesi Grafik Tasarım Bö-
lümü Öğrencisi Merve şenoymak 
ve Maltepe Üniversitesi Grafik Ta-
sarım Bölümü mezunu Barbaros 
açıksöz’ün tasarımları aldı.

Çanakkale onsekiz Mart Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Grafik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
ali KılıÇ, Çanakkale onsekiz Mart 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Didem Çatal, Çanak-
kale onsekiz Mart Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Fatih Balcı, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi 
İletişim Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Bülent Bingöl, Tro-
ia Tübingen Vakfı Başkanı Enver Yılmaz, Çanakkale Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Serap Handan Özyayla ve Sanat Danışmanı 
Eyüp Görgüler yarışmanın jüri üyeleriydi.

Çanakkale Belediyesi’nin 46. Ulusla-
rarası Troia Festivali için açtığı afiş 

Yarışması sonuçlandı. 59 afişin katıldığı 
yarışmada birinciliği, Çanakkale onsekiz 
Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Grafik Bölümü’nden bu yıl mezun 
olan Mustafa Ödkem’in tasarımı kazandı. 
Mansiyon ödüllerini ise okan Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü 
Öğretim Üyesi Kazım İşgüven, anadolu 

Yarışmada 
Birincilik

alan Tasarım

Fatih Belediye-
si, sanal orta-
mında gençleri 
zararlı yayın-
lardan korumak 
için yazılım 
programı geliş-
tirdi. Program, 
belediyenin 
sitesinden indi-
rilebiliyor. 

FaTİH BElEDİYESİ’NDEN 
İNTErNETTE GÜVENlİK HİZMETİ

Fatih Belediyesi, “no-
betchy” adında üc-

retsiz internet filtre 
programı geliştirdi. Yazı-
lım, sanal ortamda gün 
geçtikçe yaygınlaşan uy-
gunsuz içerikten genç-
leri korumayı amaçlıyor. 
Belediye’den yapılan açık-
lamada  “İnternet kullanı-
cılarının büyük çoğunlu-
ğunu oluşturan gençleri 

tehdit eden ‘uygunsuz içerik’ tehlikesi, ne yazık ki ar-
tık çocuklarımızı da hedef alıyor. anne – babaların korkulu rüyası haline gelen “uygunsuz içerik” tehlikesine 
karşı, Fatih Belediyesi olarak güvenli internet gezintileri için gerekli yazılımı ve lisansı, ücretsiz sunuyoruz. 

Türkçe dil seçeneği ile kullanımı kolaylaştıran; gizlilik içinde çalışarak çocuğa denetimi hissettir-
meyen ve otomatik olarak sürekli güncellenen bu program sayesinde, çocuklarınız artık internet or-
tamında güven içinde gezinebilecekler” dendi. Program, www.fatih.bel.tr adresinden ücretsiz olarak 
indirilebilir. 

FA
Tİ
H
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Kapak Konusu

UNESCo’NUN ÖrNEK GÖSTErDİĞİ KENT 

BUrSa 
Recep Altepe: Bir baştan bir başa düzenlenmiş, kimlikli bir Bursa hayal ediyoruz. Marka 

kent bu demek, yoksa bir tarafı yapılmış, bir tarafı dökülen kent değil.  Kentin kimliğini ka-
zanması için biz lokomotif görevini yerine getireceğiz.. 

Mart yerel seçimleri, Marma-
ra Bölgesi’nde değişimleri 
de tetikledi. Daha önce os-

mangazi Belediye Başkanı olan recep 
altepe, artık Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı. recep altepe, osman-
gazi Belediye Başkanlığı döneminde 
çok çarpıcı projelere imza atmıştı. 

osmanlı ve Bizans dö-
nemlerinden kalma 

çok sayıda ese-
ri, kültür hazi-
neleri arasına 
kazandıran al-
tepe, Hayvan 
Barınağı, Su-

kaypark projesi 
gibi çalışmalarla, 

bir ilçe belediyesi-
nin verdiği hizmet-

lerin çok üstüne çıktı. Bu önemli projelerden bir tanesi olan 
Bizim Mahalle Bizim Köy çalışmasını UNESCo örnek aldı. 

Başkan recep altepe’nin görev alanı, şimdi Bursa’nın tamamı 
olarak genişledi… aynı zamanda Birliğimizin yeni başkanı olan 
recep altepe ile yeni dönemi konuştuk. Hem Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı olarak, hem de Marmara ve Boğazları Belediye-
ler Birliği’nin Başkanı olarak neler yapmak istediğini sorduk.

BUrSa’Da TUrİZM ÖN PlaNa ÇıKaCaK

Sayın başkan yeni görevleriniz nedeniyle sizi tebrik 
ediyoruz. Daha önce Osmangazi Belediye Başkanıy’dınız, 
şimdi de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’sınız. Sorum-
luluklarınız genişledi. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 
nasıl bir Bursa hedefliyorsunuz? 

osmangazi Belediye Başkanlığımız zamanında, önemli işle-
re imza attık. o dönemde yaptığımız çalışmaları şimdi bütün 
Bursa’da, başta 7 tane merkez ilçe olmak üzere, tüm ilçele-
rinde yapacağız. Bursa’nın yaşam kalitesinin artması için, sa-
dece şehir merkezinde değil, Büyükşehir sınırları dışında da 
çalışacağız. Bursa çok zengin bir tarihsel mirasa sahip. Bizim 
hedefimiz bu kentin turizmden aldığı payı arttırmak. Kültürel 
değerlerine sahip çıkan kimlikli bir Bursa hedefliyoruz. 
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osmangazi Belediyesi’nde yaptı-
ğımız çalışmalar bu konuda bize yol 
gösterici olacak. Biz istiyoruz ki, Bur-
sa bir sanayi kenti, bir kültür kenti, 
bir turizm kenti olarak ön plana çık-
sın. Bununla ilgili olarak geçtiğimiz 
beş yıl 100’ün üzerinde proje gerçek-
leştirdik. Bu kentin çağdaş bir görü-
nüm kazanması için önemli çalışma-
lar yapıldı. 4 yılda yıkılan bina sayısı 
1600… onun dışında, kentsel dönü-
şüm çalışmaları, yeşil alan çalışmaları, 
spor tesisleri, sağlık tesisleri, eğitim 
tesisleri yapıldı. Birçok tarihi mekanın 
restorasyonu gerçekleştirildi. Bütün 
bunları bir araya getirdiğinizde, şeh-
rin her yönüyle ayağa kaldırıldığını 
görüyorsunuz. İnşallah artık kısa za-
manda, Büyükşehir bazında bu tarz 
çalışmaları gerçekleştireceğiz. İlçe 
belediyelerimizle koordineli bir şekil-
de çalışarak, Bursa’mızın önemli bir 
mesafe kat etmesi ve istenen noktaya 
gelmesi için elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz. 

Bursa’nın Osmanlı’dan aldığı 
bir miras var. Bu açıdan baktığı-
nızda Bursa, Türkiye’nin köklerini 
toprağında barındırıyor. Kentin bu 
yönünü öne çıkarmak için ne gibi 
çalışmalar yapacaksınız? 

Kültür kenti derken kastettiğimiz 
zaten bu…  Bakın osmangazi Bele-
diye Başkanlığımız döneminde bu ko-
nuda gerçekten örnek projelere imza 
attık. Örneğin, Bursa’nın tarihi kapı-
larını restore ettik. Buraya gelirken 
gördüğümüz Saltanat Kapı bunlardan 
birisi… Biz o kaybolan kapıyı yeniden 
ortaya çıkardık. Bunlar çok büyük pa-
ralarla gerçekleştirilen projeler değil. 
Düşünün, Bursa için çok önemli olan 
şehrin ana giriş kapısı yok edilmiş, 
siz onu yeni baştan kuruyorsunuz. Bu 
çok önemli bir proje… Bu projeyi siz, 
sponsorlar vasıtasıyla belediyenin ka-
sasından para çıkmadan da gerçekleş-
tirebilirsiniz. Çünkü burası 1100 yıllık 
bir  tarihi olan, kentin ana giriş kapısı. 
Bursa genelinde 2600 tarihi yapı var 
ve bunların 1800’ü osmangazi’de… 

ayrıca biz, kente ait gelmiş geçmiş bütün dokümanları ta-
rıyoruz ve buralardan Bursa’ya ait bilgileri toparlıyoruz. os-
mangazi Belediyesi zamanında Bizim Mahalle Bizim Köy isimli 
örnek bir projeye imza atmış ve ilk defa her semtin kitabını 
çıkarmıştık. İnşallah şimdi bütün Bursa geneline bu uygu-
lamayı yayacağız. Peki, bunu nasıl yapıyoruz? Mahalleyi bir 
araya getiriyoruz ve şu soruların cevabını arıyoruz: “Buralar-
da kimler yaşamış, hangi tarihi eserler var, hangi hamamlar 
var, hangi padişahlar var, hangi paşalar var?” Bizim Mahalle 
Bizim Köy çalışmasını UNESCo örnek aldı ve bunu iki yıl önce 
başlattı. Bu proje dünyadaki diğer kentlere de örnek olmuş-
tur. Her mekanın, her mahallenin ayrı bir çalışması yapılıyor. 
Bütün bunlar kitaba dökülünce Bursalılar “Ya biz ne kadar 
önemli bir yerde yaşıyormuşuz, kimler gelmiş kimler geçmiş” 
diyecek. aidiyet duygusu artacak ve insanlar köklerini öğre-
necekler.  

Bizim zamanımızda osmangazi Belediyesi, en az parayla en 
çok faaliyet yapan bir kurum haline gelmişti. şimdi de öyle 
olacak. Çünkü bu bölge Türkiye için önemli… Medeniyetimize 
yıllarca başkentlik yapmış bir şehir. Örneğin, restore ettiğimiz 
Saltanat Kapı, Bursa’nın ana giriş kapısı ve Bursalılar misafir-
lerini bu bölgeyi gezdirerek ağırlarlar. Dolayısıyla bu birikim 
hepimizin malı… Zaten bizim kolay sponsor bulabilmemizin 
nedeni de bu. Her firma, içinde bulunduğu kentin ortak değer-
lerini sahiplenmek istiyor.  

şimdi de, Bursa’nın merkezini bütün  caddeleriyle, sokak-
larıyla, tarihi binalarıyla, anıtsal yapıları ve sivil mimari örnek-
leriyle birlikte topluca ayağa kaldırmak istiyoruz. Biz sorum-
luluk alanımızdaki eserleri restore edeceğiz, şahıs mülkiyeti 
olan eserleri de şahıslar restore edecek.  Bunların yapılma-
sında her türlü teşviği vereceğiz ve öncülük edeceğiz. şehrin 
tamamına el atarak, bir baştan bir başa düzenlenmiş kimlikli 
bir Bursa hayal ediyoruz. Marka kent bu demek, yoksa bir 
tarafı yapılmış, bir tarafı dökülen bir kent değil. Tabii burada 
çok kişiye iş düşüyor. Biz rehberlik görevini ve lokomotif gö-
revini yerine getireceğiz.  
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jemizi birçok şehir örnek aldı. Gördünüz havyan barınağı, su 
tesisleri, tarihi eser restorasyonları, bunların hepsi örnek alınan 
projeler… İşte biz bunları Bursa’nın her yanına yayacağız. 

arTıK şEHİrlEr YarışıYor
Siz aynı zamanda Marmara ve Boğazları Belediyeler 

Birliği Başkanı’sınız. Marmara’daki yerel yönetimlerin iş-
birliğini geliştirmek için ne gibi çalışmalar yapacaksınız?

Öncelikle benden önceki Başkan, İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Topbaş’a teşekkür etmek istiyorum. Ger-
çekten, bize yoğun bir şekilde çalışan, Marmara Bölgesi’ndeki 
belediyeler için yararlı işler yapan bir kurum bıraktı. Biz de 
bu güzel mirası daha ileriye taşımak için mücadele edeceğiz. 
Birlik, kurulduğu günden bugüne örnek çalışmalar yapıyor. 
Türkiye’nin en faal Belediyeler Birliği… Bu üstünlüğü ve doğru 
çalışmaları devam edecek. Bizim amacımız, bir araya gelerek, 
bilgi birikimini paylaşmak, birbirimizden bir şeyler öğrenerek, 
daha yaşanabilir kentler inşa etmek. ayrıca Marmara’daki be-
lediyeler olarak koordineli çalışarak, karşılıklı imkanlarımızdan 
faydalanmak... Bakın, bir belediyenin yaptığı birçok belediyeye 
örnek olabiliyor. Bizim osmangazi Belediyesi zamanında yap-
tığımız hayvan barınağını bazı belediyeler örnek aldı. Biz de, 
çoğu zaman başkalarının tecrübelerinden faydalandık. Denen-
miş bir şeyi, bir daha denemek ancak vakit ve nakit kaybıdır. 
Bir projeyi gerçekleştirmeden önce emsallerine bakmak gere-
kir. Bu projeler her zaman başarılı olmak zorunda da değil. 
Başarısız projelerde de, nerelerde diğerlerinin hata yaptığına 
bakarsınız ve yola çıkarken o hataları öngörür ve hatayı tekrar-
lamazsınız. Başarılı projelerde ise, doğru adımları öğrenirsiniz 
ve daha ileri nasıl götürülebilir diye bakarsınız. Bu karşılıklı 
etkileşim, Marmara’da daha yaşanabilir kentler inşa etmemizi 
sağlar. Bu da toplumun mutluluğu demek. Zaten bizim bu ku-
rumların başında olmamızın amacı bu.  

Biz Birlik sayesinde daha koordineli çalışacağız, örnek çalış-
maları yerinde göreceğiz, bilgi  paylaşımını gerçekleştireceğiz. 
artık şehirler yarışıyor, bu gelişen süreçte de önemli adımlar 
atmak bize nasip olacak. İnşallah önce yerel yönetimlerde, son-
ra da ülkenin tamamında ön açıcı projeler bizim zamanımızda 
gerçekleşecek, bizim önderliğimizde olacak. ayrıca Birliğimiz 
çok sayıda eğitim faaliyeti gerçekleştirmekte. Normalde tek 
bir belediye için oldukça maliyetli olacak olan bu çalışmalar, 
burada çok daha iyi şartlarda ve ücretsiz olarak verilmekte. Bu 
da üye belediyeler için çok faydalı bir uygulama. Bu konudaki 
faaliyetlerimiz de artarak devam edecek. 

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği geçtiğimiz 
yıllarda, yaptığı uluslararası faaliyetlerle ön plana çıktı. 
Bölgesel işbirliğinin dışında, uluslararası alandaki vizyon 
ve hedefleriniz nelerdir?

Birliğimizin geçtiğimiz dönemlerde imza attığı faaliyetler ger-
çekten çok önemli. Özellikle Balkanlar, Karadeniz ve avrupa’da 
önemli işbirlikleri yapıldı. Birçok yabancı uzmanı Türkiye’ye ge-

50 YılDa 17 KaT BÜYÜDÜ

Bursa ekonomik hayatın canlı 
olduğu bir kent. Birçok uluslararası 
şirket Bursa’da faaliyet gösteriyor. 
Buna karşın vize için Bursalılar 
İstanbul’a gidiyorlar. Bunun değiş-
mesi için bir çalışmanız var mı?

Bursa’da Bulgar Konsolosluğu 
faaliyet gösteriyor. İnsanlar buradan 
vize alabiliyorlar. Biz ilk defa konso-
losluk binası yaptık. Bursa’da çok 
sayıda göçmen yaşıyor. Bu vatan-
daşlarımızın Bulgaristan’da işleri ve 
akrabaları var. Bir de çifte vatandaş 
olanlar mevcut. Yoğun bir şekilde 
Bulgaristan’a gidip geliyorlar. şimdi 
almanya ve başka ülkeler de konso-
losluk için yer istedi. onlara da yer 
vereceğiz. Zaten vatandaş gariban, 
geçimini zor sağlıyor. Bir de vize için 
buradan İstanbul’a gidip, bir iki gün 
vize kuyruğu beklemesin. 

Bursa ile ilgili genel vizyonunuz 
nedir?

Bursa zaten her yönüyle özellikli bir 
kent. Bursa tarım şehri, sanayi şehri, 
kaplıca şehri, turizm şehri… Son dere-
ce hızlı büyüyen bir şehir. Son 50 yılda 
17 kat büyüdü. Bu şehrin tahrip olan 
tarihi güzelliklerinin tekrar ortaya çı-
karılması, yeşil Bursa’nın ortaya çıka-
rılması, yani Bursa’mızın zaten içinde 
olan güzelliklerinin ortaya konması ve 
böylelikle Bursa’nın her yönüyle dünya 
kenti olması işte bizim hedefimiz bu… 
Sukaypark dünyada bir numara seçildi. 
Bundan daha kaliteli bir su tesisi yok 
dünyada. Burada kışın da su kayağı 
yapılıyor. 

Kim seçti?

Dünya Su Federasyonu seçti. Geç-
tiğimiz yıl, avrupa şampiyonası bu-
rada yapıldı. Bu yıl da Dünya şampi-
yonası yapılacak. Bu karar, en kaliteli 
tesis burası olduğu için oy birliği ile 
alındı. Biz “Her şeyin en iyisi, en ka-
litelisi Bursa’da olmalı, Bursa her yö-
nüyle örnek olmalı” diyoruz. 

Biraz önce gördüğünüz çarşı pro-
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tirdi. Türkiye’den de çok sayıda yerel 
yöneticinin uluslararası işbirliklerine 
imza atmasına ve farklı birikimlerden 
faydalanmasına öncülük etti.  

Biraz önceki soruda bahsettiğim 
benzer bir durum burada da söz ko-
nusu. Yerel yönetim anlamında örnek 
projeler sadece Türkiye’de yapılmı-
yor. Özellikle şehirleşme açısından 
bizden daha ileride olan avrupa’da, 
bugün bizim yaşadığımız birçok so-
run çözülmüş durumda. Çünkü onlar 
bizim geçtiğimiz yollardan daha ön-
ceden geçmişlerdi. Özellikle ulaşım, 
çevre ve kentsel dönüşüm açışından 
bu ülkelerden alınabilecek örnekler 
var. amerika’yı yeniden keşfetmeye 
gerek yok. Bu projeleri yerinde incele-
yebilir ve bizim dokumuzla da uyuşan 
başarılı örnekleri burada uygulamaya 
geçirebiliriz. aynı şekilde, onların da 
bizden örnek alacağı projeler var-
dır. Biraz önce yukarıda bahsettim, 
UNESCo, Bizim Mahalle Bizim Köy ça-
lışmasını örnek aldı. Bu proje birçok 
avrupa kentine de örnek olacaktır. 

ayrıca bizim ortak değerleri pay-
laştığımız uluslara da örnek olmak 
gibi bir misyonumuz olmalı. Birliği-
miz buna yönelik çalışmalara imza 

atmaya başladı. Filistin ve Ürdün gibi ülkelerin yerel yönetici 
temsilcileri Birliğimizi ziyaret ettiler ve ortaklaşa faaliyetler 
yürüttük. Kendileri yapılan çalışmalardan çok memnun kal-
dılar ve bu deneyimleri paylaşacaklarını söylediler. Kısacası 
birliğimiz bu alanda zaten şu an çok faal ve bu faaliyetleri 
artarak devam edecek. 

Üye Belediye’lere bir mesajınız var mı? 

Marmara bölgesi gelişen ulaşım imkanları ve nüfus artışları 
ile neredeyse tek bir il oldu. Üye Belediye’lerimizin Birliğimizin 
faaliyetlerini yakından takip etmelerini öneriyorum. Zaman çok 
hızlı akıyor ve her şey çok hızlı değişiyor. artık Belediye’leri 
1980’lerin mantığıyla yönetemezsiniz. Bu nedenle nitelikli ele-
man Belediye’lerin en önemli ihtiyacı. Bu da eğitimin önemini 
ortaya koyuyor. Birliğimiz de eğitim faaliyetini layıkıyla gerçek-
leştiriyor. Üye Belediye’lerimizin bu çalışmalara daha çok ilgi 
göstermelerini temenni ederim. 

ayrıca uluslararası faaliyetlerimiz de çok önemli. Bu orga-
nizasyonlar hepimiz için zihin açıcı bir özelliğe sahip. Daha 
da önemlisi, artık Marmara Bölgesi’nin gelişmişlik düzeyi ve 
nüfusu, buradaki bir ilin sorununu bütün bölgelerin soru-
nu haline getiriyor. Örneğin, Bursa’daki çevre sorunu artık 
Kocaeli’nin de, İstanbul’un da sorunu. Çünkü biz hep birlikte 
kıt kaynakları paylaşıyoruz. Birbirimizle koordineli çalışmak 
ve sorunlarımızı birlikte çözmek mecburiyetindeyiz. o yüzden 
daha fazla işbirliği ve daha iyi koordinasyonla çalışmalıyız. 
MBB de bunun için en uygun platformdur.

Teşekkürler Sayın Başkan!

Recep Altepe Kimdir?
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

recep altepe,1959 yılında Bursa’da 
doğdu. Gazi Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nü bitiren altepe, 1983 
yılında kendi işini kurarak kalorifer, 
buhar kazanı imalatı, ısıtma-soğutma 
tesisatı ve proje işleri yaptı.

 Siyasete 1989 yılında refah Partisi 
İl Yöneticisi olarak giren recep altepe, 
Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Beledi-
yesi Meclis Üyelikleri ile BUSKİ Genel 
Kurul Üyeliği yaptı.

2004 yılı Yerel Seçimleri’nde aK 
Parti’den osmangazi Belediye Başkan-
lığına seçilen altepe, burada dikkat 
çeken çalışmalara imza attı.

29 Mart 2009 yılı Yerel Seçimle-
rinde aK Parti’den Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’na seçilen recep 
altepe, Marmara ve Boğazları Be-
lediyeler Birliği’nin de başkanlığını 
yürütmektedir.
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Bursa’ya her baktığımızda, yitip giden şanlı tarihimizin artık son demlerini yaşayan yüzyıl-
lık çınarlar gibi, canlı tanıkları olan tarihi eserler için üzülmüştük şimdiye kadar. Ancak son 
seyahatimizde, başarılı restorasyon projeleriyle tarihin adeta yeniden canlandırıldığını gördük. 
Sukaypark’ı, Uludağ’ı ve çevre düzenlemeleriyle Bursa, büyük bir değişimin eşiğinde. Bu hızlı 
değişime şahit olan Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın’ın söylediği gibi “Bursa 
tarihi ve yeşiliyle yeniden barışıyor.” 

BuRsA 
Yeşili ve Tarihiyle Barışıyor…

Kent ve Yaşam
Bursa kent mer-
kezinde yer alan 
Sukaypark, avrupa 
Kablolu Wakeboard 
şampiyonası’na ev 
sahipliği yaptı.
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Bursa’nın çok şeyini anlattık şimdiye kadar… Ci-
han Devleti’nin kurulduğu kent olduğundan, ba-
ğımsızlık savaşındaki katkılarından, yeşilinden, 

Yeşil Türbesi’nden, Ulu Cami’sinden, Yıldırım’ından, sa-
nayi kenti oluşundan, şeftalisinden, kestanesinden… 
Her ne kadar azalan su kaynakları için üzülsek de, Evliya 
Çelebi’nin “Velhasıl Bursa Sudan İbarettir” dediğini de 
anlattık. osmanlı şehirciliğinin en nadide örneklerini ba-
rındırmasına rağmen, yıpranmış, değeri bilinmemiş tarihi 
kalıntıları gördük, hüzünlendik. 

ahmet Hamdi Tanpınar gibi, 
“Bir zafer müjdesi burda her isim: 
  Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim 
  Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın” dedik 

ama o şanlı geçmişin izlerinin silinmesine 
üzüldük. 

Her ne kadar Türkiye sanayisine yaptı-
ğı katkıyla ön plana çıkmaya başlasa da, bu 
toprakların çocukları için Bursa, dünyayla 
rekabet eden Türk insanı için biraz özgü-
ven, biraz cesaret ve biraz da motivasyon 
demektir. Her taşında cihana hükmeden 
İmparatorluğu hatırlarız, önce gururlanırız, 
sonra içimiz burkulur ve yenilmişlik duy-
gusu sessizce bilinçaltımıza yerleşir.  ama 
Bursa’nın sokaklarında gezerken, her köşe-
sinde tarihi yeniden yaşarsınız. atalarınızın 

Yıldırım 
Türbesi

Yeşil Cami
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o topraklarda gezdiğini hayal edersi-
niz, taş kaldırımlarda adımlarını görür 
gibi olursunuz, alınlarını koydukları 
yerlere bakarsınız ve “İşte buradan çı-
kıp dünyaya hâkim olmuşlar, şimdi ne-
den olmasın” der ve dünyayla rekabet 
için yeniden güç toplarsınız. İşte belki 
de bu nedenle, sanayi ne kadar ilerlerse 
ilerlesin, Bursa bizim için tarih kentidir, 
kültür kentidir, turizm kentidir. Kentin 
hamisi gibi duran Uludağ’ı, tarihsel biri-
kimi, kaplıcaları ve gelişmiş sanayisinin 
de desteğiyle Bursa, Türkiye’nin kültür 
ve turizm yıldızı olmaya adaydır. Son 
seyahatimizde de gördük ki, Bursa, bu 
yönde hızlı adımlarla ilerliyor.

Çarpık, kırık dökük, bakımsız tarih her 
yönüyle yeniden canlanıyor ve Uludağ’ın 
eteklerinde, geçmişiyle barışmış bir kent 
doğuyor. Zeytinburnu Belediye Baş-
kanı Sayın Murat aydın’ın, Encümen 
Toplantısı’nda söylediği gibi “Bursa yeşili 
ve tarihiyle yeniden barışıyor.” 

rESTorE EDİlEN YErlEr…

Neler mi yapılıyor? Örneğin, Bursa’nın 
2700 yıllık geçmişe sahip olan tarihi 
surları yeniden restore ediliyor. Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı recep 
altepe’nin osmangazi Belediye Başkan-
lığı zamanında yaptığı çalışmayla, ne-
redeyse kentle yaşıt olan tarihi kapılar 
restore edilerek kültürel hazinelerimiz 
arasına kazandırılıyor. Bu kapılardan 
bir tanesi olan Saltanat Kapı, en ihti-
şamlı haliyle Tophane’ye osmanlı’nın 
kurucuları osman ve orhangazi’yi zi-

yaret etmeye gelenleri karşılıyor. 2006 yılı sonunda restoras-
yonu tamamlanan Saltanat Kapı, Bursa surlarının yeniden can-
landırılması çalışmalarının başlangıç noktası olmuş. 

