




Görev dönemimizin 3 yýlýný geride býraktýk. Bu üç yýl
içinde belediyelerimiz açýsýndan önemli geliþmeler ve
deðiþimler yaþadýk. Bu hýzlý deðiþim, toplumumuzun di-
namizminden kaynaklandýðý gibi, küresel düzeydeki ge-
liþmeler ve Türkiye'nin dünya ile daha entegre hale gel-
mesinin de bir sonucudur. 

Türkiye, ulusal düzeyde önemli deðiþimler yaþarken,
kentler ve kent yönetimleri düzeyinde de çok önemli de-
ðiþimler ve dönüþümler yaþamaktadýr. 

Bildiðiniz gibi ikincisi 1996 yýlýnda Ýstanbul'da yapýlan
Birleþmiþ Milletler HABÝTAT II - Ýnsan Yerleþmeleri Zir-
vesi'nin ilk toplantýsý 1976 yýlýnda Kanada'nýn Vancou-
ver kentinde yapýlmýþtý. Ýlk HABÝTAT toplantýsýndaki
görüþmelerde ve alýnan kararlarda, kentlerin sorunlarý-
nýn, güçlü merkezi hükümet kuruluþlarýnca çözülebile-
ceði inancý hakimdi. 

1990'lara gelindiðinde, merkezi hükümet kuruluþlarýnýn
hizmet saðlayýcý deðil, hizmet saðlanmasýný kolaylaþtýrý-
cý bir rol üstlenmeleri gerektiði tartýþýlmaya baþlandý.

1996 yýlýnda Ýstanbul'da yapýlan HABÝTAT II toplantý-
sýnda alýnan kararlarda, kentlerin sorunlarýnýn çözü-
münde ana aktörlerin yerel yönetimler, sivil toplum ku-
ruluþlarý ve özel sektör kuruluþlarýnýn olmasý gerektiði
kabul edildi. 

2000'li yýllarda ise "Sürdürülebilir Kentler" tartýþýlmaya
baþlandý. Bunun anlamý þudur: Bugün dünya nüfusunun
yarýdan fazlasý kentlerde yaþýyor. Ülkemizde bu oran
daha yüksek. Nüfusumuzun %70'inden fazlasý belediye
sýnýrlarý içinde yaþýyor. Kentli nüfus hýzla artýyor. Daha
iyi yaþam için insanlarýmýz kýrsal alanlardan kentlere
göç ediyor. Bu göç eðilimi önümüzdeki yýllarda da de-
vam edecektir. Bu demektir ki; kent yönetimlerinin so-

rumluluklarý artýyor. Yönettiðimiz kentin ekonomik,
sosyal ve kültürel geliþimini, çevrenin korunmasýný,
enerjinin ve suyun etkin kullanýmýný düþünmek zorun-
dayýz. Küresel iklim deðiþikliðinin, kuraklýk ve su kay-
naklarýnýn azalmasý gibi olumsuz etkileri, en çok kent
yönetimi olan belediyelerimizi ilgilendiriyor. Dünyanýn
doðal kaynaklarýnýn %75'ini kentler tüketiyor. Atýklarýn
ise %75'ini kentler üretiyor.

12-15 Nisan 2007 tarihlerinde, 4. Dünya Belediye Baþ-
kanlarý Zirvesi Ýstanbul'da yapýldý. Aralarýnda Paris, Bar-
selona, Moskova, Baðdat, Saraybosna, Tahran ve Singa-
pur gibi kentlerin de yer aldýðý çok sayýda kentin beledi-
ye baþkaný veya yardýmcýsý Ýstanbul'da buluþtu. Özellik-
le büyük kentlerin ortak sorunlarý tartýþýldý. Toplantýda
yapýlan tartýþmalar sonucunda, yerel sorunlarýn önemli
bir bölümünün küresel boyutlar kazandýðý, fakirlikten,
gelir adaletsizliðinden, savaþlardan, terörden, göçlerden
en fazla kentlerin etkilendiði belirtildi ve kentlerin,
kentsel hizmetler yanýnda ülkelerin ve dünyanýn benzer
sorunlarýnýn çözümü için yeni programlar, siyasalar ge-
liþtirmeleri gerektiði, bu amaçla, kentler arasýnda, þehir-
ler diplomasisinin geliþtirilmesi için daha çok çaba har-
canmasý kabul edildi.

Kentlerimiz ve kent yönetimi olan belediyelerimiz, önü-
müzdeki süreçte, yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kul-
lanýlmasý ve enerji tasarrufu, çevrenin ve özellikle su
kaynaklarýnýn korunmasý, küresel ýsýnmaya neden olan
kirleticilerin asgari düzeye indirilmesi, kentlerimizin ve
ülkemizin barýþ içinde ortak yaþam alaný olmasý konula-
rýnda daha çok çaba göstermeli, uluslararasý deneyimler-
den yararlanmalýdýr.

Bu düþüncelerle üye belediyelerimizin baþkanlarýna ve
ülkemizdeki tüm yerel yöneticilere baþarýlar diliyorum.

BAÞKAN’DAN

Þehirler diplomasisinin geliþtirilmesi...

Kadir Topbaþ
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný

ve
Birlik Baþkaný
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Eminönü Kumkapý sahili
uçurtmalarla bezendi. Emin-
önü Belediyesi tarafýndan
Çevre Haftasý etkinlikleri
çerçevesinde, Uçurtma
Þenliði düzenlendi.   

Ç evre Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Eminönü Belediyesi'nin dü-
zenlemiþ olduðu 'Uçurtma Þenliði’ çocuklardan büyük ilgi gördü.
Eminönü Belediye Baþkaný Nevzat Er ve Baþkan Yardýmcýsý Celal Al-

tundal'ýn yaný sýra þenliðe çok sayýda öðrenci katýldý. 

Her þþey ttemiz bbir ççevre kkazanmak iiçin

Eminönü Belediye Baþkaný yaptýðý konuþmada her þeyin temiz bir çevre
oluþturmak için olduðunu belirterek öðrencilere teþekkür etti. 

Çocuklar ""Küresel IIsýnmaya DDikkat" yyazýlý ttiþörtler
giydiler!

Þenlikte küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliðinin dünya ekonomisi baþta ol-
mak üzere tüm insanlýða getireceði olumsuz etkiler de unutulmadý. Baþkan
Er, bir taraftan çocuklara uçurtma daðýtýrken diðer yandan da temiz çevre
ve küresel ýsýnma ile ilgili nasihatte bulundu. 

Üzerlerine "Küresel Isýnmaya Dikkat" yazýlý tiþörtler giyen çocuklar
hoþ bir görüntü oluþturdu, çocuklarýn ay-yýldýzla süslenmiþ kýrmýzý

beyaz uçurtmalarý þenliðe özel bir hava kattý.

Tarihi
Yarýmadayý
Uçurtmalar
Süsledi!

Eminönü Belediye Baþkaný Nevzat
Er, “Uçurtma Þenliði”nde çocuk-
larla biraraya geldi
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V
enedik Bianeli için 8 Haziran tarihinde Venedik'e giden Ýstanbul
Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn çalýþmalarý sonuç
verdi ve Venedik Belediyesi ile Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi

arasýnda imzalanan protokol ile Ýstanbul ve Venedik “kardeþ þehir" oldu.
Dünya barýþýna katkýda bulunmak amacýyla gerçekleþtirilen protokol, iki
þehir arasýndaki iliþkileri geliþtirmek amacýnda. Ýmzalanan “Kardeþ Þehir
Protokolü” ile iki þehir arasýnda kültür- sanat faaliyetleri baþta olmak
üzere birçok alanda da iliþkilerin artmasý umut ediliyor. 

Kültür - ssanattan tturizme kkadar ggeniþ bbir  kkonu yyelpazesi
protokolde yyer aaldý!

Ýki ülke arasýnda iþbirliði çerçevesinde  kültür-sanat, kültür mirasýnýn ko-
runmasý, turizmin geliþtirilmesi ve teþvik edilmesi gibi konularda çaba
gösterecek olan taraflar, ayrýca yerel yönetiþim, kentsel planlama, toplu
taþýmacýlýk, saðlýk, gençlik, spor, çevre koruma ve kalkýnma alanlarýyla il-
gili de çalýþmalarda bulunacaklar. Bu iki þehir bulunduklarý  ülkelerin ti-
caret, yatýrým, finans, kültür ve turizm alanlarýnda düzenlenecek fuar,
sergi, festival vb. programlarýyla da birbirlerini tanýma ve tanýtma fýrsatý
elde edecekler.

Ýstanbul Büyükþehir Bele-
diyesi ve Venedik Beledi-
yesi arasýnda sýcak bir iliþ-
ki kuruluyor. Ýki belediye
arasýnda imzalanan proto-
kolle Ýstanbul ve Venedik
"kardeþ þehir" oldu.

Ýki KKardeþ
Þehir
Ýstanbul vve
Venedik

Venedik

Karaköy sahilinden Ýstanbul
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Ýstanbullular
Dev BBir SSu
Üretim
Tesisine DDaha
Kavuþtu

Ý
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, günümüzde yaþanan ve ileride de artma-
sý beklenen su sýkýntýsýna karþýn, 6 ay gibi kýsa bir sürede su üretim tesisi
kurdu. Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn açýlýþýný yaptýðý pet

ve cam þiþe su üretim tesisinin, uzun bir süre Ýstanbullularýn su ihtiyacýný kar-
þýlamasý bekleniyor. 

Ýstanbullulara TTopbaþ'tan tteþekkür!

ÝBB ve MBB Baþkaný Kadir Topbaþ son günlerde ortaya çýkan su sýkýntýsýna
karþý tedbirli olan Ýstanbullulara teþekkür etti. Tören sýrasýnda belirli istatis-
tikler veren Topbaþ tarih 2050'yi gösterdiðinde yeryüzünde birçok canlýnýn
yok olacaðýný ve su seviyesinin yükseleceðini belirterek önceden tedbir alma-
nýn mümkün olduðunu söyledi. Hamidiye A.Þ Genel Müdürü Kenan Kýlýç ise
3 milyon YTL'ye mâl olan tesiste, saatte 15 bin adet, 5 farklý pet ve cam þiþe
su üretildiðini kaydederek Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin bu konudaki
duyarlýlýðýný ve ciddiyetini vurguladý.

Küresel ýsýnma ve iklim de-
ðiþiklikleri ile birlikte gele-
cekte su sýkýntýsý çekileceði
endiþesi ile Ýstanbul Büyük-
þehir Belediyesi 6 ay gibi
kýsa bir sürede dev bir su
üretim tesisi inþa etti. Ke-
merburgaz'da Hamidiye A.Þ
tarafýndan yaptýrýlan pet ve
cam þiþe su üretim tesisi
Kadir Topbaþ'ýn baþkanlýðý-
ný yaptýðý bir törenle açýldý.

Ýstanbul
Büyükþehir
Belediyesi'nden
Engelli ÖÖðrencilere
Yardým EEli

Ý
stanbul Büyükþehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüðü (ÝSÖM)
17 Haziran Pazar günü yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý'nda
(ÖSS) engelli öðrencilerin sýnav merkezlerine rahat ulaþabil-

meleri için ücretsiz servis imkâný saðladý. Ýstanbullu üniversite
adaylarý evlerinden tek tek alýnarak sýnava girecekleri merkezlere
götürüldüler. Temel amaç, sýnav öncesi ve sonrasýnda engelli öð-
rencilerin ulaþýmda yaþanacak olumsuzluklardan en az þekilde et-
kilenmeleri idi. ÝSÖM' un ücretsiz servislerinden yararlanmak is-
teyen öðrencilerin bir telefonla kayýt yaptýrmalarý yeterli oldu.

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi
17 Haziran günü ÖSS'ye giren
engelli öðrencilere yönelik üc-
retsiz ulaþým olanaðý saðladý.
Öðrencileri evlerinden alarak
sýnava girecekleri merkezlere
götürülmelerini saðlayan Ýstan-
bul Büyükþehir Belediyesi bü-
yük bir sosyal sorumluluk örne-
ði gösterdi.
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B
u yýl ikincisi düzenlenen “Uluslararasý Eminönü Sempozyumu”,
15-17 Haziran tarihleri arasýnda Ýstanbul Ticaret Odasý'nda
gerçekleþtirildi. Yurt içi ve yurtdýþýndan birçok önemli katý-

lýmcýyý aðýrlayan sempozyumun danýþmanlýðýný Prof. Dr. Ýlber Or-
taylý yaptý. KÝPTAÞ'ýn (Ýstanbul Konut Ýmar Plan Sanayi ve Ticaret
A.Þ) ana sponsorluðunu üstlendiði sempozyum üç gün sürdü. Sem-
pozyumda Eminönü’nün tarihsel arka planýndan AB bütünleþme
sürecine kadar bir çok konuya yer verildi. Bilgi ve bilgilendirme
boyutu müzikle zenginleþtirildi. Sempozyumda Tuluyhan Uðurlu
konseri ve Ýstanbul Mehteri konserinin ardýndan, ressam Cemal
Akyýldýz'ýn "Ýstanbul'un tarihi yapýlarý" adlý sergisi, katýlýmcýlarýn
ilgisine sunuldu. Eminönü Belediye Baþkaný Nevzat Er, sempoz-
yumda yaptýðý konuþmada bilimsel çalýþmalarýn ne kadar önemli
olduðuna deðinerek özellikle Ýstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Baþ-
kenti seçilmesiyle bilimsel çalýþmalarýn daha çok önem kazandýðý-
ný ifade etti. Tarihi yarýmada, Eminönü ve

onun geçmiþten günümüze
gelen, tarih kokan mekânla-
rý… Bu yýl ikincisi düzenle-
nen Eminönü Sempozyumu
ulusal ve uluslararasý alanda
birçok araþtýrmacý, akade-
misyen ve yazarý aðýrladý.

Eminönü
Belediyesi'nden
“II.Uluslararasý
Eminönü
Sempozyumu”

F
an Clup ile ortaklaþa yürütülen ve 20 Haziran tarihinde gerçekleþtirilen
Uluslararasý U16 Futbol Turnuvasý, yoðun bir ilgiyle karþýlandý. Bursa
Almira Otel'de gerçekleþtirilen tanýtým toplantýsýnda konuþan Bursa Va-

lisi Nihat Canpolat, Bursa'da uluslararasý düzeyde yüzme havuzunun, stadyu-
mun ve spor salonlarýnýn olmasý gerekliliðini belirtti. 

Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Hikmet Þahin Bursa'nýn sportif faaliyet-
lerle göz önünde olduðunu belirtti. Þahin: "Kent Gönüllüleri Gençlik Kampý,
Yaz ve Kýþ Spor Okullarý ve Büyükþehir Belediyesi'nin spor kulübü Bursa'nýn
yüzünü güldürüyor." dedi.

Bursa Büyükþehir Belediye-
si'nin Fan Kulüp ile ortaklaþa
düzenlediði Uluslararasý U16
Futbol Turnuvasý, 20 Hazi-
ran'da baþladý. Turnuvanýn
hedefi Fan Kulüp'e katýlacak
olan sporcular vesilesiyle
uluslararasý barýþa katký sað-
lamak olarak ifade edildi.

Bursa'da
Uluslararasý
U16 FFutbol
Turnuvasý
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E
dirne Belediyesi'nin her yýl geleneksel olarak düzenlediði Uluslararasý
Kýrkpýnar Fotoðraf Yarýþmasý bu yýl da birbirinden ilgi çekici görüntüle-
re sahne oldu. Çok sayýda fotoðrafýn kýyasýya mücadele ettiði Kýrkpýnar

Fotoðraf Yarýþmasý'nda 53 kiþiye ait, 233 eser arasýnda seçim yapmakta zorla-
nan jüri heyeti en sonunda üç adet eþ baþarý ödülüne karar verdi. Eþdeðer ba-
þarý ödülü Osman Önder ve Haydar Tanýþan'a verilirken, Belediye Özel Ödü-
lü'nü ise Behiç Günalan, Jüri Özel Ödülünü ise Fikri Özalp kazandý. Yarýþma-
ya giren bazý eserler sergilenmeye hak kazandý ve belediye tarafýndan kaza-
nanlara para ödülü verildi. Osman Önder ve Haydar Tanýþan 750 YTL alma-
ya hak kazanýrken, Behiç Günalan 500 YTL, Fikri Özalp ise jüri üyelerinin im-
zalý kitaplarýndan oluþan ödülü aldý. 

Uluslararasý Kýrkpýnar Fotoðraf Yarýþmasý’nýn jüri üyeliðini, Belediye Baþkan
Vekili Namýk Kemal Döleneken, fotoðraf sanatçýsý Cemil Aðacýklýoðlu, Ýlyas
Göçmen, Cengiz Karlýova ve Özer Kanburoðlu yaptý.

8. UUluslararasý
Kýrkpýnar
Fotoðraf
Yarýþmasý
Sonuçlandý
Edirne Belediye Baþkanlýðý
tarafýndan düzenlenen 8.
Uluslararasý Kýrkpýnar Fo-
toðraf Yarýþmasý sonuçlandý.
Eþdeðer baþarý ödülünü Os-
man Önder ve Haydar Taný-
þan kazanýrken, Belediye
Özel Ödülü Behiç Güna-
lan'ýn, Jüri Özel Ödülü ise
Fikri Özalp’in oldu.

Eþdeðer Baþarý Ödülü

Eþdeðer Baþarý Ödülü

Eþdeðer Baþarý Ödülü
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K
ocaeli Üniversitesi
ve Kocaeli Büyük-
þehir Belediyesi ta-

rafýndan yenilenen ÜNÝ-
BEL, geçtiðimiz günlerde
açýldý. Kocaeli'nin en
önemli saðlýk kuruluþla-
rýndan biri olan ÜNÝ-
BEL'in açýlýþýnda konuþma
yapan Kocaeli Büyükþehir
Belediye Baþkaný Ýbrahim
Karaosmanoðlu, saðlýðýn
insan hayatýndaki önemi-
ne deðindi. "Herþeyin baþý
saðlýk. Biz bu nedenle sað-
lýk hizmetlerine bu kadar
çok önem veriyoruz." di-
yen Karaosmanoðlu, bele-
diye olarak yaptýklarý fark-
lý hizmetlere de dikkat
çekti. ÜNÝBEL Saðlýk Merkez Müdürü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise Bü-
yükþehir Belediyesi'ne yardýmlarýndan ve katkýlarýndan dolayý teþekkür
etti.

Rektörün eelinden tteþekkür bbelgesi
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoðlu, Kocaeli Büyük-
þehir Belediye Baþkaný Karaosmanoðlu'na ardýndan da Saraybahçe Bele-
diye Baþkaný Halil Vehbi Yenice’ye ve Körfez Belediye Baþkan Vekili
Mehmet Þendoðan'a teþekkür belgeleri takdim etti.

Açýlýþa Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Kocaeli
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoðlu, Saraybahçe Belediye
Baþkaný Halil Vehbi Yenice, Körfez Belediye Baþkan Vekili Mehmet Þen-
doðan'ýn yaný sýra, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ayþe Sevim Gökalp, Rek-
törlük Baþdanýþmaný Prof. Dr. Yusuf Çaðlar, Týp Fakültesi Dekaný Prof.
Dr. Ali Demirci, Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr.
Nazým Mutlu, Baþmüdür Halit Apak, Baþhekim Yardýmcýsý Prof. Dr. Fa-
ruk Erden, Hastane Müdürleri Öznur Gezer, Yrd. Doç. Dr. Yunus Taþ,
ÜNÝBEL Genel Koordinatörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, ÜNÝBEL Müdürü
Akýn Karagüz ve çok sayýda öðretim üyesi katýldý.

Kocaeli
Büyükþehir
Belediyesi'nden
ÜNÝBEL'e
Destek

Kocaeli Üniversitesi Anýtpark
Yerleþkesi yanýnda hizmet ve-
ren ÜNÝBEL yeni dizayný ve
modern yüzü ile büyük bir tö-
ren eþliðinde açýldý. Kocaeli Bü-
yükþehir Belediyesi ve üniversi-
te ortaklýðýnýn güzel bir ürünü
olan ÜNÝBEL Saðlýk Merke-
zi'nin açýlýþýna birçok önemli si-
ma katýldý.

Açýlýþa Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoð-
lu, Saraybahçe Belediye Baþkaný Halil Vehbi Yenice ve çok sayýda davetli katýldý.
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Ýstanbul 44.
Dünya BBelediye
Baþkanlarý
Zirvesi'ne EEv
Sahipliði YYaptý

Ýlki Paris'te düzenlenen Dünya
Belediye Baþkanlarý Zirvesi'nin
dördüncüsü, Ýstanbul'da ger-
çekleþti. 12-15 Nisan tarihleri
arasýnda dünya þehirlerinin
önemli sorunlarýnýn tartýþýldýðý
ve sorulara yanýtlarýn arandýðý
zirve Hilton Convention Cen-
ter'da gerçekleþti. 

B
u yýl 4’üncüsü yapýlan Dünya Belediye Baþkanlarý Zirvesi ilk kez
2000 yýlýnda Paris’te gerçekleþmiþti. 2002 yýlýnda Atina'da, 2003 yý-
lýnda ise Moskova'da düzenlenen zirveye  bu yýl Ýstanbul ev sahipli-

ði yaptý. 12- 15 Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþen zirveye çeþitli ülkeler-
den 192 belediye baþkaný ile üst düzey yöneticiler katýldý. Bu çerçevede tar-
týþmaya açýlan konu baþýklarý þu þekilde sýralandý: 

Þehirler Diplomasisi

Küresel Þehirler

Medeniyetler Ýttifaký

Bin Yýl Kalkýnma Hedefleri ve Þehirler

Törene Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin, Ýçiþleri
Bakaný Abdülkadir Aksu, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, Yunanistan
Saðlýk ve Sosyal Ýþler Bakaný Dimitris Abromaplovs, Ýstanbul Valisi Muam-
mer Güler, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ve 78 ülke-
den 105 þehrin baþkan ve delegeleri katýldý. Zirvede ülkemiz, 14 büyükþe-
hir belediye baþkaný ile Ýstanbul ise 26 ilçe belediye baþkaný tarafýndan
temsil edildi.

Zirve ssonrasý TTuzla ggezisi ddüzenlendi!

Zirveye katýlan tek ilçe belediye baþkaný Tuzla Belediye Baþkaný Mehmet
Demirci oldu. Zirve sonrasýnda Demirci Zirveye katýlan belediye baþkanla-
rýna Tuzla'yý gezdirdi. 16 Nisan Pazar günü ise katýlýmcýlara Demirci tara-
fýndan yemek verildi.

ÝBB ve MBB Baþka-
ný Kadir Topbaþ 
4. Dünya Belediye
Baþkanlarý Zirve-
si’nde ev sahipliði
yaparak konuklarý
aðýrladý.
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Baðcýlar Belediyesi'nde 1992
yýlýnda göreve baþlayan ve
15 yýl boyunca baþarýlý hiz-
metler veren Feyzullah Ký-
yýklýk, görevini Lokman Ça-
ðýrýcý'ya devretti.

Baðcýlar
Belediye
Baþkanlýðýnda
Devir-TTeslim

Y
aklaþýk 15 yýldýr Baðcýlar Belediye Baþkanlýðý görevini üstlenen ve 22
Temmuz seçimlerinde milletvekili olmak için seçimlere girmeye karar
veren Feyzullah Kýyýklýk, bu nedenle görevinden istifa etti. 11 Mayýs gü-

nü toplanan belediye meclisinin aldýðý kararla da yeni baþkan Lokman Çaðýrý-
cý oldu. 

Görevini ttörenle ddevretti!

Milletvekilliðine aday olan Feyzullah Kýyýklýk görevini düzenlenen törenle
Lokman Çaðýrýcý'ya teslim etti. Uzun bir dönem Baðcýlar Belediyesi'ne baþkan-
lýk eden Kýyýklýk törende yaptýðý konuþmada, görevde olduðu süre zarfýnda her
zaman Baðcýlar için çalýþtýðýna dikkat çekerken, Kýyýklýk'ýn yerine göreve gelen
Lokman Çaðýrýcý ise Kýyýklýk'tan aldýðý görevi en iyi þekilde yürüteceði sözünü
verdi.

15 yýl Baðcýlar Bele-
diye Baþkanlýðý gö-
revini yürüten Fey-
zullah Kýyýklýk be-
lediye binasýndan
güllerle uðurlandý.

Feyzullah Kýyýklýk
görevini Lokman
Çaðýrýcý’ya devretti.
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Gebze'de
Cirit ÞÞöleni!

Gebze Belediyesi tarafýn-
dan her yýl yapýlan Cirit
Þöleni bu yýl da görkemli
bir þekilde gerçekleþti. 10
binden fazla kiþinin katýl-
dýðý þölen Türkiye'nin çe-
þitli yerlerinden birçok mi-
safiri aðýrladý. At üstünde
seyircileri selamlayan Cü-
neyt Arkýn ise þölene ayrý
bir renk kattý. 

G
ebze Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Cirit Þö-
leni, bu yýl da renkli sahnelere ev sahipliði yaptý. Þölen Çayýrova'daki ci-
rit alanýnda yapýldý. Erzincan'dan Erzurum'a, Bayburt'tan Kars'a kadar

Türkiye'nin çeþitli yerlerinden birçok katýlýmcýyý aðýrlayan þölen Gebze Beledi-
ye Baþkaný Ýbrahim Pehlivan'ýn konuþmasý ile baþladý. Pehlivan konuþmasýnda
geleneksel olarak düzenledikleri cirit þölenine gösterilen yoðun ilgiden memnun
olduklarýný belirterek, Ýstanbullulara ve Gebzelilere teþekkür etti.

Cüneyt AArkýn aat üüzerinde sseyircileri sselamladý

Cüneyt Arkýn, Pehlivan'ýn konuþmasýnýn ar-
dýndan at üzerinde seyircileri selamladý. Ün-
lü aktör yaptýðý konuþmada "Bizler at üstün-
de savaþ kazanmýþ bir milletin torunlarýyýz."
sözleriyle at simgesinin kültürümüzdeki an-
lam ve önemini vurguladý.
Cirit þöleninde, müsabakalara katýlan tüm
takýmlar ödüllendirildi. Hediyeler Gebze
Kaymakamý Mehmet Emin Avcý, Gebze Bele-
diye Baþkaný Ýbrahim Pehlivan ve Kocaeli
Milletvekili Eyüp Ayar tarafýndan verildi. 

Deðirmendere
Belediyesi’nden
“Kum FFutbol
Turnuvasý 22007”

Deðirmendere yaz etkinlikleri
kapsamýnda 29-30 Haziran ve 1
Temmuz tarihlerinde “Kum Fut-
bol Turnuvasý 2007” düzenlendi. 

D
eðirmendere Belediyesi’nin ve Deðirmendere Spor’un organizas-
yonunu üstlendiði "Kum Futbol Turnuvasý 2007" üç gün boyun-
ca Deðirmenderelilere keyifli anlar yaþattý. 29- 30 Hazi-

ran ve 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleþen
turnuva Deðirmendere yaz etkinlikleri
kapsamýnda gerçekleþti. 

Spor vve mmüzik bbir aarada

Yüzbaþýlar Mahallesi 8. Sokak spor alanýn-
da yapýlan turnuvaya katýlan takýmlar
formlarýný Deðirmendere Belediyesinden
temin ettiler. Spor ve müziðin bir arada ol-
duðu ve deðiþik aktivitelerin yer aldýðý Kum
Futbol Turnuvasý 64 takým ile sýnýrlý olan
turnuva federasyonundan hakemler tarafýn-
dan yönetildi. 

Cirit Þöleni’nde halký at üzerinde
selamlayan Cüneyt Arkýn büyük
alkýþ aldý.
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Çanakkale Belediyesi 2005-2006
dönemlerinde Sosyal Hizmetler Ýl
Müdürlüðü'ne en çok katkýda bu-
lunan kuruluþlardan biri olarak
altýn plaket ile ödüllendirildi. 

Çanakkale
Belediyesi'ne
Sosyal
Hizmetler ÝÝl
Müdürlüðü'nden
Altýn PPlaket

Ç
anakkale Belediyesi, yapmýþ olduðu hizmetler ile Sosyal Hiz-
metler Ýl Müdürlüðü tarafýndan altýn plaket ile ödüllendirildi.
2005- 2006 döneminde Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü'ne en

çok katkýda bulunan kuruluþlar, ödüllerini Polis Deniz Evi'nde yapý-
lan törenle aldýlar. 

Çanakkale Belediyesi adýna Belediye Baþkan Vekili Av. Muharrem
Erkek, Çanakkale Valisi Orhan Kýrlý'dan ödülü aldý. Erkek yaptýðý
konuþmada, böyle bir ödüle layýk gösterilmelerinden dolayý çok
mutlu olduðunu söyledi.

Çanakkale Belediyesi
adýna Belediye Baþkan
Vekili Av. Muharrem
Erkek, Çanakkale Vali-
si Orhan Kýrlý’dan ödü-
lünü aldý.



S
ahip olduðu organize sanayi bölgeleri, limanlarý,
ulaþým imkânlarý, tarýmý, ticareti, turizmi, üniversi-
tesiyle gelecek vaad eden bir þehir Balýkesir. Balýke-

sir yýllardýr kabuðunu kýrmak, ekonomik, sosyal ve kültü-
rel yönden hak ettiði yere gelmek, sanayileþmesini ta-
mamlamak, mevcut tarým potansiyelini en iyi þekilde de-
ðerlendirmek, iþsizliði azaltmak için neler yapýyor ya da
yapmýyor. Bu sorularýn cevaplarýný Balýkesir Belediye
Baþkaný Sabri Uður'dan aldýk. 

"Balýkesir", belediye baþkaný Sabri Uður ve Türkiye için ne
ifade ediyor? Balýkesir'i farklý kýlan, onu diðer þehirlerden
ayýran özellikler nelerdir? Bir tarým þehri mi, turizm þehri
mi, bir sanayi þehri mi Balýkesir?

Balýkesir, tarým üretim potansiyeline sahip bir þehir. Ör-
neðin; beyaz et, kýrmýzý et, sebze, hububat vs. anlamýnda
ve bir takým özel ürünlerin, özellikle de zeytin gibi ürün-
lerin üretildiði bir bölgedir. 

Balýkesir bir turizm þehri midir, evet turizm þehridir.
Çünkü Marmara ve Ege Denizlerine sahili olan ve en
uzun kýyý sahillerine sahip illerden bir tanesi. Bunun ya-
nýnda özellikle yaz aylarýnda insanlara daha fazla seçe-
nek sunan bir þehir. Daha doðal bir ortam sunmasý baký-
mýndan da gerçekten bir turizm þehridir. 

Bunun yaný sýra Balýkesir, ciddi bir sanayi atýlýmý içinde-
dir. Bugün bakýldýðýnda, biri merkezde olmak üzere, Balý-
kesir ilinde 3 tane organize sanayi bölgesi var. Bunun ya-
nýnda alanýnda Türkiye'de öncü, marka olan firmalarý
mevcut. Sanayisi de tek bir ayaða bindirilmiþ deðil. Ta-
rýmla ilgili endüstrisi son derece ileri. Örneðin un fabri-
kasý, yað fabrikasý, beyaz et iþleme tesisleri, süt yetiþtiri-
ciliði, sütün iþlenmesi anlamýnda tesisler bulunmakta.
Bununla birlikte ciddi anlamda orman ürünleri iþleyen
endüstrisi var. Yeni dönem içerisinde özellikle çelik sek-
töründe ciddi yatýrýmlar var. Bugün dünyadaki rezervle-
rin %60'dan fazlasý bu bölgede bulunan "bor"un, artýk
stratejik anlamda ciddi bir ürün olduðu, bunun yeni yüz-
yýlda petrole eþ deðer bir ürün olacaðý hakkýnda bilgiler
mevcut.

Peki, Balýkesir üniversite þehri midir? Baktýðýnýz vakit
üniversitemiz 26 bin öðrencisi ile gerek kampus, gerekse
sosyal ihtiyaç duyulan unsurlar anlamýnda geçmiþ yýllara
göre ciddi bir atýlým halindedir.

Balýkesir'in sizce en temel sorunlarý ve ihtiyaçlarý neler? 

Balýkesir'de temel konu, hayat standardýnýn yükseltilme-
sidir. Tabi bu, çok genel bir baþlýk. Balýkesir'in bu konu-
da bazý ciddi yetersizlikleri var. Bu yetersizlikler de, son
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Coðrafi konumu itibariyle Marmara ve Ege Bölgesi'nde topraklarý bulunan, bu
iki önemli bölgenin özelliklerini tarým, ticaret, sosyal ve turizm alanýnda da bün-
yesinde taþýyan Balýkesir'i, Balýkesir Belediye Baþkaný Sabri Uður'dan dinledik.

Osman Serkan Bozlaðan / Fotoðraflar: Emrah Gürel
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Balýkesir
Geliþiyor,
Kabuðunu
Kýrýyor!



yýllardaki çalýþmalarla ciddi anlamda çözümlenme nokta-
sýnda, daha da çözülecek çok iþ var. Biz, "Balýkesir'in bü-
tün meselelerine sahip çýkmak" diye bir tarif kullanýyo-
ruz. Yani bunun anlamý þu: Yönetim sorumluluðu taþýyan
çok farklý kurumlar olduðunu biliyoruz. Bu kurumlar ara-
sýnda belediyelerin, kentin birinci derecede sorumlulu-
ðunu taþýmasý gereklidir. Çünkü diðer kurumlarýn görev
sahalarý çok daha ayrý ve spesifik konular. Ayrýca sizin
görev sahanýza girmeyen konularda ise, kulisi ile organi-
zasyonu ile yapýlacak çok ciddi iþler olduðunu düþünüyo-
rum.

Küresel ýsýnmanýn yansýmasý oalrak su kaynaklarýnýn yeter-
sizliði konuþuluyor bugünlerde. Balýkesir, içme ve kullanma
suyu konusunda herhangi bir sýkýntý çekiyor mu?

Balýkesir bu anlamda þanslý bir þehir. Daha 20 sene evvel
baþlayan bir baraj çalýþmasý ve bu barajýn ucuna son 5 yýl-
da eklenen içme suyu arýtmasý ve son 3 yýlda tamamlanan
þehir içi daðýtým þebekesiyle oluþmuþtur bu þans.  Þu an-
da Balýkesir'de yaklaþýk 100 bin abonemiz bu yeni þebe-
keden su alýyor. Yani yeni þebekeden su almayan abone-
miz kalmadý, bunu son 3 yýlda yaptýk. Dolayýsýyla hem
suyun kalitesi, hem suyun israf olmamasý anlamýnda
önemli bir imkân. Bu açýdan baktýðýmýzda mevcut su
havzamýz, yaðýþ olmadýðý takdirde dahi yaklaþýk 2 yýl bi-
ze yeter.

Milli bir politika olarak yürürlüðe konulan  "e-Devlet Proje-
si" ve politikalarý doðrultusunda Balýkesir Belediyesi'nin du-
rumu nedir?

Biz, Balýkesir Belediyesi olarak bütün sistemlerimizi, ya-
zýlým ve donaným olarak çalýþmalarýmýzý bitirdik. Ciddi
bir organizasyon deðiþimi yaþadýk ve 2007 sonunda ta-
mamlanacak çalýþmalarla da belediyeler arasýnda, bu ko-
nuda gerçekten en ideal imkâný bulmuþ bir belediye ola-
caðýmýza inanýyorum. Þu anda zaten bu konuda hizmet
veriyoruz.

Üniversite þþehri oolmaya aaday

Üniversiteler bacasýz sanayi. Balýkesir de üniversitesi olan
bir þehir. Balýkesir'i "üniversitesi olan bir þehir"den bir "üni-
versite þehrine" dönüþtürmek gibi bir idealiniz var mý? Var-
sa, bu konuda üniversite ve iþ adamlarý ile ortak giriþimle-
riniz var mý?

Üniversite þehri demek levha asmakla olmuyor. Öðrenci-
lerin barýnmasý, okula gidip gelirken kullanacaklarý im-
kânlarýn yeterliliði, o yaþlardaki insanlarýn ihtiyaç duy-
duðu sosyal faaliyetler, eðlenmek ve kültürel etkinlikler
gibi konularýn sürdürülebileceði mekânlar lâzým. Onun
bir kademe ilerisinde öðretim üyelerinin, o bölgede ken-
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Balýkesir Þehir Merkezi



dilerince arzuladýklarý mekânlarý bulunmasý ve bunlarla
birlikte bir üniversite lâzým. Bunlar olduðu takdirde in-
sanlarýn buraya iltifatý artar. Bizim belediye olarak saydý-
ðým konular üzerinde, ciddi anlamda bir çalýþmamýz var.
Devlet ve özel sektör yurtlarý ile ilgili çalýþmamýz var.
Onun yanýnda ulaþýmda ciddi sübvansiyonlarýmýz var.
Gençlerin ihtiyaç duyduðu bir takým mekânlarýn da 2007
yýlý içerisinde hemen hemen tamamý devreye girmiþ ola-
cak. Öðretim üye ve elemanlarý tarafýndan bakýldýðýnda
da üniversitenin düzenlemek isteyip, kendi kaynaklarý-
nýn yetersiz olduðu birçok konuda onlara destek oluyo-
ruz. Bunlar belli bir ivme içerisinde giderek geliþiyor. Þu
anda arzu edilen seviyede midir derseniz, hayýr; ama de-
vam ettiði takdirde görünür bir vadede Balýkesir'in iyi bir
üniversite þehri olacaðýna inanýyorum.

Büyük yerli ya da yabancý firmalarýn Balýkesir'e yatýrým yap-
malarý noktasýnda, belediye olarak ne tür çalýþmalar yapý-
yorsunuz?

