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Birliğimizin değerli üyeleri,
2004 genel yerel yönetim seçimleri ile göreve gelişimizin 5. yılını, 2 ay gibi kısa bir süre sonra 

tamamlamış olacağız. Görevde bulunduğumuz 5 yıl içinde dünyada ve Türkiye’de çok önemli 
gelişmeler ve dönüşümler meydana geldi. Dünyada son 5 yıl içinde, geleceğe daha güvenle 
bakacağımız değişimler, maalesef olmadı. Dünyanın değişik bölgelerinde, özellikle yakınımız-
da savaş ve şiddet devam etti. Savaş ve şiddetin ağırlaştırdığı yoksulluk ve sefalet daha da art-
tı. Altı çizilmesi gereken önemli bir husus da, savaşların, şiddetin en fazla kentlere, kentlerdeki 
kültür varlıklarına zarar vermesi ve kentlerde yoksulluğu artırmasıdır. Bilindiği gibi, “Medeniyet” 
kavramı, “Medine=kent” sözcüğü kökünden gelmektedir. Kentler medeniyetlerin oluşturulduğu 
merkezlerdir. Kentlerimize zarar veren savaşa, şiddete, en başta biz yerel yöneticiler karşı çık-
malıyız. Kentlerimiz arasında dayanışma kurarak barışı, kardeşliği ve dostluğu savunmalıyız. 

Gelecek kuşaklara daha yaşanılır kentler bırakmak istiyorsak, kentlerimizi her bakımdan sür-
dürülebilir kılmak zorundayız. Kentlerimizi sürdürülebilir kılmak, her şeyden önce planlı ve sağ-
lıklı gelişmesini sağlamakla, kentlerimizde, bizden önce yaratılan kültür değerlerini korumakla 
mümkün olabilir. Sürdürülebilirlik, ülke ölçeğinde olsun, bölge ölçeğinde olsun, kent ölçeğinde 
olsun, gelişmenin ve kalkınmanın en güç olan yanıdır. “Sürdürülebilir kalkınma” ve “çevrenin 
sürdürülebilirliği” konusunda, dünyadaki anlayışlar hızla değişmektedir. Dünya bir yandan eko-
nomide, ticarette ve bilgiye ulaşmada küreselleşme yaşarken, aynı zamanda, bir yerelleşmede 
yaşamaktadır. Hızlı değişim ve dönüşümler, öncelikle kentlerde ortaya çıkmaktadır. Çünkü, 
dünya nüfusunun yarısı -Türkiye’de nüfusun 2/3’ü- kentlerde yaşamaktadır. Medeniyetin nimet-
leri de, savaşın ve yoksulluğun ağır sonuçları da kentlerde yoğunlaşmaktadır.

Kentlerimizi yaşanılır ve sürdürülebilir yapmak için, yerel yöneticiler olarak bugün, geçmişe 
kıyasla daha çok imkanlara sahibiz. Çünkü, tamamlamakta olduğumuz bu dönemde, yerel yö-
netimlerimizde önemli bir reform süreci yaşadık. Temel yasalarımız değişti. Planlama, katılımcı 
yönetimi sağlama, her tür bilgiye ulaşma ve uluslararası ilişkileri geliştirme gibi konularda, daha 
çok yetkiye ve imkana sahibiz. Kentlerimizi sürdürülebilir kılmak, daha yaşanılır/güvenli kılmak 
için başta gelen sorumluğumuz; çevreyi ve kültür varlıklarını koruma konusundaki planlama 
kararlarımızı tüm kentsel hizmetlerimize entegre etmek; kentsel hizmetlerin sunulmasında, özel 
olarak korunması gözetilmesi gereken (kimsesizler, yoksullar, yaşlılar, çocuklar gibi) kesimlere 
pozitif ayrımcılık yapmak, hizmetlerimizi, kentimizin uzun vadeli stratejik hedeflerine uygun ola-
rak gerçekleştirmektir.

Kentlerimizi yaşanılır ve sürdürülebilir kılmak, dünyadaki gelişmeleri takip etmeyi, küresel ısın-
ma, yenilenebilir enerji, su kıtlığı gibi küresel boyut kazanan sorunlarla ilgilenmeyi de gerek-
tirmektedir. İstanbul’un 2010 Kültür Başkenti olması, 5. Dünya Su Forumu’nun, bu yıl (2009) 
İstanbul’da yapılıyor olması bu açıdan çok anlamlıdır.

KENTLERİMİZİN 
GELECEĞİ…

Kadir TOPBAŞ
Birlik Başkanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Başkandan



2 Birlik 2009/1

İçindekiler
T . C .  M A R M A R A  V E  B O Ğ A Z L A R I  B E L E    D İ Y E L E R  B İ R L İ Ğ İ  Y A Y I N  O R G A N I D I R

HABERLER

ÇEVRE

MARMARA’DAN 

GEZİ NOTU

BİRLİKTEN HABERLER

AKADEMİK PLATFORM

KİTAPLIK

MBB Üyesi Belediyelerden                                                                                                                        
Son Haberler 

Her Noktada Geri Dönüşüm 

Kocaeli ve Körfez’den                                                       
Bir Görüntü

Kirazın Anavatanı,      
Fındığın Başkenti Giresun 

Aralık Ayı İçerisinde MBB     
Ne Gibi Faaliyetlere İmza Attı?

Göçmenler İçin Yerel Entegrasyon   
Politikaları Ağı Toplantısı

5

45

48

30

55

63

64

18  KAPAK KONUSU 36  ULUSLARARASI PERSPEKTİF
İzmit Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice Uluslararası Kalkınma İşbirliğinde Yerel Boyut

32 KENT ESTETİĞİ
Anıt Kent İstanbul

22  KENT ve YAŞAM
Astakos’tan İzmit’e

26  DOSYA
Yerel Demokraside Avrupa Boyutu

40  İZ BIRAKANLAR

42  BELEDİYELERİMİZ

Yahya Kemal’in Günümüze Ulaşan Sesi

Değişen ve Gelişen Samandıra

52  SÖYLEŞİ
Tarhan Erdem’le Seçim Stratejileri Üzerine Söyleşi



Birlik 2009/1  3

SAHİBİ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

T.C. Marmara ve Boğazları 
Belediyeler Birliği adına 

Kadir TOPBAŞ

Doç.Dr. Recep BOZLAĞAN

YAYIN KURULU

Yrd. Doç. Dr. Aynur CAN
Yrd. Doç Dr. Nail YILMAZ

Av. Halil ÜNLÜ
Murat DAOUDOV

Yurten BİÇER

EDİTÖR ve YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

İlyas YILDIZ

MUHABİRLER

Osman Erol İNCE
İskender GÜNEŞ
Mustafa ÖZKUL

KAPAK FOTOĞRAFI

Nevzat YILDIRIM

GRAFİK - TASARIM

Ebubekir YILDIRIM

İLETİŞİM ADRESİ

Zindankapı, Değirmen Sokak
No:15 34134 Eminönü - İSTANBUL

Tel.: (0212) 513 56 50
Faks: (0212) 526 52 76 

YAPIM

FMEDYA İletişim Hizmetleri

BASKI

FSF Print
Bağlar Mevkii Firuzköy cad. 

No:44 Avcılar İstanbul 
Tel: 0212 690 89 89

Fax: 0212 690 83 13

Yerel Süreli Yayın

T . C .  M A R M A R A  V E  B O Ğ A Z L A R I  B E L E    D İ Y E L E R  B İ R L İ Ğ İ  Y A Y I N  O R G A N I D I R

HABERLER

ÇEVRE

MARMARA’DAN 

GEZİ NOTU

BİRLİKTEN HABERLER

AKADEMİK PLATFORM

KİTAPLIK

MBB Üyesi Belediyelerden                                                                                                                        
Son Haberler 

Her Noktada Geri Dönüşüm 

Kocaeli ve Körfez’den                                                       
Bir Görüntü

Kirazın Anavatanı,      
Fındığın Başkenti Giresun 

Aralık Ayı İçerisinde MBB     
Ne Gibi Faaliyetlere İmza Attı?

Göçmenler İçin Yerel Entegrasyon   
Politikaları Ağı Toplantısı

2009’un ilk sayısı değişimle birlikte geldi

Yayın Kurulu’ndan

Büyükşef Seattle’ın Amerikan Başkanı Franklin Pierce’a yazdı-
ğı mektubu belki bilirsiniz. Topraklarını para karşılığı almak isteyen 
Pierce’a Seattle; “Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, 
beyaz adam paranın yenmediğini öğrenecek” diyor. Amerikan filmle-
rinin bize hep kafa yüzen medeniyetsiz insanlar olarak tanıttığı kızıl-
derililerin engin bilgisine bugün şapka çıkartıyoruz. 

Artık yaşanabilir bir çevre olmadıktan sonra fabrikaların, binala-
rın yenilemeyeceğini öğreniyoruz. O nedenle sosyal ve yeşil alanları 
olan yaşanabilir kentler inşa etme düşüncesi, gün geçtikçe önem 
kazanıyor. Örneğin dergimizin bu sayısında okuyacağınız İzmit Seka 
Park projesi bunun en güzel örneklerinden birisi. Türkiye’nin en eski 
sanayi kuruluşlarından birisi olan Seka’nın toprakları, şimdi yemyeşil 
bahçesiyle İzmitliler’i denizle buluşturuyor. Koceli’nin merkez ilçesi 
kabul edilen İzmit’te, geçtiğimiz beş yılda çevre düzenlemesi anla-
mında önemli çalışmalar olmuş. İzmit Saraybahçe Belediye Başkanı 
Sayın Halil Vehbi Yenice’nin katkılarını İzmitliler unutmayacaktır. Ayrı-
ca konukseverliği nedeniyle sayın başkana biz de buradan teşekkürü 
borç biliyoruz. 

Bu sayımızın dosya konusu, “Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi” olarak belirlendi. Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Kongresi Başkanı Yavuz Mildon, yine Kongre’nin üyeleri olan Antal-
ya Muratpaşa Belediye Meclisi Üyesi Gaye Doğanoğlu ve Denizli 
Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi ile görüştük. “Yerel Demokraside 
Avrupa Boyutu”nu işlediğimiz dosya konusu, birçok yerel yönetici 
için aydınlatıcı bilgiler içeriyor. Okuyucularımıza faydalı olacağını 
umuyoruz. 

Bu sayımızın söyleşi bölümünde ise herkesin yakından tanıdığı 
bir isim, Tarhan Erdem var. Erdem’in Konda araştırma şirketi başa-
rılı seçim tahminleriyle tanınıyor. 2009 Mart seçimlerinde başkanlığa 
yeniden aday olacakların Tarhan Erdem’i dikkatlice okuyacaklarını 
tahmin edebiliyoruz. 

İyi okumalar…

Dergide yayınlanan yazılardaki 
görüş ve önerilerden yazarları 

sorumludur.
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Haberler

Başkan Kadir 
Topbaş’ın tali-
matıyla Çölyak 
ve Fenilketonu-

ri hastalarına 
glutensiz çikolata 

ve hediye paket-
leri göndermeyi 

gelenek hali-
ne dönüştüren 
İstanbul Halk 

Ekmek, Kurban 
Bayramı’nda 

da bu çocukları 
unutmadı.

ÇÖLYAK HASTALARINDAN 
BAŞKAN TOPBAŞ’A 
TEŞEKKÜR…

Yerel yönetim alanında bir ilke imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen bayramlarda sadece 
İstanbul’da yaşayan Çölyak ve Fenilketonuri hastalarına yolladığı hediye paketlerini, bu bayramda sınır-

larını aşarak tüm Türkiye’ye Glutensiz Hediye Paketleri gönderdi. Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İstan-
bul Halk Ekmek A.Ş., Çölyak ve Fenilketonuri hastalarına glutensiz çikolata ve hediye paketleri göndermeyi 
Başkan Kadir Topbaş’ın talimatıyla gelenek haline dönüştürdü. Çölyak ve Fenilketonuri hastalarına farklı 
bir bayram yaşatma geleneğini Kurban Bayramı’nda da sürdüren Halk Ekmek, bayram hediye paketlerini 
Yalova, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kocaeli ve Erzurum gibi iller başta olmak üzere, tüm Türkiye’ye, Yurtiçi 
Kargo ile ücretsiz olarak ulaştırıldı. Gönderilen hediye paketlerini alan ve Kurban Bayramı’nda çikolata ve 
gofret yiyerek bayram sevincini çikolata tadında yaşayan Çölyak ve Fenilketonuri hastalarından İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a ve İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’ye çok sayıda tebrik telefonu ve 
teşekkür mesajı geldi.

Mesajlardan Örnekler
Manisa/Salihli’den Akın Erdoğan; Yurtiçi Kargo’nun getirmiş olduğu hediye paketini açtığımda çok 

mutlu oldum. İBB Başkanı Sayın Kadir Topbaş’ın bayram kartı, glutensiz çikolata ve diğer ürünlerden 
oluşan şık bir hediye paketi gönderilmişti. Başkanıma, genel müdürüm ve emeği geçen herkese teşek-
kür ederim.Tokat/Turhal’den Cemal Anlar; Ben Çölyak hastası Neriman Anlar’ın eşiyim. 45 kiloya kadar 
düşen eşim yaklaşık 1 seneden fazla bir süredir glutensiz ürünlerinizi kullanarak eski haline döndü. Bu 
bayram göndermiş olduğunuz hediye paketini aldık. Eşimde bizimle ilk defa çikolata yiyerek bayrama 
girdi. Anlar ailesi adına emeği geçen herkese teşekkür ederim.

İstanbul/Şehremini’den Lütfiye Çeti; Fen bilgisi öğretmeniyim. Çölyak hastasıyım. 2005 yılından beri her 
bayram hediye paketim düzenli olarak gelir. Bayramlarda bizi unutmadığınız için İBB Başkanımıza, İHE A.Ş. 
Genel Müdürümüz Salih Bekaroğlu’na ve Halkla İlişkiler Şefi Edebiye Akbakay’a teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN AYDIN’DAN YENİ 
SPOR ALANLARI MÜJDESİ…

Zeytinburnu Belediye Başkanı Mu-
rat Aydın, devletin gençleri uyuştu-

rucu ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan 
uzak tutmak için aldığı ‘spora daha 
fazla yatırım yapılması’ kararının, ilçe-
ye daha fazla spor tesisi kazandıraca-
ğını söyledi. Belediyeler başta olmak 
üzere mahalli idarelerin basketbol 
alanları ve halı saha yatırımlarının 
yüzde 50’sinin devlet tarafından kar-
şılanacak olmasından diğer belediye 
başkanları gibi büyük memnuniyet 
duyduklarını ifade eden Aydın, “Bir 
belediye başkanından öte bir babayım 
ve çocuklarımızın kötü alışkanlıklara 
sapmaması için devletin bu desteğine 
çok sevindim. Ayrıca belediyelerin en 
büyük sorunu kaynaktır. Bu kapsam-
da devlet destek verirse bizlere de 
yatırımlar konusunda daha çok teşvik 
olacak. Bu tür açılımlara ihtiyaç vardı” 
dedi. Devlet Planlama Teşkilatı`nın 
(DPT) organizasyonundaki bu projey-
le yeni spor alanları oluşturacaklarına   
dikkat çeken Başkan Aydın, “Zaten 
biz belediye olarak birçok branşta 
sporcularımıza ve sporseverlere her 
ölçekte deste oluyoruz. Sporu ve 
sporcuyu destekleme politikamız vaz-
geçilmezlerin arasındadır. Ancak spor 
yapmanın bir maliyeti var. Bu kararla 
belediyelerin yükü hafiflemiş olacak-
tır” şeklinde konuştu.

Zeytinburnu yeşile doydu
Daha yeşil ve yaşanılabilir bir kent anlayışıyla çalışmalarını 

sürdüren Zeytinburnu Belediyesi, mevcutlarına yenilerini ek-
leyerek sayısını 33’e çıkardığı park ve bahçelerle, ilçeyi yeşile 
doyurdu. İş başına geldikten bu yana 272 bin metrekare olan 
yeşil alan miktarını 995 bin metrekareye çıkardıklarını belirten 
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçeyi adeta yeşile 
boyadıklarını söyledi.

Zeytinburnulular’ın doğayla ve yeşille iç içe yaşayabilmesi 
için ellerindeki tüm imkanları seferber ettiklerini ifade eden 
Başkan Aydın, “Üstelik bu yeşil alanları tarih ve kültürle har-
manlayarak İstanbul’da başka bir örneğini bulamayacağınız 
mekanlara dönüştürdük. 9 yıl boyunca 62 bin ağaç, bir milyo-
nun üzerinde mevsimlik çiçek ve 189 bin bodur bitki dikerek 
yemyeşil hale getirdiğimiz Zeytinburnu, yaptığımız aydınlat-
ma çalışmaları ile aynı zamanda ışıl ışıl oldu“ dedi. Parklar-
da kauçuk ve tartan pist uygulamasının ilk kez Zeytinburnu 
Belediyesi tarafından başlatıldığını anlatan Başkan Aydın, 
“Zeytinburnulular’ı yeşille buluştururken gençleri de ihmal et-
medik. İstanbul’da ilk uygulamayı Merkezefendi Parkı ve Spor 
Kompleksi’nde biz başlattık ve 5090 metrekare sentetik kau-
çuk döşedik. Buranın açılışı Başbakanımız tarafından yapıldı 
ve parkın hizmete girmesi ile Atatürk İlköğretim Okulu Atletizm 
Takımı hem ferdi ve hem de takım halinde Türkiye şampiyonu 
oldu. Yeni basketbol sahaları ve koşu parkurları sayesinde 
başta gençler olmak üzere tüm halkımızı açık havada ve do-
ğanın eşliğinde özgürce spor yapma imkanına kavuştu” diye 
konuştu.   İşte Zeytinburnu’nu yeşille buluşturan park ve bah-
çeler: Merkezefendi Parkı ve Spor Alanı, Soğanlı Bitkiler Bah-
çesi, Topkapı Kültür Parkı, 700. Yıl Parkı, Osman Zeki Bayraktar 
Parkı, Türk Bahçesi, Telsiz Mahallesi,  80. yıl Cumhuriyet Parkı, 
Özgürlük Parkı, Öğretmenler Parkı, Çırpıcı Parkıdır.

Zeytinburnu’nda 
gençlerin spor ya-
pabileceği alanlar 
artacak. Bir belediye 
başkanı olmaktan öte 
bir baba olduğunu 
belirten Zeytinburnu 
Belediye Başkanı 
Murat Aydın, “Bas-
ketbol alanları ve 
halı saha yapımla-
rında devletin verdi-
ği destek, bizi yatı-
rım hususunda teşvik 
edecek” dedi.

Haberler
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Beyoğlu 
Belediyesi’ne 
Türkiye Yelken 
Federasyonu 
tarafından, yelken 
sporlarına yaptığı 
katkıdan dolayı 
bir plaket verildi. 
2007’den sonra 
yelken kulübü 
kuran Belediye, 
şimdiye kadar 300 
öğrenciye yelken 
dersi verdi. 

YELKEN FEDERASYONU’NDAN 
BEYOĞLU BELEDİYESİ’NE 

TEŞEKKÜR PLAKETİ

Türkiye Yelken Federas-
yonu, Beyoğlu Beledi-

yesi’ne yelken sporlarına 
yaptığı katkıdan dolayı 
bir plaket verdi. Olimpiyat 
Evi’nde düzenlenen bir tö-
renle verilen plaketi Beyoğ-
lu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan adına 
Beyoğlu Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürü Ali 
Koca alkışlarla aldı. Beyoğ-
lu Belediyesi’ne, geçtiğimiz 
sene de Türkiye Yelken Federasyonu 
tarafından yelken sporuna katkısından 
dolayı bir plaketle teşekkür edilmişti. 
Beyoğlu Belediyesi Yelken Kulübü’nün 
şeref kürsüsünde iki anlamlı plaket yerini 
almış oldu.

Beyoğlu Belediyesi, 2007 yılında dü-
zenlenen Haliç Yelken Yarışlarından son-
ra Beyoğlu Belediyesi Yelken Kulübü’nü 
kurdu. Aynı dönem yaz okulu açılarak 
300 öğrenciye yelken dersleri verildi. Yaz 
okulu tamamlandıktan sonra ise kışın da 
eğitimlere devam edildi. Yetenekli olan 
15 çocuğa Türkiye Yelken Federasyonu 
tarafından lisans verildi. Lisanslı sporcu-
lar uluslararası yarışlara katılmaya hak 
kazandılar. 

Beyoğlu Belediyesi’nin yelken sporu-
na verdiği hizmet ve destek 2008 Mayıs 
ayında tam bir şenliğe dönüştü. 2. Haliç 
Yelken Yarışları, Beyoğlu Belediyesi ta-
rafından gerçekleştirildi. Türkiye Yelken 
Federasyonu Başkanı Nazlı İmre, şenlik 
öncesinde yaptığı konuşmada ‘’İlk kez 

geçen sene burada bir yarış yaptık. Çocuklarımız Haliç’i 
çok sevdi. Türkiye’nin pek çok yerinde bu sporu sevdir-
mek için geziyor ve yarışlar düzenliyoruz. Ama hep kendi-
mizi sanki bir sirk gösterisi yapan grup gibi hissediyorduk. 
Çünkü geri döndüğümüzde bir dahaki sene oralarda bu 
sporu yapan olmuyordu. Ancak ilk kez Beyoğlu’nda böyle 
bir güzellik yaşıyoruz. Geçen sene ektiğimiz tohumları bu 
yıl topluyoruz. Beyoğlu Belediyesi Yelken Kulübü’nden bu 
yıl 5 sporcu bu yarışmaya katılıyor. Bu da bize gurur ve-
riyor’’ demişti. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan, Beyoğlu ilçesinin iki tarafınının denizle kaplı 
olduğunu hatırlattı. Demircan “Haliç ve İstanbul Boğazı 
ilçemizi çevreliyor. Halkımızı denizle daha çok buluştur-
mak istiyoruz. Bu nedenle Haliç’te su sporlarına yönelik 
bir kulüp kurduk. Bir yılda 200 gencimize eğitim verdik. 
Aralarından 25’i başarılı olarak lisans aldılar. Bu spor öy-
lesine sevildi ki artık optimist teknelerimiz yetmiyor. Sayı-
larının 1000’i bulması gerekiyor’’ diye konuşmuştu. 2008 
yılında 250 sporcu Beyoğlu Yelken Kulübü’nde eğitim 
aldı. 2009 yılında 15 sporcu daha lisans alacak. Böy-
lece Beyoğlu Belediyesi Yelken Kulübü’nun lisanslı 30 
sporcusu uluslararası yarışmalarda yelken açacaklar. 
Sporcular, cumartesi ve pazar günleri de durmaksızın 
eğitimlere devam ediyorlar.
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Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 

İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı, 

yangın ve 
deprem gibi 

doğal afetlere 
hazırlıklı olmak 
için bir tatbikat 

düzenledi. 
Doğanbey 

Mahallesi’ndeki 
tatbikat 

gerçeğini 
aratmadı.

BURSA İTFAİYESİ 
TATBİKATTA

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfai-
ye Dairesi Başkanlığı tarafından 

gerçekleştirilen “Yangın, Arama ve 
Kurtarma 2008” tatbikatı, Doğanbey 
Mahallesi’nde yapıldı. Senaryo gereği 
bir apartmanın bodrum ve giriş katına 
molotof kokteyli atarak yangın çıkarıl-
ması ve yangına ekiplerce müdahale 
edilerek binada mahsur kalanların kur-

tarılması gerçekleştirildi. Doğanbey Mahallesi’ndeki yangına mü-
dahale eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, molotof kokteyli 
atılan ve silahlı saldırıya uğrayan araçları söndürürken, sıkışmalı ka-
zada zarar gören araçtan da yaralıları kurtardı. 

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Mü-
dürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik 

Müdürlüğü, AKUT Bursa Birimi, GEA 
Arama Kurtarma Grubu başta olmak 
üzere kamu kurum ve kuruluşları ile 
çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kur-
tarma ekipleri tatbikatta görev aldı. 
Öte yandan Doğanbey’deki tatbika-
tın yanı sıra Zeyniler Köyü’nde kar-
da arama kurtarma, Mudanya’da 
da denizaltında eş zamanlı arama 
kurtarma tatbikatları yapıldı. Büyük-
şehir Belediyesi İtfaiye Daire Baş-
kanı Orhan Doğan, itfaiye teşkilatı 
olarak, her türlü afete karşı tüm eki-
bin hazır olduğunu söyledi. Doğan, 
“Tarihi dokusuyla da gözde olan 
Bursa, Türkiye’nin 4. büyük şehri. 
Bugün yapılan tatbikatla, Büyükşehir 
Belediyesi’nin kapsamlı çalışmalarını 
gösterdik. Alınan önlemlerle yangın 
riskini en aza indirmeyi hedefledik. 
Ayrıca personelimizin hareket ve ka-
biliyetini ölçmek, filoya dahil edilen 
yeni araç ve gerekçeleri vatandaşla-
ra tanıtmak da tatbikatımızın amaçla-
rındandı” diye konuştu.

Haberler

BAŞKAN AZİZ DURAN BAŞARILI 
ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran, başarılı öğrencilere ödül 
verdi.  TÜBİTAK 2008 13. Ulusal Matematik Olimpiyatı ilkokul kategorisin-

de ikinci olan Ufuk Işık İlköğretim Okulu öğrencileri Hayrinnüsa Takcı ve Şule 
İdacı’yı Okul Müdürü Yaşar Yılmaz ve Matematik öğretmenleri Demir Güneş’le 
birlikte makamında kabul eden Başkan Duran, öğrencileri altınla ödüllendirdi.

Öğrencilerin TÜBİTAK gibi bilimsel bir kurumun düzenlediği yarışmada de-
receye girmelerinin Sakaryalı olarak ken-
disini oldukça gururlandırdığını ifade eden 
Başkan Duran “Gençlerimizin girdikleri 
yarışmalarda ödül alarak Sakarya’nın adı-
nı duyurmalarıyla onurlanıyoruz. TÜBİTAK 
tarafından düzenlenen yarışmada 5142 öğ-
renci arasından ikinci olan bu yavrularımızı 
tebrik ediyor, onların yetişmesinde katkısı 
olan ailelerini ve öğretmenlerini kutluyorum. 
Başarılarınız daim olsun” dedi.

TÜBİTAK 2008 
13. Ulusal 
Matematik 

Olimpiyatı ilkokul 
kategorisinde 

ikinci olan 
Hayrinnüsa 

Takıcı ve Şule 
İdacı’yı Sakarya 

Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Aziz Duran 
makamında kabul 

etti ve başarılı 
öğrencilere çeşitli 

ödüller verdi.
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Edirne’de 
halkın yürüyüş 
yapacak sosyal 
alan ve yeşillik 
özlemini 
gidermek 
için suni bir 
gölet inşa 
eden belediye, 
buradaki parka 
sonunda bir 
isim buldu: 
Barış Parkı 

Yerel yönetim-
lerde halkın 

katılımına örnek 
sayılabilecek 

bir proje haberi 
Çanakkale’den 

geldi. Çanakkale 
Belediyesi “Söy-

leyecek Sözüm 
Uygulayacak 
Projem Var” 

kampanyası ile 
2009 yılı içe-

risinde halkın 
önerdiği 7 pro-

jeyi uygulamaya 
geçirecek. 

EDİRNE’DE GÖLETİN ADI 
BARIŞ PARKI OLDU

ÇANAKKALE’DE           
HALKIN PROJELERİ HAYATA 
GEÇİYOR

Edirne Belediyesi’nin geçti-
ğimiz günlerde açtığı suni 

göletin adı Barış Parkı oldu. Par-
kın adı açılışa katılan CHP lideri 
Deniz Baykal tarafından konul-
du. Barış Parkı’nın içinde suni 
bir göletin yanı sıra kafe, oturma 
alanları, yürüyüş ve spor yolları 
bulunuyor. Açılışta konuşan Be-
lediye Başkanı Hamdi Sedefçi, 
“Edirne halkı gölete gidip, spo-
runu, gezisini yaparak keyifli 
saatler geçiriyor. Halkımız güle 
güle kullanıyor.” dedi. 

Çanakkale Belediyesi halkın yöneti-
me katılımı için 2008 Mayıs ayında 

başlatılan “Söyleyecek Sözüm Uygula-
yacak Projem Var” kampanyasına iliş-
kin başvuru ve değerlendirme süreci 
tamamlandı.

Belediye, Çanakkaleliler’in katılımı-
nı sağlamak amacıyla proje konusun-
da halkı bilgilendirdi ve proje yazım 
aşamalarında destek oldu. Mayıs 2008 – Kasım 2008 tarihleri arasında 
bireysel, kurumsal, dernek, sivil toplum kuruluşu, öğrenci ve okullar ba-
zında toplam 21 adet proje başvurusu alındı ve proje kitapçığında bulu-
nan katılım koşullarına göre değerlendirmeler yapılarak, uygulanabilir 9 
adet proje ön seçim komitesi tarafından belirlendi. 

Belirlenen proje sahipleri ile toplantı yapılarak projelerinin başarı ile 
ön elemeden geçtiği, ön elemeden geçen bu projeler arasından da 7 
tanesinin kentlinin de katılımı ile yapılacak toplantıda belirleneceği bilgisi 
verildi. Seçilen 7 proje 2009 yılında uygulamaya geçirilecek. 
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ADAPAZARI’NA                
“UZAKTAKİ EL” UZANDI

BİLECİK’TE SICAK ASFALT 
ÇALIŞMASI BİTTİ

Adapazarı Belediyesi ve Hol-
landa’da faaliyet gösteren 

‘Uzaktaki El Vakfı’ işbirliğiyle 36 
engelliye akülü, 12 engelliye de 
tekerlekli araç hediye edildi. Akülü 
araçlar, Nikah Sarayı’nda düzen-
lenen törenle dağıtıldı. Törende 
konuşan Uzaktaki El Vakfı Baş-
kanı Yücel Aydemir, Adapazarı 
Belediyesi işbirliğiyle engellilere 
yardım eli uzatmalarından dolayı 
mutlu olduklarını söyledi. Bele-
diye Başkanı Süleyman Dişli de, 
“Uzaktaki El Vakfı’ndaki arkadaş-
lar Hollanda’da büyük gayretler 
gösteriyor. Ben oraya giderek bu 
çalışmaları yerinde inceledim. Ça-
lışmalarımıza çok katkı sağladılar. 
Bugün de 36 akülü, 12 tane de te-
kerlekli araç dağıtacağız. Vakıftaki 
arkadaşlar şimdi de engelliler için 
üretim merkezi çalışmaları yapı-
yor. Biz de bu yönde çalışmalar 
yapıyoruz” dedi. Engellilere akülü 
ve tekerlekli araçları teslim edil-
mesinden sonra Belediye Başkanı 
Süleyman Dişli ve beraberindeki-
ler, engellilere karanfil dağıttı.

Bilecik Belediyesi şehrin birçok noktasın-
da başlatılan projelerini sürdürmeye de-

vam ediyor. Belediye, sıcak asfalt çalışmaları 
sona eren Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı 
belediye dükkanları önünde mazgal çalışma-
larına başladı. Hemşerilerinin vermiş olduğu 
destek ile Bilecik’i geliştirmek için çalıştıkla-
rını söyleyen Belediye Başkanı Selim Yağcı; 

“Bilecek her şeyin en güzelini hak ediyor. Anayol sıcak asfalt çalışmaları-
nın sona ermesi sonrasında Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı belediye 
dükkanları önünde mazgal çalışmalarını yapıyoruz” dedi. 

Adapazarı Beledi-
yesi ve Hollanda’da 

faaliyet gösteren 
‘Uzaktaki El Vakfı’ 

işbirliğiyle 36 engel-
liye akülü, 12 engel-

liye de tekerli araç 
hediye edildi. Törene 

katılan, Adapazarı 
Belediye Başkanı Sü-
leyman Dişli konuş-
masında “Uzaktaki 
El Vakfı’ndaki arka-
daşlar Hollanda’da 

büyük gayretler 
gösteriyor. Ben oraya 

giderek bu çalışmaları 
yerinde inceledim. 