Daha sonra restore edilen Fetih Kapı ise hem zamana mey-
dan olarak çeşitli etkinliklerin düzenlendiği hem de yıllarca Fe-
tih Kutlamaları’nın yapıldığı bir yer. Tarihi kapının çevresinde-
ki alan da düzenlenerek Bursa’ya yakışır bir hale getirilmiş. 

Saltanat Kapı ve Fetih Kapı’dan sonra restore edilen Yer 
Kapı’nın iki sur arası sosyal bir hale getirilerek ziyaretçilere 
açılmış. Yer Kapı’dan Fetih Kapı’ya kadar uzanan sur hattı da 
restore edilerek iki kapı arasında yürüyüş yolu oluşturulmuş. 

Bursa Surlarının 5 ana kapısından biri olan Yerkapı, 1900’lü 
yıllara kadar ayakta kalabilmiş ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
yol açma ve başka nedenlerle surları yıkılmış. Bu surlar onarı-
lırken orijinaline mümkün olduğunca sadık kalınmış. Surların 
temellerinin kaybolduğu noktalarda da bu temeller bulunup 
onarılmış ve surların piramit şeklindeki üst bölümleri ise seyir-
lik olarak düzenlenmiş. restorasyon aşamasında, her bölge o 
bölgede halen görülen özgün özelliklere göre onarılmış ve sur-
ların tarihini oluşturan her türlü yapı ve görüntü korunmuş. 
Yeniden inşa edilen duvarlar, Bursa Surları taş örgü tekniğine 
uygun olarak ve Horasan harcı kullanılarak yapılmış.  

restorasyonu tamamlanan ve kullanıma açılan yerlerden 
bir tanesi ise Ördekli Hamamı. Yüzyılları eskitip günümüze 
gelen tarihi hamam, bugün tam teşekküllü bir kültür mer-
kezine dönüştürülmüş. Biz ziyaret ettiğimizde, içeride resim 
sergisi ve atölye çalışmaları vardı. Başkan recep altepe’nin 
anlattığına göre, bu mekân bütün sivil toplum kuruluşlarına 
ve hatta en radikal siyasal gruplara bile toplantı yapmaları 
için açık. 

restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkartılan diğer bir 
eser ise Mimar Sinan’ın Bursa’da bilinen tek eseri Galle Han. 
Halen işyerlerinin bulunduğu hanın cephe düzenlemeleri yapıl-
mış. restorasyon çalışmalarıyla yeniden kültür varlıkları arası-
na kazandırılan diğer eserler ise şunlar:  abdal Meydanı, Seyyid 
Usul Tekkesi, Sümbüllü Bahçe Konağı, Eskici Mehmet Dede 
aşevi, Ertaş Çarşısı, Gurabahane laklakan, oruçbey, Batık Ha-

Kent ve Yaşam
Saltanat 
Kapısı

Kozahan
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de yer alan Saitabat şelalesi bu sularla 
besleniyor. Yemyeşil çimenler ve çınar 
ağaçlarıyla çevrili olan Saitabat, Bursa’ya 
sadece 12 km uzaklıkta. şelale’nin aktığı 
kanyon ise doğa sporları ile uğraşanların 
buluşma noktası. 

BUrSa’NıN GİZlİ KalMış 
GÜZEllİKlErİ
Flora ve fauna zenginliğinden bah-

setmişken Kuş Cenneti’ni atlamak ol-
maz. Bursa - Çanakkale yolunun 45. 
km.’sinde yer alan Kuş Cenneti, tavus 
kuşları başta olmak üzere sülün, kek-
lik gibi birçok kuş çeşidini barındırıyor. 
ayrıca burası, mavi selvi, limoni selvi, 
ladin, sedir gibi ağaçların mekânı.  as-
lında hiç ön plana çıkmasa da, Bursa 
doğal güzellikler açısından bir hayli 
zengin bir il. Marmara Bölgesi’nin en 
büyük, Türkiye’nin ise beşinci büyük 
doğal gölü olan İznik Gölü ve içerisinde 
yedi adet ada barındıran Ulubat Gölü 
hem Bursalının hem de bu toprakların 
zenginliğidir. Ulubat Gölü kıyısındaki 
Gölyazı Köyü ise baharla birlikte bam-
başka bir hale bürünür. Çünkü bahar-
la birlikte yükselen sular, ağaçların 
yarı bellerine kadar gelir.  Bu ağaçla-

rın arasında süzülen ör-
dekler, fotoğrafçılar için 
bulunmaz bir hazinedir.

UYGarlıKlarıN 
KÖPrÜSÜ BUrSa…

Bursa osmanlı’nın 
fethinden önce roma 
ve Bizans uygarlığına ev 
sahipliği de yaptı. Do-
layısıyla bugün kentin 
zenginlikleri arasında sa-
dece osmanlı mirası de-
ğil, roma dönemine ait 
eserler de var. Örneğin 
Mudanya sahilinde keşfe-
dilmemiş cennet köşele-
rinden biri olan Trilye’de 
rumlar’dan kalma 7 kilise 
ve 3 ayazma bulunuyor. 
Burada bulunan Panagia 
Pantobalissa adlı kemer-

mam, Kiremitçi Hamamı, İpek Han, Üftade Tekkesi, Somuncu 
Baba Fırını ve evi ile Nakkaş ali Baba Mescidi.  Bunun dışında 
Bursa’da çok sayıda sokak ve cadde çalışması da yapılıyor.  
Kayıhan ve Üftade Sokak’ları ile abdal Caddesi ve osmangazi 
Çıkmazı sağlıklaştırma projeleri bunlara örnek oluşturuyor.

700 yıllık osmanlı köyü olan Cumalıkızık’ı da unutmamak 
gerek. Bütün bu birikimler Bursa’yı belki de Türkiye’nin tarih-
sel açıdan en zengin ili haline getiriyor. 

UlUDaĞ TUrİZMİ…

Elbette ki Bursa’nın kültür ve turizm kenti olması için tek 
avantajı tarihsel birikimi değil. Kış turizminin yıllardır simgesi 
olagelmiş ve bu yönüyle Erciyes’ten Kartepe’ye kadar birçok 
yere örnek olmuş Uludağ, tüm heybetiyle Bursa’ya tepeden 
bakıyor. aralık-Mayıs ayları arasında genellikle karla örtülü 
olan Uludağ Milli Parkı’nın alt sınırı 2.000, üst sınırı ise 2.453 
m. yükseklikte. Kar kalınlığı 2-3 m.’ye kadar çıkan Uludağ, 
flora ve faunasının zenginliği ile de biliniyor. 

Yılda ortalama 600.000 kişinin ziyaret ettiği Uludağ, sa-
dece kışın değil yazın da turistlerin ilgi merkezi oluyor. Kışın 
kayak için gelenlerin dışında, serin ve temiz havasıyla yazın da 
kampçıları ağırlıyor. 

Uludağ’da kayak sporu ve turizme yönelik olarak 17 adet 
turistik tesis mevcut ve ayrıca çeşitli kamu kurumlarına ait 16 
adet tesis bulunuyor. Genelde yerli turistlerin ve onlarla birlik-
te daha az sayıda arap ve İsrailli turistlerin ziyaret ettiği Ulu-
dağ, doğru projelerle daha çok ziyaretçi çekebilir.  Bahar ge-
lip, Uludağ’daki karlar erimeye başladığı vakit, buradan eriyen 
karların suyu Bursa’ya hayat veriyor. İşte Uludağ’ın eteklerin-
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li kilisenin, duvarlarına ikona işlenen 
ilk Hıristiyan mabedi olduğu söylenir.  
Eski adı Misipolis olan Gümüştepe ise 
Bursa merkezden sadece 12 km. uzak-
lıktadır. Meyve ağaçları, kavak ağaçları, 
söğütleri, misket üzümü ve asma yap-
rağı ile Missi, antik çağdan günümüze 
uzanan bir öyküdür. ayrıca Bursa’nın 
önemli turizm merkezlerinden birisi 
olan İznik’te de roma ve Bizans döne-
mine ait çok sayıda eser bulunuyor. İki 
bin yıllık surlara sahip İznik Kalesi, 7. 
Hıristiyan Konsülü’nün toplandığı aya-
sofya Kilisesi (Cami),  M.S. 98–117 
yıllarında İmparator Trajanus tarafın-
dan inşa edilen roma Tiyatrosu yöre-
nin önemli eserleri arasında. 

Zaten Bursa, tarihi itibariyle de hep 
bir turizm kenti olagelmiş. Doğu ve batı 
uygarlıkları arasındaki geçiş yolu üzerin-
de bulunan kent, bir rivayete göre 7200 
yıllık bir geçmişe sahip. Bir zamanlar, 
Doğu uygarlığının Batı’ya geçişinde köp-
rü olan Bursa, sonraki yıllarda da Batı uy-
garlığının Doğu’ya geçişinde köprü vazi-
fesi görmüş. Bütün bunlar Bursa’nın bir 
kültür ve turizm kenti olması için elbette 
ki yeterli… Burada anlatılanlara kentin 
merkezinde bulunan (ve bizim daha ön-
ceki sayılarımızda defalarca anlattığımız) 
Bursa merkezdeki tarihi mekânlarıda ek-
lemek gerekir. Çünkü Bursa, onlarla kim-
lik kazanır. Emir Sultan, Muradiye, Yeşil 
Türbe, Tophane, Ulu Cami, Koza Han, 
Yıldırım Külliyesi, Hüdâvendigâr Cami, 
orhangazi Medresesi, Nilüfer Köprüsü, 
ırgandı Köprüsü Bursa siluetine tek tek 
kimlik nakşeden yapı ve binalardır.

BUrSa’Da alTErNaTİF 
TUrİZM

Bursa alternatif turizm açısından da 
avantajlı bir yerdir. Yukarıda bahset-
tiğimiz tarihi eserler, kültür turizmini 
beslerken, Hıristiyanlık ve Musevilik 
dinlerine ait birçok eser ve 7. Hıristiyan 
Konsülü’nün İznik toplanması Bursa’yı 
inanç turizmi açısından da değerli kılı-
yor. ayrıca yukarıda bahsettiğimiz gibi 
Uludağ’ın nimetleri kenti alternatif tu-
rizm açısından besliyor. Trekking, su 
sporları, kayak gibi sporlnliğe sahipar 

için Bursa en doğru yer. ayrıca Bursa kaplıcalar yönünden de 
büyük bir zenginliğe sahip. asırlardır dünyanın dörtbir yanından 
insanlar, şifayı bulmak için doğal sıcak suyun bulunduğu bu kap-
lıcalara geliyorlar. 

SUKaYParK VE KÜlTÜr YolU

Bütün bu birikimlerle birlikte, Bursa’nın yerel yönetimleri 
de kentin kültür ve turizm hayatına yeni bir şeyler katmak için 
var güçleriyle çalışıyorlar. Yine son seyahatimizde Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı recep altepe’nin ev sahipliğinde gezdi-
ğimiz Sukaypark bu önemli projelerden bir tanesi… Dünya Su 
Sporları Federasyonu tarafından, dünyanın en iyi Su Parkı seçi-
len Sukaypark’ta kneeboard, çift kayak, wakeboard, diskboard, 

Kent ve Yaşam
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wakeskate, nonoboard gibi su sporları 
yapabilirsiniz. Bu parkta denizden farklı 
olarak sizi motorlar değil teller çekiyor. 
Bu yönüyle çok daha güvenli bir özel-
lik taşıyor. Sukaypark daha yeni açılmış 
olmasına rağmen şimdiden Bursa’nın 
turizm hayatına hizmet etmeye başla-
dı bile. 17–18–19 Ekim 2008’de av-
rupa Kablolu Wakeboard şampiyonası 
Sukaypark’ta yapıldı. Park sonbaharda 
da dünya şampiyonasına hazırlanıyor. 

Yine Belediye tarafından harekete 
geçirilen başka bir proje ise Kültür Yolu 

olarak anılıyor. Kültür Yolu Projesi, Yıldırım Bayezid’in yaptır-
dığı külliyeden başlayıp Yeşil, ırgandı Köprüsü, Hanlar Bölgesi, 
Bâlibey Hanı’ndan Hisar Bölgesine, oradan da Muradiye Bölge-
sine geçiyor. Güzergâhta Muradiye Külliyesi’nden Çekirge Cad-
desi vasıtasıyla ı. Murad Hüdâvendigâr Külliyesi’ne ulaşılıyor.

Tekrardan sakınmadan Evliya Çelebi’yi anarak, onun  “Velhasıl 
Bursa sudan ibarettir” sözlerine bir şairin dizelerini ekleyelim:

Bir gün yolunuz, ziyaret için düşerse Bursa’ya 
Var mıyız tarih dolu bir kilimi, yeniden okumaya 
şairlerin şiirlerinde her an, sergilenen sanat olmaya 
Manevi sultanlar diyarında, yaşanan şiirler yazmaya

Osman Karahasanoğlu

Yılda 
ortalama 
600.000 

kişinin 
ziyaret ettiği 

Uludağ, 
sadece kışın 

değil yazın 
da turist 
çekiyor.
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  TÜRKİYe “YeRel 
DeMOKRASİ”nİn neReSİnDe?
Ortak sorunlarımızı nasıl çözeceğiz ve paylaşım alanlarını neye göre oluşturacağız? Dolayı-

sıyla yerel demokrasi bizim uzağımızda değil. Biz, yaşadığımız yerde söz sahibiyiz. Bir başka 
bölgedeki ya da merkezi yönetimin olurunu beklemeden var olan sorunları çözebiliyoruz ba-
şarabiliyoruz inancına paralel olarak yerel demokrasi de güçleniyor. Demokrasi, sokağa adım 
attığınız anda sorunları çözebiliyor olmaktır. Bu, insanların yaşam kalitesini de yükseltir. Çün-
kü demokrasi aslında sorun çözerek insanların yaşam kalitesini yükselten bir araçtır. Bütün 
mesele o aracı nasıl kullandığınızdır.

Demokrasi eski Yunan’da doğup, günümüze ka-
dar gelmiş bir yönetim şeklidir. Uzun yıllar fikri 
olgunlukla gelişen demokrasi ideası, artık bütün 

dünyanın kabul ettiği ortak bir insanlık değeridir. İçe 
kapalı, merkeziyetçi ve otoriter yönetimler, bütün dün-
yada yerlerini daha şeffaf, daha demokrat ve daha yerel 
sistemlere bırakıyorlar. ama şunu çok iyi biliyoruz ki, 
demokrasi ideasının ilk tuğlası yerel yönetimlerdir. 

Halk önce kendi mahallesinin, sonra semtinin, sonra 
da şehrinin yönetimine katılıyor. Kendi yaşadığı kentin 
karar mekanizmaları içerisinde bulunduktan sonra da, 
ülke yönetiminin karar mekanizmaları içerisinde bulu-
nuyor. Peki Türkiye yerel demokrasi anlayışının nere-
sinde? Bu konuyu iki önemli isimle konuşalım istedik. 
ak Parti Milletvekili Doç. Dr. Zeynep Dağı, hem siyasal 
bilimci kimliğiyle, hem de bir parlamenter kimliği ile 
yerel demokrasinin konuşulabileceği en iyi isimlerden 
biriydi. 

Diğer isim ise, son dönemlerde demokrasiyi ön pla-
na çıkartan eylemlerle adını duyuran sivil toplum örgü-
tü Genç Siviller’in kurucularından Turgay oğur... 

DEMoKraSİ GÜNlÜK YaşaMıMıZa 
SİraYET ETMElİ

ankara’da; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ak 
Parti Milletvekili Doç. Dr. Zeynep Dağı’nın makamın-
dayız. Kendisinden katılımcı demokrasi anlayışı çerçe-
vesinde yerel demokrasiyi tanımlamasını istedik. Yerel 
demokrasi dinamikleri, uygulanan politikalar ve Türki-
ye gerçeği üzerine değerlendirmelerini kaydettik.

Demokrasi çerçevesinde “yerel demokrasi” anla-
yışı üzerine düşüncelerinizi paylaşır mısınız?

Türkiye’de belki de osmanlı geleneğinden de besle-

nen merkeziyetçi bir yapı var. Bizim partimi-
zin de sloganı olan “Demokrasi yerelden baş-
lar” anlayışı son derece önemli. Türkiye’nin 
bunu içselleştirmek gibi bir sorunu var. as-
lında “demokrasi ailede başlar.” Önemli olan 
mikrodan makroya uzanan bir demokrasi an-
layışı geliştirmek. Yani günlük yaşamın her 
alanına sirayet eden bir demokrasi kültürü... 
Bu bağlamda da tabi ki yerel demokrasi ve 
katılımcı demokrasi anlayışını, Türkiye’nin 
demokrasi kültürünün gelişimi ve daha sağ-
lıklı beslenebilmesi adına son derece önemli 
buluyorum. ama maalesef hem demokrasi 
olgusu, hem de demokrasiyi algılamada ya-
şanan kavramsal karışıklıklar, birtakım olay-
ların gelişmesinde, değerlendirilmesinde ve 
analiz edilmesinde sorun olarak karşımıza 
çıkıyor. Örneğin demokraside halkın iradesi 
ve o iradenin temsil ettiği platformlar saygı 
duyulması gereken, sorunların çözülmesinde 
en son merci olarak görülmesi gereken alan-
lardır. Maalesef Türkiye’de 1960 darbesiyle 
başlayan ve sanki demokrasilerde olağanmış 
gibi görülen, bir ara verme anlayışı, bir te-
neffüs algılayışı var. Tabi ki bu anlayışla yüz-
leşmek gerek. artık çağdaş demokrasi anla-
yışının standartlarının bir bütün olarak hem 
Meclis’te hem yerelde içselleştirilmesi gere-
kiyor ve buna da bir bütün olarak bakmak 
icap ediyor. Sadece siyaset değil, medyanın 
da, aydınların da ve kanaat önderlerinin de, 
demokrasinin ne olduğunu, nasıl bir yaşam 
biçimi sunduğunu, neleri öncelediğini kamu-
oyuna anlatması gerekiyor. Ne var ki bunda 
zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor.

Dosya Murat DAOUDOV
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Zeynep Dağı 
Kimdir?

Doç. Dr. Zeynep Dağı, 
Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi mezunu. 
Bir süre bürokraside görev 
alan Zeynep Dağı, Dış 
Politika ve Türkiye Avrupa 
Birliği İlişkileri üzerine 
çalışmalar yaptı. Demok-
ratik Platform isminde bir 
dergide editörlük görevi 
de yürüten Dağı, seçim-
lerden önce, bir gazetede 
köşe yazarlığı yapıyordu. 
2007 yılında Ak Parti’den 
milletvekili seçilen Dağı, 
Avrupa Akdeniz Parlamen-
terler Asamblesi’nin Türk 
Kurulu Başkanlığı görevini 
üstlendi. Zeynep Dağı, 
aynı zamanda AGİK (Av-
rupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı) ile Dış İşleri 
Komisyonu’nun üyesidir.

elektriğe, kanalizasyona, ortak taşıt kullanımına 
kadar, pek çok alanda sorunları vardır. ortak so-
runlarımızı nasıl çözeceğiz ve paylaşım alanlarını 
neye göre oluşturacağız? Dolayısıyla yerel demok-
rasi bizim uzağımızda değil. Biz yaşadığımız yerde 
söz sahibiyiz. Bir başka bölgedeki ya da merkezi 
yönetimin olurunu beklemeden var olan sorunları 
çözebiliyoruz, başarabiliyoruz inancına paralel ola-
rak yerel demokrasi de güçleniyor. Demokrasi so-
kağa adım attığınız anda sorunları çözebiliyor ol-
maktır. Bu, oradaki insanların yaşam kalitesini de 
yükseltir. Çünkü demokrasi aslında sorun çözerek 
insanların yaşam kalitesini yükselten bir araçtır. 
Bütün mesele o aracı nasıl kullandığınızdır. 

Yerel demokrasinin başat aktörlerinin kimler 
olduğunu düşünüyorsunuz?

Halkın seçimiyle birlikte; muhtarından, belediye 
meclis üyelerine, belediye başkanına kadar hepsini 
bir bütün olarak görüyorum. Demokrasi bir sorun 
çözme sanatıysa, çözümü başka yerlerde aramama-
mız gerekiyor. Evden, sokağa, sokaktan kamusal 
alana, her yerde demokratik yöntemlerle sorunlar 
çözülmeli. Yaşadığımız mekanda sorunlarımızı nasıl 
çözdüğümüze dair yöntemler bize demokrasiyi anla-
tıyor. Demokrat mıyız, değil miyiz? Demokrasiyi ne 
kadar içselleştirmişiz, ne kadar içselleştirememişiz? 

Küçük veya büyük bir şehir düşünün. o şehir-
de yaşayan bireylerin ortak sorunları vardır. Sudan 
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“Merkez ne diyecek, onların oluru ve bakışı ne yönde olacak?” 
şeklinde yürüdü. Bu sorunları hep erteleyen bir tutum olmakla 
birlikte, halkın günlük yaşamdaki sorunlarının da artışına ne-
den oldu. oysa herkes iyi ve daha kaliteli yaşamayı hak ediyor. 
Daha kaliteli yaşam da; işten okula, hastaneye, bulunduğunuz 
ve yaşadığınız yerde hizmete ulaşmakla, alacağınız hizmetle ilgi-
li. Bunlar halka ne kadar etkin bir şekilde ulaşıyorsa, alt yapı so-
runlarınız ne kadar çözülmüşse, günlük hayatınızda da o denli 
huzurlu oluyorsunuz. Daha mutlu bir birey daha iyi bir vatandaş 
haline geliyorsunuz. 

Yerel demokrasi deyince akla yerel seçimler gelir. Sizce 
Türkiye’deki yerel seçim sistemi yerel düzeyde temsili ve 
adaleti sağlıyor mu?  

Genel seçimler ve yerel seçimler farklı dinamikleri içerisinde 
barındıran süreçler. Yerel seçimlerde halkın teveccühünü çok daha 
iyi okumak gerekiyor. o dinamikleri göze alan bir anlayış halka 
daha kolay ulaşıyor. Halk diyor ki: “Sezgilerimle, analizlerimle şu 
kişinin daha çok hizmet edeceğini düşünüyorum.” Bu bağlamda 
da partilere çok büyük işler düşüyor. Yerel seçimlerdeki adaylarla 
parti genel merkezlerindeki anlayışın uyuşması yönünde adımlar 
atılması lazım. Yani yereldeki dinamiklerin, kamuouyu algısının, 
kamuoyu yoklamalarının çok ciddiye alınması gerekiyor. Çünkü 
halk yerelde çok daha seçici, çok daha belirleyici olmak istiyor. 
Ben de bunu çok önemsiyor ve çok doğru buluyorum.

Demokrasinin sonucu, halkın iradesi ve kararı olması yö-
nüyle her zaman için doğru olarak kabul edilmelidir. Kendisi 
için iyi sonuçlar olunca “iyi”, fakat olumsuz sonuçlar olunca 
“kötü” demek demokrasiye ve halka saygısızlıktır. Türkiye’de 
bugün yerel seçim sistemi ulusal düzeydeki seçim sistemi gibi 
bir takım anti-demokratik unsurları barındıran ve yerelden ziya-
de merkezden şekillenen bir yapı arz ediyor. Yerel politikacılar, 
çoğunluğu itibariyle yerel halktan ziyade merkez yönetimler (si-
yasi parti merkezleri) tarafından belirlendiği için, çağdaş demok-
rasi sistemleri ile bağdaştırmak bazen zor olabiliyor. Bunun da 
temel sebebi Siyasi Partiler Kanunu ve seçim sistemidir. Ulusal 
bazda da aynı sorun vardır. Demokrasi abraham lincoln’un ifa-
desi ile halkın “halk için halk tarafından” yönetilmesidir. Bugün 
bu seçim sistemiyle böyle bir ilkeyi hakkıyla uygulamak müm-

YErEl DEMoKraSİ 
MErKEZİ DE GÜÇlENDİrİr

Yerel demokrasiyi geliştirmek 
için etkili yerel politikalar uygu-
lanmalı. Sizce bu politikalar neler 
olmalıdır?

Örneğin avrupa Birliği’nde başın-
dan beri gerçekten yereli güçlendiren 
çok önemli adımlar atılıyor. Doğrudan 
kalkınma, yerinden kalkınma diye bir 
anlayış var ki, bu da çok doğru bir 
yaklaşım. Bir ülke içinde yaşıyoruz, bir 
yönetim yapısı var ama her yerelin de 
kendine has özellikleri mevcut. Yerelin 
sahip olduğu sorunları, kendi imkan-
larıyla kendi dokusuna uygun şekilde 
çözmesi merkezi yönetimi de güçlen-
dirir. Yerel demokrasi, sorunların bi-
rikmeyip anında, yerinde, hızlı ve etkin 
bir şekilde çözülmesine imkan sağlar. 
Türkiye’de yerel demokrasi denince 
merkezin gücünü paylaşması algılanı-
yor. Bu doğru değil! Merkezi yönetim 
dışa ve içe karşı bir güçtür ve güçlü 
bir devlet geleneğini oluşturan, ada-
let, hukuk sağlık, eğitim ve güvenlik 
alanlarında devletin olmazsa olmaz so-
rumluluklarını yerine getiren bir yapı-
dır. Çağdaş anlamıyla yerel demokrasi 
uygulandığı vakit, devlet yerel yöne-
timlerle enerjisini, zamanını, kaynakla-
rını daha etkin kullanmış olacak. Yerel 
sorunlar, yerelde çözülecek ki, merkez 
asli işlerini rahatça yapabilsin. Yerel ile 
merkez arasındaki bağların birbirine 
rakipmiş gibi algılanması sorunların 
çözümüne değil aksine sorunların daha 
da büyümesine neden olmaktadır.

Bu noktada yerel demokrasinin 
sağlıklı işlemesi için yerel siyasette 
hangi denge unsurlarının daha fazla 
gözetilmesi gerektiğini düşünüyor-
sunuz? 

Bizde yerel demokrasi çok güçlü 
değil. Dolayısıyla yerel demokrasiden, 
bulunduğu alanda; şehirde, köyde, 
sorunun etkin çözümüne dair baskı 
gurubu oluşturması beklenir. Bu bas-
kıyı merkeze karşı da yapması gerekir. 
Fakat Türkiye’deki sistem yıllarca hep 

Dosya
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kün müdür? Kanımca hayır. o zaman, 
yeni bir anayasa ile birlikte demokrasi 
ilkeleri çerçevesinde yeni bir anlayış ve 
yeni düzenlemeler kaçınılmazdır. 