Önce altyapýnýzý hazýrlamanýz lazým. Arazi anlamýnda,
imar anlamýnda, burada ihtiyaç duyulan enerji, doðalgaz
ve su imkâný anlamýnda Balýkesir son derece yeterli ve
bunun neticesini de almýþ durumda. Balýkesir 2 adet li-
mana sahip. Bu limanlara baktýðýmýz zaman kuru yük ve
diðer konteynýr yükü imkânlarý açýsýndan  yeterli, kýsaca
lojistik imkanlarý iyi. 2007 yýlý içerisinde tamamlanacak
duble yollarla bu limanlara ulaþýmýn daha da rahatlayaca-
ðý tahmin ediliyor. Dolayýsýyla yabancý veya yerli diye ta-
rif ettiðimiz kimseler bu parametrelere bakarak karar ve-
riyorlar. Bu anlamda Balýkesir'in iyi bir ilgi odaðý olduðu-
nu söylemek mümkün.

Tarým konusunda Balýkesir'in hedefi sizce ne olmalý? Bele-
diye olarak, bu konuda ne tür giriþimlerde bulunuyorsunuz? 

Balýkesir uzun yýllardan beri tarýmý bilen bir þehir. Bura-
da tarýmla uðraþan nüfusun eðitim düzeyi ülkenin diðer
bölgelerine göre daha da ileride. Dolayýsýyla organik ta-

rým veya daha spesifik konular belediye veya kamu ku-
rumlarý eliyle deðil de, bu konudaki iþletmelerin kendi
oluþturacaklarý çalýþmalarla olabilir. Biz sadece bilgi des-
teði anlamýnda yardýmcý olabiliriz. Organik tarým konu-
sunda bize düþen bir görev varsa onu da yaparýz.

Kadýn eemeði, ''Hanýmeli PPazarla-
rý'nda ddeðerini bbuluyor

Kadýnlarýn toplum içindeki konumlarýnýn pekiþmesi ve ka-
dýn emeðinin deðerlendirilmesi konusunda ne tür çalýþma-
lar yapýyorsunuz?

Hanýmlar kendi ev ekonomileri içerisinde ürettikleri, za-
man içinde geliþtirdikleri bir takým ürünleri, kapalý pa-
zaryerlerinde kurduðumuz "Hanýmeli Pazarlarý"nda satýþa
sunuyorlar. Buraya sadece hanýmlar esnaf olarak katýlabi-
liyorlar. Kendi bilgileri çerçevesinde ürettiklerini, gýda
ürünlerini ya da el iþi veya farklý ürünleri orada satýþa su-
nuyorlar ve gördüðüm kadarýyla da büyük bir ilgi var. Bi-
zim burada yaptýðýmýz alýcýnýn ve satýcýnýn buluþabilece-
ði ortamlarý hazýrlamak

Ýþsizlikle mücadele, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma ko-
nularýnda, belediyelerin ne tür sorumluluklarý olmalý? 

Ýþsizlik tüm dünyanýn önemli bir problemi, Türkiye'de de
var, Balýkesir'de de var. Bunun çözümlenebilmesi için,
öncelikle iþ talep eden insanlarýn donanýmlarýnýn çok
yüksek olmasý lâzým. Artýk bir tek diploma bu iþi çözmü-
yor. Bunlar belki 10-15 sene evvel bir anlam ifade ediyor-
muþ ama bugün deðil. Kýsaca iþsizliðin çözümü iþ talep
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Sabri Uður: “Birlik üyeleri kendi sorumluluk alanlarýn-
da ciddi ve gayretli çalýþýyorlar. Bu þekilde olduðu tak-
dirde iyi neticeler olacaðýný düþünüyorum.”

Balýkesir’in
simgelerinden
Saat Kulesi ve
Þadýrvan



edenlerin kendi bakýþ açýlarý ile çözebile-
cekleri bir þey, “donanýmlý olacaksýn.” Sa-
dece birkaç beceri yetmiyor. Eðitimin de
olacak, lisan da bileceksin. Biz ayrýca bele-
diye olarak asla bir istihdam kapýsý deðiliz.
Aksine belediyeler bunlarýn zararýný, sýkýn-
týsýný hep çekmiþ. Verimsiz bir yapýlanma-
nýn temel nedeni aþýrý istihdamdýr. Dolayý-
sýyla istihdam anlamýnda bizler, biraz ev-
vel saydýðýmýz endüstri, sanayi, turizm gibi
kollarýn geliþmesiyle ciddi anlamda bu so-
runun çözüleceðini söylüyoruz. "Ne iþ olsa
yaparým!" dönemi artýk bitti, olmuyor.

Balýkesir oldukça hýzlý büyüyen bir þehir.
Þehrin konut ihtiyacýnýn karþýlanmasý husu-
sunda belediye olarak ne tür giriþimleriniz ve
çalýþmalarýnýz var?

Balýkesir'de, konut ihtiyacý anlamýnda çok ciddi bir açýk
yok. Hala boþ konutlarýmýz var. Ayrýca, göreve geldikten
sonra TOKÝ ile birlikte yaptýðýmýz 2 bin 300 konutluk top-
lu konut çalýþmamýz bitti. Bu konutlar sayesinde insanlar
kiracý iken ev sahibi olup evlerine taþýndýlar. Dolayýsýyla
kiralýk ev anlamýnda da rahatlama var.

Gençler iistikballerini BBalýkesir'de
aramalý

Balýkesir'in mevcut özellikleri ve potansiyeli göz önünde bu-
lundurulduðunda, gelecekte nasýl bir þehir hedeflemektesi-
niz? Bize geleceðin Balýkesir'ini anlatýr mýsýnýz?

Biz istiyoruz ki gelecek nesiller istikbalini burada görsün.

"Bu þehirden bir þey olmaz, kurtaralým kendimizi." diye
düþünmesinler. Baþka þehirlerde okuyanlar son çare ola-
rak düþünmesinler Balýkesir'i. Balýkesir'e bu anlamda ba-
kýldýðýnda öncelikli olarak tercih edilen, standartlarý yük-
sek, bunun için ayrýca negatif bir özelliði de yok. Her þe-
yimiz var. Ýnanýyorum ki bu ivme devam ettiði takdirde
görünür bir vadede örnek bir þehir haline gelir.

MBB'nin yönetiminde (Encümen Üyesi) görev alan bir be-
lediye baþkaný olarak, Birliðe ve üye belediyelere ne tür
önerilerde bulunmak istersiniz?

Bütün arkadaþlar ve belediye baþkanlarý gerçekten kendi
sorumluluk alanlarýnda ciddi, gayretli çalýþýyorlar. Bu bir
gerçek. Bu, toplumda ve kentlerde geliþmeyi de berabe-
rinde getiriyor. Dolayýsýyla fikir alýþveriþi ve bir takým ko-
nularýn lobi faaliyeti anlamýnda iyi bir ortam olduðunu
düþünüyorum. Birliðin tamamen politik endiþelerden
arýndýrýlmýþ bir yer olmasý gerekiyor ki, þu an öyle. Birlik

çalýþmalarýnýn bu tempoyla yü-
rütülmesi lazým. Bu þekilde ol-
duðu takdirde iyi neticeler alý-
nacaðýný düþünüyorum. 

Ýnsanlar, yapýlan Birlik toplantý-
larda eðitim seviyelerinde mut-
laka yeni bir aþamaya geçiyor-
lar. Kafalarýnda çözemedikleri
birçok konunun ne þekilde çö-
zülebileceði ya da örneklerin
görüþülmesi anlamýnda çok cid-
di bir imkân olduðunu düþünü-
yorum. Yoksa bu kadar farklý
belediyelerin bir araya gelme
ortamý da zaten yok. Bunun cid-
di bir avantaj olduðunu düþü-
nüyorum.
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Atatürk
Parký Projesi

Baþkan Uður TOKÝ ile yapýlan çalýþma sonrasýnda Balýkesirlilerin ki-
racý iken ev sahibi olduklarýný dile getirdi.



Osman Serkan Bozlaðan

G
ünümüzde mal ve hizmetlerin kamu otoritelerinin
yanýnda çeþitli özel sektör kuruluþlarýna da sun-
masý tartýþýlýyor. Bu sayýmýzda biz de bu tartýþma-

yý ele aldýk. 'Yerel hizmet yöntemlerinin özelleþtirilmesi'
ne anlama geliyor? Bu konuda Baðcýlar Belediyesi eski
Baþkaný Feyzullah Kýyýklýk, Balýkesir Belediye Baþkaný
Sabri Uður ve Ýstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi Maliye Bölümü Maliye Teorisi Anabilim Dalý Baþka-

ný Prof.Dr. Nihat Falay'ýn görüþlerini aldýk. 

Belediye hhizmetlerinde öözelleþtirme

Belediye hizmetleri, belediyelerin, sivil toplum örgütleri-

nin ve özel sektör kuruluþlarýnýn belirli bir bölgedeki ye-

rel ortak ihtiyaçlarý karþýlamak ve kamu yararýný saðla-

mak için sunduklarý ve ilgili belediyenin gözetim ve de-
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Kamusal mal ve hizmet ihtiyacý, insanlarýn topluluk olarak yaþamaya baþladýklarý
andan itibaren var olmuþtur. Bu tür mal ve hizmetleri sunmakla görevlendirilen dev-
let, zaman içerisinde gerek nitelik, gerekse nicelik yönünden deðiþen hizmet talebini
etkin olarak karþýlayabilmekte midir? Bu taleplerin karþýlanabilmesi için 'Yerel hiz-
met yöntemlerini özelleþtirilmesi' gerekli midir?

Belediye HHizmetlerinde
Özelleþtirme YYaklaþýmý



netimi altýnda bulunan sürekli ve düzenli faaliyetler ola-
rak tanýmlanabilir. 

Tanýmdan da anlaþýlacaðý üzere, belediye hizmetleri biz-
zat belediyeler eliyle yürütülebileceði gibi, söz konusu
hizmetlerin niteliklerinden ve mevzuattan kaynaklanan
bir takým durumlardan dolayý, iktisadi teþebbüsler, özel
sektör kuruluþlarý veya sivil toplum örgütleri eliyle de yü-
rütülebilir. Bu hizmetlerin kimler tarafýndan sunuldu-
ðundan daha ziyade hizmetlerin yerel ortak ihtiyaçlarýn
belirli bir standart ve fiyat düzeyine uygun olarak etkin,
verimli ve zamanýnda karþýlanmasý önem taþýmaktadýr. 

Belediye iktisadi teþebbüsleri ise, bazý yerel hizmetlerin
yürütülmesi amacýyla belediyeler tarafýndan kurulan ya
da yönetiminin elde edilmesi koþuluyla ortak olunan, ba-
ðýmsýz bütçeli, özel hukuk tüzel kiþileri þeklinde tanýmla-
nabilir.

Belediye hizmetlerinde özelleþtirmenin deðiþik boyutlarý-
ný içeren bir taným geliþtirilmelidir. Þöyle ki: Belediyeler
tarafýndan sunulan bazý hizmetlerin, kullaným düzeyi ve
yoðunluðuna paralel olarak bedellendirilmesi, belediyeye
ait iktisadi mal ve hizmet üretim birimlerinin mülkiyeti-
nin/yönetiminin özel sektöre devri veya gönüllü giriþim-
lerin belediye hizmetlerinin yürütülmesi sürecinde görev
almasý süreci, özelleþtirme olarak tanýmlanabilir.

Özelleþtirme ttartýþmalarý

Özelleþtirme uygulamalarý, bazý bilim adamlarý ve uygu-
lamacýlar tarafýndan savunulurken, bazýlarýnca da eleþti-

rilmektedir.

Özelleþtirmeyi ssavunanlara ggöre, öözelleþtirme uuygulama-
larýnýn ttemel aamaçlarý þþöyle öözetlenebiliir:

Belediyelerin, asli görevlerine dönmesini saðlamak.

Belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimliliði artýrmak.

Bütçe açýklarýný kapatmak, borçlanma ihtiyacýný azalt-
mak.

Cari harcamalarý azaltmak ve yatýrýmlarý artýrmak.

Sendikalarýn belediye üzerindeki baskýsýný hafifletmek.

Belediye hizmetlerinde uzmanlaþma saðlamak.

Belediyenin hizmet ve iþ yükünün azaltarak planlama,
koordinasyon ve denetime daha fazla önem vermek.

Stratejik yönetim yaklaþýmýný hayata geçirmek.

Özel sektörün geliþmesine ve yerel ekonominin güçlen-
mesine katký saðlamak.

Hizmetlerde çeþitlilik ve tercih hakký saðlamak.

Hizmet kalitesini ve tüketici haklarýnýn korunmasýný
saðlamak.

Yerel demokrasinin geliþmesine katký saðlamak.

Özelleþtirme uuygulamalarýný eeleþtirenlerin ttemel ggerekçe-
leri iise þþööyle öözetlenebilir:

Özelleþtirme uygulamalarý, yerel ekonominin geliþme-
sini olumsuz etkiler.
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Özelleþtirme uygulamalarý bazý bilim
adamlarý ve uygulamacýlar tarafýn-
dan savunulurken, bazýlarý tarafýn-
dan da eleþtiriliyor.



Özelleþtirilen mal ve hizmetlerin ücretleri zaman için-
de artar.

Özel sektörün, belediyeden daha etkili ve verimli mal
ve hizmet ürettiði yaklaþýmý her zaman doðru deðildir.

Mal ve hizmetlerin kalitesinde zaman içinde azalma
olur.

Özelleþtirme, bütçe açýklarýnýn kapatýlmasý ve borçlan-
ma ihtiyacýnýn azaltýlmasýnda nihai çözüm deðildir.

Özelleþtirme, yoksullarýn ve bazý toplumsal kesimlerin
maðdur olmasýna neden olabilir.

Özelleþtirme, zaman içinde tekelleþmeye yol açar.

Özelleþtirme ile yerel demokrasinin geliþmesi arasýnda
doðrudan bir iliþki yoktur.

Özelleþtirme, ücretlerin reel olarak azalmasýna neden
olur.

Özelleþtirmenin tteorik aarka pplaný

Özelleþtirme uygulamalarýnýn teorik arka planýnda, "Yeni
Liberal Devlet Modeli" yatmaktadýr. Friedrich von Hayek,
Milton Friedman ve James Buchanan'ýn baþýný çektiði bu
düþünce, "bireysel özgürlüklerin yasal güvenceye kavuþ-
turulmasý" ve "devletin sýnýrlandýrýlmasý"ný amaçlamakta-
dýr. Hayek, devletin sýnýrlandýrýlmasý gereðini, karmaþýk
ekonomik ve mali gerekçelere dayanmadan, basit iki sos-
yolojik kabul üzerine oturtmaktadýr. Bunlardan ilkine gö-
re, bireysel özgürlüklerin güvenceye alýnmasý halinde, iyi
iþleyen kompleks bir toplumsal düzen kendiliðinden ku-
rulacaktýr. Bu nedenle, devletin sosyo-ekonomik hayata
aktif müdahalesine gerek yoktur. Diðer kabullenmeye gö-
re ise, kamu yöneticileri güvenilmezdir ve bundan dola-
yý, kamu gücü sýnýrlandýrýlmalýdýr. Yeni Liberalizm'in ön-
gördüðü sosyo-ekonomik sistem, temelde iki düþünce
okuluna dayanmaktadýr. Bunlar "Kamusal Tercih Okulu"
ve "Mülkiyet Haklarý Okulu"dur. Kamusal Tercih Okulu,
hemþehrilerin tercihlerini etkileyecek politikalarýn geliþ-
tirilmesi ve uygulanmasý düþüncesi üzerine oturmakta-
dýr. Bu yaklaþýmda, kamu yönetim birimlerinin tutumu-
nu hemþehrilerin bireysel tercihlerinin belirleyeceði dü-
þüncesi egemendir.

Kamusal Tercih Okulu'na göre kamu kesimi, ekonomik
anlamda verimsizdir. Bu durum ise, amaçlar ve motivas-
yon faktörleri ile ilgilidir. Mülkiyet Haklarý Okulu da, ka-
mu kesimini verimsiz bulmakta ve bu durumun "mülki-
yet" olgusundan kaynaklandýðýný ileri sürmektedir. Buna
göre, bir insanýn, yönetimi altýndaki mülke katýlýmý (mül-
kteki pay oraný) ne kadar azalýrsa, o mülkün etkin bir bi-
çimde iþletilmesine dönük iç güdüsü de o oranda az olur.
Diðer bir ifade ile bir malýn mülkiyet haklarý kime ait
olursa, o kiþi daha verimli bir biçimde çalýþma eðilimin-

de olur. 

Yeni Liberal Devlet Modeli, "iþletmecilik" (manageria-
lism) yaklaþýmýný yerel yönetim düþüncesine sokmuþtur. 

Kamu yyönetiminden ""kamu iiþletmeciliði"ne ddoðru ggörü-
len ddeðiþimin ttemel öözellikleri þþöyle öözzetlenebilir:

Üretmekten çok düzenleyici olmak.

Bizzat yürütmekten çok yetkilendirmek.

Kuralcýlýktan çok vizyon ve misyon yönelimli olmak.

Girdilerden çok çýktýlara önem vermek.

Harcamaktan çok kazanmak.

Tedavi etmekten çok önlemek.

Bürokrasinin deðil, halkýn ihtiyaçlarýný karþýlamak.

Hizmet arzýnda rekabetçi olmak.

Piyasa yolu ile deðiþimi zorlamak.

Hiyerarþiden çok takým çalýþmasý ve katýlýmcý olmak.

Bürokratik olmayan örgüt modelleri geliþtirmek.

Katýlýmcý ve çoðulcu olmak.

Bireye deðer vermek.

Özelleþtirmeye ggenel bbir bbakýþ

Genel anlamda, kamu kesiminin iktisadi faaliyetlerinin
kapsam ve nitelik deðiþtirerek, gözetim-denetim-kural
koyma ile sýnýrlanmasý biçiminde tanýmlanan özelleþtir-
me, kamu yönetiminde görülen teorik-pratik deðiþimin
bir sonucudur. Kavramýn bu ölçüde kabul görmesi ve ya-
ygýnlýk kazanmasý, bir yandan Keynes'çi yaklaþýmlarýn
güncel ekonomik sorunlara çözüm getirememesi, diðer
yandan da neo-liberal yaklaþýmlarýn sunduðu alternatif
çözüm önerilerinin benimsenmesinin bir sonucudur. 

Gerçekte, bir sonuç olan özelleþtirme kavramýnýn bu özel-
liði zamanla geri planda kalmýþtýr. Özelleþtirme ile kamu
yönetimi uygulamalarý arasýndaki iliþkinin yönü ve nite-
liði tersine dönmüþ; özelleþtirme düþüncesi zaman için-
de, kamu yönetimi uygulamalarýný derinden etkileyen
pratik bir yaklaþým niteliðine bürünmüþtür. Özelleþtirme,
ulusal ve uluslararasý konjonktürün etkisiyle kamu yöne-
timi sistemindeki temel sorunlarýn çözümlenmesinde
önemli alternatiflerden biri haline gelmiþtir. 

Bütünüyle özelleþtirme karþýtý bir tutum sergilemek doð-
ru ve gerçekçi olmayacaðý gibi, özelleþtirmeyi sihirli bir
formül gibi yansýtmak da doðru deðildir. Ancak, günü-
müz sosyo-ekonomik gerçekleri, kamu kesiminin bir giri-
þimci olarak ekonomik hayattan çekilmesini gerektirmek-
tedir. Bu durum, özelleþtirme uygulamalarýndan etkin bir
þekilde yararlanýlmasýný gerektirmektedir. Bu ise, sürecin
baþarýlý bir þekilde yönetilmesine baðlýdýr. 
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Özelleþtirme, ddaha
fazla eekonomiklik vve
esneklik iiçin bbir ffýrsat
olabilmeli!

Özelleþtirme tartýþmasýnýn te-
orik temeli; iktisat biliminde
pazar ekonomisi ve bir demo-
kratik devlet þeklini almýþ
olan bir toplumda, mal ve hiz-
metlerin devlet ve piyasa tara-
fýndan sunulmasýna iliþkin sý-
nýrýn nerede olmasý gerektiði
sorusunu ortaya koymaktýr.
Bu açýdan özelleþtirme konu-
su, kýsa vadeli bütçe rahatla-
malarýndan geçer.

Öte yandan yerel kamusal hizmetlerin özelleþtirilmesi
bu fonksiyonlarýn kâr amacý güden özel sektöre terk edil-
mesi demektir. Yani yerel yönetimin merkezi yönetim
ile kesilen baðlarýnýn yerini mali piyasalar almaktadýr.
Bu etkilerin çalýþan kesim üzerindeki doðrudan yansý-
masý ise iþ kayýplarýnýn olmasýdýr: Ýstihdam düþecek, iþ
imkânlarý azalacak ve çalýþanlarýn üye olduklarý sendika
ve benzeri örgütlerin pazarlýk gücü azalacaktýr. 

Özelleþtirme; parçalanmýþ veya bölünmüþ iþgücü orta-
mýnýn yaratýlmasýna ve iktisadi çevrelerin kontrolü al-
týnda kalmasýna yol açacaktýr. Öte yandan ihale edilen
belediye hizmetleri de ayný zamanda parçalanmaya uð-
ramýþ olacaktýr. 

Yerel mal ve hizmetlerin özelleþtirilmesi, yerel halkýn
oylarýyla seçilmiþ yöneticilerin hemþehrilerine karþý ka-
musal sorumluluk baðýný zayýflatacaktýr, onlarý piyasa
adamý haline getirecektir.

Baþarýlý bir þekilde özelleþtirme yapabilmek için önce
kamu hizmetinin sunulmasýnda devamlýlýðýn saðlanma-
sý teminatýna dikkat edilmelidir. Bunun yanýnda, müm-
kün olduðunca yerel sorumluluk alanýnýn tümünü kap-
sayan mal ve hizmetlerin yerine getirilmesine özen gös-
terilmelidir.

Özel sektör elinde bulunan belirli hizmetlere ait yeni te-
kellerin oluþmasý tehlikesi göz ardý edilmemelidir. Her
belediyenin uyacaðý en üst kriter, yerel halkýn daha iyi
bir hizmet bütününe ve kalitesine yönelik isteklerini so-
mutlaþtýrmak olmalýdýr. 

Özelleþtirme, daha fazla ekonomiklik ve esneklik için bir
fýrsat olabilmelidir. Özelleþtirme yoluyla ancak özel
know-how ve özel sermaye kamusal görevlerin yerine
getirilmesinde kullanýlabilmelidir. 

Kamu ve özel iktisat alanlarý arasýndaki ve belediyeler
arasýndaki rekabet, daha fazla ekonomikliðe ve saydam-
lýða yönelik olmalýdýr. Özelleþtirmede dikkat edilecek en
önemli hususlardan biri de, özelleþtirilen yerel mal ve
hizmetlerin denetlenmesidir. Özelleþtirme, kamusal
malvarlýklarýnýn özel kesimin malvarlýðý haline dönüþ-
me aracý olmamalýdýr.

Her þeyi merkezden bekleyen belediye baþkanlarý bu tür
yaklaþýmlarla gelir sorununu aþamazlar. Bu yaklaþým,
onlarý zaten kendine baðýmlý hale getirmeye çalýþan mer-
kezi yönetime daha da baðýmlý hale getirir, bunu yapa-
rak baþarý kazanmýþ bir yönetici grubu yaratýlmýþ olur ve
belediye baþkanlarýný, kendi sorumluluk ve yetki alanla-
rý çerçevesinde yeni gelir kaynak ve matrahlarý aramak-
tan alýkoyar, sonuçta hem öz kaynaklar arttýrýlamaz hem
de merkezi yönetimden saðlanan çeþitli gelir kaynaklarý-
nýn kullanýmýnda gerekli olan etkinlik ve tutumluluk il-
kelerine uymak gibi bir yönetim kültürü geliþemez.

Ýstanbul Üniversitesi
SBF Maliye Bölümü

Maliye Teorisi Anabi-
lim Dalý Baþkaný Prof.

Dr. Nihat Falay
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Her bbelediye kkendi öözeline ggöre
alternatiflerini ddeðerlendirmeli!

Belediye hizmetlerinin yürütülmesi konusunda, beledi-
yelerin mali imkânlarýnýn yeterliliðini ele aldýðýmýzda,
hiç kimsenin bu hizmetleri karþýlamaya parasý yetmez.
Param yetiyor diyen yanlýþ yapar. Kaynaklar da sadece
para olarak düþünülmemelidir. Bu noktada organizas-
yon ve kural koyma yetkinizin de iyi bir kaynak olmasý
gerekiyor diye düþünüyorum.

Belediye baþkanlarý gelir sorununu her þeyi merkezden
bekleyen yaklaþýmla aþamazlar, nitekim aþamýyorlar.
Biz,  kendi imkânlarýmýzýn bu konuda öncelikle ele alýn-
masý gerektiðini düþünüyoruz. Mutlaka kendi portföyü-
nüzün deðerlendirilmesi gerekiyor. Bir de insanlarýmý-
zýn bedavacýlýktan kurtulmasý lazýmdýr. Þehirde yaþa-
manýn bir bedeli vardýr ki bu bedel de milyarlar olarak
nitelenemez. Nasýl araba için vergi ödeniyor, benzini
için kaynak ayrýlýyorsa, oturulan kent, yaþanýlan sokak-
lar ve evler için de ayný kaynaklar ayrýlabilmeli. "Ben
emlak vergisi veriyorum !" demekle, yetinilemez. 

Belediyelerin, hizmetlerin yürütülmesi konusunda al-
ternatif kaynaklarý kullanmasýnda her belediyenin özeli-
ne göre bakýlarak deðerlendirilmelidir. Bizim kullandýðý-
mýz kaynak baþkasý için bir kaynak olmayabilir, onun
kullandýðý da bizim için bir özellik arz etmeyebilir. Her
belediye kendisine münhasýr þartlar altýnda çalýþýr. Bele-
diye tarafýndan yapýlacak bir takým iþlerin sivil toplum
kuruluþlarýyla yürütülmesi çok doðru görünüyor. Bizler
bu konularda özellikle hayýr hizmetlerinde bulunacak-
larla rekabet etme þeklinde deðil, onlarýn bu hizmeti
daha arttýrmasý için ihtiyaç duyduklarý araçlarý, mekân-
larý temin ederek bu iþleri geliþtirmeyi tercih ediyoruz. 

Balýkesir Belediye
Baþkaný Sabri Uður
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Devlet
halka
hizmet iiçin
var!

Belediyeler he-
nüz kendilerini
ispat edebile-
cek mali im-
kânlarla dona-
týlmadý. Son çý-
kan Belediye
Kanununda be-
lediyelere bir-
çok yetkiler ve-
rildi ve sorum-
luluk alanlarý
g e n i þ l e t i l d i .
Ama bunlarý

karþýlayabilecek bir imkân verildiði söylenemez. Asýl sý-
kýntý da þurada: Belediyeler kendi bütçelerini yapma du-
rumundalar ve bütçe oluþturuyorlar ama bütçedeki ka-
lemlerin hiçbirini kendilerinin seçebilme veya yeni ka-
lemler oluþturabilme imkâný yok. Belediyeler henüz bi-
zim anladýðýmýz þekilde özerkleþmiþ ve kendi baþýna yü-
rüyebilecek bir imkâna sahip olmadý. Evet, birçok im-
kânlar elde ettiler ama bana göre 21. yy. yerel yönetim-
leri çok daha deðiþik konumda ve imkânlarýyla çok daha
ileride olmalarý gerekiyor diye düþünüyorum.

Özelleþtirmede çok dikkatli olmak lazým Birincisi bir yer
özelleþtirilirken bir rant kapýsý olmadan fazla hizmet
üretme yönünü seçmek lazým. 

Ýkincisi, bazý özelleþtirmelerde firmalarýn insanlarý ez-
mesi tehdidine mahal verilmeli. Bu belediyede veya di-
ðer kamu kurumlarýnda izlenebiliyor. Diyelim ki ulaþým,
tamirat, temizlik gibi iþler özelleþtirilmiþ. Buralarda
özelleþtirmeler yapýlýrken, özel þartlar koyulmadýðý için
çalýþan insanlar ezilmiþ. Asgari ücretle insanlarýn çalýþ-
týrýlýyor. Bu sosyal belediyecilik ve sosyal devlet anlayý-
þýna aykýrý bir durum. Yani özelleþtirmede özelleþtirile-
cek herhangi birimin içinde çalýþacak veya üretim ya-
pacak insanlarýn haklarýna da çok dikkat etmek gerek-
mekte. Yani açýk ve net görünmekte ki; insaný insan ya-
pabilecek maddi gelirlerden yoksun bir özelleþtirmeye
gidilmemeli.

Biz 15 yýldýr Baðcýlar'da birçok hizmeti satýn aldýk. Ama
satýn aldýðýmýz hizmette çalýþtýrýlacak insanlarýn en az
ne kadar brüt ücret üzerinden çalýþtýrýlmalarý gerektiðini
de þartnamemize mutlaka koyduk. Bu özel þartlara iyi
dikkat edilmeli ve þu iyi düþünülmeli; devlet, kâr veya
rant elde etmek için deðil, insanlara hizmet etmek için
var olduðunu bilmeli. Devlet hiçbir þeyden para kazan-
mamalý. Parayý þahýslar kazanmalý. Devlet zenginleþme-
meli, þahýslar zenginleþmeli ve þahýslarýn ürettiði hiz-
metlerden de devlet gereken vergiyi almalýdýr. Biz bazen
tersini yapýyoruz. Örneðin; Ataköy'e konutlar yapýyoruz,
bunlarý kâr amaçlý deðil sosyal amaçlý yapmak lazýmdýr.

Baðcýlar Belediyesi Eski Baþkaný 
Feyzullah Kýyýklýk



Y
irminci yüzyýl Dünya'da bilimsel ve teknolojik iler-

lemelerin bir sonucu olarak, büyük ekonomik ve

sosyal deðiþim ve dönüþümlerin yaþandýðý dönemi

temsil etmektedir. Yirmibirinci yüzyýla ise, söz konusu

deðiþim ve dönüþümlerin bir sonucu olarak ortaya çýkan

çevre sorunlarý ile mücadele damgasýný vuracaktýr. Bilim

ve teknoloji bu kez, Dünya bütününde yaþanan "ekolojik

kriz"e çözüm arama noktasýna gelmiþtir. Ancak; sorunun
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çözümü sadece bilim ve teknolojinin sunduðu yenilikler-
de yatmamakta olup; ekonomik, sosyal, çevresel ve me-
kânsal tüm konularda bütüncül yaklaþýmlarýn geliþtiril-
mesinde ve insanoðlunun kendi geleceði için ortak çalýþ-
ma ve karar üretme platformlarýný oluþturabilmesinde
yatmaktadýr. Aksi takdirde, bugünün gündemini meþgul
eden iklim deðiþikliði ve beraberinde yaþanacak susuz-
luk, çölleþme vb. pek çok sorunla mücadele edilmesi ola-
naksýz görülmektedir. Bu noktada sürdürülebilirlik kav-
ramýnýn ekonomi, toplumsal yaþam ve çevre yönetimi ko-
nularýnda getirdiði yaklaþýmlar büyük önem taþýmaktadýr.

Sürdürülebilirlik, ülkemizde de 1992 Rio Zirvesi'nden bu
yana gündemde yer alan ve ülke kalkýnma planlarýnda ge-
tirilen makro politika ve stratejilere yansýyan bir kavram
olarak ortaya çýkmaktadýr. Ancak, ülke kalkýnma planla-
rýnda önemli bir yer bulan kavram mekansal planlama ça-
lýþmalarýna yeterince yansýyamamaktadýr. Bu durum, me-
kansal planlamanýn günlük yaþamý doðrudan etkileyen
ürünleri arasýnda yer alan Nazým ve Uygulama Ýmar Plan-
larý'nýn ülke bütününü ilgilendiren politika ve stratejik
yaklaþýmlardan baðýmsýz bir yapýda üretilmesini berabe-
rinde getirmektedir. Sonuç olarak, nâzým ve uygulama
imar planlarý öngörülerinin gerçekleþemediði; çarpýk
kentleþme, eðitim, saðlýk gibi temel hizmet yetersizlikle-
rinin öne çýktýðý; göç verme ya da göç alma þeklinde olu-
þan nüfus hareketlerinin son derece dengesiz bir süreçte
devam ettiði; konut, altyapý, ulaþým, güvenlik vb. hizmet-
lerde çözümü güç sorunlarýn yaþandýðý; özgün vizyon ve
misyon tanýmlamalarýndan uzak, kimlik sorunlarýnýn ya-
þandýðý yerleþimler ortaya çýkmaktadýr. Özetlemek gere-
kirse; bir yandan ülke kaynaklarýnýn sürdürülebilirliði
tehlikeye girmekte, öte yandan yaþam kalitesi giderek
düþmektedir.

Dolayýsýyla; ülke bütününü ilgilendiren bu sorunlarýn
aþýlmasý, bütüncül yaklaþýmlarýn geliþtirilmesinde ve or-
tak karar platformlarýnýn oluþturulmasýnda, üst ölçekli
planlamanýn kurumsallaþmasý tartýþmasýna girmek ile
salt ekonomik ve sosyal parametrelerden yola çýkmak ye-
rine, çevre ve mekan boyutunu da ayný oranda gözeten
bir yaklaþýmýn kurgulanmasýnýn önemi ortaya çýkmakta-
dýr. Söz konusu yaklaþým çerçevesinde, alternatif model
önerileri üzerinde, akademisyenler, araþtýrmacýlar, yasa
koyucular, karar vericiler, meslek örgütleri, merkezi hü-
kümete baðlý birimlerde görev yapan teknik personel gibi
farklý kesimlerin çalýþmalarý bulunmaktadýr. Ancak, bah-
sedilen çalýþmalarýn ülke planlama hiyerarþisinde kap-
sam, yasal-yönetsel çerçeve ve kurumsal yapý etrafýnda
bir karar birliði oluþturamamasýndan dolayý konu özelin-
de tartýþmalar sürmektedir ve süreceðe de benzemektedir. 

Ülke bütününde iþlevsel bir plan hiyerarþisi geliþtirecek
planlama çalýþmalarýný ve uygulamalarýný gerçekleþtir-
mek için zamana duyulan ihtiyaç, yerleþim birimlerinde
hýzla çözüm bekleyen sorunlar açýsýndan endiþe verici
boyutlara ulaþabilmektedir. Bahsedilen bu kaygýlar; üst
ölçekli planlamanýn kurumsallaþmasý ve mekansal plan-
lamanýn yasal ve yönetsel çerçevesinin saðlýklý bir þekil-
de tanýmlanmasýnýn aciliyeti göz ardý edilmeksizin, alter-
natif çözüm arayýþlarýný gündeme getirmektedir. Bu no-
ktada, ülke genelinde büyük oranda üretimi tamamlan-
mýþ olan çevre düzeni planlarýnýn uyumlulaþtýrýlmasý bir
ara çözüm aracý olarak deðerlendirilmektedir. 

Ülke ve bölge planlarýndan sonra plân sýra düzeninde en
üst konumda bir hukuk kaynaðý olarak yer alan çevre dü-
zeni planlarý; içerdikleri ilke ve kararlarla, nazým imar
planlarý ile uygulama imar planlarýnýn yaný sýra kurumsal
stratejik planlarý da yönlendirmektedir. Dolayýsýyla; çev-
re düzeni planlarý ülke ve bölge kalkýnma planlarýndan
"tüm güncel eksikliklerine raðmen" referans alan, geliþ-
menin yönünü tanýmlayan, koruma ile kullanýmýn sýnýr-
larýný belirleyen ve görünmez büyük bir yol gösterici ola-
rak tüm uygulama süreçlerinin arkasýnda bulunan plan-
lar olarak nitelendirilebilmektedir. Çevre düzeni planlarý-
nýn uyumlaþtýrýlmasýyla; idari sýnýrlarý dar kapsama itil-
miþ olan karar ve çözüm süreçlerinin saðlýklý bir zeminde
deðerlendirilmesi saðlanabileceði gibi bütüncül, uygula-
nabilir ve sürdürülebilir kararlarýn üretilmesi için de bir
platform oluþturulabilir.

Bu yaklaþýmýn, ülke genelinde ekonomik kalkýnmýþlýðýn
beraberinde getirdiði sosyal sorunlar ile çevresel krizlerin
odaðý durumuna gelmiþ olan Marmara Bölgesi açýsýndan
önemi büyüktür. Ýstanbul Metropoliten Planlama ve
Kentsel Tasarým Merkezi, Ülke ve Bölge Planlama Grubu,
Marmara Bölgesi bütününde resmi görebilmek amacý ile
Bölge illeri Çevre Düzeni Planlarý'ný ortak bir zeminde
yan yana getirmiþ ve planlarý ölçek, planlama tarihi ve
onay durumlarý kapsamýnda deðerlendirmeyi saðlayan
bir tablo oluþturmuþtur. Anýlan Grup tarafýndan yapýlan
deðerlendirmeler; planlarýn tarihleri, teknikleri ve karar-
larý itibarýyle birbirinden oldukça farklý parçalar içeren
bir mozaik oluþturduðunu göstermektedir. Böylesine bir
mozaik, planlarýn uyumlulaþtýrýlmasýnýn gerekliliðini bir
kez daha gözler önüne sermektedir. 

Çevre düzeni planlarý idari açýdan il sýnýrlarýna sadýk ka-
lýnarak ve farklý teknik, zaman ve karar anlayýþlarý ile üre-
tilirken, ayný ekolojik bütünlük içinde yer alan birimlerin
sorunlarýna çözüm üretmeleri mümkün olamamaktadýr.
Komþu illerin ortak sýnýrlarýnýn iki yanýnda farklý kulla-



ným kararlarýnýn üretmesi beraberinde mekânda sektörel
çatýþmalarý getirebilmektedir. Bir yandan turizm odaklý
kullaným kararlarý alýnýrken diðer taraftan sanayi odakla-
rýnýn tanýmlanmasý, sürdürülebilirliði olmayan uygula-
malarý doðurabilmektedir. Belediyelerin acil çözüm ara-
yýþlarý içinde olduklarý su, atýk su, katý atýk vb. sorunlar
ise ekolojik bütünlük içerisinde deðerlendirilememekte,
parçacýl ve yetersiz finansman ve insan kaynaklarýyla gi-
derilmeye çalýþýlmakta, verimlilikten uzak kýsa süreli çö-
zümlerle kalkýnma arayýþlarýnýn yarattýðý kaos ise giderek
büyümektedir.