Çalışmalarımıza 
çok katkı sağladılar. 

Bugün de 36 akülü, 12 
tane de tekerlekli araç 
dağıtacağız. Vakıftaki 

arkadaşlar şimdi de 
engeliler için üretim 
merkezi çalışmaları 

yapıyor. Biz de bu 
yönde çalışmalar 
yapıyoruz” dedi.

Bilecik Belediyesi 
Gazipaşa Mahal-
lesi Atatürk Bulva-
rı üzerinde sıcak 
asfalt çalışmasını 
tamamladığını, 
mazgal çalışma-
larına da başla-
dığını duyurdu. 
Belediye Başkanı 
Selim Yağcı “Bile-
cik en güzelini hak 
ediyor” dedi. 

Haberler
AD
AP
AZ
AR
I

B
İL
EC
İK



Birlik 2009/1  11

Bursa Osman-
gazi Belediyesi 
başarılı resto-

rasyon çalışma-
larına bir yeni-

sini daha ekledi: 
Adnan Türkay 
tarafından ba-

ğışlanan tescilli 
Sivil Mimarlık 
Örneği (SMÖ) 
yapıyı restore 

ettirerek, Meliha 
Türkay Hizmet 

Binası olarak 
hizmete açtı.

OSMANGAZİ’DE 
MELİHA TÜRKAY 
HİZMET BİNASI AÇILDI

Osmangazi Beledi-
yesi, Adnan Türkay 

tarafından bağışlanan 
tescilli Sivil Mimarlık Örneği (SMÖ) yapıyı restore ettirerek Meliha Türkay Hizmet Binası olarak hizmete 
açtı. Açılışa Vali Şahabettin Harput, Osmangazi Belediye Başkanı Recep Altepe, İl Sağlık Müdürü İsmail 
Hakkı Çetin, hayırsever işadamı Adnan Türkay ve çok sayıda davetli katıldı. Sağlık polikliniği olarak kul-
lanılacak olan yapı, kentin zengin tarihi yapı envanteri içinde önemli yere sahip. Açılış töreninde konuşan 
Başkan Altepe “Bursa’da güzel şeyler oluyor. Yaptıklarımızla kent kültürünü yeniden ortaya çıkarıyoruz. 
Bursa’nın çehresini değiştiren projelerimizin bazılarını Cumartesi günü Başbakan açacak” dedi. Altepe 
hayırsever vatandaşın bağışı, mimarın projesini ücretsiz yapması ve belediyenin katkılarıyla kentin ayağa 
kalktığını söyledi. Vali Şahabettin Harput ise Bursa’nın hızlı gelişimiyle Türkiye’nin lokomotifi olduğunu 
söyleyerek başladığı konuşmasında “El ele gönül gönüle şehri daha iyi yerlere getireceğiz” dedi. 

Osmangazi Belediyesi’nin envanter çalışması kapsamında ilçe sınırları içinde 1800 tane tescilli tarihi 
yapı olduğu tespit edildi. Bu yapıların 1.100 tanesi Sivil Mimarlık Örneği (SMÖ) yapılar. Bursa evleri ola-
rak mimaride bir tarzı temsil eden bu yapılar kentin en güzel ziynetleri. Osmangazi Belediyesi birçoğu 
özel mülkiyet elinde olan SMÖ yapıların korunması amacıyla, Türkiye’deki pek çok üniversitenin Mimarlık 
Fakültesiyle işbirliği yaptı. SMÖ yapılara Röleve Projesi hazırlanması için adeta seferberlik başlatan Os-
mangazi Belediyesi’nin çabaları sonucu, İTÜ, Yıldız, 9 Eylül, Mimar Sinan, Dicle ve Uludağ Üniversiteleri 
doktora öğrencilerinden tez çalışması olarak Bursa’daki SMÖ yapıların röleve projelerinin hazırlanmasını 
istedi. Bu sayede bir kısmı zamana yenilerek ayakta durmakta güçlük çeken SMÖ yapıların röleveleri 
Osmangazi Belediyesi’nin arşivine girdi. Bugüne kadar 200 kadar SMÖ yapının röleve projesi hazırlandı. 
Hazırlanan projeler, bu yapıları restore ettirmek isteyen yapı sahiplerine, destek olmak ve SMÖ yapıların 
restorasyonunu teşvik etmek amacıyla ücretsiz olarak veriliyor. Hayırsever işadamı Adnan Türkay tarafın-
dan Osmangazi Belediyesine bağışlanan SMÖ yapı ise aslına uygun şekilde Rekonstrüksiyon projesiyle 
kente kazandırıldı. Toplam 290 metrekare kullanım alanına sahip olan 3 katlı yapı, merkezi konumu iti-
bariyle sağlık polikliniğine dönüştürüldü. Binanın bodrum katında enjeksiyon odası, laboratuar, poliklinik 
odası ve tuvaletler yer alıyor. Zemin katta ise 2 adet poliklinik odası, bekleme salonu ve idari odalar bulu-
nuyor. Binanın birinci katında ise 2 poliklinik odası ve toplantı salonu var. Engin Çelik Firması tarafından 
inşaatı gerçekleştirilen yapının, inşaat maliyeti yaklaşık 250.000 YTL oldu. Osmangazi Belediyesi’nin bir 
dönemde gerçekleştirdiği 25. sağlık polikliniği olan Meliha Türkay Sağlık Polikliniği, bu tür yapıların işlev-
selleştirilmesi bakımından da güzel bir örnek teşkil ediyor.
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Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından dört 
yıldır başarıyla 
yürütülen meslek 
ve sanat eğitim 
kurslarına ilgi 
büyük. Kursa 
Gebze’den hatta 
İstanbul’dan 
katılımlar 
olduğu 
açıklandı.

KO-MEK KOCAELİ 
SINIRLARINI AŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dört yıldır başarı ile yürüttüğü meslek 
ve sanat eğitim kurslarına yönelik ilgi her geçen gün artıyor. Kocaeli’nin 

her köşesinde vatandaşlara ücretsiz verilen eğitimlere il dışından da önem-
li talep var. Gebze’deki Yenimahalle Kurs Merkezi’ne Gebzelilerin yanı sıra 
komşu il olan İstanbul’dan da kursiyerler gelmeye başladı. 

Örneğin; KO-MEK Yenimahalle Kurs Merkezi’nde bu sene eğitim alma-
ya başlayan Nesrin Ergun ve kızı Berrin Erdağ giyim ve stilistik kursuna 
Pendik’ten gidip geliyor. Nesrin Ergun, KO-MEK ile ilgili edindiği bilginin 
ardından kızıyla birlikte bu kurslara katılmaya karar verdiklerini söyledi. Er-
gun, ‘’Eğitim almanın ne yaşı ne de mesafesi olur. Daha önce İstanbul’da 
bu tarz kurslara katıldım, ancak buradaki öğretmenlerimiz bizimle daha 
yakından ilgilendi. Burada eğitimciler her kursiyerle tek tek ilgileniyor. Gi-
yim öğretmenimiz Tenzile Yörük, verdiği bilgileri çabuk kavrayıp uygulaya-
bilmemiz için elinden geleni yapıyor. KO-MEK kurslarına kızımla 
birlikte katılmaktan dolayı mutluluk duyuyorum’’ dedi.  Bu eğitim 
döneminde de vatandaşlardan büyük talep gören Gebze Yenima-
halle Kurs Merkezi’nde bilgisayar işletmenliği, bağlama, cilt bakı-
mı ve makyaj, gitar, giyim, ingilizce, kuaförlük, makine nakışı ve 
stilistik branşlarında eğitim veriliyor. Toplam 359 kursiyerin eğitim 
aldığı kurs merkezinde yakın zamanda mefruşat, web sayfa tasa-
rımı, diksiyon, okuma-yazma, bilgisayarlı muhasebe, grafik tasa-
rım ve eğitici annelik branşlarında da kurslar açılacak.

Balıkesir’de Be-
lediye ve Ticaret 
Odası örnek bir 
işbirliğine imza 
attı ve “Çarşıda 
Şenlik Var” adlı 

bir  alışveriş kam-
panyası başlattı. 

Kent ekonomisini 
canlandırmak 

amacıyla düzenle-
nen kampanya 10 

Mart 2009’a kadar 
devam edecek.

BALIKESİR’DE                   
“ÇARŞIDA ŞENLİK VAR”

Balıkesir’de, Belediye ve Ticaret 
Odası tarafından, “Çarşıda Şenlik 

Var” adı ile ortaklaşa gerçekleştirilen 
alışveriş kampanyası, bu yıl üçüncü kez 
düzenleniyor. 29 Aralık’ta başlayıp, 10 
Mart 2009 tarihine kadar devam edecek 
olan kampanya kapsamında, toplam 
111 hediyenin verileceği bir piyango 
yer alıyor. 
Balıkesir Belediye Başkanı Sabri Uğur 
ve Balıkesir Ticaret Odası Başkanı 
Mahmut Yavuz’un birlikte gerçekleştir-
dikleri basın toplantısı ile halka duyuru-
lan kampanya süresince, kampanyaya 

katılan üye mağazalardan yapılacak her 50 TL alışveriş için bir piyango bileti verilecek. 
Ticaret Odası Başkanı Mahmut Yavuz, Belediye Başkanı Sabri Uğur’un, her yıl olduğu gibi bu yıl 

da, kampanyanın düzenlenmesinde gösterdiği gayretlerden dolayı da teşekkür etti.
 

Haberler
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Özel Kalem der-
gisi tarafından ve-
rilen Yerel Yöne-
tim Ödülleri’nde, 
Yalova Belediyesi 
Benim Mahallem 
Projesi ile ödül 
aldı. Benim Ma-
hallem Projesi, 
“Katılımcı De-
mokratik Yönetim 
Kategorisi”nde 
ödül almaya hak 
kazandı. 

Sakarya Akyazı’da 
Gazi Süleyman 
Paşa Camii ve 

çevresi yeniden 
düzenleniyor. 170 

bin metrekare 
alan üzerine 

yapılacak 
olan çevre 

düzenlemesinin 
içerisinde; 

şadırvan, tuvalet 
ve otopark da yer 

alacak.

“BENİM MAHALLEM”
 ÖDÜL ALDI

AKYAZI BÜYÜK DEĞİŞİM 
YAŞIYOR

Yalova Belediyesi Özel Kalem der-
gisinin düzenlediği Yerel Yönetim 

Ödülleri’nde uygulamaya koyduğu Be-
nim Mahallem Programı ile ödül alma-
ya hak kazandı. Düzenlenen törenle 
Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen yerel 
yöneticileri buluşturan gecede ödül 
Yalova Belediye Başkanı Barbaros H. 
Binicioğlu’na teslim edildi. 
Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kam-
püsün’de yapılan ödül töreni Türkiye’nin 
Vali ve Belediye Başkanlarına 6 farklı kategoride sunuldu. Gecenin sonunda 
23 ödül verilirken Yalova Belediyesi Benim Mahallem Programı ile “Katılımcı 
Demokratik Yönetim Kategorisi” dalında ödül almaya hak kazandı. 
Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Dr. Cevat Geray başkanlığında Erdoğan Bilenser, Nuri 
Çolakoğlu, Oktay Ekinci, Sadun Emrealp, Prof. Dr. Zekai Görgülü, Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Prof. Dr. 
Handan Türkoğlu’nun bulunduğu jürinin değerlendirmesi sonucu verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Aziz Duran, Akyazı ilçesini ziyaret 

etti. Başkan Aziz Duran, Akyazı Belediye 
Başkanı Yaşar Yazıcı ile birlikte Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından yaptırılan Gazi 
Süleyman Paşa Camii çevre düzenlemesi 
ve otopark inşaatı çalışmalarını yerinde 
inceledi. Akyazı’nın hızla gelişen bir ilçe 
olduğunu ifade eden Başkan Duran, “Ak-
yazımız Sakarya’nın hızla büyüyen ve değişen ilçelerinden birisi. Büyükşe-
hir olarak sınırlarımız içinde yer alan her yere eşit hizmet götürme gayreti 
içerisindeyiz.  Akyazımız’da hizmetlerden payına düşeni alıyor. İlçenin büyük 
sorunları aslında ortadan kalktı. Artık çevre düzenlemesi ve parkların yeşillen-
dirilmesi gibi üst yapıdaki hizmetlere geçtik. Gazi Süleyman Paşa Camii’nin 

çehresini de değiştiriyoruz. 170 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan çevre düzenlemesinin içeri-
sinde; şadırvan, tuvalet ve otopark da yer alacak. Bilindiği gibi burası ilçenin en merkezi yeri. Çalışmala-
rımızı en kısa sürede tamamlayacağız” diye konuştu.

Yazıcı: İlçemiz modernleşiyor
Akyazı’nın yapılan yatırımlarla geliştiğini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı ise; “İlçe-

miz son yıllarda hızlı bir değişim yaşıyor. Bu değişimde Büyükşehir Belediyesi’nin ve Başkanımız Aziz 
Duran’ın katkıları çok büyük. Büyükşehir’in ilçemize verdiği destekle altyapı, yol, su konusunda prob-
lemlerimizi hallettik. Kavşak ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Akyazımız her geçen gün daha 
modernleşiyor. Başkanımız Aziz Duran’a ilçemize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
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Haberler

“Sürdürülebilir 
Ulaştırma Ödül-
leri” sahiplerini 
buldu. İstan-
bul Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Metrobüs projesi, 
13 Ocak 2009’da 
Washington 
DC’de düzenlenen 
“Sürdürülebilir 
Ulaştırma Ödülle-
ri- 2009”da man-
siyon ödülü aldı.

METROBÜSE                    
ABD’DEN ÖDÜL...

Her sene dünya çapın-
da binlerce ulaşım 

uzmanının katılımıyla Was-
hington DC’de yapılan 
Ulaşım Araştırma Kurulu 
Konferansı’nda (Transpor-
tation Research Board); 
araçlardan kaynaklanan 
hava kirliliği ve iklim de-
ğişikliğine yol açan sera 
gazlarının azaltılmasına ve 
kentiçi yaşam kalitesinin 
iyileştirilmesine yönelik mü-
cadelenin kriter alındığı “Sürdürülebilir 
Ulaştırma Ödülleri” sahiplerini buldu.

Bu sene 88’incisi düzenlenen ödül 
töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye-
si, “Metrobüs” projesi ile mansiyon ödü-
lünü aldı. Ödül töreninde İSPARK Genel 
Müdürü Kadir Gurbetçi, ULAŞIM A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uy-
gun ile Amerika Birleşik Devletleri ve bir 
çok ülkede görev yapan yerli ve yabancı 
bir çok uzman katıldı. İstanbul ile birlik-
te New York, Milan, Mexico ve Pekin’in 
yarıştığı ödül töreninde, 2008 yılında 
New York Belediyesi tarafından büyük 
bir kararlılıkla uygulanan “New York için 
Sürdürülebilirlik Vizyonu (PlaNYC 2030)” 
büyük ödülü kazandı.

Mansiyon ödülünü Institute for Trans-
portation and Development Policy (ITDP) 
başkanınının elinden İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Topbaş adı-
na Ulaşım Danışmanı Prof. Dr. Mustafa 

Ilıcalı aldı. Jürinin yapmış olduğu 
değerlendirmede İstanbul’da 
2007 yılının Ekim ayında Avcılar-Topkapı arasında hizmet 
vermeye başlayan ve 2008’de Zincirlikuyu’ya kadar uzatılan 
metrobüsün saatte 40 kilometrelik hızla seyahat süresini 1 
saat azalttığı ve günde 500 bin yolcu taşıdığı vurgulanarak, 
İstanbul Metrobüsü’nün bu özellikleriyle dünyadaki diğer 
örneklerine kıyasla öne çıktığına dikkat çekildi. Degerlendir-
mede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’deki diğer 
illere, daha düşük bütçeli ancak yüksek kalite ve kapasitede 
çalışabilen ve çevreci olan Metrobüs projesi ile sürdürülebilir 
ulaştırma konusunda örnek teşkil ettiği de vurgulandı.

Törende konuşan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da Başkan Kadir 
Topbaş’ın ödülden dolayı teşekkürlerini ve katılımcılara se-
lamlarını ilettiğini belirterek, Metrobüs’ün Şubat ayında Bo-
ğaziçi Köprüsü’nden geçerek iki kıta (Avrupa-Asya) arasında 
hizmet vermeye başlayacağını ve yolcu sayısının 1 milyona 
ulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin toplu ulaşım konusunda çok sayıda proje üze-
rinde çalıştığını ifade eden Ilıcalı’nın, “Ulaşım Araştırma Kuru-
lu Konferansı’nda gelecek yıl büyük ödülü kazanmayı hedef-
liyoruz” sözleri katılımcılardan büyük alkış aldı.
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Çevre Örgütü Gre-
enpeace, küresel 
iklim değişikliğine 
karşı yenilenebilir 
enerji kaynaklarını 
desteklemek için 
“Güneş İçin Beledi-
ye Başkanları” kam-
panyasını başlattı. 
Kocaeli Belediye 
Başkanı Yunus Peh-
livan kampanyayı 
ilk imzalayan baş-
kanlardan biri oldu.

Yıldırım 
Belediyesi’nin 

prestij 
projelerinden 
“3. Bin Yılda 

Yaşayan 
Osmanlı Köyü 
Cumalıkızık”, 

Özel Kalem 
Dergisi tarafından 

Yılın Büyükşehir 
İlçe Belediye 

Başkanı Ödülü’ne 
layık görüldü. 

“GÜNEŞ İÇİN BELEDİYE 
BAŞKANLARI”NA KOCAELİ 

KÖRFEZ DE KATILDI

CUMALIKIZIK PROJESİ   
ÖDÜL GETİRDİ

Çevre Örgütü Greenpeace’in Belediye Başkanları ve adaylarına yöne-
lik başlattığı “Güneş İçin Belediye Başkanları” kampanyasına Kocaeli 

Körfez Belediye Başkanı Yunus Pehlivan da katıldı.Türkiye’nin geleceğinin 
yenilenebilir enerjilerde olduğunu savunan Greenpeace, belediye başkan 
adaylarını “Güneş İçin Belediye Başkanları” kampanyasına destek vermeye 
çağırıyor. Greenpeace’in çağrısında şöyle deniyor: “Kendi halkının sağlığını 
kollayan ve iklim değişikliğine karşı en az Londra ya da Seattle Belediye 
Başkanları kadar duyarlı olan başkanlarla buluşmak isteğindeyiz. Ayrıca, 
kömür yerine güneşi savunan belediye başkanlarını da Mart 2009 yerel se-
çimleri öncesinde “Güneş İçin Belediye Başkanları” girişimiyle bir araya 
getirmek istiyoruz.” Kampanyaya şimdiye kadar Kocaeli Körfez Belediyesi 
dışında şu belediye başkanları destek vererek, bildirgeyi imzaladılar: 

-Sivas Kangal Belediye Başkanı Tahsin Arslan
-Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün
-Eskişehir Beylikova Belediye Başkanı Hasan Tezel
-Hatay Erzin Belediye Başkanı Mehmet Güven
-İzmir Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven
-İzmir Gerenköy Belediye Başkanı Orhan Bora

-İzmir Yeni Şakran Belediye Başkanı Zeki Şen
-İzmir Yeni Foça Belediye Başkanı Osman Yurtseven
-Mersin Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Bahar
-Mersin Silifke Belediye Başkanı B. Ali Öngel
-Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı 
Abdullah Paksoy

Aldığı ödüllerle sık sık adından söz et-
tiren Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 

Keskin’e bir ödül de Cumalıkızık projesi 
nedeniyle geldi. Özel Kalem Türkiye Yerel 
Yönetimler Dergisi tarafından düzenlenen 
“Yerel Yönetim Ödülleri 2008” yarışması 
kapsamında tarihi kültürel miras katego-
risinde Yıldırım Belediyesi, “3. Bin Yılda 
Yaşayan Osmanlı Köyü Cumalıkızı” pro-
jesi ile Yılın Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı Ödülü’ne layık görüldü. İstanbul 
Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleştirilen ödül töreni-
ne çok sayıda yerel yönetici katıldı. Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin, 
ödülünü Prof. Dr. Zekai Görgülü’ nün elinden aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin, “Ben Yok Biz Varız” anlayışı ile 
Yıldırım Belediyesi olarak birçok başarılı projenin altına imzalarını attıklarını belirterek; “Cumalıkızık proje-
sinde emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bu ödülü alıyorum. Yıldırım Belediyesi olarak gerçekten de iyi 
bir takımız, takım ruhuyla bir çok başarılı projeyi de Yıldırım’da uygulamayı başardık. 3. Bin Yılda Yaşayan 
Osmanlı Köyü Cumalıkızık Projesi de bunlardan biri. Sadece Yıldırım’ın değil Bursa’nın da göz bebeği 
olan Cumalıkızık’ta tarihi kültürel mirasımızın en güzel örneklerini görmek mümkün. Bu tarihi değerlere 
sahip çıkıp onları yaşatmak da bizlerin en önemli görevlerinden biri. Bu ödüle bizi layık gören Özel Kalem 
Dergisi ekibine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.
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Yeni İlçe olan 
Sancaktepe 

Belediyesi’nin 
hizmet binasının 

açılışında 
konuşan İstanbul 

Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Kadir Topbaş, beş 
yılda İstanbul’a 
22.5 milyar TL 

tutarında yatırım 
yaptıklarını 

söyledi. Başkan 
Topbaş,  

“Dönemimizde 
sadece Sarıgazi’ye 

85.6 milyon 
TL’lik yatırım 

yaptık. Gelecek 
dönemde Sarıgazi 

ve Taşdelen’e 
metro getirmek için 

çalışma başlat-
tık” dedi.

İSTANBUL’A               
5 YILDA                        
22.5 MİLYARLIK 
YATIRIM YAPILDI

Yeni ilçe olan Sancaktepe’de, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sa-
rıgazi Belediyesi’nin birlikte yaptığı 
Belediye Hizmet Binası düzenlenen 
törenle hizmete açıldı. Törene İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın yanı sıra, Sarıgazi Belediye 
Başkanı Kemal Ayyıldız, Sancaktepe 
Kaymakamı Necmettin Kalkan, bazı 
ilçe ve belde belediye başkanları ile 
Sarıgazili vatandaşlar katıldı.

Başkan Topbaş’tan   
Sarıgazi ve Taşdelen’e  
metro sözü…

Törende yoğun bir kalabalığa hitap 
eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş, düzensiz gelişme ve hızlı 
nüfus artışıyla boğuşan İstanbul’un son 

dönemde dünyanın hayranlık duyduğu güzelliklerin yaşandığı bir 
şehir haline dönüştüğünü belirterek, geçmişin eksikliklerini dev 
yatırımlarla ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyledi. 5 yıl içinde 
İstanbul’a 22.5 milyar TL yatırım yaptıklarına dikkat çeken Baş-
kan Kadir Topbaş, bunun sadece 11.5 milyar TL’sini ulaşım so-
rununun çözümüne ayırdıklarını anlattı. Her yıl 220 bin doğumun 
yaşandığı ve 120 bin aracın trafiğe eklendiği İstanbul’da ulaşım 
sorununu çözmenin kısa zamanda mümkün olmadığının, ancak 
yaptıkları yatırımlarla trafikte rahatlama yaşattıklarının altını çizen 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü;

“İstanbul’da yaptıklarımız bu kadar zamana sığmayacak 
kadar çok ve önemli. Bugün burada 32 milyon TL’lik yatırımlar 
zincirinin açılışını yapıyoruz. 22 milyon TL’sini biz yaptık. Sarı-
gazi Belediye Başkanımız da üzerine düşeni gerçekleştirdi. 
Son 5 yıllık dönemde belde belediyesiyle birlikte Sarıgazi’ye 
yaptığımız yatırımlar toplamı 85.6 milyon TL. Bu rakamın 46 mil-
yon TL’sini yine Büyükşehir olarak biz yaptık. Bu rakamlar bir 
yerleşim alanının geleceğini hazırlayan çok büyük rakamlar… 
Sarıgazi’yi elele herkesin yaşamaktan gurur duyacağı çağdaş 
bir yerleşim alanı haline getireceğiz. İstanbul’un ve bu bölge-
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nin ulaşım sorunu çözmek için toplu 
taşıma ve özellikle metro yatırımlarına 
ağırlık veriyoruz. Gelecek dönem Ka-
dıköy, Göztepe ve Ataşehir üzerinden 
Sancaktepe’ye gelecek bir metronun 
çalışmasını başlattık. Yakında ihalesi-
ni yapacağımız Üsküdar-Altunizane-
Ümraniye-Tepeüstü-Çekmeköy metro 
hattı da daha sonra Taşdelen üzerin-
den Sabiha Gökçen Havalimanı’na ve 
Kartal-Tuzla istikametine uzanacak. 
İstanbul’un metro ağını birbirine en-
tegre şekilde tamamladığımızda bura-
daki bir vatandaşımız metroya binerek 
Silivri’ye, Sarıyer’e, Beykoz’a kadar gi-
debilecek. Bugüne kadar bunu kimse-
nin hayal bile etmediğini biliyoruz.”

“Her vatandaşın gönlüne 
göre hizmet ediyoruz”
Konuşmasında AK Parti’nin önü-

müzdeki dönem için kendisini ye-
niden İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı adayı seçtiğini hatırlatan 
Başkan Kadir Topbaş, “Esas kararı 
29 Mart’taki yerel seçimlerde sizler 
sandık başında vereceksiniz. Tarlada 
izi olanın ekinde yüzü olur. Ben inanı-
yorum ki bizim tarlada çok izimiz var. 
Biz sizinle hep aynı duyguları paylaş-
tık ve bu anlayışla hizmet ettik. Sizle-
rin vereceğiniz destekle İstanbul’un 
yarınlarını çok farklı noktaya getirme 
sorumluluğunu taşıyoruz. 5 yılın so-
nunda İstanbul çok daha farklı bir 
noktada olacak. Biz hizmet ederken 
siyasi mülahazaların ötesine geçerek 
parti ve kişi ayrımı yapmadan herkese 
hizmet ediyoruz. Kimisi trafikte rahat 

etmek istiyor, kimisi plajda yüzmek, kimisi kültür-sanat akti-
vitelerine daha çok katılmak istiyor. Bazı vatandaşlarımız ise 
ihtiyaç nedeniyle yardım ya da burs bekliyor. Hepsine ayrı ayrı 
hizmet üretiyoruz. Herkesin gönlüne ve isteğine göre bir hizmet 
koyuyoruz. Bizi bölmek isteyenlere karşı her kesimi kucaklıyo-
ruz ve hep birlikte çocuklarımızın geleceğini hazırlıyoruz” diye 
konuştu.Sarıgazi Belediye Başkanı Kemal Ayyıldız da yaptığı 
konuşmada Sarıgazi’nin geçmişteki olumsuzluklardan bir bir 
kurtularak modern bin görünüm almaya başladığını belirterek, 
“1994 yılındaki Sayın Başbakanımızın belediyecilik anlayışıyla 
bizde göreve koyulduk. Bütün birikimlerimizi harekete geçire-
rek kentleşme çalışmaları başlattık. Amacımız bölgemizin hu-
zur ve güvene kavuşması, daha yaşanılır bir çevre olmasıydı. 
Bu hizmet heyecanımız hem insanımızın yaşam kalitesini yük-
seltti, hem de toplumsal barışı sağladı” şeklinde konuştu.Tö-
rende konuşmaların ardından Başkan Topbaş ve beraberindekiler 
kurdele keserek 5 kültür merkezi, 89 bin 820 kilometre atıksu hattı 
döşeme işi, Eski Ankara Caddesi yağmursuyu kanalı çalışması, 
İnönü Mahallesi, Demokrasi Caddesi, Havacılar Caddesi ve Uysal 
Caddesi aydınlatma işi, 3 sağlık ocağı, 16 park ve cadde düzen-
lemesi ile 5 ilköğretim okulunun da aralarında bulunduğu eserlerin 
toplu açılışını gerçekleştirdiler.
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Röportaj: 
Özgür Çiftçi 

Kapak Konusu

AVRUPA’YA 
AÇILAN BELEDİYE

İZMİT SARAYBAHÇE

Dört yıl içerisinde ger-
çekleştirilen 80 ayrı eğitim 

projesi, alt yapı çalışmaları, 
genişleyen parklar ve sos-

yal alanlar, tarih ve turizm 
bilincini geliştirmek üzere 
gerçekleştirilen atılımlar, 

çevre bilinci ile kurulan 
arıtma tesisleri ve daha 

birçok çalışma ile 21. yüz 
yılın örnek belediyelerinden 
İzmit Saraybahçe Belediye-

sindeyiz. Dünyanın incisi bir 
körfezin merkez belediyesin-

de, Belediye Başkanı Halil 
Vehbi Yenice’nin maka-

mında, İzmit Saraybahçe’yi 
ilk ağızdan dinlemek ve 

tanımak üzere sorularımızı 
başkana yöneltiyoruz.  

Halil Vehbi 
Yenice  

Kimdir?
İzmit Belediye Başkanı 

Halil Vehbi Yenice, 
1951 İzmit doğumlu. İlk, 

orta ve lise öğrenimini 
İzmit´te tamamladı. 

1969 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi 
Makine Mühendisliği 

Bölümü’nden mezun oldu. 
Yüksek lisansını İstanbul 

Üniversitesi İşletme 
Fakültesi´nde yaptı. 

Stajını ve lisan öğrenimini 
Almanya´da tamamladı. 
İyi derecede Almanca ve 
İngilizce bilen Halil Vehbi 

Yenice, 2004 yılında İzmit 
Saraybahçe Belediye 

Başkanlığı´na seçildi. 
Başkan Yenice, evli ve 3 

çocuk babası.

Sayın Başkan, öncelikle sizi tanıyabilir 
miyiz?

İzmitliyim. 1951 yılında Yeniköy’de doğ-
muşum. İlk orta ve lise öğrenimimi İzmit’te 
tamamladım. Üniversiteyi İstanbul Teknik 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü’nde bitirdim. Sonrasın-
da İstanbul Üniversitesi’nde işletme ihtisası 
yaptım. Stajımı ve dil öğrenimimi Almanya’da 
tamamladım. Orta derece İngilizce ve iyi de-
recede Almanca biliyorum. Evli ve üç çocuk 
sahibiyim. Makine mühendisliği ile ilgili 1990 
yılına kadar ısıtma, havalandırma ve klima 
projeleri üzerine çalıştım. 

Politikaya girişiniz nasıl oldu?

1994 yılında siyasete atıldım. O zaman Re-
fah Partisi “Vitrinimizi geliştiriyoruz” düşünce-
siyle beni çağırmıştı. Ben de İzmit eşrafından, 
esnaf ve tanınan bir ailenin çocuğu olarak po-
litikaya tamam dedim ve siyaset hayatım baş-
ladı. O yıl meclis üyesi; 99 yılında da Fazilet 
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Partisi’nden belediye başkan adayı 
oldum ancak kazanamadım. Sonra-
sında Ak Parti’den seçime katıldım ve 
geçen beş yıllık sürede ise İzmit Sa-
raybahçe Belediye Başkan’ı olarak bu 
görevi yürütüyorum.

İzmit ülke ekonomisinde önemli 
bir yer tutuyor. Gerek sanayi ve tica-
ri gerekse İstanbul’dan Anadolu’ya 
geçiş yolu üzerinde olması özellik-
leri ile önemli bir kent konumunda. 
İzmit’i sizden dinleyebilir miyiz?