Güçlü merkeziyetçi yapısını 
1982 reformları ile kıran ve kendi-
si “desantralizasyon temelinde ör-
gütlenmiş bir cumhuriyet” olarak 
tanımlayan Fransa’dan günümüz-
de esinlenmek mümkün mü? Yeni 
anayasa çalışmalarında yerel yöne-
tim ve desantralizasyon sizce nasıl 
yer almalı?

Küreselleşme beraberinde yerelleş-
meyi de getiren bir süreçtir. Demok-
ratik ülkelerde bu trend çok önceden 
başlamış ve başarı ile uygulanmıştır. 
Tek tip bir adem-i merkeziyetçilikten 
bahsetmek mümkün değil, fakat o 
yönde bir eğilim bugünkü dünya siya-
setinin en belirgin özelliklerinden biri. 
Türkiye’de bu yönde bir talep hem 
yerel hem de ulusal çapta mevcuttur. 
Fakat şekli üzerinde bir ihtilaf vardır. 
Kuruluşundan beri üniter ve merkezi-
yetçilik çok dar bir kalıpta yorumlan-
mış ve bundan yapılacak ufak sapmalar 
tabu olarak görülmüştür. oysa bugün 
ankara’dan Kars’taki bir okulun kırılan 

camı ile uğraşmak veya köye yapılacak bir çeşme için ankara bü-
rokrasisini beklemek hizmeti sadece geciktirmiyor, maliyetini de 
kat kat arttırıyor. aynı zamanda ankara’daki bürokrasiyi de felç 
eden ve devleti genelde hantallaştıran bir süreci doğuruyor. 

Türkiye’deki yerel yönetimler üzerinde etkisi bağlamında 
yerel demokrasi sizce hangi düzeydedir? 5393 sayılı Beledi-
ye Kanunu’nun ilgili maddeleri ile kurulan kent konseyleri 
veya belediye hizmetlerine gönüllü katılım hususunda gö-
rüşleriniz nedir? 

Yerel demokrasi, yukarıda da ifade edildiği gibi ulusal de-
mokrasi düzeyinden bağımsız ve farksız değildir. Yerel yönetim 
bizim sistemimizde farklılık arz ediyor. Yerel yönetimlerin en 
yetkili birimi seçilmiş değil, atanmıştır. Vali veya kaymakamlar 
merkezden atanan ve yerel seçilmiş politikacılar üzerinde bir 
merkeziyetçi vesayet görünümündedir. Bu anlamda en demok-
ratik yerel birim köylerdir. Zira köyde en büyük mülki ve idari 
amir seçimle işbaşına gelen köy muhtarıdır. Kent konseyleri ve 
belediye hizmetlerine gönüllü katılım özellikle katılımcı demok-
rasi açısından önemli bir gelişmedir. Kent konseylerinde resmi 
makamların yanında sivil toplumun yer alması ve görüşlerinin 
yerel yöneticiler tarafından dikkate alınması demokrasi açısın-
dan büyük bir adımdır. Bu, bir yönüyle sivil toplumun karar alma 
mekanizmasında ve karar süreçlerinde etkin bir rol almasını, 
halkın görüşlerini yönetime yansıtmasını da sağlar.

Yerel demokrasiyi güçlendirmek adına Batı’da uygulanan 
bazı yöntemler var. Mesela görevden geri çağırma, mini ye-
rel referandumlar, Ombudsmanlık. Bunlar Türkiye için uy-
gun yöntemler midir?

ombudsman, demokrasilerde şeffaflaşmanın ve vatandaş 
ile devlet arasındaki duvarları inceltmenin bir yoludur. Bunun 
hem yerel hem de ulusal bazda olması gerekir. Bu, demokrasi-
nin düzeyi ile alakalı bir durumdur. Bürokrasinin bu denli güçlü 
olduğu bir ülkede ombudsmanlık kurumuna sıcak bakılmaması 
normaldir. Fakat demokrasi açısından, ombudsmanlık kurumu-
nun olmaması bir kayıptır. Gerek ombudsmanlık kurumu olsun 
ve gerekse yerel düzeyde katılımcılık ve karar süreçlerini etkile-
me sistemlerinin uygulanması olsun demokrasinin düzeyine ve 
örgütlenmesine bağlıdır. Yerel demokrasinin güçlenmesi yerelde 
ombudsmanlık ve yerel referandumları da beraberinde getirebilir 
ve buda demokrasi ve katılımcılık açısından yararlı olur. Bunun 
ulusal düzeyde demokrasiye yansıması ve katkısı da olacaktır.

Demokrasinin güçlenmesi ve halkın yönetime katılması-
nı sağlayan her mekanizma Türkiye’ye uygundur. Bazı özel 
şartların bahane edilerek evrensel ölçülerin gözardı edilmesi 
Türkiye’ye değil, fakat bazı çevrelerin çıkarlarına uygun olabilir. 
Yoksa halkın kendi hayatını ilgilendiren konularda söz sahibi ol-
masının halka nasıl bir zararı olabilir? Veya bunun halka uygun 
olmadığını söylemek ne kadar doğru olur? Böyle bir gelişmenin 
Türkiye’ye uygun olmadığını ileri sürenler, kendi çıkarlarına uy-
gun olmadığını söylemekten korkan, fakat buna kılıf uydurmaya 
çalışan anti-demokratik çevrelerdir.

DeMOKRATİK DuRuşA DAİR 
Zeynep Dağı İtalya’daki demok-

rasi anlayışına dair ilginç bir anek-
dot anlatıyor: Geçtiğimiz haftalar-
da libya lideri Kaddafi İtalya’ya 
bir ziyarette bulundu. oradaki 
parlamenterler duruma karşı çık-
mış. “o demokratik bir seçim-
le gelmiş bir lider değil. o halde 
bizim parlamentomuzda konuşa-
maz” şeklinde bir tepki oluşmuş. 
Seçilmişe, halkın iradesine verilen 
değer demokrasilerde ön plana çı-
kar. Belirleyici olan, standardı ko-
ruyan budur. Maalesef ülkemizde 
darbelerle beslenen, sürekli sek-
teye uğratılan bir demokratikleş-
me süreci yaşatılıyor. Bu süreç ise 
sistemin yürütücüsü olan partileri 
zayıflatıyor. 
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devletlerin örgütlenme biçiminde temsil mekanizmaları 
oluşmasına neden oldu. Bu yüzyılın başında icat edilen 
ulus devletler merkezi yapılanmaları iyice güçlendirdiler. 
Tüm gücün başkentte toplandığı bir sistemde katılımcı 
demokrasiden söz etmek mümkün değil tabii. İşte bu 
noktada yerel yönetimlerin önemi ortaya çıkıyor. Hayatı-
mızı doğrudan etkileyecek kararları zamanın birinde ge-
nel bir vekaletname verdiğimiz vekillerin bizim adımıza 
alması yerine kendimizin bu karar alma mekanizmasına 
katılması ancak yerel yönetimler sayesinde olur. 

Sizce yerel demokrasinin başat aktörleri kimler-
dir? STK’lar ve medya yerel demokrasinin neresinde? 

En başta siyasi partilerdir. Tabii ki belediye teşkilatı-
dır. Sonra yerel medyanın çok çok önemli olduğuna inanı-
yorum. Hemşehri dernekleri, muhtarlar yerel demokrasi-
nin baş aktörleridir. Sivil toplumun ise konu bazlı oluşan 
ve sorun çözülünce dağılan bir yapılanmayla ancak yerel 
demokrasiye yardımcı olacağına inanıyorum. Örneğin; 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni vapurlarla ilgili 
politikaları duyulmaya başlandığında ‘Vapurumuzu ver-
miyoruz’ grubu oluştu ve bu girişim gerçekten de bele-
diyeyi vapur modellerini insanların oyuna sunmaya ikna 
etti. ancak bundan sonra grup dağılmadı. Mail grubuna 
Cumhuriyet Mitingleri’ne katılalım çağrısı bile yapıldı. o 
zaman bu grupta yer alanlar asıl derdin vapurlar değil 
belediyeyi ideolojik olarak sıkıştırmak olduğunu anladı. 
Halbuki pekala mevcut başkana oyunu vermiş ancak va-
purlar konusundaki tavrını eleştiren insanlar olabilir. İşte 
bu nedenle konu bazlı, dar tanımlı, kendiliğinden oluşan 
ve işi bitince dağılan örgütlenme biçimleri bu çağa çok 
daha uygun. Yerel demokrasi için de daha elverişli. 

Yerel demokrasiyi güçlendirmek için etkili yerel 
politikalar ve uygulamalar neler olabilir? 

Bundan yüz yıl önce, Prens Sabahattin, adem-i mer-
keziyetçilik diye bir şeyden söz ediyor. Bölücü, vatan ha-
ini, işbirlikçi gibi bugün de demokratların hedef olduğu 
bir takım saldırılara maruz kalıyor. aslında Türkiye’de 

Farklı ve yaratıcı sivil 
iteatsizlik eylemleriy-
le dikkati çeken STK, 

Gençsiviller’in kurucu üyesi 
Turgay oğur yerel demokra-
sinin federalizmle karıştırıl-
dığını söylüyor. oDTÜ Siya-
set Bilimi ve Kamu Yönetimi 
bölümünü bitiren oğur, de-
mokrasinin önündeki klişele-
re dikkat çekiyor. 

Yerel demokrasi nedir?

Demokrasi hepimiz için 
neyin daha iyi olacağı tartış-
masının canlı tutulmasıdır. Bir 
demokrasinin kalitesi de tartış-
ma sonucunda ortaya çıkacak 
karardan etkilenecek grupların 
ya da bireylerin bu sürece katı-
lımının çeşitliliğine ve zenginli-
ğine göre belirlenir. 

Mükemmel olan; tem-
sil mekanizmasına ihtiyaç 
duyulmadan doğrudan de-
mokrasinin olması yani her 
bireyin her konu için tek tek 
görüş ve rey bildirmesidir. 
ancak insan sayısının artma-
sı, üretim ilişkilerinin değiş-
mesi ve bunun gibi faktörler 

Turgay oğur (Genç Siviller Hareketi’nin kurucu üyesi):

BeleDİYe BAşKAnının pROTOKOlDeKİ YeRİnDen 

uTAnç DuYuYORuM

Turgay Oğur 
kimdir? 

1974, Rize do-
ğumlu. ODTÜ Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yöne-

timi Bölümü’nü bitirdi. 
TBMM’de milletvekili 

danışmanı olarak görev 
yaptı. Turgay Oğur, 7 yıl 
süreyle Sabancı Üniver-

sitesi Ders Dışı Etkinlikler 
Sorumlusu olarak çalıştı. 
Kitap editörlüğü, internet 

medyası, halkla ilişkiler 
gibi alanlarda da görev 
alan Oğur, bir gazetede 

de düzenli yazılar yazıyor. 

Ben şahsen bir ilde en yüksek otoritenin devletin 
atadığı vali değil, halkın seçtiği belediye başkanı ya 
da halkın seçtiği vali olması gerektiğini düşünüyo-
rum. Şu anda halkın iradesi il protokolünde askeri 
yetkilinin rütbesine göre 3.lüğe bile düşebiliyor. Bir 
vatandaş olarak bundan utanç duyuyorum. 
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yöntemine layık olduğumuzu düşünüyo-
rum. Bizim çok eski bir demokrasi dene-
yimimiz var. 1908’de İkinci Meşrutiyet’in 
ilanı için Erzurum’dan Selanik’e kadar her 
yerde özgürlük yürüyüşleri yapılıyordu. 
Dünyadaki en eski komünist partilerinden 
biri burada kuruldu. 1900’lerin başında 
İstanbul’da 40 tane kadın dergisi çıkıyor-
du. Ciddi bir kadın hareketi vardı. 

Yerel demokrasinin gelişmesine en-
gel olan genel siyasi sorunlar neler ola-
bilir? Bu anlamda merkezci devlet hangi reflekslerle hare-
ket ediyor? Türkiye’de devlet halkın demokratik olgunluk 
düzeyine güveniyor mu? 

Devlet halka güvenmiyor. Devletin ali kurumları; halk ira-
desini ne derece tehlikeli gördüklerini her fırsatta dile getiri-
yorlar. ‘Zaten başımızda bir parlamento belası var, bir de yerel 
yönetimleri güçlendiremeyiz. Müdafaayı ankara hattında ve-
rirken Türkiye sathına dağıtamayız’ diyorlar.  Bize düşen şey, 
seçim meydanlarında devlet kelimesini en az kullanan partilere 
oy vermek bence. 

Yerel  demokrasiyi güçlendirmek adına sivil toplum ör-
gütleri hangi rolleri üstlenmeli? Sizin kurumunuz bu an-
lamda ne tür çalışmalar yapıyor? 

Genç Siviller olarak Türkiye’de demokrasinin çıtasının yük-
selmesini arzu ediyoruz. Yaptığımız her faaliyetin altında bu 
amaç yatıyor. Vicdanımızın sesini dinliyoruz. Klişeleri sevmi-
yoruz. Cesur, yaratıcı, yeni bir söz söylemeye çalışıyoruz. Be-
lediyelerle aramız çok kötü. Belediye başkanları bizden çekini-
yor ve yaptığımız işleri riskli buluyor. Bu nedenle belediyelerin 
mekanlarını hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Belediye başkanları 
sadece tünel kazarak, asfalt yaparak, çiçek dikerek iyi başkan 
olacaklarını sanıyorlar. ancak bir kentte yaşayan insanların va-
roluşsal ihtiyaçları da olabileceğini pek düşünmüyorlar. En çok 
da ‘tüm halkımız davetlidir’ belediyeciliğini sorunlu buluyorum. 
Yani belediye bir şeyi hayal ediyor, tasarlıyor, planlıyor, hayata 
geçiriyor, sonra da sizi izlemek için davet ediyor. Yani insanlara 
sadece kalabalık olarak bakılıyor. Belki benim bir konser yapma 
hayalim var. ama bununla ilgilenen yok. Gel, izle, alkışla ve git. 

Belediye başkanlarını demokratik katılım konusunda 
yeterince samimi buluyor musunuz? 

Kimseyi samimiyet testine tabi tutmayı doğru bulmuyo-
rum. İktidar sahibinin, gücünü paylaşmak istememesi çok ta-
bii bir reflekstir. Güç insanı zehirler. Belediye başkanları da 
çok güçlü. Bir kere 7/24 belediye başkanlığı kesinlikle yanlış. 
Belediye başkanı gücünü delege etmeli, dağıtmalı. Cep tele-
fonunu kapatıp hafta sonu karısıyla, çocuklarıyla yönettiği 
kentin kaldırımlarında dolaşmalı. Yaptırdığı parka normal bir 
insan olarak gitmeli. Çok amaçlı salonda konser dinleyip ses 
çınlamasının ne felaket boyutlara vardığını bizzat kendi kulak-
larıyla duymalı. 

kavganın hep aynı kavga olduğu or-
taya çıkıyor. Bugün de Yerel Yönetim-
ler Yasası anayasa Mahkemesi’nden 
dönüyor. Gerekçe ise devletin üniter 
yapısını bozması ile ne demek olduğu-
nu anlamadığım devleti ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğüne aykırılığı. Bir 
kere üniter yapı demek toprak bütün-
lüğü demek değildir. Üniter olmayan 
ama toprak bütünlüğü de gayet yerin-
de olan bunca devlet var. ayrıca bu Ye-
rel Yönetimler Yasası öyle federalizm 
de değildi. ancak Türkiye’nin egemen 
bürokratik eliti ankara’da toplanmış 
yetkilerinin en ufağını bile kimselerle 
paylaşmak niyetinde değil. Ben şah-
sen bir ilde en yüksek otoritenin dev-
letin atadığı vali değil, halkın seçtiği 
belediye başkanı ya da halkın seçtiği 
vali olması gerektiğini düşünüyorum. 
şu anda halkın iradesi il protokolünde 
askeri yetkilinin rütbesine göre 3.lüğe 
bile düşebiliyor. Bir vatandaş olarak 
bundan utanç duyuyorum. 

Yerel demokrasi deyince aklı-
mıza ilk önce neden yerel seçimler 
gelir? 

Belediye başkanı seçimleri, mil-
letvekili seçimlerine oranla katılımcı 
demokrasiye çok daha uygundur. an-
cak her iki seçimde de aday belirle-
me süreci berbat. liderin iki dudağı 
arasından çıkan aday belirleme yön-
temi siyasetin çıtasını aşağı çekiyor. 
Temayül yoklaması, anketler filan göz 
boyamacadan başka bir şey değil. 
aday adaylarının aynı seçimler gibi bir 
kampanya dönemi geçirmesi ve yine 
kent sakinlerinin oylarıyla belirlenme-
si şart. Belediye encümenliklerinde de 
tercih sistemine gidilebilir. 

Batı’da yerel demokrasinin bazı 
uygulamaları için Türkiye yeterin-
ce olgunlaşmadı mı? 

Demokrasiden fazla haz etmeyen-
lerin en baba retoriği budur: Henüz 
toplum o seviyede değil, olgunlaşma-
dı, bu elbise bize bol. Bunlar bize haka-
rettir. 301 kanunu illa ki işletilecekse 
bence bu sözleri sarf edenler için işle-
tilmeli. Her türlü gelişmiş demokrasi 

Turgay oğur (Genç Siviller Hareketi’nin kurucu üyesi):

BeleDİYe BAşKAnının pROTOKOlDeKİ YeRİnDen 

uTAnç DuYuYORuM

Belediye başkanları sadece 
tünel kazarak, asfalt yaparak, 
çiçek dikerek iyi başkan ola-
caklarını sanıyorlar. ancak bir 
kentte yaşayan insanların va-
roluşsal ihtiyaçları da olabile-
ceğini pek düşünmüyorlar. En 
çok da ‘tüm halkımız davetlidir’ 
belediyeciliğini sorunlu buluyo-
rum. Yani belediye bir şeyi ha-
yal ediyor, tasarlıyor, planlıyor, 
hayata geçiriyor, sonra da sizi 
izlemek için davet ediyor. Yani 
insanlara sadece kalabalık ola-
rak bakılıyor. 



İz BırakanlarMarmara’dan

“Bursa’nın altın kubbelerinde
Güneşler doğar, güneşler batar. 
Yeşil’de, bir tepe üzerinde 
Çelebi Mehmet yatar.”
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MAnCHeSTeR Ve 
lİVErPool İZlENİMlErİ

Gezi Notu

Marmara Üniversitesi ve Manchester Metropoliten Üni-
versitesi arasında gerçekleşen ve Marmara ve Boğaz-
ları Belediyeler Birliği tarafından desteklenen ‘Yerel 

Yönetim Eğitimlerinde Üniversite – Belediye İşbirliği’ adı altın-
da, aB ve Türkiye arasındaki Sivil Diyaloğun Geliştirilmesi Pro-
jesi kapsamında, bir teknik inceleme gezisi düzenlendi. 8-14 
Nisan 2009 tarihleri arasında bir grup Marmara Üniversitesi 
öğretim üyesi ile gerçekleştirilen gezi kapsamında Manchester, 
liverpool, londra ve Chester şehirleri ziyaret edildi. Proje or-
tağı üniversitenin yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu Manchester’da 
konumlanması ve yaklaşık 400 bin nüfusa sahip liverpool’un 
2008 yılı avrupa Kültür Başkenti olmasının ve bu kapsamda 
yapılan çalışmaların, 2010 avrupa Kültür Başkenti İstanbul’a 
bilgi ve deneyim sunmasının faydası göz önünde bulundurula-
rak, bu gezi notunda tercihen Manchester ve liverpool kentle-
rindeki gözlemler ve izlenimler paylaşılacak. 

MaNCHESTEr
Manchester’de ilk olarak müze ve kütüphane gezileri 

gerçekleştirdik. Doğa Tarihi Müzesi ve Savaş Müzesi özellik-
le çocuklara yönelik doğa ve tarih sevgisi ve bilinci kazandır-
manın, günlük yaşama katılan uygulamalarla eğlenceli bir iş-
leve dönüşebileceğini gösterdi ve özgün müze tasarımlarını 
tanıma imkanı verdi.  Bilim Tarihi ve Endüstri Müzesine ger-
çekleşemeyen ziyaretimiz, sanayi devriminin gerçekleştiği ilk 
şehirdeki bu deneyimi müze üzerinden görmek ve değerlen-
dirmek konusunda büyük bir engel oluşturmakta. Sanayinin 
büyük oranda uzak doğuya taşınmasıyla Manchester, yoğun 
olarak son on ve beş yılı kapsayan sistemli ve kısmi kentsel 
dönüşüm ve yenileme alanlarına sahne olmuş. oluşturulan 
suni kanallarla şehir su ile tanıştırılmış ve oluşturulan rek-
reasyon alanları ile kentin kültür yaşamı zenginleştirilmiş. 
Kentin anıtsal ölçekli yapıları olan katedraller, kiliseler, alış-
veriş merkezleri, dönme dolap, ulaşım çeşitleri ve yolları ve 

kentin arka sokaklarını çeşitli ulaşım 
yollarıyla dolaştık. Sanayinin üzerin-
deki soğuk etkisini kültürel canlandır-
ma ile aşmaya çalışan bu kent, ucuz 
alışveriş merkezleri ile özellikle tekstil 
ürünlerinde dikkati çeken ucuzluk ile 
sanayi devriminin dokuma endüstrisi 
alanında dünyada başladığı ve de başı 
çektiği uzmanlaşma ve işbölümünü id-
dialı bir biçimde dışa vuruyor. 

şehirde genel olarak kentsel hizmet-
lerin rasyonel ve sistematik olarak sür-
dürüldüğü söylenebilir. Yolculuğumuz 
boyunca ulaşım sorunu ile karşılaşma-
dık. Karşılaşılan mikro ölçekli sorunlar-
da hızlı çözüm üretilmesine tanık olun-
du. Sanayiden dönüşen yapıların kültür 
ve turizm amaçlı olarak kullanıldığını ve 
yaşatılarak korunduğunu gözlemledik. 
Konaklama yeri olan Great Britannia 
oteli tekstil iş merkezinden dönüştürül-
müş tarihi bir bina olarak bu duruma ör-
nek oluşturuyordu. Gezilerimiz sırasında 
göçle oluşan sosyal çöküntü alanların-
dan bahsedilmişse de mekânsal olarak 
bir çöküntü alanı görülmedi. Hintli ve 

Yrd. Doç. Dr. Aynur CAN
Doç. Dr. Recep BozlAğAN

Manchaster 
Kanallar
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Pakistanlılar’ın oturdukları mekânlar, İngiliz şehircilik anlayı-
şının bir ürünü olan yatay düzlemde, iki katlı, bahçeli sıra ev-
ler biçimindeydi. Kentte yemek kültürüne ve araba tercihlerine 
yansıyan kültürel çeşitlilik yanında zengin bir yeşil alan düzen-
lemesi ve parklar dikkat çekiciydi. 

Bir günlük programımız Salford Üniversitesi’ne yönelik bir 
inceleme biçiminde gerçekleşti. Üniversitenin Yapı Bilim Dalı öğ-
retim üyesi Dr. Yusuf arayıcı’nın refakatinde ilgili bölümleri ve 
kütüphaneyi inceledik. İlgili öğretim üyelerinden kapsayıcı ve do-
yurucu bilgiler edindik. Üniversite ile belediye onların ifadesi ile 
şehir konseyi arasında gerek sağlık yönetimi gerekse kentsel ye-
nileme alanında yoğun bir işbirliğinin olduğunu öğrendik.

lİVErPool

Bir liman kenti olan liverpool, 1980’li yılların özelleştirme 
politikaları ile yaklaşık 1 milyon nüfustan, 400 bin nüfusa ge-
rilemiş. Kent bir liman şehri olması sebebiyle dokları ile tanını-
yor. Bu çevrede Denizcilik Müzesi ve Kölelik Müzesini gezdik. 
2008 avrupa Kültür Başkenti sürecinde ve bu kapsamda yapı-
lan çalışmalarla şehre kültür perspektifinin katılması ile bir tür 
canlandırma hareketi yaşanmış. Belediye tarafından ihdas edi-
len liverpool Kültür şirketi aracılığıyla birçok çalışmaya imza 
atılmış ve bu bağlamda kent yoğun bir dönüşüm programına 
tabi tutulmuş.

 Zengin içerikli ve 8 dilde yayın yapan internet sitesinin ha-
zırlanması ile başlayan ve dünyaya sunulan bu çalışmalar şöyle 
sıralanıyor:

- Kongre Merkezi (11 bin kişilik)
- Fuar Merkezi
- Denizcilik Müzesi
- Kölelik Müzesi
- şehircilik Müzesi
- Futbol Müzesi
- Tate liverpool Sanat Galerisi
- Turizm Bilgi Sarayı
- Yeni Kurvaziyer Gemi Terminali
- rıhtım ve park düzenleme çalışmaları
- rezidans bölgesi
- Su sporları merkezi
- İş ve finans merkezi

- anıtsal ölçekli yapılar –liverpo-
ol Katolik Katedrali
- anıtlar
- Tarihi eser yenileme çalışmaları
- şehrin ana girişlerinin genişletil-
mesi ve çevre düzenleme çalışmaları
- Geniş kapsamlı bir programla 
kentsel dönüşüm ve yenileme çalış-
maları
- Tarihi dokuda taşıt trafiğinin en-
gellenmesi ve yayalaştırma çalışmaları
- Görsel sanatlarla ilgili etkinlikler
- Müzik festivalleri ve konserler
- Kültürel eğlence etkinlikleri
- Spor etkinlikleri, futbol maçları
- Fuarlar, sergiler
Kültür Başkentliği sürecinde başarılı 

çalışmalar yürüten liverpool’un 2020 
hedefi, ‘avrupa’nın en yaşanabilir kenti’ 
olarak belirlenmiş.

