


BBiirrlliiððiimmiizziinn  ddeeððeerrllii  üüyyeelleerrii,,

Avrupa Birliði ile iliþkilerimiz derinleþtikçe, bu
iliþkilerde yerel yönetimlerin ve onlarýn birlik-
lerinin ne kadar önemli olduðunu daha iyi anlýy-
oruz. Bildiðiniz gibi,   Avrupa Birliði'nin temelini
atan Roma Antlaþmasý'nýn 50. yýlý kutlamalarý
yapýlýyor. 

AB kutlama etkinlikleri ile birlikte, AB'nin Bölgeler
Komitesi'nin de 69. Genel Kurulu Roma'da yapýldý.
AB Bölgeler Komitesi Baþkaný MMiicchheell  DDeelleebbaarrrree,
Ýstanbul Belediye Baþkaný olarak beni bu toplantýya
davet etti. 23 Mart 2007 tarihinde yaptýðým konuþ-
mada ssüürrddüürrüülleebbiilliirr  kkaallkkýýnnmmaaddaa  kkeennttlleerriinn  rroollüü,,  ssuu
kkaayynnaakkllaarrýýnnýýnn  kkoorruunnmmaassýý,,  tteemmiizz  bbiirr  ççeevvrree  iiççiinn
mmüüccaaddeellee,,  kkeennttlleerriinn  ppllaannllýý  vvee  ssaaððllýýkkllýý  bbüüyyüümmeessii,,
ttaarriihhii  ççeevvrreenniinn  kkoorruunnmmaassýýnnýýnn  öönneemmii,,  kkeennttlleerr  vvee
yyeerreell  yyöönneettiimmlleerr  aarraassýýnnddaa  kküürreesseell  iiþþbbiirrlliiððii  iihhttiiyyaaccýý
konularýna deðindim.

AB Bölgeler Komitesi, yerel ve bölgesel yönetim-
lerin taleplerini ve politika önerilerini, AB karar
organlarýnýn önüne getiriyor ve AB'nin kararlarýný
ve yasama faaliyetlerini etkiliyor. Ülkemiz ve yerel
yönetimlerimiz açýsýndan "Bölgeler Komitesi" çok
önemli. Çünkü, aday ülkelerin yerel yönetimleri de
çalýþmalara katýlabiliyor ve AB politikalarýný etk-
ileyebiliyor. Bu konuya önem verdiðimiz için,
Bölgeler Komitesi'nin de çalýþma merkezi olan
BRÜKSEL'de Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi olarak
bir "BÜRO" açýyoruz. Bu büro, Birliðimize ve üye
belediyelerimize de hizmet edecek þekilde düzen-
lenecektir.

AB "Bölgeler Komitesi"nin çalýþmalarý açýsýndan
deðerlendirdiðimizde, bölgesel bir yerel yönetim

kuruluþu olan Birliðimizin ne kadar önemli bir
kuruluþ olduðunu daha iyi anlýyoruz. 

Bugün gelinen noktada, kentler ve kent yönetim-
leri, yerel yönetimler, AB organlarý ile doðrudan
temas edebiliyorlar, AB politikalarýný ve hukuki
düzenlemelerini etkileyebiliyorlar. AB
Müktesebatý'nýn üçte ikisinin kentleri ve kent yöne-
timlerini ilgilendirdiði düþünülürse, bunun ne
kadar doðru bir yaklaþým olduðu anlaþýlacaktýr. Bu
yaklaþým, belediyelerimiz ve Birliðimiz açýsýndan
önemli bir geliþmedir. Bu çerçeveden baktýðýmýzda,
Birliðimizin gerek bölgedeki belediyelerimizi ulus-
lararasý iliþkilerde temsilinde, gerekse bölgemizde
sürdürülebilir bir geliþmenin saðlanmasýnda, su
kaynaklarýnýn ve çevrenin korunmasýnda  çok
önemli roller üstlenmesinin gerekliliði  daha iyi
anlaþýlacaktýr.

Yol, su, kanal gibi fiziksel alt yapý hizmetlerini
büyük ölçüde yerine getiren kent yönetimlerimiz,
önümüzdeki süreçte, yenilenebilir enerji kay-
naklarýnýn kullanýlmasý ve enerji tasarrufu ile,
çevrenin ve özellikle su kaynaklarýnýn korunmasý
ile, küresel ýsýnmaya neden olan kirleticilerin
asgari düzeye indirilmesi ile, daha çok uðraþmak,
hizmetlerini planlarken bu konularý öncelikle göz
önünde bulundurmak zorundadýrlar. Birliðimiz ile
ÝBB Metropoliten Planlama Merkezi'nin yürüttüðü
bölge planlama çalýþmalarý bu konularda
belediyelerimize önemli bir bilgi desteði saðlaya-
caktýr. 

Bu düþüncelerle, Birliðimizin 2007 yýlýnda daha
aktif olacaðýna inanýyor, belediyelerimize baþarýlar
diliyorum. 

BAÞKAN’DAN

Kalkýnmanýn Ýtici Gücü Kentler ve Kent Yönetimleri

Kadir Topbaþ
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný

ve
Birlik Baþkaný
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Sait  Faik  100.
yaþýnda
Adapazarý’nda
anýldý

Haberler

Ü
nlü edebiyatçý Sait Faik,
Adapazarý Büyükþehir Bele-
diyesi'nin yapmýþ olduðu et-

kinlikler çerçevesinde 100. yaþýnda
anýldý. Bu kapsamda gerçekleþtiri-
len iki kongre en çok öðrencilerin il-
gisini çekmeyi baþardý. Perihan Sa-
vaþ, Bora Seçkin, Zeki Alaysa, Ab-
dullah Þahin gibi birçok önemli is-
mi bir araya getiren etkinlikler doð-

rultusunda gerçekleþtirilen söyleþide dikkatler, ünlü edebiyatçý Sait Faik'in
edebi eserlerine, kiþiliðine, Türk ve Dünya Edebiyatý'na saðlamýþ olduðu kat-
kýlara çevrildi.

Sait Faik Abasýyanýk konulu panelin ikincisi Ata-
türk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Adapaza-
rý Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Duran'ýn ön
sýralarda katýldýðý panele çok sayýda öðretmen, öð-
renci ve edebiyatsever katýldý. Baþkan Aziz Duran,
etkinliðe katýlan sanatçýlarla tek tek ilgilendi. Hem
belediye makamýnda, hem de öðle yemeðinde bir
araya gelen baþkan ve sanatçýlardan, Sait Faik ve
Adapazarý adýna çok hoþ fikirler çýktý. Özellikle sa-
natçýlarýn Adapazarý ve Adapazarý Büyükþehir Be-
lediyesi'nin geliþimi ile ilgili düþünceleri büyük
beðeni ile karþýlandý. 

Adapazarý Büyükþehir Bele-
diyesi ünlü sanatçý Sait Fa-
ik'i 100. yaþ gününde gerçek-
leþtirdiði birçok etkinlikle
andý. 

BBekirpaþa Belediyesi, MBBB tarafýn-
dan 312 belediye arasýnda düzenle-
nen proje yarýþmasýnda sosyal
belediyecilik alanýnda "Uluslararasý
Çocuk Þenliði"yle üçüncü oldu. 

M
BBB’nin üye belediyeler arasýnda düzenlediði “Örnek
Belediyecilik Proje Yarýþmasý” kapsamýnda Bekirpaþa
Belediyesi de ödül aldý.  

“Uluslararasý Çocuk Þenliði” projesiyle üçüncülük ödülü kazanan
Bekirpaþa Belediyesi, TÜYAP Uluslararasý Fuar Merkezi'nde düzenlenen
"Belde 2007 Fuarý"nda yapýlan
törende ödülüne kavuþtu. Bekirpaþa
Belediye Baþkaný Abdullah Köktürk
üçüncülük ödülünü Zeytinburnu
Belediye Baþkaný Murat Aydýn'ýn elin-
den aldý.

Bekirpaþa Beldiyesi ayrýca, Belde
2007 Fuarý'nda yapmýþ olduðu etkin-
liklerle göz doldurdu. Standýnýn yaný
sýra gelen ziyaretçilere piþmaniye
ikram edildi ve Ýzmit ile Bekirpaþa'nýn
görsel olarak tanýtýmý gerçekleþti.

Bekirpaþa
Belediyesi'nde
ödül  heyecaný  
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15-17 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen Türkiye Liselerarasý
Judo Þampiyonasý'nda Tekirdað Belediyesi Judo Takýmý oyuncularý Bar-

kýn Basol Tür-
kiye 2.si olur-
ken, Yasin Do-
rak Türkiye
3.sü olmaya
hak kazandý.
Tekirdað Bele-
diyesi Baþkan
Vekili Ýsmail
Hünkâr baþarý-
larýn devamý-
nýn geleceðini
belirterek, ka-
zanan sporcu-
larý kutladý.

Türkiye Liselerarasý Ju-
do Þampiyonasý'nda,
Tekirdað Belediyesi Ju-
do Takýmý oyuncularýn-
dan büyük baþarý geldi.

Tekirdað
Belediyesi
sporcularýndan
büyük  baþarý

Bursa
Büyükþehir
Belediyesi,
Microsoft
2007
Zirvesi'ndeydi

Microsoft
2 0 0 7
Zi rves i

Ýstanbul’da Lütfi
Kýrdar Kongre ve
Sergi Saray’ýnda
24-26 Ocak 2007
tarihleri arasýn-
da gerçekleþti. 3
günde 150'den
fazla sunumun
yapýldýðý zirvede
Bursa Büyükþe-
hir Belediyesi de

e-belediyecilik faaliyetleriyle yer aldý. 

Yeni Microsoft ürünlerinin ve projelerinin tanýtýldýðý zirvede Bursa Büyükþe-
hir Belediyesi e-belediyecilik alanýnda yapmýþ olduðu yeniliklerle, kent bilgi
sistemine getirilen farklý açýlýmlarla zirvedeydi. Bursa Büyükþehir Belediye-
si'nin teknolojiye yapmýþ olduklarý yatýrýmý Bilgi Ýþlem Þube Müdürü Kemal
Alioðlu þu þekilde ifade etti: "E-belediyecilikle kaynaklarýn etkin paylaþýmý,
bilginin kaynaðýndan üretilerek paylaþýlmasý, bilgiye anýnda ulaþým, þeffaflýk,
faaliyet maliyetlerinin takibi, projelerin takibi ve vatandaþ ile etkileþimi he-
defliyoruz." Alioðlu ayný zamanda iletiþim altyapýsýnýn güçlendirilmesi için e-
belediye Uygulama Yazýlým Projesi’nin baþladýðýný ifade ederek çalýþmalarýný
anlattý.

Ýstanbul Lütfi Kýrdar Kon-
gre ve Sergi Sarayý'nda ger-
çekleþtirilen Microsoft 2007
Zirvesi'nde, Bursa Büyükþe-
hir Belediyesi e-belediyeci-
lik alanýnda yapmýþ olduðu
faaliyetler ile dikkat çekti. 
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Kocaeli
Büyükþehir
Belediyesi'nden
anne
adaylarýna  
yardým

Kocaeli Büyükþe-
hir Belediyesi
doðum öncesi ve
doðum sonrasý
olmak üzere an-
ne adaylarýna
destek oluyor. Bu
amaçla 2006 yý-
lýnda baþlanan
"Saðlýklý Nesiller
Ýçin Annelere
Süt" kampanyasý
da bütün hýzýyla
devam ediyor. 

Geçen yýl 7 bin
annenin yarar-
landýðý bu proje-

de sayý bu yýl 9 bine çýktý. Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreter Yar-
dýmcýsý Gülser Ustaoðlu, 2007 yýlý için yeni ihale yaptýklarýný, anne adaylarý
için marketlere her ay 12 litre süt takviyesi gerçekleþtiðini belirtti.

Büyük bir titizlikle organize edilen çalýþma daha önce bakanlýk tarafýndan ör-
nek proje ilan edilmiþti. 

Ýl genelinde ayda 9 bin
anneye süt daðýtan Kocae-
li Büyükþehir Belediyesi
faaliyetlerine ara 
vermeden devam ediyor. 

Kadýköy Bele-
diyesi Gaze-
tec i -Yazar

Uður Mumcu’yu
ölümünün 14.yý-
lýnda düzenlediði
etkinliklerle andý.
Gecenin açýlýþ ko-
nuþmasýný Kadýk-
öy Belediye Baþ-
kaný Selami Öz-
türk yaptý. Türki-
ye'nin birçok de-
ðerli ismini kay-

bettiðini dile getiren Öztürk, Uður Mumcu ile ilgili olan görüþlerini þu þekil-
de ifade etti: "2007 yýlýndayýz ama yýllar önce Mumcu'nun yazdýklarý hâlâ
onu haklý çýkarýyor."

Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Uður Mumcu’nun yanýsýra Ahmet Taner
Kýþlalý, Çetin Emeç, Turan Dursun, Abdi Ýpekçi gibi diðer þehit gazeteciler de
unutulmadý. Geceye sanatçý Onur Akýn da katýldý ve en sevilen þarkýlarýný
Uður Mumcu ve diðer gazeteciler için seslendirdi. 

Gazeteci-Yazar Uður Mum-
cu ölümünün 14. yýlýnda
Kadýköy Belediyesi tarafýn-
dan anýldý.

Kadýköy
Belediyesi
Uður
Mumcu’yu
andý
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Eminönü Belediyesi ve Engelliler
Koordinasyon Merkezi, Emin-
önü'nde yaþayan engelli vatandaþla-
ra yardým etmek amacýyla Kadýrga
Kültür Merkezi'nde bir tören düzen-
ledi. Tören boyunca engelli vatan-
daþlarýn yaptýðý gösteriler izlendi ve
programýn sonunda ekonomik duru-
mu müsait olmayan 5 kiþiye Emin-
önü Belediyesi tarafýndan akülü ara-

ba hediye edildi.

Törende Baþkan Nevzat Er, duygularýný þu þekilde ifade etti: "Ýlçede yaþayan
engelli vatandaþlarýmýn her zaman yanýnda olacaðým. Sizler nasýl engel taný-
madan yaþamlarýnýzý sürdürüyorsanýz, ben de engel tanýmadan imkânlarýmý-
zý sizlere seferber edeceðim. El ele tüm sorunlarýnýzý aþacaðýz. Sosyal projele-
re aðýrlýk vererek, çok sayýda hizmeti sizlerle buluþturmayý planlýyoruz." 

Eminönü Belediyesi maddi
imkânsýzlýklar yaþayan 5
engelli vatandaþa akülü
araba hediye etti. Akülü ara-
balarý sahiplerine Eminönü
Belediye Baþkaný Nevzat Er
teslim etti.

Eminönü
Belediyesi'nden
engellilere
akülü  araba

Tarihi Beykoz Çadýrý, Ocak ayý içerisinde büyük bir etkinliðe ev sa-
hipliði yaptý. Beykoz Belediyesi tarafýndan gerçekleþtirilen Bele-
diye Baþkanlýðý Kupasý Kros Yarýþlarý, 13-17 yaþ grubunda yakla-

þýk 200'e yakýn öðrencinin katýlýmý ile gerçekleþti. Minik kýzlar, minik
erkekler, yýldýz kýzlar, yýldýz erkekler, genç kýzlar, genç erkekler olmak
üzere 6 farklý kategoride kýyasýya bir mücadele yaþandý. 

Yarýþ sonucunda dereceye girenleri önümüzde ki aylarda düzenlene-
cek olan ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan organize edilen
atletizm müsabakalarý bekliyor. 

Öðrencileri ve gençleri spora
teþvik etmek amacýyla 3 yýldan
beri tekrarlanan Beykoz Beledi-
ye Baþkanlýðý Kupasý Kros Yarýþ-
larý, bu yýl da gençler arasýnda
büyük bir mücadeleye sahne
oldu.

Beykoz
Belediyesi  Kros
Yarýþlarý’nda
kýyasýya
mücadele  
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Beþiktaþ Belediyesi Kül-
tür Sanat Platformu ta-
rafýndan bu yýl ilki ger-

çekleþtirilen Doðaçlama Festi-
vali, 5 gün boyunca renkli gös-
terilere ev sahipliði yaptý. De-
ðiþik yaþam tarzlarýndan bir-
çok kiþiyi aðýrlayan festivalde
müzisyen, dansçý, yönetmen,
ressam ve heykeltýraþlarýn bu-
lunduðu 150 kiþilik büyük bir
sanatçý grubu izleyicilerin kar-
þýsýndaydý. Geliþimin farklý bir
boyutunu yansýtan festival,
vatandaþlar tarafýndan büyük
beðeni ile karþýlandý.

Beþiktaþ Belediyesi tarafýn-
dan bu yýl ilki düzenlenen
Doðaçlama Festivali, 24-28
Ocak tarihleri arasýnda
Akatlar Kültür Merkezi Me-
lih Cevdet Anday Sahne-
si'nde gerçekleþti.

Beþiktaþ
Belediyesi'nden
doðaçlama
festivali  

Geçtiðimiz günlerde Edirne Belediyesi kültürler arasý paylaþým açýsýndan
büyük önem sarf eden bir ziyarete tanýklýk etti. Tatil için Edirne'yi se-
çen Meksikalý Angie Montanez Canton ve Barbara Guadarama Rýncan'ý

Edirne Belediye Baþkaný Hamdi Sedefci karþýladý. Tarih kokan bu önemli
þehre hayran kalan misafirler, þehir hakkýndaki düþüncelerini Baþkan Sedefçi
ile paylaþtý. Baþkan yaptýðý konuþmada Edirne'nin tanýtýlmasý açýsýndan bu tip
görüþmelerin önemini vurgulayarak asýl amaçlarýnýn Edirne'yi bir dünya þeh-
ri yapmak olduðunu belirtti. Sedefçi Meksika'dan gelen ziyaretçilere aynalý
süpürge ile sabun hediye etti.

Meksikalý
gençlerden
Edirne
Belediye
Baþkaný'na
ziyaret
Tatil için Edirne’yi seçen
2 Meksikalý genç Edirne
Belediye Baþkaný Hamdi
Sedefçi’yi makamýnda   
ziyaret etti.
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Ýstanbul
Büyükþehir
Belediyesi'nde
Haliç  Kültür
Gezileri
baþladý          
Ýstanbul Büyükþehir Be-
lediyesi tarafýndan dü-
zenlenen ve ziyaretçilerin
ücretsiz olarak katýlabile-
ceði Haliç Kültür Gezile-
ri, Feshane Uluslararasý
Kongre ve Kültür Merke-
zi'nde düzenlenen bir tö-
renle tanýtýldý. Eylül ayý-
na kadar sürecek etkinlik-
ler çerçevesinde Haliç’in
tarihi dokusunun ve gü-
zelliklerinin canlandýrýl-
masý amaçlanýyor.

Ý
stanbul Büyükþehir Belediyesi Kültür A.Þ. faaliyetlerine devam ediyor.
“Haliç Medeniyeti’nde Yolculuk Projesi” kapsamýnda da 28 Ocak 2007 Pa-
zar günü Feshane Uluslararasý Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapýlan

etkinliklerle Haliç Kültür Gezileri tanýtýldý. Geziler her hafta Pazar günleri
14.00 - 17.00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Program Feshane önünden
baþlayacak ve yaklaþýk 45 dakikalýk bir gezi olacak. Gezi süresi içerisinde Ha-
liç'in tarihi, tarihi güzellikleri ziyaretçilere anlatýlacak.

Törende konuþan Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, Ýstan-
bul'un daha birçok tarihi kültürel zenginliklere sahip olduðunu belirterek, asýl
önemli olanýn bunlarý gün ýþýðýna çýkarmak olduðunu söyledi. Topbaþ ayrýca:
"Tarihi, kültürel ve sanatsal Haliç Kültür Gezileri ile Ýstanbullular’a Ýstanbul'u
yeniden tanýtma çabamýz var." dedi.

Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn yaný sýra, Eminönü Be-
lediye Baþkaný Nevzat Er, Genel Sekreter Yardýmcýsý Muammer Erol, Prof. Dr.
Ýskender Pala, Sunay Akýn, Prof. Dr. Halil Dursun ve Kültür A.Þ. Genel Mü-
dürü Nevzat Bayhan ve birçok deðerli konuðun katýldýðý gece fotoðraf sergile-
ri ile de dikkat çekti.

Haliç Kültür Gezileri'nin tanýtýmýnýn ardýndan Ýstanbul Büyükþehir Belediye
Baþkaný Kadir Topbaþ, ÝSMEK kursiyerleri fotoðraf yarýþmasýnda dereceye gi-
renlere ödüllerini verdi. Feshane'de yarýþmaya katýlanlarýn eserlerinin bir ara-
ya geldiði büyük bir sergi de ziyaretçilerin beðenisine açýldý.
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Gökçeada Belediyesi tarafýndan ilköðretim birinci kademe öðrencileri-
ne saðlanan ücretsiz taþýma, ikinci yarýyýl tatilinde ikinci kademe öð-
renciler için de gerçekleþti. Çevre sakinleri tarafýndan büyük beðeni

toplayan projenin amacý, geliþmeye ortak olmak. Gökçeada Belediye Baþka-
ný Halil Rüþtü Akgün, gerçekleþtirmiþ olduklarý bu proje sayesinde Gökçea-
da halkýndan büyük takdir topladýklarýný, bu amaçla ayný uygulamanýn
ikinci kademedeki bütün öðrenciler için de söz konusu olacaðýný ve þehir
içi ulaþým araçlarýnýn ücretsiz verileceðini söyledi. Gökçeada Belediye-
si'nin karþýlýksýz olarak sunduðu ilk hizmet deðil bu. Gökçeada Belediyesi
bayramlarda Gökçeadalýlar'a ücretsiz toplu taþýma araçlarýndan kullanma
imkâný da veriyor.

Gökçeada
Belediyesi'nden
ilköðretim
öðrencilerine
ücretsiz  taþýma
hizmeti
Gökçeada Belediyesi tara-
fýndan ilköðretim birinci
kademe öðrencilerine sað-
lanan ücretsiz taþýma, artýk
ikinci kademedeki öðrenci-
lere de uygulanýyor. Hedef;
öðrencilerin en iyi þartlarda
öðrenim hayatlarýna devam
etmelerini saðlamak. 

Bursa
Osmangazi
Belediyesi'nden
spor  tesisi

Bursa Osmangazi Be-
lediyesi, Fatih Ma-
hallesi'nde yýllar-

dan beridir süre gelen bü-
yük bir sorunu çözdü ve
yöreye büyük bir spor te-
sisi kazandýrdý. Tesisin
açýlýþý renkli gösterilere
tanýklýk etti. Geceye halk
oyunlarý ekibi ayrý bir ha-
va kattý. Bu modern spor
tesisinin içerisinde, suni
çim kullanýlan büyük bir

halý saha, çocuk parký ve vatandaþlarýn en iyi þekilde hizmetten yararlanma-
larý için kafeterya, idari ofis ve soyunma odalarý oluþturuldu.

Baþkan Recep Altepe, Fatih Mahallesi'nde gerçekleþtirilen bu açýlýþ ile birlik-
te sorunlarýn çözüldüðüne, özellikle gençlerin ve çocuklarýn buna çok sevine-
ceðine deðindi. 

Osmangazi Belediyesi Fa-
tih Mahallesi'nin artýk bir
spor tesisi var. Yýllardýr çok
büyük bir sorun haline ge-
len spor tesisinin açýlýþý
gerçekleþti. Açýlýþ, Osman-
gazi Belediye Baþkaný Re-
cep Altepe tarafýndan ger-
çekleþtirildi. 
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Çerkezköy Belediyesi'nin organizasyonu ile yapýlan etkinlik yaklaþýk ola-
rak 40 öðrencinin unutamayacaklarý bir gün yaþamalarýný saðladý. Çer-
kezköy Belediye kreþi ve 80. Yýl Çocuk Yuvasý etkinliðe katýlan taraflar

oldu. Çerkezköy Belediyesi Gündüz Bakýmevi Sorumlusu Zuhal Avcý, beledi-
yenin yapmýþ olduðu faaliyetin önemini þu þekilde ifade etti: "Þubat tatili ne-
deniyle 25 kiþilik bir grup oluþturarak, bir gezi programý hazýrladýk. Ýlk dura-
ðýmýz sinema oldu. Çocuklarýmýzýn sosyal geliþimleri açýsýndan yararlý olabi-
leceðini düþündüðümüz bütün aktivitelerimiz devam edecek. Okullarýn aksi-
ne kreþimiz çalýþmalarýna ara vermediði için bizler bu dönemi çeþitli araçlar-
la devam ettiriyoruz."

Çerkezköy
Belediyesi
minikleri
gezdirdi
Çerkezköy Belediyesi Þubat
tatili nedeniyle Çerkezköy
80. Yýl Yuvasý'ndan 14 çocuk
ile Belediye Gündüz Baký-
mevi'nden 25 çocuða unuta-
mayacaklarý bir gün yaþattý.
Etkinliðe katýlan çocuklar,
bowling oynayýp, "Fareler
Þehri" adlý filmi seyrettiler. 

Yalova'da
"Yaþayan
Fosiller
Sergisi"
Yalova Belediyesi Yerel
Gündem 21 ve Milli Deðer-
leri Koruma Vakfý iþbirliði
ile "Yaþayan Fosiller" adý
altýnda bir sergi düzenlen-
di. Sergiye Yalova Valisi
Doç. Dr. Yusuf Erbay, Ya-
lova Belediye Baþkaný Bar-
baros H. Binicioðlu da
katýldýlar.

Yalova Belediyesi Yerel
Gündem 21 ile Milli
Deðerleri Koruma

Vakfý'nýn birlikte organize
ettiði gece deðiþik sahnelere
tanýklýk etti. Özellikle 155
milyon yýllýk fosil ziyaretçi-
lerin büyük beðenisini top-
ladý.  Sergide bilimsel nite-
lik taþýyan 25 bitki ve hay-
van fosili hiç þüphesiz katý-
lýmcýlarýn dikkatini çeken
diðer unsurlar oldu. Hayvan
fosilleri ile bitki fosillerinin
de bulunduðu sergide en
çok beðeniyi 155 milyon yýl-
lýk Karides fosili gördü. 