Ayrýca, sorunlarýn ve krizlerin aþýlmasýnda en önemli
araçlar olarak yerel yönetimlere sunulan bilimsel ve tek-
nolojik yatýrýmlar il sýnýrlarýna itibar edilerek gerçekleþti-
rilmekte ve bu yaklaþým sadece illerin tekil yatýrým mali-
yetlerini deðil bölge bütünü yatýrým maliyetlerini yükselt-
mektedir. Söz konusu yatýrýmlar, çoðu zaman yerel yöne-
timlerin yaþadýklarý finansman sýkýntýlarý nedeni ile uy-
gulanamamaktadýr. Ekolojik bü-
tünlük içinde yer alan yerleþimle-
rin ortak sorunlarýnýn ortak plat-
formda çözümlenmesi ise, sözü
edilen yatýrýmlarý yapýlabilir kýl-
makla kalmamakta yaþanan eko-
nomik, sosyal ve çevresel sorun-
lara getirilen çözümlerin de hýzla
uygulama bulmasýna uygun ze-
min hazýrlamaktadýr. 

Bahsedilen nedenlerle, çevre dü-
zeni planlarýnýn uyumlulaþtýrýl-
masý konusu Marmara Bölge-
si'nde yaþanan sorunlarýn aþýlma-
sýnda ve Bölge bütününde ekono-
mik, sosyal, çevresel, mekansal
sürdürülebilirliðin saðlanmasýn-
da bir araç olarak kullanýlmalýdýr.
Bu noktada, Marmara ve Boðazla-
rý Belediyeler Birliði'nin sunduðu
birliktelik ortamý, önemli bir uz-
laþý ve çözüm üretme mekaniz-
masý olarak deðerlendirilmelidir.

Marmara Bölgesi illeri çevre dü-
zeni planlarýnýn uyumlulaþtýrýl-
masý ve bu doðrultuda ekonomik,
sosyal, çevresel, mekansal sürdü-
rülebilirliði saðlayýcý araçlarýn ge-
liþtirilmesi ve kullanýlmasý konu-
sunda Birlik bünyesinde oluþtu-

rulan Bölgesel Ýþbirliði ve "Çevre Komisyonu" etkin rol
üstlenebilir.

Böylelikle; idari sýnýrlar temelinde gerçekleþtirilen ve ger-
çekleþtirilecek olan çevre düzeni planlarýnýn ekolojik sý-
nýrlar çerçevesinde yeniden deðerlendirilmesi saðlanacaðý
gibi, mekânda sektörler ve kullanýmlar arasý çatýþmalarýn
önüne geçilmesinde çerçeve olabilecek "sürdürülebilir ge-
liþme için yönetiþim kümeleri" temelinde tanýmlamalara
ve uygulamalara da gidilebilir. Söz konusu yönetiþim kü-
meleri hangi ekonomik, sosyal ve çevresel yönetim strate-
jilerinin hangi alanlarda, hangi önceliklerle ve hangi fi-
nansman kaynaklarý ile uygulanmasý gerektiði konusunda
odak noktalarýna iþaret ederken, kurumsal stratejik planla-
rýn hazýrlanmasýnda da rehber rolü üstlenebilir. 

Ayrýca, bbu ttanýmlamalarla;

Ekonomik-sosyal planlar ile imar planlarý arasýndaki
kopukluðun giderilmesi,
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Bölge belediyelerinin ihtiyaç duyduðu kurumsal stra-
tejik planlarýn bütünlük içinde, üretilmesi ve uygulana-
bilmesi;

Bölgede baþta su kaynaklarý olmak üzere, orman alan-
larý ve tarým topraklarý üzerinde geri dönüþü olmayan
çevresel bozulmanýn önüne geçilmesi;

Ülke genelinde alýnan yatýrým kararlarýnýn ve etkileri-
nin ortak bir zeminde deðerlendirilmesi;

Yatýrým kararlarýnýn nüfus hareketlerine yansýyan bo-

yutlarýnýn ve alýnmasý gereken önlemlerin sorunlar ya-

þanmadan önce gündeme gelmesi;

Bölge bütününde çok merkezli ve dengeli bir kalkýn-

manýn saðlanmasý doðrultusunda gerekli önlemlerin or-

taklaþa alýnmasýna yönelmek, bölge ölçeðinde birlikteliði

daha anlaþýlýr ve iþlevsel kýlacaktýr.
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ÝLLER ÖLÇEK
TAMAMLANMA

TARÝHÝ
PLAN ONAY AÞAMASI

BALIKESÝR 1/100.000 Þubat 2007
Çevre ve Orman Bakanlýðý'nýn

onayýna sunulmuþtur.

BÝLECÝK 1/100.000 Þubat 2007

Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan
oluþturulan Komisyonlar ve

Belediyeler tarafýndan incelenme
ve deðerlendirilme aþamasýndadýr

BURSA 1/100.000 1998 yýlý
Ocak 1998 tarihinde Bayýndýrlýk

ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndan
onaylanarak yürürlüðe girmiþtir.

ÇANAKKALE

Çanakkale Ýl
bütününü içeren bir
çevre düzeni planý
yapýlmadýðýndan

deðerlendirme
yapýlamamýþtýr.

- -

DÜZCE 1/100.000 Mayýs 2004
Çevre ve Orman Bakanlýðý'nýn ona-

yýna sunulmuþtur.

KOCAELÝ 1/50.000 Temmuz 2006
"Büyükþehir Belediyesi Kanunu"

çerçevesinde onaylanma
sürecindedir.

SAKARYA 1/100.000 Aralýk 2006
Çevre ve Orman Bakanlýðý'nýn

onayýna sunulmuþtur.

TEKÝRDAÐ,
KIRKLARELÝ,

EDÝRNE

(Ergene Havzasý)

1/100.000 2001 yýlý
Temmuz 2004 tarihinde Çevre

Bakanlýðý tarafýndan onaylanarak
yürürlüðe girmiþtir.

YALOVA 1/25.000 Haziran 2006
Çevre ve Orman Bakanlýðý'nýn 

onayýna sunulmuþtur.

Tablo 11. 008/06/2007 TTarihi ÝÝtibari iile MMarmara BBölgesindeki ÝÝllerin
Çevre DDüzeni PPlanlarýnýn DDurumu
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ENÝÞMER ve Sevgi Market; her biri Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði’nin dü-
zenlemiþ olduðu “Örnek Belediyecilik Projeleri Yarýþmasý”nda ödül alan sosyal so-
rumluluk projeleri. Türkiye'de bir ilki gerçekleþtirmeleri bir yana, sosyal anlamda bü-
yük faydalar saðlamasý da çok önemli.

B
iri engelli vatandaþlarýmýzý istihdam süreci içerisi-
ne ortak ederken diðeri ihtiyacý olan vatandaþlara
gýda, giyim ve beyaz eþya olmak üzere geniþ bir

yelpazede alým olanaðý sunuyor. Bundan aylar önce ger-
çek hayata aks ettirilen ENÝÞMER' de son günlerde bir
üretim sevinci yaþanýyor. Bursa Yýldýrým Ýlçesinde ise

Sosyal SSorumluluk PProjeleri

‘ENÝÞMER’ vve ‘‘Sevgi
Market’



Sevgi Market projesinden sonra sokakta bir dilenci bile
bulabilmeniz mümkün deðil. Tek tek neler yapýldý, he-
defler ne idi, kimler destek oldu? Dosya konularýmýzdan
birini bu sosyal sorumluluk projelerine ayýrdýk, örnek ol-
masý umudu ile!

Sevgi iile bbüyüdü!
Yýldýrým BBelediyesi’nden ““Sevgi MMarket!”

Bursa Yýldýrým Belediyesi Türkiye'de bir ilki gerçekleþti-
rerek Sevgi Market projesi ile gündemde. Yaklaþýk 3 yýl
önce göreve gelen belediye baþkaný Özgen Keskin'in de
dediði gibi “ben” kavramý yok, “biz” kavramý var Yýldýrým
Belediyesi’nde. Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði
tarafýndan organizasyonu yapýlan Örnek Belediyecilik
Projeleri Yarýþmasý’nda Sosyal ve Kültürel Projeler kate-
gorisinde birinciliði incelemeye deðer olan Sevgi Market
Projesine biraz daha yakýndan bakýyoruz. 

“Akýllý KKart” ssistemi ddevrede

Yýldýrým Belediyesinin 2 ödüllü Sevgi Market projesi  ge-
nel bir çerçevede, bakacak kimsesi olmayan, yardýma
muhtaç bireylerin ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla ha-
zýrlanmýþ bir proje. Perde arkasýnda ise Yýldýrým Beledi-
yesinin bir toplumsal sorumluluða göstermiþ olduðu özen
yatýyor. Þu zamana kadar yapýlan yardýmlardan tamamen
farklý bir özelliðe sahip. Yýldýrým Belediyesi tarafýndan
hazýrlanan limitli kredi kartlarý ile Bursalýlar ihtiyaç duy-
duklarý mallarý ücretsiz olarak alabiliyorlar. Akýllý Kart
sistemi adý verilen bu uygulama ile Sevgi Market proje-
sinden kimlerin ne ölçüde yararlandýklarý tespit edilebili-

yor ve ihtiyaca göre israf önlenerek daha çok kiþiye ula-
þýlmasý hedefleniyor.

Kendi sseçtiklerini aalabildikleri bbir ssistem

Belediyelerin ve özel kuruluþlarýn ihtiyacý olanlara yap-
týklarý poþetle gýda yardýmlarý haberlere konu olacak þe-
kilde çirkin görüntülere sahne oldu hep. Bunun bilinci ile
hareket eden Yýldýrým Belediyesi Sevgi Market projesinde
bu görüntülerin ortadan kaldýrýlmasýný saðladý. Proje ile
vatandaþlarýn kendi ihtiyaçlarý doðrultusunda istedikleri
mallarý almalarý saðlanýyor. Eski sistemin tamamen orta-
dan kalktýðý belediyelerin verdiklerinin deðil, vatandaþla-
rýn kendi seçtiklerini alabildikleri bir sistem buluþuyor ve
Sevgi Market projesi, talepler ve en önemlisi Yýldýrým Be-
lediyesine gelen destekler doðrultusunda Sevgi Maðazasý
kuruldu. Sevgi Maðazasý ile vatandaþlarýn kýrtasiyeden
mobilya eþyalarýna kadar geniþ bir yelpazede ihtiyaçlarý
karþýlandý, daha çok geliþim daha çok insana ulaþmak he-
defi ile yola devam ediliyor. 

Vatandaþ bbelediye eel eele

Yýldýrým Belediyesinin hayata geçirmiþ olduðu Sevgi Ma-
ðazasýile birlikte vatandaþ belediye iþ birliði daha çok ya-
ygýnlaþtý, büyük bir güven ortamý oluþtu. Bir yandan Tür-
kiye'ye örnek olan bu proje üniversite öðrencilerine tez
konusu olarak verilirken diðer yandan yardýmlar devam
ediyor. Bursalýlar kullanmadýklarý eþyalarýný Sevgi Maða-
zasýna baðýþlarken, Bursa'nýn ileri gelen iþ adamlarý dev-
letin saðlamýþ olduðu vergi indiriminden yararlanarak
destekte bulunuyorlar. Yaklaþýk 502 hayýrsever vatanda-
þýn giysi ve eþya yardýmý yapmýþ olmasý bunun en güzel
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Yýldýrým Belediyesi tarafýndan hazýrlanan li-
mitli kredi kartlarý ile Bursalýlar ihtiyaç duy-
duklarý mallarý ücretsiz olarak alabiliyorlar.



göstergesi olarak yorumlanabilir. Yýldýrým esnafýný da
unutmamak gerekiyor. Maddi manevi konuda her türlü
desteði saðlayan Yýldýrýmlýlarýn da dediði gibi, artýk Bur-
sa sokaklarýnda bir dilenci bile görebilmeniz mümkün
deðil.

Sevgi MMarket - SSevgi MMaðazasý amacýna
ulaþtý!

Sessiz Yardým adý altýnda yardýmlaþmaya devam eden
Yýldýrým Belediyesi amacýna ulaþtý. Ýhtiyaç sahibi vatan-
daþlarýn akýllý kart sistemi ile gýda, kýrtasiye ve mobilya
eþyasýna kadar bir çok ihtiyacý karþýlandý. Akýllýk Kart
haricinde ki 300 ihtiyaç sahibi erzak almaya devam
ederken, yaklaþýk 5bin kiþiye kýrtasiye yardýmý yapýldý.
Eþya ve kullanýlmýþ giysi yardýmý alanlarýn sayýsý 3500
kiþiye ulaþýrken, 14 kiþiye ise tekerlekli sandalye yardý-
mý yapýldý. 

Artýk üüretimde oonlar dda vvar!
Çayýrova BBelediyesi'nden EENÝÞMER PProjesi

Türkiye'de bir ilki ifade eden projelerden bir diðeri ise
Kocaeli Çayýrova Belediyesi’nin hayata geçirmiþ olduðu
"ENÝÞMER". Bir diðer ifade ile engelli vatandaþlarýmýza
çalýþma olanaðý saðlayan ve onlarýn da üretimde yer ala-
bileceklerini gösteren bir proje. Marmara ve Boðazlarý Be-
lediyeler Birliði’nin yapmýþ olduðu Örnek Belediyecilik
Projeleri Yarýþmasý’nda Sosyal ve Kültürel Projeler dalýn-
da mansiyon ödülünü almaya hak kazanan Çayýrova Be-

lediyesi ve iþ adamlarýnýn ortaklaþa hayata geçirdikleri bu
sosyal sorumluluk projesi önemli bir adým olarak göze
çarpýyor.

Çalýþamayacak ddurumda oolan eengelliler dde
unutulmadý

Geçtiðimiz aylarda üretime baþlayan ENÝÞMER’i maddi
manevi her konuda destekleyen isimlerin baþýnda þüphe-
siz Çayýrova Belediyesi geliyor. Ardýndan gelen kuruluþ-
larsa Çayýrova Belediyesi adýna ÝÞKUR, Gebze Ticaret
Odasý, Dilovasý Sanayiciler Vakfý, Gebze Rotary Kulübü
ve sanayi kuruluþlarý oldu.  Buradan elde edilecek gelirin
bir kýsmý çalýþamayacak olan engellilere ayrýlýyor. Engel-
li vatandaþlarýn böylelikle eðitimden saðlýða bir çok ko-
nuda yaþam kaliteleri artýrýlmaktadýr.

Neler yyapýlýyor?

Maaþ karþýlýðýnda istihdam paydasý içerisinde bulunan
engelliler her türlü sosyal hakkýn da sahibi. Her gün ev-
lerinden alýnarak iþyerine getirilen engelli vatandaþlar
asgari ücretin üzerinde maaþ alýyorlar. ENÝÞMER'in ka-
pasitesinin büyümesi ile dýþarýdan iþçi alýnmasý bile
mümkün. Üretim sevinci yaþayan engelli vatandaþlarý-
mýz iþ merkezinde Betasan, Deka Elektronik, Areva ve
Kondaþ Kondansatör firmalarý için montaj iþçiliði yap-
makta. Korumalý iþyeri kapsamýna girmesi beklenen
ENÝÞMER, faaliyetlerini geniþleterek daha çok engelli ve
özürlü vatandaþlara ulaþmak hedefi taþýyor. ENÝÞMER
A.Þ'nin Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý  Sedat Bilgiç
projenin fikir babasý
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Çayýrova Beledi-
yesi’ne ait ENÝÞ-
MER Projesi en-
gelli birçok va-
tandaþa çalýþma
olanaðý saðladý.



T
oplumlar akan zamanýn ritmine aldýrmaksýzýn, bu-
lunduklarý mekânlarý yaþadýklarý düþünsel ve duy-
gusal atmosferi adeta dondurarak inþa ederler. Os-

manlý medeniyetine tanýklýk eden coðrafya ve tarihsel sü-
reçte, insan eliyle inþa edilen mekân ya da mimari me-
kân, þüphesiz, incelenmeye deðerdir. Bunun sebepleri
üzerine düþünürken zihnimizde ilk þekillenen, Osmanlý
medeniyetinin ve dolayýsý ile medeniyet anlayýþýnýn me-
kânda ürettiði ve biçimlendirdiði sorun çözme reçetesi ve
bunun sunduðu fýrsatlarýn, ilgili literatürde yerini hak et-
tiði biçimde almadýðý tespitidir. Küreselleþme süreci ile
dünya, bir taraftan aynýlýðý tekrarlar gözükürken ve bu
yollu kendini yeniden üretirken, diðer yandan dünyanýn
farklýlýklara olan gebeliði ilerlemektedir. Modernlik son-
rasý dünyanýn geldiði veya týkandýðý noktada, ihtiyacý his-
sedilir olan temel kavramlarýn yokluðu sendromu ortaya
çýkýyor görünmektedir. Postmodernite, çalýþmaktan bitap
düþmüþ aklýn fýsýltýsý ile bunlarýn yitirdiklerimizin ara-
sýnda olabileceðini söylemektedir. Geçmiþte yaþanan de-
neyimleri türlü veçhelerinden incelemeye alýr, kavramla-
rý yeniden aklýmýzda þekillendirirsek, onlarýn yaþanýrlýlý-
ðýna dair bir ipucu bulunulabilir mi? Ýþte bu basamakta,
söz konusu kavramlara ev sahipliði yapan ve bu özelliði
ile örnek oluþturan mekânlarýn araþtýrýlmasý ve onlarýn

farklý perspektiflerle incelenmesi gerektiði, mekânsal de-
neyimi önemseyen bir yaklaþýmla dile getirilmektedir
(Sennett, 1999).

Ýstanbul 1950'li yýllar itibariyle, kýrsal alandan beslenen
göçlerle yeni bir kentleþme sürecine girmiþtir. Geliþen sü-
reçte kent geniþleyip, kentin silueti yeniden belirlenir-
ken, mevcut eski kent dokusunun büyük oranda tahriba-
tý gerçekleþmiþtir. Eski konut alanlarý neredeyse bütünüy-
le yok olurken, anýtsal yapýlar kapsamýnda kültürel mira-
sýn zenginliði, Ýstanbul'un dünyanýn sayýlý kentleri ara-
sýnda yer almasýna yetmektedir. Ýstanbul'un siluet deðer-
lerinin baþýnda büyük camilerin diðer yapýlarla meydana
getirdiði boyutsal tezat gelmektedir. Kent içi perspektif-
lerde de tekrarlanan, kubbeli yapýlardan konutlara doðru
küçülen bu ölçekler hiyerarþisi, eski Ýstanbul'dan kalan
en önemli biçimsel özellik olarak izlenmektedir. Eski þeh-
rin Marmara'dan ve Haliç'ten görünen siluetine hakim
olan ve yüzyýllar boyunca Ýstanbul'u her görenin ve de ta-
rihin belleðine geçmiþ olan bu nitelik, kentle beraber ya-
þamak ve yaþatýlmak zorundadýr. (Kuban, 2001: 10) Gü-
lersoy, bu medeniyetin doðrudan ve birinci elden miras-
çýlarý olduðumuz için, onun ölçüleri ile belirlenen ve ya-
þanan estetik çizginin devamý olmak durumunda olduðu-
muzu vurgulamaktadýr. Ýstanbul Estetiði adýný verdiði ki-
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tabýnda, niçin sadece Osmanlý Ýstanbulu'na yer verdiði
açýklamasýný, bir tür savunma üslubu ile yapmakta ve ko-
nuyu þöyle dile getirmektedir. Osmanlý medeniyet dün-
yasýnýn fertleri, 'beþ tane yüzyýl, bu kente uyumlu mühür-
lerini basmýþlardýr, ve þehir onlarla bir kývama varmýþ, ki-
þilik ve görünüþ kazanmýþtýr. Çünkü, bu þehir hayatýnýn
en zengin dönemini ve servetlerini de, o beþ yüzyýllýk ve
uzun sonuncu zaman parçasýnýn eserleri oluþturur. Ve
çünkü insanlýðýn, uluslarýn ve þehirlerinin yaþamýnda,
her yerde böylesine uzun ve köklü bir devre, özellikle son
yarým bin yýl, yok sayýlarak, gerilere doðru sayýlamaz. O
yüzden, konumuz ve eldeki materyalimiz, her þeyi ile Os-
manlý Ýstanbuludur. Ýstanbul'u bu anlayýþla ele almak,
onu öyle anlamak ve böylece sevmek, daha eski dönem-
lerini silme ve kiþiliði içerisinde saymayýp, unutma, inkâr
etmek sonucunu hem vermez, hem vermemelidir. Bu
kent, tüm tarihi ile bir bütündür elbette. … Ama örgü'nün
asýl karakteri, bunlarýn hepsini kendi modeli, deseni içe-
risine yerleþtirerek eritmiþ olan, bir Türk-Ýslâm kumaþý-
nýn bezinde, dokunuþunda ve uyumlu renklerindedir'
(Gülersoy,1983: 8).

Günümüzde Ýstanbul'un kimliðini sergilediði ve bellekle-
re taþýdýðý tarihi dokunun, önemi giderek artmaktadýr.
Dünya kamuoyunda ve bilimsel arenada mimari mirasýn,
doðal çevre ile bir özdeþlik iliþkisi içinde düþünülmesi
eðilimi güçlenmektedir. Yapýlan planlama faaliyetlerinde
öngörülenden hep daha fazla büyümüþ, büyürken de tu-
tunduðu mekânýn ve zamanýn köklerine duyarsýz kalmýþ,
kenti ile bað kuramamýþ aþýrý nüfusun oluþturduðu Ýstan-
bul, bir taraftan görsel kirliliðe, diðer yandan vandalizme
maruz kalmýþ ve kalmaktadýr. Bu kentin güzel kalmayý
nasýl baþardýðý sorusunu bir tarafa býrakarak, tarihi yarý-
madada, Eyüp Sultan'da ve Üsküdar'ýn bugüne vefa etmiþ
tarihi yapýlarýnda ve sokaklarýnda yürürken bir anda, bu

aþýrý þiþman kentin size hissettirmediði bir ritim duygusu-
na kapýlýyor, kendinizi daha önemli hissediyor ve þefkat-
li bir kucaða koþar gibi yol alýyorsunuz. Koþtukça sizden
uzaklaþan bu hüzünlü eski þehri anlamak için bizatihi
mekânsal deneyim yaþanmalýdýr. Nitekim Alman þair
Hölderlin, mekânýn önemini aþaðýdaki dizeleriyle vurgu-
lamaktadýr (Heidegger, 2003).

'Aðýr terk eder

Köke yakýn oturan, mekâný'.

Bizler mekânda yetkinliðe ulaþmýþ köklerimizden uzak-
laþtýkça, onlarý doðru olarak kavrayamadýkça yeni mekân-
larý iyi, doðru ve güzel olarak inþa edemiyoruz. Yahya Ke-
mal, Osmanlý medeniyetinden süzülen klasik mahalle ol-
gusunun ruh dünyasýnýn niteliklerini betimlediði, Koca-
mustâfapaþa þiirinde, ayný zamanda sorunun adýný da
koymaktadýr.

Kopmuþuz bizler o öz varlýk olan manzaradan

Bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan;

Derler insanda derin bir yaradýr köksüzlük;

Budur alemde hudutsuz ve hazin öksüzlük

Kent kimliðinin belirlenmesinde kültürel miras kapsa-
mýndaki tarihi doku önemli bir yere sahiptir. 2000'li yýl-
lara ulaþan zaman çizgisinde, tarihi doku ayakta kalabil-
diði kadarýyla, Ýstanbul'u halen güzel ve derinlikli bir
kent yapmaya ya da Ýstanbul yapmaya yetiyor gözükmek-
tedir. Tarihi/kültürel miras kapsamýndaki eski þehir do-
kusunun önemi, birbiriyle etkileþim halinde olan üç pers-
pektifden bakýldýðýnda, hýzla artmaktadýr. Küresel dünya,
Türkiye ve Ýstanbul perspektifinden konunun önemi tar-
týþýlmalýdýr.

Yakýn zamanda kültürel mirasla küreselleþme ve Avru-
pa'nýn yeni siyasal durumu baðlamýnda bütünlük ilkesi
ile kültürel deðerler ve mirasý hayatýn her yönünde ya-
þamsal önemde kabul edilmekte ve yeni yasal bir enstrü-
mana ihtiyaç olduðu fikri ortaya çýkmýþtýr. Avrupa Konse-
yi Toplum Ýçin Kültürel Mirasýn Deðeri Çerçeve Sözleþ-
mesi sözü edilen baðlamda, yaklaþým deðiþiminin haber-
sisi olarak yorumlanmaktadýr. Söz konusu Çerçeve Söz-
leþme, Türkiye'deki kentsel koruma yaklaþýmlarýnýn içeri-
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ðini oluþturan, 'mirasýmýzý nasýl ve hangi yöntemle koru-
yabiliriz?' sorusunun yerini, 'mirasýmýzýn deðerini neden
ve kim için belirgin kýlmalýyýz?' sorusuna býrakýyor gö-
zükmektedir. Böylece Avrupa Konseyi ve UNESCO'nun
önceki enstrümanlarýndan farklý olarak 'kültürel çevre'
kavramýna temel teþkil etmek üzere, kültürel deðerlerin
çevre, bölgesel kimlik, peyzaj karakteri ve kültürel mira-
sýn çevresel boyutlarýnýn öneminin artmasýnýn altý çizil-
mektedir. Kültürel miras, kapsayýcý bir biçimde, geçmiþ-
ten devralýnan, insanlarýn, sürekli biriken deðer, inanç,
bilgi ve geleneklerinin anonim bir ifadesi ve yansýmasý
olarak ayýrt ettikleri bir kaynaklar kümesi olarak taným-
lanmaktadýr. Ýlgili Çerçeve Sözleþme'de kültürel mirasýn
artan önemi, sürdürülebilir kalkýnma, küreselleþme ve
demokratik uzlaþma kavramlarý çerçevesinde açýklan-
maktadýr. Kültürel miras,  öz deðerinin yanýnda diðer po-
litikalara vereceði katkýdan dolayý sürdürülebilir kalkýn-
mada kaynaktýr ve küreselleþen, giderek aynýlaþan dünya
karþýsýnda mekân duygusunun korunmasý için kaynaktýr
ve son olarak, kültürler arasý diyalog ve demokrasiyi ge-
liþtirmede önemli bir kaynak olarak kabul edilmektedir.
(Güngör, 2006) 

Türkiye gerek AB sürecine entegrasyonu gerekse kültür
turizminin geliþimi ile kültür politikasý çerçevesinde kül-
türel mirastan faydalanma adýna, onun deðerini biçmek
durumundadýr. Nitekim 1982 yýlýnda imzalanan Dünya
Kültürel ve Doðal Mirasýnýn Korunmasýna Dair Sözleþme
gereði, kültürel ve doðal mirasa, toplumun yaþamýnda bir
iþlev vermeyi ve bu mirasýn korunmasýný kapsamlý plan-
lama programlarýna dahil etmeyi amaçlayan genel bir po-
litika benimsenmesi taahhüt edilmiþtir.

Ýstanbul yereline gelindiðinde ise, sorun ve çözümü ol-
dukça karmaþýk bir hâl almýþ görünmektedir. Kenti hýzla
dolduran insan nüfusu, þehrin kültürel mirasý ile hiçbir
bað geliþtirmediði gibi, onu tahribata yönelmiþtir. Ekono-
mik kaygýlardan yol alan ancak zihniyet dünyasý anla-
mýnda kentli olamayan insanlara, hizmet akýþýnýn yöneti-
minde, yukarýda belirlenen teorik ve politik yapýlanmayý
uygulama alanýna aktarmak oldukça güç bir problemi ta-
nýmlamaktadýr. Nitekim 1950'lerden sonra kentsel koru-
macýlarýn en büyük sorunu kültür tarihi kimliðine iliþkin
bilinçli bir kamuoyunun oluþturulamamasýdýr. (Kuban,
2000: 407) 2000'li yýllarýn yerel otoritesinin önereceði re-
çetenin öncelikleri, Ýstanbul'la kültürel baðý olmayan in-
sanlarýn kente nasýl kazandýrýlacaðý kadar, eski þehrin do-
kusunun ve üretilen deðerlerin nasýl korunacaðý ve ondan
önce, söz konusu deðer göstergesi mekânlarýn, nasýl oku-

nacaðý ve deneyimlenebileceði biçiminde olmalýdýr. 

Tarihsel süreklilik tezi ile kültürel miras kapsamýndaki
eski þehir dokusu ve onu temsil eden yapýlar, onlarý inþa
eden toplumun bir yansýmasý ve bugüne ulaþan çizgide
toplum ve yapýlar, süregelen çizginin devamýdýr. Bu me-
kânlarýn günümüzde inþa edilen mekânlardan gözle görü-
lür bir farklýlýðý vardýr. Þöyle ki; bu mekânlarý inþa eden
toplumun yaþadýðý dünya, kendi koþullarý içinde anlamlý,
tutarlý ve özgün bir dünyadýr. Onlar mekâný ihtiyaçlarý
önceliðinde üretirken, teknolojik ve ekonomik alt yapýya
saðlamlýk ölçüsünde baþvurduktan sonra, maddi kaygýla-
rýn sunduðu fýrsatlarý kendi deðer ölçüleri içinde bir kül-
tür meselesi algý ve adabý ile belirlemiþler ve bunu yapý-
lara nakþetmiþlerdir. Bu mekânlarý özellikli kýlan yüksek
insancýl karakter ve yüksek bir beðeni yargýsý ile oluþtu-
rulmuþlardýr. XVIII. yüzyýla ait köhne bir medrese binasý-
nýn önünden geçerken üzerinde fark ediverdiðimiz bir
kuþ evi, zerafeti, çocuksu tebessümü ve sýcaklýðý ile yüre-
ðinizde insanlýðýn yüksek duygularýný misafir etmektedir.
Ortak bir deðer dünyasýndan süzülerek oluþturulan bu
yapýlar ve mekânlar bizi ihtiyacýný duyduðumuz bir hal
deðiþimine davet etmesi ve yüksek duygularýn yaþandýðý,
kendimize ait zamanlara tanýklýk etmesi açýsýndan, bir so-
luklanma fýrsatý sunmaktadýr. TV kanallarýnda ve Inter-
net üzerinde bulamayacaðýmýz anlamýyla tarihe tanýklýk
eden bu yapýlar, ayný zamanda meraklýlarýna mekânsal
deneyim sunmak anlamýnda üretkendirler. Bu yaný ile
iyimser bir bakýþa aynalýk eden yapýlar, ayný zamanda
toplumumuzun kendine ait bakýþýna ya da kendinden ka-
çýþýna da samimiyetle vefa etmektedirler.

Bu yazý, yazar tarafýndan 3-5 kasým 2006 tarihinde Dünü
Bugünü ve Yarýný Vefa Semti Sempozyumunda sunulan
tebliðden yararlanýlarak düzenlenmiþtir.
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ünyada iklim deðiþiklikleri yaþanýyor. Diðer bir de-
yiþle "Küresel Isýnma" Dünya'nýn baþýna dert olu-
yor. Bilim adamlarýna göre sýcaklýk deðerleri son

50 yýlda insan hayatýný etkileyecek düzeyde artýþ göster-
di. Hatta bazýlarýna göre 2007 yýlý son 150 yýlýn en sýcak
yýlý olabilir. Önceleri belki de fark etmeyenler, fark eden-
lerin uyarýlarýný da dikkate almayanlar þimdi bu gerçekle
yüz yüzeler. Öyle ki artýk bütün televizyonlar, gazeteler,
bürokratlar ve tabi ki vatandaþýn deðiþmeyen gündem
maddelerinden biri durumunda 'Küresel Isýnma'.

Günümüzde Türkiye'nin Ankara ve Ýstanbul gibi en bü-
yük þehirlerinde su kesintilerinden bahsedilirken, halk
da tasarrufa davet ediliyor. Uzun vadede beklenen etkile-
rin þimdilerde kendisini hissettirmeye baþlamasý, korkuy-
la karþýlanýyor. Ve akýllara hep ayný soru geliyor "Dün-
ya'nýn sonu mu geliyor?"

Sanayileþen ve geliþen ülkemizde su ihtiyacý da giderek
artýyor. Ancak azalan rezervler, ihtiyacýn karþýlanmasý
noktasýnda endiþe yaratýyor. Zira ÝSKÝ'nin (Ýstanbul Su ve
Kanalizasyon Ýþleri)  sorumlu olduðu barajlardaki su mik-
tarý, son 50 yýlýn en düþük seviyesinde. ÝSKÝ Genel Müdü-
rü Mevlüt Vural'a göre Ýstanbul'da yaðýþ olmazsa, Ekim

ayýna kadar tüm rezerv tükenecek. Yani sorun sanýldýðýn-
dan daha da büyük.

Konuyla ilgili olarak Ýstanbul Üniversitesi Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliði Bölüm Baþ-
kaný Prof. Dr. Mikdat Kadýoðlu ve ÝSKÝ Genel Müdürü
Mevlüt Vural'ýn görüþlerini aldýk. 

ÝSKÝ GGenel MMüdürü MMevlüt VVural

"Hiç yyaðmur yyaðmazsa, bbarajlardaki
su EEkim aayý ssonuna kkadar aancak yyete-
bilir."
Ýstanbul'daki barajlarda su seviyesi son 50 yýlýn en düþük
seviyesinde. Geçmiþte metrakereye düþen yaðýþ miktarý
142 kg iken bu yýl bu rakam 66 kg'a düþmüþ durumda. Bu
da baraj rezervlerinin %42'ye kadar düþmesine neden ol-
du. Gelecek günlerde hiç yaðmur yaðmazsa, barajlardaki
bu su Ekim ayý sonuna kadar ancak yetebilir. ÝSKÝ olarak
susuzluða karþý bazý tedbirler alýyoruz. Bunun için önce-
likle kýsa vadede vatandaþý tasarrufa davet ediyoruz. Av-
rupa yakasýnda Silivri, Çatalca, Selimpaþa sahil kesimini

Ýklimler deðiþiyor, mevsimler artýk takvime göre yaþanmýyor. Küresel ýsýnma hayatý-
mýzýn her noktasýnda varlýðýný hissettiriyor. Buzullar eriyor, ülkeler sular altýnda ka-
lýyor, kuraklýk bazý bölgelerde kendini iyiden iyiye göstermeye baþlýyor. Canlýlarýn ya-
þam kaynaðý 'su' konusunu ve susuzluða karþý önlemleri Prof. Dr. Miktad Kadýoðlu
ve ÝSKÝ Genel Müdürü Mevlüt Vural ile konuþtuk.

Sularýmýz TTükeniyor mmu?

Aynur Þenol / Fotoðraflar: Emrah Gürel
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yer altý sularýyla besliyoruz. Bu bölgelere kuyular açtýk,
barajlardan su vermiyoruz. Gelecekte de su problemini
kökünden çözmek için Büyük Melen Projesi'nin 2007 yý-
lý sonunda getirmeyi düþünüyoruz. DSÝ'ye (Devlet Su Ýþ-
leri) 200 trilyonluk bir aktarým yapmak suretiyle 2010'da
gelmesi beklenen bu suyu 2007 yýlý sonuna kadar Ýstan-
bul'a getirmek için uðraþýyoruz. Büyük Melen Proje-
si'nden yýllýk 270 milyon metreküp su alacaðýz buradan.
Ancak Ýstanbul'un su problemi Melen'den alýnan suyla da
çözülmeyecek. Istýrancalardan alacaðýmýz, þu anda boþa
akan birçok derenin olduðunu biliyoruz. Bunlarýn tahsis-
lerini DSÝ'den alarak Ýstanbul'a getirmek istiyoruz. Bura-
dan da yaklaþýk 150 milyon metreküp civarýnda suyun
gelmesini bekliyoruz. 

Son ççare: DDeniz ssuyu

Ýstanbul'un su ihtiyacý þu anda günlük 2 milyon metre-
küp. Yaklaþýk 700-800 milyon metreküp ise yýllýk harca-
nan su miktarý. Bunun yanýnda ihtiyaçlar ve nüfus da gi-
derek artýyor. Þu anda abone sayýmýz 4 milyon civarýnda,
yýl sonunda 4,5 milyonu bulabilir. Bu bir gerçek. Bu va-
tandaþlarýmýzýn su ihtiyaçlarýný karþýlamak için sadece
Melen ve ýstýrancalarla yetinmeyeceðiz. Þu anda proje ça-

lýþmalarýný devam ettirdiðimiz denizden su alma proje-
miz de var. Ama bu en son düþüncemiz. Oldukça pahalý
ve iþletmesi de oldukça sýkýntýlý bir sistem. Ters osmos ya
da mebrain dediðimiz sistemle sularý arýtacaðýz. Ýsrail,
Dubai, Suudi Arabistan, Cezayir deniz suyundan faydala-
nýyor þu anda. Bizim tek hedefimiz Ýstanbullularý susuz
býrakmamak.

Bugün bu hale gelmemizin sebebi 5216 sayýlý yasa. Bu ya-
sa çýkýnca Ýstanbul'daki ÝSKÝ'nin yetkili olduðu alan 3 kat
arttý. Bu alan 3500 km kare iken 6500 km kareye çýktý bu
rakam. Bir tarafta Ýzmit, bir tarafta Tekirdað, daha önce
bizim sistemimizden beslenmeyen birçok belde, belediye
þu anda bizden su alýyor. 