Salford Üniversitesi’nden bir profe-
sör eşliğinde yapılan bu çalışmaları ince-
ledik. şehrin en büyük anıtsal yapısı olan 
liverpool Katedrali restore edilmemişti. 
Bu süreçte de kapalı imiş. Gezimiz sıra-
sında kapalı olduğu için bu tarihi yapı ile 
karşılıklı bakışan yeni Katolik Katedrali, 
çadır biçiminde tasarımı ile postmodern 
bir yapı olarak şehir siluetinde iddialı bir 
yere sahip görünüyordu. liverpool ful-
ya çiçeklerinin geometrik düzeni içinde 
baharı selamlarken, biz İstanbul’a yani 
dünyanın en güzel şehrine kavuşmak 
üzere yolumuza koyulduk.

liverpool 
Katolik
Katedraliliverpool 

albert Dock 
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İz Bırakanlar

DEMET

 AKBAĞ

İstanbul’un 2010 kültür başkenti olması, hem İstanbul hem de Türkiye adına gurur verici bir 
olay. Bence İstanbul hem tarihi, hem de doğal güzellikleriyle Avrupa Kültür Başkenti olmayı en çok 
hak eden şehir . İstanbul benim için hem çok keyifli hem de çok yorucu bir kent. Ama nereye gider-
seniz gidin, dönüp gelinecek bir yer. 

İSTAnBul 
aVrUPa KÜlTÜr BaşKENTİ 

olMaYı HaK EDİYor

Söyleşi
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ortaklaşa yaşam alanımız olan kentler, sa-
natçıların da ilham kaynakları. Bizler, ken-
tin koşuşturmacası içinde birçok ayrıntıyı 

fark etmeden yaşayıp giderken, onlar o ayrıntılar-
dan bazen parodiler çıkarıyorlar, bazen de dram-
lar… 

Bu sanatçılardan bir tanesi de ünlü oyuncu 
Demet akbağ… Tiyatro, film, sitcom derken bir-
çok rolde karşımıza çıktı akbağ. Canlandırdığı 
binlerce karakterle, iyi bir gözlemci olduğunu or-
taya koydu ve bir hayli az olan kadın komedyenler 
arasında yerini aldı. Bu ayki söyleşimizi başarılı 
bir kadınla, aynı zamanda da kentin sıradan bir 
vatandaşıyla yaptık. Demet akbağ’a İstanbul’u, 
2010’u, anneliği ve kariyeri sorduk. 

DÖNEr Dolaşır İSTaNBUl’a 
GElİrSİNİZ
İstanbul’da yaşamak sizin için ne ifade 

ediyor? 

İstanbul hem çok keyifli hem de çok yorucu 
bir şehir… ama elbette nereye giderseniz gidin, 
dönülecek bir kenttir.

peki, bu şehrin sefasını mı yoksa cefasını 
mı sürüyorsunuz?

Ben İstanbul’un cefasını da çok çektim... aslında özellikle 
trafikte hepimiz sürekli cefa halindeyiz. Elbette sefasını da sü-
rüyorum. Keyif alıyorum ben İstanbul’dan. Çok haraketli ve çok 
eğlenceli bir şehir İstanbul.

İstanbul’da en sevdiğiniz semt neresi? Ve neden?

Bebek, Bostancı, Yeniköy ve şimdi Bahçeköy... Çünkü, daha 
sade ve daha basitler. Diğer semtlerdeki keşmekeş buralarda yok.

İstanbul’dan başka hangi şehirde yaşamak isterdiniz?

İzmir-Çeşme.

2010’da İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olması 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hem İstanbul hem de Türkiye adına gurur verici bir olay. 
Bence İstanbul hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle avrupa 
Kültür Başkenti olmayı en çok hak eden şehirlerden biri. Bu 
organizasyonla İstanbul’un bir yıl boyunca tanıtımı yapılacak. 
Umarım organizasyon adına her şey güzel gelişir. Bu vesile ile 
İstanbul’un birçok sorunu da çözülür ve tarihi birikimleri fark 
ederek onlara sahip çıkılır. 

SEN HİÇ aTEşBÖCEĞİ GÖrDÜN MÜ’YÜ  
ÇoK SEVDİM
Biraz da kariyerinizden konuşalım. Kariyerinizde 

geldiğiniz noktadan memnun mu-
sunuz?

Memnunum elbette... ama daha oy-
namak istediğim çok şey var... Bakalım 
gelecek neler getirecek?

Kariyerinizde oynamaktan en 
çok zevk aldığınız rol hangisiydi? 
Ve neden?

Sen Hiç ateşböceği Gördün Mü? 
oyunundaki Gülseren karakteriydi... 
Çocukluğundan yaşlanana dek tüm yaş 
evrelerini oynadığım bir roldü... Üstelik 
bunu 2 saat içinde yapıyordum... Her 
oyuncunun ağzını sulandıracak bir rol 
olduğunu düşünüyorum Gülseren’in...

Artık kaliteli filmler de gişe yap-
mıyor. Birçok iyi proje bu yıl gişede 
bekleneni veremedi? Sizce bu başarı-
sızlığın nedeni ne olabilir?

 Ben bunu başarısızlık olarak gör-
müyorum. Başarının tek kıstası gişe 
değildir.
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özeldir. Sevgi ve saygı elbette en önemli faktörler. Bir de ar-
kadaşlık… Eşim benim en iyi arkadaşım. Epey bir süredir ali 
(oğlu) de bizim arkadaşımız. Üçümüz çok eğleniyoruz…

Modern çağ bireysel yaşamı daha çok ön plana çıkarı-
yor. Sizce evlilik kurumu her geçen gün biraz daha gücü-
nü kaybediyor mu?

Tam tersi bence… Modern hayat, hayatın içinde insanları o 
kadar yalnız bırakıyor ki, daha önceki zamanlara göre bir hayat 
arkadaşına ihtiyaç artıyor. Kelimenin tam manasıyla insanların 
bir hayat arkadaşına ihtiyacı daha fazla artık.

evlendikten sonra kariyerinizin biraz geri plana düş-
tüğünü düşünüyor musunuz?

Yooo… Hiçbir zaman öyle bir şey düşünmedim. Zafer be-
nim ekip arkadaşlarımın da hep en iyi arkadaşı oldu. Evlilik ve 
çocuk benim şanslı dönemlerinde yaşadığım şeyler. Yani daha 
erken olsaydı belki herkesin yaşadığı işe yetişme, işle ilgili ken-
dini ispat etme zorunlulukları ile evi idare etme zorunlulukla-
rıyla çatışabilirdi. 

Bu yaz için yeni bir film projesi 
var mı?

Evet var… Yakında açıklanır. Yine 
BKM Film yapımı bir filmle sette ola-
cağım. onlar açıklamadan benim du-
yurmam doğru olmaz, o yüzden biraz 
bekleyelim 

Son reklam filmindeki ‘Tam teti-
matıyla’ sloganı herkesin diline do-
landı. Bu söz de sizden çıkmış gali-
ba. Babaannemiz söylermiş.

Evet bizim bütün aile bilir… Tüm aile 
reklam yayınlandığında birbirini arama-
ya başladı… Babaannem gerçek bir lez-
zet ustasıydı ve kendi pişirdiği ya da bir 
başkasının tattırdığı yemeğe “Tam Teti-
matıyla” dedi mi, olmuş demekti. rek-
lam ile ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık, 
ajans bir tek reklamın bu sözüne karar 
verememişti. Bir sürü öneri vardı… ama 
hiçbiri içimize sinmedi bir türlü. Sonra 
toplantılarda eldeki sözlerle oynadık oy-
nadık bir türlü sevemedik. Benim aklıma 
babaannemin sözü geldi. ajansın kreatif 
direktörü Tuğbay Bilbay da çok beğen-
di bu sözü… İkimiz bastırdık, tüm ekibi 
ikna ettik. şaka tabii ama önce Tuğbay 
ve ben çok sevdik bunu. Sonra ekip de 
benimsedi. 

Babaanneniz gibi siz de yemek 
yapma konusunda uzman mısınız?

Ben yemek yapmayı seviyorum. ama 
aslında benim reklamda oynadığım kişi 
kardeşim Sedef… o babaannemin mut-
fağından çıkmazdı. şimdi de biliyorsu-
nuz yemek kitapları yazan, yemek prog-
ramları yapan biri… 

eşiniz size mutfakta yardımcı 
olur mu?

Ben ona yardımcı olurum

MoDErN HaYaT İNSaNları 
YalNıZ BıraKıYor

Örnek bir aile yaşantınız var. Siz-
ce mutlu evliliğin sırrı nedir? 

Her evlilik kendine özeldir. aslında 
her tür ilişki o ilişkiyi yürüten kişilere 

Söyleşi
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Belediyelerimiz

VİZYOnunDA “SeVGİ” OlAn KenT 

lÜleBuRGAZ
“Lüleburgaz bir gemi ise, bu geminin kaptan dairesi  belediyedir… Bir gemi için açık tehlike 

rüzgar, fırtına, dalga değil, motorların stop etmesidir. Motorlar stop ettiğinde kaptan dümeni 
tutamaz ve gemi küçücük bir rüzgarda bile alabora olur. Belediye o kadar düzgün ve güçlü 
olmalı ki, bu gemi her türlü fırtınaya göğüs gerebilmeli, karşı limana gidebilmelidir.”

Türkiye’nin gelişmişlik endeksi 
en yüksek ilçelerinden bir tanesi 
lüleburgaz. Trakya’nın verimli 

toprakları ve gelişen sanayi, ilçedeki 
ortalama gelir durumunu bir hayli yük-
seltmiş. Bu gelişmişlik düzeyi haliyle 
lüleburgaz’ın göç almasına neden ol-
muş ve kentin sorunları artmış. Üç dö-
nemdir üst üste lüleburgaz Belediye 
Başkanlığı’na Seçilen Emin Halebak, 
göçle gelenleri kendilerine benzettikle-
rini ve böylelikle göçün olumsuz etki-
lerinden korunduklarını söylüyor. Baş-
kan Halebak ile lüleburgaz’ı ve örnek 
projelerini konuştuk. 

Bize lüleburgaz’ı tanıtabilir misiniz?

lüleburgaz ilginç bir yer… Son yıl-
larda aşırı göç aldı ve çok büyüdü. ama 

biz, buraya göç edenleri kendimize benzettik. Uyum içerisinde 
yaşamaya devam ediyoruz. Devlet Planlama Teşkilatı’nın geliş-
mişlik endekslerine baktığınız zaman lüleburgaz’ın Kadıköy, 
Konak, Beşiktaş, Çankaya, Bakırköy gibi ilçelerle aynı seviyede, 
Türkiye genelinde 35. sırada olduğunu görürsünüz. Milli Ge-
liri yüksektir. Türkiye’nin 2,5 katı kadar milli gelire sahiptir. 
lüleburgaz, 2008 Üniversite Yerleştirme Sınavı’nda birinciydi. 
2007’de de ikinciydi. Bu başarının nedeni, eğitim kalitesinin 
yüksekliği. Çünkü çocuk sayısı az ve aileler çocuklarına yatırım 
yapıyorlar. Devlet okulunu kazanamadıysa amerika’ya gönderi-
yorlar. lüleburgaz’da sosyal yaşam çok hareketlidir. Örneğin 
18 Mayıs gecesinde on binlerce insan ellerinde meşalelerle, 
davullarla, bayraklarla buradan Edirne Bayırı’na bağımsızlık 
ateşi yakmaya gittiler. Demokrasiye bağlı, Cumhuriyeti’ne 
bağlı, değerlerine bağlı, hoşgörünün yaygın olduğu bir yerdir 
burası. Söz gelimi Türkiye’nin ilk seçimlerinin yapıldığı 1925 
yılında tek parti ile seçime girilirken, lüleburgaz bağımsız mil-
letvekili çıkarıyor. Kolay zapt edilebilen, otur deyince oturan, 
kalk deyince kalkan bir toplum değil. o yüzden burada beledi-
ye başkanlığı yapmak hem zor, hem de çok zevkli… 

Üç dönemdir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturuyor-
sunuz. Halkın teveccühünü neye bağlıyorsunuz?

emin Halebak kimdir?
Başkan Emin Halebak,1957 yı-

lında lüleburgaz’da doğdu. Trakya 
Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Fakültesi’ni bitirdi. Meslek hayatı-
na, proje mühendisi olarak başlayan 
Emin Halebak, yurt içinde ve yurt 
dışında birçok fabrikanın kurulma-
sında görev yaptı. Özel sektörde 
uzun yıllar üst düzey yönetici ola-
rak çalışan Halebak, 18 Nisan 1999 
seçimlerinde DSP’den ilk kez lüle-
burgaz Belediye Başkanı  seçildi. 
Son seçimlerde CHP’den adaylığını 
koyarak yeniden seçilen Halebak, 3 
dönemdir lüleburgaz Belediye Baş-
kanlığı görevini yürütüyor. 



anlamı yok. Ben bütçeyi yakından takip 
ederim ve gerçekleşmesini isterim. Ger-
çekçi olmasını isterim. o nedenle küçük 
bütçeye göre tedbirlerimizi alacağız. 

1999 yılında ücret ödemelerimizin 
bütçedeki payı yüzde 48’di, yüzde 8 
de yatırım yapıyorduk. Yani 8 liralık 
yatırım için 48 lira ücret ödüyorsunuz. 
Biz bu makası değiştirdik. o zamanki 
döneme göre iki kat ücret ödemesi 
yapmamıza rağmen, ücretlerin bütçe-
deki payı yüzde 20’lerin altına indi ve 
yatırımlar yüzde 40’ların üzerine çık-
tı. Tabii ki bu durum halka yansıyor. 
Halk buradaki işleyişin bu hale geldiği-
ni görmese de, yatırımlarla bunu fark 
ediyor. 

Benim adım parkçı başkana çıktı. Ben 
18 tane park yaptım lüleburgaz’da… 
Bütün bunları bu bölgede kamu ya-
tırımı yapmak çok zor olduğu halde 
yaptık. Burası 6 bin yıllık bir kent. o 
nedenle mülkiyet sorunu var. Bazı ma-
hallelerde kamu yatırımı yapabileceğim 
bir karış bile alan yok. okul yapamıyor 
devlet, bırakın parkı… Ben prensip 
olarak kamuya ait olan hiçbir boş ara-
ziye bina yaptırmıyorum. Boş alanı bile 
koruyabilsek o bizim için bir fırsattır. 

lüleburgaz, birim alanda çok fazla 
yapıya sahip. Yeni imar alanlarımız-
da çok daha az yapılaşmaya izin veri-
yoruz. Söz gelimi alanın yüzde 25’ini 
yapılaştırmaya izin veriyoruz. ayrıca 
halkın ekonomik yönden güçlü ol-
ması, çok fazla aracın olması demek. 
lüleburgaz’da her dört kişiden birisi-
nin otomobili var.  

Ben özel sektörden, buradan daha fazla insanın çalıştığı, 
daha büyük paraların yönetildiği yerden geldim. Ben insanlar 
arasında ayrım yapmadan çalışıyorum. Benim ekibimden se-
çimlerde başka partilerden aday olanlar oldu ama onlarla ha-
len çalışmaya devam ediyorum. Karşımda aday olmaları benim 
için bir sorun değil. Öncelikle biz siyaset yapanlar demokrasiye 
inanacağız. Demokrasiye inanmazsak halkın buna inanmasını 
ve bize saygı göstermesini bekleyemeyiz. lüleburgaz halkı 
bunu son derece önemsiyor. Biz bir ekiple yola çıktık, kararları 
birlikte verdik ve birlikte yaptık.  

Başarınızı neye bağlıyorsunuz?

Türkiye’de stratejik plan çalışması 2004 yılında yasalaştı.  
Biz bu çalışmayı ne zaman yaptık? 2002 yılında. Bu tarihten 
itibaren lüleburgaz Belediyesi stratejik planla yönetilmeye 
başlandı. Benim 1999 yılında bütçe yöntemine aklım pek er-
miyordu, o yüzden 2000 yılında analitik bütçenin kullanımını 
başlattık. Devlet bunu 2007’de hayata geçirdi. Performans 
değerlendirmesini biz hayata geçirdiğimizde yıl 1999’du… o 
zaman çalışanlar “Nerden çıktı bu? Devlet memurluğunda böy-
le bir şey yok, yasal alt yapısı yok” dediler ama biz lüleburgaz 
Belediyesi’nde hayata geçirdik. Biz Belediye’yi ciddi bir kurum 
haline getirme kavgası verdik. 

Ben Belediye’ye geldiğimde tanımı şöyle koydum. lülebur-
gaz bir gemi… Bir gemi için asıl tehlike, rüzgar, fırtına, dalga 
değildir. Motorların “stop” etmesidir. Motorlar stop ettiğinde 
kaptan dümeni tutamaz ve gemi küçücük bir rüzgarda bile ala-
bora olur. o zaman lüleburgaz’ın kaptan dairesi neresi? Be-
lediye… Belediye o kadar düzgün ve güçlü olmalı ki, bu gemi 
her türlü fırtınaya göğüs gerebilmeli, karşı limana gidebilmeli. 
o zaman bunun için ne yapmak gerekiyor? Çalışanların iyi eği-
timli ve düzgün olması gerekiyor. lüleburgaz Belediyesi yüzde 
40 kadro küçülttü… Son derece az bir personelle çalışıyor. 
Buna karşın belediyecilik anlamında verimliliği çok yüksektir. 
Bizim bütçemiz yüzde 90 üzerinde gerçekleşir. 2009 yılındaki 
bütçemiz, 2008 yılına göre 6 milyon (trilyon)  daha küçültül-
müştür. Neden? Ülke bir krizden geçiyor. Gelirlerimizde düş-
me var, tasarruf etmek lazım. Sanal bütçe yapmanın hiçbir 
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lüleburgaz nüfusunun geçim 
kaynakları nelerdir?

Öncelikle tarım, sonra hizmet 
sektörü ve sanayi... Türkiye’nin güç-
lü sanayi kuruluşları lüleburgaz’da 
faaliyet gösteriyor. şişe Cam, Ec-
zacıbaşı, Türkiye Petrolleri Bölge 
Müdürlüğü, Hamidabat Doğalgaz 
Çevirim Santrali gibi kuruluşlar var. 
Türkiye’deki birinci sınıf tarım ara-
zilerinin yüzde 80’i Trakya’da… 
(Trakya onun için özel bir yer. Tek 
başına tüm Türkiye’ye bakabilecek 
güçte. ama maalesef biz bu tarım 
topraklarının üzerine hâlâ sana-
yi inşa etmeye çalışıyoruz.) İlçenin 
zenginliği buradan kaynaklanıyor. 

Üç dönemdir Belediye Başka-
nı’sınız. Bu süre zarfında ne tür 
hizmetlere imza attınız. Kendinizi 
başarılı buluyor musunuz? 

Ben mühendisim, benim rakamlara aklım erer. Başarılı ol-
manın performans kriterleri olmalı… Kurumun yapısına baka-
rak bunu değerlendirebiliriz. Kurum nerdeydi, nereye geldi? 
Dediğim gibi 300 bin dolar yatırım yapan bir Belediye, yılda 
10 milyon dolar yatırım yapar hale geldi. Herhangi bir yerden 
ekstra kaynak bulabilme imkanı yok belediyelerin, bütçeleri 
yasalarla belirleniyor. Buraya baktığınızda evet başarılıyız. 

Yapılan işlere baktığınızda, ben Cumhuriyet tarihinin topla-
mından çok yeşil alan yapmışım lüleburgaz’da… Cumhuriyet 
tarihinin toplamından çok alt yapı yatırımı yaptım. Hepsi on yıl-
da. Bu başarı mı, değil mi bunu değerlendirebilirsiniz. Ceauses-
cu da romanya’nın en büyük sarayını yaptırdı ama halk 10 yıl 
patates yedi. o zaman dönüp halka bakacağız? lüleburgaz’da 
halk mutlu mu? Çocukların gençlerin durumu ne? Bu yapılan-
lar, halkın bütün katmanlarına ne kadar yansıdı? 

Belediyecilik anlamında ben şunları söylüyorum: Yol yap-
mak, suyu akıtmak, çöpü toplamak v.s. artık günümüzün 
belediye başkanının görevi değil. Bunları yapsınlar diye daire 
müdürleri çalıştırıyoruz zaten. Bu ancak 18. yüzyılın belediye 
başkanlarının başarı kriterleri arasında olabilir. asıl başarı de-
diğim, lüleburgaz geleceğe ne kadar hazırlandı? Gelecekteki 
konumunu ne kadar belirleyebildi, bunun için planları var mı? 
Kent halkının ve kurumlarının geleceğe hazırlığı var mı?

Söz gelimi burada seçimlere bir ay kala profesörlerle Ge-
leceğin lüleburgaz’ını tartışıyorduk. Bir ara hocanın aklına 
geldi; “Ya seçim ne zaman başkan?” dedi. “3 ay var” de-
dim. “Eeee sen de üç ay sonra seçilemeyebilirsin, burada 
hiç gitmeyecekmiş gibi  bize tartışıyorsun. Bir de 2040 yılını 
tartıştırıyorsun” dedi. 

 Bakış bu olmalı… Vizyonumuz bizim görevimizle sınırlı 

olmamalı. Yani hepimi-
zin geleceğini planlaya-
bildik mi ve bu planla-
rı gerçekleştirebiliyor 
muyuz? Bu anlamda 
bakılıp Belediye’nin per-
formansı ölçülmeli ve 
dönüp halka bakılmalı. 
Günümüzün belediyecilik 
kavramı kentte yaşayan-
ların yaşam standardını 
belirlemeli. Yönlendirici 
olmalı, belirleyici olmalı. 
19 Mayıs Bayramı 4 gün 
kutlandı lüleburgaz’da… 
lüleburgaz kent konse-
yi gençlik konseyi yaptı 
bütün programı. Bizden 
ne istedilerse biz onla-
ra sağladık. Örneğin 23 
Nisan’ı çocuklarımız yapı-
yor; 8-10 yaş arasındaki 
çocuklarımız. Biz gelece-

ğin insanını yetiştirmek için mücadele 
ediyoruz. onlar, daha çocuk yaşlarında 
karar alma mekanizmasının içinde yer 
alıyorlar.  

Size ilginç bir hikaye anlatmak is-
tiyorum. Bundan 6-7 yıl önceydi… 
Çocuklar 23 Nisan etkinlikleri düzenle-
mişlerdi. Bizim bu şenliklerde, satranç 
çadırı, bilim çadırı, heykel çadırı gibi 
etkinlik çadırlarımız oluyor. Bir çadı-
rımızda çocuklar çamurdan heykeller 
yapacaklar ve bizden 100-150 kilo ci-
varında yağlı çamur istiyorlar. 10 ya-
şında, 8 yaşında çocuklar bunlar. 45 
dakika pazarlık yaptım 100 kilo çamur 
için. Sonunda 150 kilodan 100 kiloya 
indirdiler ve kabul ettirdiler. Bugün-
kü parayla 100 lira değil tartıştığım. 
Parasal boyutu son derece küçük. Ter 
içinde kaldı çocuklar bunu bana kabul 
ettirinceye kadar. o sene etkinlikler  
yapıldı ve çocuklar çok mutlu oldular. 
Bir yıl sonraki etkinliklerde de yine o 
çocukların bazıları etkinlik komitesin-
deydi ve yine çamurdan heykeller ya-
palım dediler. o çadırın sorumluları 
bana geldi ve şöyle dediler “Geçen se-
neden biz 80 kilo çamur sakladık.” 

Teşekkürler Sayın Başkan.
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İz Bırakanlarİz Bırakanlar

ali Emîrî Efendi, hayatını kitap tutkusuyla 
geçiren ilim ve kültür tarihimizin önemli 

şahsiyetlerindendir. osmanlı taşrasının kül-
tür iklimlerinde hayat bulan Emîrî Efendi, 
modernleşmenin yıkıcı etkisi altında unutul-
maya terk edilmiş medeniyetin kültür mira-
sını, Diyarbakır’dan rumeli’ye, İstanbul’dan 
Yemen’e kadar derleyip toparlamıştır. Sadece 
kitap toplamanın ötesinde, bir aşk derece-
sindeki okuma merakı ve koleksiyonculuğu da 
aşan elde edemediği kitapların kopyasını çıkarma titizliği, bin-
lerce el yazması nadide kitabın bu günlere ulaşmasını sağlayan 
tutkulu bir çabayı ifade eder.

ali Emîrî Efendi, Seyyid Mehmed şerif Efendinin oğlu ola-
rak, 1857 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. İlköğrenimini 
Diyarbakır’da Sülûkiye Medresesi’nde yaptı. Fethullah Feyzi 
Efendi ve Mehmed şaban Kâmi Efendi başta olmak üzere, çe-
şitli müderrislerden dersler aldı. arapça ve Farsçasını geliştir-
di. Burada şiirle ilgilenmeye başladı. Hafızası çok kuvvetli olan 
ali Emîrî, aralarında 4 bin beyitlik “Nevâdirü’l Âsâr” adlı kita-
bın da bulunduğu bazı eserleri ezberledi. 1868’de eğitimine 
devam etmek üzere Siirt Sancağı’na bağlı şirvan kazasına gitti. 
Ertesi yıl tekrar Diyarbakır’a döndü. Hat sanatı ile uğraşmaya 
başladı. Yazdığı bazı levhalar Diyarbakır’daki camilere asıldı.  
Bu dönemde büyük bir gayretle durmadan kitaplarla meşgul 
olan ali Emîrî, o dönemde Doğu edebiyatına ait pek çok eseri 
de okuma fırsatı buldu. Emîrî Efendi, bu dönemi anlatırken, 
“lû’biyâta (eğlenceye) merakım yok idi. Üstadımızla teferrüce 
(gezintiye) gittiğimiz zaman çocuklar oyunla meşgul olurlar, 
ben bir tarafa çekilir, kitap mütâlaa ederdim” demektedir.