Öncelikle şunu söylemek gerekir. 
İzmit geçmişi olan bir tarih kentidir. 
Tarihi bir şehirdir. MÖ. 3000 li yıllar-
da kurulmuş, körfezin hemen yanın-
da ve doğal korumalı özel bir liman 
kentidir. Bundan dolayı da sürekli 
insanların yaşadığı bir kent olmuş. 
Astakoz ve Nicomedia devletleri ku-
rulmuş, Nicomedia adı altında İzmit 
Roma İmparatorluğu’na 300 yıl baş-
kentlik yapmıştır. 1300’lü yıllarda Os-
manlı hakimiyetine geçmiştir. Köklü 
bir geçmişe sahiptir. Dolayısıyla tari-
hi yapısı ile Saraybahçe’nin % 40’lık 
bir alanı tamamen sit bölgesidir. Ta-
rihi olarak koruma altında olan bu 
bölge 194 adet sivil mimari yapıya, 
353 adet de sivil mimari dışında tarihi 
yapıta sahip. Bahsettiğim % 40’lık sit 
alanı olan bölgenin dörtte biri de şu 
an yer altında başka bir şehir olarak 
korunmakta. Tarihi ve turistik bir kent 
olmasının yanı sıra elbette herkes 
İzmit’i bir sanayi ve ticaret kenti olarak 
bilir. Evet öyledir. Kocaeli tamamen 

bir sanayi kentidir. Benim bölgemde Saraybahçe bölgesinde 
sanayi fabrikası olmamasına rağmen, hemen komşularında 
fabrikaları yoğun olan bir bölgedir. Ancak artık biz Kocaeli’nin 
tamamını sanayiye doymuş bir kent olarak kabul ediyoruz ve 
yeni sanayi bölgeleri istemiyoruz. Sanayinin getirisi ile birlikte 
götürdüklerinden de oldukça etkilendik. 

Artık daha çok çevreyi koruyan kriterlerde sanayiye evet 
diyoruz ve mevcut olan sağlıklı yapıyı da koruma açısından 
duruma yaklaşıyoruz. Elbette İzmit aynı zamanda bir ticaret 
kentidir. Vergi ödemede ikinci, üçüncü, dördüncü olmuştur. 
İhracatta da yine aynı şekilde. Ticari kapasitesi oldukça yük-
sektir. Bununla birlikte İzmit artık bir turizm kentidir de. Bu 
anlayışla kentimize davet ettiğimiz TÜRSAB başkanı Başaran 
Ulusoy ile ülkemizin önde gelen turizm acentelerini ve yetki-
lilerini de kentimize davet ettik. İzmitimiz’in sanayi ve ticari 
kimliğinin yanı sıra kültür ve turizm kenti olduğu gerçeğini de 
ilgililere anlattık.

Belediyecilik anlayışınızdan bahsedebilir misiniz?

Gerektiği kadar personel ile planlı bir şekilde tamamen vatan-
daşa hizmet anlayışına sahibiz. Şu anki bütçemiz 28 milyon. Gö-
reve başladığımda bütçemiz 16 milyondu. Kocaeli Belediyesi’nin 
en borçlu belediyesini devraldım. Türkiye’nin yönettiği nüfusu 
başına en fazla işçisini çalıştıran belediye de burasıydı. 811 per-
sonel ile 105 bin kişinin gelirini alıyordum. Son sayımda 122 bin 
oldu. Şu anki personel sayımızı 550’ye düşürebildik. İşten çıkar-
ma olayımız yok ancak emekli olanın yerine elaman almıyoruz. 
İnsanların ekmekleri ile oynamıyoruz. Ancak belediye başkanı 
olduğumda belediye giderlerimin yüzde 88’i personele gidiyor-
du. Bunu şuan yüzde 48’e düşürmüş durumdayız. Gerektiği 
kadar personel ve vatandaşa hizmet anlayışı ile çalışmaktayız. 
Ak Partili bir belediye başkanıyım. Ancak belediyenin kapısın-
dan içeri girdiğim anda personelime de vermiş olduğum tali-
mat; “Belediyeden içeriye giren vatandaş benim müşterimdir.” 
Müşteri anlayışı ile hizmet etmem gerekiyor. Hangi partiden ve 
hangi anlayıştan olursa olsun herkese hizmet etmek benim asli 
görevimdir anlayışı ile bir dönem çalıştım. Mevcut personelim de 
aynı anlayışla başarılı işlere imza attı.

Başkan Halil 
Vehbi Yenice 
Brüksel’de İzmit 
Saraybahçe 
Belediyesi’nin 
yaptıkalarını 
anlattı. 
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fusa ulaşmış durumda İzmit. Bu göç olayının önüne geçmek 
konusunda sanayi yatırımlarının çok daha planlı yapılması ve 
bu tip sanayi yapılanmalarına müsaade edilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Göçün en büyük nedeni iş bulma kaygısı iken, 
işsizliğin de en fazla olduğu yer İzmit. Bu da sosyal ve yapısal 
planlı bir değişimle olabilir diye düşünüyoruz. Bugün büyükşe-
hirimizin tamamı planlanmış durumda. Nereye fabrika yapıla-
cağı nerede yatırım yapılacağı gibi konular düşünülüyor. 2023 
yılında İzmit’te kaç kişi yaşayacak hesaplanıyor ve buna göre 
de bir planlama yapılıyor.

Yaptığınız ilk projeyi hatırlıyor musunuz?

2004 yılının Mart ayında belediye başkanı oldum. Bir ay 
sonra ilköğretim okullarımızdan birisinden çevre gönüllüsü is-
tedim. Çocuklara çevre ile ilgili konuları anlattık. Okul idaresin-
den  düzenli olarak 3 tane öğrenci alarak görevli zabıtalarımız 
eşliğinde onları parklarda ve sosyal alanlarda etkin hale getir-
dik. Çok tuttu. Çocuklar çevre gönüllüsü olmak için birbirleriyle 
yarıştı ve ertesi yıl da okul eğitimlerini hızlandırdık. Eğitimler, 
CD ler derken katı atıkların toplanmasına kadar proje büyüdü. 

Merkez belediyesiniz. Büyükşe-
hir Belediyesi ile ortak çalışmalar da 
yapıyorsunuz. Koordinasyonu nasıl 
sağlıyorsunuz?

Büyükşehir Belediyesi ile sürekli 
koordinasyon içerisindeyiz. Yapmış 
olduğumuz bütün işleri birlikte ya-
pıyoruz. Başarımız varsa birlikte ça-
lışmaya borçluyuz diyebiliriz. Bir yıl 
evvel Saraybahçe Belediyesi ismini 
değiştirdi, seçimle birlikte de bü-
yüyor. Dört belediye kapanıp İzmit 
Saraybahçe Belediyesi’ne katılarak 
İzmit Belediyesi ismini aldı. İzmit Be-
lediyesi şu an 122 bin nüfus iken, se-
çimle birlikte 317 bin nüfusa ulaşıyor. 
Biz de böyle olmasını istiyorduk ve 
buna hazırdık. Gerek belediye olarak 
gerekse personel olarak alt yapısını 
hazırlamıştık. Kocaeli de ISO belgesi 
alan ilk belediyeyiz. Oluşturduğumuz 
teknolojik altyapımızla da internet or-
tamında, belediyemizin web sitesin-
den yurt dışından, Japonya’dan kre-
di kartı aracılığı ile gelirlerimizi tahsil 
edebilir duruma geldik. Buna ek ola-
rak Büyükşehir Belediyesi’nin yaptır-
dığı sayısal haritalarımız da bundan 
bir buçuk yıl önce bitti. Netcat ve 
Sysis programlarıyla, elektronik or-
tamda imza hariç imar ve ruhsat ve-
rebilir teknolojik alt yapımız da şu an 
hazır duruma geldi. Saraybahçe ve 
Bekirpaşa’nın üzerinde İzmit Beledi-
yesi vardı ve Türkiye’de örnek olarak 
İstanbul ve İzmit belediyeleri bütün 
vilayet sınırlarını büyükşehir beledi-
yesi sınırlarına kattı. Kocaeli’nin de  
tamamı büyükşehir oldu. Büyükşehir 
Belediyesi’nin altında eskiden iki be-
lediye varken şu an 44 belediye var. 

İzmit, sanayi ve ticaret kenti de-
dik ve bu göç de almasının başlıca 
nedeni. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?

Evet İzmit göç alıyor. Türkiye’nin 
en fazla göç alan bölgesiyiz diyebili-
rim. Anadolu’nun bütün vilayetlerin-
den göç geliyor. Depremle birlikte bir 
çok can kaybımız olmasına rağmen 
son üç yılda 102 bin den 122 bin nü-

Kent Estetiği
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Belediye Başkanı olarak geçtiği-
miz dört yılda birçok projeye imza 
attınız. Projelerinizden bahseder 
misiniz? Neler yaptınız İzmit’te?

Şu an Türkiye’nin en büyük park 
projesi olan Seka Park Projesi önem-
lidir. Bir milyon ikiyüz bin metrekare 
üzerine yaklaşık 350 dönüm denize 
sıfır araziye mükemmel bir yeşil alan 
projesi yapıldı. Yüzde otuzluk bir kıs-
mı bitti. Tamamı ağaçlandırılmış ve 
çiçeklendirilmiş, içerisinde yapının 
olmadığı, yürüyüş yolları ve sosyal 
alanları ile İzmit’in nefes alabileceği 
bir projedir. Bununla birlikte 25 yeni 
park da hizmete açıldı. Kentimizdeki 
yeşil alan miktarını  2 katına çıkar-
dık. İzmit’in D-100’ü diyebileceğimiz 
Türkiye’nin ana arteri sayılabilecek 
Seka Tünel’i de çok büyük bir yatı-
rımdır. İzmit gördüğünüz gibi yamaç-
lara kurulmuş bir şehirdir. Yağmur 
suyu eskiden yollar üzerinden akan 
sellerle denize ulaşırdı. Büyükşehir 
belediyesi ve  İSU ile yapmış olduğu-
muz proje çerçevesinde şehir merke-
zinin tamamında ve Saraybahçe’nin 
yaklaşık yüzde ellisinde yağmur suyu 
kanalizasyon ve temiz su boruları de-
ğişti ve sonrasında yeni yol ve kal-
dırımlarla şehrin en büyük problem-
lerinden birisi çözülmüş oldu. Göz 
bebeğim denebilecek proje, İzmit’te 
yağmur suları nedeniyle kayıkla ge-
zilecek hale gelen alt yapı sorunla-
rını çözmüş olmak diyebilirim. Diğer 
taraftan İzmit’i İzmitlilere görsel ve 
işitsel olarak tanıtalım istedik. Bunun 
için elektronik kent müzesi projesini 
gerçekleştirdik. Bununla 50 bin kişi 
bu projeyi gezdi. Ne yazık ki biraz 
geç de olsa etnoğrafya müzesi bu 
yıl açıldı. 2004 yılında İzmit’in yüz-
de 50 sinde doğal gaz yoktu. Do-
ğalgazı halkımıza götürdük. İnönü 
Caddesi’nin kuzeyinde birçok çıkmaz 
sokağımız vardı. Bu çıkmaz sokakları 
açtık. 26 km istinat duvarı ile birlik-
te burada yaşayan halkımızın yaşa-
mını kolaylaştırdık. 150 metre öteye 
ulaşmak için 5 km dolaşarak komşu 
mahallelere geçemeyen vatanda-

şım, birbirine bağlanan yollarla kent içerisinde  nefes almaya 
başladı. 5 yıl içinde 162 km. asfalt, 72 km. parke yol yaptık. 
Örnek mahalle ve örnek sokak çalışmalarımız birçok beledi-
yeye örnek oldu. İzmit’te yaptığımız bir başka çalışma ise katı 
atıkların evden ayrıştırarak toplanması üzerine. Türkiye’de ilk 
üçe giren belediyemiz, bu konuda Marmara ve Boğazları Be-
lediyeler Birliği’nden de ödül aldı. Çevre bilincini ilk öğretim 
çağındaki çocuklarımıza aşılayarak yaptık ve başardık. Dört 
yıldır uğraşıyoruz. Okullar arasında kağıt toplama yarışmaları 
yaptık ve elde edilen geliri de yine okullara harcadık. Topla-
nan paraların kendilerine dönüşü ile bir değer elde ettiğimizi 
gördü çocuklar. 17 bin çocuğa ulaşmışız bu yolla. Aynı za-
manda çevre ile ilgili kısa metrajlı filmler yapılarak çocuklara 
dağıtıldı. Sosyal belediyecilik alanında ise Halk Eğitim Merke-
zi öğretmenlerimizle şu an 8000 gencimize bilgisayar, İngiliz-
ce, İtalyanca gibi 65 ayrı branşta farklı kurslar düzenliyoruz.

Aynı zamanda düzenlediğiniz bir de kısa film yarışmanız 
var. Bu konuda bilgi alabilir miyiz?

Türkiye’de ilk kez bir belediyenin yaptığı kısa film ya-
rışmasıdır. İzmitli’ye İzmit’i tanıtmak üzerinden yola çıktık. 
“Kentini kültürünü yaşat, kentini kendine anlat” sloganıy-
la bir kentli bilincini oluşturmak üzere yola çıktık ve bunu 
Türkiye’ye yaydık. İzmit’te Hakkarili de var, diğer illerden de 
gelen vatandaşlarımız da var. İlk yıl 39 film, ikinci yıl 48 film 
ve üçüncü yıl 88 ve bu yıl da 137 film yarışmaya katıldı. Bir 
anlamda gelenekselleşti ve uluslararasına da dönüştü. Bu 
yıl yarışmaya katılan filmlerin 17’si de yurt dışından geldi. 

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’nin encümen 
üyesisiniz. Birliğe ve çalışmalara dair neler söylemek is-
tersiniz?

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği son iki yıldır beledi-
yecilik adına güzel çalışmalar yapıyor. Belediye çalışanı, encü-
meni ya da başkanlarının eğitimi adına çok güzel çalışmalara 
imza atıyor. Elbette bu etkinlik ve çalışmaların devamını istiyoruz. 
Örneğin en son yapılan Avrupa Birliği projemiz Nicomedya’dan 
İzmit’e adı altında, İzmit’in tarihi değerlerini ön plana çıkaran 
projenin Avrupa’da Brüksel’de sunumunu Marmara ve Boğazları 
Belediyeler Birliği’nin katkılarıyla bizzat kendim yaptım. Şimdiye 
kadar 50’ye yakın AB projesi hazırladık. En çok AB projesi hazır-
layan  belediyeyiz. Bu konuda birçok belediyeye örnek oluyoruz. 
Almanya’nın Hannover Belediye Başkanı ziyaretimiz nedeniyle 
bizi belediye önüne Türk bayrağı  asarak karşıladı. Bir Avrupa 
kentinde böyle bir karşılama kentimiz için onur verici bir şey. Bu 
tür çalışmaların artırılarak yapılması ve devamını diliyorum. Ayrı-
ca Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği yalnızca bizi ilgilen-
dirmiyor. Avrupa’da çeşitli birliklerle de ortaklıklar kuruyoruz. Bu 
çalışmaların da Türkiye’nin açılımına çok büyük katkı sağlayaca-
ğına inanıyoruz. 

Sayın Başkan, ilginiz ve katkılarınızdan dolayı çok te-
şekkür ediyoruz.
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İlk adı Astakos olan 
İzmit, Roma dönemi-
nin en önemli kentleri 
arasında yer almıştır. 
Osmanlı döneminde de 
bu öneminden bir şey 
kaybetmemiş ve Cihan 
İmparatorluğu’nun 
donanması burada inşa 
edilmiştir. Türk ekono-
misine katkısı düşünül-
düğünde günümüzde 
de bu önemini devam 
ettirdiği görülür. Kısa-
cası, Kocaeli ruhunu 
İzmit’ten alır.  

Kent ve Yaşam

ASTAKOS’TAN

İZMİT’E
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GSHM açısından Türkiye’nin ilk sırasında 
yer alan İzmit, Marmara Bölgesi’nin ihra-
cat limanı haline gelmeden önce, balık-

çıların ana yurduymuş. Deniz ekonomik yaşamı 
şekillendirdiğinden, sosyal yaşamı da etkilemiş 
ve kentin adı Astakos olmuş. Bu bölgeye ilk yer-
leşen insanların avladığı dev istakozlardan adını 
almış. Astakoz, yani bize Yunanca Astakos’tan 
geçmiş olan deniz canlısı “Istakoz.” Bugün ise 
deniz ıstakozlardan çok ticaret gemilerine aittir. 
Ama yine de yer yer ıstakoz ve midye avlayanları 
bulmak mümkündür.  

Fark etmişsinizdir, sanki Kocaeli’nin geç-
mişinden bahsediyormuşuz gibi. Oysa biz 
Saraybahçe’yi, yeni adıyla İzmit’i anlatıyo-
ruz. Lakin Kocaeli’nin tarihini anlatmak, aynı 
zamanda İzmit’in tarihini anlatmak demektir. 
Çünkü İzmit, bu sanayi kentinin ana beledi-
yesi ve ilk yerleşim alanıdır. İzmit, Gayri Safi 
Milli Hasıla ve Kişi Başı Gayri Safi Milli Ha-
sıla açısından Türkiye’nin en zengin ili olan 
Kocaeli’nin geçmişle bağlarını korur. 

ROMA’NIN 4. BÜYÜK KENTİ
 Belki de sanayi kuruluşlarının etkisi nede-

niyle her daim pusluymuş gibi bir hava veren 
İzmit, Roma İmparatorluğu döneminde Roma, 
Antakya ve İskenderiye’den sonra dördüncü 
büyük şehirmiş. İzmit kent merkezini en te-
peden gören ve belediye tarafından bakımı 
yapılarak koruma altına alınan Santa Barbara 
Manastırı bu dönemden kalma. Bağçeşme 
Şehitlik Korusu içinde bulunan Manastır’ın te-
pesine merdivenlerle çıkılabiliyor. Bütün İzmit’i 
kuşbakışı izleyebileceğiniz bu Manastır’ın içi 
belediye tarafından restore edilmiş. Manastır 
adını, buraya kapatıldığını inanılan azize San-
ta Barbara’dan alıyor. 

İzmit’te yaşadığına inanılan Ortodoks mez-
hebi ermişi, azize... Yunanca adı Aya Varvara. 
Peki ne bu Santa Barbara’nın hikayesi: İnanı-
şa göre; Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu 
zamanlarında yayılmaya başladığı evreler, 
zengin ve kent elit kademelerinin üst kesimle-
rinde olan bir ailenin kızı Barbara, Hıristiyanlığı 
kabul edince yönetim ve ailesi buna karşı çıkar 
ve eski dinlerine dönmesi için ilkin uyarırlar. 
Ardından baskı yaparlar. Ama hiçbir şekilde 
fikrini değiştirmeyen Barbara ölüme mahkûm 
edilir ve cezanın ailesi tarafından verilmesi is-
tenir. Babasının bir ticari seyahate çıkmasın-
dan dolayı gelinceye dek Barbara’yı, İzmit’in 

tepelerinde bulunan ve pencerelerinden geceleri yıl-
dızların ve körfezin seyredildiği bir kuleye hapsederler. 
Babası geri dönünce inancında ısrar eden Barbara’yı, 
ölüm cezasını bizzat kendisi vermek için kentten uzak 
bir yere götürür ve orada kılıcı ile boynunu vurmak ister. 
Barbara’nın ölümünden hemen sonra çakan şimşekle 
babası da yaşamını yitirir. İşte o gün bugündür, Batılı 
Hıristiyan denizciler, madenciler ve demir sanatı ile işti-
gal eden meslek erbapları Santa Barbara’yı kendilerine 
yol gösterici ve Azize kabul edegelmişler ve doğan ilk 
kız çocuklarına onun adını vermişler. Bir dönem kilise 
ve ardından mahzen olarak kullanılan Manastır’ın te-
pesinden İzmit’in tamamını ve Marmara denizini rahat-
lıkla görebilirsiniz. Bugün kenti çevreleyen İzmit Surları 
yine Romalılar döneminden kalmıştır. Romalılar dış 
surlar olarak adlandırılan bölümü yaparken, Bizanslı-
lar iç surları inşa etmiştir. Bu surlar askeri hastanenin 
batısında Seka Bahçesi’ne kavuşarak denize ulaşır. 
Bizans Çağı’na ait olan iç surlar İzmit’in kuzeyindeki te-
pede Orhan Mahallesin’dedir. Burası eski Nikomedya 
şehrinin akropolü durumundadır. Buraya İzmit Kalesi 
denilmektedir. İçinde Orhan Camii vardır. İzmit surları 
Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar döneminde onarım 
görmüştür.

OSMANLI GEMİLERİ BURADA 
İNŞA EDİLİRDİ
Anadolu’nun en büyük çeşmelerinden Nymphaion 

Çeşmesi,  4. ve 5. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen Arızlı 
Yer altı Mezarları, bugün bir yıkıntı halinde olan Agus-
tus Tapınağı, Bizans döneminin su kaynağı Sarnıç gibi 
daha birçok eser İzmit’in tarihsel birikimleri arasında 
yer almaktadır. 

Romalılar döneminin en önemli kentleri arasında 
yer alan İzmit’te maalesef geçen zaman içerisinde ta-
rihsel birikim iyi korunamamış Roma, Bizans ve hatta 
Osmanlı’nın ilk dönemlerine ait birçok eser günümüze 
ulaşamamıştır. Ulaşanlar da korunmaya ve bakıma ih-
tiyaç duymaktadırlar.  

Kente Türkler’in ilk girişi Anadolu Selçuklular zama-
nında olmuş, lakin Bizans ve Haçlı savaşları nedeniyle 
uzun süre tutunamamışlardır. Tamamen Türkler’in eline 
geçmesi ise Orhan Gazi’ye nasip olmuş, çeşitli küçük 
çaplı muharebelerle el değiştirse de, o tarihten sonra 
Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olarak kalmıştır. 
Bugün kentte halen Osmanlı’nın izlerini görmek müm-
kündür. 

Örneğin Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun yıllar de-
nizlerde hakimiyet kurmasını sağlayan gemiler İzmit’te 
yapılmıştır. İlk Türk tersanesi İzmit’te Kanuni Sultan 
Süleyman’a deftadarlık etmiş olan Abdüsselam Efendi 
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tarafından kurulmuş ve burada yapı-
lan gemiler Venedikliler’le savaşmıştır. 
Kentin eski çağlarda ormanlarla kaplı 
olması tersaneciliği geliştirmiş, lakin 
Cumhuriyet döneminde tersanenin yeri 
İzmit’ten Gölcük’e taşınmıştır. 

BELEDİYE ORHAN 
CAMİİ’NE SAHİP ÇIKTI
Abdülhamit döneminde yaptırılan Av 

Köşkü (İzmit Müzesi),  İzmit’teki en eski ve 
önemli yapılardan birisi olan Pertev Paşa 
Külliyesi ve Pertev Paşa Camii (Yenicu-
ma Camii), İzmit’i fetheden Akça Koca 
tarafından yaptırılan Akça Koca Camii, 
Defterdar Abdüsselam Efendi tarafından 
yaptırılan İmaret Camii, eski dönemler-
den kalma çatı örtülü tek cami olan Baç 
Camii (Urgancı Ahmet Çelebi) Osmanlı 
dönemine ait eserlerden bazılarıdır. 

Tabii bu yapılar arasında Orhan 
Camii’ne ayrı bir yer ayırmak gerekiyor. 
Yukarıda bahsettiğimiz gibi Bizans dö-
neminde yapılan İç Kale’de yer alan bu 
eser, 1355 yılında Kocaeli Sancak Beyi 
Süleyman Bey tarafından inşa edilmiş-
tir. Osmanlı’nın bir imparatorluk haline 
gelmesi için önemli fetihlere imza atmış 
olan Orhan Gazi’nin anısına yapılan bu 
cami, Kilise’den camiye çevrilmiştir ve 
bahçesinde halen vaftiz kuması mevcut-
tur. Hemen yanında ise tarihi Orhan Çeş-
mesi mevcuttur. İzmit’te Süleyman Paşa 
Hamamı, Gazi Lisesi, Orta Hamam gibi 
daha birçok Osmanlı dönemi eseri mev-
cuttur. Maalesef Osmanlı dönemi eserle-
rinden birçoğu da, Roma ve Bizans dö-
nemi eserleri gibi korunamamıştır. 

Bugün İzmit belediyesi, bu tarihi yerleri korumak adına bir 
takım çalışmalar yapıyor. Örneğin son olarak belediye, Orhan 
Camii’nin çevresini yeni baştan düzenlemiş ve yarım asırlık ca-
miyi diabaz ve traverten türü doğal taşlarla kaplamış ve yıkılmış 
olan duvarları tarihi dokusunu bozmayacak şekilde onarmış. 

YENİCUMA’YA YENİ GÖRÜNÜM
Yine İzmit Belediyesi Mimar Sinan tarafından yaptırılan Ye-

nicuma Camii’nin çevresi düzenlenme çalışmasına başlamış. 
Amaç bu tarihi mekanın çevresini her görenin hayran kalacağı 
bir meydan haline getirmek. Asıl adı Pertev Mehmet Paşa Kül-
liyesi olan ve yapımı 1579 senesinde Mimar Sinan tarafından 
gerçekleştirilen Yeni Cuma çevresini süsleyecek park projesi, 
bir yerde Koca Sinan’a saygı niteliği taşıyor. Proje kapsamın-
da bir duvar yapılarak, burada Mimar Sinan’ın yaptığı eserle-
rin minyatür rölyeflerine yer verilecekmiş. Bahçede bu duvarın 
yanı sıra havuz, açık ve kapalı oturma alanları, kafeterya ve gül 
bahçesi yer alacakmış. 

Öte yandan, Osmanlı’nın son dönem eserleri olan ve gü-
nümüze kadar gelen iki nadide eser daha mevcuttur. Örneğin 
bunlardan bir tanesi Kasr-ı Hümayun’dur. Bu Kasr, demiryolu-
nun kuzeyinde kalan İzmit Saat Kulesi’nin yanında duran mer-
mer işçiliği tavan süslemeleriyle muazzam bir yapı. Mustafa 
Kemal Atatürk, Fransız Yazar Claude Farrare’ye ev sahipliği 
yapan tarihi sarayın iç ve dış yüzeyleri son derece hareketli 
bir görünüme sahip.  Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, 28 
Haziran 1967’de müze olarak düzenlenen yapının, bu hizmeti 
uzun yıllar sürmüş. 17 Ağustos 1999 depreminde büyük öl-
çüde zarar gören yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
2005 yılında restore edilmiş. Sarayın önemli bölümlerinden 
bir tanesi de, sarayın bahçesine saat kulesi yönünden girişi 
sağlayan taç kapı. Birçok kez onarım geçiren saray yapısının 
yanında pek fazla göze çarpmamış olan Taç Kapı’nın üzerinde 
bulunan orijinal tuğra, ne yazık ki sonraki dönemlerde tahrip 
edilmiş. Ayrıca saray için İzmit ‘Kasr-ı Hümayunu’, ‘İzmit Sa-
rayı’, ‘İzmit Köşkü’, ‘Sultan Sarayı’, ‘Küçük Saray’, ‘Av Köşkü’, 
‘Avcı Konağı’ gibi farklı isimler kullanılmış. 

SEKA PARK İZMİTLİLERİ DENİZLE 
BULUŞTURDU
Istakoz, yıllarca İzmit’in simgesi olarak anılmış. Ta ki, Saat 

Kulesi yapılana kadar. Atatürk  Anıtı’nın arkasında yer alan Saat 
Kulesi İzmit denince ilk akla gelen eserlerden. II. Abdulhamid’in 
tahta çıkışınının 25’inci yıldönümünde (1901) İzmit Valisi Musa 
Kazım tarafından yaptırılmış olan eser, 1970’te halkın ve ka-
ğıt fabrikasının yardımı ile onarılmıştır. Mimarı Vedat Bey’dir. 
Kullenin duvarları renkli mermer kaplıdır. Beş katlı olan kule, 
teraslı geniş bir taban üzerine yükselmektedir. Kulenin üst ka-
tında saatler, alt katında bir kapı ve çeşmeler bulunmaktadır. 
Çatısı kurşun kaplı sivri külah biçimindedir. Eski tarihi eser-
lerden bahsettik. Çünkü tarihi yapılar, kentteki yaşamın da 
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tarihi vesikalarıdır. Tersane 
kentin coğrafyasına, ıstakoz 
kentin geçim kaynağına ve 
ekonomisine dair fikir verir. 
Günümüz ekonomisi de ken-
tin yaşam şekline yön vermiş-
tir. Cumhuriyet döneminin 
önemli fabrikalarından Seka 
Kağıt, İzmit sınırları içerisinde 
bulunmaktadır. Yıllarca Türk 
ekonomisine hizmet veren 
Seka arazisi, bugün İzmitliler’i 
denizle buluşturan yemyeşil 
bir park görünümünde. Özel-
likle bahar ve yaz ayları İzmit’i 
ziyaret ettiğinizde spor ya-
pan, ailesiyle eğlenen, piknik 
yapan veya yürüyüş yapan 
Kocaeliler’i görüyorsunuz. 

Yine İzmit Belediyesi ta-
rafından düzenlenen Şehitler 
Korusu ziyaret edilmesi gereken yerlerden. Gözetleme Ku-
lesi ve Santa Barbara Manastırı’nın hemen altında yer alan 
Şehitler Korusu, yeşillikler içerisinden kuşbakışı İzmit’i izle-
yebileceğiniz bir yer. Daha önceden bakımsız bir görüntü 
veren Koru, belediye tarafından yürüyüş yolları, oyun saha-
ları, çocuk bahçesi ve yeşillendirme çalışmalarıyla bir çekim 
merkezi haline getirilmiş. 

KISA FİLM FESTİVALİ 4 YAŞINDA
Düzenlenerek kamu kullanımına açılan yerlerden bir ta-

nesi de Eski Gar.  Ambar ve depo binaları ile Arkeoloji Mü-
zesi binalarından oluşan Gar, Sultan Abdülaziz döneminde 
demiryoluna önem verilmiş ve Haydarpaşa- İzmit demiryolu 
hattı 1873 yılında hizmete girmiş. Sahada yer alan Gar Bina-
sı, Ambar Binası ile Depo Binası bir bütün halinde 1908 ile 
1920 yılları arasında yapılmışlar. Alman bir mimarın ve İtalyan 
taş ustalarının inşa ettiği binaların onarımı bitmiş ve çevre dü-
zenlemesi yapılmış. Şimdi sosyal- kültürel amaçlı olarak hiz-
mete hazır. Tabii, İzmit’te gençlerin favori mekanı ise Fethiye 
Caddesi. Dershanelerin yoğun olduğu bu cadde, alış-veriş 
merkezleri ve cafeleriyle gençleri çekmeye devam ediyor.
Film festivali: İzmit’te kültürel hayatı canlandırmak için de 

çok sayıda faaliyet ger-
çekleştiriliyor. Bunlar-
dan bir tanesi ise İzmit 

Belediyesi´nin 4 yıldır düzenlediği Genç 
Yetenekler Kısa Film Festivali… Festival 
kapsamında gençler sinemaya teşvik edi-
lirken, Türk sinemasından çok sayıda ünlü 
isim de İzmit’e geliyor.  Biraz da kent eko-
nomisinden bahsedecek olursak, her ne 
kadar kent ekonomisi büyük sanayi kuru-
luşları ile ayakta dursa da, pişmaniye hala 
önemli bir geçim kaynağı. İzmit’te birçok 
yerde pişmaniye satıcısını bulabilirsiniz. 
Unutmadan, İzmit simiti de meşhurdur, git-
mişken muhakkak tadına bakın. 

Bazen kentlerin kenarından yol boyu 
geçerken, yüzeysel olarak manzaraya 
bakar ve kentle ilgili karar veririz. Fabrika-
ların bacalarına baktığınızda Kocaeli için 
aklınıza gelen ilk şey, üreten bir sanayi 
kenti olduğudur. Kentin ruhuna inmek ve 
yaşayanları anlamak için geçmişini bilme-
lisiniz. Kocaeli’nin geçmişle bağını ise İz-
mit kuruyor. İlk çağlardan, Roma, Bizans, 
Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti yıllarına 
uzanan bir tarihsel yolun hanı İzmit. Ista-
koz kentinden sanayi kentine bir yolculuk-
tu yaptığımız. Biz yazının sonuna geldik. 
Ama coğrafyası itibariyle İzmit, daha çok 
çağlar eskiteceğe benziyor. Hancının işi 
bitti, han ise hala yerli yerinde. 