Projelerimiz için de geri dönüþüm projesi de var. Atýk su-
larý arýtmak suretiyle yeþil alanlarda, reagrasyon alanla-

rýnda, sanayide bu suyu kullanmak istiyoruz. Þu anda
maalesef sanayi ve yeþil alanlar ÝSKÝ sisteminden besleni-
yor. Bu büyük bir kayýp. Bunu ortadan kaldýrmak için
"Ýleri Biyolojik Arýtma Tesisleri" kurarak, atýk sularýn geri
dönüþümünü saðlayarak Ýstanbullularýn su ihtiyacýný
karþýlamak istiyoruz. Þu anda Ataköy Ýleri Biyolojik Arýt-
ma Tesisi için çalýþmalarýmýz var. Ýhalesini yaptýk, 2009
yýlý sonuna kadar da iþletmeye açacaðýz. Mesela Paþak-
öy'de de böyle bir tesis yapýyoruz. Bu alanda çalýþmalarý-
mýz var. Ama ilk hedefimiz Ýstanbul'un az kalan su re-
zervlerini belli bir seviyeye getirdikten sonra bu tesisleri
yapýp, Ýstanbul halkýný yaþanabilir bir çevrede bulundur-
mak.

Eðitim, eeðitim, eeðitim vverilmeli...

Ýstanbul halkýnýn küresel ýsýnmadan etkilenmemeleri için
evlerinde tasarruf yapmalarý gerekiyor. Mesela bir erke-
ðin týraþ olmak için harcadýðý su miktarý yýllýk 16 bin ton
civarýnda. Ya da bir bayan bulaþýk yýkarken suyu açýk bý-
rakýyor, halý yýkama makinelerini kullanmak gerekiyor,
halý yýkamak yerine. Araçlarý hortumla yýkamak yerine
bir kova su ve bir bezle araba temizliðini yapmalarý gere-
kiyor. Þu anda yapýlan duyurular ve açýklamalarla yakla-

þýk günlük 200 bin metreküp su tasarrufu saðlamýþ du-
rumdayýz. Bu duyarlýlýkla devam ettiðimiz sürece mus-
luktan hava yerine su akacaktýr. Unutmayalým hiçbir kay-
nak sonsuz deðildir. 

Ýnsanlarýn geliþmiþlik düzeyi yükseldikçe, hayat standart-
larý arttýkça harcanan su miktarý da artýyor. ABD'de yýllýk
500 bin metreküp, Türkiye'de ise 1600 metreküp su düþü-
yor kiþi baþýna. Geliþmiþ ülkeler geri kalmýþlardan daha
duyarlý davranýyor. Türkiye'de böyle bir hassasiyet þu an-
da yok. 

Melen'den Ekim ayýnda gelecek 270 milyon metreküp su
Anadolu'ya gelecek ama geçiþ sistemimizle Avrupa yaka-
sýna da geçecek.

Deniz suyu ile ilgili projemiz için dünyada bu tesisleri ya-
pan firmalarla görüþmeler yapýyoruz. Ýstanbul halkýna en

Mevlüt VVural: ““90'lý yyýllarda rre-
zervlerimiz vvardý, aama oo rrezervleri
toparlayacak ssistemlerimiz yyoktu.
Þu aanda iise ssistemimiz vvar,
ama rrezervlerimiz yyetmiyor.”
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ucuz þekilde su getirmek isti-
yoruz. Tüm faktörleri hesaba
katýyoruz, hesaplarýmýzý yapý-
yoruz. Yer altý ve yer üstü su-
larýmýz yetmediði takdirde bu
son seçeneðimiz. Ýstanbul hal-
kýnýn 1994 yýlýndaki su ihtiya-
cý yaklaþýk 1 milyon 200 bin
metreküptü, þimdi 2 milyon
200'e geldi bu rakam. O zaman
rezervlerimiz vardý, ama o re-
zervleri toparlayacak sistemle-
rimiz yoktu. Þu anda ise sis-
temimiz var, ama rezervleri-
miz yetmiyor.

Deniz suyunu üretebilmeniz için enerjiniz olmasý lazým.
Asýl para gerektiren bu. Bizim orada kullanacaðýmýz ener-
ji çok büyük miktarlarda olacak. O sistemi kurmamýz için
200-250 trilyon para harcamanýz lazým. 

Prof. DDr. MMiktad KKadýoðlu

"Ýstanbul'un üüzerinde kkarþýlayabilece-
ðinden ççok ddaha bbüyük bbir bbaský vvar!"
Ýstanbul þu anda Bulgaristan sýnýrýndaki gölleri, barajlarý
Karadeniz'e dökülen Istýranca, Yýldýz derelerini, Anadolu
yakasýnda Melen'i, Yeþilçay'ý yani bütün Marmara'daki
suyu borular döþeyerek kullanýyor. Þu anda tüm kaynak-
larý kullanýyor Ýstanbul. Artýk baþka getirilecek su yok Ýs-
tanbul'a. Buralarda da su olmadýðýnda tek umut hava þart-
larýna, yaðmurun yaðmasýna kalýyor. O yüzden bu kurak-
lýk ve su sorunu biraz da yapaysal oluþturuluyor. Ýstanbul
gibi bir þehre sanayi kurulurken; "Buranýn su kaynaklarý
nedir? Kapasitesi ne kadardýr? Ne kadar nüfusu barýndý-
rýr?" diye bir hesap yapýlmamýþ. Ýstanbul'un üzerinde kar-
þýlayabileceðinden çok daha büyük bir baský var. Su sý-
kýntýsýný yanlýþ bir yerleþim planýyla kendimiz yaratýyo-
ruz. Ýstanbul 3-4 milyondan fazla nüfusu olmamasý gere-
ken bir þehirken, bugün baktýðýmýzda çok fazla büyümüþ
bir þehir.

Þehirler aarasýnda ssu ppaylaþýmý ssorun oolacak!

Esas olan suyun olduðu yerde kullanýlmasýdýr. Suyu bo-
rularla taþýmak doðru deðil. Yarýn öbür gün suyu getirdi-
ðimiz yöredeki insanlarýn da suya ihtiyacý olacak ve onlar
da suyu bizimle paylaþmak istemeyecek. Türkiye'nin
uluslararasý su probleminden bahsediyoruz, Fýrat, Dicle
üzerinde yapýlan hesaplarý konuþuyoruz, ayný þey þehir-
lerarasýnda da yaþanmaya baþlayacak. Mesela Kýrklareli
çiftçisi: "Buðdayýmý sulamak için suya ihtiyacým var! Su-
yumu niye alýp götürüyorsunuz?" diyecek. Ýstanbul ve
Kocaeli gibi þehirlerin artýk geliþmemesi, sanayinin bura-

lara kurulmamasý gerekiyor. Bir
yerde sanayi için bir yatýrým ya-
pýlýyorsa öncelikle oradaki su
kaynaklarýný incelemek ona göre
ortaya çýkabilecek sorunlarý da
daha çýkmadan engellemiþ ol-
mak gerekir. Bütün sanayiyi bu
bölgeye yýðmak zorunda deðiliz.
Yaðmurlar normal yaðsa, kurak-
lýk olmasa bile Kocaeli'nde yine
su sýkýntýsý olacaktýr. Bu þekilde
hesapsýzca büyümeye devam
edilirse ileride daha büyük sý-
kýntýlar bizi beklemektedir. Arza

göre bir planlama olmadýðý için talebi karþýlayamýyorsu-
nuz. Sanayi ve nüfusun doðru dürüst planlanmasý gereki-
yor.

Su bbütçesi hhazýrlanmalý!

Ýstanbul'un ne havasý yetiyor artýk ne de suyu. Sýnýrý ge-
çeli çok oldu. Su kaynaklarý bu kadar kýsýtlý olmasýna rað-
men yerel yönetimler su kaynaðýný yönetmeyi de bilmi-
yor. Belediyeler "Kuraklýk var" veya "Yok!" diyor. Kuraklý-
ðýn olmamasý yerel yönetimlerin elinde olan bir þey deðil.
Bu bilimsel bir þeydir varsa vardýr, yoksa yoktur. Bu ko-
nunun siyasi deðil, teknik olarak ele alýnmasý lazým. Ama
belediyelerin böyle bir alt yapýsý yok. Bütün belediye baþ-
kanlarý meteoroloji mühendisliðini, hava durumundan
ibaret zannediyor. Hava durumunu öðrenmekle iþin bite-
ceðini sanýyor. Ve buna baðlý olarak kararlar almaya çalý-
þýyor. Hiçbir belediyede meteoroloji mühendisliði yok.
Mesela dünyada bu var, bunun yanýnda "Su yýlý" denen
bir planlama da var. Nasýl Ocak ayý, mali yýlýn baþlangý-
cýysa, Ekim ayýnýn baþýnda da "Su yýlý" baþlar dünyanýn
birçok ülkesinde. Nasýl 1 Ocak'ta mali bütçe yapýlýyorsa,
1 Ekim'de de "su bütçesi" yapýlýyor. Dünyada bu böyle iþ-
liyor. Ne kadar su, ne kadar ihtiyaç var bunlar belirleni-
yor. Bu su nasýl taþýnýyor, nasýl daðýtýlýyor, þebekeden ne
kadar sýzýntý var, nerede tasarruf ettirilir, nerede saklanýr,
tüm bunlarýn hesaplanmasý gerekiyor. Bir mali bütçe ha-
zýrlar gibi 1 Ekim'de de su bütçesini hazýrlamalý belediye-
ler. Ekim-Kasým-Aralýk-Ocak ayýndaki su miktarýný ölçe-
cek. Örneðin Ocak ayýnda %10 az yaðmur yaðarsa, Hazi-
ran ayýný beklemeyecek su sýkýntýsýný çözmek için. Kýþýn
baþýndan itibaren bir tehlike görünüyorsa tedbir almaya
baþlayacak. Böylece yazýn içeceðimiz suyla, kýþýn araba
yýkamýþ olmayacaðýz. Su bittikten sonra tedbir almanýn
hiçbir anlamý yok. Türkiye'de insanlarý zora sokan yakla-
þým da bu. Türkiye de kriz masalarý var, kriz komisyonla-
rý var. Türkiye'nin kriz yönetiminde çýkmasý gerekiyor ar-
týk. Risk masalarýnýn, risk komisyonlarýný kurulmasý gere-
kiyor. Bu maalesef Türkiye'de ihmal edilen bir durum. Ne
yazýk ki Türkiye'de önlem almak için kriz bekleniyor. 

Vural: “Þiþli Belediyesi "Dam-
laya damlaya çöl olur" projesi
oldukça vurucu bir proje. Ye-
rel yönetimler bahsettiðim ta-
sarruflarý yerine getirmeyenle-
ri gerektiðinde kabahat kanu-
nu uygulayarak denetleyebilir.
Eðitimler verebilir.”
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Kriz oolsun hhallederiz aabi mmantýðý vvar

Bakanlarýmýzý, belediye baþkanlarýmýzý birileri yanýltýyor.
Bu memlekette herkes doðuþtan meteorolog olduðu için
herkes havadan sudan konuþuyor. Mesela "Mayýs ya da
Nisan ayýnda yaðýþ bekliyoruz. Yaðýþlarýn %60'ý Mayýs'ta
olur." gibi söylemler var. Meteoroloji genel müdürleri ge-
nelde meteorolojiden anlamayan insanlar olduðu için
saðlýklý bir yapý oluþturulamamýþ bu hususta. Meteorolo-
ji Genel Müdürlüðü'ndeki 3 bin kiþiden sadece 110 tane-
si meteoroloji mühendisi. Bu mühendislerin çoðu da
önemli konumlarda deðil kenarda köþede kalmýþ insan-
lar. Bu anlayýþla saðlýklý bir meteoroloji tahmini elde et-
menin imkâný yoktur.

Küresel ýýsýnma vvar oolan pproblemi ddaha dda
aðýrlaþtýrýyor

Küresel iklim deðiþikliði olmasaydý kuraklýk olmayacaktý
diye bir þey söyleyemeyiz. Kuraklýk dünya var olduðun-
dan bu yana yaþanan bir olaydýr. Yalnýz küresel iklim de-
ðiþikliði kuraklýðýn þiddetini artýrýyor. Yani kuraklýk sýk
oluþuyor ve daha uzun sürüyor. Yoksa küresel iklim de-
ðiþikliði hiç olmayan bir problemi oluþturmuyor. Olan bir
problemi daha da aðýrlaþtýrýyor. Küresel iklim deðiþikli-

ðiyle daha az yaðacak. Buradaki en büyük sýkýntý az ya-
ðan bu yaðmuru en verimli þekilde depolamak. Bunun
için su havzalarýný korumak, kirlenmesini engellemek ge-
rekiyor. Yapýlaþmaya açýlmamasý gerekiyor bu alanlarýn.
Su havzalarýndan bir çakýl taþý bile verilmemeli. Çok bü-
yüyen þehirlerde su havzalarýný elden çýkarýlmasý çok
yanlýþ. Bir de þehir büyüdükçe kendi kendine yetemez
hale geliyor. Ayrýca yine büyük þehirlerde su þebekelerin-
de çok büyük kaçaklar, sýzdýrmalar var. Yaklaþýk %50'ye
varýyor bu su kaçaklarý. Bazý illerimizde %60'a varýrken,
Ýstanbul'da %35-45 deniyor. Resmi makamlar Ýzmit'te sýz-
dýrmalardan kaynaklanan kaybýn %45 olduðunu söyler-
ken, bazý kaynaklar bu oranýn %55 olduðunu söylüyor.
Var olan suyu da doðru dürüst kullanamýyoruz. Bir sürü
masraf edilerek borularla oradan buradan su getiriyorsu-

nuz, arýtýyorsunuz, enerji harcýyorsunuz tam daðýtacaðým
derken yarýsýný topraða veriyorsunuz. Su kaçaklarýný en-
gellemek, bu konuda alýnacak ilk önlem. Ondan sonra ele
alýnacak konu suyun kullanýmý. Çim ekmek, çok fazla su
isteyen bitkiler yetiþtirmek, bunlarý büyük þehirlerde ya-
ygýnlaþtýrmak da çok yanlýþ bir politika. Yine büyükþehir-
lerde belediyenin yollarý ve meydanlarý yýkamasý, basýnç-
lý fýskiyeler kullanmasý, sulama yaparken mikro sulama
teknikleri kullanmadan suyu havaya doðru fýþkýrtarak su-
lama yapmasý. Bu suyun  %65'i buharlaþýyor. Aþýrý güneþ-
li havada sulama yapmasý, yaðmurlu havada sulama yap-
masý. Tüm bunlar suyun yanlýþ kullanýmý anlamýna geli-
yor. Evde bireylerde yanlýþ kullanýyor. Damlayan mus-
luklar bulaþýklarýn yýkanýp ardýndan bir de bulaþýk maki-
nesine konulmasý. Su kullanma alýþkanlýklarýmýzý temel-
den deðiþtirmemiz gerekiyor. 

Yerel yyönetimler öörnek oolmalý!

Yerel yönetimlerin bu konuda örnek olmasý gerekiyor.
Yerel yönetimlerin bütün binalarýnda ki musluklarý sen-
sorlu muslukla deðiþtirmesi lazým. Elinizi altýna tutmadý-
ðýnýzda akmayan sensorlu musluklarla deðiþtirilmeli
hepsi. Okullarda kampanya yapýlmalý. Bütün musluklar
deðiþtirilmeli. Sivil toplum kuruluþlarýyla sponsorlarla

bu saðlanabilir. Okullarda, hastanelerde, devlet kurumla-
rýnda bu yapýlabilir ve bundan sonra yapýlacak binalarda
da bu zorunlu hale getirilebilir. Evlerdeki rezervuarlar
daha küçük olabilir. 

Enerji tasarrufu ve su tasarrufu artýk en önemli konu-
lar günümüzde bunlara dikkat edip insanlarý yönlen-
dirmeliyiz.

Prof. Dr. Miktad Kadýoðlu:
“Þehirler plansýz büyümeye 
devam ederse ileride daha büyük
problemler yaþanacak.”

Kadýoðlu: “Küresel iklim deðiþikliði
kuraklýðýn þiddetini artýrýyor. Yani
olan bir problemi daha da 
aðýrlaþtýrýyor.”
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Yerel yönetimler ile diðer kurum ve kuruluþlarýn
AB fonlarýndan yeteri kadar faydalanamadýðý ya
da proje hazýrlamayý bilmediði genel olarak ileri
sürülmektedir. Kayseri Büyükþehir Belediyesi ise
AB'den aldýðý 7 milyon Euro'luk fonla ülkemizdeki
birçok belediyeye örnek olacak bir adým attý. Kay-
seri'yi ve Kayseri Büyükþehir Belediyesi'ni, hazýrla-
dýðý ve hayata geçirdiði baþarýlý projelerle Belediye
Baþkaný Mehmet Özhaseki'den dinledik.

A
vrupa Birliði (AB) Bölgesel Kalkýnma Programlarý çerçevesinde
Kayseri Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (KASKÝ) tarafýndan yürütü-
len çalýþmalarla 7 milyon Euro'luk hibe almaya hak kazanan

Kayseri Büyükþehir Belediyesi, fonlardan yararlanmak isteyen beledi-
yeler için de örnek teþkil ediyor. Alýnan yüksek miktardaki kredi ile 4
büyük altyapý projesine imza atacak olan Kayseri Belediyesi, sadece
hibe programlarýyla deðil, çevre düzenlemeleri, turizm yatýrýmlarý, sa-
nayisi ve diðer baþarýlarýyla da diðer belediyelerin ve belediye yetkili-
lerinin örnek aldýðý bir model olarak görülüyor. "Bizi baþarýya götüren
etkenlerin baþýnda kamunun malýný kendi malýmýz olarak görmemiz
geliyor" diyen Kayseri Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhase-
ki ile 'Kayseri modeli'ni ve AB'den alýnan 7 milyon Euro'luk hibeyi ko-
nuþtuk.

Birçok kuruluþ tarafýndan yýllardan beri en iyi belediye baþkaný seçiliyor-
sunuz. Ayný zamanda, en yüksek oy ile seçilen Büyükþehir belediye baþ-
kanýsýnýz. Bu baþarýnýn sýrrý nedir? Sizi ve uygulamalarýnýzý diðer beledi-
ye baþkanlarýndan ayýran temel özellikler neler?

Her yiðidin bir yoðurt yiyiþi vardýr derler. Biz de 1994 yýlýndan bu ya-

AB FONLARI

Aynur Þenol / Fotoðraflar: Arif Mustafazade

Kayseri AAB
Fonlarýndan
Yararlanýyor!

Yeni Otogar

Olimpik Stadyum
Maketi

Baþkan Özhaseki AB
fonlarý imza töreninde.
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na kendimize has uygulamalarla baþarýyý yakaladýðýmýzý
düþünüyoruz ve böylece de yurt çapýnda bir Kayseri Mo-
deli Belediyecilik oluþtu desek yeridir. Bizi baþarýya götü-
ren etkenlerin baþýnda kamunun malýný kendi malýmýz
gibi bilmek geliyor. Belediyeye bir mal, bir hizmet alýrken
kendi iþyerimize alýyor gibi davranarak, hem kalitelisini
hem de en uygun fiyatta olanýný almayý tercih ediyoruz. 

"Ýdeolojik BBelediyecilik DDeðil, HHizmet BBeledi-
yeciliði YYaptýk"

Kadrolaþmadan uzak durarak elimizdeki personel sayýsý-
ný azalttýk. Hiçbir zaman ideolojik belediyecilik yapma-
dýk. Ýdeolojik belediyecilik, 1994 yýlý öncesine kadar sýk-
ça gördüðümüz bir belediyecilik anlayýþýný tanýmlýyor.
Kendi yandaþlarýný, partililerini, sempatizanlarýný beledi-
yeye doldurmak bu anlayýþýn ürünü. Seçimlerde senin
için çalýþana, partin için çalýþana iþ vermektir. Üstelik bu
insanlara iþ de yaptýramazsýn, çünkü partiden gelmiþ. Öy-
le olunca iþ yapmayan þiþkin ve hantal bir kadro ortaya
çýkýyor. Biz ilk göreve geldiðimiz yýllarda yakinen þahit
olduðumuz bu durumlarý hýzla ortadan kaldýrdýk. 

Belediye olarak þehrin markalaþmasý yönünde önemli çalýþ-
malarýnýz var? Bunlar hakkýnda bilgi verebilir misiniz?

Türkiye'de belediyecilik deyince akla gelen belediye ko-
numuna geldik. Bu anlamda Kayseri Büyükþehir Beledi-
yesi artýk bir marka oldu. 28 Mart 2004 seçimlerinden
sonra büyükþehir belediyeleri de dahil olmak üzere bir-
çok belediye baþkaný, heyetler halinde Kayseri'ye geldi.
Onlara yapmýþ olduðumuz yatýrým ve hizmetleri, bunlarý
ortaya koyarken uyguladýðýmýz yöntemleri anlattýk. Bu-
gün birçok þehirde gerçekleþtirilen yatýrým ve hizmetlerin
arka planýnda Kayseri Büyükþehir Belediyesi var. Kayse-
ri, ticaret ve sanayi þehri olmanýn yaný sýra son zamanlar-
da izlediði siyaset, spordaki baþarýsý ve yerel yönetim uy-
gulamalarý ile Türkiye'nin en çok konuþulan þehirlerin-
den birisi. Bu da haliyle markalaþmayý beraberinde getir-
di. Marka olmanýn gereðini yapmak için þimdilerde daha
çok çalýþýyoruz. Yepyeni hizmet ve yatýrýmlarýn peþinde
koþuyoruz.

Ýlk kademe belediyelerinin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarýný
karþýlamaya yönelik projeler için Avrupa Birliði'nden 7 milyon
Euro'luk bir fon aldýnýz. Bu projeden bahsedebilir misiniz?

KASKÝ tarafýndan yürütülen çalýþmalar neticesinde AB hi-
be kredilerinden 7 milyon Euro'luk bir pay aldýk. Gesi Bað-
larý Projesi ile Gesi ve komþu yerleþim birimleri olan Yeþil-
yurt, Aðýrnas, Büyük Bürüngüz, Küçük Bürüngüz, Subaþý
ve Turan belediyelerini kapsayan kanalizasyon ve ana kol-
lektör hattý çalýþmasý yapýlacak. Ýkinci proje olan Ýncesu
Kanalizasyon Projesi ile ise Ýncesu'nun yanýsýra Hamurcu,
Garipçe, Çinkur, Örenþehir, Karpuz Sekisi, Hürmetçi Çift-
liði, Saraycýk ve Boðazköprü yerleþim birimlerinde kanali-
zasyon ve ana kollektör hattý yapýlacak. Üçüncü proje olan
Beðendik (Hacýlar Ýçme Suyu) Projesi ile de Hacýlar ve ci-
varýna içme suyu temin edilecek. Dördüncü proje ise Ab-ý
Hayat (Erkilet Ýçme Suyu) Projesi olacak. Bu proje kapsa-
mýnda da Erkilet'e baðlý yerleþim birimleri ile Vartan
Köyü'nde içme suyu çalýþmasý yapýlacak. Bütün bu proje-
ler 2007 yýlý Kasým ayýnda tamamlanacak. 

Projeleri hazýrlarken, özellikle nelere dikkat ettiniz? Bu ko-
nuda sizi sonuca götüren etkenler/baþarý faktörleri neler?

Kayseri Büyükþehir Belediyesi olarak projeleri hazýrlar-
ken, AB'nin belirlediði çerçeve içerisinde, bölgenin önce-
likli ihtiyaçlarýna cevap veren projeler hazýrlamaya gayret
ettik. Burada önemli olan hangi alanda kredi verildiðini
iyi takip edip, o alanla ilgili ihtiyaçlarý ortaya koymak ve
proje standartlarý geliþtirmektir. Siz kredi verilmeyen bir
alanda proje hazýrlayýp sunarsanýz elbette ki karþýlýðýný
alamazsýnýz. Hangi alanda fon oluþturulmuþ, bunlara ne
kadar kredi veriliyor, bunlarýn iyi takip edilip ona göre
proje hazýrlanmasý gerekiyor. Biz bunu iyi yaptýðýmýz için
hibe kredi almakta zorlanmýyoruz. 

Bunun dýþýnda baþka alanlarda ve konularda da AB fonlarý-
na veya diðer uluslararasý kaynaklara baþvurunuz oldu mu?

Bunun dýþýnda yine ayný süreç içerisinde sokakta çalýþan
çocuklarýn sosyal hayata ve ekonomiye kazandýrýlmasýný
amaç edinen KAYSEVÝM Projesi'ni de AB'ye sunarak bu
proje için de 143 bin Euro hibe almaya hak kazandýk. Bu
projemiz de hali hazýrda tüm hýzýyla devam etmekte ve

Kayseri Cumhuriyet Meydaný
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iþsiz gençlerimize mesleki eðitim vererek bu gençlere is-
tihdam saðlamak amacýyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Þimdiye kadar ne miktarda mali kaynak temin ettiniz?

AB hibe programlarý kapsamýnda hazýrlayarak sunmuþ
olduðumuz ve hibe almaya hak kazanan projelerimizin
toplam bütçesi 7 Milyon Euro'yu aþmaktadýr. Biz bu büt-
çenin %90'lýk kýsmýný AB'den karþýlýksýz hibe olarak sað-
layarak ciddi miktarda bir mali kaynak temin etmiþ du-
rumdayýz.

Sizce, diðer belediyeler AB fonlarýndan niçin yeterince ya-
rarlanamýyor?

Bilindiði üzere ülkemizde kamu kurumlarýnda proje ha-
zýrlama ve sunma kültürü yavaþ yavaþ geliþim gösteriyor.
Bu itibarla, diðer belediyelerimiz gerek yeterli farkýndalý-
ða, gerekse yeterli insan kaynaðý kapasitesine sebebiyle
geçtiðimiz süreçte bu fýrsatlarý yeterince deðerlendireme-
miþ olabilirler. Ancak, izlediðimiz kadarýyla kurumlarý-
mýz ve belediyelerimiz bu yönde her geçen gün daha iyi-
ye doðru gitmekte ve yýllar itibariyle AB'den ülkemize ak-
tarýlan kaynak miktarý artýþ göstermektedir. Ýnanýyoruz ki
bu konuda yürütülen bilgilendirme ve eðitim çalýþmalarý
neticesinde belediyelerimiz ve diðer kurumlarýmýzýn bu
pastadan alacaklarý pay gün geçtikçe daha da artacaktýr.
Ancak bahsettiðim gibi burada önemli ayrýntý AB'nin

hangi alanda fon oluþturup kaynak kullandýrttýðýný iyi ta-
kip etmektir. Bunu þu þekilde de söyleyebiliriz; þehrinizin
ihtiyaçlarýna göre düzenlenmiþ bir fon var mý yok mu,
varsa ne kadar kredi veriliyor? Bunu belirledikten sonra
giriþimlere baþlanýp ardýndan tutarlý ve içi dolu bir proje
ile baþvurmak temel þart konumunda. Benim ihtiyacým
þu alanda diye fon oluþturulmuþ mu, kredi var mý bakma-
dan baþvuru yapýlýrsa cevabý da olumsuz olur. 

Belediyelere, AB fonlarý ve diðer uluslararasý kaynaklardan
etkin bir þekilde yararlanma konusunda neler önerirsiniz?

Bu konuda öncelikle sistemli bir çalýþma yürütmek gereki-
yor. Bu faaliyetleri kurumsal bir anlayýþ içerisinde yürüt-
mek gerekiyor. Projeler hazýrlanýrken bölgedeki problem-
ler, ihtiyaçlar ve öncelikler iyi deðerlendirilmeli ve proje-
ler bu öncelikli ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte ger-
çekleþtirilebilir projeler olarak sunulmalý. Mesela, biz þeh-
rin altyapýsýna iliþkin 7 milyon Euro'luk bir projeyi kabul
ettirdik ve kredi aldýk. Bunun yanýnda sosyal içerikli
KAYSEVÝM Projemiz var. Bunun yanýnda Tarihi Kentler
Birliði olarak da AB fonlarýna baþvuruyoruz. Belediye Baþ-
kaný arkadaþlarýmýza bunu sürekli telkin ediyoruz. Çünkü
tarihi dokunun korunmasý, restorasyon vs. gibi konularda
verilen fonlar var. Ülke olarak bunlardan azami derecede
yararlanmamýz gerektiðini düþünüyorum. 

“Kayseri AAnadolu’nun oortalamasýný vveriyor.”

Size göre, orta büyüklükteki bir Anadolu þehri olan Kayse-
ri'nin Türkiye için taþýdýðý anlam ve önem nedir?

Kayseri, Anadolu'nun tam ortasýnda, Anadolu ortalamasý-
ný veren bir þehir. Hava, kara ve demiryolu ulaþýmý olan,
insanlarý çalýþkan, müteþebbis ruhun ön plana çýktýðý bir
sanayi ve ticaret þehridir Kayseri. Yüzyýllardýr ticaretin ve
sanayinin kalbi buradan atmýþ. Kayseri þimdilerde bu
özelliðine yeni özellikler eklemiþ ve böylece Türkiye'de
adýndan sýkça bahsettirmiþ. Nedir bunlar diyecek olursa-
nýz; ayný anda 139 fabrikanýn temelini attýk ve ardýndan
geçen yaklaþýk 2 yýlda bu fabrikalarýn tamamýnýn açýlýþý-
ný yaptýk. Þimdi bu fabrikalarda binlerce insan çalýþýyor
ve ülke ekonomisine katký saðlýyor. Sonrasýnda siyasette
yepyeni bir yüz bir gülen sima çýkardý bu þehir. Abdullah
Gül'ün baþbakanlýðý ve ardýndan 4.5 yýl yürüttüðü baþba-
kan yardýmcýlýðý ve nihayetinde Cumhurbaþkanlýðý aday-
lýðý sürecinde hep Kayseri adý ön planda oldu. Siyasetçi-
siyle önemli bir þehir olduðunu ispatladý. Sonrasýnda
sporda elde edilen baþarýlar var. Süper ligde iki takýmla
mücadele eden ender Anadolu þehirlerinden birisiydi
Kayseri. Takýmlarýmýz hem ligde hem de Avrupa Kupala-
rýnda oldukça baþarýlý sonuçlar aldý ve þehrimizin adýn-

Baþkan Mehmet Öz-
haseki Tarihi Kentler
Birliði Merkezi’nde
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dan sözettirdi. Belediye ve yerel yönetimler konusunda
ise Model Þehir olmanýn onurunu yaþýyoruz. Bir baþka
dikkat çeken özelliði ise hayýrseverler þehri olmasý. Bu þe-
hirdeki okullarda, camilerde, fakülte binalarýnda, saðlýk
ocaklarý ve hastane binalarýnda hayýrseverlerin ismini gö-
rürsünüz. Burada herkes kazancýnýn bir kýsmýyla bu þeh-
re bir hayýr eseri kazandýrma yarýþýndadýr. Öyle olunca da
ortaya Türkiye'ye örnek olacak bir hayýrseverlik anlayýþý
çýkmýþtýr. Kayseri, Anadolu için çok büyük önem taþýyor.
Etrafýndaki þehirlerin günü birlik alýþveriþlerini yapmaya
geldikleri, saðlýk hizmeti ve eðlence için geldikleri bir þe-
hir konumunda. Etrafýyla birlikte Anadolu'nun parlayan
yýldýzý bir þehir özelliði taþýyor. 

Bir çok vizyon projeniz var. Örneðin, Erciyes Daðý Turizm
Projesi. Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? 

Þimdiye kadar yalnýzca kýþ turizmi açýsýndan deðerlendi-
rilen ancak bu konuda da istenilen verimliliðe ulaþýlama-
yan Erciyes'te her þeyden önce yeni bir planlamaya gidiyo-
ruz. Ýki yýl önce yürürlüðe giren Büyükþehir Belediyesi
Yasasý ile belediyemiz sýnýrlarý içerisine giren Erciyes'i ye-
niden planlayarak geliþigüzel yapýlaþmanýn önüne geçtik. 

Yaklaþýk 275 milyon avroya malolacak bu yeni proje ile
Erciyes'i gözde bir kýþ turizm merkezi yapmaya kararlýyýz.
Bu çerçevede geçtiðimiz aylarda, hem konunun uzmanla-
rý hem de belediye baþkanlarý ve basýn mensuplarý ile bir-
likte Avusturya'ya giderek Alpler'i inceledik. Mesela bura-
da Tirol diye bir yer var ve kýþ turizminden elde ettiði ci-
ro yýllýk 6 milyar avro. Bunun da yarýsý kâr olarak ellerin-
de kalýyor. Bizim Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki
fabrikalarýn yýllýk cirosu 1 milyar avro civarýnda ve elde
edilen kâr 250 milyar avroyu ancak bulur. Arada müthiþ
bir fark var. Kýþ turizmi adeta bacasýz sanayi gibi. Biz de
Kayseri'yi bu doðrultuda büyük bir kýþ turizm merkezi
yapmak için çalýþýyoruz. Erciyes de bu iþ için çok uygun
bir dað. Yýllýk 800 bin kiþiyi aðýrlayacak bir proje üzerin-
de çalýþýyoruz. Toplam 150 km. uzunluðunda kayak pisti
oluþturulacak ve ayný anda 35 bin kiþi kayak yapabilecek.
Otelleri, kayak pistleri, dinlenme ve eðlence tesisleri ile
Erciyes’in, dünyanýn sayýlý kayak merkezlerinden birisi ol-
masý hedefleniyor.

Yeni terminal binasý, raylý sistem, yeni stad ve kongre mer-
kezi gibi bir çok vizyon projeniz var. Size göre, Kayseri'nin
geleceðini þekillendirecek proje hangisi?

Tabi her biri kendi alanýnda büyük projeler. Yeni termi-
nal binasý ve yeni stad inþaatý oldukça hýzla ilerliyor.
Kongre merkezinin de kaba inþaatý bitmiþ durumda. Ray-
lý sistemde de iþler rayýnda gidiyor. Bir yandan Organize
Sanayi Bölgesi'nden itibaren ray döþeme çalýþmalarýmýz

devam ediyor bir yandan da þehir merkezinde. Özellikle
þehir merkezinde en sýkýntýlý yer olan Meydan ve Sivas
Caddesi'ni geçtik. Bundan sonrasý daha da kolay devam
edecek inþallah. Tabi bu projelerin hepsi de Kayseri'ye
kendi fonksiyonu yönünden katký saðlayacak, geliþimine
önayak olacak büyük yatýrýmlar. Ancak stadyum inþaatý-
ný biraz daha bunlardan farklý tutmak lazým. Türkiye'nin
en modern stadýný yapýyoruz þu anda. Tesis fakiri olan ül-
kemiz gerçekten mükemmel bir stad kazanmýþ olacak.
Yarýn öbür gün çeþitli büyük organizasyonlara aday oldu-
ðumuzda yetkililer stadlarý saymaya Kayseri'den baþlaya-
cak. Burada milli maçlar, Avrupa Kupasý finalleri hedef-
liyoruz. Takýmlarý Avrupa Kupalarý'nda oynayan Kayseri
için de zaten böyle bir stada ihtiyaç var. Özetleyecek olur-
sak hem ulusal  hem de uluslararasý arenada bu stadýn
çok büyük katkýsý olacaðýmý düþünüyoruz.

Kayseri'nin mevcut özellikleri ve potansiyeli göz önünde bu-
lundurulduðunda, gelecekte nasýl bir þehir hedefliyorsunuz?
Bize geleceðin Kayserisini anlatýr mýsýnýz?

Kayseri bugün, Türkiye'de geliþimini ve büyümesini de-
vam ettiren birkaç þehirden birisi. Kendi iç dinamiklerini
harekete geçiren, kendi yaðýyla kavrulup önemli geliþim-
ler saðlayan bir þehir. Ekonomisi, yerel yönetim anlayýþý,
saðlýk, spor, siyaset ve kültür alanýnda topyekün ataða
kalkmýþ bir þehir. Ýnsanlarýnýn en temel ihtiyaçlarý rahat-
lýkla karþýlanýyor. Ulaþým sorunu yok, içme suyu ve kanal
sorunu yok, otopark sorunu yok, gecekondulaþma sorunu
yok. Birçok büyük þehrin yaþadýðý altyapý noksanlýðý,
olumsuz çevre, yeþil alan eksikliði, sosyal ve kültürel te-
sis azlýðý ve daha birçok sorun burada konuþulmuyor ar-
týk. Planlý geliþimi, düzgün cadde ve bulvarlarý, pýrýl pýrýl
parklarý ve yeþil alanlarý, insanlarýn eðlenip dinlenebil-
dikleri sosyal, sportif ve kültürel tesisleri ile Kayseri gele-
ceðe emin adýmlarla ilerliyor.