1875’de 18 yaşına giren ali Emîrî, “telgraf fennindeki 
seyyâle-i berkiyye (elektrik akımı) harikasını merak ederek” 
Diyarbakır’da 6 ay kadar telgrafçılığı öğrendi. Bu dönemde ta-
rih kitaplarına merak salan ve gece gündüz kitap okuyan ali 
Emîrî, kendini kaptırdığı kitap aşkı neticesinde zayıf ve bitap 
düşüp hastalandı. Doktorların tavsiyesi üzerine hava değişimi 

Ali Emîrî Efendi, Fatih’te bulunan Şeyhü-
lislam Feyzullah Efendi Medresesi’nin tahsis 
edilmesi üzerine, 1916 yılında kitaplarını ba-
ğışlayarak “Millet Kütüphanesi”nin kurulma-
sını sağladı.  O güne kadar topladığı yaklaşık 
15 bin ciltlik kitabının yer aldığı kütüphaneye 
kendi isminin verilmesi teklifini reddetti.

için Mardin’e dayılarının yanına gitti. 
Burada, arap Dili ve Edebiyatı alanın-
daki bilgisini, arapça şiirler kaleme ala-
cak kadar ilerletti.

ali Emîrî’nin yaklaşık 30 yıl süre-
cek olan memuriyet hayatı, 1878 yı-
lında,  Heyet-i ıslahiyye ile Diyarbakır’a 
gelen Âbidin Paşa’nın yanında katip 
olarak başladı. Âbidin Paşa’nın vali ola-
rak atanması üzerine Paşa ile birlikte 
Selânik’e gitti.  Daha sonra Kozan San-
cağı Âşar Müdürlüğü’ne, adana Âşar 
Başkatipliği’ne, leskovik, Kırşehir, Trab-
lusşam Sancakları Muhasebeciliği’ne 
atandı. Mamuratülaziz (Elazığ) ve Er-
zurum Defterdarlığı’nda, Yanya ve İş-
kodra Maliye Müfettişliği’nde, Halep 
Defterdarlığı’nda, Yemen ıslahat He-
yeti Üyeliği ve Maliye Müfettişliği’nde 
bulundu. 1908 yılında ıı. Meşrutiyet’in 
ilanında sonra, kitaplara olan bü-
yük merakı ve özlemini giderebilmek 
için 4-5 yıl daha görev yapabileceği 
halde, kendi isteği ile emekli olarak 
İstanbul’a yerleşti. Emekli olduktan 
sonra İstanbul’da zaman zaman bazı 

Yrd. Doç. Dr. Tarkan oKTAY

Bİr KİTaP TUTKUNU: 
Alİ eMİRİ eFenDİ



Gittiği yerlerde bulduğu nadide kitapları 
maaşından arttırdığı parayla satın alır-
dı. Tarihçi ahmet refik (altınay) diyor 
ki: “ali Emîrî Efendi için hayat, kitaptan 
başka bir şey değildi. Gayet sade yaşar, 
kitap almak için nafakasını bile kesmek-
ten zevkyâb olurdu (zevk alırdı). Satın 
alamadığı kitapları bin bir rica ile ödünç 
alır ve kopyasını çıkararak sahibine geri 
verirdi.” 

ali Emîrî, bugün Yunanistan sınır-
ları içinde bulunan Yanya’da Maliye 
Müfettişi olduğu sıralarda,  arapça 
bir kitap satın alır. ancak, aldığı kitap 
birinci cilttir. Uzun araştırmalardan 
sonra ikinci cildin Yemen’de oturan 
bir şahsın elinde olduğunu öğrenir. 
Kitap sahibine mektup yazar, ancak 
netice alamaz. Nezaret’e başvurarak 
Yemen’de bir göreve atanmasını ister. 
Yemen’e tayini çıkar ve daha sonra o 
kitabı satın alır.

Türk Dili ve kültürünün temel ki-
tabı olan Kaşgarlı Mahmud’un Dîvânü 
lûgat-it Türk adlı eseri, ali Emîrî 
Efendi’nin 1914’te bir kitapçıda keş-
fettiği, kültür dünyamıza kazandırdığı 
en önemli eserlerdendir. Emîrî Efendi, 
sık sık gittiği Sahaflar Çarşısı’nda yine 
bir gün kitap bakarken, yaşlı bir kadı-
nın satılması için bıraktığı eski bir el 
yazması eseri görür. Kitabın sayfala-
rını çevirdikçe eserin büyüsüyle adeta 
kendinden geçen Emîrî Efendi, fiyatı 
yükseltmesin diye kitapçıya heyecanı-

makam ve şahıslar tarafından yapılan teklif ve 
ısrarlara rağmen bir daha resmi görev almadı. 
Bununla birlikte, Millî Tetebbûlar Encümeni, 
Tasnîf-i Vesâik-i Târîhiyye Encümeni Başkan-
lığı ile Târîh-i osmânî Encümeni üyeliği gibi 
ilmi görevleri kabul etti. Başbakanlık osmanlı 
arşivi Dairesi Tasnif Komisyonu’nun başında 
bulunduğu sırada bugün “ali Emîrî Tasnifi” 
olarak anılan çalışmayı gerçekleştirdi. şiir ya-
zabilecek kadar arapça ve Farsça’yı iyi bilen 
Emîrî Efendi’nin çok sayıda telif eseri bulun-
maktadır. Hiç evlenmeyen ve hayatı boyunca 
kitap tutkusu ile yaşayan ali Emîrî Efendi, 23 
ocak 1924’te vefat etti, Mezarı Fâtih Camii 
hazîresindedir.

ali Emîrî Efendi, kitap tutkusunun baş-
langıcını şöyle anlatıyor: “Bende kitap merakı 
dokuz yaşında ortaya çıkmıştır. Diyarbakır’da bundan beş-altı 
yüz sene evvel bir milyon ciltlik bir kütüphane bulunduğunu 
babam ve akrabalarım bana hikaye ederlerdi. Çocukluk bu ya, 
en azından on beş-yirmi bin kitaplık bir kütüphane meydana 
getirebilirim diyerek dokuz yaşımdan şimdiye kadar elime ne 
kadar para geçerse kitap almaya harcadım. Tam altmış sene-
dir ne gecem gece, ne gündüzüm gündüzdür. Ömrüm kâmilen 

bu merak arkasında 
koşmuştur.”

osmanlı ülkesinin 
çeşitli yerlerinde görev 
yapan ali Emîrî Efendi, 
resmi görevinden arta 
kalan zamanını ilmi ça-
lışmalara ve özellikle 
kitaplara ayırırdı. Fır-
sat buldukça çevredeki 
tarihi yapıları, sanat 
eserlerini, mezar kita-
belerini inceler, umumi 
ve özel kütüphaneler-
de bulunan kitapları 
tarar, tarih, edebiyat 
ve biyografi alanların-
da malzeme toplardı. 
araştırma heyecanıyla 
uzak yakın demeden 
kitap, kitabe, vesika 
peşinde koşmaktan 
büyük zevk alırdı. Bir 
yazma eseri görmek 
veya birkaç kitabeyi 
defterine kaydetmek 
için uzun ve yorucu 
yolculuklara katlanırdı. 
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İz Bırakanlar

nı göstermemeye çalışır. 
İsteksiz gibi davranarak 
“Dağınık bir kitap, nok-
san mı tamam mı anlaşıl-
mıyor, noksansa hiçbir işe 
yaramaz. Bununla beraber 
ne de olsa eserdir. on beş 
liraya olursa alayım, kü-
tüphanemde bulunsun” 
der.  Kitapçı, sahibinin 
otuz lira istediğini söyler. 
Yanında o kadar para ol-
mayan Emîrî Efendi, kitabı 
da kaçırmak istemez.  Bir 
müddet kitapçıda bekledik-
ten sonra dükkanın önün-
den bir dostunun geçtiğini 
görür. Hemen ödünç para 
temin ederek kitabı satın 
alır ve 11. yüzyılda kaleme 
alınan bu nadide kitabı ko-
leksiyonuna katar.

ali Emîrî Efendi, Fatih’te 
bulunan şeyhülislam Fey-
zullah Efendi Medresesi’nin 
tahsis edilmesi üzerine, 
1916 yılında kitaplarını 
bağışlayarak “Millet Kütüphanesi”nin kurulmasını sağladı.  o 
güne kadar topladığı yaklaşık 15 bin ciltlik kitaplarının yer aldığı 
kütüphaneye kendi isminin verilmesi teklifini, “Ben bu kitap-
ları milletim için topladım ve milletime vakfediyorum” diyerek 
kabul etmedi. Hayatının sonuna kadar Millet Kütüphanesi’nde 
“Hâfız-ı Kütüb” olarak görev yaptı.

Millet Kütüphanesi’nde, başta Kaşgarlı Mahmud’un Dîvânü 
lûgat-it Türk adlı eseri olmak üzere, Fatih Sultan Mehmet, Ya-
vuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman ve diğer pa-dişahların 
divanları yanında Cem Sultan’ın, şehzade Korkut ve Bayazıt’ı 
divanları, Vezir Mahmud Paşa’nın kendi hattıyla tek nüsha di-
vanı yer almaktadır. ayrıca, eski ve nadir haritalar, divan şair-
lerinin minyatürlerini de içeren Meşairü’ş-şuara adlı Âşık Çe-
lebi Tezkiresi, Sabuncuoğlu şerefeddin tarafından 15. yüzyılda 
Türkçe olarak kaleme alınan ve içinde 156 adet tıbbi resim 
bulunan Kitab-ı Cerrâhiye-i İlhaniye ve Ebu’l-İzz’in otomatik 

makinelerin şema-
larını ihtiva eden 
minyatürlü mekanik 
kitabı gibi binler-
ce el yazması eser  
bulunmaktadır. ay-
rıca, jean jacques 
rousseau’nun ve 

Molière’nin birer el ya-
zısı ile Emile Zola’nın 
bir mektubu gibi Ba-
tı’dan da eserlerde yer 
almaktadır. 

ali Emîrî Efendi’nin 
ölümü üzerine bir-
çok meşhur edebiyatçı 
ve şair yazı yazmış-
tır. onu en iyi anla-
tanlardan biri Yahya 
Kemal’in “ali Emîrî’ye 
Gazel” adlı şiiridir:

Muhtâc isen füyûzuna 
eslâf pendinin 
Diz çok önünde şimdi 
Emîrî Efendi’nin 

Âmid o şehr-i nur 
öğünsün ile’l-ebed 
Fazl ü fazîletiyle bu 
necl-i bülendinin

İklim-i rûm’u gezdi 
otuz yıl taraf taraf 
Bir maksadıyle tab’-ı 

nefâ’is-pesendinin 
Yekpâre nûr olan bu kütüphâne-î nefis 
Yekpâre servetiydi bu âlemde kendinin

Ecdâd-ı pâkimiz gibi vakfetti millete 
Hayranı oldu halk eser-î bîmenendinin 

Yâ Fahr-ı Kâinaat sen iyfâ et ecrini
Divân-ı Kibriya’da bu şark ercümendinin
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2. Başkan Vekili Görevlendirilmesi 

5393 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesi 
hangi hallerde belediye başkanlığı görevi-
nin başkan vekili görevlendirilerek yürü-
tüleceğini belirlemiştir. 

Buna göre belediye başkanının;
• İzinli olması,
• Hasta olması,
• Başka bir sebeple görevinin ba-

şında bulunmaması, hâllerinde bu süre 
içinde belediye başkanlığı görevi, belediye 
başkan vekili tarafından yürütülür. Yasa’nın 
40’ıncı maddesinde belediye başkanının 
yerine vekil bırakması için sayılan şartlar-
dan “izinli” ve “hasta” olma durumu açık 
olmasına karşın “başka bir sebeple göre-
vinin başında bulunmaması” hali o kadar 
anlaşılır değildir. Yasa’nın 40’ıncı madde-
sinde yer alan belediye başkanının hastalık 
ve izin dışında başka bir sebeple görevinin 
başında bulunmaması halinden ne anlamak 
gerekir? 

Belediye başkanının; 
• Geçici görevli olarak beldeden 

ayrılması, 
• Görevden uzaklaştırılması, 
• Tutuklanması, 
• Seçim dönemini aşmayacak bi-

çimde kamu hizmetinden yasaklama ce-
zası alması, durumunda görevinin başın-
da bulunması mümkün değildir. Yasa’nın 
40’ıncı maddesinde yer alan “başka bir 
sebeple görevinin başında bulunmama-
sı” hâli, yukarıda sayılan bütün durum-
ları kapsamamaktadır. Çünkü başkanın 
görevden uzaklaştırılması, tutuklanması 
veya seçim dönemini aşmayacak biçim-
de kamu hizmetinden yasaklama cezası 
alması hali, Yasa’nın 45’inci maddesinde 
özel olarak düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla Yasa’nın 40’ıncı madde-
sinde belediye başkanının izin ve hastalık 

1. Giriş

5393 sayılı Yasa’da iki tür belediye başkan vekilliği dü-
zenlemesi yer almaktadır. Birincisi, 5393 sayılı Yasa’nın 
40’ıncı maddesinde düzenlenen belediye başkanı tarafından 
başkan vekili görevlendirmesidir. İkincisi ise, 5393 sayılı 
Yasa’nın 45’inci maddesinin (b) bendinde düzenlenen, be-
lediye başkanının görevden uzaklaştırılması, tutuklanması 
veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden 
yasaklama cezası alması durumunda belediye meclisi tara-

fından bir baş-
kan vekili seçil-
mesidir.

 Her iki şe-
kilde de beledi-
ye başkan vekili 
olan kişilerin 
görev, yetki ve 

sorumlulukları aynı olsa da, belediye başkan vekilliği görevi-
ni elde ediş biçimleri birbirinden farklıdır.  Yasa’nın 40’ıncı 
maddesine göre belediye başkanı tarafından “görevlendir-
me” söz konusu iken, 45’inci maddenin (b) bendine göre 
belediye meclisi tarafından “seçilmesi” söz konudur.  

Burada Yasa’nın 40’ıncı maddesinde düzenlenen beledi-
ye başkanı tarafından başkan vekili görevlendirilmesi husu-
su açıklanacaktır. 
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rekliliğini sağlamak için Yasa’nın 45’inci 
maddesinin beşinci fıkrası hükmünün uy-
gulanmasından başka bir yöntem olmadı-
ğı görülmektedir. 

Yasa’nın 45’inci maddesinin beşin-
ci fıkrası hükmü ”Belediye başkanı veya 
başkan vekili seçilinceye kadar belediye 
başkanlığı görevi, meclis birinci başkan 
vekili, bulunmaması durumunda ikinci 
başkan vekili, onun da bulunmaması du-
rumunda vali tarafından görevlendirilecek 
bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.” 
şeklindedir. 

3. Başkan Vekili Meclis Üyeleri 
Arasından Görevlendirilir

Belediye başkanı, izin ve hastalık nede-
niyle veya görevli olarak görevden ayrılma-
sı hallerinde bu süre içinde yerine “meclis 
üyeleri“ arasından belediye başkan vekili 
görevlendirir. Belediye başkanı, belediye 
meclis üyesi sıfatı olmayan birini örneğin, 
genel sekreter, başkan yardımcısı, birim 
amiri gibi kişileri belediye başkan vekili 
olarak görevlendiremez. Çünkü Yasa’nın 
40’ıncı maddesi başkan vekili olarak gö-
revlendirilecek kişide meclis üyesi olma 
şartını aramaktadır. 

Belediye başkanı meclis üyeleri ara-
sından kendi partisinden olup olmadığına 
bakmaksızın dilediği kişiyi yerine başkan 
vekili olarak görevlendirebilir. Yasa’nın 
40’ıncı maddesi bu konuda takdir yetki-
sini tamamen belediye başkanına vermiş-
tir. ancak uygulamada belediye başkanla-
rının, başkan vekilliği görevini yürütecek 
niteliklere sahip ve kendi partisine men-
sup bir kişiyi başkan vekili olarak görev-
lendirmeleri de doğal karşılanmalıdır. 

Belediye başkan yardımcısı olarak 
görevlendirilen meclis üyesi aynı za-
manda başkan vekili olarak görevlendi-
rilebilir mi?  

Yasa’nın 49’uncu maddesine göre 
görevlendirilen “meclis üyesi başkan 
yardımcılarının” aynı zamanda belediye 
başkan vekili olarak görevlendirilmesin-
de yasal bir engel bulunmamaktadır. Bu 
şekilde başkan yardımcısı görevlendirilen 
meclis üyelerinin, meclis üyeliği göre-
vi sona ermemektedir. Belediye başkan 
vekili görevlendirilmesinde tek şart mec-

dışında görevde bulunmaması halinden kasıt belediye baş-
kanının geçici (yurt içi veya yurt dışı) görevli olarak belde-
den ayrılması (belde sınırları dışına çıkması)  durumudur. 

Belediye başkanının belde sınırları içinde bulunduğu süre 
içinde görevinin başında bulunduğu varsayılır. Örneğin, be-
lediye başkanı işlerinin yoğunluğunu, belde sınırları içinde 
katılacağı toplantıları veya işleri bahane ederek yerine vekil 
görevlendirmesi, Yasa’nın 40’ıncı maddesi hükmüyle bağ-
daşmayacaktır. 

Belediye başkanı hastalığını belgelemeksizin hastalığı-
nı gerekçe göstererek yerine vekil görevlendirebilir mi?  

Yasa’nın 40’ıncı maddesi hükmüne göre belediye başkanı 
“hasta” olması halinde yerine vekil görevlendirebilmektedir. 
Hastalık tıbbi bir kavramdır ve bir kişinin hasta olup olmadığı 
ancak doktor raporu ile belirlenebilir. Hasta olan her kişi iş 
göremez durumda olmayabilir. Kanaatimizce belediye başka-
nının hastalığını gerekçe göstererek yerine vekil görevlendir-
mesi için resmi veya özel bir sağlık kuruluşundan hastalığını 
belgelemesi ve bu belgede istirahat öngörülmesi gerekir. 

ancak bazı hastalık hallerinde belediye başkanının yerine 
vekil bırakması mümkün olmayabilir. Örneğin, ani bir beyin 
kanaması, trafik kazası, kalp krizi gibi hallerde komaya gi-
ren ve bilinci yerinde olmayan bir belediye başkanının yerine 
vekil görevlendirmesi mümkün değildir.  

Herhangi bir nedenle komaya giren ve bilinci yerinde ol-
mayan belediye başkanı yerine nasıl vekil görevlendirilir? 

Belediye başkanının herhangi bir nedenle komaya girme-
si ve bilincini kaybetmesi hali de “hastalık” halidir. ancak, 
belediye başkanının komaya girmesi ve bilincini kaybetmesi 
halinde, Yasa’nın 40’ıncı maddesi hükmüne göre vekil gö-
revlendirilmesi tıbben imkânsızdır. 

Diğer taraftan belediye başkanının komaya girmesi ve 
bilincini kaybetmesi halinde Yasa’nın 44’üncü maddesinin 
(c) bendi hükmüne göre sağlık raporuna bağlı olarak baş-
kanlık sıfatının sona erdirilmesi ve hemen Yasa’nın 45’inci 
maddesinin (a) bendine göre bir başkan seçilmesi de müm-
kün değildir. Çünkü bu işlem belli bir prosedüre ve zamana 
bağlı olan işlemdir. 

Yasa’da belediye başkanının komaya girmesi ve bilincini 
kaybetmesi halinde yerine nasıl vekil görevlendirileceği hu-
susu çok açık değildir. Belediye başkanlığı görevi süreklili-
ği olan bir kamu görevidir. Bu nedenle belediye başkanlığı 
görevi, koma halinin sona ermesine veya Yasa’nın 44’üncü 
maddesinin (c)  ve 45’inci maddelerinin (a) bendi hüküm-
lerinin uygulanmasına kadar beklemeye tahammülü olan bir 
görev değildir. Dolayısıyla belediye başkanlığı görevinin sü-
rekliliğini sağlamak için bu süre içinde bu görevi bir kişinin 
yürütmesi gerekir. 

Belediye başkanının herhangi bir nedenle komaya gir-
mesi ve bilincini kaybetmesi halinde başkanlık görevinin sü-
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lis üyesi olma şartı-
dır.  ayrıca, 5393 sayılı 

Yasa’da belediye başkan 
vekili görevi ile meclis üyesi 

başkan yardımcılığı görevi aynı 
kişide birleşemeyecek iki görev 

olarak sayılmamıştır.  
aynı şekilde encümen ve ihtisas 

komisyonu üyeliği de belediye başkan 
vekili olarak görevlendirilmeye engel 
değildir.  

Büyükşehir belediyelerinde başkan 
vekili olarak görevlendirilmek için sade-
ce meclis üyesi olmak yetmez. 5216 sa-
yılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 
17’nci maddesi hükmüne göre, bü-
yükşehir kapsamındaki ilçe belediye 
başkanları büyükşehir belediye başkan 
vekili olarak görevlendiremezler. Bü-
yükşehir belediyelerinde başkan vekili 
olabilmek için, büyükşehir ilçe belediye 
başkanı sıfatı olmayan büyükşehir be-
lediye meclis üyeleri arasından birinin 
görevlendirilmesi gerekir. 

4. Başkan Vekilli Görevlendiril-
mesinde usul 

5393 sayılı Yasa’nın 40’ıncı mad-
desine göre görevlendirilen belediye 
başkan vekilliği görevi sürekli bir görev 
değildir. Başkan vekilinin görev süresi, 
belediye başkanının izinli, raporlu veya 
geçici görevle belde dışında bulundu-
ğu sürelerle sınırlıdır. Bu sürenin sona 
ermesi ve belediye başkanının göreve 
başlamasıyla belediye başkan vekilliği 
görevi de kendiliğinden sona erer. Bu 
nedenle belediyelerde belediye başkan 
vekili diye sürekli bir kişi ve makam bu-
lunmaz. 

Yasa’nın 40’ıncı maddesi beledi-
ye başkan vekili görevlendirilmesi için 
özel bir usul belirlememiştir. Yasa’nın 
aradığı temel şart, belediye başkanının 
izinli, raporlu veya geçici görevle belde 

dışında bulunduğu hâllerde, başkan 
vekilinin belediye meclisi üyeleri arasından 

görevlendirilmesidir.
Belediye başkan vekili yazılı olarak görevlendirilmeli ve 

görevlendirilen meclis üyesine tebliğ edilmelidir. Görevlen-
dirilme yazısında hangi tarihler arası (15 Mart–01 Nisan ta-
rihleri arası) başkan vekili olarak görev yapacağı belirtileceği 
gibi herhangi bir tarih aralığı belirtmeksizin, “izin dönüşüne 
kadar”, “rapor süresi sonuna kadar” ve “geçici görevle bel-
de dışına çıkacak olan belediye başkanının dönüşüne kadar”  
gibi ifadeler yazılarak başkan vekili görevlendirilebilir. 

Başkan vekili görevlendirme yazılarında tarih aralığı 
konması yerine esnek görevlendirme yapılmasının uygula-
mada kolaylık sağladığı düşünülmektedir. Örneğin, geçici 
görevle belde dışına çıkan belediye başkanının bazen dö-
nüş tarihi kesin olmayabilir. Bu görevlendirme için tarih 
aralığı konması ve bu tarihin bitiminde belediye başkanının 
görevine başlayamaması halinde yeni bir vekil görevlendi-
rilmesi veya vekâlet görevinin uzatılması gerekebilir. oysa 
böyle bir durumda belediye başkan vekili, belediye başka-
nının dönüşüne kadar görevlendirmiş olsa böyle bir sorun 
yaşanmayacaktır.  

Görevlendirme yazısında belli bir tarih aralığı belirtilmiş olsa 
bile belediye başkanı iznini, raporunu veya geçici görevini ya-
rıda keserek görevine dönmesi halinde başkan vekilinin görevi 
görevlendirildiği sürenin sonunu beklemeksizin sona erer.  

5. Başkan Vekilinin Yetkileri 

5393 sayılı Yasa’nın 40’ıncı maddesi hükmüne göre be-
lediye başkan vekili, belediye başkanının yetkilerine sahiptir. 
5393 sayılı Yasa’da veya diğer yasalarda belediye başkanına 
tanınan bütün yetkileri belediye başkan vekili de kullanır. Be-
lediye başkan vekili bu sıfatla isterse meclis ve encümene de 
başkanlık eder. 

ancak, buna rağmen belediye başkan vekilinin gerekmedik-
çe başkanın bütün yetkilerini kullanmaması gerekir. Örneğin; 
başkan vekili, vekâleti fırsat bilerek belediye başkanından ha-
bersiz bir personeli başka bir göreve ataması mevzuata aykırı 
olmaz, ama bu davranış etik kabul edilmez.  

Belediye başkan vekilinin, günlük rutin kullanılan yetkiler 
dışında kalan önemli bir husus ortaya çıkması durumunda, 
zorunlu olmamakla birlikte yetki kullanmadan önce belediye 
başkanını bilgilendirmesi şık bir davranış olur.  

Belediye başkanı, başkan vekili olarak görevlendirildiği ki-
şinin yetkilerini kısıtlayabilir mi? 

Yasa’nın 40’ıncı maddesindeki “Başkan vekili, başkanın 
yetkilerine sahiptir.” hükmü çerçevesinde belediye başkanı, 
belediye başkan vekili olarak görevlendirdiği kişinin yetkile-
rini kısıtlaması hukuken mümkün değildir.  Bu hükme rağ-
men başkan vekilinin yetkileri belediye başkanı tarafından 
kısıtlanmış olsa bile bu işlem hukuken geçerli bir idari işlem 
olmayacaktır. 
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ödenekleri beldelerin nüfus kriterleri esas 
alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye 
göre her belediyede başkan vekilinin ala-
cağı ödenek miktarı da farklı olacaktır. 

Başkan vekili olarak görevlendirilen 
kişinin görev süresinin hafta sonu, resmi 
ve dini bayram tatillerine rastlayan kısım-
ları kesilmeksizin ödeneği hesaplanır. 

Belediye başkan vekilinin günlük brüt 
ödeneği hesaplanırken vekâlet edilen ayın 
kaç çektiğine bakılmaksızın genel olarak 
ay 30 gün kabul edildiğinden her zaman 
belediye başkanının ödeneği 30 güne bö-
lünerek bulunur. 

Örnek; Nüfusu 35.000 bin olan bir ilçe 
belediyesinde belediye başkanının beledi-
ye işlerini takip amacıyla geçici görevli 
olarak ilçeden on günlüğüne ayrıldığını 
ve dönüşüne kadar yerine meclis üyeleri 
arasından bir başkan vekili görevlendirdi-
ğini varsayalım. 

Böyle bir durumda şu şekilde bir he-
saplama yapılarak belediye başkan vekili-
ne ödenek ödenecektir.

Tablo: Başkan vekili ödeneği hesabı. 

Tabloda görüldüğü gibi nüfusu 
35.000 olan bir ilçe belediye başkanının 
aylık brüt ödenek tutarı 4.280,4 Tl’dir.  
Belediye başkan vekili olarak görevlendi-
rilen kişi de vekâlet ettiği her gün için bu 
ödeneğin günlük tutarı olan 140,68.- Tl 
brüt ödenek alacaktır. 

Örneğimizde 10 gün vekâlet söz ko-
nusu olduğuna göre bu süre için toplam 
(140,68 x 10) 1.406,8 Tl brüt ödenek 
hesaplanacaktır.