Kent Yaşam

Yenicuma Camii

Kaboğlu 
(Büyük) 
Su 
Kemeri 



26 Birlik 2009/1

Dosya

Avrupa Konseyi’nin “Parlamenterler Meclisi” ve “Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi” ol-
mak üzere iki ana kanadı bulunurken, Kongre’nin başkanlığına bir Türk temsilcisi seçilmiştir. 
Avrupa’nın saygın bir kurumunun yönetiminin kendisine emanet edildiği Yavuz Mildon, aynı 
zamanda Çanakkale İl Genel Meclisi Üyesi ve Kongre’deki Türk Milli Heyeti Başkanıdır. 

YEREL DEMOKRASİDE 
AVRUPA BOYUTU

başka önemli görevi, Antalya Muratpaşa 
Belediye Meclisi Üyesi Gaye Doğanoğ-
lu yürütmektedir. Böylece, Sürdürülebilir 
Kalkınma Komisyonu Başkanı Doğanoğ-
lu ile Kongre’de iki kilit görev, temsilcile-
rimiz tarafından ifa edilmektedir. Belediye 
ve il genel meclislerinin temsilcilerinden 
seçilen 12 asil ve 12 yedek üyeden olu-
şan Türk Milli Heyeti’nde, Denizli Belediye 
Başkanı Nihat Zeybekçi de yer almakta-
dır. Yerel seçim sürecinde yerel konuların 
en çok gündemde olduğu bu günlerde, 
Atlantik’ten Pasifik Okyanusu’na kadar 
uzanan 47 ülkede yerel demokrasinin 
gelişmesinde katkıda bulunan Avrupa 
Konseyi Kongresi’nin çalışmalarını bu üç 

konuşmacımız ile ele aldık. 

YAVUZ MİLDON                                         
(Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel                                                                                  

Yönetimler Kongresi Başkanı)

Yerel yönetimlerde en üst düzeye geldiniz. Yerel yöneti-
me olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinden geliyorum ve genelde 
küçük yerleşim merkezlerinde oturan insanlar, yerel konulara 
ilgisiz kalamıyorlar. Çünkü küçük yerleşim merkezlerinde çev-
re, kültür, eğitim, kısaca her şey yerel yönetimlerden geçiyor. 
Benim yerel yönetimlerle ilgilenmemin ilk kıvılcımı oradan çıktı. 
Ondan sonra şunu gördüm; yerel yönetimler 21. yüzyıla dam-
gasını vuracak olan kurumlar. Bir ülkenin kalkınmasını şehirle-
rin kalkınmasından ayrı tutamayız. Kuvvetli bir milli kalkınma 
şehirlerin kalınmasından geçiyor. Bu anlamda kalkınmadaki 
öncü rolü yerel yönetimler üsteniyor. 

İlk defa 1994 yılında Çanakkale İl Genel Meclisi üyeliğine 
seçilerek yerel görevime başladım. 2004 yılında ise Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nden seçildim. 1995 yılından beri ise Avru-
pa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türk 

Türkiye’nin AB süreci ile ilgili ola-
rak, ülkemizin Avrupa’da yerinin 
olup olmadığının zaman zaman 

tartışıldığı bugünlerde, bu sorunun 
cevabının aslında 60 yıl önce verildi-
ğini hatırlatmakta yarar vardır. Merke-
zi Strasbourg’da bulunan, Türkiye’nin 
de 1949 yılında katıldığı Avrupa Kon-
seyi, bugün 47 ülkeyi temsil eden en 
geniş ve köklü Avrupa kurumudur. 
Üstelik Avrupa Konseyi’nin, “Parla-
menterler Meclisi” ve “Yerel ve Böl-
gesel Yönetimler Kongresi” olmak 
üzere iki ana kanadı bulunurken, 
Kongre’nin başkanlığına bir Türk tem-
silcisi seçilmiştir. Avrupa’nın saygın 
bir kurumunun yönetiminin kendisine 
emanet edildiği Yavuz Mildon, aynı 
zamanda Çanakkale İl Genel Meclisi 
Üyesi ve Kongre’deki Türk Milli Heyeti 
Başkanıdır. Avrupa Konseyi Yerel ve 
Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde bir 

Murat Daoudov - İskender Güneş 

Yavuz Mildon 
(ortada),  

Nihat 
Zeybekçi 
(sağdan 

ikinci) 
ve Gaye 

Doğanoğlu  
Yerel 

Demokside 
Avrupa Boyutu 
için görüşlerini 

açıkladılar.
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yetleri ile temsil edildiği en büyük kuruluştur. Kongre’nin bir 
anlamda muadili olan Avrupa Birliği’nin Bölgeler Komitesi 27 
AB ülkesini kapsamaktadır. Diğer yandan, Avrupa Konseyi 
çalışmalarında çok geniş bir yelpazeyi kapsar. İnsan hakla-
rı, demokrasi ve hukuk devleti prensipleri ile ülkelerin taahhüt 
ettikleri konuları kapsar. 1985 yılında kabul edilen Avrupa Ye-
rel Yönetimler Özerklik Şartı, Kongre’nin manifestosudur. Bu 
son elli yıl içerisinde ülkelerin kabul edip yürürlüğe aldıkları en 
önemli yerel yönetim anlaşmasıdır. 47 ülkenin çok büyük bir 
çoğunluğu tarafından imzalandı. Bu anlaşmada, ülkelerin ye-
rel yönetimlerini nasıl yetkilendirecekleri taahhüt altına alındı. 
Bu çerçevede Kongre, ülkelerin bu taahhütlerine uyup uyma-
dıklarını sistematik olarak izleme programları ile denetler. Bu 
anlamda Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Avrupa’da ye-
rel yönetimlerin yapılanmasını şekillendiren en önemli direktif-
tir. Avrupa çapında yerel demokrasiyi gözetleyen bu kuruluşun 
başında bir Türk’ün bulunması Türkiye açısından da önemli bir 
konudur. AB üyeliği ile ilgili tartışmaların yaşandığı günümüz-
de bu, Türkiye’nin Avrupa ailesi içerisinde yer aldığının önemli 
bir ispatıdır.

AVRUPA’DA YEREL DEMOKRASİ 
Genel olarak Avrupa Konseyi ülkelerinde yerel demok-

rasi ne durumda? Son olarak Belçika hakkında izleme 
kararı alındı. Bu, Avrupa Birliği’nin kurucu üyesi olan bir 
ülkeye ciddi bir ihtardır. Yerel demokrasinin nabzını tutan 
Kongre’nin tutumu nedir? 

Bir kere mükemmel bir demokrasi yoktur. Her demokrasi-
nin eksiklikleri olabilir; o ülkenin sosyal, kültürel, siyasi şartlarına 
göre bazı faklılıklar gösterdiğini de görmek gerekir. Ancak tabii 
ki Avrupa Konseyi’nin demokrasi, insan hakları ve hukuk devle-
ti kuralları çerçevesinde kalınmak şartıyla. Belçika’daki duruma 
gelince, Flaman Bölgesi’nde bulunan Fransızca konuşan üç 
belediyenin başkanı seçildikten sonra ilgili evraklarını Fransızca 
vermek istemişlerdir. Bunlar o bölgenin dili olan Flamanca’da 
verilmediği için bu seçilmiş kişilerin başkan olarak atamaları ya-
pılmamıştır. Bir kere seçilmiş kişilerin ayrıca bir atamaya tabii tu-
tulmaları kabul edilemez bir durumdur. Aynı ülkenin Fransızca 
konuşan Valon Bölgesi’nde atama uygulaması kaldırılmışken, 
Flaman Bölgesi hala bu prosedürü devam ettirmektedir. Böy-
lece, Fransızca konuşan yerlerin belediye başkanları fiilen bele-
diyede bulundukları halde resmi olarak Flaman Bölgesi tarafın-
dan tanınmamaktadır. Bu durumun düzelmesi için Kongre çe-

Milli Heyeti’nin üyeliğini, 2004 yılından 
beri ise başkanlığını yürütüyorum. 
Son dört yıl ayrıca Kongre’nin böl-
gesel yönetimler kanadı olan Bölge-
ler Meclisi’nin başkanlığını yaptım. 
Şimdi ise 2008 yılının Mayıs ayında 
Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Kongresi’nin başkanlığına seçildim. 

KONGRE’NİN DÜNÜ 
VE BUGÜNÜ

Sizin 1994’te Kongre üyeliğine 
seçildiğiniz dönemle şu andaki dö-
nem arasında bir fark var mı?  Avru-
pa Konseyi’nde neler değişti? 

1990’lı yıllarda Avrupa Konseyi, Av-
rupa Birliği’ne örnek olacak bir genişle-
me süreci yaşamıştır. Eski SSCB’nin ve 
komünist bloğun dağılması ile ortaya 
çıkan ülkelerin Konsey’e ve dolayısıyla 
Kongre’ye üyelik süreci gerçekleşti. Av-
rupa Konseyi’nin standartları olan insan 
hakları, demokrasi ve hukuk devleti, bu 
ülkelerin demokrasiye geçmelerinde 
bilfiil yardımcı oldu. Bu ülkelerin birço-
ğu şimdi, aynı zamanda Avrupa Birliği 
üyesidir. Bu ülkelerin yine de birçok ek-
siklikleri olduğunu kabul etmek lazım. 
Ve bu ülkelerin demokrasi anlamında 
eksikliklerini tamamlayan en önemli 
kuruluş Avrupa Konseyi’dir. Kongremiz 
de, bu ülkelerde yerel seçimlerin dü-
zenlenmesi, yerel yönetim mevzuatının 
geliştirilmesi gibi konularda önemli rol 
oynadı. Ben bu genişleme sürecini en 
büyük değişiklik olarak görüyorum. 

Avrupa Konseyi ve Kongre’nin, 
diğer uluslararası kuruluşlar içeri-
sinde ağırlığı nedir? 

Kongre, Avrupa havzasındaki 47 
ülkenin yerel yönetimlerinin milli he-

Yavuz Mildon 
ile Murat 
Daoudov 
görüştü. 
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Belçika hakkında bir izleme süreci var, Türkiye için de 
bu söz konusu: Hâlihazırda kaç ülke izleme sürecindedir?

Şu anda 2008 yılı içerisinde altı ülke var. Bosna-Hersek’le 
ilgili, Yunanistan’ın bölgesel yapılanması ile ilgili raporlar su-
nuldu. İzleme süreci rutin bir süreçtir aynı zamanda. Ülkeler, 
Kongre’nin iş yoğunluğuna göre, taahhütlere uyup uymadık-
ları konusunda incelenmektedirler. Ülkelerin fayda gördükleri 
faaliyetlerden birisi de, seçimlerin izlenmesidir. Özellikle eski 
SSCB ülkelerinde seçim sisteminin oturmasında, demokratik, 
açık seçimlerin yapılmasında Kongre büyük rol oynamıştır. Ben 
de birçok ülkeye seçim gözlemcisi, hatta birçoğuna gözlemci 
heyetinin başkanlığını yaparak gittim. Mesela, Arnavutluk, Sır-
bistan, Moldova, Bosna-Hersek, Karadağ seçimlerini izledim. 
Bu ülkelerde tahmin edersiniz ki demokrasinin ilk yıllarında se-
çim sistemlerinde birçok eksiklikler vardı. Özellikle oy gizliliği 
pek uygulanmıyordu. Oy kullanan seçmenlerin oylarını niçin 
gizlemeleri gerektiği konusunda bir bilinçleri de yoktu. Hatta 
kullandıkları oyları açıkça göstermekten de büyük bir mutluluk 
da duyuyorlardı. Aralarında bazıları da demokrasinin bu oldu-
ğunu düşünüyorlardı. Oysa oy gizliliği çok önemli bir faktör-
dür. Bir de özellikle Balkan ülkelerinde aile adına oy kullanan 
aile reisleri konusu vardır. Ancak bunu önemli ölçüde aştık. 
Demokrasi bugünden yarına öğrenilen ve oturtulan bir şey 
değil. Türkiye bu anlamda çok önemli bir mesafe kat etmiş-
tir. Türkiye’nin seçim sistemi olsun ve yerel yönetim sistemi 
olsun birçok Batı Avrupa ülkesine dahi örnek olacak nitelik-
tedir. Özellikle Türkiye’de son yıllarda kabul edilen Belediye 
Yasası, İl Özel İdareleri Yasası, Büyükşehir Belediyeleri Ya-
sası, Mahalli İdare Birlikleri Yasası, İl Özel İdareleri ve Bele-
diye Gelirleri Yasası ile Türkiye’nin yerel yönetim yapılanması 
büyük ölçüde tamamlanmıştır. Yine de yapılacak birçok şey 
vardır. Bu konuda da hükümetimizin hassasiyetle çalıştığını 
görmekten de büyük memnuniyet duyuyorum. Ben her za-
man Türkiye’deki reformları diğer ülkelere örnek göstermi-
şimdir. Bunda da haksız değilim. 

İZLEME SÜRECİNDEKİ ÜLKELER
Taahhütlerini yerine getirmeyen ülkelere Kongre’nin ne 

gibi yaptırımları var? 

Avrupa Konseyi’nin tavsiye ettiği hususları yerine getir-
meyen ülke örneği çok azdır. Konsey ilgili kararları hükü-
metlere bildirdiği zaman, ilgili hükümetler hemen hemen 
her durumda gereğini yerine getirmişlerdir. Tabii ki burada 
bazıları daha hızlı bazıları daha yavaş hareket etmektedir-
ler. Eğer ki demokratik kurallardan uzaklaşma söz konusu 
olursa bazı yaptırımlar olur. Örneğin Beyaz Rusya’da par-
lamentonun yapılanması demokratik kurallara göre oluş-
madığı için Avrupa Konseyi’ne üyeliği askıya alınmıştır. 
Veya Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın uygulan-
masını ele alalım. Bu konuda özel bir yaptırıma gerek yok. 
Örneğin Türkiye’de Şart hükümleri bizim iç hukukumuzda 

şitli telkinlerde bulunmuştur. Gelişme 
olmadığı için sonunda 2008 yılı Ara-
lık ayında Belçika’da yerel ve bölgesel 
demokrasinin bir izleme raporu ile de-
netlenmesi kararlaştırılmıştır. Eğer bu-
rada Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı’nın açık ihlalini görürsek, bu ko-
nuyu en kısa zamanında Belçika’nın 
ve Flaman Bölgesi’nin düzeltmesini is-
teyeceğiz. Belçika, Şarta uymayı taah-

hüt ettiyse bunu on-
dan beklemek Avrupa 
Konseyi’nin hakkıdır. 

Aynı şey Türki-
ye için de geçerli. 
Türkiye’nin taahhüt-
lerine uyup uymadı-
ğını 2005 yılında yapı-
lan bir raporla Avrupa 
Konseyi incelemiştir. 
Daha sonra 2007 yı-
lında yaptığı ziyare-
ti ve şimdi 2009 yılı-
nın başında yapaca-
ğı ikinci bir ziyareti 
de bir ek rapor ola-
rak sunacaktır. Tür-
kiye raportörü olarak 
İsveç Belediyeler Bir-
liği Başkanı Anders 
Knape ve Kongre’nin 
eski başkanı olan 
Avusturya’nın Tirol 
Eyaleti’nden Herwig 
van Staa gelecektir. 
Türkiye ile ilgili çalı-
şan raportörler ko-
nularında son dere-
ce uzman kişilerdir. 
Kongre’nin raporları 
bir tefriş raporu değil, 

bir işbirliği raporudur. Kongre, tüm 
ülkelerin yerel ve bölgesel demok-
rasilerini geliştirmesine katkıda bulu-
nuyor, zira artık ülkeleri sadece baş-
kentlerden idare etmenin ne kadar 
zorlaştığı ortadadır. Tabii ki ülkenin 
birlik ve beraberliğine halel getirme-
yecek tarzda adem-i merkeziyetçi-
liğin olabildiğince gelişmesinde bü-
yük fayda vardır. 

Yavuz 
Mildon 

Kimdir?
Avrupa 

Konseyi Yerel 
ve Bölgesel 

Yönetimler Kongresi Başka-
nı. Mildon, İslam Konferansı 

Teşkilatı Genel Sekrete-
ri Prof.Dr. Ekmeleddin 

İhsanoğlu ve BM Kalkınma 
Programı Başkanı Kemal 

Derviş ile birlikte, dünyanın 
önemli uluslararası örgütle-
rinin başına geçen üçüncü 

Türk oldu. Çanakkale İl Genel 
Meclisi üyesi olan ve 1995 
yılından bu yana Kongre’de 

görev yapan Mildon, Galata-
rasay Lisesi ve İstanbul Üni-
versitesi Ekonomi Fakültesi 

mezunu. Fransızca, İngilizce 
ve İtalyanca bilen Mildon evli 

ve iki çocuk babasıdır.

Kent Estetiği
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Bazılarında, “Eski demokrasilerde her şey yolunda, 
hep yeni demokrasiler kendilerine çekidüzen versinler” 
diye bir yaklaşım mı var?  

Bu çok şaşırtıcı değil. Örneğin, bana demokrasinin içe-
risinde monarşinin yerini birisinin izah etmesi lazım. Mese-
la, Benelüks ülkelerinde bazı sıkıntılar var. Yani demokrasiyi 
sadece kendi şartları içerisinde değerlendirme hakkını on-
lara kimse vermiyor. İşte burada Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı’nın önemi ortaya çıkıyor ki, Azerbaycan’ı da, İzlanda’yı 
da, Hollanda’yı da, Fransa’yı da bağlıyor. Tabii ki ülkelerin 
kendilerine göre bazı özel şartları olabilir, ancak Hollanda’da 
olduğu gibi, belediye başkanlarını kraliçe atamamalı. O za-
man Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na takılır. Hollanda’dan 
Avrupa Konseyi’ne gelen bölgesel temsilcilerin adı “Kraliçe-
nin Komisyon Üyesi”dir. Bölge meclisi seçilmesine rağmen, 
bölge başkanları seçimle gelememektedirler. Yani bölgesel 
meclisin başkanı, bir zamanlar bizde il genel meclisinin ba-
şında valiler olduğu gibi, kraliçe tarafından atanır. Sanıyorum, 
bir veya iki aday arasından, ancak yine meclis seçmemekte-
dir. Şimdi o kişilerin demokrasi içerisinde nasıl yer alacakları-
nı düşünmek mümkün değil. Ama buna rağmen Hollanda di-
reniyor ve anayasasını değiştirmek istemiyor. O zaman bizim 
Gürcistan’a, Ermenistan’a veya Bulgaristan’a “şunu şöyle 
yap, bunu böyle yapma” demeye ne kadar hakkımız kalabi-
liyor? O yüzden Hollanda’ya süre verdik, ya Avrupa Konse-
yi kurallarına uysun ya da o temsilcileri göndermesin diye. 
Demokrasiyi Azerbaycan’a, Ermenistan’a, Moldova’ya nasıl 
uygulanıyorsa Hollanda’ya da o şekilde uygulayacağımızdan 
kimsenin hiç şüphesi olmasın. Hele de Kongre Başkanı da 
Türk olduğu müddetçe. Her uluslararası kuruluşta bu tür is-
tisnalar, kemikleşmiş bazı durumlar var. Şimdi Hollanda’ya 
diyoruz ki; anayasanı değiştir, atama yapma, halk seçsin. Ne 
kadar sürer bu? “Yüz yıl sürer” diyorlar. Ama sen Türkiye’ye 
sık sık “anayasanı hemen değiştir de buraya öyle gel” di-
yorsun. Hollanda Avrupa Birliği üyesi üstelik, AB bunu böyle 
nasıl kabul etti? 

AVRUPA KONSEYİ’NDE TÜRK MİLLİ 
HEYETİNİN ROLÜ
Avrupa Konseyi’ndeki Türk heyeti ne kadar aktif?

Türk heyeti oldukça aktif bir heyettir. Bunun en önemli 
işareti de, Türk heyetinden bir üyenin Kongre başkanı olma-
sı, bir başka üyenin Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nun 
başkanlığını yürütmesi. Ancak heyetimizin üzerine bir görev 
daha düşmektedir ki, Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerimizin temsil 
edilmesi konusu. Bu konuda da önemli aşamalar kaydettik. 
Henüz resmi üye olmasalar da, artık Kıbrıslı kardeşlerimiz 
Kongre’ye katılmaktadır. Türk heyetinin komşu ülkelerin he-
yetleri ile ilişkileri de son derece iyidir. Türk heyeti Karade-
niz Avro-Bölgesi’nin kurulmasına son derece önemli rol aldı, 

yer almıştır. Son yapılan anayasa 
değişikliği ile, uluslararası anlaş-
malar iç hukukumuzun parçasıdır. 
Yasalarla çeliştiği takdirde ulusla-
rarası anlaşmanın hükümleri geçer-
li. Sanıyorum [“Avrupa Konseyi’nin 
izleme süreci bizi bağlamaz; ancak 
mahkeme kararı bağlar” diyerek iz-
leme kararına tepki gösteren Belçi-
ka Flaman İçişleri Bakanı] Belçikalı 
bakanın böyle bir kuraldan haberi 
yok. Ama Belçika’da da durum 
böyledir. Kendisinin bunu daha iyi 
araştırması gerekir. 

Otomatikman uluslararası anlaş-
manın hükümleri geçerli olur. Bunu 
da ilgili ülkenin mahkemesi tanır, ta-
nımazsa Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi bunu onlara tanıtır. “Eski de-
mokrasiler” dediğimiz ülkelerin nasıl 
bazı yerlerde zorluklar yaşadıklarını 
görüyoruz. Dolayısıyla, Türkiye’de “en 
kötü demokrasi bizim demokrasimiz-
dir” fikrine de kapılmamamız lazım. 
Türkiye’de Avrupa Konseyi kriterlerine 
uygun çalışan bir sitem vardır. Ancak, 
ne zaman ki Beyaz Rusya gibi bir ülke 
bütün köprüleri atarsa, o zaman üyeli-
ğin askıya alınması söz konusudur.

HANGİ DEMOKRASİ?
Kongre’de Belçika raporu tartışı-

lırken Flaman Hükümeti temsilcisi, 
belediye başkanı atamasının yapıl-
mamasının Özerklik Şartı ile çeliş-
mediğini savundu. Bunu söylemesi, 
Özerklik Şartı acaba bu kadar yoru-
ma açık mı sorusunu getiriyor?

Hayır. Flamanlar ve Valonlar şu 
anki mevcut iç problemleri içerisinde 
yerel yönetimleri bir silah olarak kul-
lanmamalılar. Bu böyle eski bir de-
mokrasiye yakışmıyor. Ben ilgili baka-
na şunu öneriyorum, Türkiye’yi örnek 
alsın. Türkiye’de seçim yargı deneti-
minde yapılıyor ve bir belediye başka-
nı seçildikten sonra mazbatasını ilgili 
hükümet memurundan değil, seçim 
kurulu başkanı olan hakimin elinden 
alıyor. Yani hiç bir şey yapamıyorlarsa 
lütfen Türkiye’yi örnek alsınlar.
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KONGRE’NİN 
ANTALYALI KOMİSYON 
BAŞKANI 
GAYE DOĞANOĞLU  
(Sürdürülebilir Kalkınma  
Komisyonu Başkanı) 

Yerel siyasetçi kariyerinizin başlama 
hikâyesini anlatabilirmisiniz?  

1992 yılında siyasetle aktif olarak il-
gilenmeye başladıktan sonra 1994 yılın-
da Antalya Muratpaşa Belediye Meclisi 
Üyesi olarak seçildim. 1994 - 1999 yılları 
arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölge-
sel Yönetimler Kongresi’ndeki milli heye-
timizin üyesi olarak atandım. 1996-1998 
yılları arasında ise Büro (Yönetim Kurulu) 
Başkan Yardımcısı olarak seçilerek uluslararası siyasette etkin 
görevler üstlendim. Örneğin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı Raportörlüğü’nü yaptım. Ayrıca, iki dönemdir Sürdürüle-
bilir Kalkınma Komisyonu Başkanlığı’nı sürdürüyorum. 

Kongre’nin Avrupa’daki yeri ve rolü nedir? 

Kongre, 800 milyon nüfuslu Avrupa Konseyi ailesinin 200 
bin yerel ve bölgesel yönetimini temsil eden önemli bir kana-
dıdır. Kongre, üye olan ülkelerin politikalarını birbiriyle uyumlu 
hale getirmek ve ortak standartların  ve uygulamaların kabul 
edilmesini sağlamak için çalışır.  75 binden fazla anlaşmaya 
eşdeğer 155’ in üzerinde Avrupa Sözleşmesi, üye ülkelerin iç 
hukuklarında değişiklik yapmak ve birbiriyle uyumunu gerçek-
leştirmek için bir temel oluşturur. Bu anlaşmaların konuları; 
verilerin korunması, sporda şiddet, aile içi ve kadına karşı şid-
det, çocuk hakları, engelli kişilerin topluma kazandırılması, do-
ğanın korunması, küresel ısınma, kuraklık, nükleer enerji, kitle 
iletişimi, kültürel işbirliği, tarihi mirasın korunması, işkencenin 
önlenmesi ve ulusal azınlıkların korunmasına kadar çok ge-
niş bir alanı kapsamaktadır. Bu konularla ilgili olarak uzmanlık 
alanlarını daha iyi belirlemek amacıyla çeşitli yan kuruluşların 
oluşturulması ile daha derinlemesine çalışmalar yapılmakta-
dır. Özellikle Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 47 üye 
ülkenin hemen hemen tamamı tarafından imzalanmış ve uygu-
lamaya geçilmiş olması çok önemli. Bununla ilgili olarak yerel 
yönetim sistemlerinin demokrasiye uygunluğu konusunda in-
celemeler ve izlemeler yapılmaktadır. Son olarak, 1992 yılında 
yazılan ve 2008 yılında yenilenen Avrupa Kentsel Şartı’nın tüm 
üye ülkeler tarafından ortak bir rehber olarak değerlendirilme-
sini sağlamaya özen gösterilmektedir.

Strasbourg’da Türkiye’nin imajı nedir? Burada Türk 
temsilcilerinin önemli görevlere gelmeleri neyin sonucu? 

Yavuz Mildon’un 2008-2010 dönemi için Kongre’de başkan-
lık seçimlerine tek aday olarak girmesi ve kazanması bizim için 

Bulgar ve Romen heyetleri ile çok 
yakından çalıştı. Akdeniz için Birlik 
Projesi çerçevesinde de Türk heyeti 
yapılan çalışmalara aktif bir biçimde 
katılmaktadır.

TÜRK YEREL YÖNETİM 
BİRLİKLERİNİN 
KATKILARI
Belediye birliklerimiz, Türk milli 

heyetinin çalışmalarına destek na-
sıl destek verebilir? 

Belediye birliklerimizle olan yoğun 
ilişkiler geçmişte pek görünmeyen 
bir şeydi. Şimdi bu ilişki hem ulusal 
birliğimiz hem de bölgesel birlikleri-
miz açısından süratle tesis ediliyor. 
Ulusal birliğimiz Avrupa Konseyi’nin 
başlıca muhatabı, ancak bölgesel 
birlikler de bu faaliyetler içerisinde 
bulunuyorlar. Örneğin Marmara ve 
Boğazları Belediyeler Birliği’nin, kısa 
adı NALAS olan Güney-Doğu Avru-
pa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı’nda 
yer alması, Türkiye’nin sesinin daha 
gür çıkmasını sağlıyor. Bu anlamda 
ben MBB’nin faaliyetlerine çok te-
şekkür ediyorum, çünkü bize büyük 
bir destek oluyor. MBB’nin Avrupa 
Konseyi’nin başka programlarında 
da yer almalarını diliyorum. Bu konu-
da benim üzerime düşen bir şey ola-
caksa da bunu her zaman can-ı gö-
nülden yapmaya hazırım. Türkiye’yi 
Avrupa Birliği’ne belediyelerimiz, 
belediye birliklerimiz ve il yönetim-
lerimiz taşıyacak. Zira vatandaşa en 
yakın ve onun ilk müracaat edecek-
leri birimler oldukları için, etkileri, tep-
kileri, duyguları önce onlar alabilirler. 
Burada 2009 yılında koordinasyon 
konusunu da unutmamalıyız. Artık 
çeşitli kurumlarımız, ayrı ayrı yerler-
de münferit çalışmalar yapmasından 
vazgeçmeli, gücümüzü birleştirerek, 
koordineli şekilde ve tek yumruk ola-
rak çalışabilmeliyiz. 2009 yılında da 
bu konuda önemli adımlar atılacağı-
na inanıyorum.

Kent Estetiği

Gaye Doğanay
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olarak görevime devam ediyorum. Bu arada, Avrupa Konseyi 
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Üyeliği’ne seçildiğim 
için, sadece Denizli değil, Avrupa genelinde yerel sorunlara 
çözüm üretmede katkı yapmaya gayret ediyorum. 

Strasbourg’daki çalışmalarınız hakkında bize neleri 
söyleyebilirsiniz? 

Kongre’ye ilk katıldığım andaki bakış açım ile şimdiki bakış 
açım arasında çok fark var. İlk anda biraz ön yargılı baktım ve 
çekincelerim çok fazlaydı. Şimdi ise, normal hayatımda olduğu 
gibi, hiçbir şeye ön yargılı bakmıyorum, çekincelerim de azaldı. 
Şunu söyleyebilirim, Avrupa Konseyi ve diğer Avrupa kurumları-
nın organlarında gündeme gelen konular asla ihmal edilmemeli. 
Ülkemizdeki yerel yönetimlerin ve yerel demokrasinin ideal se-
viyeye çıkabilmesi için, Konsey ve Kongre’nin rehber fonksiyo-
nundan mutlaka yararlanılmalı. Ayrıca bu saygın kurumlar, Tür-
kiye için gerekli olan değişimlerde olumlu rol oynayarak, yerel 
yönetimlerin daha fazla yetkilendirilmesi için merkezi yönetim 
ile yapılan müzakerelerde güç kaynağımız olabilir. Unutulma-
malı, 1949 yılından bu yana üyesi olduğumuz Avrupa Konse-
yi, başarılı uygulama örneklerinin çok fazla bulunduğu bir bilgi 
ve tecrübe kaynağıdır. Türkiye’de merkezi yönetim maalesef 
Kongre’yi yeterince önemsemiyor. Zira Kongre’nin savunduğu 
yerel yönetimlere doğru yetki paylaşımını istememesi doğaldır. 
Ancak, başta Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara ve Boğazları 
Belediyeler Birliği gibi güçlü yerel yönetim platformları tarafın-
dan Kongre ile olan ilişkilerin sürdürülmesinin son derece ye-
rinde ve önemli buluyorum. TBB’nin bu dönemde, Kongre’nin 
tüm çalışmalarında Türkçe tercümeyi sağlaması, diğer yan-
dan Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’ne üyelik sürecini 
başlatması önemli adımlardır. Ancak en anlamlı gelişme şüp-
hesiz, Kongre’nin başkanlığına Yavuz Mildon’un seçilmesidir. 
Bu başarı, Dışişleri Bakanlığı’mızın veya diğer merkezi yönetim 
kurumlarının katkılarından ziyade Sayın Mildon’un özverili çalış-
malarının bir sonucudur. Bir diğer önemli kazanım, Sürdürüle-
bilir Kalkınma Komisyonu Başkanı olarak ikinci kez arkadaşımız 
Gaye Doğanoğlu’nun seçilmesi ki, böylece Kongre’de kilit gö-
revlerde iki Türk temsilcisi bulunmaktadır.

gurur kaynağıdır. Hiçbir başarı tesadüf 
olmadığı gibi bu şerefli görevin ardın-
daki gerçek de, 1994 yılından bu yana 
atanan milli heyet üyelerinin değerli 
katkıları ve Sayın Mildon’un on beş yıl-
dır sürdürdüğü istikrarlı çalışmalarıdır. 
Kongre içinde kazanılan bu saygınlık, 
Türk üyeye karşı başka bir adayın çık-
mamasına sebep oldu. Oysa başkan 
yardımcılıkları için 47 ülkenin heyeti 
arasında sıkı bir rekabet vardı. Ben 
de, az sayıdaki kadın siyasetçi kimli-
ğimle bu kuruluştaki görevimi azimle 
sürdürmeye çalışıyorum. Sürdürülebi-
lir kalkınma gibi çağımızın en önemli 
konular üzerinde çalışan Komisyon’un 
başkanı olarak katılımcı ruhunun ge-
liştirilmesi amacıyla ekip çalışmasına 
büyük önem veriyorum. 2008 yılında 
Komisyon başkanlığına tek aday ola-
rak ikinci kez seçilmenin verdiği onurla 
daha fazla verimli olmayı hedefliyo-
rum. Zira, aynı zamanda hem Kongre 
Başkanı hem de Sürdürülebilir Kalkın-
ma Komisyon Başkanı gibi iki kilit yö-
neticinin aynı ülkeden olması Kongre 
tarihinde pek görülmüş bir şey değil. 
Amacımız, ülkemize hizmet etmenin 
yanı sıra saygın ülke kimliğimizi de ko-
rumak ve anlatmaktır.   