Yamula Barajý’nda yelkenli yarýþlarý
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MARMARADAN 

Bursada bir eski camii avlusu,

Küçük þadýrvanda þakýrdayan su,

Orhan zamanýndan kalma bir duvar

Onunla bir yaþta ihtiyar çýnar

Eliyor dört yana sakin bir günü

Bir rüyadan arta kalmanýn hüznü

Ýçinde gülüyor bana derinden

Yüzlerce çeþmenin serinliðinden

Ovanýn yeþili göðün mavisi

Ve mimarilerin en ilahisi

Bir zafer müjdesi burda her isim

Sanki tek biri anda gün, saat mevsim

BURSA'DA ZZAMAN
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Yaþýyor zihnini geçmiþ zamanýn

Hâlâ bu taþlarda gülen rüyanýn

Güvercin bakýþlý sessizlik bile

Çýnlýyor bir sonsuz devam vehmiyle

Gümüþlü bir fecrin zafer aynasý

Muradiye sabrýn acý meyvasý

Ömrünün timsali beyaz Nilüfer

Türbeler camiler eski bahçeler

Þanlý hikayesi binlerce erin

Sesi nabzým olmuþ hengamelerin

Nakleder yadýný gelip geçene

Bu hayalde uyur Bursa her gece

Her þafak onunla uyanýr güler

Gümüþ aydýnlýkta serviler güller

Serin hülyasýyla çeþmelerinin

Baþýndayým sanki bir mucizenin

Su sesi ve kanat þýkýrtýsýndan

Billur bir avize Bursa'da zaman

Yeþil türbesini gezdik dün akþam

Duyduk bir musiki gibi zamandan

Çinilere sinmiþ Kur'an sesini

Fetih günlerinin saf neþesini

Aydýnlanmýþ buldum tebessümle

Ýsterdim bu eski yerde seninle

Baþbaþa uyumak son uykumuzu

Bu hayal içinde... Ve ufkumuzu

Çepçevre kaplasýn bu ziya bu renk

Havayý dolduran uhrevi ahenk

Bir ilah uykusu olur elbette

Ölüm bu týlsýmlý ebediyette

Belki de rüyasý eski cedlerin

Beyaz bahçesinde su seslerinin.

Ahmet HHamdi TTanpýnar
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1
949 da Çorum'da doðdu. Yüksek Ýslam Enstitü-
sü'nden ve Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesin-
den mezun oldu. 1972 -1992 yýllarý arasýnda avukat-

lýk ve Galatasaray Lisesi’nde öðretmenlik yaptý. 1992 yý-
lýnda Baðcýlar Belediye Baþkaný seçildi. Baðcýlar'da 3 dö-
nem belediye baþkanlýðý yaptýktan sonra, 2004 yýlýnda
tekrar, 4. kez (% 46 oy alarak) Belediye Baþkaný seçildi.
Kesintisiz 15 yýl Belediye Baþkanlý-
ðý yaptý. Marmara ve Boðazlarý Be-
lediyeler Birliði’nde Encümen üye-
liði ve Haziran 2004 tarihinden,
Milletvekili adaylýðý için ayrýldýðý
Mayýs 2007 tarihine kadar, Birlik
Baþkan Vekilliði yaptý.

Baþkan Feyzullah Kýyýklýk, Türki-
ye'de yerel yönetimlerin ve demo-
krasinin güçlenmesi için iz býrakan
bir Belediye Baþkaný ve deneyimle-
rini, mücadelesini baþta Marmara

Bölgesi olmak üzere Türkiye'deki belediyelerle ve  Kýbrýs
Türk Belediyeleri ile paylaþan bir yerel yönetici, bir  ha-
reket insaný. Ýstanbul'un yakýn çevresinde nüfusu 700
binlere ulaþan bir büyük kent parçasýnda, Baðcýlar'da, 15
yýl belediye baþkanlýðý yaparak bu büyük "köy"ü, "kent"
haline dönüþtüren, sakinlerini "kentli" yapmak için bü-
yük uðraþ veren bir Belediye Baþkaný. 

Feyzullah Baþkaný anlamak ve an-
latmak gerçekten kolay deðil. Çün-
kü sürekli olarak, beraber çalýþtýðý
insanlarýn ve toplum kesimlerinin
"ezberini" bozmuþtur. Halkýn için-
den gelen ve onlarla 24 saat esasýna
göre iletiþim kuran, hizmet ettiði
15 yýl "kimsesizlerin kimsesi" olan
bir baþkan. Uzun görev döneminde
her davranýþýnýn, her an, hesabýný
verebilecek bir tutum ve davranýþ
içinde olan bir toplum önderi. Her

ÝZ BIRAKANLAR

Baþkan FFeyzullah KKýyýklýk

15 YYýl bboyunca kkimsesizlerin
kimsesi ooldu…

Halil Ünlü, Birlik Danýþmaný, MBB eski Genel Sekreteri

Feyzullah Kýyýklýk, MBB’de Encümen üyeliði ve
Haziran 2004 tarihinden Mayýs 2007 tarihine ka-
dar Birlik Baþkan Vekilliði yaptý.
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kesimle iliþkilerinde, "söylenmeyip, söyleyen".

Baþkanlýðý döneminde kamunun, belediyenin mallarýna
ve haklarýna sahip çýkmýþ, sunduðu hizmetlerin finans-
manýnda, önce, kendi yarattýðý kaynaklara güvenmiþtir.
Geçmiþten günümüze, Ýstanbul'un çoðu yeni yerleþim
alanlarýnda olduðu gibi, normal þartlar altýnda, bir gece-
kondu ve kaçak yapý cenneti olmasý gereken Baðcýlar'da
gecekondu ve kaçak yapýya geçit vermemiþtir. 

Baðcýlar Belediye Baþkaný ve Marmara ve Boðazlarý Bele-
diyeler Birliði Baþkan Vekili Feyzullah Kýyýklýk, belediye-
cilik uygulamalarýnda, halka yakýn yönetim birimleri ola-
rak belediyelerin katýlýmcý, þeffaf, hesap verebilir bir ya-
pýya kavuþmasý için çok çalýþmýþ, bu mücadelesinde önü-
ne çýkan en önemli engellerden birisi olan "hantal büro-

krasi" ve, "merkeziyetçi" anlayýþla mücadele etmiþtir.

Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði’nde encümen
üyesi ve baþkan vekili olarak görev  aldýðý dönemlerde,
yeni bir belediyecilik anlayýþýnýn yerleþmesi, belediyeci-
lik eðitimine önem verilmesi, belediyeler arasýnda iþbirli-
ðinin geliþtirilmesi, belediyelerin uluslararasý ve ulusal
düzeyde iyi uygulamalardan yararlanmasý için büyük ça-
ba harcamýþtýr. Birliðin, üyelerine daha iyi hizmet verme-
si, kapasitesinin artýrýlmasý için yoðun bir çaba harcamýþ,
olumlu tüm çalýþmalarý desteklemiþtir.

Yerel yönetim anlayýþý gereði, demokrasinin bütün ku-
rallarý ile uygulanmasý için, temsili demokrasinin yeter-
siz kaldýðýna inanmýþ, halkýn yönetime katýlýmý için çok
yönlü uygulama baþlatmýþtýr. Kent Konseylerinin yasal
esasa baðlandýðý tarihe kadar, 30 Ýstiþare Kurulu (Kent
Konseyi) toplantýsý gerçekleþtirmiþ ve bu toplantýlarda
her kesimden katýlýmcýnýn görüþ ve önerilerinin, eleþti-
rilerinin yer aldýðý tutanaklar aynen kitap halinde yayýn-

lanmýþtýr. Bu, doðrudan demokrasi örnekleri, her hafta
halk toplantýlarý, þuralar (Çocuk Þurasý, Engelliler Þura-
sý, Hanýmlar Meclisi gibi) ile, engelliler, gençler, yaþlý-
lar, çocuklar gibi, özel olarak korunmasý gereken kesim-
lerle yapýlan toplantýlarla, halk sarayý ile, mahalle ko-
naklarý ile desteklenmiþtir.

Göreve geldiði günden itibaren hizmette birinci önceliði,
eðitim olmuþtur. Çalýþmalarýnda, toplumun en büyük
düþmanýnýn cehalet olduðunu görmüþ, Ýstanbul'un mer-
kezindeki kendi bölgesinde, yüz binlerin okuma yazma
bilmemesini içine sindirememiþtir. Belediye tarafýndan
açýlan okuma yazma kurslarýna katýlan 16 bin kiþi okuma
yazma öðrenmiþtir. Görevde bulunduðu süre içinde Bele-
diye olarak 19 okul yaptýrýlmýþ ve 75 okul arsasý baðýþlan-
mýþ, 114 Park yapýlmýþtýr.

Feyzullah Baþkan, gerek kendi özel yaþamýnda, gerekse
24 saat çalýþma esasýna dayanan belediye baþkanlýðýnda,
bir hukuk adamý olarak, adalete, hukukun üstünlüðüne,
tüm inançlara saygý gösterilmesine, halkýn hakkýnýn ko-
runmasýna kendini adamýþ, halkýn kutsal deðerlerini per-
de olarak kullanýp, çýkar saðlamak isteyenlerle mücadele-
yi bir yaþam tarzý olarak benimsemiþtir. Çalýþmalarýnda,
risk almamanýn en büyük risk olduðunu ilke edinerek,
risk almýþ, birlikte çalýþtýðý insanlara güvenmiþ, özel, ka-
musal ve siyasi yaþamýnda vefasýzlýða yer vermemiþtir.

Baðcýlar’da ve Marmara Belediyeler Birliði'nde, uzun yýl-
lar, halkýn ve ülkenin yararýna adadýðý tükenmez enerjisi-
ni, Ýstanbul Milletvekili seçildiðinde,  ulusal düzeyde de
yerel yönetimlerin ve yerel demokrasinin güçlenmesi için
mücadeleye adayacaðý konusunda kuþkumuz yoktur.
Bundan sonraki yaþamýnda saðlýk, mutluluk ve baþarýla-
rýnýn devamýný diliyoruz. Yolun açýk olsun Feyzullah
Baþkan.

Feyzullah Kýyýklýk MBB Baþkan vekilliði yaptýðý
süre zarfýnda uluslararasý iyi uygulamalarýn ülke-
mize kazandýrýlmasý için de yoðun çaba sarfetti.
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E
dirne Belediyesi, Vali Hurþit Paþa döneminde, 1867
yýlýnda, þehir ve kasabalarda teþkil olunacak Daire-i
Belediye Meclislerinin düzenleme þekli ve memur-

larýnýn görevleri hakkýndaki kanuna uyularak kurulmuþ-
tur. Ýlk þehremini hakkýnda bilgi olmayýp, 1870 tarihli ilk
Edirne Salnamesi'nde Belediye Baþkaný Hayri Efendi ola-
rak anýlmaktadýr.

Edirne Belediyesi, konu edilen belediye binasý yapýlma-
dan önceki  çalýþmalarýný þimdiki Tümen binasýnýn yerin-
deki Halilpaþa ve Gümrük binasýnýn birkaç odasýnda sür-
dürmüþtür. 1898'de baþkan seçilen Cezzar Dilaver Bey
döneminde belediye binasýnýn temeli atýlmýþtýr. Bu bina-
nýn, Batý ülkelerinden Fransa'nýn baþkenti Paris Belediye-
si'nin küçültülmüþ ölçekte bir modeli olduðu bilinmekte-

Tarihi EEdirne BBelediye
Binasý

Edirne, Osmanlý þehir dokusunun çekirdeði olan külliyeleri oluþturan cami, ha-
mam, medrese, çarþý vb. yapýlarýn zenginliði ile bir kültür þehridir. Bu yapýlardan
Eski Cami, Üç Þerefeli Camii ve Selimiye Camii ile çevrelenmiþ alaný ikiye ayýran
Talatpaþa asfaltýnýn kuzeyinde yer alan ve 1900 yýlýna tarihlenen Belediye binasý,
incelenmeye deðerdir.

Yrd. Doç. Dr. Aynur Can
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dir. Ýki katta birer
büyük salon ile
on adet odadan
ibaret olan bele-
diye binasýnýn
yapýmýna þehrin
varlýklý aileleri-
nin yardýmlarý ile
baþlanabilmiþtir.
1900 yýlýnda hiz-
mete açýlan bina-
nýn iç dekorasyo-
nu, açýlýþ için ve-
rilen baloda elde
edilen gelirle ya-
pýlmýþtýr. Sanat-
sever kiþiliði ile
tanýnan Belediye
Baþkaný, Türk yi-
ðitliði ve cenga-
verliðini simgele-
yen tarzda tablo-
lar yapan Güzel Sanatlar Okul Müdürü Hasan Rýza Bey'in
büyük ebattaki tablolarýný satýn alarak, binanýn odalarýný
renklendirmiþ ve bu konuda örnek oluþturmuþtur. O gün-
den bugüne deðin bu tablolar, Edirne Belediyesi'nin du-
varlarýný süslemektedir.

Doðu - Batý ekseninde simetrik olarak planlanan, ancak
orta kýsýmlarýn ifadeli çýkmalarý ile kare plan etkisi azal-
týlan bina, yýðma yapý tekniði ile bodrum, zemin ve birin-
ci kat olmak üzere üç katlý olarak inþa edilmiþtir Bugün

Mimar Sinan Caddesi
yönünden girilen bina-
nýn ön cephesi, kemer-
le dýþarýya açýlan yük-
sek pencereleri, beledi-
ye yazýsý ve hitap bal-
konu çarpýcý mimari
öðeler olarak tanýmlan-
maktadýr. Böylece ken-
dinden önceki yapýlara
saygýlý, çaðýnýn ihtiyaç-
larýna yanýt verecek ni-
teliklere sahip bu yö-
netim binasý, mimari-
siyle, þehirdeki anýtsal
yapýlar arasýndaki yeri-
ni almýþtýr. 

21-25 Aralýk 1930 tari-
hinde Edirne ziyaretin-
de Atatürk'ü aðýrlayan
tarihi binada, baþka ya-

bancý liderler konuk edilmiþlerdir. Atatürk ün misafir
edildiði odanýn aynen korunmasý saðlanmýþ olup, o güne
ait resim, eþya ve Atatürk'ün Edirne'ye geliþleri ile ilgili
fotoðraflarý sergilenmek suretiyle belediye tarafýndan 21
Aralýk 1978 günü Atatürk Odasý olarak düzenlenmiþ ve
ziyaretçilere açýlmýþtýr.

Tarihi belediye binasýnýn, yapýmý devam eden yeni Bele-
diye Sarayý inþaatýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan müze
olarak hizmet vermesi düþünülmektedir.

Atatürk OOdasý
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KENT VE YAÞAM

Sosyal canlýlýk ve eðitimdeki performansý
ile aktif yaþamda yerini alan Balýkesir,
küçük kasabalarý ve doðal güzellikleri ile
öteden beri ziyaretçileri etkileyen bir ili-
miz. Ege ile Marmara kýyýlarý, kilometre-
lerce uzanan kumsallarý, göz kamaþtýrýcý
mavilikteki denizi, bölgeyi kaplayan yeþil
örtüsü ile insanlarý kendine çekiyor.

BALIKESÝR

Osman Serkan Bozlaðan / Fotoðraflar: Emrah Gürel

B
alýkesir þehir merkezinde yapýlan yatýrýmlarýn meyve
vermesiyle geleceði parlak bir þehir gibi görünüyor.
Ýle baðlý ilçe sayýsý 19 olan þehrin ilçeleri hepimize

aþina geliyor. Bunlar: Merkez ilçe, Ayvalýk, Balya, Bandýr-
ma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç,
Gönen, Havran, Ývrindi, Kepsut, Marmara, Manyas, Savaþte-
pe, Sýndýrgý ve Susurluk.

Balýkesir ilinde, Akdeniz ikliminin yaný sýra Karadeniz ve
Karasal iklimin etkisi görülüyor. Ege kýyýlarýnda  yazlarý sý-
cak ve kurak,  kýþlarý ýlýk ve genellikle yaðýþlý geçiyor. Genel
olarak Akdeniz ikliminin, Marmara kýyýlarýnda ise Karade-
niz ikliminin etkisiyle  yazlarý nispeten  serin  geçmekte.
Göç alan ilde hýzlý nüfus artýþý gözleniyor. Özellikle turizm
potansiyeli nedeniyle yaz aylarýnda körfez ilçelerinin ve ku-
zeydeki yerleþim birimlerinin nüfusunda   dikkat çeken  bo-
yutlarda bir artýþ meydana gelmekte.

Geleneksel ssivil kkonut mmimarisi
Anadolu gibi tarihin derinliðine yaþandýðý, uygarlýklarýn ke-
siþtiði toprak parçasýnda bugüne ulaþan mimari mirasýn ko-



runmasý büyük önem taþýyor. Bu baðlamda ülkemizde ko-
runmasý gerekli kültürel varlýklar arasýnda "geleneksel si-
vil mimarlýk örnekleri" büyük yer tutup, önem taþýyor.
Balýkesir geleneksel evleri toplumun geçmiþini, ekonomi-
sini ve yaþam biçimini bizlere yansýtýyor. 

Þehirde Anadolu geleneksel ev mimarisini yansýtan ör-
neklerin hemen hemen çoðunluðu l5. yüzyýldan kalma ve
çekirdek dokusunu oluþturan Aygören, Dumlupýnar, Ka-
raoðlan ve Karesi Mahallelerinde bulunmakta. Bugün az
sayýda ayakta kalabilen bu evlerin tamamý 19.yy. sonu
20.yy. baþýna tarihlendirilmiþ. Yapýlar ýzgara planlý ve di-
key kesiþen sokaklarýn üzerine sýralanmýþlar. Evlere ba-
kýldýðýnda iç ve dýþ cephelerinde sadelik göze çarpýyor.
Evlerin içinde kalem iþi duvar ve tavan tezyinatlarý bulu-
nuyor. Buna, karþýlýk iki özel örnek dýþýnda basit ahþap
tavan süsleri görülüyor. Genel olarak ev yapýsý taþ temel-
li, aðaç merteklerle destekli ve genellikle dýþ üst kat cep-
heleri ahþap olarak inþa edilmiþ.

Tarih kkokan ssokaklar
Ege ve Marmara Denizi’ne kýyýsý olan þehrin tarihi, M.Ö
3000’ li yýllara dek uzanmaktadýr. Bu bölgenin antik
Çað'daki adý Mysia (Misya) olarak kayýtlara geçmiþ. Ýlin,
adýný nereden aldýðý hakkýnda günümüzde ise deðiþik ri-
vayetler var. Balýkesir dolaylarýnda ilk defa adý geçen þe-
hir Agiros (Achiraus). Daha sonralarý Ýmparator Hadria-
nus  burada bir þato yaptýrmýþ, Paleo diye þöhret kazan-
dýrmýþ, sonradan burada kurulan þehre, bu isimden boz-
ma olarak "Balýkesir" dendiði birçok tarihçi tarafýndan ka-
bul görüyor. Bir söylentiye göre de bu havalinin  bal'ý  ke-
sir(çok) olduðundan burada kurulan þehre "Balý-kesir"
denmiþ. Balýkesir adýnýn, bölgeyi zapt eden  Ýranlý Devlet
adamlarýndan Balý- Kisra'nýn adýndan geldiði veya Poli-
kayseros'dan bozma olduðunu söyleyenler de var. Bazý ta-
rih ve coðrafya kitaplarýnda Balýkesir'in yerinde "Balak
Hisar" veya "Balýk Hisar" yazýldýðýný görüyoruz. Türklerin
Orta Asya'nýn bir hatýrasý olarak, burada kurulan þehre
Balýk Hisar (Hisar Þehri) demiþ olmalarý akla gelebilir. Ýb-
ni Batuta’nýn Seyahatnamesi ve diðer Arap kaynaklarýna
göre, Balýkesir þehri  Karesi Bey tarafýndan kurulmuþ. Ka-
resi Vilayeti, 2. Meþrutiyetin ilanýna müteakip, müstakil
mutasarrýflýk haline getirilirken 1923 yýlýnda, bir kanun-
la Karesi deyimi kaldýrýlarak "Balýkesir" adýný almýþtýr. 

Kurtuluþ SSavaþý'ndaki rrolü
Milli Mücadelede Redd-i Ýlhak Cemiyeti’ni kuran ve düþ-
mana karþý koyan ilk iller arasýnda olan Balýkesirde, Kur-
tuluþ Savaþý'nda 15 Mayýs 1919'da düþmanýn Ýzmir'i iþga-
linden hemen sonra durumu müzakere eden çeþitli kon-
greler düzenleniyor. Balýkesirliler Redd-i Ýlhak Cemiye-
ti’ni kurarak silahlý direniþ kararý alýyorlar ve kýsa zaman-
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da geliþen karþý koyma hareketi (Redd-i Ýlhak) sonucu Ak-
hisar, Ayvalýk, Ývrindi Cephelerinde düþman önünde 13
ay direniyorlar. Direniþin kýrýlmasýyla 30 Haziran 1920'de
iþgal edilen Balýkesir, 6 Eylül 1922'de düþman iþgalinden
kurtuluyor.

Balýkesir bbir tturizm þþehri
Balýkesir'in turizmine bakýldýðýnda bu alanda büyük ge-
liþmeler gözlemleniyor. Baþlýca turizm merkezleri Altýno-
luk, Ayvalýk, Edremit, Akçay, Burhaniye, Ören ve Erdek
olan þehrin bir çok uygarlýða ev sahipliði yapmýþ olmasý,
zengin tarihi kalýntýlarýyla insanlýðýn en eski dönemlerine
ýþýk tutuyor. Buna örnek olarak Yýldýrým Camii (Eski Ca-
mii), Zaðnos Paþa Camii ve il merkezinde Saat Kulesi ve-
rilebilir. Kent çevresinde doðal güzellikler içinde kurul-
muþ tarihi kalýntýlarýyla pek çok kasaba bulunuyor. Edre-
mit Körfezi ve oksijen yoðunluðu bakýmýndan dünyada
ikinci sýrada gelen Altýnoluk (Oksijen Cenneti) bu güzel
yörelerden bazýlarý olarak karþýmýza çýkýyor. Zeytinlikler
içinde yer alan Ayvalýk ilçesi ise güzel kumsallarý, karþý-
sýndaki küçük adalar ve tarihi kalýntýlarýyla ünlü Sarým-
saklý Yarýmadasý ve Cunda (Alibey) Adasý görülmeye de-
ðer yerler.

Balýkesir'in diðer tarihi eserleri, merkezde: Umurbey Ca-
mii, Karesi Bey Türbesi, Yeldeðirmenleri iken, ilçelerde:
Ayvalýk'ta Taksiyarkis Kilisesi, Saatli Camii, Bandýrma'da

liman, cami ve türbeler, Burhaniye'de Ören, (Osmanlý dö-
neminde tersaneler kurulan Edremit ve Ýslam sayýlabi-
lir.), Kurþunlu Camii ayrýca Altýnoluk Bucaðýnda Andant-
ros harabeleri oldukça dikkat çekicidir. Akçay'a 30 km.
uzaklýktaki Küçükkuyu Köyü'ne yakýn bir yerde bulunan
Zeus Altarý çok ilginç. Manyas Kuþ Cenneti dünyaca ün-
lü bir sembol haline gelmiþtir. Öte yandan Erdek, Ývrindi,
Gönen ve Marmara ilçeleri de çeþitli tarihi zenginlikleri
barýndýrmaktadýr. Bunlarýn yaný sýra il merkezindeki Ata-
türk Parký, Deðirmen Boðazý ve Çamlýk, Balýkesir'i taným-
layýcý mekânlar olarak karþýmýza çýkmaktadýr.

Yaðcýbedir hhalýlarý BBalýkesir'in
markasý
Balýkesir denilince akla hemen Yaðcýbedir Halýlarý geli-
yor. Dünya çapýnda bir pazarý olan bu halýlar ekonomiye
önemli derecede katkýda bulunuyor.

Ýlin  coðrafi avantajlarýndan  kaynaklanan ürün çeþitliliði
dikkat çekiyor. Baþta un, yem, zeytin, zeytinyaðý, salça
konserve, nebati yað, þeker tarýmsal hammaddelere daya-
lý  üretimin, Balýkesir ekonomisinde önemli bir yeri var.
Son yýllarda tavukçuluk, yumurta baþta olmak üzere süt
ve süt ürünleri sektörleri önemli yer tutmakta. Bölgenin
geçim kaynaklarý genelde tarýma dayanýyor. Zeytin cen-
neti olan körfez bölgesinin yapýsý itibariyle zeytincilik
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Balýkesir sokaklarýndan tarihi bir görüntü



BÝRLÝK 2007/251

oldukça önemli yer
tutuyor. Bunun yaný sýra

tahýl ürünleri, þeker panca-
rý, domates, kavun vb. ürünler

ekonomideki yerlerini almýþlar.
Ýlde zeytinyaðý ve çiçek yaðý üretimi

yaný sýra kurulan dev salça fabrikalarý,
un ve yem sanayileri de ihracata yönelik

olarak ekonomiye doðrudan katkýda bulun-
makta. Ayrýca yörenin, pek çok türlülüðü ile

birlikte kolonyasý da meþhur. Balýkesir'e gelip bir
kolonya imalathanesine girildiðinde bin bir çeþit bit-

kilerden imal edilen kokularý bulmanýz mümkün. 

Hayvancýlýk da baþlýca geçim kaynaklarý arasýnda yer al-
makta.  Balýkesir'in denize kýyýsý olan 7 ilçesi; Ayvalýk,
Gömeç, Edremit, Burhaniye, Bandýrma, Erdek, Gönen il-
çelerinde balýkçýlýðýn yaný sýra Balya, Bandýrma, Bigadiç,
Ývrindi, Manyas Kuþ Gölü,  Savaþtepe, Sýndýrgý Çaygören
Baraj Gölü, Susurluk Barajý  Göl ve göletlerinde tarla ba-
lýkçýlýðý ile balýklandýrma çalýþmasý yapýlýyor. Küçükbaþ
ve büyükbaþ hayvancýlýk, tavukçuluk, balýkçýlýk, arýcýlýk
baþlýca uðraþ alanlarý olan þehirde buna baðlý olarak et,
süt, süt ürünleri, yumurta üretebilmek, iþleyebilmek için
kesim hane, mandýra ve kümesler gibi iþkollarý bulun-
makta.

Sanayi BBalýkesir'in kkabuðunu
kýrýyor
Sanayi ve Ticaret alanlarýnda atýlýmlarýný sürdüren Balý-
kesir'de tarýmýn geniþ alaný kapsamasý  tarýma dayalý en-
düstri kollarýnýn geliþmesini saðlamýþ. Balýkesir sanayi
yapýsý bakýmýndan Ege ve Marmara Bölgelerinin genel ka-
rakteristik yapýsýný taþýmakta, Ýstanbul, Ýzmir, Bursa gibi
büyük sanayi þehirlerine kara, deniz ve demiryolu ile
baðlantýlarý bulunuyor. Körfez Bölgesi'ndeki Ayvalýk,

Burhaniye, Edremit, Havran ilçeleri geleneksel olarak ta-
rýmsal yapýlarý nedeniyle, zeytinyaðý ve sabun sanayinin
merkezi konumunda. Ýldeki modern fabrikalar ise, Balý-
kesir Merkez ve Bandýrma'da yer alýyor. Borik asit, Bo-
raks, Sodyum Perborat, Sülfirik Asit, transformator, kaðýt,
çimento, mermer,metal ürünleri, tarým alet ve makinala-
rý, elektrikli cihazlar, suni dokuma yapay gübre üreten
fabrikalar bunlarýn arasýnda. Merkez ilçede, tarým maki-
nalarý, çimento, sentetik çuval, trafo, jeneratör, un, Ayva-
lýk ve Edremit'te zeytin, zeytinyaðý ve sabun, Bandýrma'da
beyaz et, ve gübre, Manyas ve Gönen'de; süt ve süt ürün-
leri, Dursunbey'de orman ürünleri, Bigadiç ve Sýndýrgý'da
maden sektörleri yoðunlaþmýþ durumda.

Dünya'nýn ggözü ggelecekte bburada
Çeþitli ve karmaþýk bir jeolojik  yapýya sahip olan il, ye-
raltý kaynaklarý yönünden de  oldukça zengin. Bunlarýn
baþýnda bor tuzlarý geliyor. Birçok sanayi ürününün  ya-
pýmýnda kullanýldýðý için çok  önemli bir maden sayýlan
bor tuzlarý,  Balýkesir sýnýrlarý içinde  çýkarýlýyor. Sadece
Türkiye çapýnda deðil, dünyanýn da en zengin rezervle-
rinden  biride Balýkesir'de yer alýyor.  Baþlýca yataklarý
Sultançayýrý, Bigadiç ve Taþköy dolaylarýnda  olan  bor
tuzlarý; 19.yy'dan beri iþletilmekte olup  yurtdýþýna ihraç
ediliyor.

Bölgenin Ýstanbul'dan sonra en büyük ve en modern tesis-
lere sahip olan Bandýrma Limaný'nýndan baþta maden ol-
mak üzere her türlü maddenin ihracat ve ithalatý yapýlý-
yor. Ýhraç edilen maddelerin baþýnda Boraks, mermer, çi-
mento, bitkisel yaðlar, salça, meyve ve sebze, sýralanýyor. 

Bordan sonra kömür, demir baþta olmak üzere krom, mer-
mer, bakýr, kurþun, dolamit, antimuan, kaolen gibi maden
yataklarý rezerv bakýmýndan zengin. Maden ve jeotermal
kaynaklarý ise ilin en önemli doðal zenginlikleri arasýnda
sayýlýyor.
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Dað ssporlarý iiçin bbir ccennet
Balýkesir'de daðcýlýk faaliyetleri 1988 yýlýnda baþlatýlmýþ.
Dað turizmi açýsýndan zengin  kaynaklara sahip olan þe-
hir güneybatýsýnda yer alan  Biga Yarýmadasý  üzerinde,
Edremit Körfezi'nin kuzey kýyýsýný takiben, doðu- batý yö-
nünde  60-70 km uzanan Kazdaðlarý'nýn topoðrafik özel-
likleriyle daðcýlýk ve trekking  için  uygun alanlar oluþtu-
ruyor. Karataþ Tepesi (1774m) ise Kazdaðlarý'nýn zirvesi-
ni olup,  onu Babadað (1767m) ve 1726 metre ile Sarýkýz
Tepesi izliyor. Doðal güzellikleri ile  daðcýlarýn ve doða
sporcularýnýn vazgeçemediði zirvelerden biri olan  Kazda-
ðý'nda,  hemen her patika bir rota özelliði taþýyor. Sadece
Mili Park sýnýrlarýnda deðil  batýya Assos yönüne kadar
yayýlan Kazdaðý'nýn  hemen her yanýna yürüyüþ yapýlabi-
liyor. Ancak belirgin  güzergâhlar  ve özellikle de kanyon
vb. üst düzey deneyim ve malzeme gerektiren alanlara
dikkat etmek gerekiyor. Milli park sýnýrlarý içinde olan ve
çeþitli yerleþim yerlerinden geçen yatay güzergâh, doðal
güzellikler dýþýnda köyleri ve buralardaki yaþam tarzýný,
çeþitli gelenekleri, görenekleri de merak edenlerin ilgisini
çekebilir. Çamlýbel Köyü'nü  veya  Güre'yi baþlangýç no-
ktasý alarak yola çýktýðýnýzda karþýnýza çýkan ilk rota: Yas-
sýsalý Mahallesi, Pýnarbaþý Piknik Alaný, Kavurmacýlar
Mahallesi, Kýzýlkeçili Köyü, Sütüven Þelalesi, Hasanbo-
ðuldu, Beyoba, Pýnarbaþý ve  Mehmetalan Köyleri. Zeytin-
li beldesi de  bazen eðimli bazen düz patikalardan bazen
de asfalt veya bahçelerden  yürüyüþ imkâný saðlayan ro-
talardan. Tahtakuþlar Köyü'nde görebileceðiniz  Etnograf-
ya Galerisi ile Þarlak keyifli mola yerlerinden. 

Orta Asya 'da göç eden konar-göçer Türk boylarýnýn  il-
ginç  ve özgün kültür varlýklarýnýn  sergilendiði Etnograf-
ya  Galerisinde  Kazdaðý ile ilgili efsaneleri öðrenebilir, þi-
falý otlar  satýn alabilirsiniz.  Tahta kuþlar Köyü'nün 1 km

güneydoðusunda-
ki  Çamlýbel  köy-
üne   ve Edremit
Körfezi'ne  hakim
bir tepede yer alan
Þarlak, içinde  for-
mu  Marmara De-
nizi'ne benzetile-
rek  yapýlan bir
havuzun  bulun-
duðu  bir çay bah-
çesi  ve piknik ala-
ný.  Türk ve Rum
mimarisinin  ör-
nekleri ile bezeli
Güre'de  eski do-
kusunu  koruyan
bir yerleþim yeri.
Güre' ye baðlý  iki
mahalle  olan Yas-

sýçalý  ve Kavurmacýlar  sessiz sakin, geleneksel birer köy
görünümünde. Güre' den sonra  Kýzýl keçili  Çayýný  izle-
yerek ulaþacaðýnýz 17m yükseklikten akan Sütüven  þela-
lesinin  oluþturduðu  gölet de güzel bir piknik alaný. Bu-
radan 500m yüründüðünde Gök Büvet' e ulaþýlýyor. Za-
man içinde adý Hasanboðuldu olmuþ Gök Büvet'in. Ayrý-
ca þunu  da belirtmeliyiz ki; Kazdaðý Milli Parký'nda  fah-
ri eko-turizm rehberleri ile birlikte  gezintinizi  yapabili-
yorsunuz. Bu geziler için  Kazdaðý Milli Parký, Akçay Mil-
li Park Mühendisliði'nden  izin almanýz þartý aranýyor. 

Saðlýk tturizminin mmerkezi
Balýkesir, Antik çaðdan günümüze kadar varlýðýný koru-
yan ve insanlara þifa daðýtan termal kaynaklar bakýmýn-
dan da zengin bir þehir. Kazdaðlarý (Ýda Daðý), denizi ve
sahili  yanýnda daðýn  eteklerine doðru yayýlan  güzel köy-
leri ve asýl da bol oksijenli havasý ile ünlüdür. 

Körfez Bölgesi'ni  oksijen  çadýrýna  dönüþtüren etkenle-
rin  baþýnda Þahin Deresi Kanyonu geliyor. Bölgede hava
deðiþimini saðlayan  kanyon,  daðdan  çektiði  çam koku-
lu  havayý  bölgeye daðýtýrken, denizden aldýðý iyot koku-
lu havayý, daða çýkartarak bir çeþit baca  görevi görüyor.
Karþýlýklý hava sirkülasyonunu saðlayan 27 km uzunlu-
ðundaki kanyonun yüksekliði 600 m, U þekilli aralýðý yak-
laþýk 700 m. Yöre havasý, üst solunum yollarý enfeksiyon-
larýna özellikle astým ve bronþiti olanlara iyi geliyor.         

Bu suyun, Balýkesir ili termal kaynak bakýmýndan dünya-
ca bilinen þifalý sulara sahip. Balýkesir'e 18 km, Ýzmir ka-
rayoluna 3 km uzaklýkta olan 'Pamukçu Kaplýcalarý' ki-
myasal  deðerlendirmelere göre su sülfat klorürlü bir ni-
telik taþýyor. Kýþýn  50-55 derece olan suyun sýcaklýðý yaz
aylarýnda  artýyor. Romatizmal hastalýklarýn tedavisinde,

Kazdaðlarý, topoðrafik özellikleriyle
daðcýlýk ve trekking  için  uygun alan-
lar oluþturuyor.



ortopedik ameliyatlar sonrasý rahatsýzlýlarýn tedavisi, yor-
gunluk, stres, aþýrý kilo sorunlarý, diabet, gut, kronik bel
aðrýlarý, metabolik rahatsýzlýklarda, beyin ve sinir cerrahi-
si sonrasý uzun süreli hareketsiz  kalma durumlarýnýn te-
davisinde iyi geldiði biliniyor. Gönen ilçesindeki  kaplý-
canýn kullanýldýðý tarihi kökleri vardýr. Kaplýca Mýsýrlýlar,
Romalýlar ve Bizanslýlar zamanýnda iþletilmiþtir. Yörede
yapýlan kazýlarda çýkarýlan tarihi eserler Gönen Açýk Ha-
va Müzesi'nde bulunuyor. 

Doða, kaplýca sularýna 275 metre derinlikte kaptaj yap-
mýþ, atmosfer sularýndan ayýrmýþ. Bu nedenle kaplýca su-
yu dünyada çok az rastlanýr bir biçimde saf, temiz ve
özelliklerini yitirmeden kalmýþ. Suyun sýcaklýðý 73 dere-
ce ve hem banyo hem de içilmek suretiyle yararlanýlýyor.
Kaplýca suyu; Kas iskelet sisteminin,ortopedik hastalýkla-
rýn (Kýrýk sonrasý kireçlenmeler, eklem yapýþýklýklarý ve
sertlikleri, ameliyat sonrasý sekelller..vb.) nörolojik hasta-
lýklarýn (kas kasýlmalarý, yüz felci, her türlü sinir sýkýþma-
sý, ilaç tedavisinden sonraki felçler.. vb.)  romatizmal has-
talýklarýn (omurganýn daralmasý kireçlenmesiyle ve þekil
bozuluklarýyla seyreden hastalýklar, her türlü eklem ve
yumuþak doku romatizmalarý , siyatik, bel ve boyun  fýtýk-
larý, kronik bel aðrýsý genel vücut kireçlenmesi) solunum
ve sindirim sistemi hastalýklarý, idrar yollarý hastalýklarý,
kadýn hastalýklarý,kalp damar hastalýklarýna çok iyi geldi-
ði söyleniyor. Gönen Kaplýcalarý, Edremit-Güre, Sýndýrgý
Hisaralan, Bigadiç Hisarköy, Balya ýlýca-þifa kaplýcalarý
en bilinen termal tedavi merkezleridir.

Zengin mmutfak kkültürü
Balýkesir Ýli coðrafi þartlarý ve çeþitli etnik gruplarý coðraf-
yasýnda barýndýrmasý nedeniyle zengin bir mutfak kültü-
rüne sahip gözüküyor. Her etnik grubun kendine has bir
mutfak kültürü olduðu gibi zamanla etkileþimleri de ol-
muþ.

Körfez Bölgesi'nde zeytin üretiminin geliþmiþ olmasý ye-
meklerde zeytinyaðý kullanýmýnýn yaygýn olmasýný saðla-
mýþ. Balýkesir, yöresinde iç kesimlerde yemeklerde zey-

tinyaðýnýn yanýnda çiçek yaðý ve tereyaðý da kullanýlmak-
ta. Yöre mutfaðý sebze ve ot yemekleri yönünden zengin
olup yöre mutfaðýnda ünlü birçok yemek vardýr: Askalub-
rus, Mürdük Aþý, Sarmaþýk, Börülce, Acý Filiz Kavurmasý,
Keþkek, Tirit, Höþmerim bu yemek ve tatlý çeþitlerinden
bazýlarýdýr.