Belediye başkan vekili ödeneği gelir 
ve damga vergisinden istisna tutulmadı-
ğından, brüt olarak hesaplanan 1.406,8 
Tl tutardan ayrıca gelir ve damga vergisi 
de kesilerek kalan net tutar başkan veki-
line ödenecektir. 

Danıştay da bir kararında, belediye başkanının yerine 
geçici süre vekâleten bakacak başkan vekilinin yetkilerinin 
belediye başkanınca kısıtlanamayacağı görüşündedir. 

6. Başkan Vekili de Vekil Görevlendirebilir mi?

Belediye başkan vekilliği, belediye başkanlığı görevinin 
istisnai şekilde üstlenilmesidir. 5393 sayılı Yasa’nın 40’ıncı 
maddesi belediye başkan vekili görevlendirilmesi yetkisini 
münhasıran belediye başkanına vermiştir. 

acaba, başkan vekili belediye başkanının maruz kaldığı 
durumlara kendisi duçar olursa yerine başka bir meclis üye-
sini vekil tayin edebilir mi? 

Bu sorunun yanıtını yine Yasa’nın 40’ıncı maddesinde 
bulmak mümkündür. Vekilin vekil görevlendirme yetkisini, 
Yasa’nın 40’ıncı maddesinde yer alan “başkan vekili, başka-
nın yetkilerine sahiptir.” düzenlemesi dışında değerlendir-
mek mümkün gözükmemektedir.

Başkan vekilinin yetkilerinin de hukuken kısıtlanamadığı 
dikkate alındığında zorunlu hallerde başkan vekili olan kişide 
yerine başkan vekili görevlendirebilecektir. 

Örneğin; belediye başkanı hastalığı nedeniyle bir ay ra-
por aldığını ve bu süre için yerine bir vekil bıraktığını var-
sayalım. Belediye başkan vekilinin, belediye adına belde dı-
şında bir toplantıya katılması gerekiyorsa, dönüşüne kadar 
meclis üyeleri arasından bir başkan vekili görevlendirmesi 
mevzuat hükümlerine aykırı düşmeyecektir. 

7. Başkan Vekili Görevlendirilirken Bilgi Verilir mi?

5393 sayılı Yasa ve diğer yasalarda belediye başkanı, be-
lediye başkanı vekili görevlendirirken herhangi bir makama 
veya kişiye bilgi vermesi öngörülmemiştir. Dolayısıyla beledi-
ye başkanı vekil görevlendirilmesi işlemini hiçbir makam veya 
kişiye bildirmek zorunda değildir. 

ancak, öyle durumlar (deprem, sel, yangın, olağanüstü 
haller) olabilir ki, devlet daireleri tarafından belediye baş-
kanlığı görevinin belediye başkanı veya vekil tarafından yü-
rütüldüğünün bilinmesi önem arz edebilir. Bu nedenle yasal 
zorunluluk bulunmamasına karşın, belediye başkan vekili gö-
revlendirilmesinin ve belediye başkanının görevine başlaması-
nın mülki idare amirine (vali veya kaymakam) yazılı veya sözlü 
olarak bilgi verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

ayrıca belediye başkan vekili görevlendirme işleminin bir 
iç yazı ile belediye teşkilatına da duyurulması yerinde ola-
caktır. Çünkü çalışanlar bu süre içinde kime karşı sorumlu 
olduklarını bilmelidirler. 

8. Başkan Vekilinin Ödeneği 

Belediye başkan vekilliği fahri yapılan bir görev değil-
dir. 5393 sayılı Yasa’nın 40’ıncı maddesi, başkan vekiline, 
görev süresince başkana ödenen aylık brüt ödeneğin gün 
hesabı üzerinden ödenek verileceğini belirtmektedir.

Yasa’nın 39’uncu maddesinde belediye başkanlarının 

Belediye ba kan vekilli i fahri yaplan bir görev de ildir. 5393 
sayl Yasa’nn 40’nc maddesi, ba kan vekiline, görev süresince 
ba kana ödenen aylk brüt ödene in gün hesab üzerinden ödenek 
verilece ini belirtmektedir. 

Yasa’nn 39’uncu maddesinde belediye ba kanlarnn ödenekleri 
beldelerin nüfus kriterleri esas alnarak düzenlenmi tir. Bu düzenlemeye 
göre her belediyede ba kan vekilinin alaca  ödenek miktar da farkl 
olacaktr.  

Ba kan vekili olarak görevlendirilen ki inin görev süresinin hafta 
sonu, resmi ve dini bayram tatillerine rastlayan ksmlar kesilmeksizin 
ödene i hesaplanr.  

Belediye ba kan vekilinin günlük brüt ödene i hesaplanrken 
vekâlet edilen ayn kaç çekti ine baklmakszn genel olarak ay 30 gün 
kabul edildi inden her zaman belediye ba kannn ödene i 30 güne 
bölünerek bulunur.  

Örnek; Nüfusu 35.000 bin olan bir ilçe belediyesinde belediye 
ba kannn belediye i lerini takip amacyla geçici görevli olarak ilçeden 
on günlü üne ayrld n ve dönü üne kadar yerine meclis üyeleri 
arasndan bir ba kan vekili görevlendirdi ini varsayalm.  

Böyle bir durumda u ekilde bir hesaplama yaplarak belediye 
ba kan vekiline ödenek ödenecektir. 

Tablo: Ba kan vekili ödene i hesab örnek.  

Nüfus Gösterge Katsayı* TL
10001-50000 80.000,0 0,053505 4.280,4

Ba kan Vekilinin Günlük Brüt Ödene i Hesab
142,7

* 2009 Yılı 1. yarı. Her yıl güncellenir.

Ba kann Aylk Brüt Ödene i Hesab

(4.115,8 TL / 30 Gün)

 

Tabloda görüldü ü gibi nüfusu 35.000 olan bir ilçe belediye 
ba kannn aylk brüt ödenek tutar 4.280,4 TL’dir.  Belediye ba kan 
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Vize politikası, genelde dış politi-
kanın edilgen unsuru olarak algı-
lanır. Öyle ki, ilişkilerin iyi oldu-

ğu ülkelere karşı yumuşatılır, gerginlik 
yaşandığında katılaşır. Diğer yandan, 
vize politikası etken unsur da olabiliyor. 
Buna göre, bir ülkeye karşı tek taraflı vi-
zenin kaldırılması, taraflar arasında mü-
nasebetlerin gelişmesini tetikleyebiliyor. 
ancak vize politikası, akıllıca kullanıldığı 
zaman, sadece ilgili taraflar arasındaki 
çift eksenli bir araç değil, üçüncü aktör-
lerle ilişkilerde de etkin bir araca dönü-
şebiliyor. Yazımızda, Türkiye’nin esnek 
vize politikasının, aslında güdülen amaç-
lar dışında da kendisine ne tür fırsatlar 
sunduğunu birkaç örnekle açıklamaya 
çalışacağız.

GÖÇ VE HarEKETlİlİK

Kamuoyunda genellikle birbirine ka-
rıştırılan hareketlilik (mobility) ve göç 
(immigration) politikaları, ilişkili de olsa 
iki farklı konudur. Vize politikası, hare-
ketlilik kapsamında kısa süreli ziyaretle-
ri kapsıyor, göç politikası ise yerleşmeyi 

ve çalışmayı düzenliyor. Bölgesel köprü olan Türkiye’nin, ticari, 
kültürel, sosyal ve toplumsal etkileşimler için bir cazibe mer-
kezi olmayı hedeflemesi gayet doğaldır. Hareketlilik odaklı vize 
politikası, bir ülkenin bu tür etkileşimleri engellememeye, aksi-
ne teşvik etmeye yönelik bir politika tarzıdır. Kimi zaman bunu 
eleştirmek için “yol geçen hanı” gibi küçümseyici tabir kullanıl-
sa da, aslında bu yaklaşım ülkemize ve yerel yönetimlerimize 
önemli olanaklar sunuyor. 

Yumuşak vize rejiminin bazı olumsuz tarafları yok değilse 
de, bunlar fayda-zarar muhasebesinde marjinal kalmaktadır. 
Hareketliliğe karşı en çok kullanılan argüman, suç unsurla-
rı veya kaçak göçmen akınlarıdır. oysa, şu bilinir ki, örneğin 
avrupa’nın vize duvarları ne maddi ve teknik imkanlara sahip 
suç şebekelerini engelleyebiliyor, ne de, örneğin, oraya giden 
yasadışı göçe bir engel teşkil ediyor. 

HEDEFlErDE HarEKETlİlİĞİN aVaNTajı

Türkiye, 21. yüzyılda artık kabuğunu kırıyor. Hükümet yet-
kilileri, ülkemizin dünyanın 17., avrupa’nın ise 6. büyük ekono-
misi olması ile iftihar ederken, İstanbul’un dünya finans merkezi 
yapılacağını ifade ediyor. Ekonomik güç olmak, finans, ticaret, 
kongre merkezi olmak doğal olarak ülkemize iş için gelecek in-
sanların sayısını artıracaktır. Dünya çapında ticaret merkezi olan 
Dubai veya finans merkezi olmayı hedefleyen Moskova gibi güçlü 
rakiplerle yarışacak İstanbul’un aslında en önemli avantajı, hava, 
kara ve deniz yoluyla ulaşım araçlarının çokluğunun ve vize ko-

Dış pOlİTİKADA 
VİZE ESNEKlİĞİNİN 
FırSaTları

Murat DAOUDOV

Karadeniz’de yerel işbirliği mekanizması için en ideal merkezin İstan-
bul olduğu aşikârdır. Zira, kara, hava ve deniz yollarının kesiştiği İstanbul, tüm 

bölgenin yurttaşlarının vize almadan ve direk uçuşla gidebildikleri tek şehirdir. 

Uluslararası Perspektif
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laylığının sağladığı erişilebilir karakteridir. orta ve uzun vade-
de, İstanbul’un sadece ticaret ve finans merkezi değil, ulusla-
rarası karar süreçlerinin de üssü haline gelmesi hedeflenmeli. 
İşte hareketlilik politikasının esnekliği de, diğer şehirler ile 
- özellikle uluslararası kurumların gücünü arkasına alanlarla 
- yarışırken İstanbul’un elini güçlendiriyor. Bu durumu son 
dönemde akdeniz ve Karadeniz havzalarında cereyan eden 
çalışmalar ve yerel yapılanmalar ölçeğinde açıklayalım. 

KaraDENİZ’İN İşBİrlİĞİ KaPıSı

Karadeniz’de bir yerel işbirliği platformu için çaba sarf 
eden avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 
(aYBYK), 2008 yılında Karadeniz avro-Bölgesi (İng. BSEr) 
teşkilatının kurulmasına öncülük etti. Merkezi romanya’nın 
Köstence şehrinde bulunan bu oluşum, avrupa Konseyi gibi 
önemli uluslararası kurumun himayelerine rağmen, bölgede 
iddialı bir yerel yönetim platformu olarak henüz ortaya çıka-
madı. Zira, bu oluşumun adının da verdiği avrupa vurgusu, 
rusya’nın ve Türkiye’nin mesafeli durmasına neden oldu . Di-
ğer yandan, avro-Bölge’nin merkezine ilişkin seçim de daha 
isabetli olabilirdi. Buna karşın, Karadeniz’de işbirliği mekaniz-
ması için en ideal merkezin İstanbul olduğu aşikardır. Zira, 
kara, hava ve deniz yollarının kesiştiği İstanbul, tüm bölgenin 
yurttaşlarının vize almadan ve direk uçuşla gidebildikleri tek 
şehir. Yerel işbirliğinin başarıya ulaşması, yerel seçilmişlerin 
ve uzmanların da birbirleriyle olan etkileşimi ile doğru orantılı 
olduğuna göre, katı vize politikaları ile kendisini komşulardan 
adeta set ile ayıran avrupa Birliği’nin bir şehrinin (Köstence) 
yerel işbirliğini kolaylaştıracağını söylemek güçtür. 

İstanbul’un ayrıca jeopolitik avantajları var. Türkiye’nin, 
NaTo, avrupa Konseyi, KEİ gibi bölgenin kurumlarına üyeli-
ği ve aB’ye adaylığı, batı ile doğu, güney ile kuzey arasında 
dengeleyici konumu sağlıyor. ancak, siyasi argümanlar, uzla-
şı zeminin bulunmasını her zaman kolaylaştırmazken bazen, 
aksine, basit konuları gerebiliyor. oysa erişilebilirlik, teknik 
olduğundan ötürü güçlü ve tarafsız bir argümandır. 

avro-Bölgesi ve diğer oluşumların siyasi çekişmelerle pa-
ralize edildiği bir ortamda, örneğin, Marmara ve Boğazları Be-
lediyeler Birliği’nin öncülüğünde İstanbul merkezli geliştirilen 
“Karadeniz Yerel Yönetim Birlikleri ağı” projesi ise nötr ve uz-
laştırıcı bir yaklaşımla öne çıktı. Bu projenin, yerel aktörler açı-
sından doğal avantajı, İstanbul’un açık şehir olmasıdır. oysa, 
örneğin Türk gri ve yeşil pasaportlarına bile vize uygulayan 
Bulgaristan’ın katı politikası, 2008 yılında avro-Bölgesi’nin 
Varna’da yapılan kuruluş toplantısına bazı Türk resmi temsil-
cilerini katılmaktan caydırmıştı. Öte yandan, Uluslararası Ka-
radeniz Kulübü’nün dönem başkanlığının ve sekreteryasının, 
yine Türk resmi pasaportlarına dahi vize isteyen Yunanistan’ın 
Kavala şehrinde olmasının, Karadeniz’de yerel entegrasyona 
ve işbirliğine ne kadar katkı yaptığı tartışılır. 

Türkiye’nin vize esnekliğinin, bölgesel teşkilatlanmalar rekabetin-
de İstanbul’a nasıl hizmet ettiği akdeniz örneğinde de anlaşılıyor.  

  Bkz ”Yerel İşbirliğinin Yeni adresi: Karadeniz”, Birlik Dergisi, aralık 2008

aKDENİZ’İN KÖPrÜSÜ 

akdeniz için Birlik’in 43 ülke tarafın-
dan 2008 yılında Paris’te kurulmasından 
bu yana, akdeniz’de yerel düzeyde temsil 
ve işbirliği platformunun kurulması için yo-
ğun çabalar sarf ediliyor. Bu amaçla - tıpkı 
Karadeniz’de aYBYK’nin üstlendiği gibi - 
avrupa Birliği Bölgeler Komitesi de bir avro-
akdeniz Yerel ve Bölgesel asamblesi’nin 
(Fr.arlEM) kurulması için öncülük ediyor. 
arlEM’in Brüksel merkezli oluşturulması-
nı isteyen Bölgeler Komitesi, aB’in mali ve 
siyasi gücünün verdiği özgüven ile olsa ge-
rek, süreci biraz da tek taraflı ve emrivaki 
şekilde yürüttüğü izlenimini verdi. ancak, 
2009 yılı Mayıs ayında yapılması planlanan 
arlEM kuruluş toplantısı, akdeniz için 
Birlik projesinin Gazze savaşından bu yana 
sekteye uğradığı bir ortamda, birçok arap 
ülkenin yerel heyetlerini bildirmemeleri üze-
rine askıya alındı. 

arlEM’in merkezine gelince, Fransa’nın 
Marsilya şehri de potansiyel aday olarak 
zikredilmişti. Dünya Kentler ve Yerel Yö-
netimler Teşkilatı akdeniz Komisyonu’nun 
(UClG-CoMMED) sekreteryasına ev sahip-
liği yapan Marsilya’nın, Fransa’nın öncülü-
ğünde gelişen akdeniz için Birlik sürecinde 
yerel liderlik arzusu gayet doğaldır. ancak, 
aB’nin iç dengeleri ve Bölgeler Komitesi’nin 
Brüksel’deki merkezinin lojistik ve perso-
nel avantajlarının ağır basması, bu yarışta 
Marsilya’nın konumunu zayıflattı.

ancak, arlEM sürecinde ortaya atılan 
İstanbul’un adaylığı, bu rekabeti zorlaya-
cak gibi. Marmara Belediyeler Birliği’nin 
birçok uluslararası platformda  dile getirdi-
ği İstanbul merkezli yerel yapılanma teklifi, 
ciddi ilgi çekiyor. Yapılan görüşmelerde, 
Türkiye’nin, akdeniz’in güney ve kuzeyi 
arasında dengeleyici pozisyonu gibi jeopo-
litik avantajlarının yanı sıra, Brüksel karşı-
sında İstanbul’un en önemli argümanının, 
yine erişilebilirliği olduğu görüldü. Böl-
gede, en çok ülke vatandaşlarının direkt 
uçuşu ile önceden vize almadan gidebildi-
ği destinasyon tartışmasız İstanbul’dur. 
amaç arlEM’i işlevsel hale getirmekse, 
akdeniz için Birlik’e üyelerin aB dışında 
olanlarının (İsrail, Monako ve Hırvatistan 
hariç) tümünün vatandaşlarının Brüksel’e 
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ülkelere kapılarını kapatmak zorunda 
kalacaktır. Örneğin, latin amerika’ya 
yönelik İspanya’nın oynamak istediği 
rol ile, İspanya’yı bağlayan katı aB vize 
politikasının ne kadar örtüştüğü merak 
edilir. aB’ye entegrasyon sürecinde Po-
lonya, önemli bağlarının ve çıkarlarının 
bulunduğu Ukrayna ve Beyaz rusya 
karşı vize uygulama zorunluluğuna hay-
li isteksizce boyun eğmişti. Dolayısıyla, 
Polonya’nın Ukrayna ve Beyaz rusya 
ile, İspanya’nın da latin amerika ile iliş-
kileri, artık onların belirleyeceği konu 
olmaktan çıkıp aB’nin şekillendirdiği 
politika çerçevesine oturdu. Buradaki 
can alıcı soru, Türkiye’nin hedeflediği 
bölgesel liderlik ve çekim merkezi ko-
numu ışığında, aB üyeliğinin getireceği 
sınırlayıcı vize politikasının, yakın ve 
uzak etki havzası ile bağlarını nasıl etki-
leneceğidir. aB’ye giren kimi ülkelerin, 
tarihi bağlarının bulunduğu bölgelere 
yönelik ilişkilerinde bir duraksama ya-
şanabiliyor. Slovenya aB’ye girdiğinde, 
eski Yugoslavya cumhuriyetleri ile cid-
di kopukluk yaşadı. Benzer şekilde, aB 
üyeliğinin romanya’nın Moldova ile iliş-
kilerini etkilediği tahmin edilebilir. Bu 
durumda, örneğin Balkan ülkelerinde 
olduğu gibi, “dışarıda kalan” ülkelerin 
de ileride aB’ye girmesi ile sorunun 
kendiliğinden çözüleceği savunulsa da, 
Türkiye’nin komşularının aB’ye girece-
ği mevzu bahis bile değildir.

SoNUÇ

akıllı bir vize politikası, birçok di-
namikleri bir tür aikido yöntemi ile ül-
kemizin lehine çevirebilir. aB kapılarını 
kapattıkça - ki katı vize politikasının 
yumuşayacağı beklenmiyor – onun cay-
dırdığı hareketlilikten Türkiye yararlana-
bilir. Zira, gelişmişlik ve erişilebilirlik açı-
sından uluslararası kuruluşların, ticaret, 
turizm ve toplumsal ilişki merkezlerinin 
kayabileceği en uygun ülke Türkiye’dir. 
ancak, İstanbul’un, uluslararası kurum-
ların gözde platformu olması için elbette 
sadece esnek vize politikası yetmiyor. 
Türkiye’nin, bir yandan göç politikasını 
da bu amaç doğrultusunda modernize 
etmesi kaçınılmaz olacaktır.

girmek için vize almaları ge-
rekirken, İstanbul’a gelmek 
için aB, arnavutluk, Bosna-
Hersek, Karadağ, Fas, Ürdün, 
Tunus ve İsrail’den gelenlerin 
önceden konsolosluktan vize 
almaları gerekmiyor. Vizeyi ala-
cak olanların da, Türk vizesini 
Schengen’den çok daha kolay 
alabilecekleri tahmin edilebilir. 

İstanbul’un adaylığını, 
kurumların coğrafi dağılımın-
daki denge argümanı ile de 
destekleyebiliriz.  Hükümet-
ler düzeyindeki akdeniz için 
Birlik teşkilatının merkezi-
nin Barselona’da, yani Batı 
akdeniz’de ve avrupa Birliği’nde kurulduğuna göre, yerel 
düzeydeki teşkilatın Doğu akdeniz’de ve aB üyesi olmayan 
ülkede konumlandırılması anlamlı ve dengeleyici olur. ayrıca, 
potansiyel rakipler de Brüksel karşısında “müttefik” yapılabi-
lir. Örneğin, 6. Dünya Su Forumu için aday olan Marsilya’nın, 
5. Dünya Su Forumu’nu gerçekleştiren İstanbul’un desteğine 
ihtiyacı var. İki şehir, karşılıklı destek ile sadece hedeflerine 
ulaşmaz, aynı zamanda şehirler diplomasisinin güzel bir örne-
ğini de sergilemiş olurlar. 

HİNTErlaND PolİTİKaSı VE VİZE
Erişilebilirliğin ve hareketliliğin ülkemize sağladığı açılım-

ları değerlendirirken, bu avantajları gelecekte de korumaya ve 
geliştirmeye önem vermeli; Türkiye’nin vize esnekliği, ülkeye 
sunduğu fırsatlar açısından itina ile şekillendirilmelidir. şüp-
hesiz, Türkiye’nin dış politikada oluşturduğu bölgesel etkinlik, 
vize politikasını da etkiliyor; vize, dış ilişkilerde bir iyi niyet 
aracı olarak kullanılıyor. Bunun en çarpıcı örneği, 2007 yılında 
Türkî Cumhuriyetlerine yönelik tek taraflı olarak vizenin kal-
dırması oldu. Bir diğer örnek ise, herkesin kapısını kapadığı 
ırak’lı vatandaşlara 2008’den bu yana hava hudutlarına vize-
siz giriş imkanının sağlanmasıdır. Savaşın ve yoksulluğun kol 
gezdiği ırak’a karşı, güvenlik ve ekonomik kaygılara rağmen 
politik amaçlı bu açılım, cesur dış politikanın bir göstergesi-
dir. Bugün orta asyalı olsun, ortadoğulu olsun, birçok insanın 
söylediği şu cümle, Türkiye’ye bakışlarını yansıtıyor: “Türkiye, 
vizesiz gidebildiğimiz tek avrupa ülkesidir”. Bu açıdan, başta 
Suriye olmak üzere, bölgemizin diğer ülkelerine karşı vizelerin 
aşamalı olarak kaldırılması, Türkiye’nin bölgesel çekim merke-
zi olma hedefini daha da pekiştirecektir.

Bu çerçevede, Türkiye’nin aB üyeliği hedefi ve bunun 
gerektireceği aB tarzı vize politikasının, Türkiye’nin kendi 
dış politikasını ve menfaatlerini nasıl etkileyeceği, üzerin-
de düşünülmesi gereken bir husus. aB üyeliğinde Türkiye, 
avrupa’ya kapılarını açarken, önemli bağları bulunan birçok 

Uluslararası Perspektif

  Bkz “Barcelona reloaded”, The regional review, Ekim 2008 (http://www.marmara.gov.tr/ViewCv.aspx?id=53) 
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Ekolojik tasarımı geliştirmeyi kendi-
ne gündem olarak belirleyen Mana 
Design’ın hayata geçirdiği Eko Tasa-

rım Buluşması İTÜ Taşkışla Kampüsü’nde 
yapıldı. 15-29 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleştirilen organizasyona Marmara 
ve Boğazları Belediyeler Birliği Çevre Yö-
netim Merkezi Direktörü aynur aCar da 
konuşmacı olarak katıldı. 

Eko Tasarım Buluşmaları’nın ilk otu-
rumu 16 Mayıs’ta yapıldı. Tüm gün sü-
ren ilk oturum, eko tasarım ile bağlantılı 
çalışmalar yapan akademisyenler, sivil 
toplum temsilcileri, kuruluşları ve pro-
fesyonelleri bir araya getirdi. Bu alanda 
şimdiye kadarki en geniş kapsamlı orga-
nizasyon olan EKo Tasarım buluşması-
nın ilk oturumunda “Mimari Uygulama-
larda Ekolojik Perspektifler”, “öğrenci 
projelerinde ekolojik perspektifler” ve 
“inisiyatifler” bölümleri yer aldı ve eko-
lojik tasarım ile bağlantılı film gösterim-
leri yapıldı.    

24 Mayıs Pazar günü gerçekle-
şen ikinci oturumda ise 7 sene önce 
Finlandiya’da geri dönüşüm ile tasarım 
laboratuarını kuran dünyaca ünlü SEC-
Co SHoP da bulundu. Üretici, malze-
me toplayıcısı ve geri dönüştürücülerin 
arasında bağ kuran, SECCo yenilikçi 
tasarımcılarla, zamanla dünya çapında 
şubeler açarak büyümüş ve başarılı bir 
üretim ve perakende modeli yaratmış. 
Bu başarılı modeli firmanın kurucusu 
ve genel müdürü ısabella Haas anlattı. 
SECCo Elektronik atıklardan tasarlanan 
bayan takı ve aksesuarları da sergiledi. 

Öte yandan, etkinliğin devamında Ma-
ramara Boğazları Belediyeleri Birliği Çevre 
Yönetim Merkezi Direktörü aynur acar, 
kurumun vizyonu ve faaliyetlerinden bah-
settiği kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. 

SECCo’nun çalışmalarının örnek alın-
ması gerektiğini belirten aynur acar, geri 

dönüşümün Türkiye’deki boyutunu, belediyelerin, ilgili kurum-
ların, toplayıcıların ve geri dönüşümcülerin çalışmalarını, mev-
cut yönetmelikleri, atıkların geri dönüşüm için kaynağında nasıl 
ayrıştırılması gerektiğini, kurumların, özel sektör, sivil toplum 
kuruluşlarının ve  vatandaşların üzerine düşen sorumlulukları, 
kaynağında ayrıştırma ve geri dönüşüm çalışmalarında ilerleye-
bilmek için gerekli teknolojileri ve tasarımları yapılması gereken 
ürün örneklerini görsel sunumunda katılımcılarla paylaştı. 

ayrıca, Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi’nden Tuna Özçuhadar 
ve Pınar Öncel “Sürdürülebilir Yaşam İçin Tasarım” başlıklı su-

Çevre
Aynur ACAR

Atıkların geri dönüşümle görsel güzelliğe büründüğü Eko Tasarım Buluşması, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

eKO TASARıM BuluşMASı
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numlarını gerçekleştirdiler. İkili, yaşamın 
sürdürülebilirliği için tasarımın ve tasarım-
cının önemini vurgulayan örnek uygulama-
ların yer aldığı kapsamlı bir içerik sundu.