DENİZLİ’DEN 
STRASBOURG’A 
KADAR YEREL HİZMET 
Nihat Zeybekçi 

(Denizli Belediye Başkanı)

Sizi Denizli’de belediye baş-
kanlığına, oradan da Strasbourg’a, 
Kongre Üyeliği’ne götüren yolu an-
latır mısınız? 

Yerel yönetimde görevimden önce, 
Denizli’de iş hayatında aktif rol oyna-
dım. İhracatçılar Birliği Başkanlığı, 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği 
ve sivil toplum kuruluşlarındaki görev-
lerim sırasında kentimizin ekonomik, 
sosyal ve yapısal sorunları ile ilgileni-
yordum. Sonuçta, sorumluluk bilinci 
bizi yerel seçimlerde adaylığa sevk 
etti ve halen Denizli Belediye Başkanı 

Nihat Zeybekçi
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Kent Estetiği

İstanbul tarihsel, doğal ve kültürel yapısıyla, önemli ve özellikli bir dünya kentidir. Bu 
kente dair bir şeyler yazan herkes İstanbul için farklı nitelemelerde bulunmaktadır. Bu farklı 
nitelemeleri doğal saymak gerekir. İstanbul gibi çok katmanlı ve çok sarımlı tarihsel, kültürel 
ve sosyal yapısı olan bir şehir, doğal olarak farklı algılanıp, farklı nitelenecektir. Şimdi bu 
nitelemelerin, konumuzla ilgili olanlarından kısa bir seçki yapalım

Ressam, Araştırmacı
 Ahmet Bayındır 

ANIT KENT  

ISTANBUL               



Birlik 2009/1  33

İlk sırada Lâtifî’nin (1) İstanbul’una bakalım. Lâtifî “Evsaf-ı 
İstanbul”da: “Bu makamı ger görürse hûrîler uçmaktan / 
Koyalar uçmağı bu uçmağa uçmağ isteye.” Yani, meş-

hur tezkereci Lâtifî, ‘huriler İstanbul’u görürlerse, cennetten 
vazgeçip İstanbul’a inerler’ demektedir. Ayrıca İstanbul’un 
doyumsuz güzellikteki siluetinin ‘seyr ü temaşa’sına da 
herkesin vurgun olduğunu belirtmektedir. Lâtifî’nin söy-
lemiyle: “Bu şehr-i meşhûre şûhre-i âfâkın herkes seyr-ü 
temaşasına meşguf ve müştaktır.”    

Moltke’nin (2) gözüyle İstanbul: “...Rusçuk’tan ayrılışı-
mızın onuncu sabahı eteklerinde bir gümüş çizgi ışılda-
yan, uzak bir dağ sırasının arkasından güneşin doğdu-
ğunu gördük. Bu, milletlerin beşiği Asya idi, tepeleri karlı 
Olympus’tu ve koyu mavi suları üstünde birkaç yelkenlinin 
kuğular gibi ışıldadığı Propontis idi. Çok geçmeden mi-
nareler, gemi direkleri ve servilerden bir orman denizden 
yükselip parıldadı. İstanbul’du burası...”

1680’lerde Josephus Grelot (3) bakalım İstanbul için ne 
diyor: “...Sanat ve doğa, güzellikle verimliliğin eşit olduğu 
bir yer kurmak için birleşebilselerdi; herhalde İstanbul’dan 
daha iyisini başaramazlardı...”

“İstanbul’dan Mektuplar”da Max Müller (4) İstanbul’u 
tarif ediyor: “...Üsküdar, Beyoğlu, surların ötesindeki ölü-
ler bölgesine ilâveten bugün birer terk edilmiş mezarlık 
olan cami avlularında, yükselen kara selvilerin meydana 
getirdiği koyu fon ile büyük bir tezat teşkil eden bembeyaz 
minareleriyle camiler, bütün nazarları üzerlerine çekmek-
tedir...”

Türk dostu, Türklerin dostu Pierre Loti’nin (5) kalemin-
den İstanbul manzarası: “Bu imparatorluk şehri her şeye 
rağmen, bu topraklar üstünde mükemmelin ve bilinmezin 
son sığınaklarından biri. Bizim içinse anlaşılmazın ve biraz da 
efsanevi çok eski bir insanlığın en son kalelerinden biriydi...” 

İSTANBUL KENT 
ESTETİĞİNİN PLASTİK 
DEĞERLERİ

Yukarıdaki anlatım ve nitelemeleri, 
İstanbul kent plastiğinin genel özellikle-
rini saptamada ölçüt ve örnek alabiliriz. 
Plastik sanatlar, genel sanat sınıflaması 
açısından, daha maddi, daha somut ve 
daha nesneldirler. Bu yüzden, resim, 
heykel ve mimarlık gibi maddi nitelikli sa-
nat gurubuna ‘Plastik Sanatlar’ denmek-
tedir. Plastik veya plastiklik, nesnelerde-
ki biçim, hacim, renk, çizgi, kütle, yüzey 
veya doku gibi elemanların izleyende 
bıraktığı etkidir. Kısaca; varlıkların elle 
hissedilebilir dış yüzey etkisine plastiklik 
denir.

Resimde ve mimaride plastiklik biçim 
ve renge ilişkin öğelerin bütününü kapsar. 
Kütle, yüzey, doku, çizgi, benek, ışık vb... 
öğeler tüm plastik sanatlar açısından or-
taktır. Ancak bazı öğeler belli sanatlarda 
ikincil duruma düşebilir. Heykelde rengin, 
mimaride benek ve dokunun ikincil öğe 
olması gibi. Bu plastik öğelerin sanat ya-
pıtına, işlevsel ve yapısal dayanak oluş-
turmadan öte, izleyene etki etme, onun 
duyularını uyarma ve tatmin etme gibi 
görevleri de vardır. İstanbul’un plastik 
değerlerini saptayıp yorumlarken, sana-
tın sezgisel boyutunu, duygunun algıya, 
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algının da bilgiye dönüşümü olgusunu 
temel çıkış almaktayız. Sanatı ruhsal-
tinsel yönlü bir olay olarak da gördüğü-
müzden; duygu, uyarı, algı, empati gibi 
tümüyle ruhbilim kavramlarıyla kent es-
tetiğini okumaya çalışmaktayız.

 a)Plastik Öğeler Açısından:

1) İstanbul, fetihten sonra başlayan 
imar ve ihya sürecinde Türk-İslam kim-
liğine kavuşmuş, dini mimari de her dö-
nemde kentin kimliğini belirlemede ana 
etken olmuştur. İstanbul’da cami, çarşı 
ve saray kentsel ana nüveyi teşkil et-
miş, konutlar da Türk evi özelliğiyle bağ 
ve bahçeler içinde kümelenmiştir.

 2) İstanbul kent yapısında doğaya 
uygunluk ve uyumluluk esastır. Ayrıca 
hiç bir mimari yapı toplumsal hayata 
yük değildir. Ana külliyeler şehir haya-
tını düzenleyici bir görev dahi üstlenir-
ler. Cami avluları ağaçlarla donanmış-
tır. Kuş yuvaları ve kuş sarayları kutsal 
yapıların sadece süsü değil, aynı za-
manda varlığın algılanışında duyu uya-
ranıdır.

3) Doğal bitki örtüsü kenti ve yapıla-
rı, bir giz perdesi olarak sarıp sarmalar. 
Onların görünümüne büyülü bir atmos-
fer katar. Renk olarak da, değişen farklı 
ton değerleriyle mimari yapıların algı-
sını güçlendirirler. İstanbul’un zengin 
bitki örtüsü şehir mimarisinin ayrılmaz 
parçasıdır.

4) İstanbul’da tüm yapı ve yapı ele-
manları ritmik bir kümeleniş özelliği gös-
terir. Sadece yapılar kendi bütününde 
değil, doğal ortamla da bir çeşit karşıtlık 
armonisi kurar. Minareler servilerle reka-
bet eder ve biçimsel olarak tekrar eden 
bir görsel müzikalite doğar.

5) Minarelerin boylarıyla, baca ve çatı elemanları, büyük 
kubbelerin daireselliğiyle karşıtlık etkileşimine girerler. Bu 
karşıtlıktan etkili, diri ve gerilimli bir kent atmosferi oluşur. İs-
tanbul için şunu söylemek daha doğrudur: “Göğü ve rahmeti 
simgeleyen kubbelerle, yerden fışkıran bereketi simgeleyen 
minarelerin karşıtlık armonisi, İstanbul kent plastiğinin ana 
belirleyicisidir” 

 6) İstanbul mimarisinde malzeme doğal ve sadedir. Dini 
yapılar taş ve kurşundan, evler ise ahşaptandır. Birinin ağırlığı-
nı ve kütleselliğini, diğerinin hafifliği ve geçiciliği dengelemeye 
çalışır. Yapılarda doğal malzeme dışında gereksiz, yapmacıklı 
süslemecilikten kaçınılmıştır.

 7) İstanbul’un kent oluşumunda en önemli etken kentin 
denizle olan bağı ve ilişkisidir. Kent her dönem, denizden 
farklı ve bütüncül olarak algılanmış ve o yönde bir gelişim 
göstermiştir.

8) İstanbul’un; kentliyle devamlı olarak yüzleşebileceği özel 
mekanları da var. Cihangir, Piyer Loti, Çamlıca Tepesi gibi bir-
çok yer, zaman ve mekan olarak, çok katmanlı, çok anlamlı, 
çok elemanlı bir kent olgusuyla yüzleşmemize fırsat verir.

9) İstanbul’un yapılarını ve mezar taşlarını süsleyen seçkin 
hat sanatı örnekleri saf plastik ürün olarak karşımızda dururlar. 
Düzlerin ve eğrilerin düzenli yarışı, statik ve dinamik eleman-
ların birbirini yanıtlaması çizgide de görsel bir müzikalite ve 
armoni yaratır.

b) Algı Açısından: 

 1) İstanbul sadece plastik değerler açısından bir bü-
tün değil; tarihi, dini ve sosyal uyaranlarıyla da önemli ve 
özellikli bir Türk kentidir. Kent dokusundaki yıkıntı ve 
antik yapılar bile, yeni ve moderne kentle, ilgi ve 
algı uyaranı ilişkisine dayanak oluştururlar. 
İstanbul’un manevi ve ruhani kimliğini; 
mimarisinden ve maddi yapısından 
ayırmak zordur.

 2) Her türbe ve cami çev-
resinde görülen çeşme-
ler, hayatın temel 
unsuru suyu 

Kent Estetiği
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kentliye sunarken; yapının, dünün ve şehrin algılanmasına 
da vesile olur.

3) Taş dokulu yollar, hayata açık kent meydanları ve 
dini musikinin içli tınıları, temel hayat ritmimizin çağrışım ve 
işlevlerini hızlandırırlar. İstanbul’da insanlar en çok da şe-
hirli olduklarını meydanlara çıktıklarında anlarlar. Anıtsal bir 

kentte kaybolmak yerine,  kendi varlık bilinçlerine 
bu meydanlarda varırlar. Kentli olabilmenin şart-
ları ve gerekleri de, insan insana ilişkilerle bu 
meydanlarda gerçekleşir. 

İstanbul kent yapısı ve dokusuyla; salt taş, 
tuğla, çelik ve ağaçtan oluşmuş bir karmaşa 
değildir. Tersine, İstanbul malzemeyi aşan, 
doğrudan doğruya bir ruh halinin simgesi 
ve adıdır. Ancak bu ruh halinin tahliliyle 
görülür ki; gelişmiş ve ilkeli bir kent düzeni 

yine de her şeyin ana belirleyicisidir

 NOTLAR:
1-Lâtifî, Evsaf-ı İstanbul, Syf: 7/10.
2-Helmuth Von Moltke, Türkiye Mektupları, 
Syf:15.
3-Josephus Grelot, İstanbul Seyahatnamesi, 
Syf: 59/60.
4-Max Müller, İstanbul’dan Mektuplar, Syf:14.
5-Pierre Loti, İstanbul-1890, Syf: 6.
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Murat Daoudov

Gelişmiş ülkelerin gelişmekte 
olanlara yönelik yürüttükleri 
kalkındırma çalışmaları için 

daha önce “kalkınma yardımı”, “tek-
nik işbirliği”, “uluslararası yardım” 
gibi terimler kullanılırken, zamanla 
tek taraflı yardım ilişkisini çağrıştıran 
bu terimlerden vazgeçildi ve 1990 
yıllardan bu yana “kalkınma işbirli-
ği” (development cooperation) gibi 
kapsayıcı ve sıcak bir terim benim-

sendi. Kalkınma işbirliği, gelişmekte olan ülkenin ekonomik, sosyal 
ve siyasal gelişimine destek vermek amacıyla sağlanan çeşitli yar-
dımları ve destekleri kastetmektedir. Aslında, 2. Dünya Savaşı’nın 
harap ettiği Avrupa ülkelerine yönelik ABD’nin uygulamış olduğu 
Marshall Planı da kapsamlı ve başarılı bir kalkınma işbirliği örneği-
dir. Günümüzde, gelişmiş ülkelerin dış kalkınma işbirliği ajanslarının 
yanı sıra, Birleşmiş Milletler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 
(OECD), Avrupa Birliği ve Dünya Bankası gibi kurumlar, kalkınma 
işbirliğini programlayan ve uygulayan başlıca aktörlerdir. Bunların 
yanı sıra, Oxfam gibi önemli uluslararası sivil toplum örgütleri de bu 
alanda artan görünürlüğe ulaşmıştır.

Kuzey-güney ekseninde olsun, doğu-batı ekseninde olsun, Avrupalı yerel yönetimlerin 
uluslararası kalkınma işbirliği alanında önemli ve artan tecrübesi bulunmaktadır. Devletlerin 
ve uluslararası kuruluşların güttükleri bir politika olarak özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 
gelişen “kalkınma işbirliği”, 20. yüzyılın son çeyreğinde bir yandan sivil toplum, diğer yandan 
yerel yönetimler ekseninde gelişen çabalarla tamamlandı ve çeşitlendi.

ULUSLARARASI 
KALKINMA İŞBİRLİĞİNDE 

YEREL BOYUT 

Uluslararası Perspektif
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Yerel yönetimler ve onların örgütlen-
meleri zaman içinde bu işbirliği yarışında 
yerlerini almaya başladı. Aslında daha 
önceleri de, gerek kardeş-şehir ilişkile-
ri, gerekse insani yardım gibi faaliyetler 
ile yurtdışındaki muadilleri ile bağları 
geliştiren yerel yönetimler, bu alandaki 
münferit çabalarını daha kapsamlı ve 
programlı bir yaklaşıma bıraktılar. Buna 
göre, Avrupa’daki yerel yönetimler, ken-
di aralarında ve merkezi yönetimlerle 
koordinasyon içinde hareket ederek, 
gelişmekte olan ülkelerdeki yerel aktör-
lerin uzun vadeli kalkınmalarına destek 
sağlayacak kalıcı çözümleri sunmayı 
hedeflediler.

YERİNDEN İŞBİRLİĞİNİN 
KURUMSALLAŞMASI
Yerinden işbirliği (decentralised co-

operation) olarak adlandırılan, yerel 
yönetimlerin yurt dışındaki muadillerine 
kalkınma ve insani yardım desteği sağ-
lama çalışmaları, öncelikli coğrafi ve 
sektörel hedef alanlarının belirlenmesini, 
bilgi ve tecrübe paylaşımını ve kalkınma 
operatörleri arasında koordinasyonu 
gerektiriyor. Zamanla bu ihtiyacı karşı-
layacak mekanizmalar Avrupa’da gün 
görmeye başladı. Örneğin, Fransa’da 
1975 yılında kurulan ve uluslararası kal-
kınma işbirliği alanında faal 500 Fransız 
yerel yönetim birimini temsil eden Fran-
sa Birleşik Kentler Örgütü (Cités Unies 
France), hem üyeleri arasında hem de 
merkezi yönetim ve uluslararası opera-
törler ile koordinasyonu sağlamaktadır. 
Bu tür yerel yönetimler arası mekaniz-
malar birçok ülkede kurulurken, özellikle 
Fransa 1992 yılında bir adım ileri gide-

rek yerel düzeyin yurt dışındaki çalışmalarına doğrudan destek 
sağlayan ulusal bir mekanizma kurdu: Yerinden İşbirliği Ulusal 
Komisyonu. Ayrıca, Fransız Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, ye-
rel yönetimlerin yurt dışındaki çalışmalarına destek vermek üze-
re “Yerel Yönetimlerin Dış Faaliyetleri Delegasyonu“ adlı özel bir 
birim oluşturuldu. Burada merkeziyetçi ulus-devlet geleneğinin 
simgesi olan Fransa çarpıcı bir örnek vermektedir. Yerel yöne-
timlerin yurt dışında yaptıkları işbirliği çalışmalarını önemseyen, 
bunları ulusal dış politikanın önemli bir parçası olarak gören 
Fransa’da, yerel yönetimlere yurt dışındaki muadillerinin kalkın-
masına yardım etme yetkisi verilmiş, üstelik bunun için Dışişleri 
Bakanlığı bünyesinde bir düzenleme yapılmıştır. Böylece hem 
yerel yönetimlere uluslararası alanda doğrudan eylem sahibi 
olma hakkı tanınmış, hem de bu pratikte desteklenmiştir.

FRANSA’DA ÖRNEK UYGULAMA
Yerinden işbirliği, 1983 yılında başbakanlık genelgesi, 1992 

yılında ise yasa ile tanınmış ve kurumsallaşmış bir gerçeklik olup 
Fransa’nın dış politikasının teşvik edilen önemli bir unsurudur. 
Yerel yönetimler, yabancı ülkelerde bir çalışma yürütmek istedik-
lerinde, “Yerel Yönetimlerin Dış Faaliyetleri Delegasyonu“ndan 
ve elçiliklerden destek almaktadırlar. Hedef ülkelerdeki her 
Fransız diplomatik misyonunda yerel işbirliğinden sorumlu bir 
görevli bulunurken, ayrıca, yerel yönetimlerin projelerine ve 
koordinasyon mekanizmalarına destek vermek üzere Dışişleri 
Bakanlığı’nca her yıl özel bir bütçe ayrılmaktadır. 

1992 yılında kurulan, 2006 yılında ise reforme edilen ve 
başkanlığını Başbakanın yürüttüğü Yerinden İşbirliği Ulusal 
Komisyonu’nun amacı ise, yerinden işbirliğinin aktörlerine hu-
kuk, bilgi ve veri tabanı gibi destekleri sağlamaktır. Özellikle or-
tak veri tabanı, yapılacak çalışmaların daha isabetli bir şekilde 
belirlenmeleri için yerel aktörlere yardımcı olmaktadır.

KOORDİNASYON VE DİYALOG 
PLATFORMU
Komisyon, ulusal ve yerel düzeyin temsilcilerini eşit sayı-

da bir masa etrafında buluşturmakta olup, asil ve yedek üye-
lerden oluşur. Komisyonun sekreteryasını, Bakanlar Kurulu 
tarafından atanan ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan 



38 Birlik 2009/1

Yerel Yönetimlerin Dış Faaliyetlerin-
den sorumlu Delege yürütmektedir. 
Başbakanın katılamadığı durumlarda 
İşbirliği ve Frankofoni’den sorumlu 
Devlet Sekreteri’nin başkanlığını yaptığı 
Komisyona, bakanlıkların temsilcileri, 
ulusal ve uluslararası yerel yönetim bir-
likleri ve platformlarının temsilcileri katıl-
maktadır. Yerel yönetimlerin temsilcileri 
şunlardır: Belediye Başkanları Birliği, 
Departmanlar Birliği, Bölgeler Birliği, 
Birleşik Kentler, Avrupa Belediyeler ve 
Bölgeler Konseyi CEMR’in Fransa Teş-
kilatı. Ulusal kurumlar; Dışişleri Bakan-
lığı, İşbirliği ve Frankofoni Devlet Sek-
reterliği, Göç, Entegrasyon ve Yurttaşlık 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Yerel Yöne-
timler Genel Müdürlüğü, Denizaşırı İl-
ler Devlet Sekreterliği, Enerji ve Çevre 
Bakanlığı, Ekonomi, Maliye ve Çalışma 
Bakanlığı, Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı, 
Kültür ve İletişim Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Araştır-
ma Bakanlığı, Fransız Kalkınma Ajansı, 
Bakanlıklar Arası Bölgesel Planlama ve 
Rekabet Delegasyonu’dur. Bu kurum-
ların dışında ayrıca “uzman kişiler” de 
Komisyon üyeliğine tayin edilebilir. 

ÖNCELİKLİ İŞBİRLİĞİ 
BÖLGELERİ

Yerinden işbirliğinin, Fransa’nın dış 
politikası, dış ticareti, kültürel yayılım 
ve genel olarak nüfuzu bakımından 
önem taşıyan bölgelere yönelik yapıl-
ması özellikle teşvik edilmektedir. Hızla 
gelişen ekonomileriyle Fransa için özel 
bir önem taşıyan “büyüyen ülkeler” de, 
yani Brezilya, Şili, Çin, Hindistan, Mek-
sika, Rusya ve Türkiye hedef ülkeler 
arasındadır. Türkiye’ye olan ilginin bir 
sonucu olarak, 2008 yılı içerisinde Bir-
leşik Kentler tarafından, Fransız Kalkın-
ma Ajansı’nın destekleri ile Türkiye’ye 
bir araştırma ziyareti düzenlenmiş, Türk 
ve Fransız yerel yönetimleri arasında iş-
birliğinin ve ortak projelerin geliştirilme-
sine zemin aranmıştır. Birleşik Kentler 
heyetinin Nisan 2008 yılında İstanbul’da 
Marmara ve Boğazları Belediyeler Bir-
liği ve Ankara’da Türkiye Belediyeler 

Birliği’ne yaptığı çalışma ziyaretinin ardından, Temmuz ayında 
Paris’te aynı kuruluş tarafından “Türk-Fransız Yerinden İşbir-
liği” konulu seminer düzenlenmiş, Kasım ayında ise Türkiye 
Belediyeler Birliği ile işbirliğinde İstanbul’da başka bir konfe-
rans gerçekleştirilmiştir. Aslında, Türk ve Fransız yerel aktörleri 
yerinden işbirliğini sadece iki ülkede gerçekleştirmeyebilir, zira 
yurt dışında da iki tarafın faaliyetlerinin kesişebildiği bölgeler 
var. Örneğin, Fransa’nın geleneksel olarak yerelde aktif oldu-
ğu, Türkiye’nin ise yeniden açıldığı Ortadoğu ve Afrika gibi. 
Ayrıca, Türk belediyelerinin faal olduğu, Fransız meslektaşla-
rının ise yönelebileceği Orta Asya gibi potansiyel işbirliği böl-
geleri de mevcuttur.

AVRUPA ÜLKELERİNDE    
YERİNDEN İŞBİRLİĞİ
Görüldüğü gibi, Fransa örneğinde yerinden işbirliği ulusal 

düzeyde sağlam bir yasal ve kurumsal çerçeve ile desteklen-
mektedir. Diğer Avrupa ülkelerinin hepsinde yerinden işbirliğine 
bu denli ulusal destek bulunmuyor. 2001 yılında Fransız Dışiş-
leri Bakanlığı’nın yaptırdığı araştırmaya göre, örneğin, İspanya, 
Portekiz, İsveç gibi ülkelerde yerel yönetimlerin yurt dışındaki 
çalışmaları yasa ile tanınmış ve kurumsallaşmış iken, diğer ül-
kelerde bu tür çalışmalar ulusal düzeyin “çatı” düzenlemeleri 
olmadan bağımsız bir şekilde yürütülmektedir. Bazı ülkelerde 
ise (İspanya, İtalya) yerinden işbirliği, genel “kalkınma işbirliği” 
kanunlarının ilgili maddeleri ile düzenlenmektedir.

Yerinden işbirliğine operasyonel destek açısından ise, çoğu 
ülkelerde yerel yönetim birlikleri bilgi ve yönlendirme desteğini 
sağlarken, bazı ülkelerin birlikleri kendileri doğrudan yurt dışı 
projelerde yer almakta ve kalkınma işbirliğinde rol oynamak-
tadırlar. İsveç ve özellikle Hollanda’nın yerel yönetim birlikleri 
bu tarz faaliyetlerde önemli tecrübe edinmiştir. Ayrıca, örneğin 
Hollanda hükümeti spesifik programlar geliştirerek yerel yöne-
timler arasında paylaşımı ve uzman değişimi yoluyla kalkınma 
desteğini teşvik etmektedir. Bu çalışmaların coğrafi dağılımı 
açısından da her ülkenin yoğunlaştığı bölgeler var. Ülkelerin 
çoğu yakın coğrafyaya odaklanırken, örneğin İskandinav ül-
kelerinin Baltık Denizi ve Rusya’ya yönelik çalıştıkları görülür. 
Akdeniz ülkeleri (İspanya, Portekiz, İtalya) ile Lüksemburg ve 
Belçika’nın tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu ülkelere des-
tek verdikleri anlaşılır. Buna göre, İspanya Latin Amerika’ya 
yoğunlaşırken, Belçika eski sömürgelerinin bulunduğu Orta 
Afrika’ya ilgi gösterir.

Bu çabaların finansman kaynaklarına gelince, yerel yöne-
timlerin çoğu kendi imkanları ile projelerini gerçekleştirirken, 
bazı ülkelerde ulusal hükümetler eş-finansmanda bulunmak-
tadır. Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinin yerel yönetim-
leri ise AB’nin programlarının çerçevesinde daha çok hareket 
ederek, AB fonlarının “yönüne” uyar. Sonuçta, genel durum 
her ne kadar ülkeden ülkeye değişse de, yerel yönetimler her 
yerde kalkınma politikasının olmazsa olmaz aktörleri olarak 
öne çıkmaktadır. 



AVRUPA BİRLİĞİ’NİN 
BAKIŞI 
Fransa örneğinde yükselerek ulusal 

düzeyde ele alınmaya başlayan yerin-
den işbirliği konsepti, gitgide Birlik se-
viyesine de çıkarak Avrupa boyutunu 
kazanmaktadır. Avrupa Birliği’nde yerin-
den kalkınma işbirliğinin ortak esasları 
ve kuralları ilk defa 1989 yılında Lomé 
Anlaşması ile ortaya atılmış, sonra 1992 
ve daha sonra 1998 yılında yayınlanan 
tüzüklerle kabul edilmişti. Bu belgeler, 
gelişmekte olan ülkelerde fakirliğinin 
azaltılması, yerel kapasitelerin artırılma-
sı, yerel demokrasinin gelişmesi ama-
cıyla yerel aktörler (mahalli idareler, sivil 
toplum, mesleki örgütler, üniversiteler) 
arasında işbirliğinin yasal çerçevesini 
oluşturmaktaydı. Söz konusu düzenle-
me, 2004 yılında kabul edilen yeni bir tü-
zük (EC Regulation 625/2004) ile gelişti-
rilmiş ve tamamlanmıştır. Yeni düzende 
örneğin, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren 
bu alana spesifik bir mali araç yürürlüğe 
girmiştir. 

Avrupa Birliği’nin kurumsal şemasın-
da yerel ve bölgesel yönetimleri temsil 
eden Bölgeler Komitesi de, 2005 yılında 
yayınladığı “AB’nin Kalkınma Politikası-
nın Reformunda Yerinden İşbirliği” adlı 
ve 2007 yılında yayınladığı “Kalkınma 
İçin Avrupa Mutabakatında Yönetim” 

adlı belgelerinde bu konuyu ele almaktadır. Komite’ye göre, ye-
rel yönetimler, Avrupa Birliği’nin Kalkınma İşbirliği politikasının 
etkin aktörleri olarak görülmeli, süreçlere aktif bir şekilde dahil 
edilmelidir.

TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER
Görüldüğü gibi, gerek Avrupalı ülkelerde gerekse AB düze-

yinde kalkınma işbirliğinde yerel yönetimlerin katkısı önemsen-
mekte, hatta teşvik ve tanzim edilmektedir. Birçok ülke, yerel 
yönetimlerine somut destek vermek için özel mevzuat ve ku-
rumsal düzenlemelerini öngörürken, Avrupa Birliği de konuyu 
uluslar üstü düzeyde ele almıştır.

Kültürel ve tarihi bağları ile geniş coğrafyada ilişkileri bulu-
nan Türkiye de hızla gelişen ve güçlenen yerel yönetimlerini bu 
alanda teşvik etmeli, onlara yol göstermelidir. Türk belediye-
lerinin yurt dışındaki yerel yönetimlerine destek elini uzattıkları 
bilinmektedir. Daha önce “Yerel Dış Politika Geliştirme Zama-
nı” adlı yazıda (Birlik Dergisi, Temmuz 2008) detaylı şekilde ele 
alındığı üzere, bu yerel destekler, Türkiye’nin tarihi hinterlandı-
nı da aşan yerel etki ve işbirliği alanını oluşturmaktadır. Ancak 
ayrı ayrı yapılan bu çabaların, bir tür “ulusal yerel dış strateji” ile 
uyumlu yürütülmeleri şüphesiz daha etkin ve yararlı olacaktır. 
Bu amaçla, kamu yönetimi sisteminde geçmişte Fransa’dan 
esinlenen Türkiye, aynı ülkenin bugünkü olumlu uygulamala-
rından yararlanabilir. Örneğin, yerel yönetimlerin ve birliklerinin, 
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Dışişleri Ba-
kanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi, Devlet Planlama Teş-
kilatı gibi merkezi idare kurumlarının ve ilgili özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu Türk Yerinden 
İşbirliği Konseyi’nin kurulması düşünülebilir, mevzuat yönünden 
de adımlar atılabilir. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde de yerinden 
işbirliği ile ilgili birim oluşturulabilir. 