Yörede hayvancýlýk geliþmiþ olduðundan hayvansal
ürünler tüm sofralarda yerini almýþ durumda. Manyas,
Gönen ve Susurluk ilçeleri hayvansal gýdalarla tanýnýyor.
Bunun yanýnda Körfez Bölgesi'nde beslenme de deniz
ürünleri önemli yer tutmakta. Deniz ürünleri taze tüketil-
diði gibi tuzlanarak da uzun süre saklanýp tüketiliyor.
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Balýksesir sofralarýnda
zeytinyaðýnýn yeri ayrý-
dýr.
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Ý
stanbul kültürü hakkýnda söz sahibi sayýlý isimlerden
birisi olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlýk Fakültesi’nden emekli öðretim üyesi Prof.

Dr. Sadettin Ökten, kenti, kent ve köy kültürünün özellik-
lerini, kentleþememenin nedenlerini ve sonuçlarýný biz-
lerle paylaþtý. Tarým toplumunun hususiyetleri ve davra-
nýþ þekillerinin þehirlerde de sürdürülmesi nedeniyle
"kentleþme ve kent estetiði" konusunda gerilerde kaldýðý-
mýzý belirten Ökten, "Ýnsanýmýzýn kendini ne kadar eðite-
bildiði veya bu modern yaþamda gereksinim duyduðu si-
vil ve demokratik yapýsal aygýtlara ne kadar eriþebildiði,
kentleþebilmenin de göstergeleri olacaktýr." diyor. Ökten,

geçmiþten kalan izlerde yaþayan bir takým estetik unsur-
larýn bu þartlar altýnda ancak nokta operasyonlarýyla ko-
runabileceðine de dikkat çekiyor. Devamýný kendisinden
dinliyoruz…

Kent bbir ookuldur

Kent bir okul, içinde yaþýyoruz, eðitiliyoruz ve ayný za-
manda eðitiyoruz. Modern anlamda kent, sanayi toplu-
munun simgesi ve olmazsa olmazý. Her toplum kendi ya-
þam ilkelerine göre bir estetik kuram geliþtiriyor. Eðer bir
kent mekanlarý ve genel atmosferi ile insanda estetik haz

KENT ESTETÝÐÝ

Aynur Þenol / Fotoðraflar: Arif Mustafazade

"Çaðýmýzýn insaný, kendi içindeki estetik boyutunu çok aþaðýlara gömmüþ vaziyette.
Ya anlamsýz maddi kaygýlarýn ya da küçük hazlarýn peþinde…" diyor Prof. Dr. Sa-
dettin Ökten. Kendisiyle gerçekleþtirdiðimiz 'kent estetiði' konulu söyleþide yerel yö-
netimlere de göndermeler yapan Ökten, "Bazý þeylerin kötü taklitleri  yerine, özgün
eserler yaratalým." diyor.

Kentli
Olamamak!



dediðimiz herkesin içinde var olan, ancak estetik nesne
karþýsýnda ortaya çýkan ve hissedilen özel bir duygu uyan-
dýrýyorsa orada kent estetiði vardýr. Ve o açýdan kentleri-
mize baktýðýmýz zaman kentin bütünü için konuþmuyo-
rum ama belli yerleri için o mekânlarda konforun, rahat-
lýðýn, para kazanmanýn ötesinde baþka bir haz noktasý var.
Ýþte kentin estetiði oradan kaynaklanýyor. Kent ya da ken-
tin bazý kesimleri insana bir mutluluk veriyor, bir huzur
veriyor. Bir resim, bir müzik, bir heykel, bir hat karþýsýn-
daki içsel zenginliði hissediyorsunuz. Kent estetiðinin çý-
kýþ noktasý böyle tanýmlanabilir.

Çaðdaþ Türkiye'deki sorun þu: Türkiye çok geç kalmýþ bir
tarzda þehirleþmesini gerçekleþtiriyor. Daha doðrusu ül-
kenin tarým toplumundan sanayi toplumuna geçiþi geç
kalmýþ durumda. Köyden nüfus kopuyor, kente geliyor,
ama zihin ve ruh dünyasý itibarý ile hala kýrsalda kalýyor.
Yeni hayat biçimi onun iç dünyasýnda derinleþemiyor,
yüzeyde ve eðreti duruyor. Tabii böyle olunca Türki-
ye'nin büyük bir kýsmýnda kentte yaþayan fakat ne kentli
ne de köylü olan bir kesimin varlýðý ortaya çýkýyor. Bu sü-
reçleri o toplumlarýn kendilerinin ürettiðini ve toplumsal
deðiþimi kendi dinamikleri ile gerçekleþtirdiðini gözlem-
liyoruz. Bizde; "Bu fabrikayý yapalým, ama iþçi sendika
kurmasýn, kapital, bilgi ve beceri devletin olsun ya da her
an kontrol edilebilsin ama yine de sanayi üretimi olsun."
deniyor. "Ve bu üretim dünya koþullarýnda kabul görsün,
rekabet etsin ve yaþasýn." mantýðý var. Evet, sanayileþelim,
devlet eli ile sanayileþelim, devletin kontrolünde sanayi-
leþelim. Ama sanayileþmenin getirdiði özgürlüklerden,
diðer koþullardan, sivil ve kurumsal altyapýdan mahrum
býrakalým insanlarý. Çünkü onlar sivil ve demokratik ala-
ný geniþletiyor, hatta otoriter ve kontrol altýndaki alaný ta-
mamýyla ortadan kaldýrýyor. Bu uygulamadan çýkan so-
nuç þu "Belki adam fabrikada çalýþýyor ama o sanayi top-
lumunun gerektirdiði mantýk ile çalýþmýyor, babasýndan,
dedesinden gördüðü tarým toplumunun alýþkanlýklarý ile
çalýþýyor."  Bu kitleler  kentte sadece yaþýyorlar, asla kent-
li deðiller ve bu kimselerden
kent estetiði konusunda bir
þeyler beklemek de herhalde
haksýzlýk olur.

Sanayi ggirdiði hher yyeri
tahrip eediyor vve aayný
zamanda ddönüþtürüyor

Genel manada baktýðýmýz za-
man ilk baþlarda sanayiyi en
kolay kurulabilen yerlerde ku-
ruyorlar. Bu dýþ ülkelerde de
böyle olmuþ. Bizde de böyle,
ilk sanayi yapýlarý Ýstanbul ve
çevresinde… Sanayi girdiði

her yerde iç tahribat yapýyor. Önce maddi, sonra manevi,
ahlaki bir kirlilik yaratýyor. Önemli olan sanayinin mantý-
ðýný kavrayýp ona göre hareket edebilmekte. Mesela son
yýllarda Ýstanbul trafiði büyük bir problem, çözüm için ça-
reler aranýyor. Bilindiði üzere ulaþým sanayinin olmazsa
olmaz koþulu. Þu anda Ýstanbul metrosu halen yapýlmak-
ta. Ama Londra'da bu sorun yýllar önce çözüldü. Eðer
problem gerçek ve belli bir getiri vaat ediyorsa bunu biri-
leri mutlaka çözer, belli saplantý ya da tercihler ile çözü-
mü ertelemek toplumu deðiþmezliðe mahkum etmek de-
mektir. Türkiye'de Devlet Demiryollarý ne kadar rafine
edilirse edilsin halen yürümüyor. Ama siz o Devlet De-
miryollarý'ný bir özel sektöre açýn bakýn ne oluyor? Çok
yeni bir örnek hava yolculuðunda yaþandý, vatandaþ Ah-
met ömür boyu uçaða binemezken þimdi uçakla seyahate
baþladý. Nasýl oldu? Çünkü Türk Hava Yollarý'nýn tekeli
kalktý,. Bir takým özel hava yollarý kuruldu, uçakla ulaþým
gerçek koþullarýna oturdu, bu da  taþýma ücretlerine yan-
sýdý, yani fiyatlar ucuzladý. 

Turgut Özal'la beraber Türk insaný yurtdýþýna gitmesini
öðrendi. O zaman gördü ki dünya böyle deðil. Dýþ dünya-
yý önce gördü, sonra taklit etti. Önce gitmek, sonra taklit
etmek geldi, bundan sonra ise neden bu þekilde olmuþ di-
ye bakmak, oralardaki olguyu anlamaya çalýþmak gerekir.
Þu anda taklit ediyoruz gördüklerimizi, sonra da bu niye
böyle olmuþ diye düþüneceðiz.

Ben bu dönemde ve bu koþullar altýnda kentlerde üzerin-
de toplumsal bir uzlaþý saðlanarak insanlarda ortak este-
tik haz uyandýran genel bir yapýlanmayý çok gerçekçi gör-
müyorum. Eskiden belki böyle bir yapý vardý. Çünkü
kentli kentliydi, köylü köylüydü ve toplum þu veya bu þe-
kilde üzerinde uzlaþtýðý genel bir medeniyet alanýna sa-
hipti. Fert kendisinin çizdiði ve kendisine çizilen ekono-
mik ve sosyal koþullar altýnda kalmakla yükümlüydü ve
bunu yerine getirmekte idi.. Sonradan bu durum deðiþti,
eski medeniyet alaný parçalandý,  toplumsal kesimlerin
durumlarý , statüleri, tercihleri ve beklentileri sürekli de-

ðiþir oldu. Halen bu çoklu deðiþ-
kenler ortak bir medeniyet ala-
nýnda bir uzlaþý ortaya koymadý-
lar. Bu nedenle kentin genel ve
kabul görür bir estetiðinden söz
edilemez kanaatindeyim. 

Kent eestetiði
Kentli olamamak… Þehirli ola-
mamak… Ýnsanlar o kenti kendi
varlýðýnýn bir parçasý olarak gör-
müyor, onu içselleþtirmiyor. Bu
yabancýlýk onun bütün hayatýn-
da var. Köyde çok dengeli bir ha-
yat tarzý var. O insan þehre geldi-
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Yapýlan iþin sadece biçimi deðiþmiþ
tarýmsal üretim sanayi üretimine
dönüþmüþ fakat o iþi ortaya koyan,
ona hayat ve dinamizm veren öz-
den habersiz kalýnmýþtýr. Böylece
ülkede sanayide çalýþan fakat tarým
toplumu mantalitesini sürdüren ve
dolayýsý ile kentte yaþayýp kýrsal
özelliklere sahip büyük kitleler or-
taya çýkmýþtýr.



ði zaman anlamsýz bir hayat buluyor, daha doðrusu þehir-
deki birçok olguya bir anlam veremiyor. Ýstanbul'da Ana-
dolu'da olmadýðý kadar çok köy dernekleri var. Bunlar
belli bir toplumsal gerçekliði simgelemektedir, kentli ol-
mama veya olamama. Ýstanbul'da büyük ve zengin bir ya-
þanmýþlýðý ifade eden çok özgün mekanlar mevcut, þimdi
kentte yaþayanlarýn büyük bir çoðunluðu buralara sadece
hayretle bakýyor, o mekanýn içerdiði tarihi ve toplumsal
deneyimden habersiz olarak. Bütün bunlara raðmen top-
lum hiçbir zaman bir yerde durmuyor, sürekli deðiþiyor
ve herhalde kendini yenileyerek özgün bir oluþuma doð-
ru yol alýyor. Umuyorum bir süre sonra Ýstanbul dahil in-
sanlarýn çok huzur duyacaðý, çok þey öðreneceði ve kuþ-
kusuz benimseyeceði bir çok þehrimiz olacak. 

Kimlik ssorunu

Bu gün bütün dünyada bir
kimlik problemi de var. Küre-
selleþme dýþ yüzü ile sýnýrlarý
zorlar ve farklýlýklarý aþýndýrýr
gibi bir görüntü veriyor. Fakat
onun getirdiði sürekli ve ya-
kýn temas, farklýlýklarýn ve
özelliklerin her an eskisine
oranla daha derin ve etkili bir
biçimde algýlanmasýna yol aç-
mýþtýr. Siz bir akýþýn içinde

veya bir halkanýn yörüngesindesiniz, küreselleþme saye-
sinde bu akýþý ya da halkayý çok daha net bir biçimde gö-
rebiliyorsunuz. Bu akýþa veya halkaya genel bir ad vere-
lim, kimlik diyelim isterseniz. Bu kimlik doðrultusunda
davranýrsanýz varlýðýnýzý kanýtlayabilirsiniz, aksi halde
kaybolursunuz.

Mesela Ýstanbul'un 554. fetih yýl dönümünde düzenlenen
etkinliklerde Silivrikapý'dan ellerinde kýlýç-kalkanlarla
þehre giren adamlar çok önemli bir olayý sergilerken bil-
meyerek ilkel bir görüntü oluþturdu. Böyle bir gösteri ya-
pacaksanýz onun belli bir standardý vardýr.  Polonya'ya bir
kongreye gittiðimde Varþova'da böyle bir gösteri seyret-
tim. Orada bir yaz gecesi, þehrin tarihi bir mekanýnda ses
ve ýþýk oyunlarýndan azami istifade edilerek hazýrlanmýþ
bir etkinlikti bu. Muhteþem bir gösteriydi, binlerce kiþi
izliyordu yüzlerce aktörü.  Almanlarýn halký yýldýrmak
için yaptýklarýný anlatan bir gösteriydi. O yapýya baktýðý-
nýz zaman, sizi içine alýyor,  çok kapsamlý ve etkileyici bir
sunum idi. Bunu bilmediðiniz zaman, böyle bir deneyime
sahip olmadýðýnýzda size verilenle yetinirsiniz ve onu çok
mükemmel sanýrsýnýz.  Ama diðer yandan bu tip görgüler
toplumda aðýr aðýr geliþir, önemli olan sürekli olarak daha
iyiyi, estetik bir deðer taþýyaný aramaktýr. Bu tür etkinlik-
ler kente estetik haz getiren eylemlerdir. Kent mekânlarý
da buna benzer. Bir ara Ýstanbul'da Osmanlý çeþmelerinin
benzeri yapýlmaya baþlandý. Osmanlý çeþmelerini tek ba-
þýna ele alýrsanýz hiçbir anlam ifade etmez. Bir vakýf kül-
türünün, ve bir dünya görüþünün izdüþümüdür onlar. O
çeþmeler o kadar kötü yapýldý ki eski birikim ve içerikten
bu güne hiçbir þey taþýyamadýlar ve tümü ile anlamsýz
kaldýlar. Peki, o çeþmenin biçimi yine bir Osmanlý çeþme-
sinin çok kötü bir taklidi mi olmalýydý yoksa geçmiþten
bir haber getiren fakat  daha modern ve kullanýþlý bir çeþ-
me mi olmalýydý, bu da tartýþmaya deðer. 

Ýnsan vve eestetik

Ýnsan çirkin ile yaþayamaz Bazý insanlarýn öncelikleri di-
ðerlerine göre  güzelliklere biraz daha fazla yöneliktir. Ba-
zý insanlarýn talepleri ise öncelikli olarak biraz daha mad-
diyata dönüktür. Ümit ediyorum ve kendimi inandýrma-
ya çalýþýyorum ki toplum her kesimi ile katýldýðý genelde

kendine özgü bir estetik alan,
özelde de bir kent estetiði bu-
lacak. Kaç yýl sonra ben bile-
mem. Mesela Beykoz sahiline
indiðimde, karþý tarafta Mas-
lak üzerinde yükselen gökde-
lenlere bakýyorum. Bu yapýlar
topografya üzerine dikte et-
tikleri yeni oranlar ile bir baþ-
ka düzen kurmuþlardýr. Ve
artýk Boðaziçi medeniyetinin
kendi doðal ve dengeli oran-
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Bana göre kent ile ilgili düþünce üre-
timi ve buna dayalý eylemlerin tümü-
nü belediyelerden beklemek yanlýþtýr.
Bunu mahalle kahveleri, mahalle der-
nekleri veya bir semtin sakinleri dü-
þünecek, tartýþacak. Vardýklarý sonuç-
ta ise "o semt için ya da kent için ne-
ler yapýlabilirim"i bulacaklar. 

Estetik öyle ilginç
bir þey ki, bir takým
ruhsal problemleri-
nizi çözüyor. Ruhsal
dengenizi saðlýyor!
Ve sizi derinleþtiri-
yor, geliþtiriyor.



larýndan bahsetmek trajikomik bir hadisedir ve kuþkusuz
"dünyanýn incisi" nitelemesi ile anýlan Ýstanbul da bun-
dan nasibini almýþtýr.  Keþke onlar orada olmasaydý diyo-
rum. Ama onlar orada bir realite. Biz bu gökdelenleri Ýs-
tanbul silüetini bozmayacak bir yere koyabilirdik, koy-
madýk, koyamadýk. Týpký Haliç'in, Boðaz'ýn, Ýzmit Körfe-
zi'nin kýyýlarýna eriþim kolay olduðu için sanayi kurduðu-
muz gibi, gökedelenleri de Maslak'a, Levent'e inþa ettik.
Oraya yatýrým yapan bir kiþi çok uzun olmayan bir gele-
cekte  görüntü nasýl olur, burada nasýl yaþanýr gibi bir dü-
þünce taþýmýyor. Ama bunu bir dengeye sokmak lazým.

Nokta ooperasyonlarý

Türkiye'de estetik kaygýlarý ön plana alan kent yok ki bu-
na uygun bir kent yönetimi olsun. Kimse Ýstanbul, Edir-
ne, Bursa gibi kentlerde salt kentin güzelliði ile yaþanabi-
lir bir ortam oluþturmaya çalýþmýyor. Türkiye genel bir ký-
rýlma yaþýyor, bunun sonucu estetik alan bir fantezi veya
bir ütopya olarak algýlanýyor toplum tarafýndan. Þimdi
önemli olan rant elde etmek, kent yönetimi de bol bol
bundan nasibini alýyor. Hatta çok önemli bir kýrýlma ala-
ný olarak kavga burada veriliyor. O açýdan bakýldýðýnda
kent estetiði konusunda bahsettiðimiz þeyler bir hayal.
Sýrf  kent açýsýndan olaya yaklaþtýðýmýz zaman kimlik so-
runu ile karþý karþýya kalýyorsunuz. Bu genel anlamda ül-
kenin uygarlýk sorunsalýdýr, özel bir alan olarak da "han-
gi Ýstanbul veya kimin Ýstanbul'u" olarak ortaya çýkar. 

Þu anda kent estetiði konusunda ancak nokta operasyon-
larý yapabilirseniz yapacaksýnýz. Teker teker korunmasý
gerekenler belirlenecek ve onlar üzerinde çalýþmalar ya-
pýlacak. Yeni yorumlar ile kent estetiði sadece belli ve kü-
çük alanlarda ortaya konabilir diye düþünüyorum. Belli
bir süre sonunda bu korunan eserler, yeni yorumlar gele-
cek nesillere aktarýlacak. Onlar da belki korumaya devam
edecek, belki etmeyecek. Þu anda yapýlmasý gereken
önemli görülen bir eseri geleceðe taþýmaktan ibarettir. O
gelecekte, özgün ve uzlaþýlmýþ bir kimlik var olabilirse bu
eserler ve yorumlar o kuþaklara gerekli olabilir diyorum.

Batýlý toplumlarda kiþiler kazançlarýnýn önemli bir kýsmý-
ný gezmeye, okumaya diðer insanlarla olan iliþkilerine
ayýrýyor. Türkiye'de ise insanlar mobilyaya para verirken
kitaba para vermiyor. Bu o kentin insanýnýn derinliðini,
zenginliðini etkiliyor. Çünkü bu tip faaliyetlerle bir çok
boyut kazanýyorsunuz. Burada ekonomik güç tabii ki
önemli, ama bu güç estetik deðerlerin getirdiði katkýlarla
geliþemez ise kolayca bir yüke, hatta bir mahkumiyete
dönüþebiliyor.  Örneðin birçok aile ikamet ettiði dairenin
salonunda oturmuyor. Çünkü ancak misafir geldiðinde o
salon kullanýlýyor, onun dýþýnda aile minicik bir odaya tý-
kýlmýþ vaziyette ömrünü geçiriyor. Geniþ salon mekaný
imkanlara göre rahat, konforlu ve hatta bir takým estetik
hazlarý içerecek þekilde döþense ve hayat orada geçse o

insanlarýn çok baþka boyutlar ile bezenecekleri kuþkusuz.
Böyle yapmamakla kaybedilen ruhsal zenginlikten baþka
dar bir mekanda yaþamaktan dolayý bir de psikolojik bas-
ký oluyor bireylerin üzerinde. Bu farkýnda olunmadan ya-
þanan bir mahkumiyettir. Bir baþka küçük örneði de söy-
lemek isterim. Birey  yeni bir araba alýyor fakat  koltuklar-
daki naylon koruma kýlýflarýný çýkartmýyor. Burada insa-
nýn aklýna ister istemez þu soru takýlýyor, "koltuk insan-
dan daha mý önemli acaba?". Bunlar  bir tercih meselesi-
dir, salon mu önemli yaþamakta olduðumuz þu an mý? gi-
bi. Ancak kent estetiði kaygýsý duyanlarýn bu estetiði bu
insan dokusu ile gerçekleþtireceklerini de unutmamalarý
icap eder. Dolayýsýyla benim kentlerde önerebileceðim
çok basit bir husus var. Bir ev mi restore mi ediyorsunuz,
restore edin ama bunu ciddi yapýn, bir oda mý döþüyorsu-
nuz onu da ayný ciddiyet içinde döþeyin, bir kitap mý sa-
týn aldýnýz ona gerekli ilgiyi gösterin. Kýsacasý kendi bi-
reysel çevrenizden çýkarak, ait olduðunuz kimlik ve ev-
rensel veriler çerçevesinde yapýn bu iþleri. Çünkü yaptý-
ðýnýz bu iþler size daha sonra lazým olacak. 
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Ekonomi reddedilmeyecek bir ger-
çeklik, fakat hayat sadece ekonomi-
den mi ibaret?  Estetik öyle entera-
san bir þey ki, bir takým ruhsal prob-
lemlerinizi çözüyor. Sizin ruhsal
dengenizi saðlýyor. Bireyi ve toplu-
mu eðitiyor. 

Levent’te gökdelenler
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B
aðcýlar Belediyesi tarafýndan, belediyeye baðlý bir-
çok alanda devreye sokulan 'mahalle konaklarý'
hem silinmeye yüz tutmuþ deðerleri bizlere hatýrla-

týyor, hem de sosyal alanlarýn geniþlemesiyle vatandaþlar
arasýndaki etkileþimi artýrýyor. 
Konaklarda, kentlilik bilinci adýna yaþam boyu eðitim

baþlýðý altýnda doðanýn korunmasý, yaþamýn her anýnda
hijyen konularýnýn iþlenmesinin yaný sýra, bölge çocukla-
rýnýn ve kadýnlarýnýn yaþadýklarý kenti ve ülkeyi tanýma-
larý amacýyla çeþitli programlar düzenleniyor.
Sosyal kaynaþmanýn saðlandýðý, benzeri iliþkilerin geliþti-
ði bu programlar 12 ay boyunca devam ediyor ve tama-

Baðcýlar Belediyesi'nde 14 yýl önce Belediye Baþkaný Feyzullah Kýyýklýk tarafýndan te-
meli atýlan Mahalle Konaklarý ve Osmanlý'nýn 'Kahvehane'  sonrasýnda 'kýraathane'
kültürünü örnek alarak ilçede yaþayanlarýn sosyal anlamdaki ihtiyaçlarýna çaðdaþ ve
yararlý imkânlar sunabilen örnek  hizmet alaný oluþturuyor.

YEREL GELÝÞÝM

Katýlýmcý vve ddemokratik yyerel yyönetimin iilk
aþamasý

Osman Serkan Bozlaðan

"Baðcýlar
Mahalle

Konaklarý"
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men ücretsiz. Bu eðitimlerin yaygýn bir tanýtýmý yapýla-
rak, konular konunun uzmanlarý tarafýndan iþleniyor.
Kentlilik bilincinin oluþmasý adýna çocukluktan itibaren
hedef kitleler ihtiyaçlarý doðrultusunda eðitildiði gibi ka-
týlýmcý ve demokratik yerel yönetimin anlayýþýnýn yansý-
malarý "Baðcýlar Mahalle Konaklarý"nda görülüyor. 

22 mmahalleye 222 kkonak

Baðcýlar Belediyesi mahalle konaklarýnýn temel amacýný;
yaþadýðý bölgeyi tanýyan kiþilerin o bölgeye sahip çýkaca-
ðý anlayýþýyla, hizmeti halkýn ayaðýna götürmek olarak ta-
nýmlýyor. Bu çerçevede belediye tarafýndan inþa edilmiþ
konaklarda; Muhtarlýk, saðlýk ocaðý, kütüphane, spor sa-
lonlarý, meslek edindirme kurslarýnýn bir arada bulundu-
ðu mekânlar olarak göze çarpýyor ve bu mekânlara halkýn
yoðun bir ilgisi gözlemleniyor.

Osmanlý'nýn kkýraathane kkültürü

Mahalle Konaklarý fikrinin geliþimini yýllarýn Belediye
Baþkaný Feyzullah Kýyýklýk þöyle anlatýyor: "14 yýl önce
kurduðumuz mahalle konaklarýyla amacýmýz o bölgelerde
mahalle kültürünü oluþturmak, mahalle anlayýþýný geliþ-
tirmekti. Her mahalleye bu hizmeti taþýdýk. Sportif amaç-
lý da çalýþýyordu konaklarýmýz. Jimnastik salonlarýnda
aletli-aletsiz spor yapan haftalýk insan sayýsý 13 bin
500'lerde oluyordu. Orada o iþin uzmaný olan insanlarýn
gözetiminde binlerce kadýn, erkek, çocuk geliyor, her sa-
bah sporunu yapýyor ve gidiyordu. Konaklarýmýzda inter-
netimiz, kütüphanemiz bulunuyor. Oralarda haftanýn be-
lirli saatlerinde çeþitli konularda seminerler verilir, mes-
leki kurslar düzenlenir,  eðitime ek dersler verilir. Ýnsan-
lar yabancý dili oralarda öðrenebilirler ve sanatsal faali-
yetler yapabilirler.  Mahalle konaklarýyla asýl amacýmýz

Osmanlý'nýn kýraathane kültürünü yaþatmaktý. Ýþten çý-
kan insanýmýz evine giderken buraya uðrasýn, otursun,
konuþsun, kitabýný, gazetesini okusun, çayýný-kahvesini
içsin, günün yorgunluðunu atsýn, öyle evine gitsin. Bura-
lar problemlerin tespit edildiði yerler olsun istedik. Ma-
halle konaklarýný, muhtarlarýn vatandaþ ile oturup konu-
þacaðý, spor yapan, kurs gören insanlarýn bir arada oldu-
ðu, sevgi ve saygýnýn yeþerdiði, yerel güvenlik merkezi
haline gelerek sorunlarýn adliyeye gitmeden mahallelerde
çözüldüðü bir mekân olmasýný düþünerek gerçekleþtir-
dik."

Yaþam bboyu eeðitim kkonaklarý

Halk, Mahalle konaklarýndaki bu faaliyetlere büyük ilgi
gösteriyor. Söz gelimi konaklardaki kurslar kadýnlarýn
sosyal yaþama katýlmalarý açýsýndan büyük önem taþýyor.
Kadýnlar burada el becerilerini geliþtirip aile ekonomile-
rine katkýda bulunabiliyor.

Ýlçede; özel hastanelerin dýþýnda hiç bir resmi saðlýk ku-
ruluþunun bulunmamasý burada yaþayan dar gelirli hal-
kýn en büyük sorunu olarak göze çarparken bu eksiklik
Mahalle Konaklarýndaki saðlýk ocaklarý ile giderilmeye
çalýþýlýyor. Sunulan saðlýk hizmetleri ile acil durumlar gi-
derilerek, hastanelerdeki yýðýlmalarýn önüne geçiliyor. 

Mahalle Konaklarý'nda, Halk Eðitim Müdürlüðü'ne ve Ýs-
tanbul Büyükþehir Belediyesi'ne kurs yerleri tahsis ede-
rek bölgede yaþayan halka, okuma -yazma kurslarý açýldý.
Bugüne kadar okuma-yazma kurslarýna devam eden 3 bin
kiþiye de sertifikalarý verildi. Ayrýca Mahalle Konaklarý ve
Baðcýlar Kültür Merkezi'nde yaptýrýlan kütüphaneler öð-
rencilerin ve halkýn faydalanabileceði bir kültür hizmeti
olarak göze çarpýyor.

Kondisyon ssalonlarý, kkütüphaneler…

Yaþlýsýyla, genciyle boþ vakitlerini spor yaparak geçir-
mek isteyen Baðcýlar halký konaklardaki spor salonlarýn-
dan istifade ediyor ve böylece kahve köþelerinden kur-
tulduklarýný mahallelerinde böyle hizmet veren yerlerin
olmasýndan büyük memnuniyet duyduklarýný belirtiyor-
lar.

Mahalle Konaklarý’nda muhtarlar da özgün kimliklerini
kazanarak, huzur ortamý içerisinde vatandaþa hizmet edi-
yorlar.

Mahalle Konaklarý, vatandaþýndan muhtarýna, ilçede ya-
þayanlarýn sosyal anlamdaki ihtiyaçlarýna çaðdaþ ve ya-
rarlý imkânlar verebilen örnek  hizmet alaný oluþturarak,
katýlýmcý ve demokratik yerel yönetimin birinci basamaðý
olarak göze çarpýyor. 

Mahalle Konaklarý’ndaki saðlýk ocak-
larýnda halkýn ihtiyacýný en iyi þekil-
de karþýlanmaya çalýþýlýyor.
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TEKNOLOJi

B
ursa Nilüfer Belediye Baþkaný Mustafa Bozbey in-
ternet sitesi üzerinden ilettiði mesajýnda þöyle di-
yor; "Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olan ve 'sa-

nayi kenti' kimliðiyle yoðun göç alan Bursa'nýn en yeni
yerleþim yeri olan Nilüfer, hem planlý bir bölge, hem de
toplu konut bölgesi olmasý nedeniyle Bursa'nýn cazibe
merkezidir. Batý yönünde büyüyen Bursa'ya kucak açan
ve 'Bursa'nýn yeni yüzü' olarak anýlan Nilüfer, çaðdaþ bir
kent kimliði ve çaðdaþ belediyecilik hizmetleriyle tüm
Türkiye'ye örnek olabilecek niteliktedir."

Bursa Nilüfer Belediyesi'ne ait www.nilufer-bld.gov.tr ad-
resi þeffaf yönetim anlayýþýna göre tasarlanmýþ ve donatýl-
mýþ. Yapýlan hizmetlerin yaný sýra uzun vadede planla-
nan proje bilgilerinin yer aldýðý site oldukça kullanýþlý.
Nilüfer Belediyesi hakkýnda aradýðýnýz her þeyi ve beledi-
yede yapmak istediðiniz pek çok iþlemi sanal ortamda

anýnda yapabiliyorsunuz. Kent rehberi, ihale duyurularý,
yerel haberleri yakýndan takip etmek isteyenler için me-
nü seçenekleri mevcut. Dikkate deðer diðer bir uygulama
ise Belediye Baþkaný Mustafa Bozbey'in ofisinde bulunan
tam zamanlý kamera sisteminin varlýðý. Kamera sayesinde
baþkanýn odasýný canlý olarak izlemeniz mümkün. Nilüfer
ve Yaþam menüsü altýnda kentte bulunan nöbetçi eczane-
lerden, "Tüpüm bitti, tüpçünün numarasý kaçtý?" sorunu-
zun cevabýna kadar sosyal yaþamda karþýnýza çýkacak
problemlere çözüm üretilmiþ. Bir de Hizmetlerimiz ve
Projelerimiz butonu altýnda geleceðin Nilüfer'i diye bir
baþlýk var ki hem Nilüferlilerin hem de belediyecilikle
uzaktan yakýndan ilgilenen herkesin girip incelemesi ge-
reken bir sayfa. Toplam 22 adet projenin tanýtýldýðý sayfa-
da herkesin hayalini kurduðu þehircilik anlayýþýna paralel
bir bakýþ açýsý var. 

Osman Serkan Bozlaðan

Nilüfer BBelediyesi’nde

Ýnternet ÜÜzerinden ÞÞeffaflýk
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Karasu BBelediyesi ((Adapazarý) www.sakaryakarasu.bel.tr

Limandere BBelediyesi ((Adapazarý) www.limandere54.bel.tr

Ayvalýk BBelediyesi ((Balýkesir) www.ayvalik.bel.tr

Gönen BBelediyesi ((Balýkesir) www.balikesirgonen.bel.tr

Osmaneli BBelediyesi ((Bilecik) www.osmaneli.bel.tr

Çaltý BBelediyesi ((Bilecik) www.calti.bel.tr

Nilüfer BBelediyesi ((Bursa) www.nilufer-bld.gov.tr

Yýldýrým BBelediyesi ((Bursa) www.yildirim.bel.tr

Bozcaada BBelediyesi ((Çanakkale) www.bozcaada.gov.tr

Gökçeada BBelediyesi ((Çanakkale) www.gokceada17.bel.tr

Havsa  BBelediyesi ((Edirne) www.havsa.bel.tr

Uzunköprü BBelediyesi ((Edirne) www.uzunkopru.bel.tr

Avcýlar BBelediyesi ((Ýstanbul) www.avcilar.bel.tr

Büyükçekmece BBelediyesi ((Ýstanbul) www.bcekmece.bel.tr

Babaeski BBelediyesi ((Kýrklareli) www.babaeski.bel.tr

Vize BBelediyesi ((Kýrklareli) www.vize.gen.tr

Bekirpaþa BBelediyesi ((Kocaeli) www.kocaelibekirpasa.bel.tr

Gölcük BBelediyesi ((Kocaeli) www.golcuk.bel.tr

Çorlu BBelediyesi ((Tekirdað) www.corlu.bel.tr

Saray BBelediyesi ((Tekirdað) www.saray.bel.tr

Altýnova BBelediyesi ((Yalova) www.altinova.bel.tr

Armutlu BBelediyesi ((Yalova) www.armutlu.bel.tr

Bazý MMBBB ÜÜyelerinin

Ýnternet AAdresleri
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DÜNYADAN

D
ünya nüfusu giderek yaþlanýyor. Bununla birlikte
yaþlýlar için yapýlan proje ve yatýrýmlar da giderek
artýyor. Daha iyi koþullarda daha mutlu bireylerin

oluþmasý için yapýlan yatýrýmlar da yaþlýlara da gereken
özen gösteriliyor. Dünyadaki uygulamalardan da bunu
anlamak mümkün. Nitekim Tokyo'da uygulanan ve
MBB’nin yurtdýþýndaki baþarýlý yerel hizmetleri yakýndan
görmek amacýyla düzenlediði yurtdýþý temas ve inceleme
programý çerçevesinde bu kenti ziyareti sýrasýnda daha
yakýndan inceleme fýrsatý bulduðu "Evde yaþlý bakýmý"
bunun en güzel örneklerinden. Benzer bir uygulamanýn
Ýstanbul Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nda da yürütüldü-
ðünü de belirtmek gerekiyor. Bu noktada hem Tokyo'yu
MBB’nin temas programýnda ziyaret ederek uygulamayý
farklý bir coðrafyada inceleme fýrsatý bulan Kocaeli Saðlýk
ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý yetkilisi Yýlmaz
Oktay ve Darülaceze'de benzer bir uygulamayý yapan Ýs-
tanbul Saðlýk Ýþleri Daire Baþkaný Mehmet Yýldýrým'ýn gö-
rüþlerini aldýk.

Kocaeli SSaðlýk vve SSosyal HHizmetler DDaire
Baþkanlýðý yyetkilisi YYýlmaz OOktay:

"Evde yyaþlý bbakým hhizmeti ddaha
mutlu bbir hhasta pportföyü
oluþturuyor."
Tokyo Valiliði'nden aldýðýmýz davet üzerine ekibimizden
bir heyet oluþturarak toplantý ve brifinge katýldýk. Top-
lantýda konuþulan iki konu baþlýðý þöyleydi: "Yaþlý Bakým
Hizmetleri", "Þehir içi trafik düzeni saðlanmasý."

Bu iki konudan özellikle "evde veya sabit merkezlerde
hasta ve yaþlý bakým hizmetleri" ilgimizi çeken ve ilgilen-
diðimiz konu oldu. Bu konularla ilgili karþýlýklý bilgi, ve-
ri, görüþ ve tecrübe aktarýmý yapýldý. 

Bu veri aktarýmýnda Tokyo'da 20 yýl önce yaþlýlara yöne-
lik bakým hizmeti (Saðlýk+Sosyal Destek) 5 merkezde

hizmet alýmý þeklinde sözleþmeli olarak baþlatýlmýþ. 5 yýl
önceye kadar da devam ettirilmiþtir. Bu sürenin sonunda
yapýlan analiz sonuçlarýnda kiþi baþýna yaklaþýk 6.000
dolar gibi ekonomik olarak oldukça yüklü bir giderin ay-
rýldýðý ve de hastalarýn psikolojik olarak bulunduklarý or-
tamda eski yaþadýklarý çevreden daha mutsuz olduklarý
tespit edilmiþtir. 

Bu verilerden sonra hem ekonomik olarak daha uygun
hem de hasta psikolojisine olumlu katký saðlayabilecek
"Mobil evde bakým hizmetleri" projesini iþler hale getir-
miþlerdir. Bu hizmet ise kiþi baþý maliyeti 2.000 dolara
kadar düþürmüþ. Ayrýca yaþlý ve hastalarýn daha mutlu
olduklarý saptanmýþtýr. Bu amaçla sözleþmesi biten sabit
yaþlý bakým merkezleri ile tekrar sözleþme yapýlmamýþ
evde bakým hizmetlerine yönelim artýrýlmýþtýr.