Etkinlikte, altı adet atölye çalışma-
sı yapılırken öğrenci Eko Proje Sergisi ve 
Çevreci Sanat Sergisi etkinlik boyunca İTÜ 
Taşkışla’da devam etti.  

Öğrenci Eko Proje Sergisi; oDTÜ, İstan-
bul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üni-
versitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Bilkent 
Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nin öğ-
rencilerinin ekolojik projelerinin katılımıyla 
şekillendi. Öğrenci projelerinin ayrıntılarını 
daha iyi anlatabilmek üzere sergi boyunca 
lCD ekranlar kullanıldı. Çevreci Sanat Sergi-
sinde, çağdaş yaşamımızda çevre ilişkimizi 
sorgulayan ve bunu yaparken anlatımında 
çoğunlukla atık veya doğal malzeme kullanan sanatçı işle-
rine yer verildi. Sergilenen eserler arasında 5 yıldır atıklar-
la ilgili her çalışmada sergisini gerçekleştiren yeşil sanatçı 
Serap Başol de vardı.  “adını Hatırladığın Kuşlar Kurtulur” 
çalışmasıyla sergide yerini alan Başol, çalışma sayesinde 
genel olarak kuşların yaşamımızı ve kültürümüzü nasıl zen-
ginleştirdiğini ortaya koydu. Diğer taraftan, ayla Turan’nın 
taş ve ahşap kullanımı ile ürettikleri, Fazilet Kendirci’nin 
atık malzeme ile deneysel çalışmaları, Gökte Tunç’un ah-
şap üzerine oyduğu endüstriyel formlar, Gülnur Özdağlar 
Güvenç’in sanat eserine dönüştürdüğü pet ambalajlar, 
Hülya Değerbilir’in holi klinik objeleri, lale Çavuldur’un yu-
murta kabuğu ve kağıdı kullanarak yaratıcılığın sınırlarını 
zorladığı ve aynı zamanda kavramsal yaklaşımı ile de dikkat 

çeken işleri, roş’un bilgisayar atıkların-
dan ortaya çıkardığı strüktürler, Suzy 
Hug levy’nin atık malzemelerle çalıştığı 
yüzeyler ve Tuba İnal’ın ürünleri tekrar 
kullanarak yarattığı üç boyutlu tabloları; 
atığın sanata ve tasarıma ne kadar ilham 
verici bir malzeme olabileceğini gösterdi.

oldukça ilginç tasarımların sergilendi-
ği eko tasarım projelerini www.ekotasari.
com adresinde görebilirsiniz. Eko Tasarım 
Buluşmaları, tasarım kültürünü geliştir-
mek üzere içerikli projeler gerçekleştirme-
yi amaçlayan Mana Design tarafından ger-
çekleştiriliyor. Bu yolda ekolojik tasarımı 
kendine gündem olarak belirleyen firma, 
ilk olarak www.ekotasari.com platformu-
nu kurdu ve bunu desteklemek amacıyla 
Eko Tasarım Buluşması’nı hayata geçirdi. 
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Birlikten Haberler

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’nin (MBB) başkanlığına Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe seçildi. Birliğin önceki başkanı Kadir Topbaş ise, Türkiye Belediyeler 
Birliği’ne aday olduğu için, MBB başkanlığına adaylığını koymadı. 

MBB’nİn Yenİ BAşKAnı 
ReCep AlTepe…

Marmara Bölgesi’ndeki 214 be-
lediyeyi bir araya getiren Mar-
mara ve Boğazları Belediye-

ler Birliği Meclisi’nin 2009 Yılı olağan 
1. Toplantısı, İstanbul radisson SaS 
otel’de 30 Nisan 2009 tarihinde yapıldı. 
Toplantıya İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş, MBB Başkan 
Vekili ve Zeytinburnu Belediye Başkanı 
Murat aydın, Bursa Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı recep altepe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu, MBB Kurucu Başkanı ahmet Enön, 
Marmara Bölgesi’nden 500’e yakın belediye başkanı ve belediye 
meclis üyesi katıldı.

Meclis toplantısında yapılan oylamada Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı recep altepe, MBB Başkanlığı’na seçildi. 
Daha önceki Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nı Kadir Topbaş ise, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’na 
aday olduğu için, MBB adaylığından çekildi. Başkan seçilen 
recep altepe seçimden sonra bir teşekkür konuşması yaptı. 

Kadir Topbaş, Marmara 
ve Boğazları Belediyeler 
Birliği Başkanlığı’nı recep 
altepe’ye devretti.
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altepe, “Beni başkanlığa layık gördük-
leri için teşekkür ederim. Belediyeler 
Birliği, kurulduğu günden bugüne ör-
nek çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar 
devam edecek. Bir araya gelmek, ko-
ordineli çalışmak ve deneyim paylaşımı 
ile Marmara Bölgesi’ne katkı yapmak 
istiyoruz. Örnek çalışmaları yerinde 
görmek ve bilgi paylaşımı yapmak ama-
cındayız. artık şehirler yarışıyor. Bu 
gelişen süreçte de önemli adımlar at-
mak bize nasip olacak. Ülkenin önünü 
açacak çalışmalar bizim önderliğimizde 
yürütülecek” dedi.

ToPBaş: MarMara 
BÖlGESİ TÜrKİYE’NİN 
loKoMoTİFİ 

Öte yandan,  toplantının açılışında 
konuşan İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş, Marmara 
Bölgesi’nin, nüfusu ve üretim gücüyle 
Türkiye’nin lokomotifi olduğunu belir-
terek, 33 yıldır hizmet veren MBB’nin 
dünyada yerel yönetimlerin önem ka-
zandığı günümüzde, önemini daha da 
arttırdığını söyledi. Dünyada artık ül-
kelerin değil şehirlerin yarıştığını ve 
aB’nin de yerel yönetimlere özel bir 
önem verdiğini vurgulayan Kadir Top-
baş, “Dünyada yerel diplomasinin öne-
mi çok arttı. Biz de bugüne kadar çok 
önemli başarılara imza atmış bir yerel 
yönetim birliği olarak Türkiye’deki ve 
dünyadaki yerel yönetimlerle çeşitli te-
maslarımız oldu” dedi.

Kendisinin Türkiye Belediyeler 
Birliği’nin Başkanlığı’na aday olaca-
ğından dolayı bu dönem MBB’ye aday 
olmadığını söyleyen Başkan Topbaş, 
yeni seçilen yönetime başarılar diledi. 
MBB’nin Marmara Bölgesi halkını tem-
sil ettiğini ve bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da bölge halkının sorunla-
rını çözmeye çalışacağına inandığını dile 
getiren Kadir Topbaş, “Yerel yönetimler 
olarak, kentlerimizde yaşayan insanları-
nı yaşamaktan mutluluk duyacakları şe-
hirler oluşturmak için çalışıyoruz. Bunu 
şeffaf ve katılımcı bir anlayışla başarmak 
zorundayız. Çalışırken dünyayı takip 

ederek dünyadaki gelişmeleri ve değişimi halkımıza yaymak 
zorundayız. ancak halkın kaynaklarını doğru kullanarak yerel 
kalkınmayı sağlayabiliriz. Öte yandan, dünyadaki yerel diploma-
siyi geliştirerek dünya barışına katkı sağlamak, Birliğimizin asli 
görevlerinden biri olmalıdır” diye konuştu. 

MBB DENEYİM PaYlaşıMıYla HİZMET 
KalİTESİNİ arTTırıYor
Toplantıda konuşan MBB Başkan Vekili ve Zeytinburnu Bele-

diye Başkanı Murat aydın da geçtiğimiz dönem Kadir Topbaş’ın 
başkanlığında çok önemli işlere imza attıklarını ifade ederek, 
1.5 yıldır vekalet ettiği MBB’nin oldukça güzel hizmetler yaptı-
ğını söyledi. “amacımız bilgi ve deneyim paylaşımı sağlayarak, 
şehirlerimizdeki yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata ge-
çirmek ve yurtdışındaki yerel yönetimlerle iyi ilişkiler kurmak” 
diyen Murat aydın, geçtiğimiz 5 yıllık dönemde Kadir Topbaş yö-
netiminde bu amaçların başarıldığına dikkat çekti.

MBB Kurucu Başkanı ahmet Enön ise, Marmara ve Boğazla-
rı Belediyeler Birliği’nin Türkiye’de ilk kurulan yerel yönetim bir-
liği olduğunu ve ayrıca birçok uluslararası birliğin kurulmasına 
da kaynaklık ettiğini belirterek, “En büyük parti belediyelerdir. 
Yeter ki iş yapmak için heyecanınız olsun” şeklinde konuştu.

KaraDENİZ’DE İşBİrlİĞİNİN aDrESİ İSTaNBUl
Toplantının en önemli olayı ise Karadeniz’e kıyısı olan ülkele-

rin Belediye Birlikleri arasında yerel işbirliği için ilk adımın atılma-
sı oldu. Karadeniz’de yerel düzeyde işbirliğinin güçlendirmesi ve 
barışa katkı yapması 
beklenen Karadeniz 
Yerel Yönetim Birlik-
leri ağı’na Ukrayna, 
Bulgaristan, roman-
ya, Moldova, rusya 
ve Gürcistan katıla-
cak. MBB’nin öncülük 
ettiği Karadeniz Ye-
rel Yönetim Birlikleri 
ağı’nın merkezi de 
İstanbul olacak. ra-
disson SaS oteli’nde 
düzenlenen Birlik 
Meclisi 2009 Yılı 1. 
olağan Toplantısı’na 
bu ülkelerin Beledi-
ye Birlikleri Başkan-
ları da katıldı. Öte 
yandan toplantıda 
Güney-Doğu avrupa 
Yerel Yönetim Bir-
likleri ağı-NalaS’ın 
Başkanı ve Bulgaris-
tan Belediyeler Birliği 

KADİR TOpBAş 
TÜRKİYe BeleDİYeleR BİRlİğİ 

BAşKAnı 
İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye Be-
lediyeler Birliği Başkanlığı’na seçil-
di. Türkiye Belediyeler Birliği’nin 
geçtiğimiz aylarda yapılan Meclis 
Toplantısı’nda, Birlik Başkanlığı 
için seçim yapıldı. Tek listeyle gi-
dilen seçimde, 527 oy alan Kadir 
Topbaş, Türkiye Belediyeler Birli-
ği Başkanlığı’na getirildi. 
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Birlikten Haberler

Başkanı Vladimir Moskov ile Kıbrıs Türk 
Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
ve İskele Belediye Başkanı Halil İbrahim 
orun da birer konuşma yaptı. 

Birlik Meclisi 2009 Yılı 1. olağan 
Toplantısı’nda Birlik Yönetimi ve Meclis 
İhtisas Komisyonları’nın Üyeleri şöyle 
belirlendi: 

Birlik Başkanı:
recep alTEPE 
(Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)

Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri

Meclis 1. Başkan Vekili: 
Zeki ToÇoĞlU 
(Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı)
Meclis 2. Başkan Vekili: 
Ünal BaYSaN
(Çorlu Belediye Başkanı)
Katip Üye (Asil): 
M. Selahattin ÇETİNTaş 
Bilecik - osmaneli  Belediye Başkanı
Katip Üye (Asil): 
Mehmet DUrSUNoĞlU   
İstanbul - avcılar Meclis Üyesi          
Katip Üye (Yedek): 
Hasan KaHraMaN   
Balıkesir - Manyas Belediye Başkanı
Katip Üye (Yedek): 
Eser GÜr   İstanbul-Çatalca Meclis Üyesi
  
encümen Üyeleri:     
Murat aYDıN 
(İstanbul-Zeytinburnu Belediye Başkanı)
Özgen KESKİN 
(Bursa-Yıldırım Belediye Başkanı )
Selim YaĞCı (Bilecik Belediye Başkanı)
Nevzat DoĞaN 
(Kocaeli-İzmit Belediye Başkanı)

Dr. Hasan aKGÜN (İstanbul - Büyükçekmece Belediye Başkanı)
Emin HalEBaK (Kırklareli - lüleburgaz Belediye Başkanı)
İsmail oK (Balıkesir Belediye Başkanı)

Denetim Komisyonu Üyeleri: 
osmanDEVElİoĞlU (İstanbul - Bahçelievler Belediye Başkanı)
Mustafa DEMİr (İstanbul - Fatih Belediye Başkanı)          
Birol KaYa (Tekirdağ - Malkara Belediye Başkanı)
Özcan ışıKlar (İstanbul - Silivri Belediye Başkanı)
Enis İşBİlEN (Edirne - Uzunköprü Belediye Başkanı)
 
plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri:
İsmail KaVUNCU (İstanbul - Eyüp Belediye Başkanı)
İsmail aTİK (Yalova - Termal Belediye Başkanı)
Nuran USlU (Edirne - Beğendik Belediye Başkanı)
adem DalGıÇ (Tekirdağ Belediye Başkanı)
M. Mustafa ÖZaÇar (Gelibolu Belediye Başkanı)
 
AB ve uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyeleri :
lokman ÇaĞırıCı (İstanbul-Bağcılar Belediye Başkanı)
Yunus PEHlİVaN (Kocaeli-Körfez Belediye Başkanı)
Bülent Hamdi ÇİNGİl (Bursa-Yenişehir Belediye Başkanı)
ahmet KaraKol (Balıkesir-şamlı Belediye Başkanı)
Hakan İNCİ (Edirne Belediye Meclis Üyesi)
 
Belediyecilik eğitim Komisyonu Üyeleri : 
Hasan CaN (İstanbul - Ümraniye Belediye Başkanı)
Mustafa BoZBEY (Bursa - Nilüfer Belediye Başkanı)
Tuncay KılıÇ (Balıkesir - Edremit Belediye Başkanı)
abdurrahman KUZU (Çanakkale - Çan Meclis Üyesi)
arif ÇElENK (Bursa - Yıldırım Meclis Üyesi)
 
Bölgesel İşbirliği ve çevre Komisyonu Üyeleri :
aziz YENİaY   (İstanbul-Küçükçekmece Belediye Başkan)
ali ErTEM   (Tekirdağ - Çerkezköy Belediye Başkanı)
Dr. Metin oral   (Yalova - altınova Belediye Başkanı)
Mehmet KaraGÖZ   (Edirne - İpsala Belediye Başkanı)
Selçuk YılMaZ   (Kırklareli - Vize Belediye Başkanı)
 
Hükümet ve parlamento ile İlişkiler Komisyonu Üyeleri :
adnan KÖşKEr (İstanbul - Gebze Belediye Başkanı)
Hüseyin aÇıKEl (Kırklareli - Pehlivanköy Belediye Başkanı)
Sedat PEKEl (Balıkesir - Bandırma Belediye Başkanı)
Mehmet ÖZKaN (Çanakkale - Biga Belediye Başkanı)
İsmail TarTar (Bursa - orhangazi Belediye Başkanı)
 
Kültür ve Sanat etkinlikleri Komisyonu Üyeleri :
Mustafa Kara (İstanbul - Üsküdar Belediye Başkanı)
Süleyman Dİşlİ (Sakarya - adapazarı Belediye Başkanı)
Hüseyin YaKar (Balıkesir - Gönen Belediye Başkanı)
oğuz TEKİN (Edirne - Havsa Belediye Başkanı)
Faik TUNaY (İstanbul - şişli Meclis Üyesi)
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masının çok daha önemli bir hale 
geldiğini söyledi.

 Muhsin Öztürk, “İstanbul ve Ko-
caeli gibi sanayi yoğunluğunun oldu-
ğu kentlerde gıdalarımız ciddi tehdit 
altında. Güvenlik ve denetim sıklıkla 
ve büyük bir titizlikle yapılmalıdır” 
derken, İstanbul’un yılda 300.000 
göç aldığını ve gıda denetiminin ar-
tan nüfusa göre oranlanarak sürdü-
rülmesi gerektiğini ifade etti.

Gıda denetimlerinin yapılmaması 
ya da yetersiz yapılması halinde ti-
cari kayıp, üretim kaybı, gıda kaybı, 
tedavi giderlerinde artış ve turizm gelirlerinde azalma yaşan-
masının kaçınılmaz olacağını vurgulayan Dr. Muhsin Öztürk ko-
nuşmasında gıda denetimi yetkisinin Gıda Maddeleri Tüzüğü’yle  
Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı’na verildi-
ğini anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve 
çevre illerden gelen belediye sağlık müdürleri, zabıta müdürleri 
ve veteriner müdürlüklerinin çok geniş katılımıyla gerçekleşti-
rilen seminerin bitiminde konunun işlenmeye devam edilmesi 
talep edildi. Seminer, katılımcılarının sorularının cevaplanmasın-
dan sonra, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Marmara ve 
Boğazları Bele-
diyeler Birliği, 
üye belediyelerine 
yönelik eğitim 
seminerlerini Dr. 
Muhsin Öztürk’le 
sürdürdü. Veteri-
ner Hekim Muhsin 
Öztürk, ‘Yerel 
Yönetimlerde Gıda 
Mevzuatı, Gıda 
Güvenliği ve Gıda 
Denetimi’ni anlattı.

“GıDa DENETİMİ TİTİZlİKlE 
YaPılMalı”

Marmara ve Boğazları Belediyeler 
Birliği, üye belediyelerine ‘Yerel 

Yönetimlerde Gıda Mevzuatı, Gıda Gü-
venliği ve Gıda Denetimi’ eğitimi verdi. 
Veteriner hekim Muhsin Öztürk tara-
fından verilen eğitimde  gıda denetimi-
nin neden gerekli olduğu anlatıldı. Dr. 
Öztürk, günümüzde gıda çeşitliliğinin 
artması, kadınların çalışma hayatına 
daha yoğun katılmasıyla hazır gıdala-
ra yöneliş ve enfeksiyon etkenlerinin 
çoğalması (deli dana hastalığı, domuz 
gribi, kuş gribi) nedeniyle, gıda güven-
liğinde özellikle hijyen kurallarına uyul-

VErİMlİlİK VE DÖNÜşTÜrÜCÜ lİDErlİK aNlaTılDı

Marmara ve 
Boğazları 
Belediyeler 
Birliği’nde 
Boğaziçi 
Konut A.Ş. 
Personeli’ne 
yönelik ‘Etkili ve 
Verimli Çalışma 
Teknikleri’ ve 
‘Dönüştürücü 
Liderlik’ 
eğitimleri 
verildi. 

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği bünyesinde sürdürülen Boğaziçi 
Konut a.ş. Personeli’ne yönelik eğitim programı, Dr. Muhsin Öztürk’ün ‘Etkili 
ve Verimli Çalışma Teknikleri’ ve Doç. Dr. recep Bozlağan’ın ‘Dönüştürücü li-
derlik’ konulu konferanslarıyla devam etti. Boğaziçi Konut a.ş. Personeli’ne yö-
nelik eğitim programının ilk bölümünde ‘Etkili ve Verimli Çalışma Teknikleri’ni 
açıklayan Dr. Muhsin Öztürk, verimliliği, kaynakları en iyi biçimde üretmek 
olarak tanımladı. Dr. Öztürk, teknik anlamda verimliliğin, üretilen mal ve hiz-
metin, kullanılan girdilerle arasındaki oranın hesaplanmasıyla ölçülebileceğini 
belirtti. Bir işe yeni başlayan personel için oryantasyon sürecinin önemine de-
ğinen Öztürk, bu sürecin ‘işyeri kültürünü ve çalışanları tanıma ile yürütülen 
organizasyonu anlama’ açısından önemli olduğunu vurguladı. Eğitim programı-
nın öğleden sonraki bölümünde ise Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri Doç. Dr. recep Bozlağan ‘Dönüştürücü liderlik’ konulu konferansta Bo-
ğaziçi Konut. a.ş. Personeli’yle buluştu. İsviçreli yazar Peter Urs Bender’in “Üstü-
ne düşeni yapan kişi, liderliğe ilk adımı atmıştır” sözüyle sunumuna başlayan Doç. 
Dr. Bozlağan, her meslek dalındaki ve her konumdaki çalışanın, işinin gereğini en 
iyi şekilde ifa ederek liderlik yolunda ilerleyebileceğini söyledi. Bozlağan, liderliğin 
tanımını, “ahlaka uygun yüce bir amaç belirlemek ve bu amacın etrafında ekip ça-
lışmasına dayalı bir sistem kurmak ve geliştirmek” olarak tanımladı.
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Marmara ve Bo-
ğazları Belediyeler 
Birliği Meclisi’nin 
2009 Yılı Olağan 
1. Toplantısı’nda, 

Karadeniz’de 
yerel işbirliğinin 
pekiştirilmesi yö-
nünde önemli bir 

adım atıldı.

KaraDENİZ’DE 
YErEl İşBİrlİĞİNE ÖNEMlİ aDıM

Karadeniz’de yerel işbirliği için önem-
li bir adım atıldı. 30 Nisan 2009 ta-

rihinde İstanbul’da yapılan Marmara ve 
Boğazları Belediyeler Birliği Meclisi’nin 
2009 Yılı olağan 1. Toplantısı’nda, 
Karadeniz’de yerel işbirliğinin pekişti-
rilmesi yönünde önemli bir adım atıldı. 
Bulgaristan, romanya, Moldova, Uk-
rayna, rusya ve Gürcistan’ın yerel yö-
netim birliklerini bir araya getiren MBB, 

Karadeniz’de yerel işbirliğinin geliştirilmesi için birlikler platformu-
nun oluşturulması amacıyla bir çalıştay düzenledi. 

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, Meclis toplantısı vesi-
lesiyle Karadeniz Havzası’nda yerel işbirliğini pekiştirecek adımlar 
attı. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin yerel yönetim birliklerini bir 
araya getiren MBB Bulgaristan, romanya, Moldova, Ukrayna, rus-
ya ve Gürcistan’ın heyetlerini ağırladı. Toplantıya ayrıca, MBB’nin 
de aktif bir üye olarak bulunduğu Güney-Doğu avrupa Yerel Yö-
netim Birlikleri ağı NalaS’ın temsilcileri, Kıbrıs Türk Belediyeler 
Birliği Heyeti ve azerbaycan Kadın Belediyeciler Derneği katıldı.

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, Meclis 2008 yılı 2. ola-
ğan Genel Kurul toplantısında, Karadeniz Havzası’nda yerel düzeyde 
işbirliğinin İstanbul merkezli geliştirilmesini hedeflemiş, bu amaçla 
bir “Karadeniz Yerel Yönetim Birlikleri ağı”nın kurulmasına yönelik 
gerekli çalışmaların yürütülmesi için Birlik Başkanlığı’na yetki ver-
mişti. Birliğin de üyesi olduğu Güney-Doğu avrupa Yerel Yönetim 
Birlikleri ağı NalaS benzeri bir yapı ve işlev ile faaliyet gösterecek 

bu teşekkülün Türkiye, Ukrayna, 
Bulgaristan, romanya, Moldova, 
rusya ve Gürcistan’ın ulusal ve böl-
gesel birliklerini bir araya getirmesi 
planlanıyor. Platformun merkezinin 
İstanbul’da olması, sekreteryasının 
ise ilk aşamada MBB tarafından üst-
lenilmesi düşünülüyor.  

Birliklerden ortak İstanbul Bildirisi

MBB’nin Genel Kurulu vesilesi 
ile bir araya gelen Karadeniz ülke-
lerinin birlikleri, ortak bir bildiri ya-
yınladılar. Bildiride özetle, NalaS’ın 
Balkanlar’da başardığı “birlikler ara-
sı işbirliği ve diyalog” örneğinin Ka-
radeniz ülkelerine de ilham kaynağı 
olacağı, Karadeniz Yerel Yönetim 
Birlikleri ağı’nın oluşturulması için 
ortak hareket edileceği vurgulandı. 

MBB’nin “Çevre Koruma ve Geliştir-
me Platformu” ile “Örnek Beledi-

yecilik Projeleri Platformu”nun organize 
ettiği “Elektrikli Elektronik atıklar, Geri 
Dönüşümü ve Örnek Projeler” konulu 
çevre paneli Kadıköy Belediyesi’nde ya-
pıldı. MBB’nin üye belediyeleri, çevreci 
kuruluşlar ve çok sayıda vatandaşın 
katıldığı panelde “Kadıköy Belediyesi 

E-atık Projesi” örnek proje olarak tanıtıldı. Panelde MBB Çevre 
Yönetim Merkezi Direktörü aynur acar platformların çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Kadıköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü 
şule onur da örnek proje olarak seçilen ve panel katılımcılarına 
ayrıntılı bir şekilde anlatılan Kadıköy Belediyesi E-atık Projesi’nin 
Kadıköy’de başarıyla uygulandığını kaydetti. Kadıköy Belediyesi’nin 
E-atık Projesi’ni aB desteğiyle 1 Haziran 2008’de başlattığını, 

Kadıköy Belediyesi 
E-Atık Projesi’nin 
örnek proje olarak 
tanıtıldığı  “Elekt-

rikli Elektronik Atık-
lar, Geri Dönüşümü 
ve Örnek Projeler” 
konulu çevre paneli 
Kadıköy’de yapıldı.

KaDıKÖY’DE E-aTıK ProjESİ TarTışılDı

İsveç’in Torsby Belediyesi ile ortak-
lık yaparak başarıyla yürüttüğünü 
söyleyen onur, projenin uygulan-
ma sistemini anlattı. Türkiye Beyaz 
Eşya Sanayicileri Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Dilek Temel de da-
yanıklı tüketim mallarının atık haline 
geldikten sonra toplanması ve ay-
rıştırılması konusunda avrupa’dan 
örnekler verdi. Doğa Entegre Geri 
Dönüşüm Endüstri şirketi’nden Ha-
yal Uçar elektronik atıkların ayrıştı-
rılmamasının çevreye verdiği zarar-
lara dikkat çekti. Panelde, Maltepe 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Önder 
şahinaslan da bir sunum yaptı.