Avrupa’nın yaptığı gibi, Türkiye’nin de kalkınma işbirliğin-
de yerel yönetimlerinin rolünü 
özümsemesi gerekir. Örne-
ğin, Türk İşbirliği ve Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı’nın teşkilat 
kanununda öngörülen Koordi-
nasyon Kurulu’nda bakanlıkla-
rın ve TOBB’un yanında beledi-
yelerimizi - ki günümüzde Orta 
Asya’dan Balkanlara kadar 
geniş coğrafyada faaliyet için-
deler – temsil eden kuruluşlara 
yer verilmemesi bir eksikliktir. 
Avrupa Birliği yolunda reform-
ların tekrar hızlandırılmasının 
gerektiğinin sıkça konuşuldu-
ğu bu günlerde, bu alanda Av-
rupalı partnerlerimizin faydalı 
birikimlerinden en kısa zaman-
da yararlanılacağı ümit edilir.
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İz Bırakanlar

Türk şiirinde 20. yüzyılda önemli bir 
yer işgal eden Yahya Kemal Be-
yatlı 1884’te Üsküp’te doğdu. O 

zamanları Üsküp, Osmanlı Devleti’ne 
ait bir şehirdi. Yahya Kemal’in çocuk-
luk ve gençlik yılları Üsküp, Selanik ve 
özellikle yazları Rakofça’da geçti. Bu-
ralardaki eğitimi sırasında dönemin ge-
nel bilgilerini ve kültürel havasını aldı. 
Ancak yazları gittiği Rakofça’da Türk 
tarihinin eski ve muzaffer dönemlerine 
ait güçlü ve iz bırakan hatıralar edindi. 
Yahya Kemal’i 1902 yılında İstanbul’da 
görüyoruz. Tahsiline devam etmek için 
geldiği bu şehirde bir sene kaldıktan 
sonra kader onu 1903 yılında Paris’e 
yönlendirmiştir. 20. yüzyılın başında 
Osmanlı Devleti hazin sonu artık iyice 
görülen bir çıkmazın içindedir. Siyasal 
alanda giriftleşen ve giderek kaybol-
maya doğru yönelen bu kader Osman-
lı aydınlarını ister istemez kendi mede-
niyet değerleri konusunda ciddi bir 
hesaplaşmaya sürüklemiştir. Osmanlı 
efkârında gittikçe artan bir şekilde ken-

Yahya Kemal’in çocukluk ve gençlik yılları Üsküp, Selanik ve özellikle yazları Rakofça’da 
geçti. Buralardaki eğitimi sırasında dönemin genel bilgilerini ve kültürel havasını aldı. An-
cak yazları gittiği Rakofça’da Türk tarihinin eski ve muzaffer dönemlerine ait güçlü ve iz 
bırakan hatıralar edindi.

di medeniyet tasavvurundan şüphe ve bu tasavvuru red eği-
limleri ortaya çıkmıştır. Yahya Kemal’in 1903’ten 1912 baharına 
kadar süren Paris macerası bu eğilimlerin serbestçe konuşu-
lup tartışıldığı ve yaşandığı bir ortamda geçti. Paris’te Osmanlı 
uygulamaları üzerinden İslam medeniyeti ciddi bir şekilde tartı-

YAHYA KEMAL’İN 
GÜNÜMÜZE 

ULAŞAN SESİ

Prof. Dr. Sadettin Ökten
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şılıyor, acımasızca 
itham ediliyor ve 
bu süreç çoğu kez 
bu medeniyetin 
mahkûmiyet iy le 
sonuçlanıyordu. 
Bu şehirde sanat 
ve ilim ortamına 
katılan Yahya Ke-
mal, uzun muha-
sebelerden sonra 
şu sonuca varmış-
tır; kendi kimliğini 
tanımak için kendi 
toplumunun tarihi-
ni, sosyal yapısını, 
estetik dünyasını 
ve dini hayatını iyi-

ce bilmek, anlamak ve onların değerle-
ri ile bütünleşmek zorundadır. 

Yahya Kemal 1912 baharında tekrar 
İstanbul’a döner. Kısa bir zaman sonra 
Balkan Harbi çıkmış ve şairin üzerinde 
derin iz bırakan Rumeli coğrafyası, ki 
buna doğduğu şehir de dâhildir, tü-
müyle kaybedilmiştir. Doğduğu şehir 
olan Üsküp’ün artık mahzun hudutla-
rın ötesinde kalması ve orada bulunan 
annesine ait mezarın bir daha kolayca 
ziyaret edilemeyecek olması onun ru-
hunda derin izler bırakmış olsa gerektir. 
O dönemler kendi medeniyet değerleri 
ile batı medeniyeti değerleri arasında 
yapılan nihayetsiz mukayeselerin ve 
bu konudaki sonuçsuz tartışmaların 
yankıları ile doludur. Batı bütün kudreti 
ve gücü ile Osmanlı’nın üzerindedir ve 
toplumun devleti ve halkıyla buna karşı 
yapacak hiçbir şeyi yoktur. 

Bu medeniyet mücadelesi Yahya 
Kemal Bey’in zihninde ve gönlünde 
1927 yılına kadar devam eder. Bu ta-
rihte Varşova’da elçi iken Noel zama-
nı yazdığı Kar Musikileri şiiri bu çe-
tin ve asil medeniyet mücadelesinin 
nihayetini ifade etmektedir. Şair Kar 
Musikileri şiirinde her şeye ve herke-
se rağmen kendi medeniyet ufkunu 
tercih ettiğini ve kendi medeniyet de-
ğerlerinin oluşturduğu dünyaya dön-
düğünü söylemektedir. Bu kesin ka-
rardan sonra onun bizim medeniyet 

değerlerimizi bir sanatkâr hassasiyetiyle işleyen, gündeme 
getiren ve dirilten anıtsal şiirleriyle karşılaşıyoruz. Yahya 
Kemal Bey bizim medeniyet değerlerimizi “kendi gök kub-
bemiz” adını verdiği kavramsal bir olgu altında toplar. Ken-
di gök kubbemiz bizim insanımızın inancı, bu inanca dayalı 
değerleri ve bu değerlerden ortaya koyduğu biçimleri ile 
yaşadığı hayatın üstünü örtmektedir. İnsanımızı ve hayat 
tarzını korumakta, kuşatmakta ve kollamaktadır. Kendi gök 
kubbemizin altında yaşayan insanımız ayağının altında sağ-
lam, huzurlu ve istikrarlı bir zemin bulmaktadır, bu da vatan 
toprağıdır. Bu simgesel anlatımı onun Süleymaniye’de Bay-
ram Sabahı, Kocamustapaşa, Selimname, Itri ve İstanbul 
hakkında yazdığı muhtelif şiirlerde görmek, idrak etmek ve 
içselleştirmek kabildir. Kısaca söylemek gerekirse Yahya 
Kemal Bey bugün yaşayan bizlere kendi medeniyet algımızı 
oluşturmak için, kültürel birikimimizde nerelere bakmamız 
gerektiğini göstermektedir. Ve onun gösterdiklerinden yola 
çıkarak günümüze ait ve geleceğe çok şeyler söyleyebi-
lecek kendi özgün medeniyet tasavvurumuzu oluşturmak 
mümkündür.

İSTANBUL  UFUKTAYDI

Gurbetten, uzun yolculuk etmiş, dönüyordum.
İstanbul ufukta’ydı...
Doğrulduğumuz ufka giderken...
Sevdâlı yüzüşlerle, yunuslar
Yol gösteriyordu.
 
İstanbul ufuktan,
Sîmâsını göstermeden önce,
Kalbimde göründü;
Özentili kalbimde bütün çizgileriyle,
Binbir kıyı, binbir tepesiyle,
Binbir gecesiyle.

Yıllarca uzaklarda yaşarken,
İstanbul’u hicranla tahayyül, beni yordu.
Yer kalmadı beynimde hayâle.
İstanbul’a artık bu dönüş son dönüş olsun.
Son yıllarım artık
Geçsin o tahayyüllerimin çerçevesinde.
 
Bir saltanat iklîmine benzer bu şehirde,
Hulyâ gibi engin gecelerde,
Yıldızlara karşı,
Cânanla berâber,
Allah içecek sıhhati bahşetse...
Bu kâfî...!
    Yahya  Kemal Beyatlı



Yusuf
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 1963 Yılında Sivas-Zara’da 

doğdu. Marmara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi’ni 

bitirdi. 1985 Yılı’ndan bugüne 
Anadolu’ nun değişik bölgele-

rinde öğretmen olarak görev 
yapan Büyük, 1989 yılından 

itibaren mesleğini idareci 
olarak sürdürdü. 2000 yılında 
Samandıra İmam Hatip Lisesi 

Müdürlüğü’ne atandı.Yaptığı 
başarılı çalışmalar sebebiyle, 

2003 yılında Önder tarafından 
Türkiye’ deki İmam Hatip Lise-
si Müdürleri arasından birinci 

seçildi. Samandıra Beldesi 
bünyesinde çeşitli sosyal faa-
liyetler içerisinde aktif olarak 

yer alan ve Samandıra’ nın 
sorunlarını ve ihtiyaçlarını iyi 

bilen Yusuf Büyük, Belde halkı-
na hizmetlerini yerel yönetim 
alanında sürdürmektedir. Evli 

ve iki çocuk babasıdır. 
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Belediyelerimiz

Mart yerel seçimlerinden sonra 
Samandıra Belediyesi artık 
olmayacak. 5747 sayılı ya-

sadaki değişiklikle birlikte Samandı-
ra,  Sarıgazi ve Yenidoğan beldeleri 
birleştirildi ve yeni belediye Sancak-
tepe adını aldı. İstanbul’un en çok 
göç alan bölgelerinden bir tanesi 
Samandıra… Dolayısıyla bugüne 
kadar çarpık yapılaşmanın yoğun 
yaşandığı bir bölge olagelmiş. 2004 
yılında göreve gelen Belediye Baş-
kanı Yusuf Büyük, öncelikle “yaşa-
nabilir bir Samandıra için yerel hiz-
metler sunmak” vizyonuyla göreve 
başlamış. Geçtiğimiz beş yılda da 
kentsel dönüşüm için çalışmalar 
gerçekleştirmiş. Samandıra’yı daha 
yakından tanımak için Başkan Yu-
suf Büyük’ün misafiri olduk: 

Sayın Başkan, 5747 sayılı kanun birçok 
belediyeyinin sınırlarını değiştirdi. Kanunda-
ki bu değişim Samandıra’yı nasıl etkiledi? 

Öncelikle 5747 sayılı Kanunun çıkmasını 
başından beri destekliyor ve doğru bulduğumu 
ifade etmek istiyorum. Biz Sancaktepe olarak 
üç beldenin birleştirilmesiyle yeni bir ilçe olduk. 
Daha önce üç belediye, üç ayrı karar, üç ayrı 
elden işler takip ediliyordu. Yasanın çıkmasıyla 
ve belediyelerin birleşmesiyle tek elden işlerin 
yapılması söz konusu oldu. Ayrıca beldelerin 
iptal olması ve yeni ilçelerin kurulması bölge-
nin gelişimi ve değişimi için çok önemlidir. İlçe 
olası bölge halkı için çok önemlidir. Çünkü tüm 
resmi işlemlerin ve hizmetlerin yerinden yöne-
timle yapılması olanağı sağlanmıştır. 

Bize Samandıra’yı tanıtabilir misiniz? 

1992 Yılında belediye tüzel kişiliğini kazanan 
Samandıra, geçmişten günümüze Anadolu’dan 

Samandıra Belediye Başkanı Yusuf Büyük: “2004 yılı içerisinde göreve 
başladığımız Samandıra’da öncelikle misyon ve vizyonumuzu belirleyerek 
çalışmalarımıza başladık. Misyonumuzu “Samandıra halkına yaşanabilir 
bir bölge için, yerel hizmetler sunmak”, Vizyonumuzu “Gelişen ve değişen 
belediye” olarak belirledik.”

DEĞİŞEN VE GELİŞEN  
SAMANDIRA
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ve İstanbul’un diğer ilçelerin-
den en fazla göç alan bölge-
lerden biridir. Siyasi olarak 
milliyetçi muhafazakar bir 
yapıya sahiptir. 1992 yılı iti-
bariyle 20 bin civarında olan 
nüfusu 2000‘li yılların başında 
80 binlere kadar yükselmiş-
tir. Adrese dayalı yapılan son 
nüfus sayımında resmi olarak 
112 bin nüfusa ulaşarak hızlı 
bir gelişim göstermiştir.

Beş yıldır Samandıra 
Belediye Başkanı olarak 
görev yapıyorsunuz? Gö-
revde bulunduğunuz süre 
içerisinde ne gibi çalışma-
lara imza attınız? 

Bu çalışmaları birkaç başlık altında inceleyebiliriz. Öncelikli 
olarak sağlık çalışmalarından bahsedelim:

“Her Mahalleye Sağlık Ocağı” projesini hayata geçirdik. 
Göreve başladığımız tarihte bölgemizde sadece 1 adet sağlık 
ocağı bulunmaktaydı. Kısa bir süre içinde “her mahalleye bir 
sağlık ocağı” kazandırdık. Yapılan sağlık ocaklarının arsası ve 
projelendirilmesi belediyemiz tarafından yapılarak, belediye 
hayırsever işbirliğiyle vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş-
tur. Bunların yanı sıra 112 hızır acil binası yapımı, verem savaş 
dispanseri ve ana çocuk sağlığı ünitelerinin inşası yapılarak 
tüm tefrişatları tarafımızdan karşılanmıştır.

Ben eğitimci kökenli bir belediye başkanıyım. “Eğitim ve 
sağlık sorununu çözmeden hiçbir sorunu çözmüş sayılmayız” 
düsturuyla hareket ettik. Bu düşünceyle 4,5 yıllık hizmet süre-
since eğitimin her alanında belediye hizmetlerimizi seferber et-
tik. 10 adet yeni okul, 2 adet anaokul, 2 adet engelliler özel alt 
sınıfının yanı sıra tüm okullarımızın her türlü ihtiyacını gidererek 
eğitimde sorunu olmayan bir bölge haline geldik

 “Büyüyen gelişen ve güzelleşen Samandıramız’ı modern 
bir kent haline getirmenin haklı gururunu halkımızla birlikte 
yaşıyoruz.” Bir kentin modernleşmesi, o bölgenin yol ve kav-
şaklarıyla kıyaslanabilir. Her mahallenin cadde ve sokaklarına 
varıncaya kadar asfaltları tamamlanmış, yaya kaldırımları ya-
pılmış, ağaçlar dikilerek adeta yeşile bezenmiş bir şehir imar 
edilmesi, ayrıca bölgedeki sosyal donatı alanlarının olması bir 
kentin vizyonu için son derece önemlidir. Geçmişimize saygı 
göstererek bölgemizin fatihi Abdurrahman Gazi Türbesi şanı-
na yakışır şekilde restore edilmiş ve bölgemizde bulunan 3 
adet mezarlığın çevre duvarları yapılarak, iç düzenlemeleri 
modern şekilde yapılmıştır.

“Yeni parklar ve yeşil alan donatılarıyla bölgemizin çehre-
sini değiştirdik.” 5 adet parkla devir aldığımız Samandıramız’a 
35 adet modern park yaparak halkımızın hizmetine sunduk. 

Modern parklarımızın bünyesinde din-
leti alanları, spor parkurları ve eğlence 
üniteleri bulundurarak halkımızı kent 
bünyesinde tutarak boş zamanlarını 
değerlendirmelerini sağladık.

“Hayatı kolaylaştırdık.” İstanbulu-
muz’un en güzel konumuna sahip bel-
demizde resmi işlemlerin başka bölge-
lerde yapılması bölge halkımız için ciddi 
sorun teşkil ediyordu. Hayatı kolaylaş-
tırmak adına resmi dairelerin gelmesi 
için alt yapı hazırlanmış, birçok resmi 
dairenin tüm masrafları karşılanarak 
halkımızın hizmetine sunulması sağlan-
mıştır. Tüm mahalle muhtarlıkları, PTT 
Bank merkez binası, Nüfus Müdürlüğü 
gibi birçok resmi dairenin yapımı bele-
diyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bunların dışında, hayırsever vatan-
daşlarımızın bölgemizde yapmış oldu-
ğu ibadethanelerinin yapımına her türlü 
katkıda bunduk. Belde sakinlerinin sos-
yal ve ekonomik kalkınmalarını kolay-
laştırmayı da önemli görevlerimizden 
biri saydık. İhtiyaç sahiplerine sosyal 
yardımlar, niteliksiz iş gücüne yönelik 
meslek edindirme kursları, koruyucu 
sağlık hizmetleri, işsizlikle mücade-
le, engelli vatandaşlarımıza yönelik 
uygulamalar, okuma-yazma kursla-
rı, geziler, kültürel-sosyal etkinliklerle 
Samandıra’da hemşerilerimizin haya-
tına her anlamda yön verdik. Kültür 

Belediye tarafından yaptırılan Sabedin Türker İlköğretim Okulu



Merkezimiz’de ayda ortalama 20 prog-
ram gerçekleştirerek kültürel anlamın-
da bölgemize zenginlik kattık.

Geçtiğimiz beş yılda nasıl bir 
vizyon ve misyonla hareket ettiniz?

2004 yılı içerisinde göreve başladığı-
mız Samandıra’da öncelikle Misyon ve 
Vizyonumuzu belirleyerek çalışmaları-
mıza başladık. Misyonumuzu “Saman-
dıra halkına yaşanabilir bir bölge için, 
yerel hizmetler sunmak” Vizyonumuzu 
“Gelişen ve değişen belediye” olarak 
belirledik.

Vizyon projeleriniz neler? Bize 
bunlardan söz eder misiniz?

Damatris Sarayı’nın restore edilerek 
doğal yapıyı bozmayacak bir projeyle 
tarihî ve sosyal mekân haline getiril-

mesi, çok amaçlı salon (Kültür Merkezi ve 
Kongre Sarayı), Samandıra merkez ve mey-
dan düzenlemesi, İski dereleri ile ilgili ıslah 
çalışması, bölgenin imar ve tapu sorununun 
çözülmesi, engellliler rehabilitasyon ve özel 
eğitim merkezi, kadın sığınma evleri, mahal-
le semt konakları, devlet hastanesinin bir an 
önce yapımının sağlanması, büyük mahal-
lelerde sağlık ocağı sayılarının artırılması ol-
mayan mahallelerde sağlık ocağı yapımı gibi 
projeler bizim vizyon projelerimizdir. Tabii el-
bette bu kadarla sınırlı değil. Bunların dışında 
şu projelerden de söz edebiliriz: Sanayi böl-
gesinin oluşturulması, Samandıra bölgesine 
doğa parkı yapılması, yeni yapılacak parkla-
rın çok kapsamlı olması ve mevcutların daha 
fonksiyonel hale getirilmesi, bölgede tüm lise 
ve dengi okulların bulunmasını sağlamak, her 
mahallede prestij cadde ve yürüyüş yollarının 
oluşturulması, deprem ve afetle ilgili projeli 
çalışmaların yapılması, Samandıra deprem 
envanterinin çıkarılması, uluslararası festival 

ve etkinliklerin yapılması, kurumsal bir belediyecilik hizmetinin 
verilmesi ve E-Belediyecilik uygulamalarının eksiksiz olarak 
hayata geçirilmesi, hizmette geri kalmış bölgelerin eksiklik-
lerinin hızla tamamlanması, Yenidoğan Merve Tepesi sosyal 
tesisi yapımı, çok amaçlı kurban kesim yerlerinin yapılması, 
STK’ları bir araya toplayacak kültür kompleksi, kapalı ve yer-
leşik semt pazarlarına öncelik verilmesi, 26.Meslek edindirme 
kurslarının tek çatı altında birleştirilmesi

Üyesi olduğunuz Marmara ve Boğazları Belediyeler 
Birliği’nden beklentileriniz nelerdir?

Biz MBB’nin faaliyetlerine katılmaya gayret ediyoruz. Gezi 
programları hem meclis üyeleri için hem belediyedeki idareci 
arkadaşlarımız için çok hoş. Aylık periyodik olarak düzenlenen 
seminerler çok faydalı oluyor. Belediyeciliğin okulu yoktur. Be-
lediyecilik ancak işin başında edinilen tecrübelerle ve bu tarz 
seminerlerle öğreniliyor. MBB’nin eğitim seminerleriyle ve top-
lantılarla sağlamış olduğu faydayı başka hiçbir yerde bulama-
dık. Bunun yeni dönemde de devamını dilerim. 

Sayın Başkan, ilginiz için teşekkür ederiz.

Belediyelerimiz
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HER 
NOKTADA 

GERİ 
DÖNÜŞÜM !                                 

ŞEHİRLERDE ATIK 
EKONOMİSİ, BOŞLARIN 
TOPLANMASI VE   
BİO-ÇÖPÜN ÖNEMİ

Dünyanın büyük metropolleri arasın-
da yer alan birçok Şehirimizin çöp sorunu 
ancak Büyükşehir Belediyelerinin öncülü-
ğünde bütün İlçe Belediyelerinin el birliği 
ve ortak çalışması ile çözülebilir. 

Artık herkesin bildiği üzere normal 
çöp toplanmasının yanısıra, yeniden 
değerlendirilebilen tüm diğer çöpler 
(ambalaj atıkları ve diğerleri), çabuk 
bozulabilen ev çöplerinden kesinlikle 
ayrı olarak toplanmalıdır. Böylece bun-
lar hammadde olarak tekrar değerlen-
dirildiği gibi çöpleri yok etmede de yük 
oluşturmuyor. Bunun için geri dönüşe-
bilen Atıklar için şehrin muhtelif bölge-
lerinde “GERİ DÖNÜŞÜM ATIKLARINI 
TOPLAMA MERKEZLERİ” kurulmalıdır. 
Çünkü çöplerin ayrı ayrı toplanarak, 
yeniden hammadde haline getirilme-
siyle bir servet yaratılarak belediyelere 
ciddi gelirler sağlanabilir. Bazı Atıklar 
(teneke kutular, pil-akü, plastik kaplar, 
kağıt-kartonlar, elektronik atıklar, be-
yaz eşyalar, lastikler, bahçe-çalı çırpı-
çimen, mobilya ve tekstil atıkları) bu 
atık toplama merkezlerinde ayrı ayrı 
konteynırlarda toplanırken, bir taraftan 

cam ve pet şişeler için depozito sistemi oturtulmalı, diğer ta-
rafından da tüm bakkal, market ve hipermarketlere sorumlu-
luk verilerek sattıklarını geri toplama zorunluluğu getirilmelidir. 
Belediyelerin çöpleri bu ikili sistem içinde toplaması ve geri 
dönüşüme kazandırması  esnasında halkı çevreye ve insan 
sağlığına önem vermeye davet ederek, aşağıdaki hususlara 
dikkat çekmelidirler.

• Alış veriş yaparken çevreye ve halk sağlığına zarar 
vermeyecek ürünlerin seçilmesi ve geri dönüşümü olan ürün-
lerin alınması, 

• Kullanılmış pillerin ve kimyasal atıkların normal çöpe 
karıştırılmaması,

• Cam, kağıt, teneke-metal, tekstil v.b. gibi tekrar işle-
nebilecek atıkların da ayrı ayrı biriktirilerek Atık Toplama Mer-
kezlerine götürülmesi.

Çevre
Aynur Acar

Atık toplama merkezi
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ATIKLAR

Yani kurumlar yeni ürünlerin üretilme-
sinde kullanılabilecek birçok hammaddeyi 
içeren çöpleri ayrı ayrı biriktirir, zehirli mad-
deleri çöplerine karıştırmazlarsa, kendi 
sağlıkları için çevre bilinci içinde hareket 
etmiş olurlar. Zehirli maddeler çöplerin iş-
lenmesi esnasında havayı ve yer altı suları 
ile çevreyi kirletir. Bu sebepten dolayı halk 
kaynağında çöplerini itinalı ve dikkatli birik-
tirmek zorundadırlar.

 Toplayıcı, marketler ve bakkallar tara-
fından 2 ayrı şekilde toplanabilecek olan 
depozitolu ambalaj atıkları; 

1. Otomatik depozito makineleri ile geri 
alınarak önce kırma  makinesinden geçiri-
lerek hacimsiz olarak nakli sağlanarak,

2. El ile toplayarak ve presleyerek ha-
cimli olarak nakli sağlanarak, geri dönüşü-
me kazandırılabilir.

Geri dönüştürülebilen atıklardan ayrı 
toplanan esel atıklara ise BİO-ÇÖP de-
nilir. BİO-ÇÖP mutfaktaki yemek artıkları, 
meyve-sebze-soğan kabukları, yumurta 
kabukları, çürümüş yiyecekler, çay-kahve 
posası, poşet çay, kullanılmış tuvalet ka-
ğıdı ve bebek bezleri, tahta parçaları, mo-

Çevre

Şehirlerde Atık Ekonomisi

Depozito Sisteminde Boşların 
Toplanmasına Genel Olarak Bakıldığında 

Hiç de Zor Olmadığı Görülmektedir.
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bilya talaşı, bahçe çiçek-çalı çırpı ve 
biçilmiş çim atıklarından oluşur. BİO-
ÇÖP park ve bahçelerde kullanılabile-
cek gübreye dönüştüğü gibi, kompost 
olarak işlem görmüş BİO-ÇÖP son de-
rece gelişmiş teknolojilerle mikrop ve 
bakterilerden arındırılarak, sunta gibi 
preslenerek su geçirmez çatı kapla-
ması, bahçe çiti, parklara bank ve hat-
ta daha mukavemetli preslendiğinde 
tren raylarının altına döşenebilen kalın 
kalaslar olarak geri dönüşümü sağlan-
maktadır.

Ciddi ciddi düşünüldüğünde hane 
başına yaklaşık olarak 250-300 kg çöp 
üretiliyor. Bunun nerdeyse üçte biri ev-
sel atık yani BİO-ÇÖP.

ASLINDA GERİ  
DÖNÜŞTÜRÜLEMEYEN  
HİÇBİR ŞEY YOK GİBİ ;
• Şişeler ve camlar tekrar cam 

olarak geri dönüşüyor,
• Plastik ve pet şişeler tekrar 

yeni plastik ürünler (kova, askı, plastik 
sandalye v.b.) olarak geri dönüşüyor.

• Kağıt ve kartonlar (temiz ve kir-
letilmemiş olarak toplandığında) tekrar 
kağıt olarak geri dönüşüyor. (kağıtlar 
diğer ambalaj atıklarıyla topladığı için 
geri dönüşüme değer kaybediyor)

• Evsel atıklardan (çabuk bo-
zulabilen yiyecekler-çöpler) kompost 
gübre olarak bahçelerde kullanılmak 
üzere geri dönüşüyor.

• Ağaç, tahta, bahçe atıkları 
öğütülüp komposta karıştırılarak yine 
gübre olarak geri dönüşüyor,

• Teneke ve metal atıklar da geri 
dönüşümle madenlerimizin daha az 
çıkarılmasını sağlıyor.

Kaynağında ayrıştırmaya ve bera-
berinde depozito uygulamasına geç-
mediğimiz sürece, çöp dağlarının olu-
şumunun engellenmesinde ve ambalaj 
atığı geri dönüşüm çalışmalarında, ba-
şarılı olunması mümkün değildir! 

Ekonomik değeri olan atıkları tam 
anlamıyla ayrıştırmadan depolama sa-
halarına gömmek ise çöp bertarafını 
çözmemektedir. Çöp depolama saha-

ları için kesilen binlerce ağacın kolay büyümediğini düşü-
nürsek ( ki tüm Türkiye de depolama sahalari için kesilen 
ağaçlara şahit olduk) bir taraftan sistem kuralım derken 
diğer taraftan ülke hazinesi ağaçlarımız telef ediliyor. Ay-
rıca atıkların depolama sahalarına gömülmesiyle de sorun 
bitmiyor, nereye kadar bu böyle devam edecek belli değil. 
Ambalaj atıklarının toprakta yok olma sürelerini göz önünde 
bulunduracak olursak da sorunun dahada büyük olduğunu 
görürüz.

ALINMASI GEREKEN   
ÖNEMLİ TEDBİRLER:
• Çevre şartlarına uygun bir “çevre politikası” oluşturulmalıdır. 
• Bu çevre politikasını destekleyen hedefler ve bu hedefleri 

gerçekleştirecek stratejiler oluşturulmalı, bu hedef  ve strateji-
lerin uygulanması için gerekli teknolojiler sağlanmalıdır.

• Her kademedeki çalışana çevre politikası, amaç ve he-
defleri, çevre yönetimine ilişkin faaliyetler ve sonuçları; çalı-
şanların çevre yönetim sistemi içindeki rol ve sorumlulukları 
eğitimlerle verilmelidir.

• Kuruluşun çevre etkinlikleri, ürünleri ve hizmetleri ile il-
gili geleceğe yönelik bakışını ifade edecek “planlama” ya-
pılmalıdır. Planlama; kuruluşun karşı karşıya olduğu yasal 
gereksinimleri ve kurumun iç performans kriterlerini değer-
lendirecek; buna bağlı olarak çevre beklenti ve amaçlarını 
kapsamalıdır.

• Kuruluş personeli; sistemleri, stratejileri, kaynakları 
ve yapılan etkinlikleri uyum içinde yönetmelidir. Yetki ve 
sorumluluklar açıklıkla belirlenmelidir. Motivasyon, eğitim 
gereksinimleri, haberleşme, rapor verme, dokümantasyon, 
kayıt ve bilgi yönetimi, işletme kontrolü ve acil durum pro-
sedürleri belirlenmeli ve sürekli olarak takip edilmeli ve de-
netlenmelidir.

• Kuruluş; çevre yönetim sistemi çalışmalarının kusursuz 
yürütülebilmesi ve kontrolü için el kitabını, prosedüre uygun 
yapısını, işletme talimatları da dahil olmak üzere doküman-
tasyonunu, form ve kayıt sistemini oluşturmalıdır.

• Çevresel etkilerin güvence altına alınması için kontrol 
faaliyetleri tanımlanmalı, bu kontroller belirlenen aralıklarla, 
tanımlanan sorumlular tarafından yapılmalıdır. Bulunan uy-
gunsuzluklar, tekrarı önlenecek şekilde düzeltici ve önleme 
faaliyetleri ile oluşmadan giderilmesi planlanmalıdır.

• Çevre yönetim sisteminin uygunluğu ve etkinliği, sürekli 
olarak denetlenmelidir. Bu denetleme sonuçları sistemin ge-
liştirilmesi amacıyla gözden geçirilmeli ve sonuçları çok ciddi 
izlenmelidir.

Bütün bu sıraladıklarımız tek anlama geliyor; Hiç bir şeh-
rimizin, kasabamızın, kenarında kıyısında, yer altı suyumuzu 
kirleten ve bomba gibi patlayan “çöp dağları”nın oluşmama-
sı. Ya da depolama alanlarına gönderilen çöpün yok dene-
cek kadar az çıkması demektir.



Marmara’dan
İzmit’ten bir görünüm



GÜN EKSİLMESİN PENCEREMDEN 

Ne doğan güne hükmüm geçer,
Ne halden anlayan bulunur;
Ah aklımdan ölümüm geçer;
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.

Ve gönül Tanrısına der ki:
- Pervam yok verdiğin elemden;
Her mihnet kabulüm, yeter ki
Gün eksilmesin penceremden!

Cahit Sıtkı Tarancı
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Giresun yolculuğumuz İstan-
bul Atatürk Havalimanı’ndan 
başladı. Bir buçuk saatlik 

uçak yolculuğunun ardından Trabzon 
Havalimanı’na iniş yaptık. Yine bir bu-
çuk saatlik bir karayolu yolculuğundan 
sonra Giresun’a ulaştık. 

500 yüz bine yakın nüfusu, 6.934 ki-
lometrekare yüzölçümü ile Doğu Kara-
deniz Bölgesi’nde yer alan Giresun bir 
yarımada üzerine kurulmuştur. Giresun, 
Anadolu’nun kuzeydoğusunda, yeşille 
mavinin kucaklaştığı Karadeniz’in inci 
kentlerinden birisidir. Doğal ve tarihi 
değerler açısından turizme oldukça el-
verişli bulunan Giresun’un bakir orman-
ları, yaylaları ve akarsuları ilgi çekicidir.

Giresun’un; Alucra, Bulancak, Ça-
moluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, 
Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, 
Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağ-
lıdere isimlerinde 15 ilçesi bulunuyor.

Kiraz’ın anavatanı, fındığın başkenti 
kabul edilen Giresun’un tarihini, kültü-
rünü tanıyabilmek, coğrafyasını gezip 
görebilmek için günler hatta haftalar 
gerekir. Birkaç günlük seyahatimizde 

Giresun’un bu güzellikleri arasından çok azını görebileceğimi-
zi düşünerek başladı yolculuğumuz. 

Yolculuğumuzu ilk durağı Giresun’a 60 km mesafede bu-
lunan Giresun’un en çok ziyaret edilen yaylalarından biri olan 
Kümbet Yaylası oluyor. Dereli ilçesini geçtikten sonra yolculu-
ğumuz Karadeniz’in muhteşem doğası içerisinde devam edi-
yordu. Yemyeşil yamaçlardan tırmanırken, kuş sesleri ve dere-
lerde akan suyun şırıltısı bizlere eşlik ediyor, yol kenarlarında 
bulunan tarihi çeşmelerin çanağından buz gibi sular akıyor, 
arabamızın motor sesini duyan gürbüz yanaklı köy çocukları 
yolumuza çıkarak bizleri selamlıyordu. Aşağıda kalan derele-
rin üzerine kurulmuş tarihi kemer köprüler, günümüzde çok az 
kullanılan mısır öğütme değirmenleri bir gerdanın incileri gibi 
görünüyordu. 