Sergide fosillerin ve canlýlarýn üzerine çok güzel konuþmalar yapýldý. Yaþayan
fosillerin canlýlýk tarihi hakkýnda önemli bilgiler sunuldu. Bu fosillerin günü-
müzde ki örnekleri ile hiçbir farkýn bulunmadýðýna da deðinildi.
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Gebze Pazarcýlar Odasý Baþkaný Ziyaettin Erat, Baþkan Vekili Soner Özer
ve Baþkan Yardýmcýsý H. Ýbrahim Çetin, Gebze Belediye Baþkaný Ýbra-
him Pehlivan'ý makamýnda ziyaret etti. Pazarcý esnafýnýn sorunlarý üze-

rinde durulan görüþmeden, pazarcý esnafýna eðitim kararý çýktý. Eðitim progra-
mýnýn içerisinde müþteri iliþkileri, satýþ ve pazarlama, müþteri kazanma gibi
derslerin yaný sýra meslekte kaliteleþmenin saðlanmasý amacýyla yapýlmasý ge-
reken çalýþmalara da deðinildi. 

Görüþmede bir diðer konu, pazarcýlarýn þikâyetleri üzerine ortaya çýktý. Pazar-
cýlarýn büyük marketlere karþý þikâyetleri, ikinci gündem maddesini oluþtur-
du. Baþkan Pehlivan ise bu konu ile ilgileneceðini belirtti.

Gebze
Belediyesi'nden
pazar  esnafýna
eðitim

Pazarda kaliteyi arttýrmak ve
pazarcýlarý daha da bilinçlen-
dirmek için Gebze Belediyesi
ve Gebze Pazarcýlar Odasý,
pazar esnafýna eðitim veril-
mesi kararýný aldý.

Ankara Gazi Üniversitesi Þehir ve
Bölge Planlama Bölümü öðrenci-
leri ve öðretim görevlilerinden
oluþan 40 kiþilik ekip, Tekirdað
için hazýrladýklarý projeleri 6 gün
boyunca Tekirdað Belediyesi'nde
sergiledi. 

Tekirdað
Belediyesi  -
Üniversite
iþbirliði

Ö
ðrenciler tarafýndan yapý-

lan projeler çevre ve imar

planlarýndan oluþtu. 6 gün

boyunca Tekirdað'da kalan ve þeh-

ri gezen ekip proje çalýþmalarý kap-

samýnda Tekirdað'ýn 1/25 bin öl-

çekli Çevre Düzeni Planý ve 1/5

binlik Nazým Ýmar Planý'ný hazýrla-

dýlar. Sergi sýrasýnda pro-

jelerini ayrýntýsýyla anla-

tan öðrenciler, Tekir-

dað'ýn geleceðine ve geli-

þimine yönelik öngörüle-

rini anlattý. Öðrencilerle

birlikte sergiyi gezen ve

anlatýlanlarý dinleyen Te-

kirdað Belediye Baþkaný

Ahmet Aygün, yapýlan

çalýþmalardan faydalanacaklarýný

belirterek: "Öðrencilerimizi emek-

lerinden dolayý kutluyorum. Te-

kirdað'ýn geleceði için büyük önem

taþýyan Çevre Düzeni ve Ýmar

planlarýnýn oluþumunda öðrenci-

lerimizin projelerinden yararlana-

caðýz." dedi.
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Þehir&Baþkan Dergisi
tarafýndan bu yýl beþin-
cisi düzenlenen "Kent
Ödülleri"nde Marmara
Bölgesi'nde yer alan
belediyelere 12 farklý
dalda ödül daðýtýldý.
Jüri üyelerini Marmara
Bölgesi'nde görev ya-
pan gazetecilerin oluþ-
turduðu organizasyon-
da birinciler anket yo-
luyla belirlendi.

"Kent  
Ödülleri"
sahiplerini
buldu

Bölgede yýlýn en baþarýlý belediye
baþkanlarýný seçmek amacýyla,
Þubat ayýnýn ilk haftasý içinde,

gazeteciler arasýnda düzenlenen an-
kette, 374 gazeteci oy kullandý. Oyla-
ma sonucunda bölgedeki toplam 411
belediye baþkanýndan 20'si ödüle layýk
görüldü.

Kent Ödülleri'ne layýk görülen “Yýlýn
En Baþarýlý Belediye Baþkanlarý”na
ödülleri, Bursa'da düzenlenen bir tö-
renle verildi. 17 Þubat'ta BUTTÝM Kül-
tür Merkezi'nde, bazý milletvekilleri, il,
ilçe ve belde belediye baþkanlarý, bele-
diye ve il genel meclisi üyeleri, büro-
kratlar ve medya mensuplarýnýn katýlý-
mý ile gerçekleþtirilen ödül töreninde
bir konuþma yapan Þehir&Baþkan Der-
gisi Ýmtiyaz Sahibi Atilla Sertel, 5 yýl-
dan beri daðýtýlan Kent Ödülleri´nin,
gazetecilerin  oylarýyla verildiðine dik-
kat çekti. Sertel:  “Belediye baþkanlarý-
nýn yorgunluðunu alan, onlara moral
kazandýran tek þey, kendilerine duyu-
lan þükran hissi, kendilerine edilen te-
þekkürdür. Ýþte Kent Ödülleri'nin asýl
iþlevi de baþarýyý alkýþlamaktan ibaret-
tir. Beldesine, ilçesine, kentine hizmet
etmenin gayreti içinde olan belediye
baþkanlarýnýn tümü ödüle layýktýr. An-
cak gazeteciler, bunlarýn arasýnda 'en
baþarýlý gördüklerini' kürsüye çýkar-
maktadýrlar. Bu yýl ilk defa, baþkanlarý-
mýzý bölgesel olarak ödüllendirdik. Ýlk
organizasyonumuzu Akdeniz Bölge-
si'nde yaptýk. Ýkincisini ise Marmara
Bölgesi'nde gerçekleþtiriyoruz. Bundan
sonra Karadeniz Bölgesi'nin en baþarýlý
belediye baþkanlarýný belirleyeceðiz.
Bu ödüllerin belediye baþkanlarýmýzýn
belde, ilçe ve kentlerine hizmet etme
þevkini artýracaðýna inanýyorum." dedi.
Ödüle layýk görülen belediye baþkanla-
rýna plaket ve baþarý belgelerini de,
Bursa Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
Nuri Kolaylý ile yönetim kurulu üyele-
ri, Türkiye Gazeteciler Federasyonu
Baþkan Vekili Erol Akýncýlar ve Bur-
sa'da görev yapan gazeteciler verdi.

MMaarrmmaarraa  BBööllggeessii  KKeenntt  ÖÖddüülllleerrii’’nnii  aallaann
BBeelleeddiiyyee  BBaaþþkkaannllaarrýý  vvee  aallddýýkkllaarrýý  ööddüülllleerr
iissee  þþööyyllee::  

11..  BBüüyyüükkþþeehhiirr  BBeelleeddiiyyee  BBaaþþkkaannllaarrýý::
Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný
Hikmet Þahin, Kocaeli Büyükþehir Be-
lediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu 

22..  ÝÝll  BBeelleeddiiyyee  BBaaþþkkaannllaarrýý:: Çanakkale Be-
lediye Baþkaný Ülgür Gökhan, Yalova
Belediye Baþkaný Barbaros Binicioðlu 

33.. ÝÝllççee  BBeelleeddiiyyee  BBaaþþkkaannllaarrýý:: Ýstanbul-Ba-
kýrköy Belediye Baþkaný Ateþ Ünal Er-
zen, Tekirdað-Çorlu Belediye Baþkaný
Altan Ersin, Bursa-Nilüfer Belediye Baþ-
kaný Mustafa Bozbey, Bilecik-Bozüyük
Belediye Baþkaný Ahmet Berberoðlu 

44..  BBeellddee  BBeelleeddiiyyee  BBaaþþkkaannllaarrýý:: Ýstanbul-
Beylikdüzü Belediye Baþkaný Vehbi
Orakçý, Adapazarý-Kýrkpýnar Belediye
Baþkaný Niyazi Baðdat, Ýzmit-Darýca
Belediye Baþkaný Þükrü Karabacak,
Bursa-Zeytinbaðý Belediye Baþkaný Ali
Turan 

55..  KKeenntt  YYeenniilleemmee:: Balýkesir Belediye
Baþkaný Sabri Uður 

66..  TTaarriihhii  EEsseerrlleerrii  KKoorruummaa  vvee  YYaaþþaattmmaa::
Bursa-Osmangazi-Belediye Baþkaný Re-
cep Altepe 

77..  PPrroojjee  vvee  YYaattýýrrýýmm:: Ýstanbul-Pendik Be-
lediye Baþkaný Erol Kaya 

88..  PPrroojjee:: Bursa-Yýldýrým Belediye Baþ-
kaný Özgen Keskin 

99..  ÇÇeevvrree  DDüüzzeennlleemmee  vvee  YYeeþþiill  AAllaannaa  
KKaattkkýý:: Ýstanbul-Sarýyer Belediye Baþka-
ný Yusuf Tülün. 

1100..  TToopplluu  KKoonnuutt:: Adapazarý-Hendek
Belediye Baþkaný Ali Ýnci 

1111..  TTuurriizzmmee  KKaattkkýý:: Tekirdað-Kumbað
Belediye Baþkaný Sami Eren 

1122..  TTaannýýttýýmm  vvee  HHaallkkllaa  ÝÝlliiþþkkiilleerr:: Balýke-
sir-Bandýrma Belediye Baþkaný Cemal
Öztaylan. 



13 yýldýr belediye baþkanlýðýný yü-
rüten Aziz Duran, dolayýsýyla
Adapazarý'nýn büyükþehir beledi-

yesi oluþuna da þahit olmuþ. Yerel yö-
netim konusunda iddialý olan baþkan
"Adapazarý Büyükþehir Belediyesi, sý-
fýrdan þehir kuran birikimin adresi-
dir." sloganýyla çalýþmalarýna ara ver-
meden devam ediyor. 1999 Marmara
Depremi'nin öncesinde yaptýrdýðý ze-
min etüdü sonrasý þehir merkezinin
farklý bir alana taþýnmasýný isteyen
Baþkan Duran'ýn bu isteði deðerlendir-
meye alýnmamýþ. Ancak deprem son-
rasý bu projesini kabul ettirebilen Baþ-
kan þimdi Yeni Yerleþim Bölgesi'nde
bu projeyi gerçekleþtiriyor. Þu an 60
bin kiþinin yaþadýðý alanda, bu sayýnýn
100 bine çýkmasý hedefleniyor.
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1999 Marmara Depre-
mi'nde en büyük yaralar-
dan birini Adapazarý aldý.
Mal ve can kaybýnýn büyük
olduðu þehrin dününü, bu-
gününü ve geleceðini Ada-
pazarý Büyükþehir Belediye
Baþkaný Aziz Duran ile ko-
nuþtuk. 

Aynur Þenol
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‘Sýfýrdan  bir  þehir  kurduk’
AAddaappaazzaarrýý  BBüüyyüükkþþeehhiirr  BBeelleeddiiyyee  BBaaþþkkaannýý  AAzziizz  DDuurraann::  

13 yýldýr Adapazarý'na hizmet veren Baþkan Aziz Duran, çalýþmalarýna
hýz kesmeden devam ediyor. Baþkan, tasarlanan birbirinden iddialý pro-
jeleri hayata geçirmekte kararlý.



SSýýffýýrrddaann  ÞÞeehhiirr  KKuurraann  BBaaþþkkaann::
AAzziizz  DDuurraann  
Adapazarý Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Duran'a
özellikle depremden sonra þehirde ne gibi çalýþmalar ya-
pýldýðýný sorduk. Baþkan Duran sorularýmýza çarpýcý ya-
nýtlar verdi. Depremden en fazla etkilenen ilin Sakarya
olduðuna dikkat çeken Baþkan Duran, "80 yýlda tamamla-
nabilecek altyapý çalýþmasýný, 3 yýl içinde bitirdik. Depre-
min izlerini kýsa sürede silmeyi baþardýk. Sakarya ihra-
catta önde gelen 5 þehir arasýnda. Hýzla geliþiyoruz. Yerli
ve yabancý yatýrýmcýlarýn cazibe merkezi konumundayýz.
Hayata geçirdiðimiz projelerle Sakarya tarihinin en bü-
yük deðiþimini yaþýyor. Sakarya Türkiye'nin parlayan yýl-
dýzý" diyor... 

Sayýn Baþkan þu an gündeminizde hangi çalýþmalar var? Ký-
sa süre içinde Sakarya'ya neler kazandýracaksýnýz? 

Depremde büyük hasar gören eski Valilik binamýzýn bu-
lunduðu 10 bin metrekarelik alan üzerinde Sakarya'nýn
en büyük yeraltý otoparkýný ve otoparkýn üstündeki alan-
da da Kent Meydaný'ný yapýyoruz. Bu yaz sonu çalýþmala-
rýmýz tamamlanacak. Hem 400 araçlýk geniþ bir otoparka,
hem de þehrin sembolü olacak nitelikte bir Kent Meyda-
ný'na kavuþuyoruz. 

Sosyal donatý alanlarý konusunda ne gibi çalýþmalarýnýz var?

Yine bu yaz sonu Kent Park çalýþmamýzý da tamamlýyoruz.
160 bin metrekare alan üzerinde þehrin en büyük park ala-
nýný kuruyoruz. Tüm tesisleri ile þehirde yaþayanlarýn so-
luk alabileceði eþsiz bir mekân olacak. Özellikle bahar ve
yaz aylarýnda þehrin kalbi Kent Park'ta atacak. 

Mesire alanlarý açýsýndan Sakarya çok þanslý bir yer deðil mi? 

Aynen öyle. Orman Bakanlýðý'ndan bin 500 dönümlük Ýl
Ormaný'ný devraldýk. Daha önce güvenlik açýsýndan so-

runlu bir yerdi burasý. Þimdi özel güvenlik ekibimizle 24
saat korunuyor. Artýk aileler güven içinde bu mekândan
istifade edebiliyor. Tesis ihtiyaçlarýný da giderdik bu böl-
genin, sadece Sakaryalýlar’ýn deðil, Ýstanbul'dan gelen va-
tandaþlarýmýzýn da Sapanca Gölü manzarasý eþliðinde,
çam aðaçlarýnýn altýnda,  günübirlik piknik yapabilecek-
leri geniþ, huzurlu ve keyifli bir mekân... 

Nasýl bir Adapazarý hayal ediyorsunuz? 

Ýçinde yaþayanlarýn iyi ki ben Adapazarý'nda yaþýyorum
dediði, dýþarýdan gelenlerin de keþke ben de bu þehirde
yaþasam diye iç geçirdiði bir Adapazarý hayal ediyorum. 

SSaakkaarryyaa  NNeehhrrii''nnddee  EElleekkttrriikk
ÜÜrreetteecceeððiizz

Sakarya Nehri'nden elektrik üretme projeniz var, çalýþma-
lar nasýl gidiyor? 

Epey mesafe aldýk. Sanýrým birkaç yýl içinde bu projemiz
de gerçek olacak. Sakarya Nehri çok büyük bir nimet. Biz
bu nehrin üzerine bir santral kurup, enerji üreteceðiz ve
kendi ihtiyacýmýzý buradan karþýlayacaðýz. Örnek bir pro-
je olacak. 
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Baþkan Duran: “Adapazarý'nda su musluktan içi-
lir. Ýçme suyumuzu Sapanca Gölü'nden alýyoruz.
Dev arýtma tesislerimizde menba suyu haline ge-
tirdikten sonra baþtan sona yenilediðimiz hatlar-
la musluklara kadar ulaþtýrýyoruz.”

Þehrin meydanýna
yapýlan Kent Park, 160
bin metrakare alan
üzerine kuruluyor. 



Sakarya Nehri demiþken, Sakarya Nehri'nden tarihi Çark
Deresi'ne su verme çalýþmanýz devam ediyor, bu çalýþma ne
gibi faydalar saðlayacak?

Sakarya Nehri yüzyýllar önce tarihi Beþköprü (Jüstinyen)
Köprüsü'nün altýndan akardý. Ancak nehir yatak deðiþti-
rince tarihi Beþköprü, eski önemini kaybetti. Bin 500 yýl-
lýk Bizans Köprüsü'nü yeniden hayata döndürmek istiyo-
ruz. Bunun için, Sakarya Nehri'nin bir kolunu yüzyýllar
öncesinde olduðu gibi yine köprünün altýndan akýtacaðýz.
Turizm açýsýndan çok elveriþli bir ortam meydana gele-
cek. Yapacaðýmýz tesisler sayesinde, Tarihi Beþköprü'yü
yeniden turizme kazandýracaðýz. Buraya verdiðimiz sular,
Çark Deresi'ne akacak. Böylelikle Çark Deresi yaz kýþ, su-
suz kalmayacak. Tarýmsal amaçlý sulama için bu çok bü-

yük önem arz ediyor. Ayrýca bölgedeki sanayi tesislerinin
su ihtiyacýný da yine bu projeyle karþýlamýþ olacaðýz. 

Siz yaptýðýnýz duble yollar, açtýðýnýz cadde ve bulvarlar ile
övünen bir belediye baþkanýsýnýz, 13 yýlda ne kadar cadde
ve bulvar açtýnýz? 

13 yýl önce þehir merkezimizde sadece 1 kilometre cadde
ve bulvar vardý. Atatürk Bulvarý ile Çark Caddesi. Þimdi
52 kilometre cadde ve bulvar oluþtu. Bu yeni cadde ve
bulvarlarý açarken bir ilçe büyüklüðünde istimlak gerçek-
leþtirdik. Þehri merkezde sýkýþýp kalmaktan kurtardýk. Yi-
ne önümüzdeki aylarda ulaþýma açacaðýmýz, D-100- Yeni
Yerleþim Bölgesi Duble Baðlantý Yolu ile þehre 11 buçuk
kilometrelik yeni bir bulvar kazandýrýyoruz. Bu yol þehrin
kaderini etkileyecek önemde. Öyle ki, D-100 Karayolu,
Sakarya Üniversitesi'ne, Serdivan, Yazlýk ve Yeni Yerle-
þim Bölgesi'ne direkt olarak baðlanmýþ oluyor. 

Kültür faaliyetleri nasýl Adapazarý'nda?

Depremden sonra ilk iþimiz Adapazarý Kültür Merkezi'ni
(AKM) tamamlamak oldu. Sinema, tiyatro ve sergi salon-
larýyla gerçekten güzel bir mekân. Tüm kültür aktivitele-
rimize ev sahipliði yapýyor. Sakarya'nýn ilk profesyonel ti-
yatro salonunu da inþa ettik. Tiyatro salonumuz, bu sana-
týn tüm inceliklerine göre tasarlandý. Açýlýþý Lüküs Hayat
ile yaptýk. Hemen her gün bir tiyatro oyunu sahneleniyor.
Usta tiyatrocu Zihni Göktay, tiyatro salonumuzu ve oyun-
cular için hazýrladýðýmýz hazýrlýk salonlarýný görünce göz-
yaþlarýný tutamadý. Ayrýca mahalle merkezlerimizde genç
yetenekleri keþfediyoruz. Sanat kurslarýmýz yeni yetenek-
leri ortaya çýkartýyor. Sait Faik Abasýyanýk gibi þehrimi-
zin baðrýndan çýkmýþ sanatçýlarýmýzý görkemli etkinlikler-
le anýyor, yeni nesillere tanýtýyoruz. 

SSaaaattllii  bboommbbaannýýnn  üüzzeerriinnddee
yyaaþþaaddýýððýýmmýýzzýý  ddeepprreemm  oollmmaaddaann
ggöörrmmüüþþttüükk!!

Depremden sonra ne gibi tedbirler aldýnýz?

Depremden 3 yýl önce yani 1996 yýlýnda, þehir merkezin-
de zemin etüdleri yaptýrdýk. Gördük ki saatli bir bomba-
nýn üstünde yaþýyoruz. Hemen meclisten karar çýkarttýk.
Bu þehri taþýyalým dedik. Yeni yerleþim bölgesi olarak Ca-
mili, Karaman ve Korucuk'u seçtik. 

Bu alanlarda zemin etüdleri yapýp imar planlarýný hazýr-
ladýk. Her þeyi hazýr hale getirip, dönemin hükümetine
sunduk. Ancak depremden önce bu önerimiz kabul gör-
medi. Deprem gelip vurunca dönemin hükümeti kalýcý
konutlar için yer aramaya baþladý. Onlara bu çalýþmamýzý
gösterdik. Ve böylelikle bugün yepyeni bir þehrin yüksel-
diði Yeni Yerleþim Bölgesi doðdu. Yeni Yerleþim Bölge-
mizde 60 bin nüfus var. Hýzla toplu konut çalýþmalarý ya-
pýlýyor. 2009 yýlýnda nüfus burada 100 bini geçecek. Þe-
hir merkezimizde 2 kattan yüksek bina yapýlmasýný ya-
sakladýk. Bu en köklü tedbir. 

Ayrýca Türkiye'nin arama kurtarma alanýnda en dona-
nýmlý itfaiye teþkilatýna sahibiz. Türkiye'nin dört bir ya-
nýndan gelen arama kurtarma ekiplerine eðitim veriyo-
ruz. Ev hanýmlarýndan, öðrencilere, fabrika iþçilerinden,
üniversiteli gençlere kadar binlerce afet gönüllüsü yetiþ-
tirdik. Afet eðitimi konusunda bir marka olduðumuzu
söyleyebilirim. 

Ýçme suyu konusunda ne durumda Adapazarý?

Adapazarý'nda su musluktan içilir. Ýçme suyumuzu Sa-
panca Gölü'nden alýyoruz. Dev arýtma tesislerimizde
menba suyu haline getirdikten sonra baþtan sona yenile-
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diðimiz hatlarla musluklara
kadar ulaþtýrýyoruz. Sapanca
Gölü Sakarya'nýn tek, alterna-
tifsiz ve vazgeçilmez içme su-
yu kaynaðýdýr. Gölün kendi
kendisini temizleyebilme
özelliðini yitirmemesi için,
sanayi kuruluþlarýnýn kont-
rolsüz olarak gölden su çek-
memeleri gerekiyor. Biz içme
suyu kaynaðýmýz olan Sapan-
ca Gölü'nü korumak adýna
her türlü çabayý gösteriyoruz. 

Adapazarý çevreye ne kadar
duyarlý? Çevre çalýþmalarýnýz
ne durumda?

Bu þehrin akarsularýnda ve
göllerinde hâlâ balýk yaþýyor.
Bizim tabii güzelliklerimiz doðal özelliklerini hala yitir-
medi. Bunlar birer gösterge. Yani çevreyi koruyoruz. Yo-
ðun bir sanayi baskýsý var. Yerli ve yabancý yatýrýmcýlar
gelmek istiyor. Hepsinin baþýmýzýn üstünde yeri var. An-
cak tek bir þartla: Çevreyi kirletmeyecekler! Atýk Bitkisel
ve Madeni Yaðlar ile Atýk Piller konusunda Çevre ve Or-
man Bakanlýðýmýzýn tüm belediyelere örnek gösterdiði ça-
lýþmalara imza attýk. Büyük uðraþlar verdik ve Adapazarý
doðalgaza kavuþan 6. þehir oldu. Hava kirliliði yok dene-
cek kadar azaldý. Atýk su arýtma tesislerimizi 10 yýl önce
tamamladýk. Þimdi tek bir eksiðimiz var Katý Atýk Depo-
lama. 2007 yýlýnýn Kasým ayýnda Katý Atýk Depolama tesi-
simizi de tamamlayýnca, dört dörtlük bir þehir olacaðýz
çevre açýsýndan. 

Bir de hobiniz var, bildiðim kadarýyla. Aðaç dikmeyi çok se-
viyorsunuz.

Evet aðaç dikmeyi çok seviyorum. Adapazarý'nda boþ
yer, boþ kaldýrým býrakmak istemiyorum. Bazý yerlerde-
ki elektrik kablolarýnýn yerin altýna alýnmamýþ olmasý,
tek engel bunun için. Bu nedenle büyüyen aðaçlar,
elektrik idaresi tarafýndan kesiliyor. Ama artýk bu elekt-
rik kablolarý da yerin altýna alýnacak ve böyle bir sorun
kalmayacak.

Yerel yöneticilik anlayýþýnýzda belirleyici unsurlar neler? 

Biz bu iþe 1994 yýlýnda baþladýk. 3 dönemdir belediye
hizmetleri adýna gereken her þeyi yapmaya gayret ediyo-
ruz. Tabi Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan da
1994 yýlýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný ol-
muþtu. O bizim için çok büyük bir örnekti, öncüydü.
Onun devrim niteliðindeki adýmlarý, cesareti ve kararlýlý-
ðý sadece Ýstanbul'a deðil, Türkiye'nin her yerindeki bele-

diyelere de yepyeni ufuklar kazandýrdý. Biz 1994 yýlýndan
bu yana, yani tam 13 yýldýr heyecanýmýzý hiç kaybetme-
dik. Acaba bugün Adapazarý için ne yapabiliriz diye dü-
þünmediðimiz gün olmadý.  Ýþin en güzel tarafý halkla bir-
likte bu hizmetleri gerçekleþtirebilmek... Bir de þehrin
menfaati için dik durabilmek. Zor zamanlarda kararlý
adýmlar atabilmek. 
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Aziz Duran'a göre, deprem sonrasý
kurulan Yeni Yerleþim Bölgesi,
depreme karþý alýnan en köklü tedbir.



Kübra Demir

Tarih: 17 Aðustos 1999… Gölcük merkezli deprem
sadece Marmara'yý deðil tüm Türkiye'yi sarstý... O
gün açýlan yaralar, kolay kapanabilecek gibi deðil.