Birlikten Haberler
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Marmara ve Bo-
ğazları Belediyeler 
Birliği bünyesindeki 
Çevre Yönetim Mer-
kezi Çevre Koru-
ma ve Geliştirme 
Platformu’nun or-
ganize ettiği “Evsel 
Atık Yağlar ve Geri 
Dönüşümü” konulu 
Çevre Paneli MBB 
Hizmet Binası’nda 
yapıldı.

aTıK YaĞlarıN 
GErİ DÖNÜşÜMÜ aNlaTılDı

Marmara ve Boğazları Belediye-
ler Birliği bünyesindeki Çevre Yönetim 
Merkezi Çevre Koruma ve Geliştirme 
Platformu’nun organize ettiği “Evsel atık 
Yağlar Ve Geri Dönüşümü” konulu Çevre 
Paneli MBB hizmet binasında yapıldı.

Çevre Paneli’nde; Marmara ve Bo-
ğazları Belediyeler Birliği Çevre Yö-
netim Merkezi Yöneticisi aynur acar, 
açılış konuşmasında, yağların niçin top-
lanması gerektiğini açıklarken, hangi 
tür yağların nasıl toplanması gerekti-
ğine de değindi. acar, özellikle kulla-
nılmış yemeklik katı yağlar, sıvı yağlar 
ve kızartmalık yağların çok önemli bir 
hammadde olduğunu ve mutlaka top-
lanması gerektiğini vurguladı. aynur 
acar, yemeklik sıvı ve katı yağlar ile 
kızartmalık yağlar ancak büyük mik-
tarlarda ekonomik olarak işlenebiliceği 
için büyük küçük bütün işletmelerden  
lisanslı firmalar tarafından sözleşme 
yapılarak toplanması gerektiğini belirt-
ti. acar sözlerini şöyle sürdürdü: “Ke-
sinlikle bu kullanılmış yağlar lavaboya, 
toprağa ya da kanalisazyon sistemine 
dökülmemeli. aksi takdirde toprağın ve 
yer altı sularının kirlenmesine yol açar 
ve bina ile şehir alt yapısında tıkanma-
lara, borularda çatlamalara neden olur. 
Döküldüğü takdirde belediyeler çok ge-
niş çaplı temizleme ve onarım çalışma-
ları yapmak zorunda kalırlar. apartman 
veya siteler bu yağları toplu halde bi-
riktirmeli ve daha sonra belediyeyi ça-
ğırmalı. Toplu alımlar belediye için hem 
daha cazip  hem de ekonomitir” dedi.

aynur acar “Bu yağlardan üretilen 

Biodizel”in bugün mazottan daha 
ucuz ve çevreye zarar vermeyen 
bir yakıt olduğunu belirtirken, 
bu yakıtın da belediye otobüsle-
rinde, kamyon, tır ve mazot ile 
çalışan tüm araçlarda güvenle 
kullanılabileceğini söyledi.

ayrıca, Çevre Paneli’nde al-
BİYoBİr Başkanı Tamer afacan, 
atık Bitkisel Yağlarla İlgili Yönet-
melik ve mevzuat hakkında ko-
nuşma yaptı. afacan, “Biyoyakıt 
nedir?”, “Nelerden Biyoyakıt üre-
tilir?”, “Dünyada ve Türkiye’de 
Biyoyakıtlar”, “Bitkisel atık yağlar” ve “uygulamalar”dan bah-
setti, Belediyeler ile birlikte yürütülen mevcut çalışmalara değin-
di. İTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Selma Türkay da, 
kızartma işlemini ve yağlarını, yağda oluşan değişimleri, kullanıl-
mış kızartma yağlarının rejenerasyonunu ve  Türkiye’deki uygu-
lamalarını, kullandığımız yemeklik ve kızartmalık yağların sağlıklı 
beslenmedeki rolünü ve atık bitkisel yağların çevreye zararlarını 
anlattı. Öte yandan GYTE Çevre Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 
Bülent Keskinler, Türkiye’de yılda 1.5 milyon ton bitkisel yağ, 
gıda amacıyla kullanıldığını söyledi. Bu yağdan yaklaşık olarak 
350.000 ton atık yağ oluştuğuna dikkat çeken Keskinler, atık 
bitkisel yağların ve sanayide kullanılmış motor, makine ve dişli 
yağlarının ve otomobillerin değiştirtirilen eski yağlarının da top-
lanması gerektiğini belirtti. Nilüfer Belediyesi Çevre Sorumlusu 
Vahap Sınmaz ise Evsel atık Bitkisel Yağları nasıl topladıklarını, 
geri dönüşümü ve bilinçlendirme ve Örnek Belediyecilik Projeleri 
kapsamında BaYEP Projesi’nin sunumunu gerçekleştirdi. 

Çevre Paneli’ne Birliğimiz üye belediyeleri ve bağlı kuruluşla-
rının başkan, başkan yardımcıları, çevre koruma, temizlik ve fen 
işleri birim amirleri ve diğer ilgili personeli ile STK yöneticileri, 
diğer kamu kuruluşları ve üniversitelerden kalabalık bir katılım 
gerçekleşti.
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Birlikten Haberler

avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Başkanı 
Dr. Karl-Heinz Klaer, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’nin 

davetlisi olarak 13-17 Nisan 2009 tarihleri arasında Marmara 
Bölgesi’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret programının, 
29 Mart 2009 tarihinde yapılan mahalli seçimlerden sonra ve 2009 
yılı Haziran ayında yapılacak Bölgeler Komitesi Genel Kurulu toplan-
tısında ele alınacak olan Türkiye ve aday Ülkeler raporu’nun görü-
şülmesinden önce yapılmış olması, ziyaretin önemini artırdı. Klaer, 
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa illerinde birçok belediye başkanı 
ile bir araya geldi. Klaer ilk önce, İstanbul’da Zeytinburnu Belediye 
Başkanı ve MBB Başkan Vekili Murat aydın’ı makamında ziyaret etti. 
Türkiye’nin aB üyelik sürecini değerlendiren Dr. Klaer, aB Bölgeler 
Komitesi Türkiye Çalışma Grubu olarak yoğun bir çaba harcadıklarını 
söyledi. Bu konuda özellikle MBB’nin Çalışma Grubu’na büyük bir 
destek verdiğini belirten Klaer “MBB yürüttüğü son derece önemli 

Marmara ve Boğazları Belediyeler 
Birliği’nin ilk encümen toplantısı 

Bursa’da gerçekleştirildi. Marmara ve 
Boğazları Belediyeler Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı recep al-
tepe başkanlığında tarihi belediye bina-
sında gerçekleştirilen toplantıya Birlik 
Başkanvekili ve Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Murat aydın, Balıkesir Beledi-
ye Başkanı İsmail ok, Bilecik Belediye 
Başkanı Selim Yağcı, Yıldırım Belediye 
Başkanı Dr. Özgen Keskin, İzmit Be-
lediye Başkanı Nevzat Doğan ve lüle-
burgaz Belediye Başkanı Emin Halebak 
katıldı. Encümen Heyeti toplantısında 
ilk olarak Marmara ve Boğazları Beledi-

yeler Birliği Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan slayt gösteri-
siyle, yeni encümen üyelerine birliğin yapısı hakkında bilgilendirme 
yapılırken, daha sonra gündem maddeleri ve yeni çalışma dönemi 
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

MBB’yi ziyaret 
eden AB Bölgeler 
Komitesi Türkiye 

Çalışma Grubu 
Başkanı Dr. Karl-

Heinz Klaer, 
“MBB olmasaydı 
bu başarıları elde 
edemezdik” dedi.

Marmara ve Bo-
ğazları Belediyeler 
Birliği, ilk encümen 

toplantısını Bursa’da 
yaptı. Birlik Başkanı 
ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, 215 üyesi 

olan Marmara ve 
Boğazları Belediye-

ler Birliği’nin, örnek 
çalışmalar yapmaya 

devam edeceğini 
söyledi

Dr. Karl-HEİNZ KlaEr:

 “TÜrKİYE’DEKİ BİrÇoK KUrUM 
MBB’Yİ ÖrNEK alMalı”

ENCÜMEN HEYETİ BUrSa’Da ToPlaNDı

projelerle aB Bölgeler Komitesi Çalış-
ma Grubu’nun ana partner kuruluşu 
haline geldi. MBB olmasaydı bu ba-
şarıyı elde edemezdik. Türkiye’deki 
birçok kurum MBB’yi örnek almalı 
ve birikimlerinden faydalanmalıdır” 
diye konuştu. Bölge ziyaretinde Dr. 
Klaer sırasıyla, Eyüp/İstanbul Bele-
diye Başkanı İsmail Kavuncu, İzmit 
Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başka-
nı İbrahim Karaosmanoğlu, Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki 
Toçoğlu, Sedirvan/Sakarya Belediye 
Başkanı Yusuf alemdar, Yıldırım/
Bursa Belediyesi Başkanı ve MBB 
Encümen Üyesi Özgen Keskin, Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
ve MBB Başkanı recep altepe ve 
Nilüfer/Bursa Belediyesi Başkanı 
Mustafa Bozbey ile görüştü. Görüş-
meler son derece sıcak bir ortamda 
gerçekleşti. 

Marmara ve Boğazları Belediyeler 
Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı recep altepe, top-
lantının ardından yaptığı açıklamada, 
gündem maddelerine göre önümüz-
deki aylarda neler yapılacağını incele-
diklerini söylerken, “İlk encümen top-
lantımızda, bölgedeki belediyelerin 
özellikle personel eğitimi ile yurt dışı 
ve yurt içi programlarıyla ilgili olarak 
ankara bazında yapılacak çalışmalar 
gündeme alındı. Belediyelerin örnek 
projeleri diğer belediyelerle de payla-
şıldı. Bu toplantılar, tüm belediyelerin 
ufkunu açacak” dedi.
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Tanınmış akademisyen, bilim adamı 
ve siyasetçilerle eğitim program-

larını sürdüren Marmara ve Boğazları 
Belediyeler Birliği, ünlü tarihçilerden İl-
ber ortaylı’yı, birlik üyesi belediyelerin 
yöneticileri ve personeliyle buluşturdu. 
Yüksek bir katılımla seyreden konfe-
rans Topkapı Sarayı’nda gerçekleştiril-
di. Prof. Dr. ortaylı, özenli çalışmaların-
dan ötürü Marmara ve Boğazları Bele-
diyeler Birliği’ne teşekkürlerini sundu.

anlatımında tarihi eserlere ve kül-
türel mirasa önem verilmesi gerektiğini 
ifade eden Prof. Dr. ortaylı, “Topkapı 
Sarayı’nın içinde nereyi kazsanız bir tari-
hi eser çıkar. Sadece Topkapı Sarayı’nın 
değil, İstanbul’un içinde ne tarihi eserler 
var. Türkiye’nin, özellikle İstanbul’un il-
çelerinin cesur belediye reislerine ihtiyacı 
var. Kaçak yapılaşmaya izin verilmemeli. 

İslam Başkent-
leri ve Kentleri 
Teşkilatı’nın (OICC) 
heyeti, Marmara ve 
Boğazları Belediye-
ler Birliği’ne çalış-
ma ziyareti düzen-
ledi. Görüşmenin 
ardından, iki kuru-
mun ortak projeler-
de bulunabileceği 
fikri benimsendi.

İSlaM BaşKENTlErİ 
TEşKİlaTı’NDaN ÖNEMlİ ZİYarET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin or-
ganizasyonu kapsamında İstanbul’a 

gelen İslam Başkentleri ve Kentleri 
Teşkilatı’ndan bir heyet, 22 Haziran 
2009 tarihinde Marmara ve Boğazla-
rı Belediyeler Birliği Genel Sekreteri 
recep Bozlağan ve aB ve Uluslararası 
İlişkiler Direktörü Murat Daoudov’la 
görüştü. oıCC Genel Sekreter Yar-
dımcısı Muhammed Hamdi Mustafa 
başkanlığındaki Heyet, oıCC’nin çalış-

maları hakkında bilgi verirken, 
Marmara ve Boğazları Beledi-
yeler Birliği ile ortak faaliyetler 
geliştirmek istediklerini ifade etti. 
İslam Konferansı Örgütü’nün ye-
rel yönetim kanadı olan oıCC’nin 
merkez ofisi, Suudi arabistan’ın 
Cidde şehrinde bulunuyor. Mar-
mara Bölgesi’nden İstanbul, Bur-
sa ve Edirne’nin üyesi bulunduğu 
oıCC, 180’e yakın başkenti ve 
önemli şehri bir araya getiriyor.

Görüşmenin ardından ortak bir açıklamada bulunan MBB Ge-
nel Sekreteri Bozlağan ve oıCC Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa, 
karşılıklı tecrübe aktarımı yapılarak bilgi paylaşımı gerçekleştiril-
mesi ve ilerleyen dönemlerde bir dizi ortak faaliyet ve proje ge-
liştirilmesi konusunda fikir birliğine vardıklarını belirtti. MBB’de 
kurulan Mimar Turgut Cansever Uluslararası şehir ve Yerel Yöne-
timler İhtisas Kütüphanesi’ne destek veren oıCC, önemli miktar-
da yayın bağışında bulundu. ayrıca, varılan anlaşmaya göre MBB, 
oıCC Yayınları’nın Türkiye temsilciliğini yapacak, diğer yandan 
Cidde’de benzer bir kütüphanenin kurulmasına destek verecek.

Marmara ve Bo-
ğazları Belediye-

ler Birliği tara-
fından gerçekleş-
tirilen “Osmanlı 

Yönetim Siste-
minde Topkapı 
Sarayı” konulu 

konferansta Prof. 
Dr. İlber Ortaylı 
birbirinden çar-

pıcı betimlemeler 
yaptı. Ortaylı: 

“Bazı toplumlar 
ressamdır, müzis-
yendir; ama Türk 
Toplumu savaşçı-

dır” dedi.

İlBEr orTaYlı’Yla oSMaNlı ÜZErİNE

Cesur belediye başkanlarına ihtiya-
cımız var diye bu yüzden diyorum. 
Tarihin korunması için belediye baş-
kanlarına büyük görev düşüyor. şu 
anda kültürel mirasa önem veren ve 
bizleri dinleyen bir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı’mız var. oy korkusuyla 
ve çeşitli baskılarla, olduk olmadık 
yerlere yapılaşma izni verilmemeli” 
diye konuştu.
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Marmara ve Boğazları Belediyeler 
Birliği, Fransız Kalkınma ajansı 

(aFD) ve ona bağlı Finans, Ekonomi 
ve Bankacılık Etütleri Merkezi (CEFEB) 
ile Yerel Yöneticiler İşbirliği Derneği’nin 
(YÖNDEr) işbirliğinde düzenlenen “Proje 
analizi ve Değerlendirme araçları” konulu 
seminer 6-8 Mayıs 2009 tarihleri arasında 

MBB’nin Hızır Bey Çelebi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.  Daha 
önce aFD-CEFEB tarafından birçok ülkede başarılı bir şekilde gerçekleş-

tirilmiş olan uygu-
lamalı eğitim yön-
temi, Türkiye’de 
dört kuruluşun 
işbirliği ile uygu-
landı. Marmara 
Bölgesi’ndeki be-
lediye ve il özel 
idareleri ile bunla-
rın bağlı kuruluşla-
rı ve iştiraklerinde 
görev yapan yö-

avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 
aday Ülkeleri raportörü ve Sloven-

ya Belediyeler ve şehirler Birliği Genel 
Sekreteri jasmina Vidmar, 29 Mayıs 
2009 tarihinde Marmara ve Boğazları 
Belediyeler Birliği’ne ziyarette bulundu. 
Ziyareti esnasında Yerel Yönetimler İh-
tisas Kütüphanesi’ni de gezen Vidmar, 
Kütüphane’nin yerel yönetimler alanın-
da çalışan kişilere çok önemli katkılar 
yapacağını söyledi.

Birliği ziyareti esnasında MBB Çev-
re Merkezi Yöneticisi aynur acar ile de 

görüşen jasmina Vidmar daha sonra Zeytinburnu Belediye Başkanı 
ve MBB Başkanvekili Murat aydın’ı ziyaret etti. Görüşme esnasında 
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat aydın’dan Türkiye’deki yerel 
yönetimler hakkında bilgi alan Vidmar, Türkiye’siz bir aB’nin yeter-
siz kalacağını ifade ederek; “Slovenya’dan başlayarak Türkiye’yi de 

Birlikten Haberler

MBB, YÖN-
DER,  AFD, 

CEFEB işbir-
liği ile “Proje 
Analizi ve De-

ğerlendirme 
Araçları” eğiti-

mi verildi.

AB Bölgeler Komi-
tesi Aday Ülkeleri 

Raportörü Jasmina 
Vidmar, Marmara 
ve Boğazları Bele-

diyeler Birliği’ni 
ziyaret etti. MBB 
Başkanvekili Mu-

rat Aydın’la da 
görüşen Vidmar: 
“Türkiye’siz bir 

Avrupa Birliği 
yetersiz ve güçsüz 

kalır” dedi.

FraNSıZ UZMaNlarDaN 
ProjE aNalİZİ EĞİTİMİ

“TÜrKİYE’SİZ Bİr aB YETErSİZ VE 
GÜÇSÜZ Kalır”

neticilere (genel sekreterler ve yar-
dımcıları, genel müdürler ve yar-
dımcıları, başkan yardımcıları, daire 
başkanları ve müdürlere) yönelik 
olarak hazırlanan eğitim programın-
da yerel yöneticilere proje analizi, 
proje geliştirme ve finansmanı ko-
nularında uygulamalı eğitim verildi. 
Eğitim seminerine ayrıca Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi’nden genel 
sekreter yardımcısı ve iki daire baş-
kanıda katıldı. 

 Eğitimin son gününde katılım 
belgesi verilme töreni ve kapanış 
kokteyli yapıldı. Marmara ve Bo-
ğazları Belediyeler Birliği Başkan 
Vekili ve Zeytinburnu Belediye Baş-
kanı Murat aydın’ın ve aFD Tür-
kiye Direktörü regis Marodon’un 
katıldığı törende eğitime katılanlar, 
sertifikalarını Murat aydın ve regis 
Marodon’dan aldılar. 

içerisine alan aB Güneydoğu Bölge-
si içerisinde önemli bir yere sahip 
olan Türkiye, avrupa Birliği içeri-
sinde yer almazsa, aB yetersiz ve 
zayıf kalacaktır” dedi. aB Bölgeler 
Komitesi’nin 28 Nisan 2009 tarihli 
17. Komisyon toplantısında Türkiye 
ile ilgili olarak ele alınan konuların da 
görüşüldüğü ziyarette, avrupa Bir-
liği Bölgeler Komitesi aday Ülkeleri 
raportörü jasmina Vidmar, Marma-
ra ve Boğazları Belediyeler Birliği’ni 
çalışmalarından dolayı tebrik etti. 
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Marmara ve Boğazları Belediyeler Bir-
liği, Yerel Yöneticiler İşbirliği Derne-

ği (YÖNDEr) ve merkezi Budapeşte’de 
bulunan açık Toplum Enstitüsü Yerel 
Yönetimler İnisiyatifi (lGı) adlı araştır-
ma kuruluşunun işbirliğinde düzenlenen 
Yerel Ekonomi Çalıştayı, 27 Nisan 2009 
tarihinde Zeytinburnu Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde gerçekleşti. Yerel yönetimle-
rin mali politikaları ile yerel kayıt içi/kayıt 
dışı ekonomi arasındaki ilişkileri inceleyen 
çalıştaya, Ukrayna, Gürcistan, Pakistan, 
Hindistan, Sierra leone, Macaristan, En-
donezya, romanya ve Bosna-Hersek’ten 
yerel ekonomi uzmanları katıldı. Çalış-
tayda, Marmara ve Boğazları Belediyeler 
Birliği Genel Sekreteri ve YÖNDEr Baş-
kanı Doç. Dr. recep Bozlağan, Prof. Nick 

Avrupa ve Bal-
kan ülkelerinin 
yerel yöneticileri, 
Saraybosna’da dü-
zenlenen seminer-
de buluştu. Etkin-
liğe, Marmara ve 
Boğazları Bele-
diyeler Birliği’ni 
temsilen Bursa-
Yıldırım Belediye 
Başkanı Dr. Özgen 
Keskin katıldı.

YılDırıM’ıN ProjElErİ 
BalKaNlar’Da TaNıTılDı

Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler 
Teşkilatı akdeniz Komisyonu UClG-

CoMMED” ile “Güney-Doğu avrupa 
Yerel Yönetim Birlikleri ağı (NalaS)” 
tarafından 24-26 Mayıs 2009 tarihle-
ri arasında, Bosna-Hersek’in başkenti 
Saraybosna’da düzenlenen “alanların 
Gelişimi için Metotlar ve araçlar: Balkan 
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Semineri” 
başarı ile gerçekleştirildi.

Balkanlar’dan ve avrupa Birliği ül-
kelerinden birçok yerel ve bölgesel 

yönetim temsilcisinin katıldığı 
etkinliğe, Marmara ve Boğazla-
rı Belediyeler Birliği’ni temsilen 
Encümen Üyesi ve Bursa-Yıldırım 
Belediye Başkanı Dr. Özgen Kes-
kin, Birlik Genel Sekreteri Doç. 
Dr. recep Bozlağan ve Birlik aB 
ve Uluslararası İlişkiler Merkezi 
Direktörü Murat Daoudov konuş-
macı olarak katıldılar. Seminere 
ayrıca, avrupa Konseyi Yerel ve 
Bölgesel Yönetimler Kongresi 
adına Sürdürülebilir Kalkınma 
Komisyonu Başkanı Gaye Doğa-
noğlu iştirak etti.

Üç oturumdan oluşan seminerde Başkan Keskin, “Yerel 
Gelişim ve Turizm” konulu oturumda Yıldırım Belediyesi’nin 
kültürel turizm alanındaki çalışmaları ve özellikle Cumalıkızık 
Köyü Projesi’ni tanıttı. Yaşantısı ve mimari dokusu ile hiç bo-
zulmadan yaşayan 700 yıllık osmanlı köyü Cumalıkızık, Yıldı-
rım Belediyesi’nin çabaları ile önemli bir restorasyon ve turizmi 
canlandırma süreci yaşıyor.

27 Nisan 2009 
tarihinde Zeytin-
burnu Kültür ve 

Sanat Merkezi’nde 
gerçekleşen, Yerel 

Ekonomi Çalıştayı; 
Marmara ve Bo-

ğazları Belediyeler 
Birliği, Yerel Yö-
neticiler İşbirliği 

Derneği ve merkezi 
Budapeşte’de bu-

lunan Açık Toplum 
Enstitüsü Yerel 

Yönetimler İnisiya-
tifi adlı araştırma 

kuruluşunun işbir-
liğince düzenlendi.

UlUSlararaSı 
YErEl EKoNoMİ ÇalışTaYı 

Devas, Hesap Uzmanları Kurulu Üye-
si, Baş Hesap Uzmanı Cenk Murat 
arslan, Zeytinburnu Belediyesi Mali 
Hizmetler Müdürü Mustafa aymak, 
Mülga Eminönü Belediyesi’nin eski 
Başkan Yardımcısı ve YÖNDEr kuru-
cu üyesi latif Coşar, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Gelirler Müdür Yar-
dımcısı Dr. Ülkü arıkboğa ve Beykoz 
Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve 
YÖNDEr kurucu üyesi ali Bilir sunum 
ve konuşmalarını yaptı. 

Toplantı sonrasında, Uzmanlar 
Grubu, Zeytinburnu Belediye Baş-
kanı ve Marmara ve Boğazları Be-
lediyeler Birliği Başkan Vekili Murat 
aydın ile bir araya gelip yerel ekono-
miyi değerlendirdi.

“
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Kitaplık

Bursa Hamamları
Kitabın amacı, “kaplıcaları ve hamamları ile meşhur” Bursa kentinde, 

geçmişten günümüze uzanan hamam kültürünü ve osmanlı döneminde 
yapılmış “halk hamamlarını” etraflıca tanıtmaktır. okuyucuların zihninde tüm 
yönleriyle bir “Türk Hamamı” imgesi oluşturulması amacıyla tarih içinde genel 
olarak yıkanma geleneği ve hamam olgusunun gelişimi, osmanlı hamamının 
mimari ve tarihsel özellikleri, Türk kültüründe hamam geleneğinin önemi ve 
sosyal yaşam içindeki yerinden bahsediliyor... 

Kitapta Bursa hamamlarının günümüzdeki durumuna genel bir bakışla, 
görülen bozulmaların nedenleri ve Bursa hamamlarının çağdaş yaşama verimli 
bir şekilde katılmaları için neler yapılabileceği üzerine bazı öneriler yer alıyor.

Bursa Mutfağı
M. Ömür akkor titiz araştırmasıyla zengin hamur işlerinden, hiç 

de azımsanmayacak kadar et ve türlerinden ve sayısı hayli fazla olan 
tatlılardan oluşan Bursa mutfağını, yöresel tariflerle ortaya koyuyor. 
Kitap, Bursa mutfağının ayrıntılı olarak anlatıldığı, yemeklerin uygulanarak 
fotoğraflandığı ilk kitap olma özelliğine sahip.

Osmanlı’nın İlk Başkenti Bursa
avrupa’da fotoğrafın keşfiyle, 19. yy. avrupalısının arkeolojiye ve 

doğunun gizemine duyduğu ilgi aynı döneme denk düşer. avrupa’nın 
birçok ülkesine olduğu gibi osmanlı İmparatorluğu’na da geziler 
düzenlenmiş ve başta Fransız fotoğrafçılar olmak üzere bir çok fotoğrafçı 
osmanlı’nın son dönemlerine çektikleri fotoğraflarla tanıklık etmişlerdir. 
Engin Özendes bu fotoğrafları Parisli dostu Pierre de Gigord’un ve Getty 
araştırma Enstitüsü’nün arşivlerinden yararlanarak hazırladığı “osmanlı’ 
nın İlk Başkenti Bursa“ kitabını hazırlayarak değerlendirmiştir. Kitap, 
osmanlı’nın ilk başkentinin 19. yy. görünümünü sunarken fotoğraf tarihi 
açısından da özel bir önem taşıyor. Kitapta yer alan fotoğrafların büyük bir 
bölümü Fransızlar’a ait. Yerli fotoğrafçıların ise Fransızlar’ın etkisindeki 
levantenler olduğu dikkat çekiyor.

M.Ömür Akkor
İş Bankası Yayınları

Elif Şehitoğlu
Tarih Vakfı

Engin Özendes  
Yapı-Endüstri Merkezi

Yrd. Doç. Dr. Nail Yılmaz 