Rakım gitgide yükselirken, havanın değişimini sadece biz 
değil, aracımızın motoru bile fark etmişti ki çekişi düşmeye 
başlamıştı. Ladin, kayın, meşe, gürgen, kızılağaç, ıhlamur, 
kestane ağaçları yerini çam ağaçlarına bırakmaya başlamıştı. 
Sarı yaban gülleri solmaya başlamış rengârenk doğanın gü-
zelliği içersinde yerini mor güllere bırakmaya başlamıştı. Aracı-
mız yoğun bir bulut tabakasına girmiş, hava iyice soğumuştu. 
Etrafta gittiğimiz yoldan başka bir yer neredeyse görünmüyor-
du. Bir sure sonra bulutların içinden çıkan pırıl pırıl güneşin al-

Gezi Notu

KİRAZIN ANAVATANI,  
FINDIĞIN BAŞKENTİ 

GİRESUN               

Ali Bilir
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Adası’nı selamlayarak Giresun’un en 
büyük ilçesi olan Bulancak’a ulaştık. 
Bulancak’ın balığından ve meşhur tat-
lısından tattıktan sonra yolculuğumuz, 
sahil şeridinde bulunan ilçelere doğru 
devam etti. Giresun’a yakın ilçeler-
den biri olan Keşap’ı geçtikten sonra 
Espiye’ye de bulunan Andoz Kalesi’ni 
de selamlayarak Tirebolu’ya geldik. Ta-
rihi kayıtlardan üç şehrin birleşmesiyle 
oluştuğu belirtilen Tirebolu Kalesi’nde 
yudumladığımız çaylar tüm yorgunlu-
ğumuzu alıp götürdü. 

Tirebolu’daki çay molasının ardın-
dan, Giresun’un en büyük akarsuyu 
olan Harşıt Çayı üzerinden geçtikten 
sonra, Giresun’un en renkli ilçelerinden 
biri olan kültür şehri Görele bizleri kar-
şıladı. Yetiştirmiş olduğu birçok devlet 
adamı ve sanatçılarıyla öne çıkan Gö-
rele, farklı yemek tadıyla da adından 
söz ettiren bir ilçe. Görele Pidesi, Döv-
me Köy Dondurması, Koz Helvası sa-
dece Görele’de üretilen ürünler olarak 
hafızalarımızda yer ediniyor. Karade-
niz sahil şeridinde bulunan dinlenme 
parkları arasında en büyüklerinden biri 
olan Görele Parkı’nda, Görele Pidesi 
ve diğer yöresel ürünlerden oluşan sa-
bah kahvaltısı damaklarımızda nefis bir 
lezzet bıraktı. İstanbul’a dönmek üze-
re yola çıktığımızda, ardımızda kalan 
Giresun’un saklı doğası ve sıcak insan-
ları bizleri uğurluyordu.  

Eşsiz ülkemizin her bir köşesi ayrı 
güzellik barındırıyor. Bizler de, anılarımı-
za Kirazın Anavatanı, Fındığın Başkenti 
Giresun hatıralarını da ekleyerek keyif 
dolu yolculuğumuzu tamamlıyorduk.

tında yaylanın tüm güzelliği, tüm renkleri bizleri selamlıyordu. 
İki bin metreye yakın yüksekliğiyle ziyaretçilerine her an dört 
mevsimi yaşatan Kümbet Yaylası, günübirlik ziyaretçileri dı-
şında konaklamak isteyenler içinde ideal bir yer. Çok sayıda 
küçük yayla ve obadan oluşan yaylanın, altyapısı tamamlan-
mış, PTT acentesi, sağlık ocağı, bakkal, sadece kuzu etinin 
satıldığı kasaplar, manav, lokanta, fırın, kır kahvesi ve hatta 
oto tamircisi dahi bulunmaktaydı. Özel olarak işletilen tek kat-
lı ve iki katlı bungalov tipi evlerin yanında, otel ve pansiyonlar 
da tatilcilere her türlü konforlu konaklama imkânı sunabile-
cek şekilde hazırlanmış. Tesislerde, doğal ürünlerle yapılmış 
Türk mutfağından seçme yemeklerin yanı sıra, yöresel mut-
fak lezzetleri de sunulmakta. Toplantı salonları, kapalı yüzme 
havuzu, sauna ve Türk hamamı gibi imkânları sunan tesisler, 
ziyaretçilerine yayla turizminin yanında beş yıldızlı tatil olana-
ğı da sunuyor.

Geçmişteki yayla göçleri geleneği günümüzde şenliklerle 
yaşatılmaya çalışılıyor yaylalarda. Kümbet Yaylası da bunların 
en önemlilerinden. Her yıl geleneksel olarak Temmuz ayının 
ikinci haftasına rastlayan Cumartesi ve Pazar günleri Aymaç 
Mevkii’nde kutlanan şenliklere, Giresun haricinde yurtiçi ve 
yurtdışından da binlerce insan geliyor.

Kümbet Yaylası, bakir tabiatı, kirlenmemiş havası ve billur 
gibi soğuk suları ile yazın en sıcak günlerinde bizlere ferahla-
tıcı serinliğini cömertçe sundu. Büyüleyici güzelliğine tutulup 
çiçek toplarken, bir anda yanımızdaki arkadaşınızı kaybe-
debilirsiniz sisler arasında. Bulutların çekilmesiyle 
yemyeşil yaylanın ve obaların bir anda beyaz bir ör-
tüye büründüğünü gördük. Tekrar güneşin açması 
ile gök mavi rengine dönerken, yeryüzü yeniden 
yeşillendi. Ardından dağ çileklerini ve yeni açmış 
yayla güllerini fark ettik. Sisler arasında dört mev-
simi yaşadığımız keyifle geçen zamanın sonunda 
tekrar Giresun’a dönmek için yola çıktık. İki saatlik 
bir yolculuğun ardından Giresun şehir merkezi’ne 
ulaşmıştık. Atatürk’ün Muhafız Alayı Komutanı ve 
Milli Mücadele Kahramanı Osman Ağa’nın Giresun 
Kalesi’nde bulunan anıt mezarını ve kaleyi ziyaret 
ettikten sonra, Karadeniz’in tek adası olan Giresun 



Mart 2009 Yerel Seçimleri yak-
laştıkça yerel yönetimlerde heyecan 
artıyor. Başkanların karneleri, parti-
leri ve halk tarafından Mart ayında 
verilecek. Belediye başkanlığına 
yeniden aday olmak isteyenler veya 
ilk defa aday olmak isteyen siyaset-
çiler halkın nabzını merak ediyor. Bu 
nedenle akla sıkça kamuoyu araş-
tırmaları geliyor. Birçok aday adayı 
daha sağlıklı veriler elde etmek için 
kamuoyu araştırma şirketlerine baş-
vuruyor. Seçim araştırmaları deyin-
ce Türkiye’de akla gelen iki önemli 
şirketlerden birisi KONDA... Biz de 
bu ayki söyleşimizi KONDA’nın ku-
rucusu Tarhan Erdem ile yaptık.  

Konda hakkında bilgi alabilir 
miyiz?

Konda bir limitet şirket. Araştırma 
yapıyor. Daha çok toplumsal ve siya-
sal araştırmalar yapar. 

Kaç yıldır bu alanda faaliyette?

22 yıl oldu. Ama bunun 4 yılı, uyku-
da geçti. Konut danışmanlıktı aslında. 
Ama bir vesile oldu. 87 seçimleri geli-
yordu. Ben 83 seçimlerinde Milliyet’te 
idim. Milliyet için bir araştırma yap-
mıştım. 87 seçimlerinde istek geldi 

biz Konda üzerinden yaptık. Ama konut da-
nışmanlığını KONDA yapmadı. 

İş yaptığınız müşterileri neye göre be-
lirliyorsunuz?

Müşteriler bizi belirliyor. Aslında, biz çok 
fazla sayıda iş yapmıyoruz. Daha önceden 
de öyleydi. Bir iki tane yapardık. Çünkü be-
nim başka bir işim vardı. Müşteriler de öyle 
çok gelmiyorlar. Çok müşterimiz yoktur. Bir 
kısmı araştırmayı çok ucuz olduğunu sanır. 
Bize gelir, araştırma için, biz ona bir bütçe 
çıkartırız ve bir daha aramaz. 

Ağırlıklı müşteri kitleniz, siyasi partiler 
mi şirketler mi?

Ağırlıklı olarak gazete ve şirketler. Siya-
setçilere o kadar yoğun çalışma yapmıyo-
ruz. 

Kamuoyu sizin için kavram olarak ne 
ifade ediyor?

Kamuoyu için tanımladığınız toplumun 
ortak değerleri veya çoğunluk değerleri, 
fikri görüşü demek daha doğru. Eğer bir 
kamuoyu oluşumundan bahsediyorsak, o 
toplumun çoğunluk ve de baskın bir fikri var 
demektir. Ama kamuoyu demek bir halkın, 
bir toprak parçasında oturan insanlarının tü-
münün fikri anlamına gelmemelidir. Çoğun-
luğun fikri anlamına gelmelidir. Veya eğer 

Konda’nın kurucusu Tarhan Erdem, yerel seçimler öncesi kamuoyu araştırma-
larının önemine dikkat çekiyor. Erdem: “Doğru strateji belirlemek için anket 
çalışması yapılabilir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
ilanlarına baktığımda, Kadir Bey’in düzenli araştırma yaptırdığını anlıyorum. 
Kendisi bu işi ciddiye alıyor” diyor. 

DOĞRU SEÇİM 
STRATEJİSİ 
İÇİN KAMUOYU 

YOKLAMASI ŞART

Söyleşi

Tarhan 
Erdem 

Kimdir?
1933 

yılında 
Kurucaşile’de 

doğdu.İlk 
öğrenimini Bartın’da bitir-
di. Kayseri Lisesi’nde orta 

öğretimini bitirdikten sonra 
İTÜ İnşaat Fakültesi’nden 

mezun oldu. Şeker şirketi ve 
Milli Savunma Bakanlığı’nda 

mühendislik, Cam Elyaf Sanayi 
Genel Müdürlüğü, Milliyet 
Genel Koordinatörlüğü ve 

Doğan Şirketler Grubu’nda 
yöneticilik yaptı. 1988 yılında 
KONDA Şirketi’ni kurdu. 1953 

yılında CHP’ye kaydoldu. 
İstanbul Örgütü’nün ocak, ilçe, 
il yönetim kurulu üyeliklerinde 

bulundu. 1978’de Genel Yöne-
tim Kurulu üyesi oldu. 1977’de 

İstanbul Milletvekili seçildi. 
Güvenoyu alamayan Ecevit 

hükümetinin sanayi bakanıydı. 
Öğrenci derneklerinde yöne-

ticilik Türk Devrim Ocakları 
Genel Başkanlığı yaptı (1967-

68) Halkevleri, Nisbi Temsil 
Nedir?, 80’leri Karşılarken, 

Anayasa ve Seçim Kanunları, 
CHP İstanbul 1969 İl Kong-
resi Tutanağı, CHP’de Üye 

Kayıtları’nın Birleştirilmesi adlı 
kitapları yayımlandı. Bir grup 
arkadaşıyla birlikte 1992’den 
beri Demokratik Cumhuriyet 

Programı’nın oluşmasında ça-
lıştı. Radikal Gazetesi yazarla-

rından olan Tarhan Erdem CHP 
Genel Sekreterliği yaptı. Evli, 2 

çocuk sahibidir.
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herkesin ilgili olmadığı bir konuyu konuşuyorsak, ilgililerinin 
çoğunluğunun fikri demektir. 

Çalışma sistematiği nasıl ilerliyor? 

Sistematik şu… Çok önemli, zor bir teknik değil. Netice 
itibariyle öncelikle örneklemi seçmeniz gerekir. Örneklem için, 
elinizde bilgilerin bulunması lazım. Yani biz ne yapıyoruz, di-
yelim ki, Ankara için bir araştırma yapacaksınız. O araştırmayı 
sizin ne amaçla yaptığınızı tanımlamanız lazım. O tanıma uy-
gun bir örneklem yapmanız lazım, onu kimler temsil ediyor. 
Ankatörler bulmak lazım, soru kağıdı, anket formu hazırlama-
nız lazım. Tabi her lazımı, doğru önem vererek hazırlamanız 
lazım. Mesela ben size Yapı Kredi’den gelerek konuşursam, 
siz bana Yapı Kredi ile ilgili samimi fikirlerinizi söylemezsi-
niz.  Hem, onun fikrini alacaksınız, hem de kimin adına ve ne 
amaçla yaptığınızı belli etmeyeceksiniz. Biz araştırmayı haf-
ta sonlarında ve insanların evlerinde yapıyoruz. Denek, evde 
otururken konuşuyoruz. Onun da doğru olduğunu sanıyoruz

Bilgileri topluyorsunuz. Bilgisayarınızda dataya dönüştürü-
yorsunuz. O data vasıtasıyla frekanslarını, kroslarını bularak 
rapor elde ediyorsunuz. Aslında her araştırmanın 1-2 puan 
farkla aynı sonucu vermesi lazım. Yani siz de yapsanız, ben 
de yapsam, siz buluyorsanız yüzde 42, benim de yüzde 44 
veya yüzde 40 bulmam lazım. Bundan farklı sonuçlar çıkıyor-
sa, ortada ciddi bir yanlış var demektir. 

Kamuoyu yoklamalarının bilimsel 
bir çalışma olarak biliriz. Bilimsel bir 
çalışmaysa, nasıl oluyor da farklı şir-
ketler farklı sonuçlara ulaşıyorlar? 

Benim kanaatim şu, aslında bir laf 
var. İyi hızlı ve ucuz, bu üçü bir araya 
gelmez. Dolayısıyla bu da böyle bir şey. 
Hem ucuz yapalım, hem çabuk yapalım, 
hem doğru yapalım olmaz. Biraz önce 
bahsettiğim tekniğin her noktasına say-
gı göstermek lazım. Ama her noktası-
na… Çünkü ihmal ettiğin bir nokta seni 
şaşırtır ve yanlış yerlere götürür. Ben 
bir anketi sana veriyorum, şayet bunu 
kontrol etmezsem, sen bunu götürür 
evinde doldurursun. Veya kahvede 
doldurursun. Ya da gider demografik 
sualleri sorarsın ve geri kalanını evinde 
doldurursun. 

Aynı yerde iki defa anket yapıp 
farklı sonuçlar aldığınız oldu mu?

Hayır olmadı. 

Burada önemli olan doğru örnek-
lem mi?

Elbette, doğru örneklem ve doğru 
soru… Verilerin matematiksel değer-
lendirilmesinde bir sorun oluşacağını 
sanmıyorum. 

Farklı şirketlerin farklı sonuçlara ulaş-
masını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben ona hayret ediyorum. Olmaması 
lazım. İkimizde işimizi doğru yaptığımız 
zaman aynı sonuçlara ulaşırız. İkimiz 
aynı hatayı yapamayız. İkimizde doğru 
yaparsak, doğru sonucu buluruz. Eğer 
tekniğine saygı gösteriyorsanız, sonuç-
lar değişmez. Farklı sonuçlar bulunu-
yorsa, birinden biri yanlış yapmıştır, ya 
da ikisi de yanlış yapmıştır. 

Anketleri uygularken veya hazır-
larken akademisyenlerden destek 
alıyor musunuz?

Bazen alıyoruz. 

Peki, anket sonuçları kamuoyunu 
etkiliyor mu?

Hayır… Kesinlikle hiç etkilemiyor. 
Şimdi, bizim yaptığımız çalışmaya gü-
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masını söyleyin. İkisi de doğru kaynağı yaparsa, iki kayna-
ğında eşit kuvvetleri çekmesi lazım. Ama farklıysa, düşük 
olan hatalı yapmış demektir. 

Gazetelerde, internet sitelerinde yapılan anketler var. 
Bunları nasıl yorumluyorsunuz?

Kamuoyunu temsil etmez. O zaman o televizyonu izle-
yen kitlenin, ya da o internet sitesini takip eden kitlenin fikrini 
gösterir. Onların bakış açısını temsil eder. Ama belirli kesimle 
ilgili fikir verir. 

Avrupa ve ABD ile Türkiye’yi karşılaştırdığınızda nasıl 
bir farklılık var?

Orada da farklı sonuçlar çıkabiliyor. Bu Alman seçimlerin-
de yaşandı. Yüzde 3-4 civarında farklılıklar vardı. Ama çok bü-
yük sapmalar yoktu. Ama ABD’de bu iş daha ciddi yapılıyor. 
Bizdeki gibi bir gün değil, adamlar nerdeyse her gün bu anketi 
yapıyorlar. Genelde de çok farklı sonuçlar bulmuyorlar. 

Hiç yanıldığınız araştırma oldu mu?

Oldu… 2004 seçimlerinde Melih Gökçek’le ilgili yüzde 
64 bulduk. Ama yüzde 50 civarında aldı. Oradaki yanlışımızı 
araştırdık ve örneklemde hata yaptığımızı fark ettik. Kendimi-
zi düzelttik. 

Belediye Başkanlığı seçimleri yaklaşıyor. Belediye 
başkan adaylarına ne önerirsiniz? 

Türkiye’de adayların belirlenmesinde parti başkanları 
etkili. O nedenle adaylık sürecinde kamuoyu yoklamasının 
bir anlamı yok. Kaldı ki, halk aday adayını tanımıyor, icraat-
larını, hedefini bilmiyor. Neye göre adayı değerlendirecek? 
Ama şu amaçla yapılabilir. Stratejiyi oluşturmak için araştır-
ma yapılabilir. Aday olunacak yeri tanımak için çalışma yü-
rütülebilir. Ama adaylar için bu yoklamalar önemli. Örneğin 

seçime girmeyi düşünüyorsu-
nuz, strateji oluşturacaksınız. 
Eğitim sorununa öncelik verdi-
niz. Ama beldenin acil ihtiyacı 
alt yapı. İşte o zaman yalnış 
yapıyorsunuz demektir. 

Size kamuoyu araştırması 
için gelen var mı?

Tek tük var ama, kabul et-
miyoruz. Yalnız Kadir Topbaş’ın 
billboard ilanlarından anlıyorum 
ki, kendisi düzenli olarak kamu-
oyu araştırması yaptırıyor. Bize 
yaptırmadı ama başka bir şirkete 

muhtemelen yaptırıyor. Mesajlar Kadir Bey’in bu işi ciddiye al-
dığını gösteriyor. 

veniliyor. Biz desek ki, önümüzde se-
çim var, İstanbul’da A Bey kazanacak. 
A Bey’in oyu bu araştırmanın yayın-
lanmasından sonra yüzde 1’den fazla 
değişmez. Çünkü onu görerek sana oy 
verecekler de var, sana oy vermekten 
vazgeçecekler de var. Dolayısıyla gü-
rültü yanlış bir şey, değmez bir şey. 

Biz şimdiye kadar bunu ölçmeye 
çalıştık. Ben olmadığını gördüm. Ama 
ben ne söylersem söyleyeyim, sokak-
taki vatandaş zannediyor ki, kamuoyu 
yoklaması yayınlanınca değişmektedir. 
Yok böyle bir şey. 

22 Temmuz Seçimlerinden evvel 
yayınlanan grafiği göstereyim size 
(Bilgisayarından gösteriyor.) 47.9, 
son bulunan. Görüldüğü gibi çok bü-
yük oynamalar olmamış. Bir de yük-
selme var. (Çizginin 50’nin üzerine 
geçtiğini görüyoruz.) Bu farklılık 27 
Nisan farklılığı. Hemen seçim olsaydı, 
50’nin üzerine geçecekti. Ama sonra-
dan döndü, yine yüzde 47 çizgisine. 
Bunu 25 bulan adam var. İnsaf 25 bu-
lunur mu ya? Etkilesin diye yapanlar 
boşuna uğraşıyorlar. Etkilemiyor işte. 
Etkilemiş olsa bu sonuçların çıkma-
ması lazım. Bizim İlan ettiğimiz, ra-
kam çıktı. Etkilemiş olsaydı bunlardan 
birisi sapmış olurdu. Kaynakçı da aynı 
şey. 4 sas var. İkisini birisine, ikisini 
başka birine verin. Sonra kaynak yap-
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BAŞKAN YARDIMCILARI  
İSTİŞARE TOPLANTISI İÇİN 

MBB’DE BULUŞTU

İstanbul ilçe ve ilk kademe belediye-
leri başkan yardımcılarının düzenli 

olarak yapmakta olduğu istişare top-
lantılarının Kasım ayı toplantısı 26 Ka-
sım 2008 tarihinde MBB hizmet bina-
sında gerçekleştirildi. Küçükçekmece 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza 
Altunel’in koordinasyonunda her ay 
düzenlenen toplantılar, İstanbul’daki 
belediyeler arasında işbirliğini ve ko-
ordinasyonunu artırmayı amaçlıyor. 
Kasım ayının toplantısına ev sahipliği-
ni yapan Marmara ve Boğazları Bele-
diyeler Birliği’nin Genel Sekreteri Doç.
Dr.Recep Bozlağan, Birlik’in çeşitli 
alanlarda yürüttüğü çalışmaları tanıttı. 

Yerel atanmış yöneticilerin 
işbirliği kurumsallaşacak 

Bu çerçevede, Avrupa çapında ye-
rel atanmış yöneticilerini (genel sekre-
terleri, genel müdürleri vb) bir araya 
getiren bir platform olan Avrupa Ye-
rel Yöneticiler Birliği UDITE hakkında 
bilgilendirme yapıldı. UDITE ile geliş-
tirilen ilişkiler sonucunda Türkiye’de 
onun benzeri bir örgütlenmeye gi-
dilmesi yönünde bir çalışmanın bu-

lunduğunu anlatan Bozlağan, Türkiye Yerel Yöneticiler Birliği 
Derneği’nin kurulmasını önerdi. Büyükşehir belediyelerinde ve 
il özel idarelerinde genel sekreter ve yardımcıları, belediyelerde 
başkan yardımcıları, tüm yerel yönetim birimlerinde daire ba-
kanları, müdürler, bağlı kuruluşların ve iştiraklerin genel müdür 
ve diğer yöneticileri, mahalli idari birlikleri ve diğer ilgili kuruluş-
ların atanmış yöneticilerini bir araya getirmeyi hedefleyen bu 
oluşum için birçok kurucu üye adayı belirlendi. Kurulduğu tak-
tirde UDITE’ye katılması düşünülen bu oluşumun uluslararası 
görünürlüğe kavuşacağı ve yurt dışındaki muadilleri ile işbirliği 
ve paylaşım için uygun bir zemin olacağı temenni edilmektedir. 
Yeni birliğin faaliyetlerinin eğitim, staj ve değişim amaçlı pro-
jeler, uluslararası işbirliği ve mevzuat araştırmaları alanlarında 
yoğunlaşacağı beklenmektedir. İstişare toplantıları her ay ol-
mak üzere İstanbul’un değişik ilçelerinde devam edecektir. 

İstanbul ilçe ve ilk 
kademe belediyeleri 
başkan yardımcıları 
Kasım ayı istişare 
toplantısı için 
birlik binasında 
bir araya geldi. 
Birliğimiz genel 
sekreteri Doç. Dr. 
Recep Bozlağan’ın 
ev sahipliğinde 
gerçekleşen 
toplantıda 
Avrupa Yerel 
Yöneticiler Birliği 
UDITE hakkında 
bilgilendirme yapıldı.

Birlikten Haberler
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İstanbul Valisi 
Muammer Güler’in 

başkanlık ettiği 
Kalkınma Kurulu 

toplantısı 16 Aralık 
2008 tarihinde 

İTO’da yapıldı. 
Oylamada 56 

oy alan Türkiye 
İhracatçılar Mec-
lisi (TİM) Başkanı 

Mehmet Büyükekşi, 
51 oy alan Müs-
takil Sanayici ve 

İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Başkanı 

Ömer Cihad Var-
dan ve 41 oy alan 
Türkiye Sanayici-
ler ve İşadamları 
Konfederasyonu 

(TUSKON) Başkan 
Yardımcısı Fuat 

Özbekli, İstanbul 
Kalkınma Ajansı 
Yönetim Kurulu 

üyeliklerine 
seçildiler.

“İSTANBUL KALKINMA         
AJANSI” İLK 
TOPLANTISINI YAPTI

22 Kasım 2008 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kuru-
lu kararı ile kurulan İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın Kalkınma Kurulu ilk toplan-
tısı 16 Aralık 2008 tarihinde İstanbul 
Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. İs-
tanbul Valisi Muammer Güler’in baş-
kanlık ettiği Kalkınma Kurulu toplantı-
sında prosedür gereği Ajans Yönetim 
Kurulu’nun doğal üyelerinin dışındaki 
Kurul üyeleri seçildi. Oylamada 56 oy 

alan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükek-
şi, 51 oy alan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 
Başkanı Ömer Cihad Vardan ve 41 oy alan Türkiye Sanayiciler ve 
İşadamları Konfederasyonu (TUSKON) Başkan Yardımcısı Fuat 
Özbekli, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyeliklerine se-
çildiler. Buna göre İstanbul Kalkınma ajansının yönetiminde şu 
isimler yer aldı.

Doğal Başkan: 
Muammer Güler, İstanbul Valisi
Doğal Başkan Vekili: 
Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Doğal Üye: 
Hasan Büyükdede, İl Genel Meclisi Başkanı
Doğal Üye: 
Murat Yalçıntaş, İstanbul Ticaret Odası Başkanı
Doğal Üye: 
Tanıl Küçük, İstanbul Sanayi Odası Başkanı

Üye: Mehmet Büyükekşi, TİM Başkanı 
Üye: Ömer Cihad Vardan,  
MÜSİAD Başkanı 
Üye: Fuat Özbekli, 
TUSKON Başkan Yardımcısı
Ayrıca toplantıda Kalkınma Ajansı 

Yönetim Kurulu’nun danışma organı 
olan ve kamu ve özel sektör kurum-
ları ile sivil toplum örgütleri temsilci-
lerinden oluşan yüz kişilik Kalkınma 
Kurulu Başkanlığı’na Katılım Banka-
ları Birliği Genel Sekreteri Osman 
Akyüz, başkan vekilliğine de Türk 
Eğitim Vakfı temsilcisi Davut Öküt-
çü seçildi. İTO Meclis Salonu’nda 
yapılan toplantıya ayrıca, Kalkınma 
Kurulu üyesi olan Marmara ve Bo-
ğazları Belediyeler Birliği’ni temsilen 
Genel Sekreter Doç. Dr. Recep Boz-
lağan katıldı.

Birlikten Haberler
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Küresel gaz poli-
tikalarının tartı-
şıldığı Sürdürü-
lebilir Kalkınma 
Platformu’nda ko-
nuşma yapan Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu ve Avrupa 
Takımı Üyesi Ha-
san Özkoç “Avrupa 
Birliği ve Türkiye 
ileride ciddi oran-
da ithalata bağımlı 
olacaktır.  Bir başka 
ifade ile biz tüm 
enerjimizin %70-
80 gibi bir oranını 
dışarıdan karşılaya-
cağız. Bu çok önemli 
bir husus” dedi. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
PLATFORMU’NDA 

“GAZ POLİTİKASI” TARTIŞILDI 

Marmara ve 
Boğazları Beledi-
yeler Birliği’nin dü-
zenlediği Marmara 
Sürdürülebilir Kal-
kınma Platformu 
dördüncü toplantı-
sı 26 Aralık 2008 ta-
rihinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. 

Enerji Piyasası 
Düzenleme Kuru-
mu’nu ve Avrupa 
Takımı Üyesi Ha-
san Özkoç’u ağır-
layan toplantıda,  
Türkiye’de, Avrupa 
Birliği’nde ve dünyada gaz politikaları 
konusunda kapsamlı bir sunum yapıl-
dı. Özkoç, konuşmasında Türkiye’nin 
enerji mevzuatı ve AB ile uyumlaştırıl-
ması, Avrupa Birliği’nde gaz piyasası, 
Avrupa ve dünyada gaz politikaları 
gibi konulara değindi. Özel sektör tem-
silcilerinin, birçok belediyenin ve bele-
diye iştiraklerinin katıldığı Sürdürülebilir 
Kalkında Platformu’nda gaz ve enerji 
konuları geniş şekilde ele alındı. Dünya 
doğalgaz rezervleri ve AB’nin doğalgaz 
arzı ve tedarikinin mevcut durumunu 
ve 2030 öngörülerini genel hatlarıyla 
vererek başlayan Özkoç, AB doğalgaz 
piyasasının ve doğalgaz iletim hatlarının 
1970’lerden günümüze kadarki hızlı ge-
lişimini dinleyicilere aktardı. Doğu-Batı 
ekseninde enerji sektörünün gerçek-
lerinden söz eden Özkoç, bu eksende 
birbiri ile zıt olan faktörleri sıraladı. Bu 
faktörlerin arasında Rusya, Ortadoğu 
ve Doğu bölgelerindeki zayıf ekonomi-
ye ve büyük kaynaklara karşın batıda, 
yani büyük oranda Avrupa Birliği’nde 
muazzam talebin ve bu talep ile birlikte 
mevcut yatırım gücünün ve ileri tekno-
lojinin bulunduğuna ve bu durumunda 

enerjinin yönünü doğudan batıya çevirirken, yatırımın yönünü de 
batıdan doğuya yönlendirdiğine dikkat çekildi. Özkoç, gaz piyasa-
larının serbestleştirilmesinin ardında yatan nedenleri de şu şekilde 
sıraladı: İthalat bağımlılığı, yüksek sanayi yoğunluğu, tekelci yapı, 
rekabet eksikliği, yüksek iletim ve tüketici tarifeleri, bütünleşme 
eksikliği.  Katılımcıların büyük ilgi ile dinledikleri sunumunda Öz-
koç şu ifadeleri kullandı: “Avrupa’da gaz 1960’lı yıllarda kullanıl-
maya başlandı. O yıllarda 10-15 milyar metreküp olarak başlayan 
gaz tüketimi 2008’li yıllara geldiğimizde 500 milyar metreküpün 
üzerinde gerçekleşmektedir. İç tüketimin yaygınlaşmasıyla birlik-
te 1980’li yılların başında Rusya’dan gaz alarak ilk gaz ithalatını 
gerçekleştiren Avrupa’nın ardından, Türkiye ilk defa 1987 yılında 
gaz ile tanıştı. Avrupa Birliği’nde 2030 yıllarına gelindiğinde gaz 
tüketiminin, şu anki mevcut gaz tüketiminin iki katından daha faz-
la bir orana çıkacağı öngörülmektedir. Üretime gelindiğinde ise 
şu anda Avrupa Birliği’nde büyük bir düşüş gözlemlenmektedir. 
İthalata baktığımızda ise mevcut durumda Avrupa Birliği tüketi-
minin yarısına yakınını ithalat ile sağlıyor. Buradaki önemli vurgu 
şu: Normal talepte %54 olan büyüme hızı ithalatta %168’e çıkıyor. 
Yani Avrupa Birliği ve Türkiye ileride ciddi oranda ithalata bağımlı 
olacaktır. Bir başka ifade ile biz tüm enerjimizin %70-80 gibi bir 
oranını dışarıdan karşılayacağız. Bu çok önemli bir husus.” 

Özkoç’un konuşmasında Avrupa Birliği ve enerji kapsa-
mında değinilen diğer konulardan bazıları ise şunlar oldu: AB 
enerji direktiflerinin tarihçesi, AB doğal gaz direktifinin amacı, 
kapsamı, piyasanın rekabete açılması, piyasa girişimcileri, 
bağımsız düzenleyici kurumlar ve enerji sektöründeki AB Ye-
şil Kitap sonuçları.

Hasan Özkoç’un 
gaz politikalarına 
dair yaptığı sunum 
ilgiyle takip edildi. 
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Yıldız Teknik 
Üniversitesi 
Öğretim Üyesi ve 
Avrupa Takımı 
Üyesi Prof. Dr. 
Meryem Koray’ın 
konuşmacı olarak 
katıldığı Marma-
ra  Dış İlişkiler 
Platformu’nun 
dördüncü top-
lantısının ana 
teması “Avrupa 
Birliği’nin Böl-
gesel ve Sosyal 
Politikası” idi.