Yýkýlan beldelerin, ilçelerin, þehirlerin görüntüsü düzelse

de, akýllardan çýkmayan o günlerin üzüntüsü ve kayýpla-
rý… Hareketli bir deprem kuþaðý üzerinde yer alan ülke-
miz topraklarý her an yeni bir depremle sarsýlabilir. Ha-
zýrlýklý olmak þart... Belediyeler bir yandan yaþadýðýmýz
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1999 yýlýnda yaþanan Marmara Depremi'nde kaybedilen insan kaynaðý ve maddi-
manevi yýkýmýn etkileri hâlâ akýllarda. Türkiye bu depremden büyük dersler aldý. Ve
ilk defa, bilim adamlarýnýn uyarýsýyla olasý Ýstanbul depremine karþý önlemler alýný-
yor. Marmara Bölgesi'ndeki birçok belediye, 17 Aðustos benzeri dramlar yaþanmasýn
diye, hazýrlýklarýný sürdürüyorlar. Bu kapsamda, bir yandan eðitimler devam ederken
bir yandan da farklý senaryolara karþý yeni projeler üretiliyor

Depremlerden
Ders  Aldýk!



depremin izlerini silmeye çalýþýrken bir yandan da zemin
araþtýrmalarý ve arama-kurtarma tatbikatlarý yapmaya de-
vam ediyor.

Bu konudaki bilincin ve hassasiyetin özellikle de Marma-
ra Bölgesi'ni vuran 1999 depreminden sonra daha da art-
týðý ise bir gerçek. Türkiye tarihinde görülen ilk büyük
deprem 26 Aralýk 1939 tarihinde Erzincan'da 33 bin kiþi-
nin ölümüyle sonuçlanan 7.9 büyüklüðündeki deprem
oldu. Ülkemiz, son 58 yýl içinde 58 bin 202 vatandaþýný
depremlerde kaybetti... Son 58 yýla dair diðer verilere
baktýðýmýzda depremlerde yaralananlarýn sayýsý 122 bin
96, yýkýlan bina sayýsý ise 411 bin 465. Türkiye deprem-
lerde her yýl ortalama bin 3 vatandaþýný kaybediyor ve her
depremde yaklaþýk 7 bin 94 bina yýkýlýyor. Aradan geçen
yýllarda yaþanan depremler Türk halkýna ve yöneticilere
de ders niteliði taþýyor. Günümüzde, sadece afet esnasýn-
da deðil afet öncesi ve sonrasýnda yapýlabilecek uygula-
malar, depremlerden alýnan dersler sonucunda, artýk
daha bilinçli þekilde programlanýyor

ÝÝssttaannbbuull  BBüüyyüükkþþeehhiirr  BBeelleeddiiyyeessii::
""UUnnuuttmmuuyyoorruuzz,,  hhaazzýýrrllýýkkllýýyyýýzz,,
ççaallýýþþýýyyoorruuzz..""  
Peki, belediyeler bu konu da neler yapýyor? 17 Aðustos
depreminde en büyük hasarý gören 3 büyükþehir beledi-
yesinin çalýþmalarýna bakacaðýz önce. Ýlk ele alacaðýmýz
kent ise Ýstanbul. Ýstanbul'u en geniþ þekliyle inceleyece-
ðiz. Çünkü yerbilimciler, önümüzdeki yýllar içerisinde Ýs-
tanbul'da büyük deprem bekliyorlar. Bu mega kentte ya-
þanacak bir deprem ise, sadece Ýstanbul'da deðil, tüm
Türkiye'de yýkýcý bir etkiye neden olacak. Ülkemiz ekono-
misinin yüzde 40'lýk yükünü taþýyan Ýstanbul’da yaþana-

cak bir depremin, Türkiye'nin ekonomisi baþta olmak
üzere sosyal ve kültürel yapýsýný altüst edeceði aþikâr.
Böyle önemli bir coðrafyada yaþanacak büyük bir yýkým
sadece Türkiye ekonomisini deðil, dünya ekonomisine de
olumsuz etkilerde bulunacak. 

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi olasý bir depreme karþý
önlemler almasý gereken en önemli yönetim birimi duru-
munda ve hazýrlýklarýný tamamladý bile. "Unutmuyoruz,

BÝRLÝK 2007/119

ÝÝssttaannbbuull''ddaa  oollaassýý  ddeepprreemm  sseennaarryyoossuu::

Ýstanbul'da 7.7 veya 7.5 büyüklüðünde bir deprem
olursa;

Yaklaþýk 750 bin binada bulunan 3 milyon 40 bin
hanede 9 milyon kiþi etkilenecek!

50 bin ila 60 bin aðýr hasarlý bina,  

500 bin ila 600 bin civarýnda evsiz aile,  

70 bin ila 90 bin civarýnda ölü,  

120 bin ile 130 bin aðýr, 400 bin hafif yaralý,  

Bin ila 2 bin noktada su sýzýntýsý,  

30 bin doðalgaz kutusunda gaz çýkýþý,  

Elektrik kablolarýnýn % 3 ünde kopma,  

140 milyon ton enkaz,  

40 milyar ABD dolarý civarýnda maddi kayýp,  

1 milyon kiþi için kurtarma operasyonu,  

330 bin çadýra ihtiyaç duyulacak.

AKOM Ýstanbul-
lular için büyük
bir þans; çünkü,
sadece afet son-
rasý deðil, afet
öncesi ve afet
sýrasýnda da
yapýlabilecekleri
en iyi þekilde
tasarlýyor. 



hazýrlýklýyýz, çalýþýyoruz!" felsefesi ile çalýþmalarýna bü-
yük bir hýzla devam eden Ýstanbul Büyükþehir Belediye-
si, depreme karþý kendi bünyesinde kurulan Ýl Kriz Mer-
kezi Ýrtibat Bürosu ile çalýþmalarýný koordine ediyor. Ýs-
tanbul Ýl Kriz Merkezi'nin çalýþmalarýna paralel olarak sa-
dece afet sonrasýnda deðil, afet öncesinde ve afet sýrasýn-
da yapýlabilecekleri en iyi þekilde tasarlayan, olabilecek
zararlarý en aza indirmeyi hedefleyen bir kurum var:
AKOM. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sadece dep-
rem için kurulmuþ bir birim deðil. Merkez,  tüm doðal
afetleri en az hasarla atlatmak için 24 saat çalýþýyor. Ge-
rek personel, gerekse araç gereç bakýmýndan her türlü im-
kânýn bulunduðu Afet Koordinasyon Merkezi, eðitime ge-
niþ yer veriyor. Bunu en güzel þekilde kanýtlayan etken-
lerden biri "AKOM Týrý". 17 Aðustos Marmara Depre-
mi'nde yaþanan acýlarýn ve tedbirsizliklerin unutmamasý
için Ýstanbul'un deðiþik ilçelerinde, halkýn bilinçlendiril-
mesi için hizmet veriyor. Bu da Ýstanbul Büyükþehir Be-
lediyesi'nin depreme hazýrlýklý olmak için eðitime verdiði
önemi gösteriyor. AKOM bu kapsamda sadece halkýn ya-
ný sýra belediye çalýþanlarýný da bilinçlendiriyor. 

LLoojjiissttiikk  DDeesstteekk  MMeerrkkeezzii

Avrupa ve Ortadoðu'nun en büyük Lojistik Destek Merke-
zi de yine Ýstanbul’da, 1.5 yýl gibi kýsa bir sürede hazýr ha-
le getirildi. Bu merkez, afet sýrasýnda gerekli olacak lojis-
tik desteði tek çatý altýnda topladý. Halkalý Þehir Parký
içinde inþa edilen Lojistik Destek Merkezi, Ýstanbul Bü-
yükþehir Belediyesi'nin hizmet birimleri ile araç ve gereç-
lerinin çeþitli semtlere daðýlmasýndan oluþan israf ve za-
man kaybýný önlemek amacýyla hayata geçirildi. Bu mer-

kez sayesinde olaðanüstü durumlarda Ýstanbul genelinde
ihtiyaç duyulan yiyecek, içecek, battaniye, çadýr gibi acil
sosyal talepleri karþýlayacak.

DDeepprreemm  MMaasstteerr  PPllaannýý

AKOM'un deprem hazýrlýklarý kapsamýnda devam ettirdi-
ði bir diðer uygulama ise "Deprem Master Planý". Deprem
Master Planý'nda Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri
(ÝTÜ, ODTÜ, YTÜ ve Boðaziçi Üniversitesi) ile iþbirliði
halinde olan Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, bina envan-
terinin çýkarýlmasý ve böylelikle Ýstanbul'daki binalarýn
depreme ne kadar dayanýklý olduklarýnýn tespitini amaç-
lýyor. Ýstanbul Deprem Master Planý çerçevesinde gerçek-
leþtirilen çalýþmalar sadece mevcut durumun tespiti ve
teknik çalýþmalarý içermiyor. Ýdari çalýþmalar, hukuki ça-
lýþmalar, imar uygulamalarý, eðitim çalýþmalarý, risk yö-
netimi ve afet yönetimi proje kapsamýnda yer alan diðer
temalar. Yeni yerleþim alanlarý bularak, güçlendirilmesi
gereken binalarýn tespiti ile bir ön çalýþma yapýlýyor. Ay-
rýca, afet sonrasý insanlarýn gýda ve saðlýk ihtiyaçlarýný gi-
dermek de bu planýn içerisinde yer alýyor. Unutulmayan
baþka bir þey ise, deprem sonrasý, maðdurlara verilecek
psikolojik destek. 

Acil Yardým Cankurtarma Müdürlüðü tarafýndan organi-
zasyonu yapýlan bu uygulama ile biri Avrupa yakasýnda di-
ðeri Anadolu yakasýnda olmak üzere iki ayrý depo oluþtu-
ruldu ve malzemeler buralara konuldu. Hedeflenen, olasý
bir deprem esnasýnda ihtiyaçlara anýnda cevap verebilmek.
Günde 2 bin kiþiye yemek verebilecek kapasitede seyyar
mutfaklar, 25 bin adet gýda paketi ve doðalgaz kesilmesi
halinde üretimin aksamamasý için LPG ile 1 hafta çalýþabi-

lecek bir sistem, Ýstanbul Büyük-
þehir Belediyesi'nin depreme ne
kadar hazýrlýklý olduðunun sadece
küçük birer göstergesi. Öte yandan
kriz esnasýnda ilk müdahalede
kullanýlmak üzere 2 bin 500 adet
acil saðlýk seti oluþturuldu. 

AAlltteerrnnaattiiff  UUllaaþþýýmm  YYoollllaarrýý

Deprem esnasýnda meydana ge-
len en önemli sorunlardan biridir
ulaþýmda yaþanan olumsuzluklar.
Bunun bilincinde olan ve çalýþ-
malarýna bu yönde de hýz veren
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi,
"Alternatif Ulaþým Yollarý" projesi
de hazýrladý. Aþýrý kar ve yaðmur
durumlarý için de hayata geçirile-
bilecek olan Alternatif Ulaþým
Yollarý planý ile Ýstanbul dâhilin-
de kritik durumda olan 39 adet
yolun geniþletilmesi ve bakýmý
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Geçtiðimiz aylarda açýlan
Lojistik Destek Merkezi ile
afet sýrasýnda gerekli olacak
lojistik destek tek çatý
altýnda toplanmýþ oldu.
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gerçekleþtirildi. 

Üniversiteler ile sürekli iþbirliði içerisinde olan Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesi'nin bu kapsamda yapmýþ olduðu
bir diðer çalýþma Ýstanbul'un yangýn riski haritasýnýn çý-
kartýlmasý oldu. Son 10 yýlýn yangýn bilgileri çýkartýlarak
yangýn analizi yapýldý ve bunun yazýlýmý gerçekleþtirildi.
Bir diðer adým ise yemek yenecek mekânlarýnýn sayýca ar-
týrýlmasý oldu. 

Olasý bir afet esnasýnda ortaya çýkabilecek en büyük so-
runlardan birinin, hayatýný kaybedenlerin konulacaðý so-
ðuk hava depolarý olduðu düþüncesi ile Ýstanbul Büyükþe-
hir Belediyesi'nin gerekli çalýþmalarýný bu alanda da yo-
ðunlaþtýrdýðýný görmekteyiz. Ýstanbul'un belli yerlerine
buz pisti ve buz fabrikalarýnýn yapýlmasý için çalýþmalar
devam ediyor. 

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi sadece üniversiteler ile iþ-
birliði içerisinde deðil. Sivil toplum örgütleri ile her an
olabilecek bir depreme karþýn hizmetlerin en iyi þekilde
sunulmasý için çeþitli toplantýlar düzenleyerek ortaklaþa
bir yönlendirme çalýþmasý da yapýlýyor. Belediyenin TÜ-
BÝTAK-MAM ile yapmýþ olduðu gýda alýmý anlaþmasý ile
özelliðini 10 gün süre ile koruyabilen ve bayatlamayan
ekmekler depremzedeler için hazýr.

MMiikkrroo  BBööllggeelleemmee  PPrroojjeessii

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yürütülen ça-
lýþmalar sadece AKOM ile sýnýrlý deðil. Bu oluþumlardan
bir tanesi Zemin ve Deprem Ýnceleme Müdürlüðü. 1998
yýlýnda çalýþmalarýna baþlamýþ olan Zemin ve Deprem Ýn-
celeme Müdürlüðü, deprem tehdidi altýndaki Ýstanbul'un
geliþmesi ve depremin etkilerinin en aza
indirgenmesi amacý ile birçok projeyi ha-
yata geçiriyor. Bu projelerden biri "Mikro
Bölgeleme Projesi". Ýstanbul Büyükþehir
Belediyesi'nin Japon Uluslararasý Ýþbirliði
Ajansý (JICA) ile ortaklaþa yürüttüðü bu
proje ile, Ýstanbul'u etkileyebilecek olasý
bir depremin alt ve üst yapýya yapacaðý
etkileri mahalle bazýnda ortaya koymak
hedefleniyor. Böylece bu proje ile birlikte
olasý bir depremde Ýstanbul'un ne durum-
da olacaðý gözler önüne serilecek ve bu
sayede alýnacak önlemler en iyi þekilde
tasarlanabilecek. 

KKeenntt  JJeeoolloojjiissii  vvee  YYeerrlleeþþiimmee  UUyy-
gguunnlluukk  PPrroojjeessii

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýn-
dan gerçekleþtirilen bir diðer proje ise
"Kent Jeolojisi ve Yerleþime Uygunluk
Projesi." Ýstanbul'un zemin yapýsýnýn or-
taya konulmasý amacý ile yapýlan bu pro-

je çerçevesinde Ýstanbul'da saðlýklý bir planlamanýn yapýl-
masý amaçlanýyor. Bölgenin deprem riski ve jeolojik özel-
liklerine uygun bir planlamanýn yapýlmasý için ortaya ko-
nulmuþ bu proje, depremle birlikte oluþabilecek can ve
mal kaybýnýn en aza indirgenmesinde önemli bir rol oy-
nuyor.

10 milyonu aþkýn nüfusun yaþadýðý bu önemli þehir için
hazýrlanan bir diðer proje ise; "Zemin Bilgi Bankasý Proje-
si". Bu proje laboratuar bilgilerinin depolanmasýný saðlý-
yor. Ýlçe belediyeleri, ÝSKÝ, ÝGDAÞ, karayollarý ve Ulaþým
A.Þ gibi kuruluþlarýn yapmýþ olduðu birçok çalýþmanýn
bu proje ile birlikte sanal ortamda düzenlenmesi ve bir
bilgi bankasýnýn oluþturulmasý saðlandý. 

TÜBÝTAK ile iþbirliði içerisinde gerçekleþtirilen bir diðer
proje ise "Deprem Ýzleme Projesi". Uygulamaya konulan
bu proje ile birlikte 8 adet deprem izleme istasyonu kuru-
larak (Karacaköy, Silivri, Beykoz, Tuzla, Darlýk, Büyüka-
da, Armutlu ve Büyükçekmece istasyonlarý) Ýstanbul'da
deprem aktivitesinin izlenmesi hedefleniyor. Böylece Ýs-
tanbul'da ki faylarýn hareketliliði hakkýnda anýnda bilgi
sahibi olunabiliyor. 

AAddaappaazzaarrýý  yyeenniiddeenn  ppllaannllaannýýyyoorr
Adapazarý, Kocaeli ile birlikte Marmara Depremi'nde en
büyük yarayý alan illerimizden. Bu þiddetli depremde 24
bin 721 konut, 5 bin 92 iþyeri yýkýldý veya aðýr hasar gör-
mesi nedeniyle çökertildi. 18 bin 765 konut, 3 bin 648 iþ-
yeri de orta hasar gördü.

Yýllardýr irili ufaklý birçok depremin yaþandýðý Adapaza-
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rý, olasý bir depreme karþý hazýrlýklarýný en iyi þekilde
sürdüren belediyelerden birisi. 1.dereceden deprem böl-
gesinde yer alan Sakarya, geçmiþten günümüze yaþa-
nanlardan çok iyi ders çýkarmayý bilmiþ. Gerek alt yapý
hizmetleri, gerek yeni kurulan yerleþim bölgesi, gerek
binalardaki kat sayýlarýna getirilen sýnýrlamalar ve ara-
ma-kurtarma ekibiyle tüm Sakaryalýlar'ýn huzurunu sað-
lamayý baþarmýþ bir belediye Adapazarý Büyükþehir Be-
lediyesi.

Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Duran tarafýndan yýl-
lar önce yaptýrýlan zemin etütlerinde yerleþim için en uy-
gun alan olarak belirlenen Camili, Korucuk ve Kara-
man'da güvenli konutlar yükseliyor. Þu an 60 bin kiþinin
yaþadýðý bu yerde, rakamýn gelecek yýllarda 100 bine çýk-
masý planlanýyor.

HHaassaarrllýý  bbiinnaallaarr  yyýýkkýýllýýyyoorr

Sakarya'da depreme hazýrlýk çalýþmalarý arasýnda hasar
tesbit edilen ve çeþitli nedenlerle daha önceleri yýktýrýla-
mayan çok katlý aðýr hasarlý binalarýn geri kalanýnýn da yý-
kýmýna devam ediliyor. Hatta Sakarya eski Valisi Nuri
Okutan, yeni görev yeri Trabzon'a gitmeden önce yaptýðý
son konuþmasýnda bu konunun hassasiyetine dikkat çe-
kerek: "Depremi geçirmiþ ve hala ayakta olan çok katlý bi-
nalar risk teþkil ediyor. Þu anda kentte iki kattan fazla bi-
na yapýlmýyor. Adapazarý fay hattý üzerinde. Toprak yapý-
sý da çok katlý binaya uygun deðil. 7 katlýlarýn kat alýmýy-
la 3 kata indirilmesi lazým. Aksi takdirde bu büyük bir

risk. Boya ve badana ile makyajlanan binalarýn da boþal-
týlmasý lazým.'' demiþti. Bu cümleye bakýldýðýnda deprem-
le mücadelenin sadece belediyeler bazýnda deðil, vatan-
daþlarýn kendi duyarlýlýðýyla da saðlanabileceði bir ger-
çek. Çünkü hasarlanan binalarý, çeþitli yamalarla saðlam-
mýþ gibi gösteren ev sahipleri, bu konuda belediyeyi de
yanýltabiliyor. 

Afet sýrasýnda ve afet sonrasýnda en önemli görevlerden
biri söz konusu þehrin Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý'na düþü-
yor. Adapazarý Büyükþehir Belediyesi bu alanda yapýlan
yenilikler ile olasý bir deprem esnasýnda zararlarýn en aza
indirgenmesi konusunda önemli adýmlar atmýþ. Ýtfaiye
Daire Baþkanlýðý bünyesindeki kurtarma timinin yerin 14
metre altýný görebilen hassas kameralara ve tonlarca aðýr-
lýðýnda ki beton yýðýnlarýný kaldýrabilen hava yastýklarýna
sahip olmasý, Adapazarý'ný "En Donanýmlý Kurtarma Eki-
bi"ne sahip belediye haline getirdi. Öyle ki Adapazarý Bü-
yükþehir Belediyesi yurdun dört bir köþesine bu alanda
eðitimler veriyor.

1100  bbiinn  ““aaffeett  ggöönnüüllllüü””ssüü  eeððiittiillddii

Adapazarý Büyükþehir Belediyesi deprem hazýrlýk aþama-
sýnda eðitime de büyük önem veriyor. Adapazarý Büyük-
þehir Belediyesi önderliðinde halk bilinçlendirildi ve
2006 yýlýnda 10 bin afet gönüllüsü eðitildi. Ýtfaiye Teþki-
latý’nýn yaþanan büyük depremden sonra yenilenmesiyle
kurulan Afet Koordinasyon Merkezi de depreme hazýrlýk
çalýþmalarýnda atýlan önemli bir adým oldu. 

Adapazarý Büyükþehir
Belediyesi itfaiye ekip-
leri, arama-kurtarma
alanýnda bir marka
haline geldi. Öyle ki,
yurdun dört bir yanýn-
dan gelen arama-kur-
tarma ekiplerine
eðitim verebiliyorlar.
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KKooccaaeellii  BBüüyyüükkþþeehhiirr  BBeelleeddiiyyeessii,,
TTÜÜBBÝÝTTAAKK  MMAAMM  iillee  oorrttaakk  
ççaallýýþþmmaallaarr  yyaappýýyyoorr

17 Aðustos 1999 Marmara depreminin yýkýcý etkileri tüm
Marmara'yý derinden etkiledi. Ama en aðýr kayýplar dep-
rem merkezi Gölcük'ün ili Kocaeli'nde oldu. Deprem ya-
ralarýný bugün hala  sarmaya çalýþan Kocaeli'nde 35 bin
845 konut yerlebir oldu veya aðýr hasar gördüðü için yet-
kililer tarafýndan yýkýldý. 41 bin 100 konut orta derecede
hasar gördü. Bu binalardan yarýya yakýnýnýn onarýmý ya-
pýldý. Yine bölgede 5 bin 478 iþyeri yýkýldý, 5 bin 861 iþ-
yeri de orta derecede hasar gördü.

Kentsel dönüþüm için saðlam zeminin önemli olduðunu
düþünen Kocaeli Büyükþehir Belediyesi çalýþmalarýný bu
yönde yoðunlaþtýrýyor. Zemin araþtýrmalarýna aðýrlýk ve-
ren Büyükþehir Belediyesi, bu yöndeki çalýþmalarýný Ko-
caeli Üniversitesi ve TÜBÝTAK MAM ile ortaklaþa devam
ettiriyor. TÜBÝTAK MAM'la yapýlan çalýþmalar Türki-
ye'de ilk olma özelliðini de taþýyor. Çünkü ilk defa bir ilin
zemin sýnýf haritasý çýkarýlýyor. Kocaeli Ýçin Zemin Sýnýf-
landýrmasý ve Sismik Tehlike
Deðerlendirme Projesi adýný ta-
þýyan projeyle olasý bir deprem-
de en çok nerelerin zarar görebi-
leceði ya da en az tehlikenin
hangi bölgelerde olacaðý gibi so-
nuçlara varýlmasý hedefleniyor.
Bu sayede ortaya çýkarýlacak çe-
þitli senaryolara karþý tedbirler
alýnarak, yeni yerleþim ya da ya-
týrýmlarýn bu haritaya göre ya-
pýlmasý ve Büyükþehir Belediye-
si'nin AFKOM projesi için de
altlýk oluþturmasý saðlanacak.
Bu proje paralelinde de bir yan-
dan da depreme dayalý 20 bin
konut inþa ediliyor. 5 yýlda bu
hedefe ulaþmayý planlayan Ko-
caeli Büyükþehir Belediyesi,
halkýn deprem tehlikesi karþý-
sýnda huzur içinde yaþamasýný
hedefliyor.

AAffeett  kkaaççýýþþ  yyoolluu  iinnþþaa  
eeddiilliiyyoorr

Teçhizat alýmlarý ve her sene yi-
nelenen tatbikatlarla depreme
hazýr bir görüntü çizen Kocae-
li'nde, Büyükþehir Belediyesi ta-

rafýndan baþlatýlan ilköðretim okullarýna yönelik deprem
eðitimi de tüm hýzýyla sürüyor. Daha çok belde ve köyler-
de gerçekleþtirilen eðitimlerde, minik beyinlere depremle
ilgili bilgiler veriliyor, deprem anýnda yapýlacaklar anlatý-
lýyor, akýllardaki sorular yanýtlanýyor. Eðitimin ardýndan
ise 6 ve 7. sýnýf öðrencilerine deprem kitapçýðý daðýtýlýyor.
Zemin ve Deprem Ýnceleme Þube Müdürlüðü teknik per-
soneli tarafýndan verilen eðitimler teknolojinin de her
olanaklarýndan yararlanmasýný olanak saðlýyor. Kocaeli
Büyükþehir Belediyesi'nin koordine ettiði depreme iliþkin
seminerler ise Büyükþehir Belediyesi'nin eðitime verdiði
önemi bir kez daha kanýtlar nitelikte.

Afet Koordinasyon Merkezi çalýþmalarý kapsamýnda bir-
çok proje hazýrlayan Kocaeli Büyükþehir Belediyesi, her-
hangi bir afet esnasýnda sanayi kuruluþlarý çevresinde
oturanlarýn oradan hýzla uzaklaþmasýný saðlamak amacýy-
la "afet kaçýþ yolu" inþa ediyor. Sanayi kuruluþlarýnýn ol-
dukça fazla olduðu Kocaeli'nde, hazýrlanan bu proje de
atýlan en önemli adýmlardan biri þüphesiz. Çünkü
1999'daki depremin ardýndan Türkiye'nin en önemli sa-
nayi kuruluþlarýndan biri olan TÜPRAÞ'ta çýkan yangýn,
benzeri felaketlerin yaþanabileceðinin en açýk göstergesi
olmuþtu.

Marmara Depremi sonrasýnda yaþa-
nan Tüpraþ yangýnýyla, baþka bir fela-
ketin eþiðinden dönen Kocaeli'nde,
benzeri olaylar yaþanmamasý adýna
"afet kaçýþ yolu" inþa ediliyor. 
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Ýstanbul, zengin doðal ve kültürel çevresi korunduðu ölçüde, bir dünya kenti olacaktýr.
Geliþmiþ ülkelerin kentlerinde, planlarýn temel amacý yaþanabilir bir kentsel çevre yarat-
maktýr. Bu amaç Ýstanbul için daha çok geçerlidir. Çünkü Ýstanbul, eþsiz doðal güzellikleri
yanýnda, deðiþik medeniyetlerin ve inançlarýn zengin kültür deðerlerini yaþatan bir kent, bir
açýk hava müzesidir. Doðal ve kültürel çevrenin korunmasý konusundaki ilkeler, kentin
bütün iþlevleri ve hizmet projelerine entegre edilmeli; kentin geliþmesi, çevrenin bozulmasý
pahasýna olmamalýdýr.