Sonuç olarak "Mobil evde bakým hizmeti"nin daha eko-
nomik olduðu ve daha mutlu bir hasta portföyü oluþtur-
duðu, bu nedenle de bu hizmetin devam etmesi gerekli-
liði kararýna varýlmýþtýr. 

Tokyo vve ÝÝstanbul ÖÖrneði iile

Evde YYaþlý BBakýmý

Aynur Þenol / Fotoðraflar: Abbas Ulu
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ÝBB DDarülaceze MMüdürü TTayfun KKarali

“Yaþam EEvlerinin ççýkýþ nnoktasý
sosyal yyapý”
Biz herhangi bir bakým merkezi ve ihtiyaç sahiplerine ba-
kan herhangi bir yer olarak görmüyoruz kendimizi. Biz
övündüðümüz, bizi Avrupa Birliði'ne taþýyacaðýna inan-
dýðýmýz genç nüfusumuzun 15-20 yýl sonra yaþlý nüfus
olarak karþýmýza geldiðinde hazýrlýksýz bir ülke olamama-
sý için çýrpýnan bir kurumuz. Mevzuatlarýyla, standartla-
rýyla, bakým elemanlarýnýn niteliðiyle, bakým metotlarýy-
la. Biz o anlamda bu sektörde belirleyici olmak gibi bir id-
dia peþindeyiz. Yaþlý bakým evlerimiz yani 'Yaþam Evle-
ri'miz bizim sorumluluðumuzun çok ufacýk parçalarýn-
dan bir tanesi. Biz Türkiye'nin kendi ihtiyacýna yönelik
kendi modelini geliþtirmesi mecburiyetinde olduðuna
inanýyoruz. Mesela batýda yaþlý bakýmý konusunda mü-
kemmel tesisler yapýldýðýný, her türlü konforun saðlandý-
ðýný görürsünüz. Ama bunlarýn hepsi þehrin dýþýnda, ya-
þamýn dýþýnda yapýlardýr. Ama orada ki böyle bir modeli
alýp siz Türkiye'ye birebir getirdiðinizde hiçbir þekilde bu
topluma uyduramazsýnýz.

Kayýþdaðý Darülaceze Kampusu belki de Türkiye'nin en
büyük yaþlý bakým merkezi.  Düþünün burada 50-60 sene
bir yerde, bir mahallede yaþamýþ bir insaný alýp getiriyor-
sunuz onu buraya getiriyorsunuz. Onun için burasý ceza-
evi gibi olur, kimseyi tanýmýyor, kimseyi bilmiyor. Hele
bir de kendi bireysel hareket kabiliyeti çok fazla deðilse
bildiðiniz bir cezaevidir onun için burasý. Ve ne yaparsa-
nýz yapýn mutlu ettirebileceðiniz bir yer deðildir. Ýþte 'Ya-
þam Evleri'nin esas felsefesi bu olmakla beraber, Darüla-
ceze þartlarýna haiz olan yani bakacak kimsesi olmayan,
aç-açýkta olan, kendi yaþamsal ihtiyaçlarýný gideremeyen
ihtiyaç sahibi insanlar bu evlerde yer alýyor. Bu fonksiyo-
nunuzla örtüþen nitelikte olan insanlara onlarý buraya ha-
pishaneye çevirmemek adýna kendi sosyal çevrelerinde
evler tutarak bakmaya baþladýk. Mesela 3 yaþlýmýzý onla-
rýn yaþamlarýna uygun, giriþ katlarýnda veya asansörlü bir
binada, saðlýk merkezlerine yakýn, ulaþýmýn kolay olduðu
yerlerde bir eve yerleþtirdik. Belli bir destek de biz veri-
yoruz; temizlik, tesisat, boya vb. Yani iþin baþlangýcý sos-
yal boyuttur. Hedefi insanlarý mutlu etmek olan bir pro-
jedir bu. Ama arkasýndaki diðer verileri de incelediðiniz-
de çok daha avantajlý bir proje. 

Bir mahallede, oranýn halkýyla bire bir temas ederek yaþý-
yorlar. Ve biz orada oranýn öðretmeniyle, imamýyla, muh-
tarýyla, esnafýyla iletiþim kurabilmelerini saðlýyoruz. Böy-
lece komþuluk iliþkisini güçlendiriyoruz. 

Yaþam Evlerinin en önemli baþka bir boyutu da maliyet
boyutu. Bu kampusda maliyetlerimiz yüksek, çünkü çok
ciddi riskli gruplara hizmet ediyoruz. Yani 24 saat aralýk-

sýz hizmet vermemiz gereken bir insan profili var. Yata-
lak, siz yemek vermeseniz, altýný temizlemeseniz yaþamý-
ný sürdüremez. Hatta her 20 dakika da bir yattýðý yeri çe-
virmezseniz sýrt yaralarý oluþabilir. Bu dünyanýn her ye-
rinde çok maliyetli.

Ýþte bu maliyeti azaltabilmenin en önemli kilit noktala-
rýndan bir tanesi yine 'Yaþam Evleri.' Bizim yaþam evle-
rinde bir sakine yaptýðýmýz maliyetle burada baktýðýmýz
maliyet arasýnda minimum 3'te 2'lik bir tasarruf var. Üçte
biri maliyetine biz mahallelerde bakýyoruz. Bu bizim iþ-
letme maliyetimizi ciddi þekilde azaltan bir iþ. 

Bu projenin pilot uygulamasý geçtiðimiz yýl baþladý. Ge-
çen yýl 6 evimiz vardý, þu anda 12 Yaþam Evi sakinlerini
aðýrlýyor. Bu sayý 22 oluyor yakýn zamanda. Düzenleme-
lerini bitirdiðimiz 10 evimiz daha hizmete açýlýyor. O ev-
lerde yaþayacak kiþiler de belirlenmiþ durumda. 

Ýlk etapta içeriden eþleþtirmeler yaptýk. Þimdi yeni gelen
baþvurularý da bu kriterlere göre deðerlendiriyoruz. Þu
anda içeride olup da Yaþam Evlerine çýkacak olan bir, iki
sakinimiz var. 

Kendi bakýmlarýný kendileri yapabilecek kiþiler Yaþam
Evlerinde kalýyor. Ev sakinlerinin kendi aralarýnda iþ pay-
laþýmlarý oluyor. Biri yemek yapýyorsa, diðeri temizlikle
ilgileniyor. Ama tabi bu tip iþler göremiyorlarsa ona göre
de bir hizmet saðlýyoruz. Bunun dýþýnda takip altýnda ol-
masýný gerektiren bir rahatsýzlýðý varsa, belirlenen peri-
yotlara göre ziyaret edip kontrollerini gerçekleþtiriyoruz.
Ýlaçlarýný, erzaklarýný temin ediyoruz.

Mesela Beþiktaþ'ta ki evimizde bir sakinimiz saat akþam
10'dan sonra, Beþiktaþ Ýskelesi'nde bilet satar. Kendine
harçlýk çýkarmak için. Mesela Ümraniye'de bir evimiz
var. O evde sanatsal kabiliyeti olanlarý bir araya getirdik.
Ressam o sakinlerimiz. Çoðu resim yapýyor evde. 

ÝBB Darülaceze 
Müdürü Tayfun Karali
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SANAT

Kübra DEMÝR 

Ý
stanbul Kültür Sanat Vakfý tarafýndan düzenlenen ve
Borusan Holding'in sponsorluðunu üstlendiði Ulusla-
rarasý Müzik Festivali 2-30 Haziran tarihleri arasýnda

gerçekleþti. Birçok yerli ve yabancý sanatçýyý aðýrlayan
festival 35. yýlýna özel programlarda Ýstanbullularla bira-
raya geldi.

Müzik FFestivali’nde ttoplam 223 eetkinlik

35. Uluslararasý Ýstanbul Müzik Festivali'nde bu yýl, 9
senfoni ve oda orkestrasý, 9 oda müziði,  2 resital, 2 koro

ve 1 klasik Osmanlý müziði olmak üzere toplam 23 etkin-
lik yer aldý.

35. Uluslararasý Müzik Festivali’ne ev sahipliði yapan
mekânlar, Aya Ýrini Müzesi, Atatürk Kültür Merkezi, Es-
ma Sultan Yalýsý ve Bulgar Kilisesi oldu.

Müzik FFestivaline yyakýn bbakýþ

Her yýl olduðu gibi Haziran ayýnýn çok konuþulan etkin-
liklerinden biri olmayý baþaran 35. Uluslararasý Ýstanbul
Müzik Festivali farklý müzik kültüründen birçok insaný

Uluslararasý ÝÝstanbul MMüzik FFestivali
35 YYaþýnda!
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biraraya getirdi. Festivalde öne çýkan isimlerden biri Bo-
rusan Ýstanbul Filarmoni Orkestrasý eþliðinde konser ve-
recek olan, dünya opera sahnelerinin vazgeçilmezi sopra-
no Angela Gheorghiu oldu. Ýstanbullu sanatseverlerin ya-
kýndan tanýdýðý Jordi Savall ve topluluðu Hespérion XXI
öne çýkan diðerleri oldu.

Roby Lakatos ve Topluluðu'nun konseri, Altýn Küre ödül-

lü aktör Klaus Maria Brandauer ile yaratýcý kemancý Da-

niel Hope'u buluþturan "Özgürlüðün Peþinde" adlý proje

ve Borusan Holding sponsorluðunda genç ve baþarýlý Ýn-

giliz þef Joseph Wolfe yönetimindeki Borusan Oda Or-

kestrasý'nýn genç çellist Çað Erçað'a eþlik ettiði konser

Festival'in en güzel etkinliklerinden biri oldu.

Kocaeli'nde KKonservatuar ÖÖðrencilerinden

Türkü GGecesi

Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Konservatuarý
Türk Halk Müziði Uygulama Topluluðu öð-
rencileri yýl sonu konserlerini Süleyman De-
mirel Kültür Merkezi’nde 8 Haziran’da ger-
çekleþtirdi.

K
ocaeli Büyükþehir Belediyesi Konservatuarý Türk
Halk Müziði Uygulama Topluluðu’nun her yýl ara-
lýksýz olarak düzenlemiþ olduðu yýlsonu konseri

bu yýl Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleþti.
Konseri en ön sýralarda izleyen isimler Kocaeli Büyükþe-
hir Belediyesi Genel Sekreter Yardýmcýsý Dr. Mustafa Çö-

poðlu, Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkaný Sait Karaçor-

lu ve Kültür Müdürü Nebi Güdük oldu. 

Eski ÖÖðrenci, YYeni HHoca

Konserin bir diðer ilgi çekici yönü uygulama topluluðu-

nun eski öðrencisi bugünün hocasý Murat Kaya'nýn

konseri yönetmesi oldu. Eski öðrenci yeni hoca öðretim

üyesi Murat Kaya baþarýlý bir þekilde konsere baþkanlýk

yaptý.

Son üç yýldýr Echo Klasik Ödülü’nü alan Ýngiliz kemancý Da-
niel Hope ve yedi müzisyenin sahneye koyduðu Özgürlüðün
Peþinde Projesi izleyenlerden büyük alkýþ aldý.



Ýstanbul'da TTataristan
Kültür GGünleri

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi-Tataristan
Kültür Bakanlýðý iþbirliði ile düzenlenen Ta-
taristan Kültür Etkinlikleri, 7-10 Haziran ta-
rihleri arasýnda gerçekleþti. 

Ý
stanbul Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler

Daire Baþkanlýðý Kültür Müdürlüðü tarafýndan dü-

zenlenen ve Kültür A.Þ ve Tataristan Kültür Bakanlý-

ðý ile ortaklaþa organize edilen Tataristan Kültür Günleri

7-10 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþti. Tataristan'ýn

renkli, canlý, dinamik kültür yapýsýný Ýstanbullulara ya-

þatmak amacý ile düzenlenen etkinlikler Taksim, Sulta-

nahmet Meydaný ve Cemal Reþit Rey Konser Salonu’nda

sanatseverlerle buluþtu. 

Barýþ mmesajlarý ddikkat ççekti
Etkinliklerin tümünün ücretsiz olduðu ve Tatar folklor
gösterilerinin, danslarýnýn ve el sanatlarý çeþitli örnekleri
ile renklenen  kültür günleri Tataristan Devlet Dans Top-
luluðu’nun açýk hava gösterisi ile 7 Haziran Perþembe gü-
nü baþladý. Ýzleyenlerden büyük alkýþ alan ve beðeni top-
layan dans topluluðu coþkulu halk þarkýlarý eþliðinde yap-
týklarý danslarý ile dikkat çekti. Ertesi günü düzenlenen
"Göç Eden Tomarlar-Haberler" Karma sergisi ile Tatar mil-
li kostümlerinden ve el sanatlarýndan oluþan karma sergi
açýldý ve barýþ mesajlarý verildi. Serginin ardýndan Cemal
Reþit Rey Konser Salonu’nda verilen La Primera Oda Or-
kestrasý Konseri sanatseverlerin büyük beðenisini topladý.
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Ýstanbul ile Köln þehirleri arasýnda imzalan
kardeþ þehir anlaþmasýnýn ardýndan gelen
kültür günleri tüm hýzýyla devam ediyor.
Köln'de düzenlenen Ýstanbul Kültür Günleri-
nin ardýndan Ýstanbul'da da 2-4 Haziran ta-
rihleri arasýnda Köln Kültür Günleri kutlandý. 

Ý
stanbul ve Köln þehirlerinin imzalamýþ olduðu kar-
deþ kent anlaþmasýnýn 10. yýlý birçok etkinlikle kut-
landý. Köln'de ve Ýstanbul'da kültür ve sanat adýna

birçok etkinlik düzenlendi. Ýlk önce Köln'de düzenlenen
Ýstanbul Kültür Günleri ardýndan Ýstanbul'da 2-4 Haziran
tarihleri arasýnda Köln Kültür Günleri sanatseverlerden
büyük beðeni topladý. 

Köln Belediye Baþkaný Fritz Schramma ile Ýstanbul Bü-
yükþehir Belediyesi Kadir Topbaþ'ýn açýlýþýný yaptýðý kül-
tür günlerinin ilk gününde Gürzenich- Assemblesi konse-
ri düzenlendi. 3 Haziran günü Gülhane Parký’nda dostluk
fidaný dikme töreninden sonra programda diðer çeþitli et-
kinlikler sergilendi. 

Ýki KKardeþ ÞÞehirden,
Kültür GGünleri

Köln
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Tekirdað KKiraz
Festivali

Tekirdað'da her yýl aralýksýz olarak kutlanan
Kiraz Festivali bu yýl 43 yaþýnda! Ýlk defa
1962'de "Kiraz Cümbüþü" adý altýnda kutlan-
maya baþlayan Kiraz Festivali bu yýl da deði-
þik görüntülere ev sahipliði yaptý. 

T
ekirdað'da eðlencenin, fener alaylarýnýn, sergilerin
ve gece konserlerinin bir araya geldiði kiraz festi-
vali bu yýl artan bir coþku ile 13- 19 Haziran tarih-

leri arasýnda 43. yýlýný kutladý. 

43. Kiraz Festivali her yýl olduðu gibi deðiþik ve birbi-
rinden eðlenceli, düþündürücü kültür sanat faaliyetle-

rine ev sahipliði yaptý. Mehter takýmý, halk oyunlarý
gösterileri ve fotoðraf sergileri festivalde yer alanlar-
dan sadece bir kaçý oldu. Bunlarýn yanýnda þenlik kap-
samýnda sokak basketbol turnuvalarý ve Marmara Yel-
ken Þampiyonasý yapýldý. Yarýþmanýn ardýndan kaza-
nanlara ödülleri verildi.

Gece konserlerinde ise Cüneyt Tek, Seda Sayan, Ýbrahim
Erkal, Zara, Sertap Erener ve Metin Þentürk gibi ünlü
isimler yer aldý.

Çanakkale'de TTroia
Festivali AAfiþ YYarýþmasý

Çanakkale'de her yýl kutlanan Uluslararasý
Troia Festivali öncesinde Çanakkale Beledi-
yesi tarafýndan 44.Uluslararasý Troia Festiva-
li Afiþ Yarýþmasý düzenlendi. Mayýs ayýnda
yapýlan yarýþmada Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi öðrencisi Levent Yýlmaz birinci-
liðe layýk görüldü.

K
ültürün, sanatýn ve en önemlisi barýþýn kenti Ça-
nakkale, Aðustos ayý içerisinde büyük bir festivale
hazýrlanýyor. Uluslararasý Troia Festivali 44 yaþýna

giriyor. Festival her yýl Çanakkaleliler baþta olmak üzere
Türkiye'nin deðiþik bölgelerinden birçok ismi misafir edi-
yor. Festival öncesinde Çanakkale Belediyesi tarafýndan
düzenlenen Afiþ Yarýþmasýnda 28 Mayýs tarihinde sonuç-
landý. Deðerli isimlerin yer aldýðý jüri heyeti On sekiz
Mart Üniversitesi öðrencisi Levent Yýlmaz'ý birinciliðe la-
yýk gördü. Ödül töreninin ise 10 Aðustos 2007 tarihinde
yapýlmasý planlanýyor. 
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Geleneksel MMerkez
Efendi TTýp FFestivali
Zeytinburnu Belediyesi tarafýndan bu yýl 8.si
düzenlenen Geleneksel Merkez Efendi Týp
Festivali Haziran ayýnda gerçekleþti. Zeytin-
burnu Belediye Baþkaný Murat Aydýn yaptýðý
konuþmada, hedeflerinin týp alanýndaki yeni-
likleri ve geliþmeleri sadece Türkiye’de deðil
uluslararasý arenada da temsil etmek olduðu-
nu söyledi.

Z
eytinburnu Belediyesi tarafýndan düzenlenen 8.
Merkez Efendi Týp Festivali Haziran’da Merkez Ca-
mii Külliyesi’nde yapýlan törenle baþladý. Törene

katýlanlara mesir macunu daðýtýldý.  Törene vatandaþlarýn
yanýnda birçok önemli sima da katýldý. Baþta Ýstanbul Bü-
yükþehir Belediyesi Meclisi Baþkan Vekili Ahmet Sela-
met olmak üzere Zeytinburnu Belediye Baþkaný Murat
Aydýn ve AK Parti Ýstanbul Ýl Baþkaný Aziz Babuþçu en
ön sýralarda yer alan isimler oldu. 

Zeytinburnu Belediye Baþkaný Murat Aydýn ve Ýstanbul
Büyükþehir Belediye Meclisi Baþkan Vekili Ahmet Sela-
met yaptýklarý konuþmada Ýstanbul'un kültürel özellikle-
rine ve Merkez Efendi gibi þifa daðýtan insanlarýn unutul-

mamasý gerektiðine deðindiler. Asýl önemli olanýn kültü-
rel zenginliklerimizi geleceðe taþýmak olduðunu söyleyen
ve bu noktada Ýstanbul'un Türkiye’deki önemine deðinen
Aydýn ve Selamet festivalde düzenlenen etkinliklerle hal-
kýn birlik ve beraberlik duygularýnýn da arttýðýndan bah-
settiler.

Hedef, AAvrupa'nýn aalternatif ttýp mmerkezi ool-
mak!
Zeytinburnu Belediye Baþkaný Murat Aydýn yaptýðý ko-
nuþmada hedeflerinin Türkiye ile sýnýrlý olmadýðýný ayný
zamanda Avrupa'nýn da en iyi alternatif týp merkezi ol-
mak olduðunu belirtti. Zeytinburnu'nun adeta geleneksel
týbbýn hayat bulduðu bir bölge olduðunu sözlerine ekle-
yen Aydýn geleneksel týp festivali ile halkýn ilgisini çek-
meye çalýþtýklarýný belirtti.

Prof. DDr. AAli HHaydar aanýsýna…
Festival adý altýn-
da gerçekleþtiri-
len toplantýlar Os-
manlý döneminde
ki týp uygulamala-
rý alanýnda yaptýðý
araþtýrmalarla bi-
linen ve 2006 yý-
lýnda vefat eden
Prof. Dr. Ali Hay-
dar anýsýna dü-
zenlendi.

Balýkesir'de KKültür vve
Turizm FFestivali

Bandýrma Kuþ Cenneti ve Kuþ Gölü’nün kar-
þý karþýya kaldýðý sorunlarý dile getirebilmeye
ve bu doðrultuda çeþitli etkinlikler düzenle-
yerek insanlarýn dikkatini çekmeye çalýþan
Uluslararasý Bandýrma Kuþ Cenneti Kültür ve
Turizm Festivali, gerçekleþti.

H
er yýl deðiþik görüntülere ev sahipliði yapan Ulus-
lararasý Bandýrma Kuþ Cenneti ve Turizm Festiva-
li Haziran ayýnýn ilk haftasýnda kutlandý. 1987 yý-

lýndan beri yapýlan festivalle Bandýrma Kuþ Cenneti ve
Kuþ Gölü’nün karþý karþýya kaldýðý sorunlarý dile getire-

bilmek ve bunu tüm kamuoyuna duyurabilmek amaçla-
nýyor.

Festivalde RRenkli GGörüntüler

Bu yýl ki uluslarasý Bandýrma Kuþ Cenneti Kültür ve Tu-
rizm Festivali yine renkli görüntülere sahne oldu. Bilim-
sel toplantýlar ve kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde
eðlence programlarý Balýkesirlilerle buluþtu. Mahsun
Kýrmýzýgül, Sümer Ezgü, Hülya Polat, Nev, Emre Altuð
ve Muazzez Ersoy festivalde öne çýkan isimler oldu. 
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Uluslararasý  III. KKent
ve SSaðlýk SSempozyumu

Bursa Nilüfer Belediyesi 7-8 Haziran tarihleri
arasýnda iki gün süren uluslararasý bir sem-
pozyuma ev sahipliði yaptý. Uludað Üniversi-
tesi ile Nilüfer Belediyesi’nin ortaklaþa dü-
zenlediði sempozyumun bu yýl ikincisi ger-
çekleþti.   

Ü
niversite sanayi iþbirliði çerçevesinde yapýlan or-
ganizasyonlardan bir tanesi de Kent ve Saðlýk
Sempozyumu. Uludað Üniversitesi ile Nilüfer Be-

lediyesi’nin birlikte organizasyonunu yaptýðý ve bu yýl
ikincisi düzenlenen Kent ve Saðlýk Sempozyumu uzman
isimlerin katýlýmý ile büyük ses getirdi. 

Sempozyumdan kkýsa nnotlar

Nilüfer Belediyesi Uður Mumcu Etkinlik Salonu’nda ger-
çekleþtirilen sempozyumda  "Saðlýklý Kent Planlama Kav-
ramý", "Küba'da Genel Kent Planlama Anlayýþý, Saðlýk
Hizmetlerinin Mekânsal Örgütlenmesi ve Havana Tarihi
Kent Merkezi Dönüþüm Modeli", “Bir Saðlýklý Kent Plan-
lama Arayýþý; Gülsuyu ve Gülensu Mahalleleri Yerinden

Dönüþüm Projesi”, Dayanýþmacý Planlama Atölyesi Dene-
yimleri", "Bir Toprak Ýki Sistem; Uluslar arasý Mimarlýk
Yarýþmasý Birincisi: Ayn Hawd Filistin Köyü Ýçin Mekân-
sal Adalet", "Kentsel Saðlýklaþtýrmada Lüleburgaz Örne-
ði", "Berlin'de Ekolojik Planlama Çalýþmalarý, Eko-Sis-
temin Saðlanmasý ve Sürdürülebilirliði", "Beyrut Savaþ
Sonrasý Yeniden Ýmar Projesi", "Küreselleþmenin Saðlýklý
Kent Planlamaya Etkisi: Ýstanbul Örneði", "Saðlýklý Kent
Planma Açýsýndan Bursa", "Saðlýklý Kent Planlamada
Kentlilerin, Kent Yöneticilerinin, Meslek Örgütlerinin ve
Üniversitelerin Rolü" baþlýklý oturumlar gerçekleþtirildi.

Özürlüler iiçin bbir pplatform
oluþturuldu!

Tüm Bursalýlarýn davet edildiði sempozyumda özürlü va-
tandaþlarýn isteklerini ve þikayetlerini dile getirebildikle-
ri bir platform düzenlendi. Platform özürlü vatandaþlarýn
nasýl bir kentte yaþamak istediklerinden saðlýklý bir kent-
ten beklentilerine kadar geniþ bir yelpazede birçok soru-
ya yanýt arandý.

Bursa'da DDoðal vve
Saðlýklý YYaþam
Festivali
Bursa'nýn ilk doðal ve saðlýklý yaþam festivali
26 -27 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþti.
2000 yýlýndan beri Festival A.Þ tarafýndan
düzenlenen Naturel Festivali’nin amacý doðal
ve saðlýklý yaþam konusunda toplumun bi-
linçlenmesini saðlamak.

S
aðlýklý yaþam adýna gerçekleþtirilen Naturel Festi-

vali bugüne kadar Ýstanbul, Ankara ve Bursa'da

birçok kez düzenlendi. En son olarak Bursa'da 26

ve 27 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen saðlýklý ya-

þam festivali tüketicilerin alýþkanlýklarýný deðiþtirerek do-

ðaya yönelmelerini saðlamak amacýnda! Festivalde dün-

ya ölçeðinde doðal yaþamý olumlu veya olumsuz etkile-

yen koþullar üzerinde de duruldu.

Tamamlayýcý ttýp yyöntemleri, eekolojik ttarým,
organik ggýdalar vve ddiðerleri…

Yükselen bir deðer olarak literatürde yer alan Saðlýklý Ya-

þam Festivali’nde üzerinde durulan konular þu þekilde sý-

ralandý: tamamlayýcý týp yöntemleri, ekolojik tarým ve ya-

þam, organik gýdalar ve saðlýklý beslenme, þifalý bitkiler,

saðlýk turizmi, doða sporlarý, kiþisel geliþim ve günlük ya-

þama yansýyan her türlü doðal ürün festivalde yerini aldý. 

Bursa'da düzenlenen festival ayrý bir özelliði ile de dikkat

çekti. Bu yýl ilk defa Naturel Beden, Zihin ve Ruh Saðlýðý

Festivali açýkhava festivali þeklinde gerçekleþti.
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Birlik’ten
Haberler

Birlik MMeclisi
2007 YYýlý
I. OOlaðan
Toplantýsý
Yapýldý
MBB Meclisi, 16 Nisan'da
gerçekleþtirilen Genel Kurul
toplantýsýnda çoðunluk sað-
lanamamasý üzerine, önce-
den üyelere duyurulan gün-
demi gereðince 19 Nisan ta-
rihinde toplandý.

M
BB Meclisi 1. Baþkan Vekili
ve Bilecik Belediye Baþkaný
Selim Yaðcý'nýn baþkanlýk et-

tiði I. Olaðan Toplantý'da biraraya gel-
di. Ýstanbul Silivri'de gerçekleþen top-
lantýda, MBB Baþkaný Kadir Topbaþ,
Birlik Meclis üyelerine hitaben bir
açýlýþ konuþmasý yaptý. Görevde oldu-
ðu 3 yýlý deðerlendiren Topbaþ, bu sü-
re içinde belediyeler açýsýndan da
önemli deðiþim ve geliþimlerin yaþan-
dýðýna dikkat çekti. "Bu hýzlý deðiþim,
toplumumuzun dinamizminden kay-
naklandýðý gibi, küresel düzeydeki ge-
liþmeler ve Türkiye'nin dünya ile

daha entegre hale gelmesinin de bir
sonucudur." diyen baþkan, sözlerine
þöyle devam etti: "Türkiye, ulusal dü-
zeyde önemli deðiþimler yaþarken
kentler ve kent yönetimleri düzeyin-
de de çok önemli deðiþimler ve dönü-
þümler yaþamaktadýr."

Kardeþ Kýbrýs Türk Belediyeler Birliði
de bir heyetle Birlik Meclis toplantýsý-
na konuk olarak katýldý. Toplantýda ,
Kýbrýs Türk Belediyeler Birliði’ni tem-
silen söz alan Kuzey Kýbrýs Ýskele Be-
lediye Baþkaný Halil Orun, meclis
üyelerine hitaben bir konuþma yaptý.

Konuþmasýnda özetle; Kýbrýs Türk Be-
lediyeler Birliði'nin kuruluþundan bu
yana, Marmara Belediyeler Birliði ile
iþbirliði içinde çalýþtýðýný, iki Birlik
arasýnda 2004 yýlýnda bir Ýþbirliði Pro-
tokolü imzalandýðýný, iki birliðin or-
tak bir Kurul oluþturduðunu ve yýlda
2 kez toplandýðýný, Marmara Beledi-
yeler Birliði'nin eðitim seminerlerine,
Kýbrýs Türk Belediyelerinden katýlým-
cý davet edildiðini, 2 birlik arasýndaki
iþbirliðinin daha da geliþerek devam
edeceðini belirterek, Birlik Genel ku-
rul toplantýsýnýn baþarýlý olmasýný di-
ledi.

Yapýlan açýþ konuþmalarýndan son-
ra, Birlik Meclisi gündemindeki ko-
nularý görüþmeye devam etti. Top-
lantýda Birliðin 2006 yýlý Faaliyet Ra-
poru ve Kesin Hesaplarý ve Norm
Kadrosu görüþülerek kabul edildi.

Genel Kurul Toplantýsý sýrasýnda üye
belediye baþkanlarýna ve meclis üye-
lerine yönelik olarak, 16 Nisan günü,
Ýller Bankasý Genel Müdürü Hidayet
Atasoy, "Ýller Bankasý'nýn Yeniden
Yapýlanmasý ve Belediyelerle Ýliþkile-
ri" konusunda bir konferans verdi 
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17 Nisan Salý günü ise, Y. Mimar Çelik Ergezer tarafýndan
"Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý ve Yapýlar" konusunda;
ayný gün öðleden sonra Prof. Dr. Mehmet Karaca (ÝTÜ) ta-
rafýndan "Küresel Ýklim Deðiþikliðinin Türkiye'ye ve Mar-
mara Bölgesine Etkileri" konusunda konferans verdiler.

18 Nisan Çarþamba günü, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý
Teknik Araþtýrma ve Uygulama Genel Müdürü Dr. H. Ha-
mi Yýldýrým, "Belediyelerin Ýmar Sorunlarý ve Ýmar Kanun
Tasarýsý" konusunda; öðleden sonra ise Ýçiþleri Bakanlýðý,
Mahalli Ýdareler Genel Müdür Yardýmcýsý Hasan Hüseyin
Can,  "Belediyelerde Norm Kadro ve Hizmetiçi Eðitim" ko-
nusunda birer konferans verdiler. 

18 Nisan Çarþamba günü ayrýca, Birlik Encümen toplantý-
sý ve Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði - Kýbrýs
Türk Belediyeler Birliði ortak toplantýsý yapýldý.

Her iki Birliðin Ortak Kurul üyeleri, 18 Nisan tarihinde
toplandý ve iki Birlik arasýnda imzalanan Ýþbirliði Proto-
kolü'ne göz önünde bulundurularak, toplantý gündemin-
de yer alan konular görüþüldü ve  þu kararlar alýndý:

MBB tarafýndan düzenlenen eðitim seminerlerine
KTBB'den konunun ilgisine göre katýlýmcý davet edilecektir.

Ýki Birliðin üye belediyeleri personeli arasýnda deðiþim
için çalýþma yapýlacak, karþýlýklý olarak, geçici görevle ih-
tiyaç duyulan elemanlar görevlendirilecektir.

Kuzey Kýbrýs'ta, yerel yönetimlerin geliþtirilmesi, eði-
tim, araþtýrma ve projelendirme çalýþmalarý yapmak, ulus-
lar arasý düzeyde benzer amaçlý kuruluþlarla bilgi ve de-
neyim alýþveriþinde bulunmak amacý ile, bir "Yerel Yöne-
tim Eðitim ve Araþtýrma Merkezi/Enstitüsü" kurulmasý
için çalýþma yapýlacak, KTBB bu amaçla, uygun bir bina
tahsisi için çaba gösterecek, tahsis edilecek binanýn tarihi
bir bina olmasý halinde, MBB restorasyon giderlerine ka-
týlacaktýr.

Ýki Birliðin üyeleri arasýnda kardeþ kent iliþkileri artýrý-
lacak, 28 Kýbrýs Türk Belediyesi ile MBB üyesi belediye-
lerin kardeþ kent iliþkisi kurmalarý için gerekli çalýþma ya-
pýlacaktýr. Öncelikle de, Ýskele Belediyesinin B. Çekmece
ile; Güzelyurt Belediyesinin Gönen Belediyesi ile; Yeni
Erenköy Belediyesinin Nilüfer Belediyesi ile; Tatlýsu Be-
lediyesinin Üsküdar Belediyesi ile; MBB üyesi Baðcýlar ve
Uzunköprü Belediyeleri ile KTBB tarafýndan belirlenecek
birer belediyenin kardeþ kent iliþkileri kurulacaktýr.

Ortak Kurul'un gelecek toplantýsýnýn, Kuzey Kýbrýs'ta
düzenlenecek bir eðitim semineri ile birlikte Kuzey Kýb-
rýs'ta yapýlmasý, Ortak Kurul Toplantýlarýnýn yýlda en az 2
kez, birisi Türkiye'de, diðeri Kuzey Kýbrýs'ta yapýlmasý ka-
rarlaþtýrýlmýþtýr.

Birlik EEncümen üüyelikleri iiçin yyapýlan
seçimler ssonucunda;

Birlik EEncümen üüyeliklerine; Balýkesir Belediye Baþkaný
Sabri Uður, Baðcýlar (Ýstanbul) Belediye Baþkaný Feyzul-
lah Kýyýklýk, Yýldýrým (Bursa) Belediye Baþkaný Özgen
Keskin, Nilüfer (Bursa) Belediye Baþkaný Mustafa Bozbey,
Büyükçekmece Belediye Baþkaný Dr. Hasan Akgün, Sa-
raybahçe (Kocaeli) Belediye Baþkaný Halil Vehbi Yenice,
Gümüþçay (Çanakkale) Belediye Baþkaný M. Tamer Ergün
seçildi.

Toplantýda, Birlik Encümen üyeleri seçiminden sonra,
Birlik Meclis Komisyonlarýnýn seçimi yapýldý. Birlik Mec-
lis Komisyonlarý için yapýlan seçimler sonunda; 

Meclis DDenetim KKomisyonu üüyeliklerine; Tekirdað Bele-
diye Baþkaný Ahmet Aygün, Çiftlikköy Belediye Meclis
üyesi Özer Özkan, Osmangazi Belediye Meclis üyesi Ali
Ademoðlu, Serdivan Belediye Baþkaný Zeki Toçoðlu ve
Muratbey Belediye Baþkaný Bayram Ali Üner, Birlik Tü-
züðünün 15/j maddesi uyarýnca seçildiler. 

"Belediyecilik EEðitim KKomisyonu" üüyeliklerine sseçilen
Birlik MMeclisi üüyeleri

Ahmet Yaðcýoðlu   Selimpaþa Bld. Bþk.

Cihat Bingöl Gelibolu Bld. Bþk. 

Yusuf Korkusuz   Orhangazi Bld. Bþk.

Emin Halebak Lüleburgaz Bld. Bþk. 

Aydýn Bayraktar Gemlik Bld. Mec. Üyesi 
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A
vrupa Konseyi, BM Kalkýn-
ma Programý tarafýndan da
desteklenen ve Kýrgýzistan,

Afganistan, Gürcistan, Tacikistan,
Bosna-Hersek, Kamboçya, Kazakis-
tan, Ermenistan gibi çok sayýda ülke-
den de temsilcilerin katýldýðý "Eðiti-
cilerin Eðitimi" toplantýsý 2-4 Mayýs
tarihlerinde gerçekleþti. Toplantýda
Avrupa Konseyi'nin desteði ile hazýr-

lanmakta olan "Modern Yerel Yöne-
tim Birliklerine Doðru" baþlýklý proje
ve bu proje çalýþmalarý çerçevesinde
hazýrlanan "El Kitabý" taslaðý tartýþýl-
dý.

Çalýþmanýn amacý, AB'ye uyum süre-
cinde olan ve ayrýca yerel yönetimler
konusunda reform çalýþmalarý yapan
Birleþmiþ Milletler üyesi ülkelerin

Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan yürütülen "Yerel Yönetim
Reform Programýna Destek" projesi kapsamýnda, 2-4 Ma-
yýs tarihlerinde Ýstanbul'da, "Eðiticilerin Eðitimi" konulu
uluslararasý toplantý düzenlendi. Yerel Yönetim Birlikle-
rinin üst düzey yöneticilerine yönelik olarak düzenlenen
toplantýya MBB'yi temsilen Birlik Danýþmaný Halil Ünlü
katýldý.

MBB
“Eðiticilerin
Eðitimi
Semineri”ne
Katýldý

"Kültür vve SSanat EEtkinlikleri KKomisyonu"
üyeliklerine sseçilen BBirlik MMeclisi üüyeleri:

Erol Demirhasar Mudanya Bld. Bþk.

Selahattin Çetintaþ Osmaneli Bld. Bþk. 

Þükrü Aksu Kestel Bld. Mec. Üyesi

Lütfiye Varol Özirik Pendik Bld. Mec. Üyesi

Osman Topaç Deðirmenköy Bld. Bþk.

"Bölgesel ÝÝþbirliði vve ÇÇevre KKomisyonu"
üyeliklerine sseçilen BBirlik MMeclisi üüyeleri:

Abdullah Köktürk Bekirpaþa Bld. Bþk.

Metin Oral Altýnova Bld. Bþk.

Hüseyin Çorbacýoðlu Kumburgaz Bld. Bþk.