PROF.DR. MERYEM KORAY 
MBB’NİN KONUĞU OLDU

Marmara ve Boğazları Belediyeler 
Birliği’nin düzenlediği Marmara 

Dış İlişkiler Platformunun dördüncü 
toplantısı 20 Ocak 2009 tarihinde 
Birlik hizmet binasında gerçekleş-
tirildi. Toplantıya, Yıldız Teknik Üni-
versitesi Öğretim Üyesi ve Avrupa 
Takımı Üyesi Prof. Dr. Meryem Koray 
konuşmacı olarak katıldı. Belediye-
lerden ve diğer kurumlardan gelen 
katılımla gerçekleşen toplantıda ana 
tema “Avrupa Birliği’nin Bölgesel ve 
Sosyal Politikası” oldu.

Prof.Dr. Meryem Koray yaptığı 
sunumda Avrupa Birliği’ndeki sosyal 
ve bölgesel konular üzerinde durul-
du. Avrupa’daki devlet yapılarının 
kendi halklarına yaklaşımları anla-
mında farklılık gösteren merkezi ve 
yerel yönetim anlayışları anlatıldı. 
Avrupa’daki toplum modeli ve ortak 
değerlerin ana çerçevesinin demok-
rasi, insan hakları, piyasa ekonomi-
si, serbest toplu pazar, fırsat eşitliği, 
sosyal refah ve dayanışma olduğu 
ifade edildi. Avrupa toplum mode-
linin liberal-sosyal sentez ve ayrıca 
tarihsel, bölgesel ve sosyal bir sonuç 
içerdiği belirtildi.AB’nin üç yapısal 
özelliğinin; siyasal demokrasi, piyasa 
ekonomisi, refah devleti olduğu ve üç 
işlevsel özelliğinin de; siyasetin araç-
sallığı, temel çıkarların siyasallaşma-
sı, işbirliği ilişkilerin kurumsallaşması 
olduğu ifade edildi.

AB içinde oluşan yönetim an-
layışlarının sınıflara ayrıldığı ifa-
de edildi. Bu yönetim anlayışları 
sırasıyla; Liberal Model- Artıkçı 
Model (Yoksulluğun hafifletil-
mesi, koşullara bağlı yardımlar; 
İng. İrlanda), Muhafazakar Mo-
del (Sosyal güvenlik öne çık-
makta; Kıta Avrupası), Sosyal 
Demokrat Model (Sosyal eşitlik 
ve adaletçi model; İskandinav 
ülkeleri), Akdeniz Modeli (Mu-
hafazakar modelin versiyonu; 
ailenin, kilisenin öne çıktığı mo-
del). Bu farklı uygulamalar yerel 
yönetimlerin halka ulaştırdıkları 
hizmetin niteliği ve kalitesinde 
de belirleyici bir rol oynamakta-
dır. Bu konu toplantıda, yerel yönetimlerin yeniden dağıtım-
daki rollerini belirleyen faktörler başlığı altında sosyal rahat-
sızlıklara, toplumsal huzursuzluklarına, ihtiyaçlara yanıt ve 
mali kapasite olarak ifade edilmiştir. En belirleyici faktörün 
ise mali kapasite olduğu bunun da kaynağının merkezi hü-
kümet olduğu vurgusu yapıldı. Hükümetin ayırdığı kaynağın 
yerel yönetimlerdeki sosyal hizmet farkları ile yakından ilgili 
olduğu ifade edildi.

Avrupa’da toplam nüfusun %74’ü ve daha fazlasının kent 
ve kasabalarda yaşadığı ifade edildi. 50.000 ve 10 milyon 
arasındaki kent sayısının 321 olduğu, yaşlı nüfusun ve işsiz-
liğin yüksek boyutlarda olmasının yanında sosyal dışlanma-
nın da yüksek olduğu ifade belirtildi.

Avrupa’da nüfusun yaşlandığı belirtilerek 25 üyedeki top-
lam nüfusun  461 milyon olduğu ifade edildi. Nüfus içerisin-
de; 20 yaş altındakilerin  %23.5, 20-59 yaş arasındakilerin 
%55.7,  60-79 yaş arasındakilerin %16.9, 80 ve üstü yaşta 
olanların ise %4.0 olduğu ifade edildi. Türkiye’de ise 20 yaş 
altı nüfusun % 37.4 olduğu belirtildi.Hane halkı biçimleri ola-
rak ise AB’deki 25 üyede 8 kişiden birinin yalnız yaşadığı 
ifade edildi

 Sosyal yardım ve hizmetlerin ağırlıklı olarak yerel yöne-
timler tarafından sağlandığı da ayrıca belirtildi. Avrupa’da 
sağlanan sosyal harcama kalemlerinin yaşlılara ve engellile-
re nakit ödeme, yaşlı ve engellilere verilen hizmetler, bakım 
yükümlülüğü olan ailelere bakım yardımı, aileye nakit ödeme, 
aileye yardım hizmeti, aktif işgücü piyasası politikası, işsizlik 
ödemeleri sağlık hizmetleri, konut hizmetleri, iş kazaları ve 
hastalıkları ödemeleri olduğu belirtildi.

Birlikten Haberler

Prof. Dr. Meryem Koray
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Sabancı Üniversi-
tesi Sanat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve 
Avrupa Takımı 
Üyesi Prof. Dr. 
Korel Göymen’in 
konuşmacı olarak 
katıldığı  Marma-
ra Dış İlişkiler 
Platformu’nun 
üçüncü toplantısı 
22 Aralık 2008 tari-
hinde MBB  hizmet 
binasında gerçek-
leştirildi.

DIŞ İLİŞKİLER                   
PLATFORMU PROF. DR. 

KOREL GÖYMEN’İ AĞIRLADI 

Marmara ve Boğazları Belediyeler 
Birliği’nin düzenlediği Marmara 

Dış İlişkiler Platformunun üçüncü top-
lantısı 22 Aralık 2008 tarihinde Birlik 
hizmet binasında gerçekleştirildi. Top-
lantıya, Sabancı Üniversitesi Sanat ve 
Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üye-
si ve Avrupa Takımı Üyesi Prof. Dr. Ko-
rel Göymen konuşmacı olarak katıldı. 
Belediyelerden ve diğer kurumlardan 
gelen katılımla gerçekleşen toplantıda 
ana tema “Avrupa Birliği’nin Genişle-
mesi ve Yerel Yönetimler” oldu.

Prof. Dr. Göymen, yaptığı sunum-
da Avrupa Birliği’nde farklılık gösteren 
merkezi ve yerel yönetim anlayışları 
üzerinde durdu. AB içinde örneğin İs-
panya, İtalya gibi ülkelerde bu durum 
farklı, Almanya ya da İngiltere gibi 
ülkelerde ise daha farklıdır. Verilen 
örneklerde ülkelerin yönetim kültürle-
rinin bir günde değişmediği ve bu kül-
türün zenginleşmesinin zaman aldığı 
üzerinde duruldu. Toplantıda, Avrupa 
Birliği’nin tüm yönleriyle türdeş bir yapı 
olmadığı ve bu farklı yönetim anlayış-
larının bir ayrışma faktörü olabileceği, 
ancak AB üyeliği yolunda bu farklılık-
ların yeni ilkeler çerçevesinde ben-
zeşme süreci içerisinde olduğundan 
da bahsedilmesinin mümkün olduğu 
ifade edildi. Bunun da yerel, bölgesel 

ve çok düzeyli yönetişim sayesinde olabileceğinin de ayrıca 
altı çizildi. 

Avrupa’da ve Türkiye’de devletin oluşum sürecinin birbirin-
den farklı geliştiği, AB’de devletin feodalizmden gelen gelenek 
nedeni ile aşağıdan yukarı, Türkiye’de ise yukarıdan aşağı 
doğru gelişen bir yönetim anlayışı içerisinde oluştuğu vurgu-
landı. Bunun da merkezi hükümetler ve yerel yönetimlerin iliş-
kilerine yansıdığı belirtildi. Avrupa’daki 27 devlet arasındaki 
yönetim biçimlerinin kiminin bizimki gibi üniter devlet, kiminin 
de Almanya’da olduğu gibi federatif devlet, kimlerine göre de 
İtalya ve İspanya’nın oluşmaya başladığı gibi yarı federatif dev-
let oluşumları olduğu ifade edildi.

Avrupa Birliği içerisindeki 27 ülkenin birbirleri ile kıyaslandı-
ğında ciddi gelişmişlik farkları olduğu ancak AB’nin en önemli 
politikasının bölgesel politika ve bölgesel fonlar olduğu anla-
tıldı. Bölgesel fonların 20 yıldan bu yana çeşitli aşamalardan 
geçerek geliştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının arkasında-

ki temel mantığın, üye 
ülkeler arasında uyu-
mu sağlamak ve onları 
mümkün olduğu kadar 
ekonomik açıdan, kişi 
başına düşen gelir ve ge-
lişmişlik düzeyleri açısın-
dan birbirlerine yaklaştır-
mak olduğu ifade edildi. 
Bu çabaların AB’nin yerel 
ve bölgesel politikasının 
temel mantığı olduğu ifa-
de edildi.

Prof. Dr. 
Korel Göymen
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Birlikten Haberler

İstanbul 2010 
Kültür Başkenti 
çalışmaları hak-
kında bilgilenmek 
için İstanbul il ve 
ilçe belediyelerinin 
kültür müdürleri 
MBB’de bir araya 
geldiler. Toplantı-
ya, Sabancı Üniver-
sitesi Sakıp Saban-
cı Müzesi (SSM) 
Eğitim Hizmetleri 
Koordinatörü 
Asuman Akbabacan 
ve İstanbul 2010 
Ajansı Sanat Yönet-
meni Serhan Ada 
konuşmacı olarak 
katıldılar.

İSTANBUL’UN                     
KÜLTÜR MÜDÜRLERİ 

BİRLİK’TE TOPLANDILAR

İstanbul İli ilçe belediyelerinin basın-
yayın, halkla ilişkiler ve kültür mü-

dürleri İstanbul 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti kapsamında yapılan çalış-
malar konusunda bilgilenmek üzere 
24 Aralık 2008 tarihinde Marmara ve 
Boğazları Belediyeler Birliği’nde bu-
luştular. Toplantıya, Sabancı Üniver-
sitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) 
Eğitim Hizmetleri Koordinatörü Asu-
man Akbabacan ve İstanbul 2010 
Ajansı Sanat Yönetmeni Serhan Ada 
konuşmacı olarak katıldılar.

Toplantı Birlik AB ve Uluslarara-
sı İlişkiler Merkezi Direktörü Murat 
Daoudov’un açılış konuşmasıyla baş-
ladı. Daoudov konuşmasında beledi-
yelerin kültür yöneticilerinin bir araya 
gelerek fikir alışverişinde bulunabile-
cekleri ve kültür yönetimi konusunda 
ortak bir strateji belirleyebilecekleri 
bir platformun yoksunluğunun his-
sedildiğini; Birlik’in de destekleri ile 
düzenli hale getirilmesi planlanan bu 
platformun söz konusu açığı kapat-
mak amacını taşıdığını vurguladı. 

Daoudov’un ardından söz alan 
SSM Eğitim Hizmetleri Koordinatö-
rü Asuman Akbabacan, SSM’nin İs-
tanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti 

Ajansı ve Marmara ve Boğazları 
Belediyeler Birliği ile ortaklaşa 
olarak gerçekleştirdiği ‘’Kentle 
Buluşma, Müzeyle Tanışma’’ 
projesini tanıttı ve şu ana kadar 
alınan sonuçlar hakkında bilgi 
sundu. Kente uzak kalan ve sanatsal aktivitelere ulaşımı sı-
nırlı olan kadınları müze ve sanatla buluşturmayı hedefleyen 
proje kapsamında iki yıl boyunca toplam 160 bin kadının mü-
zeyi ziyaret ederek atölye çalışmalarına katılması hedefleni-
yor. Şu ana kadar proje kapsamında çeşitli belediyelerden 
585 kadın müzeyi ziyaret etti. Akbabacan, bu toplantıdan 
sonra rakamın hızla artacağına inandığını belirtti.

Akbabcan’ın ardından söz alan ve İstanbul 2010 AKB 
Ajansı Sanat Yönetmeni Serhan Ada gerçekleştirdiği sunum-
da şu ana kadar Ajansa yaklaşık 500 proje teklifi geldiğini, 
proje teklifi sunmak için son günlerin yaklaştığını söyledi. Bu-
güne kadar kültür başkenti olan şehirlerde gerçekleştirilen 
etkinliklere çoğunlukla şehirde yaşayan vatandaşların katıl-
dığını söyleyen Ada, İstanbul’un 2010 yılından sonra da de-
vam edecek en büyük kazancının halkın kültürel etkinliklere 
duyduğu ilginin artması olacağını söyledi. Kültürel etkinlikle-
rin hepsinin bir arada bulunacağı bir katalog da hazırlamayı 
tasarladıklarını söyleyen Ada, İstanbul 2010 AKB Ajansı’nın 
bu gibi toplantılar ile halkla daha yakın iletişim kurmayı arzu-
ladığını ifade etti.

Toplantıda son olarak söz alan Birlik Basın-Yayın ve Halk-
la İlişkiler Danışmanı Yrd. Doç Dr. Aynur Can, bu toplantının 
kültüre dair aktörlerin bir araya gelmesi adına çok önemli ol-
duğunu ve sürekli hale getirileceğini söyledi.

Asuman 
Akbabacan
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Kosava 
Belediyeleri 
ile MBB’ye 

üye belediyeler 
arasındaki 
işbirliğini 

kuvvetlendirmek 
amacıyla 

Kosava-Türkiye 
Belediyeler 

Mali Hizmetler 
Toplantısı 

İstanbul’da 
düzenlendi. 

Toplantıya otuz- 
beş Kosovalı 

ve yirmi Türk 
Mali Hizmetler 
Müdürü katıldı.

İNSAN KAYNAKLARI VE 
EĞİTİM MÜDÜRLERİ MBB’DE 

BİR ARAYA GELDİ

KOSOVA VE TÜRK BELEDİYELERİ 
ARASINDA İŞBİRLİĞİ

İstanbul İlçe Belediyeleri İnsan Kay-
nakları ve Eğitim Müdürleri’nin her 

ay düzenli olarak yapmakta oldukları 
istişare toplantılarının Kasım ayı toplan-
tısı MBB’nin ev sahipliğinde 18 Kasım 
2008 tarihinde gerçekleşti. Toplantıda, 1 
Ekim 2008 tarihinden itibaren uygulanma-
ya başlayan 5510 sayılı yasa ile ilgili Sos-

Marmara ve Boğazları Belediyeler 
Birliği’nin, Kosova belediyeleri 

ile üye belediyeler arasındaki işbirliği-
ni kuvvetlendirmek amacıyla, Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), 
Kosova Belediyeler Birliği (AKM) ve 
Zeytinburnu Belediyesi ile işbirliği 
içinde düzenlediği “Kosova-Türkiye 
Belediyeleri Mali Hizmetler Müdürleri 
Toplantısı” 1-2 Aralık 2008 tarihlerinde 
gerçekleştirildi. Toplantıya otuz beş 
Kosovalı ve yirmi Türk Mali Hizmetler 
Müdürü katıldı. Kosovalı heyet ilk gün 
Zeytinburnu Belediye Başkanı ve Mar-
mara ve Boğazları Belediyeler Birliği 
Başkan Vekili Murat Aydın’ı ziyaret etti. 
Aydın yaptığı karşılama konuşmasın-
da, Kosova ve Türkiye’nin ortak tarihi, 
kültürel ve dini bağlara sahip iki ülke ol-
duğunu belirtti. Türkiye’nin Kosova’nın 
bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden 
biri olduğunu hatırlatan Aydın, yerel 

yal Güvenlik Kurumu Müfettişi ve 
SGK İstanbul İl Müdür Vekili Murat 
Göktaş tarafından sunum yapıldı. 
Böylece, SGK ile ilgili İstanbul’da 
yapılan iş ve işlemlerde uygulama 
birliği açısından önemli istişare ve 
bilgilendirme faaliyeti gerçekleştiril-
miş oldu. Marmara ve Boğazları 
Belediyeler Birliği’nin Osman Nuri 
Engin seminer salonunda yapılan 
etkinliğe İstanbul’dan gelen mü-
dürlerin yanı sıra Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Daire Başkanı Osman 
Ayvazoğlu ile Yazı İşleri Daire 
Başkanı Kadir Erol iştirak etti. 

düzeyde de hem Birlik hem de 
Zeytinburnu Belediyesi olarak 
işbirliğine hazır olduklarını ifade 
etti. Kosova heyeti temsilcile-
ri de Murat Aydın’ın gösterdiği 
konukseverliğe teşekkür ederek 
hediyeleri takdim ettiler. Top-
lantının ardından heyet, Zeytin-
burnu ilçesinde gerçekleştirilen 
çalışmaları yerlerinde incelemek 
üzere sırasıyla İBB Panoramik 
Fetih Müzesi’ni, Zeytinburnu Be-
lediyesi Tıbbi Bitkiler Bahçesi’ni 
ve Mevlevihane’yi ziyaret etti. 

İstanbul İlçe 
Belediyeleri 
İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 
Müdürleri istişare 
toplantısında
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Müfettişi 
ve SGK İstanbul 
İl Müdür Vekili 
Murat Göktaş 
5510 sayılı yasa 
ile ilgili bir 
sunum yaptı.
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İz Bırakanlar
Birlikten Haberler

İstanbul 
Dersleri’nin bu 
ayki konuğu İs-

tanbul Bilgi Üni-
versitesi Rektörü 

Prof. Dr. Aydın 
Uğur, konuşma-

sında 1925’ten 
1950’ye kadar 

geçen dönemde 
İstanbul’un en 

talihsiz yıllarını 
yaşadığını 
ifade etti. 

İSTANBUL DERSLERİ

İstanbul Dersleri”nin bu ayki konuğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Aydın Uğur idi. Konuşmasını “Benim İstanbulum” 

başlığı altında toparlayan Uğur, 57 yaşında olduğunu ve “benim 
İstanbulum” başlığı altında İstanbul’un son 50 yılından bahsedebi-
leceğini ifade ederek, kendi yaşamışlığı çerçevesinde İstanbul’daki 
ekonomik, sosyal ve siyasal dönüşümlerden söz etti. 

Bu çerçevede İstanbul’un son elli yılda geçirdiği değişimi ele 
alan Uğur, 1925’ten 1950’ye kadar geçen dönemde İstanbul’un 
en talihsiz yıllarını yaşadığını ifade etti. Bunun nedeni olarak ise 
İstanbul’un bu dönemde payitaht olmamasını gösterdi. Zira o 
döneme kadar başkent olarak sürekli İmparatorluğun gelirleri-
nin aktarıldığı İstanbul artık bu imkânlardan mahrum bırakılmış-
tır dedi. Dolayısıyla da bu dönem için ihmal edilen ve bakımsız 
sayılabilecek bir İstanbul’dan bahsedilebileceğini ifade etti. Öte 
yandan İstanbul’un şehir hayatına etnik, dini ve ekonomik bakım-
lardan zenginlik katan gayr-i müslimlerin farklı nedenlere bağ-
lı olarak İstanbul’u terk etmesinin ise geride paranın, rengin ve 
dinamizmin olmadığı virane-dökülen bir kent bıraktığını belirtti. 
İstanbul’un 1950’lere kadar daha ziyade Müslim-gayr-i müslim 
ayrışmasının yaşandığı, fakat bu gruplardan kişilerin zengin-fakir 
bir arada oturduğu bir kent olduğundan söz eden Uğur, bunun 
sosyal yaşamdaki yansımalarının da bir ayrışmaya neden olmadı-
ğını zengin ya da fakirin yaşam biçiminin çok da farklı olmadığını, 
giyim-kuşam, yeme-içme vb. konularda çocuk-genç-yaşlı ben-
zerlik gösterdiğini ifade etti.

1950’lerle birlikte artan kitlesel göçlerin ise İstanbul’u farklı 
bir değişimin farklı bir zenginliğin alanı yaptığını, bu değişimin 
İstanbul’u son elli yılda başka bir boyuta taşıdığını belirtti. Bunun 
nedeni olarak ise İstanbul’un özellikle 70’lerden sonra bir tüke-
tim şehri olmaktan çıkarak, üreten bir şehre dönüşmesi olarak 

gösterdi. Bu durumu, kapitalizmin 
hükmünü icra etmesi olarak değer-
lendiren Uğur’a göre kentte farklı 
bir ayrışma yaşanmaya başlandı. 
Zira kentteki demografik dağılıma 
bakılırsa evli evine köylü köyüne 
misali, fukaralar belli semtlerde, 
orta halliler başka semtlerde, üst 
gelir grubu başka semtlerde birik-
meye başladı. Bu kişilerin yaşam 
biçimi, giyim-kuşam, yeme-içme 
alışkanlıkları vb. konularında bile 
farklılıklar görülmeye başlandı. 
Hatta günümüz İstanbul’u üreten 
ve tüketen bir kent olmasının ya-
nında uluslararası toplumun da 
dikkatini çeken bir dünya kenti 
görünümüne büründü. Böylece 
tekrardan farklı etnik ve dinsel 
kökenlerden, farklı kültürlerden 
kişilerin bir arada yaşadığı, ulus-
lararası şirket ve bankaları bünye-
sinde barındıran küresel bir kente 
dönüştü.

Özetle ifade etmek gerekirse 
Prof. Dr. Aydın Uğur’a göre gü-
nümüz İstanbul’u sanılanın aksine 
1950 öncesi İstanbul’undan daha 
zengin ve daha güzel bir kent ola-
rak değerlendirilmelidir. 

“

Yrd. Doç. Dr. Nail Yılmaz 

Fatih Belediyesi 
Başkan Yardımcısı 
Hasan Suver  
MBB’yi temsilen 
Prof. Dr. Aydın 
Uğur’a çini tabak 
hediye etti
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Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi, Avrupa Yaşam ve 
Çalışma Koşullarını Geliştirme Vakfı’nın 
(EUROFOUND) ve Avrupa Şehirle-
ri Göçmenler için Yerel Entegrasyon 
Politikaları Ağı’nın (CLIP) düzenledi-
ği 6.CLIP Ağı toplantısı 08–10 Aralık 
2008 tarihleri arasında İsveç’in Malmö 
kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya 
Birliğimiz’i temsilen MBB Danışmanı 
ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üye-
si Yrd.Doç.Dr.Nail Yılmaz ve MBB AB 
ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Uzma-
nı İskender Güneş’in yanı sıra İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası 
Kütüphaneler Bölge Müdürü Dr. Lüt-
fü Özşahin katıldı. Kısa adı CLIP olan 
Avrupa Şehirleri Göçmenler için Yerel 
Entegrasyon Politikaları Ağı, Avrupa’nın 
farklı bölgelerinden 30’dan fazla büyük 
ve küçük ölçekli şehri ortak tecrübelerin 
paylaşımı toplantılarında bir araya getir-
mektedir. İslam Toplantı çerçevesinde 
ilk gün, Malmö’de bulunan İsveç İslam 
Kültür Merkezine bir saha çalışması 
ziyareti yapıldı. Toplantıda İslam dini 
hakkında Merkez Müdürü Bejzat Beci-
rov tarafından bir sunum yapıldı. Kültür 
merkezinin İsveç dilini ortak dil olarak 
kabul ettiği belirtildi. Yapılan sunumda 
Merkez’in bu ülkedeki tüm Müslüman 
gruplara ait olduğu vurgulandı. Ayrıca 
Merkez içerisinde öğretmenleri İsveç 
hükümeti tarafından sağlanan ve ilko-
kul öğrencilerinin 20’şer kişilik sınıflarda 
eğitim aldıkları bir okulun olduğu, bu 
okulda İsveç’e dışarıdan gelen ailelerin 
çocuklarına başta İsveç dili olmak üze-
re farklı dillerin öğretildiği belirtildi.

Toplantının ikinci gününde ise 125 farklı 
etnik grup ve 25 farklı inancın bir arada bu-
lunduğu 300.000 nüfuslu Malmö’de, 40.000 
Müslüman yaşadığı ifade edildi. Bu çerçe-
vede Malmö’deki Müslümanların bir azınlık 
grubu olarak entegrasyonda karşılaştıkları 
sorunlar, medyanın rolü, Müslüman organi-
zasyonların rolü, Müslüman organizasyon-
ların yerel politika geliştirilmesine katkıları 

gibi konular ele alındı. Eurofound temsilcisi ve oturum başkanı 
Hubert Krieger tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, 
Malmö Belediye Başkan Yardımcısı Kent Andersson tarafından 
Malmö şehrini anlatan bir sunum yapıldı. Bamberg Üniversite-
sinden Prof. Dr. Friedrich Heckmann “Kültürlerarası ve gruplara-
rası ilişkiler kavramı ve yerel Yönetim politikalarının buna katkısı” 
konulu bir sunum yaptı. Daha sonra ise Avrupa Irkçılık Karşıtı Ağ 
(ENAR) temsilcisi Bashy Quaraishy, “Sivil toplumun kültürlera-
rası ilişkilerdeki yerel politikalarda rolü” konulu bir sunum yaptı. 
Swansea Üniversitesinden Heaven Crawley’in oturum Başkanı 
olduğu öğleden sonraki oturumunda ise Bradford Şehri’nden 
Quadrat Shah, “Bradford’taki müslüman toplulukları ilgilendiren 
kültürlerarası ilişkilerde yerel politikalar” konulu sunum yaptı. Açık 
Toplum Enstitüsünden Tufyal Choudhury, “Avrupa şehirlerindeki 
müslümanların durumu ile ilgili Soros Vakfı’nın yaptığı projenin 
sonuçları” konulu sunumu yaparken, toplantıya Londra’dan ka-
tılan Değişim Enstitüsü Yöneticisi Jagtar Singh “Radikalleşme-
ye karşı yerel politikanın cevabı” konulu sunumu gerçekleştirdi.
Sunumların arkasından gerçekleştirilen çalıştaylarda konular tek-
rardan tartışmaya açıldı. Çalıştaylardan birinde söz alan ve top-
lantıya Türkiye’den katılan Dr. Lütfü Özşahin radikalizm ve aşırılık 
terimlerinin Doğu-İslam kültüründe yeri olmadığını, tersine bu te-
rimlerin Batı-Hıristiyan kültürünün terminolojisinin bir ürünü oldu-
ğunu vurguladı. Akşam saatlerinde Malmö Belediye Sarayı’nda 
düzenlenen akşam yemeğine katılan MBB Heyeti, Birliğimizin 
yaptığı faaliyetlerden ve etkin rolünden bahsetti. Ayrıca bu gibi bir 
etkinliğe İstanbul gibi, konu ile yakından ilgili bir şehrin ev sahipli-
ği yapabileceği üzerinde duruldu.

Toplantının son gününde ise yerel yönetimler düzeyinde kül-
türlerarası diyalog ile ilgili konular görüşüldü. Bu çalışmada inanç 
kuruluşlarının ve şehirlerin temsilcileri tarafından yuvarlak masa 
toplantısı yapıldı. Bu toplantıya; Asmat Mojaddedi (Danimarka 
Müslüman Konseyi Başkanı), Lona Spliid (Danimarka Yahudi-
Müslüman İşbirliği Platformu temsilcisi), Peder Jürgen Neitzert 
(Fransiskan, Köln), Gari Pavkoviç (Stuttgart), Mehboob Khan 
(Kirlees Şehri) konuşmacı olarak katıldılar. Ayrıca, Saoed Khadje 
(İslami Çalışmalar Merkezi, Amsterdam) İslami organizasyonların 
kültürler arası ilişkilerdeki ve yerel politikalardaki rolü konulu bir 
sunum gerçekleştiridi.

Akademik Platform

GÖÇMENLER İÇİN YEREL ENTEGRASYON 
POLİTİKALARI AĞI TOPLANTISI 

Yrd. Doç. Dr. Nail Yılmaz 
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Seçimlerde Paranın Gücü
Partilerin iktidara yükselmelerinin yolu ise liberal demokrasilerde se-

çimlerden geçmektedir. Seçimler de demokrasinin vazgeçilmez unsur-
larından biridir. Siyasi partilerin varlıklarını sürdürebilmesi ve seçimlerde 
başarılı olabilmesi için finansman ihtiyacı vardır. Partiler, bu yardımı hazine 
yardımı ve bağışlardan elde etmektedir. Ülkemizde siyasi partilere yapılan 
bağışlarda yeterince şeffaflık ve açılık bulunmamaktadır. Oysaki demok-
rasileri demokrasi yapan temel ilkelerden biri de açıklık ve şeffaflıktır. Bu 
çerçevede açıklık ve şeffaflık ilkelerine dikkat çekilen kitapta, seçim har-
camalarının; denetlenmesi, üst sınırın konulması ve şeffaflığın sağlanması 
gibi konulara değinilerek bu sayede, toplumun iktidarda gerçek temsilci-
lerini görme imkânına kavuşacağı, kaynağı belli olmayan sermayelerce 
demokrasinin satın alınma olasılığının azaltılabileceğine dikkat çekilmiştir. 
Gerçek iktidarın da bu şekilde ortaya çıkacağı, seçimlerde paranın gücü-
nün değil, oyların sayısının belirleyici olacağı belirtilmiştir.

Siyasal İletişimi Anlamak
Siyasal İletişimi Anlamak, gerek lisans, gerekse lisansüstü düzeyde 

eğitim gören öğrencilerin, araştırmacıların ve konuya ilgi duyanların si-
yasal iletişimle tanışmaları, bu alanla ilgili kavram ve yaklaşımlar üzerine 
fikir edinmeleri için hazırlanmıştır. Kitapta, siyasal iletişimle ilgili kavram-
ların siyaset ve iletişimle bağlantısı kurularak hem ana akımlara hem de 
eleştirel iletişim kuramlarına yer verilmektedir. Siyasal katılma ve tercih, 
siyasal partiler ve parlamento gibi siyaset biliminin temel kavramları 
medya-siyaset ilişkisi bağlamında değerlendirilmektedir. 

Kamuoyu-kamusallık, kamusal-özel alan, demokrasi-temsili demok-
rasi, medyakrasi kavramlarının yanı sıra eğlencelik haber, eğlencelik 
siyaset, eğlencelik reklâm, siyasetin medyatikleşmesi, medya hastalığı 
gibi kavramlar da tartışmaya açılmaktadır. Eser, Oya Tokgöz’ün otuz 
yıldır yürüttüğü “Siyasal İletişim” konulu dersler ile yayınlanmış bilimsel 
çalışmalarının ürünüdür.

Türkiye’de Yerel Politikanın Yükselişi
Ali Eşref Turan, Türkiye’de Yerel Seçimler adlı çalışmasında 

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından itibaren yapılmış yerel seçimleri in-
celerken, yapılan yasal düzenlemeleri ve mevzuat değişikliklerini takip 
ederek, yerel yönetimlerin işlevsel ve tarihsel dönüşümünü ve bugün 
gelmiş olduğu noktayı değerlendiriyor. Bunu yaparken de, seçim ön-
cesi siyasi ortamı, partilerin siyasi iletişim biçimlerini ve seçimlerden 
sonraki durumu toplumsal ve tarihsel çerçevede ele alıyor. Bütün bu 
değerlendirmeleri konuyla ilgili kaynaklardan, istatistiklerden ve son yıl-
larda sıkça başvurulan kamuoyu araştırmalarından yararlanarak yapan 
Turan, Cumhuriyet’in kuruluşundan başlayarak 2004 yerel seçimlerine 
uzanan süreç içinde her dönemin toplumsal ve siyasal koşullarını irde-
leyen geniş bir tablo çizerken, yerel seçimlere ilişkin sağlam verilere 
dayalı ayrıntılı dökümler de veriyor.

Oya Tokgöz
İmge Kitabevi

Zeki Öztürk
Ebabil Yayınları

 Sema Erder-Nihal İncioğlu  
İst. Bilgi Ünv. Yayınları

Yrd.Doç.Dr. Nail Yılmaz 