Geliþmiþ ülkelerin kentlerinde, planlarýn temel ama-
cý yaþanabilir bir kentsel çevre yaratmaktýr. Bu
amaç Ýstanbul için çok daha geçerlidir. Çünkü Ýs-

tanbul, eþsiz doðal güzellikleri yanýnda, deðiþik medeni-
yetlerin ve inançlarýn zengin kültür deðerlerini yaþatan
bir kent, bir açýk hava müzesidir. Doðal ve kültürel çevre-
nin korunmasý konusundaki ilkeler, kentin bütün iþlevle-

ri ve hizmet projelerine entegre edilmeli, kentin geliþme-
si, çevrenin bozulmasý pahasýna olmamalýdýr.

Ýstanbul Metropolü'nün geliþme yönlerinin batý ve doðu
kanatlara doðru yönlendirilmesi ve mekânsal büyümesi-
nin de, ana-merkezin (MÝA - Merkezi Ýþ Alaný) sýçrama
odaklarý olarak tanýmlanabilecek alt-merkezleri içeren
doðrusal bir modele dayandýrýlarak desantralizasyonu,

Metropoliten
Ýstanbul  Çevre
Düzeni  Planý
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Büyükþehir Belediye Meclisi tarafýndan 14.07.2006
tarihinde onaylanan Ýstanbul Ýl Çevre Düzeni Planý
ile benimsenmiþtir.

Ýstanbul'un mekânsal geliþiminde belirleyiciliði olan
arazi kullaným kararlarýnýn stratejik deðerlendirme-
leri ile birlikte ele alýndýðý ve bu kararlarýn Çevre
Düzeni Planý sonrasýnda Nazým Ýmar Planý sürecin-
de detaylandýrýlabileceði planlama alt-bölgeleri,

AAvvrruuppaa  YYaakkaassýý''nnddaa;;

1. Zeytinburnu-Tarihi Yarýmada ve Ayazaða Ekseni,

2. Küçükçekmece Gölü-Zeytinburnu Arasý,

3. Göller Arasý: Büyükçekmece Gölü ile  Küçükçek-
mece Gölü Arasý,

4. Batý Koridoru,

AAnnaaddoolluu  YYaakkaassýý''nnddaa  iissee,,

1. Kadýköy-Üsküdar,

2. Kartal-Pendik-Tuzla olarak ele alýnabilir.

AAvvrruuppaa  YYaakkaassýý

 ZZeeyyttiinnbbuurrnnuu-TTaarriihhii  YYaarrýýmmaaddaa  vvee  AAyyaazzaaððaa  EEkksseennii

Bu alt-bölge, Ýstanbul'un en temel sorunu olan tek
merkezli iþleyiþinin yer aldýðý alan olup, Zeytinbur-
nu, Eminönü, Karaköy, Beyoðlu ve Büyükdere Cad-
desi'nden baþlayarak; Boðaziçi Köprüleri inþaasý
sonrasýnda Beþiktaþ üzerinden Boðaz'ýn kuzeyine
Zincirlikuyu, Maslak ve Ayazaða'ya uzanmaktadýr.
Anadolu Yakasý'nda güçlü bir merkezin geliþmemiþ
olmasý ve iþyeri-konut daðýlýmlarýnýn iki yaka ara-
sýndaki dengesizliði, kentin ulaþým sorununun da
nedenini oluþturmaktadýr. 

Ýstanbul'un küresel düzeyde rekabet edebilir bir ya-
pýya ulaþmasý, sanayi aðýrlýklý metropoliten karakte-
rini dönüþtürmesine ve hizmetler sektörünün nite-
likli bir geliþme seyri göstermesine baðlýdýr. Tarihi
Yarýmada ve MÝA'nýn çeperlerindeki üretim alanlarý-
nýn; öncelikle eðitim, kültür endüstrileri, hizmet sektö-
rü yerleþkeleri için potansiyel yatýrým alaný olarak ele
alýnmasý Plan çerçevesinde hedeflenmektedir. 

Bu baðlamda; Kâðýthane ve Alibeyköy, dönüþüm sü-
recine girebilecek sanayi alanlarýyla kuzeye geliþme
eðilimi gösteren MÝA iþlevlerini batýya yönlendir-
mek üzere düþünülmüþtür. 

Baþta Gaziosmanpaþa, Güngören ve Bayrampaþa Ýl-
çeleri'nin günlük ihtiyaçlarýnýn Tarihi Yarýmada'nýn
dýþýndan ve batýda geliþtirilmesi hedeflenen alt-mer-
kezler sistemi tarafýndan karþýlanmasý gerekmekte
olup, bu durum Plan'da öngörüldüðü üzere MÝA fa-
aliyetlerinin kademeli olarak batýya kaydýrýlmasý he-

defi ile de örtüþmektedir.

KKüüççüükkççeekkmmeeccee  GGööllüü-ZZeeyyttiinnbbuurrnnuu  AArraassýý

Küçükçekmece Gölü ile Tarihi Yarýmada arasýnda
Atatürk Havalimaný, Ýkitelli Sanayi Bölgesi ve Yeni-
bosna Yolu'nun oluþturduðu eksende yer almakta
olup, bu eksen ile Bayrampaþa Sanayi Alaný arasýn-
da yüksek yoðunluklu yapý stoku bulunmaktadýr.
Ýkitelli Sanayi Bölgesi'nin sýhhileþtirilmesi ve kade-
meli olarak hizmet sektörüne yönlendirilmesi ve
Metropol'ün çok merkezliliðe kavuþmasýna hizmet
etmek üzere, Ýkitelli'de bir alt-merkezin geliþmesine
imkân verecek raylý sistem önerileri Plan'da yer al-
maktadýr. Ayrýca Esenler, Baðcýlar, Bahçelivler, Ga-
ziosmanpaþa, Güngören ve Bayrampaþa Ýlçeleri'nin
oluþturduðu yerleþme sisteminin hem mekânsal,
hem sosyal, hem de ekonomik rehabilitasyon süreci-
ne girmesi gereði vurgulanmaktadýr.

Önerilen ulaþým þemasý ile söz konusu alt-bölgenin,
mevcut MÝA ile iliþkisi kurulmakta, havaalaný ve sa-
hil üzerinden Metropol'ün tümüyle iþlevsel ente-
grasyonu saðlanmakta, doðu-batý yönündeki demir-
yolu hattýna Halkalý, Küçükçekmece, Bakýrköy ve
Kazlýçeþme olmak üzere 4 farklý noktada baðlantý ya-
parak, tüm Metropol'e hitap eden alt-merkezlerin ge-
liþmesine hizmet etmesi öngörülmektedir. Bu alt-
bölgenin doðusunu tanýmlayan Zeytinburnu Ýlçesi
ise, ulaþým aðýnýn düðüm ve aktarma noktasý olma
özelliði taþýmaktadýr. Böylelikle, metropoliten dü-
zeyde bir alt-merkez niteliði gösteren Bakýrköy'ün,
bu iþlevini yerine getirebilmesi için tamamlayýcý ni-
telik taþýyan yeni mekânsal organizasyonlarýn kentin
batýsýnda geliþtirilmesi olanaðý oluþturulmak isten-
mektedir.

Ayrýca, merkezi iþlevlerin Haliç'in kuzeyinden, Ka-
ðýthane üzerinden önerilen raylý sistemler yardý-
mýyla batýya kaydýrýlmasý ve ardýndan; güneye Bay-
rampaþa Sanayi Alaný'nýn dönüþümüne de katký ve-
recek þekilde yönlendirilerek, Kazlýçeþme'de ana
demiryolu ve denizyolu sistemine baðlanmasý he-
deflenmektedir.

GGöölllleerr  AArraassýý::  BBüüyyüükkççeekkmmeeccee  GGööllüü  iillee  KKüüççüükkççeekk-
mmeeccee  GGööllüü  AArraassýý

Büyük ve Küçükçekmece Gölleri arasýnda yer alan
ve Sazlýdere Havzasý'ný da içeren bu coðrafya, Ýstan-
bul'un büyük ölçekli sanayi yatýrým taleplerinin ve
yerleþme baskýsýnýn oldukça yoðun olduðu bir böl-
gedir. 

Planla, Kýraç sanayi alanlarýndaki mevcut üretim alt-
yapýsýnýn niteliðinin artýrýlmasý; Hadýmköy'ün ise lo-
jistik sektörlerde uzmanlaþmasý ve metropoliten öl-



çekte üretim sonrasý yük hareketlerinin yönlendiril-
mesine imkân verecek altyapý tesisleri ile iþlevlendi-
rilmesi hedeflenmektedir. Marmaray Projesi ile hat
iyileþtirilmesi ve kapasite artýrýmýna konu olan de-
miryolu ulaþýmýnda Ispartakule'nin yük ve yolcu ak-
tarma merkezi olarak bir ana istasyon özelliði kazan-
masý ve Hadýmköy'de öngörülen lojistik faaliyetleri-
nin Metropoliten Alan'daki karayolu ulaþým þebeke-
sinden ayrýþtýrýlarak; demiryolu ve raylý sisteme
yönlendirilmesi amaçlanmaktadýr.

Ýstanbul Metropolü'nün batýda Silivri'ye doðru uzan-
týsý üzerinde bulunan Batý Koridoru'nun geliþimi, Ýs-
tanbul'un Büyükçekmece ve Küçükçekmece Havza-
larý ile kuzeydeki orman alanlarýna olan kentsel ge-
liþme baskýsýnýn bertaraf edilmesine hizmet etmek
üzere planlanmaktadýr. Diðer taraftan, Ýstanbul Bü-
yükþehir Belediyesi sýnýrlarýna 5216 sayýlý Yasa uya-
rýnca yeni dahil olan ilk kademe belediyelerinin imar
planlarýnýn Metropol'e getirmiþ olduðu yeni yerleþim
alanlarý baskýsýnýn önüne geçilmesi gerekmektedir.

BBaattýý  KKoorriiddoorruu

Büyükçekmece Gölü'nün batýsýndaki bu alt-bölge,
Metropol'ün ekonomik faaliyetlerinin iyileþmesine,
niteliðinin yükselerek uluslar arasý rekabet düzeyi-
nin artmasýna hizmet edecek destekleyici ve tamam-
layýcý iþlevlerin yer seçimine konu olacak "Çekim
Merkezi"dir. Bu iþlevlerin baþýnda; geliþen teknoloji-
lerin en üst düzeyde kullanýlabileceði hastaneler,
üniversiteler, teknopark, fuar, rekreasyon ve spor
alanlarý gelmekte olup, bilgi teknolojilerinin gerek-
tirdiði mekânsal organizasyonlara yer verilmektedir.
Bu alt-bölgede; küçük ölçekli, geniþleme alanlarýnýn
sýnýrlandýrýldýðý, nitelikli toplu konut yerleþkelerin-
den oluþan, kendi alt-merkezleri ile birlikte yaþayan
yeni yerleþmelerin kontrollü olarak geliþmesi
Plan'da esas alýnmaktadýr.

Söz konusu alt-bölgenin kuzey kesimlerinin eko-tu-
rizme ve ekolojik faaliyetlere uygun olarak geliþme-
sinin öngörülmesiyle, kullanýmý sýnýrlý ve kontrollü
olan bu faaliyetler sayesinde yerleþim hareketlerinin
deðerli tarým ve yeraltý su kaynaklarýnýn bulunduðu
kuzey kesimlerine yayýlmasýnýn önüne geçilmesi he-
deflenmektedir.

AAnnaaddoolluu  YYaakkaassýý

Hizmet alanlarýnýn Avrupa Yakasý'nda ve tek mer-
kezli bir mekânsal organizasyon içinde yoðunlaþma-
sý, Ýstanbul'un üst ölçekli planlama sürecinin karþý
karþýya kaldýðý en temel açmazdýr. Merkezi faaliyet-
ler Anadolu Yakasý'nda yeterince geliþmemiþ olup,
Kadýköy ise alt-merkez niteliðinin üstüne çýkacak

mekânsal altyapýya sahip deðildir. Anadolu ve Avru-
pa Yakalarý arasýndaki bu farklýlaþma, karayolu aðýr-
lýklý Boðaz geçiþlerinde týkanmalara neden olmakta-
dýr.

Metropol'ün Batý Koridoru'nda olduðu gibi, Doðu Ya-
kasý'nda da kontrollü kullanýmlarýn yer seçimi, mev-
cut üretim deseninin dönüþmesine hizmet edecek
teknolojik ve bilgi altyapýlarýnýn oluþturulmasý, do-
ðal yapýnýn aþýnmasýna neden olacak kentsel geliþ-
melerin önüne geçilmesi açýsýndan Plan öncelikleri
arasýnda yer almaktadýr. 

Bu konuda izlenecek temel planlama ilkesi, raylý sis-
temin doðuda Kurtköy ve Tuzla'ya kadar eriþmesi-
dir. Ayrýca, Marmaray Projesi'nin tamamlanmasýnýn
ardýndan, metropoliten ölçekte yük ve yolcu hare-
ketlerinin yeniden organize edilmesinde önemli bir
aþamanýn kaydedilmesi söz konusudur. Anadolu Ya-
kasý'nýn Avrupa Yakasý ile kuracaðý iþlevsel bütünlü-
ðün, raylý sisteme baðlý ve nitelikli hizmet alanlarý-
nýn bulunduðu alt-merkezlerin geliþmesiyle saðlan-
masý hedeflenmektedir. Uluslararasý taahhütlere
baðlý olarak ülkeler arasý trafik akýþlarý için gerekli
etüdlerin yapýlmasý ve uygulamalarýn gerçekleþtiril-
mesi ise, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi metropoli-
ten plan kararlarý çerçevesinde Merkezi Hükümet'in
tasarrufundadýr. Arzu edilen ise; Ro-Ro ve Ro-La gi-
bi çevreye duyarlý olduðu kadar metropoliten sis-
teme iþlerlik de kazandýran yöntemlere, Merkezi Hü-
kümetçe itibar edilmesi ve Plan'da üretilen çözüm
önerilerinin de bu meyanda dikkate alýnmasýdýr.

Plan'da özellikle transit taþýmacýlýk konusunda; Ýs-
tanbul Metropolü'nün bir durak veya güzergâh ola-
rak kullanýlmasýnýn önlenmesi için, iki kanat uçla-
rýnda lojistik ihtisas bölgeleri baðlantýlý transfer
odaklarý oluþturularak, AB lojistik ve taþýmacýlýk po-
litikalarýna paralel bir yaklaþýmla taþýma sistemleri-
nin entegrasyonu öngörülmektedir. Ýstanbul Metro-
polü üzerine gelebilecek ek lastik tekerlekli ulaþým
araçlarý baskýsýnýn raylý sistemlere ve toplu taþýmacý-
lýða dayandýrýlmýþ çözümlerle önlenmesi Plan'da ön-
görülmektedir. Kent içi trafiði için ise çok merkezli
metropoliten yapýya dönüþümle rahatlatýlarak, do-
ðal, toplumsal ve ekonomik yaþamda sürdürülebilir-
liði güvence altýna alan raylý sistem öncelikli ve de-
niz taþýmacýlýðýnýn etkin olduðu rasyonel çözüm
önerileri getirilmektedir.

KKaaddýýkkööyy-ÜÜsskküüddaarr

Kadýköy'ün Üsküdar ile kuracaðý mekânsal ve iþlev-
sel birlikteliðin Marmaray Projesi'nin tamamlanmasý
sonrasýnda önemi artacaktýr. Haydarpaþa Liman Sa-
hasý'nýn konu olacaðý mekânsal düzenlemeyle olu-
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þan yaklaþým, bu alandaki potansiyelin ticaret, ko-
naklama, kültür ve rekreasyon faaliyetlerini içermek
üzere harekete geçirilmesi ve Kartal için öngörüldü-
ðü üzere, Anadolu Yakasý'nda etkin bir alt merkezin
oluþturulmasýdýr. 

Metropoliten ölçekte yük hareketlerinin ivedilikle
yeniden yapýlandýrýlmasýný gerektirmektedir. Türki-
ye'nin dýþ ticaret hacminin yarýsýnýn karþýlandýðý Ýs-
tanbul Metropoliten Alaný'nda Haydarpaþa Lima-
ný'nýn devre dýþý kalmasý sadece Ýstanbul için deðil,
bölge ve ülke açýsýndan da riskler taþýmaktadýr. 

Batýda Ambarlý Limaný'nýn yükünü paylaþacak des-
tek alt yapýlarýn Gümüþyaka'da geliþtirilmeye baþ-
lanmasý Plan'da öncelik ve önem arz eden konular
olmaktadýr. Bu sürece paralel olarak;  Metropoliten
Alan'da yerleri belirtilen lojistik bölgelerinin ivedi-
likle geliþtirilmesi ve Marmaray Projesi bitimine ka-
dar önerilen raylý sistemin uygulanmasýnda mesafe
kaydedilmesi, belirtilen hedeflere ulaþýlmasý açýsýn-
dan önem kazanmaktadýr. 

KKaarrttaall-PPeennddiikk-TTuuzzllaa

Anadolu Yakasý'na iliþkin makro arazi kullaným ka-
rarlarý Kartal-Pendik-Tuzla alt bölgelerinde þekillen-
mekte olup, buralarda lojistik merkezlerin geliþmesi
Plan'da öngörülmektedir. Ýstanbul'un doðusu ile batý-
sý arasýnda yük hareketlerinin, denizyolu ve raylý sis-
temler üzerinden gerçekleþmesi için mekânsal altya-
pýlarýn geliþtirilmesi izlenmekte olan bir ana ilkedir.

Gebze'deki sanayi tesislerine de hizmet vermek üze-
re önerilen teknopark geliþimi, Ýstanbul'un Doðu Ya-
kasý'nda da uluslar arasý ölçekte rekabet edebilir üre-
tim deseninin oluþmasý açýsýndan önem kazanmak-
tadýr. Kurtköy'deki Sabiha Gökçen Havaalaný'nýn
metropoliten düzeyde hizmet edebilir bir yapýya
ulaþmasý, kentin doðusu ve batýsý arasýnda süreklili-
ði olan bir raylý sisteme entegre olmasý ile mümkün-
dür. Pendik ve Tuzla'da üniversite altyapýlarýnýn ge-
liþmesi, spor ve fuar alanlarýna konu edilmesi, bura-
sýnýn ulaþým ve lojistik faaliyetlerinin bütünleþtiði
bir çekim merkezi kimliðini kazanmasý ve güçlen-
mesi için gerekli görülmektedir. 

Anadolu Yakasý için Çevre Düzeni Planý çerçevesin-
de geliþtirilen diðer bir fiziki geliþme konusu ise,
TEM ve E-5 arasý baðlantý yollarýnýn çeþitlenmesi ile
doðu batý yönünde Maltepe-Kurtköy arasýnda sürek-
liliði olan bir ara yol önerisidir. Önerilen raylý sis-
temin etkinliðini de arttýrabilecek ve sistemler arasý
entegrasyona hizmet edecek bu karayolunun, E-5 ile
TEM arasý yerleþmelerin dönüþüm sürecinde de ana
iþlevlerin ve yatýrýmlarýn konumlandýðý aks olarak
ele alýnmasý hedeflenmektedir.

ÝÝssttaannbbuull  ÇÇeevvrree  DDüüzzeennii  PPllaannýý  vvee  BBööllggee
ÝÝlllleerrii  ÇÇeevvrree  DDüüzzeennii  PPllaannllaarrýý  EEnntteeggrraassyyoonnuu

Bütünleþmiþ yerleþim yapýsý itibarýyla Ýstanbul Met-
ropoliten Alaný kuzey Marmara Denizi sahilleri bo-
yunca batýda Silivri'den doðuda Gebze'ye kadar uza-
nýrken,  gün bazýnda iþgücü, hizmet ve mal akýmý
esas alýnarak tanýmlanan Ýstanbul Metropoliten Böl-
gesi ise batýda Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdað'dan
baþlayarak, doðuda Ýzmit ve güneyde Yalova'ya ka-
dar yayýlmaktadýr. Böylesine bir yoðun iliþkiler yu-
maðý ve karþýlýklý etkileþim sistemi de; doðal olarak,
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ile Marmara Bölge-
sindeki diðer belediyeler arasýnda çok yönlü bir iþ-
birliðinin etkinlikle oluþturulmasý için bariz bir ge-
rekçe arz etmektedir. 

Çevre düzeni planlarýnýn uyumlaþtýrýlmasý amacýna
hizmet etmek üzere merkezi düzeyden bölgesel dü-
zeye yönelik güncel giriþimler arasýnda; Çevre ve Or-
man Bakanlýðý ile yerel aktörler olarak TRAKAB
(Trakya Kalkýnma Birliði), MBBB (Marmara ve Bo-
ðazlarý Belediyeler Birliði) ve Ýstanbul Büyükþehir
Belediyesi'nin iþbirliðine giderek Marmara Bölge-
si'nde yer alan tüm iller arasýndaki sosyal, ekono-
mik, iþlevsel ve fiziksel etkileþimlerin Ýstanbul Met-
ropolü'nün etkileri dikkate alýnarak, Marmara'nýn
Alt-Bölgeleri'nde hazýrlanmýþ veya hazýrlanmakta
olan üst ölçekli planlarýn yönlendirilmesini, Böl-
ge'de yürürlükte bulunan Çevre Düzeni Planlarý ile
1/100.000 ölçekli Ýstanbul Ýl Çevre Düzeni Planý ka-
rarlarýnýn, iþlevsel, mekânsal ve fiziksel olarak uyu-
munu, ekonomisi ve ekolojisi iç içe olan ve birbirle-
rini karþýlýklý etkileyen ve etkilenen alt bölgeler ara-
sýnda plan bütünlüðünü saðlamak üzere plan strate-
jileri, kararlarý ve uygulamalarýn en üst düzeyde be-
lirlenmesi amacýyla Ortak Hizmet Protokolü düzen-
lenmiþtir.

Bu ortak çalýþma protokolünün konularý Marmara ve
Boðazlarý Belediyeler Birliði'nin varlýk felsefesi ve
çalýþma konularýyla doðrudan örtüþmektedir. Bu tür
planlama tartýþmalarýnýn yerel düzeylerden bölgesel
düzeylere taþýnarak planlar arasý bütünlüðün ve tu-
tarlýlýðýn saðlanmasý hizmetlerde verimin ve etkinli-
ðin artýrýlmasý yolunda atýlmýþ uygun adýmlar ola-
caktýr. Dileðimiz, Marmara Bölgesi düzeyinde baþla-
týlan böylesine bir giriþimin ülkenin diðer bölgele-
rinde de yaygýnlaþtýrýlarak bölgelerarasý dengeli kal-
kýnmaya katkýlarýn hýzlandýrýlmasýdýr. Böylesine bir
yaklaþým doðal olarak;  kurulmasý ve yaygýnlaþtýrýl-
masý gündemde olan Bölge Kalkýnma Ajanslarý'nýn
misyonuna yönelik çalýþmalarýn yapýlmasý ve politi-
kalarýn üretilmesi için zemin oluþturacaktýr. 
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Yerel  Geliþime  Yapýlan  Destek:

Örnek  Belediyecilik
Projeleri  Yarýþmasý

Belediyecilik alanýnda yapýlan çalýþmalarý özendirmek ve toplumun geliþimine ortak
olmak amacýyla düzenlenen "Örnek Belediyecilik Projeleri Yarýþmasý" sahiplerini bul-
du. Hayata geçirilen ve toplumsal faydayý amaç edinen projeler, Tüyap 2007 Beledi-
yecilik Fuarý'nda ödüllendirildi. 



Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði'nin misyonu
doðrultusunda, belediyecilik alanýnda yapýlan çalýþmala-
rý özendirmek ve yaygýnlaþmasýný saðlamak amacýyla ha-
yata geçirilen projeler "Örnek Belediyecilik Proje Yarýþ-
masý" ile ödüllendirildi. Çok sayýda belediyenin katýlýmý
ile gerçekleþtirilen proje yarýþmasýnda hedeflenen amaç-
lar doðrultusunda belediyelerin piyasa koþullarý içerisin-
de karþýlaþýlan sorunlarý ne ölçüde çözebilme yetilerine
sahip olduklarý saptandý.

""ÖÖrrnneekk  BBeelleeddiiyyeecciilliikk  PPrroojjeelleerrii  YYaarrýýþþmmaassýý""
MMeerrcceekk  AAllttýýnnddaa

Yenilikçi fikirlerin ve daha önce düþünülmeyeni hayata
geçirmenin önemli olduðu "Örnek Belediyecilik Projele-
ri Yarýþmasý", üç proje ve dört belediye kategorisine ay-
rýldý. Ýyi Yönetim, Çevre ve Altyapý, Sosyal ve Kültürel
Projeler, proje kategorisi alanlarýný oluþtururken; Bü-
yükþehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri ve
belde belediyeleri olmak üzere idari ayrýmlar yapýldý.

Yarýþma kapsamýnda, yönetim alanýnda yarýþmaya gire-
cek olan projelerden istenilen belediye çalýþanlarýnýn
daha etkin nasýl çalýþabileceðine yönelik sorunlarý çözü-
müne odaklý projeler üretmeleri oldu. Çevre ve Altyapý
projeleri alanýnda çalýþacak olan belediyelerden ise be-
lediye sýnýrlarý içerisinde olan ve halkýn yaþamýný aksa-

tan bir altyapý sorununun nasýl çözüleceðine iliþkin ce-
vaplar istendi. Çevre ve Altyapý projesi bir taraftan kent-
sel altyapý projelerini kapsarken, diðer taraftan halkýn
çevre bilincinin artýrýlmasýna yönelik projeleri ele aldý.
Son kategori olan Sosyal ve Kültürel projelerin ise sos-
yal ve kültürel alanda belediye sýnýrlarý içerisinde yaþa-
yan halkýn geliþmesini, kültür paydasý içinde yer alma-
sýný ve sosyal hayatýn geliþmesine katký saðlayacak pro-
jeler olmasý istendi. 