Recep Özel Havsa Bld. Bþk. 

Necmi Çetin Manyas Bld. Bþk.

"Uluslararasý ÝÝliþkiler vve AAB'ye UUyum KKomisyonu"
üyeliklerine sseçilen BBirlik MMeclisi üüyeleri:

Þener Çelikayar Hayrobolu Bld. Bþk.

Hakan Ýnce Edirne Mec. Üyesi

Hüseyin Türker Mudanya Meclis Üyesi

Hicran Uzun Bekirpaþa Bld. Mec. Üyesi

Mehmet Özkan Biga Bld. Bþk.

"Hükümet vve PParlamento ÝÝle ÝÝliþkiler KKomisyonu"
üyeliklerine sseçilen BBirlik MMeclisi üüyeleri:

Selim Yaðcý Bilecik Bld. Bþk.

Aziz Yeniay Küçükçekmece Bld. Bþk.

Hüseyin Agu Gümüþyaka Bld. Bþk.

Ercan Çobanoðlu Uzunköprü Bld. Bþk.

Mehmet Özcan Keþan Bld. Bþk.

"Bütçe KKomisyonu" üüyeliklerine sseçilen BBirlik
Meclisi üüyeleri:

Güngör Mutlu Sarýyer Mec. Üyesi

Cahit Ýnceoðlu Akçay Bld. Bþk.

Bülent Hamdi Cingil Yeniþehir Bld. Bþk.

Toplantýnýn dilek ve temenniler bölümünde verilen

Önerge'nin görüþülmesi sonucunda, "Belediyelerin tüm

yazýþmalarýnda Türkçenin doðru kullanýlmasý ve özellik-

le belediyelerimiz tarafýndan ruhsat verilen iþyerlerinin

isimlerinin Türkçe olmasý konularýnda, üye belediyeleri-

mizin duyarlý olmalarý" önerisi, Birlik Meclisi tarafýndan

üye belediyelere tavsiye kararý olarak oybirliði ile kabul

edildi.
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yerel yönetim birliklerini güçlendirmeye yönelik çalýþma-
larý desteklemek olarak açýklandý.

Toplantýda, katýlýmcý ülkelerin yerel yönetim sistemleri
ve yerel yönetimler arasýnda, ulusal ve uluslararasý dü-
zeyde iþbirliðini geliþtirici örnekler tartýþýlarak; hazýrlan-
makta olan, el kitabýnýn içinde bilgi ve deneyimlerini, yer
alan konular açýklanýp ve tartýþmaya açýldý. 

Toplantýya katýlan Türkiye Belediyeler Birliði, Marmara
ve Boðazlarý Belediyeler Birliði ve Doðu Karadeniz Beledi-
yeler Birliði temsilcileri buradan elde ettikleri bilgi ve de-
neyimleri 21-23 Mayýs tarihlerinde Ýzmir'de yapýlan Çalýþ-
tay'da, Marmara, Ege ve Çukorova Bölgesi'ndeki belediye
birliklerinden katýlan yönetici personele aktardýlar. 

MBB YYerel
Yönetim
Seminerleri

Balýkesir’de ddüzenlenen sseminer
programý’nda uuygulamadan öörnekler öön
plandaydý

M
BB tarafýndan 28-31 Mart tarihleri arasýnda Balýkesir Asya Pa-
mukçu Termal Hotel'de düzenlenen "Belediyelerde Mali Denetim"
ve "Belediyelerde Ýmar ve Yapý Denetimi" konulu seminere  üye

belediyelerin baþkan, baþkan yardýmcýlarý, meclis ve encümen üyeleri ve
ilgili personel olmak üzere, toplam 43 kiþi katýldý. 

Seminer konuþmacýsý olarak Ahmet Erhan Gökal (ÝBB Ýmar Müdürü) ve
Talat Þimdi (Mali Müþavir)  iki gün boyunca sunum yaptý. Seminer sonu-
na kadar kiþi eksiði olmadan yoðun bir þekilde dersler devam etti. Seminer
konuþmacýlarýndan Ahmet Erhan Gökal Ýstanbul'da uygulamýþ olduklarý

Balýkesir’de düzen-
lenen seminer 
programý’nda uygu-
lamadan örnekler
ön plandaydý

MBB bölgedeki birçok bele-
diyede seminerler düzenle-
meye devam ediyor. Birliðe
baðlý belediyelerde gerçekle-
þen programlara son olarak
Balýkesir, Bolu, Antalya, Ya-
kuplu ve Adapazarý seminer-
leri eklendi. ZZ
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imar planlarýný ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin
imar politikasýný katýlýmcýlara aktardýktan sonra uygula-
ma sýrasýnda ortaya çýkan aksaklýklara deðindi ve ÝBB'nin
imarý ilgilendiren konularda ne tür denetimler yaptýðýný
katýlýmcýlara pratik örneklerle birlikte aktardý. 

Seminere katýlan  üye belediyelerinden  Marmara Ereð-
lisi Belediye Baþkaný Ýbrahim Uyan, Seminer sonunda
düzenlenen sertifika daðýtým töreninde katýlýmcýlara
sertifikalarýný teslim etti. 

MBB BBolu ssemineri öörnek ooldu
Geçici iþçilerin daimi kadroya alýnmasý ile ilgili mevzu-
at süreci, 5216 Sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu,
Ýmar uygulamalarý, TCK. 184. Maddenin uygulamasýna
iliþkin Sorunlar, Bilgi Edindirme Yasasý, Resmi Yazýþma
Kurallarý, Motivasyon ve Halkla Ýliþkiler, Memur Suçla-
rý konulu MBB semineri programý Nisan ayýnda gerçek-
leþtirildi.

25 Nisan günü Birlik üyeleri tarafýndan açýlýþý yapýlan  se-
minerde Halil Ýbrahim Kapaklýkaya motivasyon ile ilgili
bir sunum gerçekleþtirdi. Ýþ hayatýnda motivasyonun öne-
mine deðinen Kapaklýkaya, katýlýmcýlarla çeþitli animas-
yon ve hareketli görüntülerin eþliðinde sunumunu gerçek-
leþtirdi. Kapaklýkaya ayrýca Ýmar Kanunu ve TCK'nýn 184
Md. ile ilgili sorunlara deðindi.

Eðitim programýnýn ilerleyen günlerinde Fikret Çakýr da
son çýkan sýnav yönetmeliði hakkýnda bir sunum yaptý. 

Program, Birlik tarafýndan hazýrlanan Eðitim Sertifikala-
rý'nýn eðitimciler tarafýndan katýlýmcýlara takdim edilme-
si ile sona erdi. Eðitime üye belediyelerden toplam 45 ki-
þi katýldý, ayrýca Mudurnu ve Göynük Belediye Baþkanla-
rý programý ziyaret ederek bu tür eðitim programlarýnýn
sürekli yapýlmasýný konusundaki duygu ve düþüncelerini
paylaþtýlar.

MBB AAntalya’da sseminer
programý ggerçekleþtirildi

M
BB "5393 Sayýlý Belediye Kanunu, Belediyelerde
Norm Kadro Usul ve Esaslarý, Belediye Baþkaný-
nýn, Belediye Meclis ve Encümen Üyelerinin Gö-

rev ve Yetkileri, Belediyelerin Hak  ve Ýmtiyazlarý" konu-
lu eðitim seminerini  8-11 Mayýs tarihlerinde düzenledi. 

Antalya Rixos Hotel Laba’da gerçekleþen eðitim programý
Mülkiye Baþmüfettiþi Fikret Çakýr'ýn 5393 Sayýlý Belediye
Kanunu ile ilgili sunumuyla baþladý. Üye belediyelerden
38 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþen interaktif eðitim, katý-
lýmcýlar tarafýndan büyük beðeniyle karþýlandý. Çakýr su-
numunda belediyelerde iþlerin verimli ve saðlýklý bir þe-
kilde yürütülebilmesi için bütün belediye çalýþanlarýnýn,
yetki alanlarýnýn dýþýna çýkmadan halka hizmet vermele-
rinin altýný çizdi.

Fikret Çakýr, belediyeler, bütün müdürlüklerindeki per-
sonellerini norm kadro esaslarýna göre yeniden düzenle-
meleri gereði üzerinde durarak fazla çalýþan istihdam
edilmemesi gerektiði vurguladý. 

Program, Birlik tarafýndan hazýrlanan Eðitim Sertifikala-
rý'nýn, Eðitimci Fikret Çakýr tarafýndan katýlýmcýlara tak-
dim edilmesi ile son buldu. 

Adapazarý'nda hhizmetiçi
seminer pprogramlarý

M
BB'nin "Hizmetiçi Eðitim Programlarý" kapsamýn-
da 28 Mayýs -3 Haziran tarihlerinde Adapazarý
Büyükþehir Belediyesi'ne bir haftalýk hizmetiçi

eðitim programý düzenlendi. Düzenlenen programa Ada-
pazarý Büyükþehir Belediyesi, ilçe, kademe ve belde bele-

Adapazarý Semineri

Bolu Semineri
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diyelerden katýlýmýn yoðun olduðu gözlemlendi. Açý-
lýþý Adapazarý Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri
Osman Kaya tarafýndan yapýlýrken, Kaya bu tür eði-
tim seminerlerinin belediye personeline düzenli ara-
lýklarla verildiði takdirde hem personelin niteliðinin
artacaðýna hem de iþ veriminin istenilen seviyeye ge-
lineceðini söyledi.

Özellikle de geçici iþçilerin kadroya alýnmasý, norm
kadro usul ve esaslarý ve motivasyon konusunda se-
minerlere yüksek bir talep oldu. Program sýrasýnda
eðitim görülen konular ise þöyle sýralanabilir. Ýþye-
rinde Performansý Etkileyen Unsurlar, Sivil Savun-
ma Afet-Kriz ve Güvenlik Mevzuatý, 5216 Sayýlý Bü-
yükþehir Belediye Kanunu, Motivasyon, Halkla Ýliþ-
kiler ve Ýletiþim, 5393 Sayýlý Belediye Kanunu, 5018
Sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Ýþ
Saðlýðý ve Ýþçi Güvenliði, Taþýnýr Mal Yönetmeliði,
Yazýþma Kurallarý Arþivleme Evrak Saklama Yön-
temleri, Zabýtanýn Görev ve Sorumluluklarý, 5326
Sayýlý Kabahatler Kanunu,  Kamu ihale Mevzuatý. 

Programa Prof. Dr. Ercan Akyiðit, Ýçiþleri Bakanlýðý
Kontrolörü Tahir Tekin, Ýçiþleri Bakanlýðý Mülkiye
Baþmüfettiþi Halil Ýbrahim Kapaklýkaya, ÝBB Encü-
men Müdürü Turan Konak, Sultanbeyli Belediyesi
Zabýta Müdürü Mehmet Çetinkaya, ÝBB Teftiþ Kuru-
lu Müfettiþi Burhan Demirci tarafýndan verilen eði-
tim programýna Adapazarý Büyükþehir Belediyesi
baþta olmak üzere Erenler, Karasu, Serdivan, Sapan-
ca, Akyazý, Bekirpaþa Belediyesi ile iþtiraklerden
BELPAÞ-ADASU olmak üzere bir çok belediyeden
toplam 400 kiþi katýldý. 

Yakuplu BBelediyesi'ne ""Ýþ
hayatý vve ssaðlýklý yyaþam
kültürü" ssemineri

M
BB'nin üye belediyelerine yönelik düzenle-
diði bir baþka eðitim semineri ise Bursa Ulu-
dað Kartanesi Otel'de Yakuplu Belediyesi

çalýþanlarýna verilen eðitim oldu. 25-27 Mayýs tarih-
leri arasýnda gerçekleþen eðitim seminerinde Yakup-
lu Belediyesi'nin baþkan, baþkan yardýmcýlarý, mec-
lis üyeleri, encümen üyeleri, birim müdürleri ve ilgi-
li personel olmak üzere 92 belediye personeli yeral-
dý. Seminerin açýlýþ konuþmasýný yapan Yakuplu Be-
lediye Baþkaný Þanver Çolak bu tür eðitimlerin öne-
mine deðindikten sonra geçen sene Kartepe'de yapý-
lan "Kiþisel Geliþim ve Kurumsal Ýletiþim" konulu
eðitim seminerinin olumlu etkilerinden bahsetti. Bu
tür eðitim programlarýnýn belediye personelini istek-
lendirdiðine ve enerji kazandýrdýðýna inanan Çolak
bundan sonra da bu tür eðitim seminerleri için de
belediye personeline yeþil ýþýk yaktý. Seminer eðitim-
cisi olan Dr. Özer Odabaþý iyi bir hizmet adamý ola-
bilmek için ilk önce kendimizden baþlamamýz gerek-
tiðini savundu, ayrýca önleyici týbbýn önemine deði-
nen Odabaþý bunun her aileye ve kiþiye yerleþmesi
durumunda ülkeye maddi manevi ciddi anlamda bir
katký yapacaðýný belirtti. Avrupa ve ABD'den örnek-
ler veren Odabaþý önleyici týp hizmetleri üzerinde
önemle durarak bunun yerleþmesinin önemini vur-
guladý. Sorularýn yanýt bulduðu seminer sonunda,
katýlýmcýlar diðer seminerlerde olduðu gibi sertifika-
larýna kavuþtu..

Yakuplu Belediyesi'ne "Ýþ hayatý ve
saðlýklý yaþam kültürü" semineri
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Yýldýrým ÞÞubesi iilk ssertifikalarýný vverdi
Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði Yerel Yönetimler Akademisi Bursa Yýldýrým
Þubesi ilk mezunlarýný verdi. Barýþ Manço Kültür Merkezi'nde yapýlan sertifika töre-
ninde 116 katýlýmcý sertifikalarýný almanýn heyecanýný yaþadýlar.

Programda konuþan Marmara Belediyeler Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Recep Boz-
laðan, bütün katýlýmcýlara teþekkür ederek Yerel Yönetimler Akademisi'nin Ýstanbul
dýþýnda da eðitim programý yapmasýnýn çok önemli bir yerelleþme hareketi olduðunu
vurgulayarak emeði geçen herkese teþekkür etti. Daha sonra söz alan Marmara Belde
Limited Þirketi Müdürü Þahin Rýfat Sancar, Yerel Yönetimler Akademisi'nin her ge-
çen gün büyüyerek bilgiye dayalý yerel yöneticiler yetiþtirme noktasýnda çok önemli
adýmlara attýðýnýn altýný çizdi. 

Yýldýrým Belediye Baþkaný Özgen Keskin ise önemli bir eðitim organizasyonuna ev sa-
hipliði yapmanýn mutluluðunu yaþadýðýný ifade ederek, bu eðitimin devam edeceðini
söyledi.

Konuþmalarýn ardýndan sertifika törenine geçildi ve katýlýmcýlar sertifikalarýný MBB
ve Yýldýrým Belediyesi yöneticilerinin elinden aldýlar.

25 ÞÞubat'ta dders bbaþý yyapmýþtý

MBB tarafýndan üye belediyelerin eðitim ihtiyaçlarýný
karþýlamak üzere tasarlanan Yerel Yönetimler Akademisi
Ýstanbul dýþýndaki ilk uygulamasýný 23 Þubat 2007'de Yýl-
dýrým'da hayata geçirmiþti.

Sekiz hafta süren seminer programý 14 Nisan'da sona erdi. 

Yerel Yönetimler Akademisi Yýldýrým Þubesi'nde 8 hafta-
lýk program sonunda 30 saat eðitim verildi. Yýldýrým Bele-
diyesi Meclis Salonu'nda cumartesi günleri saat 13.00-
18.00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilen program sonunda
baþarýlý olan katýlýmcýlara yerel yönetim sertifikasý verildi. 

Yerel YYönetimler AAkademisi
Merkez ÞÞubesi'nde dde SSertifika
Töreni YYapýldý
Yedi aylýk seminer maratonu sona erdi. Yerel Yönetimler
Akademisi sertifikalarý 5 Mayýs Cumartesi günü sýnavda
baþarý gösteren  katýlýmcýlara verildi.

Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði Yerel Yönetim-

ler Akademisi, Eylül 2006'da baþlayan eðitim programýný
baþarýyla tamamlayan 66 kiþiye sertifikalarýný verdi.
Eminönü'ndeki MBB Hýzýr Bey Çelebi salonunda yapýlan
sertifika programýnda konuþma yapan Marmara Belde Li-
mited Þirketi Müdürü Þahin Sancar, bugünün çok önem-
li bir gün olduðunu vurgulayarak, uzun bir ders dönemi-
nin ardýndan sertifika programýnýn yapýlmasýndan duy-
duðu memnuniyeti dile getirdi. Sancar, "MBB, kurulduðu
günden bugüne, Türkiye'de yerel yönetim hizmetlerinin
kalitesinin artmasý ve yerel yöneticilerin daha donanýmlý
olmasý için çalýþan bir anlayýþa sahiptir" þeklinde konuþ-
tu. Daha sonra söz alan Marmara ve Boðazlarý Birliði Ge-
nel Sekreteri Doç. Dr. Recep Bozlaðan da Yerel Yönetim-
ler Akademisi'nin büyük bir boþluðu doldurduðunu ve ar-
týk Marmara Bölgesi'nde alt þube açacak duruma gelmesi-
nin memnuniyet verici olduðunu kaydetti. 

Katýlýmcýlar ssertifikalarýný RRecep BBozlaðan
ve ÞÞahin SSancar'ýn eelinden aaldý

Konuþmalarýn ardýndan sertifika daðýtým törenine geçildi.
Sertifikalarýný Recep Bozlaðan ve Þahin Sancar'ýn elinden

MBB YYerel
Yönetimler
Akademisi
Sertifika
Törenleri
Yapýldý
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alan katýlýmcýlarýn büyük bir sevinç içinde olduðu gözlendi. Dereceye girenler kendileri için hazýrlanan özel sertifika-
larý geçtiðimiz günlerde MBB Genel Kurulu'nda, Bursa/Yýldýrým Þubesi'nde dereceye girenlerle birlikte MBB Baþkaný
Kadir Topbaþ'ýn elinden almýþlardý.

MBB ““Modern
Mahalli ÝÝdare
Birliklerine
Doðru
Çalýþtayý”na
Katýldý

M
armara, Trakya, Ýç Anadolu

ve Ege bölgelerindeki Bele-

diye Birliklerine yönelik

olarak, "Modern Mahalli Ýdare Birlik-

lerine Doðru" baþlýðý altýnda düzenle-

nen çalýþtaya, MBB'yi temsilen Birlik

Danýþmaný Halil Ünlü baþkanlýðýnda

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nden

Ahmet Kerim Nalbant, Yalova Bele-

diyesi'nden Hasan Soygüzel, Büyük-

çekmece Belediyesi'nden Yýlmaz

Gürbüz katýldý. MBB çalýþtaya en çok

temsilci ile katýlan, etkin bir grup ola-

rak dikkat çekti.

"AB'ye aday ülkelerde, üyelerine

daha etkin ve geniþ kapsamlý hizmet

verebilmeleri için, Yerel Yönetim Bir-

likleri'nin organizasyon yapýlarýný ve

kapasitelerini güçlendirmek için yar-

dým etmek" çalýþtayda amaç olarak

belirlendi. Çalýþtayda katýlýmcýlar da

aktif olarak yer aldý.

Toplantýnýn açýlýþýnda bir konuþma

yapan Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýda-

reler Genel Müdürlüðü Daire Baþkaný

Mustafa Yardýmcý, Türkiye'deki yerel

yönetim reform çalýþmalarý ve mahal-

li idare birlikleri hakkýnda katýlýmcý-

lara bilgi verdi. 

Çalýþtay'da, Avrupa Konseyi tarafýn-

dan "Yerel Yönetim Birlikleri" konu-

sunda  hazýrlanmakta olan "El Kitabý"

taslaðý hakkýnda bilgi verildi ve bu el

kitabýnda yer alan konularýn ana hatla-

rý tartýþýldý. Tartýþýlan konulardan bazý-

larý þöyleydi:

Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýn-
dan yürütülen "Yerel Yö-
netim Reform Programýna
Destek" projesi kapsamýn-
da hazýrlanan "Modern
Mahalli Ýdare Birliklerine
Doðru Çalýþtayý" 20-23
Mayýs tarihlerinde Ýz-
mir'de gerçekleþti.

Kendi Birliklerimizi deðerlendir-
mek,

Birliklerde stratejik planlama,

Birliklerin lobi faaliyetleri,

Birliklerin temel hizmet alanlarý,

Birliklerde liderlik ve deðiþim,

Belediyeler arasýnda kardeþ kent
iliþkileri ve uluslararasý ortaklýklar,

MBB YYerel YYönetimler AAkademisi’nde ddereceye ggiren kkatýlýmcýlar

Ýstanbul ÞÞubesi
1-Dr. Hasan Kýlýç
2-Mustafa Yiðit
3-Atronik Yontan

Bursa YYýldýrým ÞÞubesi
1-Melek Küçükbayraktar
2-Figen Boynikoðlu
3-Yahya Temel Tatlýsu
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Kitaplýk

Yerel SSiyasetin DDönüþümü AAfþin ÖÖrneði
Haluk AAlkan // ÝÝ. EEthem TTaþ
Kesit YYayýnlarý

Siyasetin yerel boyutlarý ile birlikte ele alýnmasý, Türki-
ye'de var olan bir kopukluðun gözler önüne serilmesi açý-
sýndan önemlidir. Ulusal düzeyde siyasal ayrýmlar, söy-
lemler yerele indirgendiðinde anlamýný yitirmekte, en
azýndan farklý bir görünüme bürünmektedir. Ulusal,
uluslararasý düzeyde kapsamlý hedeflerle yola çýkan siya-
sal oluþumlarda görülen yalpalamalar da, büyük ölçüde,

bu gerçeklikle ilgilidir. Yerel ile
ulusalýn etkileþimi çözümlen-
meden, Türkiye'de siyaset süre-
cinin yaþadýðý deðiþimin tam
anlamýyla ortaya konulabilmesi
mümkün deðildir.

Bu kitap; küresel süreçler ve
ulusal politikalar ile yerel siya-
sal etkileþimlerin kesiþtiði Afþin
örneðinde, bu kopukluðun üze-
rine eðilmektedir.

Kentbilim TTerimleri SSözlüðü
Ruþen KKeleþ // ÝÝmge KKitabevi YYayýnlarý
224 ssayfa

Çaðdaþ Kentbilim'in, baþka bilim dallarýndan daha yeni
olmasý ve ülkemizde de 50 yýldan daha uzun bir geçmiþi
bulunmamasý, denebilir ki, onu, Batý kaynaklý sözcük ve
terimlerle kirlenmekten bir ölçüde korumuþtur. Ama yine
de, bu uðraþý ve bilim dalýnýn, Cumhuriyet'in kuruluþ yýl-

larýndan bu yana, yabancý uz-
manlarýn etkilerine açýk bulun-
durulmasý sonucunda, özellikle
Fransýzca sözcük ve terimlerin
etki alaný dýþýnda kalamamýþtýr.
Elinizdeki sözlük, ilk yayýmla-
nýþýndan 16 yýl sonra, gözden
geçirilerek ve yeni terimler ekle-
nerek basýldý.

“Baraka”dan GGecekonduya: AAnkara' dda KKent-
sel MMekânýn DDönüþümü 11923 - 11960
Tansý ÞÞenyapýlý // ÝÝletiþim YYayýnlarý
372 ssayfa

Bu klasik önemdeki çalýþmada, "Modern Türkiye"nin ka-
rakteristik olgularýndan biri olan "gecekondu"nun oluþum
süreci, belki de en çarpýcý bir biçimde yaþandýðý yerde,
Ankara örneðinde inceleniyor. Çarpýcý; çünkü baþkent
Ankara, Cumhuriyetin kuruluþundan itibaren 'numune-
lik' olmak üzere planlanmýþ bir kent. Kitapta, siyasal-eko-
nomik ortamdaki ve kentsel yaþantýdaki dönüþümlerin ve
toplumsal farklýlaþmalarýn, mekâna nasýl yansýdýðýna dair
çok boyutlu bir bakýþ açýsý sunuluyor.

Son derece ayrýntýlý bir bakýþ
bu: Yasal düzenlemelerin, inþ-
aat ve kooperatif örgütlenmesi-
nin, belediyecilik pratiðinin ge-
liþimi; semt 'karakterlerinin' de-
ðiþimi; gecekondularýn marji-
nallikten yerleþikleþmesine gi-
den yol ve bütün bu meselelerin
o dönemlerde nasýl algýlandýðý,
nasýl tartýþýldýðý mercek altýna
alýnýyor.

Tansý Þenyapýlý'nýn 1986 yýlýnda Sedat Simavi Sosyal Bi-
limler Ödülü'nü alan çalýþmasýnýn geliþtirilmiþ biçimi
olan bu kitap, Türkiye'de kent ve gecekondu araþtýrmala-
rý literatürünün temel eserlerinden biridir. 
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Eðreti KKamusallýk: KKayseri ÖÖrneðinde ÝÝslamcý
Belediyecilik
Ali EEkber DDoðan // ÝÝletiþim YYayýnlarý
Yayýn YYýlý: 22007 // 2288 ssayfa

Kayseri örneðinde, "Millî Görüþ" geleneðinden gelen siya-
si kadrolarýn yönetimindeki belediyecilik pratiðini ele
alan bu inceleme, aslýnda birkaç düzlemde okunabilir.
Öncelikle, elbette, Ýslâmcý belediyeciliðe dair bir analiz:
Muhafazakâr mekân üretim politikasý ve kent imgesi...
Yerel sýnýfsal-toplumsal ittifak yapýsý... Geleneksel eþraf
ve yükselen 'yeni burjuvazi'... Kent yoksullarýný 'tavlayan'
hayýrsever yardým politikasý... Ve bu politikanýn neolibe-
ralizmle eklemlenmedeki baþarýsý. Eðreti Kamusallýk, tam
da bu sentezin sonuçlarýný kavramlaþtýrýyor. Ali Ekber
Doðan'ýn kitabý, Türkiye'de yerel yönetimlerin ekonomi-
politik tarihine genel bir bakýþ olarak da okunabilir. Yine
Kayseri örneðinde, Tek Parti iktidarýndan DP-AP çizgisi-
ne, 12 Eylül sonrasý ANAP tecrübesine, sosyal demokrat
yönetimlere ve oradan Ýslâmcý belediyeciliðe "ikinci dö-

neminde neoliberal çizgisi belir-
ginleþen" uzanan sürecin titiz
bir analizi. Bu deðiþimde,
1970'ler CHP'sinin "üretici bele-
diyecilik" akýmý ile 1989-94 dö-
neminin SHP deneyimi arasýnda
yapýlan mukayese, baþlý baþýna
önem taþýyor. Kavramsal düz-
lem de baþlý baþýna önemli. Ya-
zar, kenti deðiþim deðeri (rant ve
pazarlama nesnesi) olarak gör-
mekle ve kullaným deðeri (yaþamýn yeniden üretileceði
bir mekân ve iliþki aðý) olarak görmek arasýndaki temel
politik farka oturtuyor analizini. Ýlkinin giderek aðýr bas-
masýnýn yol açtýðý tahribatý gösteriyor. "Türk muhafaza-
kârlýðýnýn" analizi bakýmýndan da, takibe deðer yol izleri
bulunabilir kitapta. "Kayserili tüccar" kliþesinin ardýnda
yatan pragmatizmle buluþan yol izleri... Bütün bunlarýn
yanýnda, Kayseri'ye dair bir kitap bu. Orta Anadolu'nun
bu kadim ticaret merkezinin modern bir kent olma "veya:
olamama!" serüvenine dair bir kitap...

Karþýyaka KKent MMeclisi KKent YYöntemine BBir
Katýlým DDeneyimi
Yrd DDoç. DDr. MMetin EErten // AAnahtar KKitaplar YYayýnevi
Yayýn YYýlý: 22004 // 2208 ssayfa

Bu kitapta ülkemizdeki üç binden fazla belediye içinde,
Ýzmir'in Karþýyaka ilçesinde uygulanan bir yerel yönetim
deneyimini okuyacaksýnýz. Belediyenin öncülüðünde ve
onun katkýlarýyla oluþturulan bir demokratik kitle örgütü
olan ancak belediyenin bir yan örgütü olmayan, müdür-
lüðü ise hiç olmayan bir yönetime tanýk olacaksýnýz.

"Türkiye'de yerel demokrasinin geliþmesine içtenlikle
katkýda bulunmaya çalýþan özverili insanlar vardýr. Tem-
sili demokrasi kurumlarýnýn iþleyiþlerindeki aksaklýklar,
birçok ülkede, yerel demokratik kurum ve süreçleri ek
mekanizmalarla güçlendirmeyi gündeme getirmiþtir.
Kent kurultaylarý, kent parlamentolarý, kent meclisleri,

mahalle meclisleri, mahalle ko-
miteleri, kent senatolarý ve yerel
halkoylamasý (referandum) gibi
yöntemler, birçok geliþmiþ de-
mokratik ülkelerde sýk sýk ör-
gütler, meslek kuruluþlarý ve
benzerleri yerel karar süreçle-
rinde yer alarak, kentlerinin bu-
günkü ve geleceði hakkýndaki
kararlara görüþ, düþünce ve di-
leklerini yansýtabilmektedir.
Karþýyaka Kent Meclisi, bu baþarýlý örneklerden biri ola-
rak yerel demokrasi tarihindeki yerini almaktan geri kal-
mayacaktýr. Kent Meclisi Genel Sekreteri Yrd Doç. Dr.
Metin Erten, bu kitapçýkta yalnýzca Karþýyaka Kent Mec-
lisi'nin kuruluþunun tarihçesiyle yapýlanmasýnýn öyküsü-
nü anlatmakla kalmýyor, bu sivil giriþimin sayýsýz etkin-
liklerinden örnekler vererek, baþka kentlerde bu alanda
yapýlacak çalýþmalara ýþýk tutuyor."

Yerel YYönetimler ÜÜzerine GGüncel YYazýlar 11
Hüseyin ÖÖzgür - MMuhammet KKösecik // NNobel YYayýnevi
Yayýn YYýlý: 22005 // 8828 ssayfa

Yerel yönetimler, kamu hizmetlerinden etkinliði ve ve-
rimliliði, demokratik deðerlerin en üst düzeyde gerçekle-
mesini amaçlayan bütün yönetim sistemleri için vazgeçil-
mez yönetim kademeleridir. Yerel yönetimlerin, demo-

kratik deðerler ve kamu hizmetle-
rini sunmada etkinlik ve verimli-
lik açýlarýndan saðlayacaðý yarar-
larý savunan ve ortaya koyan,"li-
beral yaklaþým" olarak bilinen "ge-
leneksel literatür", temel olarak
19. yüzyýl ve 20. yüzyýlýn ilk yar-
larýnda þekillenmiþtir.
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TEZ TANITIM

Doktora TTezi
Tepe, AArif ((2007) ""Ýstanbul BBüyükþehir BBele-
diyesi'nin YYaygýn EEðitim UUygulamasý: ÝÝsmek"

Ýstanbul ÜÜniversitesi SSosyal BBilimler EEnsti-
tüsü, ÇÇalýþma EEkonomisi vve EEndüstri ÝÝliþki-
ler AAna BBilim DDalý.

Bireylerin "yaygýn eðitim aracýlýðýyla kendilerini geliþtirdik-
leri, dolayýsýyla da yaþadýklarý toplumun geliþimine ciddi
katkýlar saðladýklarý" gerçeðini vurguladýktan sonra, "ilerle-
menin ve toplumsal kalkýnmanýn yerel kalkýnmadan geçtiði"
iddiasýný dillendiren tez, vatandaþa en yakýn yerel hizmet bi-
rimleri olarak belediyelerin yaygýn eðitim konusundaki gö-
rev ve faaliyetlerini irdelemeyi; bu konuda aldýklarý mesafe-
yi ölçmeyi hedeflemektedir.

Bu maksatla 1996 yýlýnda kurulan Ýstanbul Büyükþehir Bele-
diyesi Sanat ve Meslek Eðitim Kurslarý (ÝSMEK)  örneðini in-
celeyerek konuyu somutlaþtýrmaya çalýþan tez, toplam 285
sayfadan oluþmaktadýr.

Dört bölümde ele alýnan tezin ilk bölümünde, yaygýn eðitim
kavramýnýn anlamý; kavramýn tarihsel geliþimi; amaçlarýna
göre yaygýn eðitimin türleri ve yaygýn eðitimin fonksiyonlarý
gibi konular üzerinde durulmuþtur.

Ýkinci bölümde ise Türkiye ve Avrupa Birliði'ndeki yaygýn
eðitim ele alýnmýþtýr.

Üçüncü bölümde, eðitim hizmetlerinin saðlanmasý açýsýn-
dan yerel yönetimlerin rolü üzerinde durulmaktadýr.

Dördüncü bölümde ise Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Sanat
ve Meslek Eðitim Kurslarý (ÝSMEK) ele alýnmýþtýr. Bu maksat-
la ÝSMEK'in kuruluþu, amacý ve faaliyetleri üzerinde durul-
muþ; hedef kitlesi konusunda bilgi verilerek 2003-2004 dö-
neminde ÝSMEK kurslarýna katýlanlarýn yaþ, cinsiyet, mede-
ni durum, eðitim durumu, kurs gördükleri alanlar vb. konu-
larda analizi yapýlmýþtýr.

Sonuç kýsmýnda genel bir deðerlendirme yapýlmaktadýr. De-
ðerlendirmeye göre baþta büyükþehir belediyeleri olmak üze-
re yerel yönetimler, yaygýn eðitim konusunda özellikle son
on yýl içerisinde ciddi baþarýlar elde etmiþlerdir. Yerel yöne-
timlerin yaygýn eðitim konusundaki planlarýna bakýldýðýnda,
belediyelerin yakýn gelecekte bu konuda etkin rol üstlene-
cekleri öngörülmektedir. Dolayýsýyla yaygýn eðitim hizmetle-
ri sayý ve nitelik bakýmýndan kýsa bir süre içerisinde merkez-
den yerele doðru kayacak, yerel yönetimlerin bu konudaki
önemi daha da artacaktýr. Öyleyse yapýlacak hukuki ve mali
düzenlemelerle yaygýn eðitimin merkezi idareden alýnarak
Büyükþehir belediyelerine devredilmesi gerekmektedir. Bu
yerel ve toplumsal kalkýnmanýn önemli bir gerekliliði olarak

düþünülmelidir.

Yüksek LLisans TTezi:
Alpaydýn, YYusuf ((2006) ""Contribution oof MMu-
nicipalities tto aadult eeducation: ÝÝSMEK CCase

Belediyelerin YYetiþkin EEðitimine KKatkýsý:
ÝSMEK ÖÖrneði"  BBoðaziçi ÜÜniversitesi, SSos-
yal BBilimler EEnstitüsü, EEðitim BBilimleri.

ÝSMEK'in idari ve finansal yapýsý ve iþleyiþi, ÝSMEK kurs
merkezleri, eðitim materyalleri, kurslar, öðretici ve öðrenci
özelliklerinin incelendiði tez çalýþmasý, toplam 113 sayfadan
oluþmaktadýr.

Görüþme, gözlem, kurumsal doküman ve veri tabaný incele-
mesi yöntemlerinin bir arada kullanýldýðý çalýþmanýn örnek-
lemi ÝSMEK Yönetim Merkezi, Ýstanbul Büyükþehir Beledi-
yesi Eðitim Müdürlüðü ve ÝSMEK'e baðlý üç farklý kurs mer-
kezi þeklinde belirlenmiþtir. ÝSMEK Yönetim Merkezi’nde
genel koordinatör, dört koordinatör yardýmcýsý, altý bölüm
sorumlusu, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nde ÝSMEK'ten
sorumlu iki yönetici ile üç kurs merkezinde kurs merkezi yö-
neticisi, iki öðretici, üç katýlýmcý olmak üzere toplam 31 kiþi
ile görüþme yapýlmýþtýr. Böylece halka en yakýn yönetim bi-
rimi olarak, sosyal ve ekonomik bölüþüm mekanizmalarýna
yetiþkinleri dâhil etme imkâný saðlayan, eðitim etkinliklerini
en yerinde ve etkili biçimde uygulayabilen kurumlarýn yani
yerel yönetimlerin bu konudaki faaliyetleri incelenmeye ça-
lýþýlmýþtýr.

Çalýþmaya göre belediyelerin yetiþkin eðitimi hizmetleri ala-
nýna yönelmesinde birçok etmen söz konusudur. Bunlar ara-
sýnda kentlerin temelde göçle birlikte hýzla artan nüfuslarý ve
kent yaþamýna uyum gereksinimi, temel altyapý hizmetleri-
nin belli bir ölçüde tamamlanmýþ olmasý, devletin yetiþkin
eðitimi sunumunda yetersiz kalmasý ve son olarak özelleþme
ve yerelleþme süreçleri ile birlikte deðiþen eðitim anlayýþý sý-
ralanabilir. Çalýþmaya göre bu ve benzeri etkenlere baðlý ola-
rak kurulan ve hizmet gören ÝSMEK, baþarýlý bir örnek olarak
her geçen gün geliþmekte ve yaygýnlaþmaktadýr. Kursiyerleri
için sýcak bir sosyalleþme ve etkileþim alaný oluþturmakta;

kent yaþamýnýn olumsuz etkilerine
karþý bireyleri sosyo-kültürel ve

psikolojik açýlardan des-
tekleyerek güçlendir-
mekte; önemli sayýda ki-
þiyi meslek sahibi yapa-
rak ek gelir getirecek be-
ceriler kazandýrmaktadýr.

ÝSMEK'in faydalý yanlarýný
bu þekilde belirleyen ve orta-

ya koyan çalýþmanýn ÝSMEK'in
yetersiz kaldýðý alanlarý da tartýþ-
maya açtýðý görülmektedir.