Yarýþma dahilinde engelliler de unutulmadý. Sosyal ve
Kültürel projeler kapsamýnda saðlýk ve eðitim alanýnda
engellilere yönelik projeler de yarýþmada kýyasýya reka-
bet etti.

TTüüyyaapp  22000077  BBeelleeddiiyyeecciilliikk  FFuuaarrýý''nnddaa  EEnn  ÝÝyyii
PPrroojjeelleerr  ÖÖddüülllleennddiirriillddii

Dereceye giren projelerin TÜYAP 2007 Belediyecilik Fu-
arý'nda sergilenmesi ve proje sahibi belediyelere ödüller
verilmesi ise atýlan bir diðer adým oldu. Her belediye ka-
tegorisinin ayrý ayrý deðerlendirilerek ödüllendirildiði ya-
rýþmada birincilik alan proje sahipleri MBBB tarafýndan
organize edilen kýtalararasý, uluslar arasý ve ulusal teknik
gezilere katýlma hakkýna sahip oldu.

Yarýþma kapsamýnda birincilik alan projelere kýtalararasý

BÝRLÝK 2007/129



(A.B.D., Çin, Japonya vb.) düzenlenecek teknik inceleme
gezisine ücretsiz katýlma hakký, ikincilik alan projelere
Avrupa, Orta Doðu ve Batý Avrupa Ülkeleri, Balkanlar,
Rusya, Kafkaslar vb. teknik inceleme gezilerine ücretsiz
katýlým hakký, üçüncü olan projelere ise yurt içi teknik in-
celeme programlarýna ücretsiz katýlým hakký verildi.

Baþvurunun zamanýnda ve tam olarak yapýlýp yapýlmadý-
ðý, yenilikçi fikirleri benimseyip benimsemediði gibi kri-
terlerin seçim öncesi göz önüne alýndýðý proje yarýþmasýn-
da deðerlendirilmeler, yerel yönetimler alanýnda uzman
jüri üyeleri tarafýndan gerçekleþtirildi. Jüriler ise belediye
seçiminde belli temel kriterler üzerinde durdular. Bu kri-
terlerden en önemlisi söz konusu projenin uygulamaya
geçip geçmediði oldu. Bir çok projenin uygulamaya geçi-
þi gerçekleþmediði için yarýþmaya dahil edilmediði sap-
tandý. 

"Örnek Belediyecilik Projesi Yarýþmasý" çok sayýda beledi-
yenin katýlýmý ile gerçekleþmesi bakýmýndan önemli bir
yere sahip. Böylece farklý mekanlardan farklý kültür yapý-
larýndan bir çok belediyenin bir araya gelmesi saðlanarak
özgün, farklý, gün yüzüne çýkmamýþ projelerin desteklen-
mesi saðlandý. 

SSoossyyaall  vvee  KKüüllttüürreell  PPrroojjee  AAllaannýýnnddaa,,  ""SSeevvggii
MMaarrkkeett""  PPrroojjeessii  YYýýllddýýrrýýmm  BBeelleeddiiyyeessii''nnee  
BBiirriinncciilliikk  GGeettiirrddii!!

Bursa Yýldýrým Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilki gerçek-
leþtirerek uygulamaya koymuþ olduðu "Sevgi Market"
projesi bir yandan yardýma muhtaç vatandaþlarýn istedik-
leri ürünü hiçbir ücret ödemeden almasýný saðlarken bir
yandan da Yýldýrým Belediyesi'ne Sosyal ve Kültürel Pro-
jeler alanýnda ilçe belediyeler nazarýnda birincilik getirdi. 

Herhangi bir geliri olmayan ve kendisine bakacak kimse-
si olmayan, çalýþma gücünden yoksun bireylerin daha iyi
bir þekilde beslenebilmeleri ve yapýlan yardýmlardan
daha iyi bir þekilde yararlanabilmeleri için oluþturulan
"Sevgi Market" projesi sayesinde, insanlar rencide olma-
dan istedikleri ihtiyaçlarýna sahip olabiliyorlar. Proje
kapsamýnda belediyenin ihtiyaç sahiplerine verdiði "Akýl-

lý Kart" ile birlikte bireylerin kartlarýndaki kiþilik bilgileri
tanýnýyor ve ihtiyaçlarý doðrultusunda vatandaþlara üc-
retsiz verilecek hizmetin limiti belirleniyor. Böylece hem
yapýlan yardým hem de diðer hizmetler denetim altýnda
tutulmuþ oluyor. 

Yýldýrým Belediyesi'nin projelendirdiði bu çaðdaþ uygula-
ma ile daha önce çok sýk rastlanýlan sahneler tarih oluyor.
Ýhtiyaç sahibi vatandaþa yapýlan poþetli yardým uygula-
masýnda çýkan aksaklýklar, vatandaþlarýn ezilme tehlikesi
geçirmesiyle sonlanan yardým uygulamalarý yerine "Sevgi
Market" ile ihtiyaç sahipleri kendilerine gerekli olan
malzemeleri en rahat þekilde temin edebiliyor. Bu sayede
israfýn önlenmesi, sosyal adaleti saðlama ve mal ve hiz-
metleri rencide etmeden daðýtma gibi önemli ayrýntýlar da
dikkate alýnmýþ oluyor.

Þu anda ise Yýldýrým Belediyesi Sevgi Market Projesi'ni
daha da büyüterek, hizmet ve ürün aðýný daha da geniþ-
leterek bir de Sevgi Maðazasý açýlmasý saðlandý. Bu yeni
süreçte insanlarýn sadece gýda ihtiyaçlarý deðil kýrtasiye
ve mobil eþyasýna kadar pek çok ihtiyaçlarý da Yýldýrým
Belediyesi tarafýndan karþýlanýyor.

Yýldýrým ilçesini çaðdaþ bir kent yapma yolunda hýzla
ilerleyen Yýldýrým Belediyesi projesiyle almýþ olduðu bu
ödül ile haklý bir gurur yaþýyor. Yýldýrým Belediyesi tara-
fýndan bugün hala devam ettirilen projeye Türkiye'nin çe-
þitli yerlerinden de destek geliyor. "Sessiz yardým" adý al-
týnda gönüllü ekipleri ile sürekli erzak daðýtýmý yapan
Yýldýrým Belediyesi sosyal ve kültürel proje alanýnda bi-
rinciliði elde etmenin haklý gururunu yaþýyor. 

ÇÇeevvrree  vvee  AAllttyyaappýý  PPrroojjeelleerrii  DDaallýýnnddaa,,  GGaazziiooss-
mmaannppaaþþaa  BBeelleeddiiyyeessii  ""TTeemmaallýý  PPaarrkkllaarr  PPrroojjeessii""

Çevre ve Altyapý projeleri dalýnda ilçe belediyeleri ala-
nýnda ikinci olan Gaziosmanpaþa Belediyesi "3K Projesi"
ile kent kültürünü geliþtirmeyi amaçlýyor. Kentsel, Ku-
rumsal ve Kültürel Dönüþüm anlamýna gelen 3K, farklý
kültürden bir çok insanýn bir araya gelerek bir arada hu-
zurlu yaþamasýný amaçlýyor. Bu amaç çerçevesinde hazýr-
lanan Temalý Parklar Projesi ise, 3K'nýn saðlanmasý için 
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Bursa Yýldýrým Belediyesi, yardýma muhtaç vatandaþlarýn ihtiyaçlarýný ücretsiz olarak karþýlayabilecekleri Sevgi
Market Projesi ile ödül almaya hak kazandý.



atýlan önemli bir adým niteliðinde.

Temalý Parklar Projesi ile birlikte kültürel deðerlerin bir
arada olmasýný amaçlayan Gaziosmanpaþa Belediyesi þu-
ana kadar 7 Temalý Parký hayata geçirdi. Bunlar; Valide
Sultan Parký, Rumeli Parký, Çanakkale Þehitleri Parký, Ne-
ne Hatun Parký, Dumlupýnar Parký ve Mevlana Parký. Pro-
je kapsamýnda kent kültürünün geliþmesi saðlamak ama-
cýyla ilk uygulamaya konulan park Valide Sultan Parký ol-
du. Bunun için ilk olarak kullanýlamaz hale gelen Valide-
suyu revize edilerek park niteliði kazandýrýldý ve halkýn
beðenisine sunuldu. Ardýndan Rumeli Parký, Nene Hatun
Parký ve sonrasýnda ki Fetih Parký halkýn hizmetine açýl-
dý. Fetih Parký Ýstanbul'un fethini resim ve heykellerle an-
latmasý bakýmýndan da büyük önem arz ediyor. Çanakka-
le Zaferi'nden sahnelerin iþlendiði duvar resimleri, þiirler
ve minyatür Çanakkale Abidesi ile dekore edilen Çanak-
kale Þehitleri Parký da Gaziosmanpaþa Belediyesi tarafýn-
dan hayata geçirilen bir diðer deðer. 

Bu proje ile birlikte insanlara kültürel deðerlerini hatýrla-
týlmasýnýn yaný sýra heykel ve resim gibi sanat dallarýna
olan ilginin de artmasý saðlandý. 

ÝÝyyii  YYöönneettiimm-  YYöönneettiiþþiimm  PPrroojjeelleerr  DDaallýýnnddaa,,
""EEnnggeelllliilleerr  ÝÝþþ  MMeerrkkeezzii  PPrroojjeessii""  iillee  KKooccaaeellii
ÇÇaayyýýrroovvaa  BBeelleeddiiyyeessii

Belde belediyesi alanýnda "Engellilere Ýþ Merkezi" projesi
ile Çevre ve Altyapý Projeleri kategorisinde birincilik ödü-
lünü kazanan Kocaeli Çayýrova Belediyesi, yine ayný pro-
jeyle Ýyi Yönetim-Yönetiþim alanýnda da mansiyon ödü-
lünün sahibi oldu. 

Engelliler Ýþ Merkezi yani ENÝÞMER Projesi ile engelli va-
tandaþlarýn üretim sektörü içerisinde yer almalarý saðla-
narak, iþ hayatýnda ve sosyal hayatta da varlýklarýný gös-
termeleri amaçlanýyor. Engelli vatandaþlar için çalýþma
alanlarýnýn yer alacaðý Ýþ Merkezi Projesi, onlara verilen
desteðin de en açýk göstergesi.
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Temalý Park Projesi ile ödül alan Gaziosmanpaþa Belediyesi, insanlara kültürel deðerlerini hatýrlatmayý, heykel ve
resim gibi sanat dallarýna olan ilgiyi de artýrmayý amaçlýyor. 

Mevlânâ
Parký
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ÜÇÜNCÜ  DALGA

Belediye; eþitlik, özgürlük, katýlým ve etkinlik
gibi evrensel deðerlere dayanan özgün bir
yönetim birimi. 2500 yýlý bulan köklü bir

geleneðe sahip. "Belediye" demek "insan" demek-
tir. Toplumda baþka hiç bir kurum belediye ka-
dar, insan hayatýna müdahil deðildir. Düþünün
bir kere, sabahlarý uyandýðýmýz andan, geceleri
yataðýmýza uzandýðýmýz ana kadar onlarca beledi-
ye hizmetinden yararlanýrýz. Su ve kanalizasyon
hizmetlerinden yol ve kaldýrýma, toplu taþýma
araçlarýndan park ve bahçelere, ruhsatlandýrýlan
iþ yerlerinden alýþveriþ merkezlerine kadar, bele-
diyenin etkili olduðu bir çok hizmetten yararlaný-
rýz. Halkla böylesine iç içe olan belediyelerde, yö-
neticilerin de halkýn talep ve beklentilerine cevap
verebilir nitelikte olmasý gerekir. Bunun yolu ise,
mesleki ve teknik yeterliðin yaný sýra, kiþisel ola-
rak da yeterli olmaktan geçer.

Yeni dönemde belediye yöneticileri, kiþisel geli-
þimlerine özel önem vermek durumundadýr. Bu
noktada, belediye yöneticilerinin sahip olmasý ge-
reken bazý özellikler þöyle sýralanabilir:

Bireysel-kurumsal liderlik

Empatik iletiþim 

Ýkna edici bir üslûp ve hitabet

Güven verici bir beden dili

Güçlü bir kiþisel imaj

Yüksek moral ve motivasyon

Etkin zaman yönetimi

Yüksek özgüven

Sýra dýþý düþünme ve çözüm
üretme becerisi

Ekip geliþtirme yeteneði

Türk belediyeleri yeni bir geliþim
dalgasý ile karþý karþýya. 1930 yýlýnda
düzenlenen belediye kanunu, tarým
toplumu niteliðindeki Türk toplumunun
dönüþtürülmesini hedeflemekteydi. Amaç,
giriþilmesi planlanan sanayileþme atýlýmýna,
þehirleri ve toplumu hazýrlamaktý. Bu nedenle,
1930 yýlýnda kabul edilen 1580 sayýlý Belediye
Kanunu, oldukça geniþ bir ufuk açýsý ile hazýr-
lanmýþtý. 

Doç. Dr. Recep Bozlaðan / MBBB Genel Sekreteri

Türkiye belediyeleri köklü bir dönüþüm sürecine girdi. Meclis'te kabul edilen
kanunlar, belediyeleri yeni bir yönetim anlayýþýna yönlendirmekte.
Geçmiþin yönetim teknikleri, artýk geçerliliðini büyük ölçüde kaybet-
meye baþladý.



Ancak, toplumsal geliþimdeki dinamizme kýsa sü-
rede cevap veremez duruma gelen 1580 sayýlý ka-
nuna ek olarak 1984 yýlýnda 3030 sayýlý Büyükþe-
hir Belediye Kanunu çýkarýldý. Türk belediyecili-
ðinde ikinci geliþim dalgasý olarak kabul edilen,
3030 sayýlý kanun da, geometrik olarak büyüyen
Türk þehirlerinin ve toplumun ihtiyaçlarýna kýsa
sürede cevap veremez duruma geldi. 

Sanayi toplumunun yapýsýna ve ihtiyaçlarýna uy-
gun olarak hazýrlanan kanunlar, günümüzde iþ-
levselliðini büyük ölçüde kaybetti. 2004 yýlý için-
de yeni Büyükþehir Belediye Kanunu Meclis'te

kabul edilerek uygulanmaya baþlandý.
2005 içinde de Belediye Ka-

nunu Meclis tarafýn-
dan kabul edil-

di. Her iki

kanunun temel özelliði, bilgi toplumunun ihti-
yaçlarý göz önünde bulundurularak hazýrlanmýþ
olmasýdýr. Diðer bir ifade ile, Türk belediyeleri ye-
ni bir geliþim dalgasý ile karþý karþýya.

Türk belediyeleri, toplumdaki deðiþime uygun
olarak yönetilmek zorunda. Çünkü, toplumun
önemli bir kýsmý, sanayi toplumu niteliðinin öte-
sine geçerek bilgi toplumunun özelliklerini gös-
termeye baþladý. Belediye yöneticilerinin, bu ger-
çekliðin farkýna varmasý ve kiþisel-kurumsal geli-
þime gereken önemi vermesi gerekmektedir. Bu
ise, süreç temelli bir hizmet içi eðitim programý-
nýn uygulanmasýný gerektirir. Belediye yöneticile-
ri ve çalýþanlarý, mesleki açýdan kendilerini yetiþ-
tirirken, kiþisel açýdan da geliþtirmek zorunda. 

Bilgi toplumunda baþarý, nitelikli bilgi ve nite-
likli kiþilik ile mümkün. Seleflerinden belediye
yönetimini devralan yeni kuþak yöneticiler, ha-
leflerine baþarýlý bir belediye teslim etme yü-
kümlülüðüne sahiptir. Bu, ayný zamanda beledi-

ye baþkanýnýn topluma karþý en temel so-
rumluluðudur. 

BÝRLÝK 2007/133
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Baþkanlýðýný Kadir Topbaþ'ýn yaptýðý Marmara ve Bo-
ðazlarý Belediyeler Birliði bünyesinde kurulan
Türk-Alman Çevre Merkezi 7 Aralýk'ta gerçekleþen

törenle açýldý. Birliðin Eminönü'ndeki binasýnda gerçek-
leþen açýlýþ törenine Çevre ve Orman Bakaný Osman Pepe
ile Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn
yaný sýra, Almanya Çevre Bakanlýðý'na baðlý Ýn Went Ku-
ruluþu'nun Yöneticisi Eugen Kaiser, Almanya'nýn Ýstan-
bul Baþkonsolosu Reiner Möckelmann, Baðcýlar Belediye

Baþkaný ve Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði Baþ-
kan Vekili Feyzullah Kýyýklýk, MBBB'nin tarihteki Genel
Sekreteri Halil Ünlü ile Eminönü Belediye Baþkaný Nev-
zat Er katýldý. 

Böyle geniþ bir katýlýmla faaliyete geçen merkez AB'ye
üyelik sürecinde, idari ve kurumsal kapasitenin geliþtiril-
mesi konularýnda eðitim ve danýþmanlýk hizmetlerinin
teknik iþbirliði çerçevesinde desteklenilmesini öngörü-

Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði bünyesinde kurulan Türk-Alman Çevre
Merkezi, Çevre ve Orman Bakaný Osman Pepe ile Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþ-
kaný Kadir Topbaþ tarafýndan 7 Aralýk'ta açýldý. Açýlýþta ‘çevre’ye yapýlan yatýrýmla-
rýn önemine dikkat çekildi.

Türk-AAlman  Çevre
Merkezi  açýldý  

Kübra Demir
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yor. Çevre Yönetimi'ni geliþtirmek için Marmara ve Bo-
ðazlarý Belediyeler Birliði bünyesinde bir Çevre Merkezi
kurulmasý için çalýþmalar Nisan 2006'da baþladý. Türk-
Alman Çevre Merkezi, belediye hizmetlerinde uzun dö-
nemli olarak su rezervi, atýksu, pis su arýtma, ve atýk yö-
netimi alanlarýnda sürekli bir sistem oluþturma amacýyla
kuruldu. Merkez seminerler düzenleyerek çevre bilincini
geliþtirecek ve uygulamaya yönelik pratik çalýþmalar ger-
çekleþtirecek. Kamu-özel sektör iþbirliðini saðlayacak
olan Türk-Alman Çevre Merkezi; AB'ye uyum sürecinin
desteklenmesi, yerel yönetimlerin geliþtirilmesi, çevresel
standartlar ve kamu yönetimlerinin kapasitesinin geliþti-
rilmesi konularýnda çalýþmalar yapacak.

BBaakkaann  PPeeppee;;  ""SSaaddeeccee  BBüüyyüükkþþeehhiirr  BBeelleeddiiyyeessii
ççeevvrreeyyee  yyýýllddaa  11  mmiillyyaarr  EEuurroo  yyaattýýrrýýmm  yyaappýýyyoorr……""

Törende konuþan Çevre ve Orman Bakaný Osman Pepe,
Türkiye'nin ve dünyanýn en önemli þehirlerinden biri
olan Ýstanbul'un son yýllarda çevre konusunda çok önem-
li mesafeler aldýðýný belirterek: "Ýstanbul dünya çapýnda
çok önemli bir þehir ve her 5 Türk'ten biri bu þehirde ya-
þýyor. Bu nedenle Ýstanbul ile ilgili yapýlan her çalýþma
yerini bulur. Çevre yatýrýmlarýmýzýn rakamsal ifadesi ko-
lay rakamlar deðil. Sadece Ýstanbul Büyükþehir Belediye-
si'nin 1 yýlda 1 milyar Euro'ya yakýn yatýrým yaptýðýný ifa-
de edersek, Türkiye'de bu konuya verilen önemi görmüþ
oluruz" diye konuþtu.

AB'nin lokomotif üyesi olan Almanya'nýn pek çok konu-
da olduðu gibi çevre konusundaki
baþarýlarýnýn da bilindiðini ifade
eden Bakan Pepe, Türkiye ile Al-
manya'nýn çevre konusunda ortak
þekilde yürüttüðü baþka çalýþma-
lar da olduðunu hatýrlattý. "Çevre
konusunda dünyanýn en iyi tekno-
lojisini en ucuza mal ederek ülke-
mize getirmek istiyoruz." diyen
Osman Pepe, Hükümet olarak çev-
re ve orman konularýnda çok
önemli adýmlar attýklarýný vurgu-
ladý. Bakan Pepe, sözlerini þöyle
sürdürdü;

"Çevreyle ilgili son 4 yýlda çýkart-
mýþ olduðumuz kanunlar ve yönet-
meliklerle Türkiye'nin on yýllardýr
yapamadýðý deðiþimi biz 4 yýl içine
sýðdýrdýk. Uzun yýllar Türkiye'de
çýkartýlmasý bile hayal edilemeyen
kanunlarý halkýmýzýn ve parlamen-
tomuzun desteðiyle çýkarttýk. Bun-
lar çevre konusunda milat olan ka-
nunlardýr. AB mevzuatýný taraya-

rak mevzuatýmýzý yüzde 50'den daha fazla buna uyumlu
hale getirdik. Bakanlýðýmýzýn hem icra hem denetleme
kabiliyetini bir hayli geliþtirdik. Atýksu ve tehlikeli atýklar
konusunda Türkiye bir eylem haritasý ortaya koydu ve
her gün ne yapacaðýný bilerek yoluna devam ediyor. Bu
konuda biraz kemerleri sýkmak zorunda olduðumuzu ve
çevreyle ilgili sadece paranýn yetmediðini de biliyoruz.
Türkiye'de bütün kurumlar bugün hiç olmadýðý kadar
çevre konusunda bilinçli ve hassas. Ama kat ettiðimiz
mesafe bize yetmez. Türkiye'de çevre altyapýsý açýsýndan
hala çok ciddi eksikliklerimiz var. Fakat önce çevreyle il-
gili mantalitelerin kendi içinde deðiþim ve dönüþüme uð-
ramasý gerektiðini de biliyoruz. Bu konuda medyadan,
iþadamýna ve vatandaþlarýmýza kadar toplumdaki her ke-
simi ilgilendiren bir bilinçlendirme sürecini gerçekleþtir-
memiz lazým. Öte yandan, merkezi hükümetin kararlarý
yerel yönetimler tarafýndan benimsenmezse baþarý þansý
yoktur. Ýþte bu Çevre Merkezi burada çok önemli bir iþlev
görecek. Sevinçliyim çünkü en küçük belediyeden en bü-
yük belediyeye ve en küçük sanayi kuruluþundan en bü-
yüðüne kadar herkes artýk çevre konusunda bir þeyler ya-
pýlmasý gerektiðini biliyorlar. Çünkü biliyorlar ki; bir
Çevre Kanunu ve Çevre ve Orman Bakanlýðý var. Bu iþin
arkasýný býrakmayýz."

BBaaþþkkaann  TTooppbbaaþþ::  ""ÝÝssttaannbbuull''aa  ççookk  bbüüyyüükk  ççeevvrree
yyaattýýrrýýmmllaarrýý  yyaappýýyyoorruuzz..""

Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ da

Türk-Alman Çevre Merkezi; Çevre ve Orman Bakaný Osman Pepe, Ýstanbul
Büyükþehir Belediye Baþkaný ve MBBB Baþkaný Kadir Topbaþ ile Almanya
Çevre Bakanlýðý'na baðlý Ýn Went Kuruluþu'nun Yöneticisi Eugen Kaiser, Bað-
cýlar Belediye Baþkaný ve MBBB Baþkan Vekili Feyzullah Kýyýklýk'ýn katýldýðý
törenle açýldý. 
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hiçbir kaynaðýn nihai olmadýðýna ve kaynaklarýn doðru
kullanýlmamasý durumunda yaþam alanlarýný tehdit etti-
ðine dikkat çekerek: "Son yüzyýlda çevrenin kirlenmesi-
nin yaný sýra, devletler ile sivil toplum kuruluþlarý sürdü-
rülebilir bir çevre ve kaliteli yaþam alanlarý için mücade-
le ettiler. Yoðun yaþam alanlarý nedeniyle oluþan çevre
kirliliðinin önlenmesi ve dünyamýzýn geleceðe aktarýlma-
sý sorumluluðumuzdur. Ýstanbul 14 milyon nüfusu ile
çok yoðun yaþanan bir þehir. Marmara Bölgesi de yoðun-
lukla sanayi alanlarýný barýndýrýyor. Dikkat etmediðimiz
takdirde yakýn gelecekte ciddi tehditlerle karþý karþýya ka-
labiliriz. Tarým alanlarýmýz bitebilir, sularýmýz kirlenebi-
lir" diye konuþtu.

Günde 2 milyon suyun kullanýldýðý Ýstanbul'da su, atýk-
su, katý atýk, dere ýslahý gibi alanlarda çok ciddi yatýrým-
lar gerçekleþtirdiklerini belirten Baþkan Topbaþ, "Ýstan-

bul'da çevre alanýnda yapmýþ olduðumuz çalýþmalar baþa-
rýlý ve gelecek için umut verici. Bugün açýlýþýný yaptýðý-
mýz Türk-Alman Çevre Merkezi'nin Ýstanbul'un Marmara
Bölgesi'nin geleceði açýsýndan çok önemli bir yer olacaðý-
na inanýyorum. Ýnanýyorum ki burada Alman dostlarý-
mýzla çok önemli çevre çalýþmalarý yapacaðýz. Saðlýklý ve
güzel bir çevre için þimdiden kollarýmýzý sývadýk. Ýstanbul
için hayýrlý olsun" þeklinde konuþtu.

Almanya Çevre Bakanlýðý'na baðlý Ýn Went Kuruluþu'nun
Yöneticisi Eugen Kaiser ise, In Wert'in uluslararasý geliþ-
tirme ve eðitim yapýlandýrmasý kuruluþu olduðunu ifade
ederek, uluslararasý alanda eðitim seminerleri ve diyalog-
lar oluþturmak için çalýþtýklarýný söyledi. Eugen Kaiser,
þunlarý kaydetti;

"Bizim için önemli olan bilgi ve deneyim paylaþýmýdýr.
Bu dünyanýn sorunlarýna iliþkin nasýl bir tavýr alýnabile-
ceði ve nasýl çözümler üretebileceði esas amaçlarýmýz ara-
sýndadýr. Esas mesele gelecek nesillere ne kadar saðlýklý
bir dünya býrakabileceðimizdir. Öyle dengeli bir kalkýn-
ma olmalý ki ekonomi ve çevre birlikte yürümeli. Siyaset
ancak yerel yönetimlerin desteklemesiyle baþarýlý olabi-
lir. Global düþünüp yerel hareket etme yeteneðine sahip
olmalýyýz. Bu açýdan Türk-Alman Çevre Merkezi'nin açýl-
mýþ olmasý çok önemli. Kuruluþ olarak bu merkezin baþa-
rýlý olmasýný ve diðer Türk makamlarýnýn çalýþmalarýna
destek olmayý istiyoruz. Burada çok güzel seminerler dü-
zenlensin ve Türkiye ile dünyada çevre adýna her þey
daha iyiye gitsin istiyoruz."

Kadir Topbaþ yaptýðý konuþmada; dikkat etmediðimiz
takdirde, çevre kirliliðiyle ilgili ciddi tehditlerle
karþýlaþabileceðimize dikkat çekti.

Osman Pepe: "Çevre konusunda dünyanýn en iyi
teknolojisini, en ucuza mal ederek ülkemize getirmek
istiyoruz."
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AB'ye uyum sürecinde önemli adýmlar atan yerel
yönetimler, her alanda Avrupa ülkelerini yakala-
ma çabasýnda. Ancak AB'nin yayýnladýðý hibe

programlarýna katýlým konusunda, ayný þey geçerli deðil.
Birçoðu belediyeleri ilgilendiren ve AB'nin de büyük
destek vererek gerçekleþtirdiði hibe programlarý çoðu za-
man takip edilemiyor. Bu konuda, birçok kurum, kuru-
luþ ve belediyeye AB hibe programlarý konusunda da-
nýþmanlýk yapan Fatih Öncü'nün görüþlerini aldýk. Ön-
cü'ye göre her belediyede AB fonlarýnýn takibini ya-
pacak ve gerekli bilgilendirmeleri yaparak farkýndalýk
saðlayacak birimler kurulmalý.

Avrupa Birliði'nin her yýl yayýnladýðý yüzlerce hibe pro-
gramýndan tüm kurum ve kuruluþlar faydalanamýyor.
Belediyeler ise bu fonlarýn yaklaþýk 200 tanesine katý-
lýmda bulunabiliyor. Belediyeler bizzat fonlardan yarar-
lanabildiði gibi, kendi sorumluluk alanlarýnda yer alan
dernekler, vakýflar, iþletmelerin de katýlým gösterebile-
ceði programlara desteklerde de bulunabiliyor. Bu an-
lamda da aslýnda birçok fon programýnda belediyeler
varlýklarýný gösterebiliyorlar. Belediyeler, fona baþvur-
mak isteyen dernek, ya da kuruluþlara gerekli bilgileri
saðlamak, gerektiðinde konusunda uzman bir kiþiyi on-
larla buluþturmak ya da proje hazýrlama aþamasýnda ge-

Aynur Þenol

PROJELER

Avrupa Birliði her yýl 400'ün üzerin-
de birbirinden baðýmsýz hibe prog-
ramý yayýnlýyor. Türkiye ise bunla-
rýn yaklaþýk 300 kadarýndan AB'ye
aday ülke statüsünde yararlanabi-
liyor. Marmara ve Boðazlarý Bele-
diyeler Birliði üyesi olan Ýstanbul
Bahçelievler Belediyesi'nin hazýrladýðý projeyle AB hibesi almasýna karþýn, bir-
çoðu belediyeleri ilgilendiren bu hibe programlarý hâlen gereken ilgiyi görmüyor.

Yerel  Yönetimler  AB
Fonlarýndan  Yeterince

Yararlanmýyor
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PROJELER

rekenleri temin etmek gibi desteklerde bulunabilirler.

YYeerreell  yyöönneettiimmlleerrddee  AABB  bbiirriimmlleerrii  kkuurruullmmaallýý!!

Yayýnlanan fonlardan gereken payý alamamanýn önde ge-
len nedenleri arasýnda konu hakkýnda ayrýntýlý bilgiye sa-
hip olmamak ve programlarýn takibini saðlayacak birim-
lerin olmayýþý geliyor. Bu alana kanalize olamayan kiþiler
tarafýndan, kulaktan dolma bilgilerle hazýrlanan projeler-
den de fazla bir beklenti olmuyor dolayýsýyla. Ancak bu-
radaki temel sorun, proje hazýrlama oranýnýn çok düþük
olmasý ya da baþvurunun olmayýþý ya da.   

Fatih Öncü, "AB'nin projeden kastý düþünülmeyeni dü-
þünmek, yapýlmayaný yapmak demek deðil. Bu elbette
güzel olur. Ama AB belediyelerinin son yýllarda yaptýk-
larý projelerin benzerlerini yapmak da fon almak için ye-
terli olur." diyor. Çünkü burada projenin daha önce ya-
pýlmamýþ olmasýndan daha çok bir amaca hizmet etmesi
esas alýnýyor. AB yayýnladýðý fonlarda sosyal, ekonomik,
çevre, toplum aðýrlýklý projelere öncelik veriyor. Araþtýr-
madan, çevreye, eðitimden, gençliðe, geniþlemeden, gü-
venliðe, hukuktan, istihdama, kültür, medyadan, tarým
ve hayvancýlýða, saðlýk, þehir planlama, yerel yönetim
den teknolojiye kadar birçok konu AB fonlarýnýn içinde
yer alýyor.

Avrupa'daki ülkelere baktýðýmýzda Almanya, Fransa ve

Ýngiltere'nin hibe programlarýnýn aðýrlýðý-
ný hissettiren ülkeler olduðunu görüyo-
ruz. Fonlarýn yüzde 50'sinden bu üç ülke
faydalanýyor. Özellikle Almanya, bu ül-
kelerin içinde en ön sýralarda yer alýyor. 

"Her belediye bünyesinde mutlaka bir
AB birimi yer almalýdýr" diyen Fatih
Öncü, böylece fonlarýn takibinin yapý-
larak, ilgili departmana projeyi hazýrla-
malarý için yönlendirme yapýlabileceði-
ni söylüyor. Þöyle ki; eðer yayýnlanan
fon, çevre temizliði ile ilgiliyse, beledi-
yenin çevre müdürlüðü haberdar edile-
bilir, ya da kültürle ilgili bir proje iste-
niyorsa kültür müdürlüðünün bu iþin
içine girmesi saðlanabilir. Böylece her
departman, kendi uzmanlýk alanýna gi-
ren fon programý kapsamýnda en iyi
projeyi hazýrlamak için yeterli zamana
ve bilince sahip olabilir.

Fatih Öncü belediyelerin öncelikle Tür-
kiye'ye has projeler yayýnlamasýný, ikinci
olarak da Avrupa'daki belediyelerin pro-
jelerine ortak olmasýný öneriyor. Yerel-
den daha genele doðru uzanan bu süreç-
te, belediyeler hem kendi sosyal sorum-
luluk alanlarý içinde fayda saðlýyor hem

de daha büyük hibe programlarý için tecrübe ediniyorlar. 

Hiç þüphesiz bahsettiðimiz fonlara baþvuran belediyeyi,
diðer belediyelerden farklý kýlan unsurlar da var. Bunlar-
dan birisi "yönetimsel kapasite". Yönetimsel kapasite pro-
jeyi yönetecek ve projede görev alacak kiþilerin, kurum ve
kuruluþlarýn kapasitesi, geçmiþleri, eðitimleri ve iþ kabili-
yetleri olarak tanýmlanýyor. Bütün bunlarýn birbirini ta-
mamlamasý ve ortaya iyi ve saðlam bir proje çýkaracak,
güvenilir bir ekip çýkmasý bekleniyor.

Projenin kabul edilme olasýlýðýný artýran bir diðer unsur,
hibe programýna müracaat edecek kurumun ekonomik
gücü. Çünkü AB proje için öngörülen bütçe tutarýnýn en
iyi þekilde yönetileceðine inanmasý gerekiyor. 

Üçüncü nokta ise "tecrübe". Baþvuru yapanlarýn daha ön-
celeri benzeri projelerde yer alýp almadýðý da, projenin
kabul edilmesini etkileyen önemli bir faktör. Bir anlamda
daha önce yapýlmýþ projeler, sonraki çalýþmalara destek
almak anlamýnda birer referans oluyor. 

AB'nin verdiði desteðin miktarý, hibe programýna göre de-
ðiþiyor. Alt ve üst limitlerin genellikle belirli olduðu fon-
larda, genelde proje toplam deðerinin yüzde 90'ýný ya da
yüzde 50'sini veren AB, bazen de tamamýný karþýlýyor. Ör-
nek olarak 7. Çerçeve Programý kapsamýnda projeler için
herhangi bir limit yok. Kapsamýnýn çok geniþ tutulduðu

Fatih Öncü: "AB fonlarýndan yararlanan çok sayýda belediye var. Bunlar
Türkiye genelinde açýlmýþ programlardýr genelde. Tüm Avrupa genelin-
de açýlan programlara hazýrlanan bir projemiz maalesef yok."
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ve belediyelerin de faydalanabileceði bu programda, 30
ya da 40 milyon Euro'ya kadar proje hazýrlanabiliyor. 

BBaahhççeelliieevvlleerr  BBeelleeddiiyyeessii  AABB  ffoonnllaarrýýnnddaann
ffaayyddaallaannddýý

AB'nin yayýnladýðý fonlara, ülke olarak çok büyük bir ka-
týlým göstermiyoruz. Ancak proje ürettiðimizde de hibe
alýnmasý, sanýldýðý kadar zor deðil. Buna en güzel örnek
2004 yýlýnda AB fonlarýndan yararlanmaya hak kazanan
Bahçelievler Belediyesi.

Düz lise mezunu, iþsiz gençleri meslek sahibi yapmayý he-
defleyen projesiyle Avrupa Birliði fonlarýndan faydalanma-
ya hak kazanan Bah-
çelievler Belediyesi,
bu projeyle 200 gence
iþ kapýlarýný araladý.
Avrupa Birliði Aktif
Ýþgücü Fýrsatlar Pro-
gramlarý için hazýrla-
nan projeyle 240 bin
Euro tutarýnda hibe
alan Bahçelievler Belediyesi gençlere, projeye destek veren
Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Vakfý tarafýndan hazýrla-
nan "Promosyon Ürünleri Pazarlama Satýþ Elemaný" ve "Bil-
gisayar Destekli Ön Muhasebe Elemaný" eðitimleri verdi.

Projede yer alan 200 genç, açýlan Kariyer Merkezi'ne
baþvuru yaparak projeye kabul edildiler. Kabul edilen-
ler aldýklarý eðitimin yaný sýra, reel sektör temsilcisi
olarak projeye destek veren Promosyon Üreticileri Der-
neði'nin (Promotürk Derneði) faaliyetler ile çeþitli iþlere
yerleþme imkâný buldular. Bir yýl süren proje kapsa-
mýnda öðrencilerden, eðitim ve staj süresince hiçbir üc-
ret alýnmadýðý gibi günlük yol masraflarý ve iaþe gider-
leri de karþýlandý. 

AB üyeliði sürecinde, iþsiz gençlerin ekonomik sürece
ve dolayýsý ile sosyal hayata kazandýrýlmasý projenin en
önemli sonucu olarak görünüyor. Gençlerin mesleki
eðitimler sonucunda sektörde aranan nitelikli elemana

dönüþmesi, hem kiþi-
sel geliþimlerin saðla-
masý, bunu da sosyal
çevrelerine olumlu
yansýtmalarý hedef-
lendi.

Bahçelievler Beledi-
yesi'nin gerçekleþtir-

diði bu faaliyet aslýnda, yerel yönetim, üniversite ve re-
el sektörün bir araya gelerek AB kriterlerinde proje ha-
zýrlayabileceðinin, yani iþbirliðinin en güzel örnekle-
rinden birisi.

2002-2006 yýllarýný kapsayan 6. Çerçeve Programý'ndan en fazla ya-
rarlanan ülke Almanya olmuþtu. Ar-Ge aðýrlýklý bir hibe programý
olan 6. Çerçeve Programý'nýn toplam bütçesi 18 milyar Euro'ydu. 7.
Çerçeve Programý 2007-2013 yýllarý arasýný kapsýyor. Bu program
için ayrýlan toplam bütçe ise 54 milyar Euro.

Bahçelievler Belediyesi, hazýrladýðý projeyle
AB2den 240 bin Euro tutarýnda hibe aldý. Alýnan
hibeyle, gerçekleþtirlen projeyle de iþsiz 200
gence iþ kapýlarýný aralayacak eðitimler verildi.
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MARMARA’DAN...
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Bir  Baþka  Tepeden
Sana dün bir tepeden baktým aziz Ýstanbul!
Görmedim gezmediðim, sevmediðim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça gönül tahtýna keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre deðer.

Nice revnaklý þehirler görünür dünyada,
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.
Yaþamýþtýr derim en hoþ ve uzun rüyada
Sende çok yýl yaþayan, sende ölen, sende yatan.

YYaahhyyaa  KKeemmaall  BBeeyyaattllýý
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KKaammuu-YYeerreell  YYöönneettiimm  RReeffoorrmm  DDüüzzeennlleemmeelleerriinniinn  UUyygguullaa-

mmaayyaa  GGeeççiirriillmmeessiinniinn  ÖÖnneemmii::  

Nüfusu ve ekonomisi ile hýzla büyüyen ve geliþen, çok

hýzlý kentleþen, genç nüfusu çok fazla ve dinamik olan,

73 milyon nüfuslu Türkiye'yi merkeziyetçi bir anlayýþla

yönetmek güçleþmiþtir. Geleneksel olarak fazla merkezi-

leþmiþ olan yönetim yapýmýzýn hýzla desantralize edilme-

si zorunlu hale geldiði için, kamu yönetimi-yerel yönetim

reformu 58 ve 59. Hükümet Programlarý'nda yer almýþtýr.  

Kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliðin saðlanmasý,

katýlýmcý demokrasinin güçlendirilmesi ve yaygýnlaþtýrýl-

masý, daha çok yurttaþýn yönetimde sorumluluk üstlen-

mesi için,  2003-2006 yýllarýnda, yerel yönetimlerle ilgili

temel yasalar deðiþtirilmiþ veya yeniden hazýrlanarak ya-

YORUM

Av. Halil Ünlü
MBBB Danýþmaný

Ýçiþleri  Bakanlýðý’nýn
‘Eðitim  Genelgesi’nin
Özerk  Yerel  Yönetim

Ýlkeleri  Açýsýndan
Deðerlendirilmesi
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salaþmýþtýr. Yerel yönetim reformu sonuç olarak, merkezi
idarenin bazý görev ve yetkilerinin yerel yönetimlere dev-
ri ve merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde, huku-
ka uygunluk denetimi dýþýndaki vesayetinin kaldýrýlmasý
anlamýna gelmektedir.

Merkezi idare ile birlikte, yerel yönetimlerin yeniden ya-
pýlandýrýlmasýný amaçlayan "Kamu Yönetimi Refor-
mu"nun, bazý aksamalarla da olsa gerçekleþtirilmesi, bu-
güne kadar atýlamayan cesur bir adýmdýr. Ülkemizin hýzlý
kalkýnmasý ve geliþmesi için, yerel düzeyde kaynaklarýn
harekete geçirilerek, yerel kalkýnmanýn hýzlandýrýlmasý ve
yaygýnlaþtýrýlmasý gerekmektedir. Bunun için de, geliþme-
nin önündeki engellerin - ki önemli bir bölümü de hantal
bürokratik yapýdan kaynaklanmaktadýr- kaldýrýlmasý, mer-
kezi ve yerel yönetim yapýlarýnýn demokratik bir biçimde
yeniden düzenlenmesi zorunlu hale gelmiþtir. 

5588  vvee  5599..  HHüükküümmeett  PPrrooggrraammllaarrýýnnddaa  KKaammuu
YYöönneettiimmii  RReeffoorrmmuu::

TBMM'ye sunulan ve kabul edilen 58. Hükümet Progra-
mý'nýn baþlýklarýndan birisi þöyledir: ""MMeerrkkeezziiyyeettççii  vvee  kkaa-
ttýý  hhiiyyeerraarrþþiikk  yyaappýýllaarrýýnn  aaþþýýllmmaassýý.."" Bu "Baþlýk" altýnda þu gö-
rüþlere yer verilmiþtir: "Ulusal önceliklerle, yerel farklý-
lýklar barýþtýrýlarak kamu hizmetlerinin yerinden karþý-
lanmasý temel ilke olacak, merkezi yönetim tarafýndan

yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetler, kaynaklarýyla
birlikte yerel yönetimlere devredilecektir. Yerel düzeyde
demokratikleþmeye önem verilecek, seçimlerle oluþan ye-
rel organlar üzerindeki mmeerrkkeezzii  iiddaarreenniinn  ddeenneettiimmii, huku-
ka uygunluk denetimi ile sýnýrlandýrýlacaktýr... Merkezi
yönetimdeki gereksiz kuruluþlar elenecek, benzer iþlevler
gören yapýlar birleþtirilecek ve kuruluþ içi yönetim kade-
meleri azaltýlarak, iþlemler basitleþtirilecektir..."

58. GÜL Hükümeti Programý'nda yer alan bu taahhütler,
59. ERDOÐAN Hükümeti Programý ile de kabul edilmiþ-
tir. Her iki hükümet programýnda da açýkça belirtilen re-
form ilkeleri doðrultusunda, Belediye Kanunu, Ýl Özel
Ýdaresi Kanunu, Büyükþehir Belediyesi Kanunu yeniden
hazýrlanarak, Mahalli Ýdare Birlikleri Kanunu ise ilk kez
hazýrlanarak TBMM tarafýndan kabul edilmiþ ve yasalaþa-
rak yürürlüðe girmiþtir.

MMeerrkkeezzii  ÝÝddaarreenniinn  VVeessaayyeett  YYeettkkiissii??

Yerel Yönetimlerle ilgili yeni yasal düzenlemeler, yerel
yönetimler ve özellikle belediyeler için reform niteliðinde
deðiþiklikler getirmiþ, merkezi yönetimin, yerel yönetim-
ler üzerindeki iþlem öncesi "vesayet yetkisini" kaldýrmýþ
ve merkezi yönetimin, yerel yönetimler üzerindeki dene-
tim yetkisini, "hukuka uygunluk" denetimi ile sýnýrlamýþ-
týr. Bunun anlamý; merkezi idare, "yerindelik", yani, hiz-



metin gerekli olup olmadýðýný ve yerine getirilme biçimi-
ni önceden denetleme yetkisine sahip olmayacak, sonra-
dan "hukuka uygun" olup olmadýðýný denetleyecektir. Ni-
tekim 1982 Anayasasý'nýn, 127. maddesinin, 4. fýkrasý son
cümlesinde, "MMeerrkkeezzii  iiddaarree  kkaannuunnddaa  bbeelliirrttiilleenn  eessaass  vvee
uussuulllleerr  ddaaiirreessiinnddee  iiddaarrii  vveessaayyeett  yyeettkkiissiinnee  ssaahhiippttiirr.." denil-
mektedir.

ÖÖzzeerrkk  YYeerreell  YYöönneettiimm,,  YYeetteerrllii  EEððiittiimm::

Belediye Kanunu ve Büyükþehir Belediye Kanunu,  3.
maddesinde, belediye ve büyükþehir belediyesini taným-
larken, ""……  iiddaarrii  vvee  mmaallii  öözzeerrkklliiððee  ssaahhiipp  kkaammuu  ttüüzzeell  kkiiþþii-
ssii""  ifadesini kullanmýþtýr.

Türkiye tarafýndan, 21.11.1988 tarihinde kabul edilip,
3723 sayýlý ve 8 Mayýs 1991 tarihli, ""AAvvrruuppaa  YYeerreell  YYöönnee-
ttiimmlleerr  ÖÖzzeerrkklliikk  ÞÞaarrttýý''nnýýnn  UUyygguunn  BBuulluunndduuððuunnaa  DDaaiirr  KKaa-
nnuunn""la TBMM tarafýndan onaylanan,  "Avrupa Yerel Yö-
netimler Özerklik Þartý"nýn "Özerk Yerel Yönetimin Kap-
samý" baþlýðýný taþýyan 4. maddesinin 4. fýkrasýnda þu ifa-
de yer almýþtýr: ""YYeerreell  yyöönneettiimmlleerree  vveerriilleenn  yyeettkkiilleerr,,  nnoorr-

mmaall  oollaarraakk  ttaamm  vvee  mmüünnhhaassýýrrddýýrr..  KKaannuunnddaa  öönn-
ggöörrüülleenn  dduurruummllaarrýýnn  ddýýþþýýnnddaa,,  bbuu  yyeettkkiilleerr  ööttee-
kkii  mmeerrkkeezzii  vveeyyaa  bbööllggeesseell  mmaakkaammllaarr  ttaarraaffýýnn-
ddaann  zzaayyýýffllaattýýllaammaazz  vveeyyaa  ssýýnnýýrrllaannddýýrrýýllaammaazz..""

Özerklik Þartý'nýn 6. maddesinin 2 nolu fýk-
rasýnda ise, ""YYeerreell  yyöönneettiimmlleerrddee  ggöörreevvlliilleerriinn
ççaallýýþþmmaa  kkooþþuullllaarrýý,,  lliiyyaakkaatt  vvee  yyeetteenneeððee  ggöörree
yyüükksseekk  nniitteelliikkllii  eelleemmaann  iissttiihhddaammýýnnaa  iimmkkâânn
vveerreecceekk  ööllççüüddee  oollmmaallýýddýýrr;;  bbuu  aammaaççllaa  yyeetteerrllii
eeððiittiimm  oollaannaakkllaarrýýyyllaa  üüccrreett  vvee  mmeesslleekkii  iilleerrllee-
mmee  oollaannaakkllaarrýý  ssaaððllaannmmaallýýddýýrr.."" düzenlemesi
yer almaktadýr.

ÝÝççiiþþlleerrii  BBaakkaannllýýððýý''nnýýnn  EEððiittiimm  FFaaaallii-
yyeettlleerrii  HHaakkkkýýnnddaakkii  GGeenneellggeessii::

Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Mü-
dürlüðü 21 Þubat 2007 tarih ve 2007/26 sayý-
lý ve Ýçiþleri Bakaný'nýn imzasý ile yerel yöne-
timlere duyurulmak üzere valiliklere hitaben
"Eðitim Faaliyetleri" konulu bir "Genelge" ya-
yýnladý. Bakanlýk Genelgesi'nde özetle þu dü-
zenlemeler yer aldý:

MMaaddddee 11.. Mahalli Ýdare Birliði, dernek,
vakýf, þirket ve benzeri kuruluþlarca düzen-
lenen eðitim ve benzeri hizmetlere, mahalli
idare personelinin katýlýmý ve bütçeden öde-
me yapýlabilmesi için, söz konusu faaliyeti
düzenleyecek kurum ve kuruluþlar tarafýn-
dan, eðitim veya faaliyet programý, program-
da görev alacak kiþiler, programýn uygulana-
caðý yer  ve katýlýmcý ücreti de belirlenerek
önceden Bakanlýk'tan izin alýnacaktýr.

MMaaddddee  44.. Uygulanan her türlü eðitim programý sonun-
da; katýlan kiþi sayýsý ve anlatýlan konulara ait metin ve-
ya sunularý ihtiva eden sonuç raporu, eðitimi düzenleyen
kuruluþ tarafýndan en geç 15 gün içerisinde yazýlý ve
elektronik ortamda Bakanlýða gönderilecektir.

MMaaddddee  55.. Ýl özel idaresi, belediye ve mahalli idare bir-
likleri ile bunlara baðlý kurum ve kuruluþlar eðitim faali-
yetlerine personel göndermeden önce Bakanlýk iznini
arayacaktýr. Eðitim veren kuruluþlarca gönderilecek izin
yazýlarý, gerektiðinde Bakanlýk'tan teyit edilecektir. Bun-
dan böyle, Bakanlýk tarafýndan izin verilen eðitim progra-
mý ve uygulayýcý kuruluþ Mahalli Ýdareler Genel Müdür-
lüðü'nün www.mahalli-idareler.gov.tr  internet adresinde
ilan edilecektir. Dolayýsýyla, Bakanlýk'tan izin alýnmadan
yürütülen eðitim faaliyeti için, bu faaliyeti düzenleyen
kuruluþa ve personele mahalli idare bütçesinden ödeme
yapýlmayacaktýr.

MMaaddddee  66.. Düzenlenecek faaliyetle ilgili olarak Bakan-
lýk'tan konferansçý talep edilmesi halinde bu husus yapý-
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lacak baþvuruda ayrýca belirtilecektir. Faaliyetin ve per-
sonelin uygun olmasý halinde Bakanlýk'tan da eðitici gö-
revlendirilebilecektir.      

MMaaddddee  77.. Bu tür faaliyetler sadece yurt içinde düzen-
lenecek olup, yurt dýþýnda bu tür faaliyet düzenlenmesi
için talepte bulunulmayacaktýr". 

Bakanlýk Genelgesi'ni, 3152 sayýlý 1985 tarihli ""ÝÝççiiþþlleerrii  BBaa-
kkaannllýýððýý  TTeeþþkkiillaatt  vvee  GGöörreevvlleerrii  HHaakkkkýýnnddaa  KKaannuunn""un 1. ve 2.
maddesi ile 11. maddesine dayandýrmaktadýr. Genelgenin
yasal dayanaðý olarak gösterilen 3152 sayýlý yasanýn 1. no-
lu amaç maddesinde, ""……mmaahhaallllii  iiddaarreelleerriinn  yyöönnlleennddiirriill-
mmeessii……"" hükmü, 11. maddesinde de, Bakanlýða, ""MMaahhaallllii
ÝÝddaarreelleerr  ppeerrssoonneelliinniinn  hhiizzmmeett  iiççii  eeððiittiimmiinnii  vvee  uuyygguullaammaassýý-
nnýý  ttaakkiipp  eettmmeekk,,  ppllaannllaammaakk"" hükmü yer almaktadýr.

Yukarýda metni verilen Genelge'nin 1. maddesinde, Ma-
halli Ýdare Birlikleri, diðer yerel yönetim kuruluþlarý ve
sivil toplum kuruluþlarýnca düzenlenecek eðitimlere, ma-
halli idare personelinin katýlýmý ve bütçeden ödeme yapý-
labilmesi için, eðitimi düzenleyen kuruluþ tarafýndan,
""BBaakkaannllýýkk''ttaann  ÝÝzziinn"" alýnmasý istenmektedir.

Ýçiþleri Bakanlýðý, yukarýdaki genelgesi ile yerel yönetim-
ler ve onlarýn birlikleri için aðýr bir vesayet getirmektedir.
Baþka bir deyiþle, eðitim gibi önemli bir hizmet faaliyeti-
ni önceden izne baðlamak suretiyle, hukuki denetim ye-
rine, iþlem öncesi ""yyeerriinnddeelliikk"" denetimi yapmak istemek-
tedir. Yukarýda açýklanan ve yerel yönetimlerle ilgili te-
mel düzenlemelerde ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerk-
lik Þartý'nda, merkezi idarenin böyle bir denetim yetkisi
yoktur. 

Genelge, yerel yönetimlerle ilgili yasalarla ve "Özerklik
Þartý" ile kabul edilen ""iiddaarrii  vvee  mmaallii  öözzeerrkklliiððee"" açýkça ay-
kýrýdýr. Kaldý ki; gerek Anayasa, gerekse Avrupa Yerel Yö-
netimler Özerklik Þartý, merkezi idarenin denetim yetki-
sinin, yasanýn açýk bir hükmüne dayanmasý gerektiðini
açýkça belirtmiþtir. Ayrýca Genelge'ye dayanak olarak gös-
terilen, yukarýda anýlan, Bakanlýk Teþkilat Yasasý, yerel
yönetimler için özel bir yasa deðildir ve 11998855 tarihini ta-
þýmaktadýr. Yerel Yönetimlerle ilgili düzenleme getiren
Belediye Kanunu (2005), Büyükþehir Belediyesi Kanunu
(2004) ve Mahalli Ýdare Birlikleri Kanunu (2005), Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Þartý'na uygun olarak kabul
edilip yürürlüðe giren, yerel yönetimlerin özel yasalarý-
dýr. Kaldý ki; Anayasamýza göre, yasalarla getirilen düzen-
lemeler, uluslararasý sözleþmelere aykýrý olamaz.

Merkezi Ýdare, genelge ile "özerk yerel yönetim" için, aðýr
vesayet denetimi getirirken, genelgenin 8. maddesi þu dü-
zenlemeyi getirmiþtir:  "Mahalli idare personeline dönük
olarak, bakanlýklar ile bakanlýklarýn baðlý, ilgili ve iliþkili
kuruluþlarý ile üniversiteler tarafýndan düzenlenecek olan
eðitim programlarý, bu  kurumlarýn mevzuatý uyarýnca Ba-

kanlýk'tan izin alýnmadan yürütülebilecektir".

Buna göre, Bakanlýðýn baðlý ilgili kuruluþu, eðitim faaliye-
ti için izin almayacak, fakat merkezi idareden ayrý, idari
ve mali özerkliðe sahip yerel yönetimler, konferans, semi-
ner gibi her tür eðitim faaliyeti için, önceden, Bakan-
lýk'tan izin alacaktýr. Bakanlýðýn önceden izin almayý ge-
rektiren denetim yetkisi, olsa olsa, hiyerarþik merkezi
idare yapýsý içindeki merkezi yönetim kuruluþlarý için söz
konusu olabilir.

Bakanlýðýn bu Genelgesi, Hükümet Programý'nda;

"… kamu hizmetlerinin yerinden karþýlanmasý temel
ilke olacak, merkezi yönetim tarafýndan yürütülmesi
zorunlu olmayan hizmetler, kaynaklarýyla birlikte ye-
rel yönetimlere devredilecektir. Yerel düzeyde demo-
kratikleþmeye önem verilecek, seçimlerle oluþan ye-
rel organlar üzerindeki merkezi idarenin denetimi,
hukuka uygunluk denetimi ile sýnýrlandýrýlacaktýr."

Þeklinde özetlenen, YYeerreell  YYöönneettiimm  RReeffoorrmmuu'nun ne kadar
anlaþýldýðýnýn ve "merkeziyetçi" "bürokratik" yapýnýn, yet-
kilerini devretmek istemediði gibi, yasalarla yerel yöne-
timlere verilen yetkilerin de "Genelge"lerle geri alýndýðý-
nýn önemli ve ilginç bir örneðidir. Bu tür anlayýþlar,
AB'nin yerel yönetimlerle ilgili düzenlemelerine aykýrý
olduðu gibi, Türkiye'nin de imzaladýðý uluslararasý söz-
leþmelere ve kendi yasalarýmýza  da aykýrýdýr.
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Ýstanbul'un  Ýlk  Belediye  Baþkaný;

Hýzýr  Bey  Çelebi

Ý
stanbul'un ilk belediye baþkaný, Osmanlý evliya ve
âlimlerinin en büyükleri arasýnda gösterilen Hýzýr Bey
Çelebi ilmi, ileriyi görme yetisi ve yaþadýðý dönemde

halkýna göstermiþ olduðu adaleti ile örnek bir yönetici.

Hýzýr Bey Çelebi 1407 yýlýnda Eskiþehir'e baðlý Sivrihisar
kasabasýnda doðdu. Sivrihisar kadýsý Emir Celaleddin
Arif'in oðlu ve Nasreddin Hoca'nýn da soyundan olan Çe-
lebi, bir süre babasýnýn nezareti altýnda okudu. Daha son-
ra Bursa'da Molla Yegân'a gönderilen Çelebi kýsa sürede
kabiliyetli ve çalýþkan olmasý ile dikkat çekti. Genç yaþýn-
da Sivrihisar Medresesi'ne müderris tayin edildi. Ýkinci
Murad'ýn yaptýrdýðý Ergene Köprüsü'ne üç mýsrasý Türk-
çe, son mýsrasý Farsça olan bir tarih düþürdüðü sýralarda
sadece yirmili yaþlarýnda idi. Türk edebiyatýnda ebced
hesabýyla tarih söylemeyi geliþtirmiþ, hatta icad eden kiþi
olarak da kabul edilmiþtir.

Nitekim Ýstanbul'un fethine düþürdüðü tarih, bu geleneðe
çok güzel bir misal teþkil etmektedir.

"Feth-i Ýstanbul'a nusret bulmadýlar evvelûn,

Feth idüb Sultân Mehmed kýldý tarih "Âhirûn"

Beytin son kelimesi "âhirûn" ebced usûlüyle hesaplandý-
ðýnda Ýstanbul'un fetih târihi olan Hicrî 857 senesi elde
edilmektedir. Bu da Mîlâdî takvimle 1453 yýlýna tekâbül
etmektedir.

Fatih çaðýnýn ünlü âlimleri arasýnda yer alan Molla Kas-
talani, Muslihiddin, Hayali, Hocazade Çelebi'nin yetiþtir-
miþ olduðu öðrencilerden bir kaçýdýr sadece.  En ünlü
eseri ise akaid ilminden bahseden Cevahir-ul Akaid kasi-
desidir.

OOttoorriitteerrlliiððii  PPaaddiiþþaahhýý  bbiillee  eettkkiilleeddii  

Tarihte, bugünkü belediye baþkanlarýyla ayný yetkilere
sahip olan kadýlar, þehrin yönetimi kadar, adaleti saðla-
makla da görevliydi. Ýstanbul'un ilk kadýsý Hýzýr Bey Çe-
lebi de þehrin güvenliði baþta olmak üzere düzenin ve
adaletin saðlanmasý konusundaki baþarýsýyla adýný tarih
sayfalarýna yazdýrdý.

Yaþadýðý dönemde adaleti, alimliði, þairliðiyle ün salan
Hýzýr Bey Çelebi, Osmanlý'nýn büyük hükümdarý Fatih
Sultan Mehmed için ayrý bir önem teþkil etmektedir. Bu
nedenledir ki Fatih'in gözbebeði Ýstanbul'a kadý olmak,
ona nasip olmuþtur. Fâtih Sultan Mehmed Han'ýn tahta
ilk geçtiði zamanlarda yaþanan bir olay, bu önemin teme-
lini oluþturur.  Sýk sýk alimleri etrafýnda toplayan Fatih,
yine böyle sohbetlerden birinde Kuzey Afrika ülkelerin-
den birinden gelen ve gizli ilimlerde mahâret sâhibi ya-
bancý bir âlimi konuk eder. Ancak sorduðu içinden çýkýl-
maz sorularla Osmanlý alimlerini bunaltan misafir, Sulta-
ný da sýkýntýya düþürür. Osmanlý ulemâsýnýn böyle zor
durumda kalmasýndan son derece rahatsýz olan Fatih Sul-
tan Mehmed bütün beyleri, paþalarý ve vezirleri toplayýp;

Dünyanýn en ihtiþamlý þehirlerden birisi; Ýstanbul… Tarih boyunca birçok
medeniyete ev sahipliði yapan bu eþsiz þehir, ayný zamanda bir miras bizlere. 1453'de
Fatih Sultan Mehmed'in fethinin ardýndan yeni bir anlayýþýyla yönetilmeye baþlanan
bu güzide þehrin ilk belediye baþkaný da bu coðrafyanýn önemine yakýþýr bir isim:
Hýzýr Bey Çelebi.

Kübra Demir

TARÝHTEN
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"Ülkemde bu adama cevap verecek bir âlim yok mudur?
Çabuk olun, araþtýrýn ve bana derhal müsbet bir cevap ge-
tirin!" der. Bunun üzerine o sýralarda Sivrihisar Medrese-
si'nde görev yapan Hýzýr Bey'in, tam da padiþahýn tarif et-
tiði kiþi olduðu hatýrlanýr ve Edirne'ye davet edilir. Üze-
rindeki asker kýyafeti ve yaþý nedeniyle misafirin alay ko-
nusu olan Hýzýr Bey, sorulara verdiði hýzlý ve zekice ce-
vaplarla misafiri de þaþýrtýr. Soru
sorma sýrasý Hýzýr Bey'e geldiðin-
de, o âlime dönerek on altý deðiþik
ilimden çözümü güç birer mesele
sorar. Misâfirin bu konulardan ha-
beri bulunmadýðýndan dili tutulur
ve pekçok ilim adamýnýn ortasýn-
da utanç içinde kalýr. Sonra: "Hý-
zýr Bey, Ýslâm âleminde benzeri
pek az bulunan ilim adamlarýnýzdan biridir. Kendisinde
öylesine bir hâfýza ve zekâ var ki, karþýsýnda durmak
mümkün deðildir." diye itirafta bulunur.

Bu sonuçtan çok memnun kalan padiþah, Hýzýr Bey'e dö-
nerek: "Yüzümüzü ak eyledin. Cenâb-ý Hak da iki cihân-
da senin yüzünü ak eyleyip, ilmini ve fazlýný artýrsýn."
der. Sonra sýrtýndaki kürkü çýkarýp, Hýzýr Beyin sýrtýna ge-
çirir. Yine bu memnuniyetinin karþýlýðý olarak Hýzýr Bey’i
atalarýnýn inþâ ettiði Bursa'daki Sultâniye Medresesi mü-
derrisliðine tâyin eder.

ÝÝssttaannbbuull''uunn  iillkk  kkaaddýýssýý  oollaarraakk  ttaayyiinn  eeddiillddii

1453 yýlýnda Ýstanbul'un fethinin gerçekleþmesinden bir
gün sonra padiþahýn Otað-ý Hümâyûnu'nda bütün ileri ge-
len ümerâ ve ulemâ toplanýr. Fâtih Sultan Mehmed fetih-
le ilgili son bilgileri alýp gerekli emir ve fermanlarý ver-
dikten sonra, Hýzýr Çelebi'ye dönerek; "Ýstanbul kâdýsýna
hüküm odur ki..." der. Böylece zaten Fatih'in gözünde
ayrý bir yeri olduðu bilinen Hýzýr Bey Çelebi, dünyanýn en
güzel þehirlerinden birisinin sorumluluðunu almýþ olur.

FFaattiihh  SSuullttaann  MMeehhmmeedd''ii  yyaarrggýýllaayyaann  kkaaddýý  

Yaþanan bir olay, onun adaletinin de en açýk göstergesi-
dir. Hýzýr Bey Ýstanbul Kadýsý ve belediye baþkaný olarak
vazifeye baþladýktan bir müddet sonra Hristiyan bir mi-
marýn Osmanlý Sultaný, Fatih Sultan Mehmed nazarýnda-
ki þikâyeti ile karþýlaþýr. Bu sýradan bir olay,  sýradan bir
þikâyet deðildir. Çünkü bir hükümdarý þikâyet etmek ve
onun yargýlanmasýný istemek büyük cesaret gerektirir, þi-
kâyet edenin de hayatýna mal olabilirdi. Hýzýr Bey Hris-
tiyan mimarýn derdini sonuna kadar dinleyip ve en adil
kararý vermek ve taraflarý dinlemek için mahkeme kurar.
Dava konusu ise þudur: Fatih Sultan Mehmed bugünkü
Ayasofya Camii'nden daha yüksek kubbeye ve daha üs-
tün mimari özelliklerine sahip bir cami yaptýrmak is-
temiþ ve Hristiyan mimarýn talip olmasý üzerine çalýþma-

lar baþlamýþtýr. Fakat sultanýn bu isteðine raðmen mimar,
Mýsýr'dan binbir zahmetle getirilen sütunlarýn yüksekli-
ðini kýsa tutmuþ ve dolayýsýyla kubbenin yüksekliði Aya-
sofya Camii'nden alçak olmuþtur. Fatih Sultan Mehmed
mimarýn bilerek böyle bir hata yaptýðýný düþünerek ceza-
landýrýlmasýný ister. Mimarýn elinin kesilmesini emreden
Fatih Sultan Mehmed ile Hristiyan mimar arasýnda ge-

çen bu olay sonrasý Hýzýr
Bey Çelebi adil bir görüþme
gerçekleþtirir. Fatih Sultan
Mehmed'in mahkemeye gir-
diði zaman baþköþeye otur-
mak üzere doðrulduðunu
gören Çelebi'nin "Oturma!
Hasmýnla yüzleþmek üzere
mahkeme huzurunda ayak-

ta dur!" demesi de bunun kanýtý niteliðindedir. Her iki ta-
rafýn dinlenmesinin ardýndan Hýzýr Bey Çelebi, kýsas uy-
gulayarak, mimar gibi Osmanlý padiþahýnýn da elinin ke-
silmesine karar verir. Böyle bir karar beklemeyen mimar,
aðlayarak padiþahýn eteklerine kapanýr. Neticede taraflar
mimarýn ölünceye kadar maiþetini temin etmek karþýlý-
ðýnda anlaþýrlar. Mahkemeden kýsa bir süre sonra Fatih
Sultan Mehmed'in, Kadý Hýzýr Bey Çelebi'yi ziyaret ede-
rek teþekkür etmesi "Eðer bana bir suçlu gibi deðil de bir
padiþah gibi davransaydýn seni þu kýlýcýmla parçalardým."
demesi de Osmanlý padiþahýnýn da halkýyla eþit yargýlan-
dýðý için memnun olduðunun bir göstergesi âdeta. 

1453 yýlýndan, vefat ettiði 1458 yýlýna dek, Ýstanbul kadý-
sý olan Hýzýr Bey Çelebi, bu süre içinde hiçbir ayrým yap-
madan tüm halka eþit davranmýþ ve adaleti heryerde sað-
lamayý baþarmýþtýr. Kabri, kadýsý olduðu Ýstanbul'da, Ve-
fa ile Zeyrek arasýnda, Zeyrek Camii yakýnýnda bulun-
maktadýr.

Ýstanbul'un Anadolu yakasýn-
da, Hýzýr Bey Çelebi'nin yaþa-
dýðý ve ayný zamanda geniþ
arazisi bulunan alana Kadýkö-
yü (Kadýköy) ismi verilmiþtir.  

Hýzýr Bey Çelebi'yi tasvir eden bir minyatür
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KENT VE YAÞAM

Yüzyýllar önce verimli topraklarda yükselmeye baþlayan bir þehir Adapazarý… Önem-
li geçiþ yollarý üzerinde bulunan, bu nedenle de Bitinya, Doðu Roma, Osmanlý Ýmpa-
ratorluðu gibi birçok önemli medeniyetin de gözdesi olan bu þehir. Günümüzde de ti-
caretten sanayiye, tarýmdan turizme her alanda kendini gösteriyor. Tarihe tanýklýk
eden þehir, Sakarya Ýli’nin de merkezi. Sakarya ili için Sakarya için, Sakaryalýlar:
"Nehir, göl, dað, yayla, ova, deniz, tarým, ticaret, turizm ve tarih þehri olabilmek her
yere nasip olmaz" diyor.

Tarih  Kokan  Verimli  Topraklar:  

SAKARYA

Aynur Þenol / Fotoðraflar: Emrah Gürel
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Sakarya son yýllarda yatýrýmcýnýn akýn ettiði bir þehir... 

Þehrin en büyük alýþveriþ merkezini inþaa eden Hollan-
dalý Corio Þirketi'nin deðerlendirmesine göre, Sakarya
önümüzdeki 20 yýl çok büyük bir geliþme ivmesi yakala-
yacak. 

Bu deðerlendirmenin temelinde tabii ki sanayileþme var. 

Ýstanbul ve Kocaeli, yoðun sanayi yatýrýmlarý ile Türki-
ye'nin vergi yükünü çekiyor. Ancak arazi sorunu bu iki
þehirde de artýk sanayi yatýrýmlarýna imkan vermiyor. 

Ýstanbul ve Ankara'nýn arasýnda, TEM, D-100 ve Bilecik-
Antalya yollarýnýn kesiþtiði noktada bulunan Sakarya,
yerli ve yabancý yatýrýmcý için yeni cazibe merkezi konu-
munda. 

““1177  AAððuussttooss  11999999
SSaakkaarryyaa  iiççiinn  mmiillaatt  aannllaammýýnnaa  ggeelliiyyoorr......  

Tarihin gördüðü en büyük depremlerden biri ile yerle bir
olan Sakarya, 7.4'lük yýkýmýn ardýndan kýsa sürede ayaða
kalkmayý baþardý. 

Büyük Marmara Depremi'nin vurduðu tüm illerden, yani
Ýstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'dan çýkan enkaz 5
milyon metreküp... Sadece Sakarya'nýn þehir merkezin-
den çýkan enkaz ise 2 buçuk milyon metreküp... Yani
deprem en büyük yýkýmý hem can hem de mal kaybý açý-
sýndan Sakarya'da yaþattý. Bütün bu yýkýma raðmen þehir
kýsa sürede kendisine geldi ve þu an hýzla geliþiyor. 

Depremden sonra Adapazarý Büyükþehir Belediyesi'nin
yaptýðý 700 kilometre yol, 700 kilometre içme suyu þebe-
kesi ve bir o kadar da kanalizasyon hattý çalýþmasý göz

dolduruyor.  

Adapazarý Büyükþehir Belediyesi ayrýca asfalt çalýþmala-
rýnda 16 büyükþehir arasýnda birinci sýrada yer alýyor. 

Depremden önce de belediye baþkaný olan Baþkan Du-
ran'ýn 1996 yýlýnda yani depremden 3 yýl önce gündeme
getirdiði, belediye meclisinden karar çýkartarak, imar
planlarý ve zemin etütlerini hazýrlayýp alt yapýsýný ta-
mamladýðý þehri, güvenli bir bölgeye taþýma projesi bu-
gün gerçek oldu. Sakarya'da deprem sonrasýnda kurulan
Yenikent'te 60 bin insan yaþýyor. Bu sayýnýn 2009 yýlýnda

100 bine ulaþacaðý tahmin ediliyor. Sakarya'nýn toplam
nüfusu ise 850 bin... Sakarya'da zeminin saðlam olmadý-
ðý þehir merkezinde 2 kattan fazla bina yapmak yasak. Bü-
yükþehir Belediye Baþkaný Aziz Duran bu konuda taviz
vermeyeceklerini söylüyor. Yeni yerleþim bölgesinde top-
lu konut çalýþmalarý hýzla sürüyor. Bu bölgedeki tüm ev-
lere doðalgaz ulaþtý. Dev arýtma tesisleri sayesinde su,
musluktan içiliyor. Camili, Korucuk ve Karaman'da kuru-
lan yeni yerleþim bölgelerinin kiþi baþýna düþen yeþil alan
açýsýndan Avrupa Birliði þehirlerinden geride kalýr yaný
yok. 2 büyük hastane, okullar, camiler,  alýþveriþ merkez-
leri ve sosyal donatý alanlarý ile Sakarya'nýn geleceði bu
bölgede kuruluyor. 

Doðalgaz konusunda Sakarya þanslý bir þehir. Adapazarý
Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Duran, Sakarya'nýn
doðalgaza kavuþan Türkiye'nin 6'ýncý þehri olduðuna dik-
kat çekiyor. Þu an 65 bin abonenin kapýsýna kadar doðal-
gaz ulaþtý. Ancak kullaným oraný bu rakamýn yarýsýndan
biraz fazla. Doðalgaz'ýn, sadece þehir merkezine ve yeni
yerleþim bölgesine deðil, ilçe ve beldelere kadar yaygýn-
laþmasý için önemli adýmlar atýlýyor. AGDAÞ'ýn 2007 yýlý



yatýrým programýnda 100 milyon dolarlýk bir hedef var. 

BBüüyyüükkþþeehhiirr  BBeelleeddiiyyeessii  öönneemmllii  pprroojjeelleerree
iimmzzaa  aattýýyyoorr

Bundan 10 yýl önce þehir merkezinde sadece 1 kilometre
duble yol varken, bugün bu 52 kilometreye ulaþtý. Birbiri
ardýna açýlan geniþ cadde ve bulvarlar, merkeze sýkýþýp
kalan þehrin çevreye yayýlmasýný saðladý. 2007 yýlý sonu-
na kadar Sakarya 11 buçuk kilometrelik yeni bir bulvara
daha kavuþuyor. Þehrin sosyal ve kültürel hayatýný domi-
ne eden en önemli kuruluþ 40 bin öðrencisiyle Sakarya
Üniversitesi... Üniversite,
yeni yapýlan bulvar sayesin-
de hem þehir merkezine,
hem de yeni yerleþim bölge-
sine baðlanýyor.

Þehir merkezinde eski vali-
lik binasýnýn bulunduðu
alan depremden sonra Bü-
yükþehir Belediyesi tarafýn-
dan orijinal bir proje ile ye-
niden kazanýldý. Afet odaklý
bir yaklaþýmla hazýrlanan
kent meydaný ve yer altý oto-
parký çalýþmasý tamamlan-
mak üzere... Þehir hem sem-
bol niteliðinde bir meydana
hem de en büyük yer altý
otoparkýna kavuþuyor. Bu
otopark deprem zamanlarýn-
da barýnak ve sýðýnak olarak
da kullanýlacak. Ayrýca sos-
yal donatý alanlarý açýsýndan
önemli bir adým atýlýyor. 160
bin metrekare alan üzerine
Kent Park kuruluyor. Tüm
sosyal ve kültürel aktivitele-
re ev sahipliði yapacak olan
Kent Park yine Büyükþehir
Belediyesi tarafýndan þehre
kazandýrýlýyor. 

KKüüllttüürreell  hhaayyaattaa  yyaattýýrrýýmm  

Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan AKM ( Ada-
pazarý Kültür Merkezi) tiyatro, sinema, sergi gibi tüm et-
kinliklere ev sahipliði yapýyor. Bu yýl perde diyerek tiyat-
roseverlerin hizmetine sunulan tiyatro salonu, Sakar-
ya'nýn ilk profesyonel tiyatro salonu olma özelliðini taþý-
yor. Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý’nýn efsaneleþmiþ oyunu
Lüküs Hayat ile perdelerini açan tiyatro salonu, ünlü
oyuncu Zihni Göktay'ý aðlatacak kadar duygulandýrmýþ.
Göktay, oyuncular için hazýrlanan, makyaj ve hazýrlýk
odalarýný görünce, nihayet Türkiye'de sanatçýya deðer ve-

rildiðini gösteren eserler ortaya çýkýyor diyerek gözyaþla-
rýna boðulmuþ.  

SSuu  kkaayynnaakkllaarrýý  kkoorruunnuuyyoorr

Sakarya Nehri, yapýlan çevre düzenlemeleriyle, Türki-
ye'nin en büyük doðal park alanlarýndan biri haline geti-
riliyor. Geniþ kapsamlý projenin tamamlanmasý hayli za-
man alacak. Ama Sakarya Nehri Kýyý Boyu Rekreasyon
Çalýþmasý þehir turizmi için geleceðin projesi anlamýný ta-
þýyor. Sapanca Gölü, dünyanýn sayýlý içme suyu kaynak-
larýndan biri. Sakarya'nýn tek, alternatifsiz ve vazgeçil-

mez içme suyu kaynaðý.
Adapazarý Büyükþehir Bele-
diyesi þehrin suyunu, gölün
17 metre derinliðindeki kay-
naklardan alýp, elektrik
enerjisi kullanarak, önce
arýtma tesislerine ardýndan
da musluklara ulaþtýrýyor.
Göl kendi kendini yenileye-
bilme özelliðine sahip. Gölü
besleyen akarsular ve yer al-
tý sularý sayesinde kendi
kendisini temizleyebiliyor.
Ancak sanayi amaçlý su kul-
lanýmý gölü tehdit ediyor.
Özellikle Kocaeli'deki sana-
yi kuruluþlarýnýn kontrolsüz
su kullanmasý gölün gelece-
ði açýsýndan risk oluþturuy-
or. Bu amaçla Adapazarý Bü-
yükþehir Belediyesi, ADA-
SU (Adapazarý Su ve Kanali-
zasyon Ýdaresi), Tübitak, Sa-
karya Üniversitesi ve Ýstan-
bul Üniversitesi bir araya ge-
lerek, ortak bir çalýþma baþ-
lattý. Çalýþmanýn amacý, Sa-
panca Gölü'nü kirleten tüm
sebepleri ortaya çýkarmak ve
kirliliði önleyecek teknoloji-
leri geliþtirmek. Türkiye'ye

örnek olabilecek nitelikteki bu geniþ kapsamlý bilimsel
proje sayesinde sadece Sapanca Gölü'nün korunmasý de-
ðil, Türkiye'deki tüm içme suyu kaynaklarýný tehdit eden
tehlikelerin bertaraf edilmesi amaçlanýyor. 

Doðal zenginliklerinin yaný sýra insan kaynaðý açýsýndan
da þanslý bir þehir Sakarya... Þehirde mesleki eðitim veren
okullarýn fazla oluþu, sanayii kuruluþlarýna yetiþmiþ ele-
man temini konusunda elveriþli bir zemin hazýrlýyor. Eði-
tim açýsýndan da Sakarya'nýn son yýllarda kat ettiði mesa-
fe dikkate deðer. Deprem sonrasýnda hýzla yeni okullarýn
yapýlmasý, özellikle Sakarya Valiliði'nin çabalarý ile okul
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öncesi eðitimde gösterilen baþarý, geleceðe umutla bakýl-
masýný saðlayan parlak geliþmeler olarak sýralanabilir. 

Yine Sakarya Valiliði'nin öncülüðünde geliþtirilen Süs
Bitkiciliði tarýmsal kalkýnmada þehre yeni perspektifler
kazandýrmýþ. Patates ve Pancar ekilen verimli arazilerde
artýk, çok daha kazançlý olan süs bitkileri yetiþtiriliyor. 

Akyazý ve Hendek ilçeleri Sakarya'nýn önemli yerleþim
merkezleri... Hendek yeni organize sanayi bölgesi ile sa-
nayi yatýrýmlarýnýn yoðunlaþtýðý bir yer konumuna geldi.
Akyazý ise jeotermal zenginliðini kazanca dönüþtürme
gayretinde. Bu iki ilçede bulunan yaylalar, Sakarya þehir
merkezine sadece 15 kilometre uzaklýkta.. Yani Ýstan-
bul'dan yola çýkanlar, 2 saat sonra yaylaya ulaþabiliyor.
Yayla turizmi açýsýndan da geliþmeye çok müsait bir yer
Sakarya... 

RRüüyyaa  pprroojjee

Adapazarý Büyükþehir Belediyesi'nin ' Rüya Proje' olarak
adlandýrýlan yepyeni çalýþmasýndan da söz edelim. 

Tarihi Beþköprü eski adýyla Jüstinyen Köprüsü, Sakar-
ya'nýn sahip olduðu en eski tarihi yapý.

Yaklaþýk 1500 yýllýk bir geçmiþi olan tarihi Bizans Köprü-
sü, zamanýnda Sakarya Nehri'nin üzerine kurulmuþ. An-
cak yüzyýllar önce meydana gelen depremler sonucu Sa-
karya Nehri yatak deðiþtirince tarihi köprü öksüz kalmýþ.
Büyükþehir Belediyesi, þimdi Sakarya Nehri'nden Beþ-
köprü'ye yeniden su taþýmaya baþlayacak. Dev borular sa-
yesinde su köprünün yakýnlarýna kadar getirilecek. Köp-
rü'nün çevresinde bir göl oluþturulacak. Turistik tesisler-
le donatýlacak olan alanda, su ve ýþýk oyunlarý ile Tarihi
Jüstinyen Köprüsü'nün tüm güzelliði ortaya çýkarýlacak.
Bu çalýþmanýn 2 yýl içinde tamamlanmasý hedefleniyor... 

NNeehhiirr  eelleekkttrriikk  üürreetteecceekk

Önümüzdeki iki yýl içinde ayrýca Sakarya Nehri'nden
elektrik üretilecek ve Büyükþehir Belediyesi enerji ihtiya-
cýný bu santralden karþýlayacak. Ayrýca Sakarya Neh-
ri'nden Çark Deresi'ne verilecek su ile çok geniþ tarým ara-
zilerinin sulanmasý saðlanmýþ olacak. 

Sakarya’da gerçekleþmesi planlanan projelerden biride
yeni terminal. Yaklaþýk 100 bin metrekarelik bir alan üze-
rine kurulacak yeni Terminal, D-100, TEM ve Bilecik An-
talya Yollarýnýn tam kesiþme noktasýnda yer alacak. 

Sakarya'da önümüzdeki iki yýl içinde 3 tane yeni 5 yýldýz-
lý otel yapýlacaðýný duyuyoruz. Þu an Sapanca Gölü kena-
rýnda 5 yýldýzlý Ricmount Oteli var. Yapýlacak 3 yeni 5 yýl-
dýzlý otel ile birlikte bu sayý 4'e çýkacak.

Bir yandan yerli ve yabancý yatýrýmcýlar yeni fabrikalar ku-
ruyor, bir yandan da 5 yýldýzlý oteller ve büyük alýþveriþ
merkezleri oluþturuluyor. Sakaryaspor Türkcell Süper

Lig'de... Yani Türkcell Süper Lig'de futbol takýmý bulunan
13 þehirden biri Sakarya... Ayrýca Türkiye'nin en fazla ihra-
cat yapan 5 þehrinden biri olduðunu da unutmamak gerek. 

Yani Sakarya Türkiye'nin parlayan yýldýzý olmaya en ya-
kýn þehirlerinden biri... 

Adapazarý'na gittiðinizde kültürel ve doðal güzelliklerini
görmeden ve meþhur ýslama köftesini yemeden gelmeyin.

SSaappaannccaa  GGööllüü
Ýzmit Körfezi'nin doðusunda yer alan Sapanca Gölü, adý-
ný gölün güney kýyýsýnda kurulmuþ olan bir ilçeden alýr.
Yüzölçümü 42 km2 olan bu tatlý su gölünün, doðu batý
yönünde uzunluðu 17km'dir. Gölü besleyen dereler, Ka-
raçay, Kuruçay, Kurtköy, Mahmudiye, Ýstanbul, Karadere
ve Kaymakçý dereleridir. Kuzeyinde ve güneyinde uzanan
dað eteklerinde keklik, çulluk ve tavþan avý yapýlan gölde
her çeþit tatlý su balýðý da avcýlýðý da yapýlabiliyor. Göl ký-
yýsýnda birçok otelin ve tesisin olduðu bölge, Adapazarý
turizmi için de oldukça önemli. Sapanca Gölü'nde ulusal
ve uluslar arasý sörf, yelken ve kürek müsabakalarý da ya-
pýlmasý buranýn önemini daha da artýrýyor.

EEvvlliiyyaa  ÇÇeelleebbii  SSaappaannccaa  GGööllüü''nnüü  þþööyyllee  aannllaattýýrr::

"Sapanca Gölünün çevresi 24 mildir. Dört çevresinde ka-
saba gibi 76 köy vardýr. Cümle halký bu haliç'in suyundan
içtiklerinden yüzlerinin rengi kýrmýzýdýr. Ürünleri çok ise
de baðlarý yoktur. Bahçeleri hadden aþkýndýr. Bu gölün
kenarýnda bir tür kavun ve karpuz olur ki, ancak ikisini

Sapanca Gölü



bir eþek çekebilir. Bu göl içinde 80 pare(parça) kayýk ve
çýrnaklar (tahýl kayýðý) vardýr ki, köyden adam, kereste ve
eþya götürürler. Bu gölde bulunan yetmiþ seksen çeþit ba-
lýktan avlayýp kar ederler. Alabalýðý, Sazan balýðý, turna
balýðý gibi tatlý su balýklarý gayet lezzetli olur." 

PPooyyrraazzllaarr  GGööllüü
Adapazarý'nýn kuzeydoðusunda yer alan Poyrazlar Gölü,
adýný kýyýsýndaki Poyrazlar Köyü'nden alýyor. Ayný za-
manda Teke Gölü olarak da bilinen bu küçük þirin yer
baþta sazan olmak üzere çeþitli tatlý su balýklarýný da için-
de barýndýrýyor. Otoban yolunun Karasu çýkýþýný kullana-
rak kolayca gidebileceðiniz bu yer ayný zamanda da Milli
Park Statüsü'nde.  Son yýllarda piknik alanlarý ile de git-
gide turistik bir önem kazanmaya baþlayan bölgede balýk
avlamak ve yüzmek yasak. Üzerinde nilüferler, kýyýsýnda
da sazlýklar olan göl baharda açan kýr çiçekleri ve yaban
gülleriyle de çok güzel bir görüntü veriyor. Kýþýn kýzaran
yapraklarýn, kýyýdaki meþe ve çamlarýn ayrý bir tad verdi-
ði alan ayný zamanda þehir dýþýnda kafa dinleyebileceði-
niz mütevazi bir yer. 

ÞÞeellaalleerr
Sakarya'nýn oldukça bol ve güçlü akarsu kaynaklarý, bu-
rada suya baðlý turizm potansiyelini de artýrýyor. Doðan-
çay (Maksudiye) Þelaleleri de buna en güzel örneklerden.
Adapazarý-Geyve yolu üzerinde bulunan þelaleler Maksu-
diye Köyü sýnýrlarý içinde. Dere üzerinde ard arda oluþan

beþ ayrý þelalenin alt kýsýmlarý piknik yapmaya da olduk-
ça müsait. Ýlgilenenler için de þelalenin çevresinde trek-
king parkurlarý yer aldýðýný hatýrlatmakta fayda var.

TTaarraakkllýý  EEvvlleerrii
Sakarya'nýn tarihle buluþma noktalarýndan biri olan Ta-
raklý ilçesi, Osmanlý Mimarisi'nin orijinal örneklerini do-
ðal özelliklerini kaybetmeden yaþatan bir yer. 

Turizm konusunda yeni bir Safranbolu olmamasý için
hiçbir sebep yok. Bu konuda da Turizm Bakanlýðý'nýn
önemli çalýþmalarý var. Restorasyon çalýþmalarý ile tarihi
evler turizme kazandýrýlýyor, halk turizm konusunda eði-
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tiliyor. Yakýn bir gelecekte,  en az Safranbolu kadar ilgi
çekecek bir þehir haline geliyor Taraklý. 

Sakarya'nin güney ucundaki Taraklý, þehrin tarih kokan
silüetinin halen bozulmadýðý güzel ilçelerden birisi. 19.
yy'dan kalma Osmanlý Dönemi evlerinin halen ayakta
durduðu ilçe, ayný zamanda da sit alaný olarak koruma al-
týnda. 120 tane evin bulunduðu ilçe, Arnavut kaldýrýmlý
sokaklarýnda da ayný tarih kokan havayý solumanýzý sað-
layacak. Ayný zamanda SÝT alaný olarak korumaya da
alýnmýþ olan bu ilçe iç turizm açýsýndan da önemli bir po-
tansiyel. Yusufbey Mahallesi'nde bulunan yaklaþýk beþ
asýrlýk Çýnar aðacý Kültür Bakanlýðý tarafýndan Doðal anýt
statüsüne alýnmýþ. Taraklý, rutubetsiz, temiz havasý, beto-
na yenik düþmemiþ, odun kokulu daracýk sokaklarý ile
önemli bir turistik çekim merkezi Adapazarý için. Ýlçe
Adapazarý'na 70 km mesafede.

BBeeþþkkööpprrüü  ((JJuussttiinniiaannuuss  KKööpprrüüssüü))  
Erken Bizans Dönemi'ne ait Justinianus Köprüsü, tarih
boyunca yýkýlýp 5 kez tekrar yapýldýðý için ayný zamanda
Beþköprü adýný da almýþ. Ýmparator Justinianus tarafýn-
dan Ý.S.558-560 yýllarýnda yaptýrýlan köprü Sapanca Gö-
lü'nün sularýný Sakarya Nehri'ne boþaltan Çark Deresi
(Melas) üzerinde yer alýyor. 430 metre uzunluðunda, 9.85
metre geniþliðinde olan Jüstinyanus Köprüsü, 12 kemer
gözüne sahip. Batý ucunda tak izi, doðu ucunda apsisli
yapý ve köprü ile ilgili tonozlu yapý kalýntýlarý bulunmak-
tadýr. Köprü araç trafiðine kapalýdýr. 

KKaarraassuu
Güneye tatille gidemeyenler ve þehirden de fazla uzak-
laþmak istemeyenler için ideal bir sahil kasabasý Karasu.
20 km uzunluðunda geniþ bir kumsala sahip olan Karasu
sahili, ince taneli kumuyla romatizma hastalýklarýna iyi
geliyor. Özellikle yaz aylarýnda hafta sonlarý serinlemek
maksadýyla sahil hattýna akýn eden ziyaretçileri sayesinde

yoðunluk yaþayan bu yere gün içinde gidilip dönülebile-
ceði gibi, pansiyonlarda ya da otellerde de kalabilirsiniz.
Ilýk yaz akþamlarýnda deniz keyfi sonrasý sahildeki eðlen-
ce tesislerinde yemekler yiyip eðlenebilirsiniz.

KKuuzzuulluukk  KKaappllýýccaallaarrýý
1996 yýlýnda inþaatý bittiðinden bu yana, çevre illerden de
büyük bir ilginin olduðu Kuzuluk Evleri, Kuzuluk Belde-
si'ndeki tek kür merkezi ayný zamanda. Burada bulunan
250 kiþilik lokanta ve eðlence merkezi, kafeterya, alýþ-ve-
riþ merkezi, 20 araçlýk go-cart araç pisti, þifalý sularýn ya-
nýnda eðlence ve dinlence yeri arayanlar için de tercih se-
beplerinin baþýnda geliyor. Devre mülk sahiplerinin dý-
þýnda, merkezden daire kiralanabilen Kuzuluk Kaplýcala-
rý þifalý sularýyla günü birlik gelenlere de hizmet veriyor. 

Kaplýca evlerinin hemen önündeki caddede, yol boyunca
saðlý sollu, hediyelik eþya ve tatil ihtiyaçlarýnýn karþýlana-
bileceði dükkanlar ile özellikle yörede yaygýn olan kire-
mitte mantarlý ve özel soslu alabalýk yemeði sunan restau-
rantlar bulunmaktadýr.

Taraklý Evleri

IIssllaammaa  KKööffttee
Adapazarý'nýn en ünlü yemeði hiç þüphesiz "Islama Köfte". Ada-

pazarý'na misafirliðe gittiðinizde önünüze getirilmesi muhtemel

bu leziz yemek, arasýna konulduðu soslu ekmeklerle ayrý bir lez-

zete sahip. Adapazarý'nýn her köþesinde rastlayabileceðiniz ýsla-

ma köfteyi yapmak da çok basit aslýnda.

MMaallzzeemmeelleerr  ((44-66  kkiiþþiilliikk))

500 gr köftelik kýyma

1 adet ekmek

1 tatlý kaþýðý domates salçasý

2 yemek kaþýðý tereyað 

3 domates

2 adet kuru soðan

2 adet yeþil biber

2 diþ sarmýsak

1 çay kaþýðý pul biber

Tuz, karabiber

YYaappýýllýýþþýý

Kýymaya rendelenmiþ soðan, karabiber ve tuz koyarak yoðurun.

Yuvarlak yassý köfteler yapýp tereyaðýnda kýzartýn. Köfte yaðýnýn

içine salça, pul biber, rendelenmiþ domates ve tuz koyup sosu

beþ dakika karýþtýrmak suretiyle piþirin. Ekmeði dilimleyin ve

dilimleri sosa iki taraflý batýrýn. Üzerine köfte koyun. Dilimlen-

miþ domates ve yeþil biberle servis yapabilirsiniz.
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Osmanlý'da  Vakýflarýn  
Yerel  Yönetimdeki  Rolü

ARAÞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. Hamza Al

Bugün belediyeler tarafýndan yürütülen birçok hizmet, Osmanlý'da vakýflar tarafýn-
dan yürütülmekteydi. Yol, kaldýrým, iþ haný ve sosyal yardýmlaþma iþlerini yürüten va-
kýflar, kent yapýsýnýn bozulmasý ile eski güçlerini kaybettiler. Daha sonra, Ýhtisab Ne-
zareti kuruldu ve kentsel hizmetlerin önemli bir bölümü bu kuruma devredildi. Fakat
iþler beklenildiði gibi gitmedi ve 1854 yýlýnda ilk modern belediye, Ýstanbul Þehrema-
neti kuruldu. 

Kentler, sunduklarý hizmetler ve saðladýklarý imkân-
lar sayesinde tarih boyunca hep önemli olmuþlar-
dýr. Bu öneminden dolayý, insanlýk tarihinin en

önemli kavramlarýndan birisi olan  "medeniyet" hep kent
ile iliþkilendirilmiþtir. Örneðin, büyük gözlemci Ýbn-i
Haldun'a göre (2004: 463) kentler bolluk ve refahýn getir-
diði medenileþme ve uygarlaþmanýn özelliklerinden biri-
dir. Yine Ortaçað kentleri konusunda araþtýrma yapan Pi-
renne (1994: 163) Batý Avrupa'nýn tarihinde yeni bir dö-
nemin baþlangýcýný kentlerin doðuþuna baðlamaktadýr.
Kentlerin önemi, kentlerde sunulan hizmetleri ve bu hiz-
metlerin sunuluþ yöntemlerini de önemli kýlmaktadýr.

Kentlerin geliþimine bakýldýðýnda modernitenin bir dö-

nüm noktasý olduðu görülmektedir. Modernite, kenti ve
kent hizmetlerini derinden etkilemiþtir. Bu anlamda
kentleri ve kent hizmetlerini modern öncesi ve sonrasý ol-
mak üzere ikiye ayýrmak mümkündür.

Toplumsal yapýnýn ve kentsel hizmetlerin nispeten daha
basit olduðu modern öncesi dönemde, kentsel hizmetler
çeþitli aktörler tarafýndan farklý yöntemlerle yürütülmek-
teydi. Diðer bir ifadeyle kamusal hizmetlerinin yürütül-
mesinde bugünkü anlamda merkezi idare-yerel idare, ka-
mu-özel ayrýmý çok belirgin deðildi. Çaðdaþ kavramlarla
ifade edilirse, kentsel hizmetler, merkezi idare, yerel ida-
re, gönüllü kuruluþlar ve bireyler tarafýndan yürütülmek-
teydi. Örneðin kentsel hizmetlerin sunumunda yetkili olan
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Kadý, yargý iþlevinin dýþýnda, hem merkezi idare hem de
yerel idare iþlevlerini yürütmekteydi (Eryýlmaz, 1997: 35).

KKeenntt  HHiizzmmeettlleerrii  vvee  VVaakkýýff  YYöönntteemmii

Vakýf; Türkler tarafýndan icat edilmemiþ olsa da, bu kuru-
mu en fazla kullanan toplum olma unvanýný hak etmekte-
dirler. Eðer bir gün Türkler herhangi bir kurum ile övüne-
cek olursa sanýrým bu kurum "vakýf" olmalýdýr. Türklerin
vakýfla ilgili ünü Osmanlý devletinden öncelere gitmekte-
dir. Ýbn-i Haldun'a göre (2004: 608) Türk emirleri Mýsýr'-
da çok sayýda medrese, zaviye ve imarethaneyi vakýf yön-
temiyle sürdürülmüþlerdir.  Bu durum baþta saðlýk hiz-
metleri alanýnda olmak üzere Selçuklularda da devam et-
miþtir (Kozak, 1985: 19).

Osmanlý ise vakýflarýn her alanda boy gösterdiði vakýf
cenneti bir toplumdur. Vakýflar, Osmanlý kent yaþamýnda
belirleyici bir role sahipti (Faroqhý, 1994). Kent hizmetle-
rinin önemli bir bölümü aðýrlýklý olarak vakýf yöntemiyle
yürütülmekteydi. Hatta Vakýflar bu yönüyle kentsel bir
kurumdu.

Vakýflar kentsel hizmetlerinin önemli bir bölümünü "hiz-
met kampüsleri"nde (Külliye) sun-
maktaydý. Bu hizmet kampüslerinde,
genellikle ibadethane, okul, üniversi-
te, kütüphane, hastane, aþhane, han,
hamam ve kervansaray bir arada bu-
lunmaktaydý. Kampüs yöntemi, yani
birçok hizmetin bir alanda verilmesi,
hizmetlerin finansmanýnda ve yürü-
tülmesinde etkinliðin saðlanmasý açý-
sýndan da önemliydi.

Özellikle eðitimin saðlanmasýnda va-
kýf yöntemi yaygýn olarak kullanýl-
maktaydý. Büyük vakýflar yüksek öð-
retime katký yaparken, daha alt kade-
medeki eðitim (mahalle ve sýbyan
okullarý) daha küçük vakýflar aracýlý-
ðýyla desteklenmekteydi. Eðitimle il-
gili binalarýn, yurtlarýn, kütüphanele-
rin yapýmý, kitaplarýn temini, eðitim-
cilerin maaþlarý, maddi durumu iyi olmayan öðrencilerin
giderlerinin karþýlanmasý vakýf yöntemiyle olmaktaydý
(Kozak, 1985: 21).

VVaakkýýffllaarr  ssaaððllýýkk  hhiizzmmeettiinnii  ddee  yyüürrüüttüüyyoorrdduu

Kentin saðlýk hizmetlerinin yürütülmesinde de vakýf yön-
teminden yararlanýlmaktaydý. Hizmet kampüslerinin
içinde týp okullarýnýn yanýnda genellikle hastaneler de
bulunmaktaydý. Darüþþifa, Bimarhane (akýl hastanesi),
Tabhane (hastalarýn istirahat ettiði yer) olarak adlandýrý-
lan bu kurumlardan bir kaçý günümüze kadar varlýðýný
devam ettirmiþtir. Özellikle ihtiyacý olanlara ilaç temin

edilmesinde de vakýflarýn rol oynadýðýný görülmektedir.

Vakýf yönteminin yaygýn olarak kullanýldýðý bir alan da
altyapý hizmetleridir. Özellikle yol, kaldýrým, köprü, ka-
nal, kemer, bent, çeþme, sebiller, deniz feneri, sýðýnaklar,
konak evleri, kervansaraylarýn yapýmý ve tamiri, kentin
temizliði, sokaklarýn aydýnlatýlmasý konularýnda vakýfla-
rýn önemli katký yaptýðý görülmektedir. Sadece Ýslami va-
kýflar deðil, Kilise vakýflarý da sýnýrlý da olsa bazý alanlar-
da hizmet sunmaktaydý. Kentsel hizmetlerin sunulmasý

için gerekli olan finan-
sýn ve kadrolarýn saðla-
masýnda vakýf yöntemi
önemli bir iþlev görmek-
teydi (Orhonlu, 1984:
24).

Osmanlý'da kentsel hiz-
metlerin sadece vakýf
yöntemiyle sunulduðu-
nu söylemek oldukça
zordur. Döneminin en
kalabalýk nüfusuna sa-
hip olan Osmanlý kent-
lerinde hizmetler farklý
yöntemlerle ve birimler-
le sunulmaktaydý.

Vakfýn dýþýnda, kente
hizmet sunan kurumla-

rýn baþýnda devlet gelmektedir. Kentsel hizmetleri düzen-
leyen ve denetleyen devlet, doðrudan altyapý hizmetleri
de sunmaktaydý. Fakat kamu tarafýndan yapýlan alt yapý
hizmetlerine esnaf baþta olmak üzere halkýn katkýsý da
söz konusuydu.

Herkesin kendi evi ve dükkâný önündeki kaldýrýmý yapma
ve tamir etme uygulamasýna da rastlanýlmaktaydý. Özel-
likle esnaf örgütlenmesi olan Loncalar mesleki dayanýþ-
manýn yaný sýra kentteki döküntülerin ve çöplerin toplan-
masý ve taþýnmasýnda, sýnýrlý olan kanalizasyon sistemi-
nin iþlemesinde rol oynamaktaydý. Loncalar bu hizmetle-
rin yürütülmesi için gerekli mali kaynaðýn finansmanýn-

Vakýf yönteminin yaygýn olarak
kullanýldýðý bir alan da altyapý
hizmetleridir. Özellikle yol,
kaldýrým, köprü, kanal, kemer,
bent, çeþme, sebiller, deniz fe-
neri, sýðýnaklar, konak evleri,
kervansaraylarýn yapýmý ve ta-
miri, kentin temizliði, sokakla-
rýn aydýnlatýlmasý konularýnda
vakýflarýn önemli katký yaptýðý
görülmektedir..
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da hane halklarýndan da ücret almaktaydý (Orhonlu,
1984: 24-43; Kozak, 1985: 28; Aron, 1996: 466-469).

Bugün belediyelerin önemli iþlevle-
rinden olan sosyal yardýmlarýn bir bö-
lümü de o dönemde vakýf yöntemiyle
yürütülmekteydi. Vakýflar, aþevleri
açmakta, giyecek yardýmý yapmakta,
iþyeri açma kredisi ve ihtiyaç kredisi
vermekteydi. Diðer taraftan, bayram-
larda sosyal etkinlikler de düzenle-
mekteydiler. Bu yönüyle vakýflarýn,
birtakým temel kentsel hizmetleri
sunmanýn yanýnda, toplumsal zevkle-
re de hitap ettikleri görülmektedir.

Ekonomik ve sosyal sorunlarýn aþýl-
masýnda en yaygýn olarak kullanýlan yöntem vakýf yönte-
miydi. Kimsesiz çocuklara ve yetimlere belirli yaþa kadar
maaþ baðlanmasý, özürlülere ve sürekli hasta olanlara
yardým, esirlerin kurtarýlmasý, köle ve cariyelerin özgür-
leþtirilmesi, kimsesizlerin defnedilmesi, maðdurlarýn ma-
aþa baðlanmasý, harp malullerine ve yaralýlara yardým,
maddi durumu iyi olmayanlara
evlenme yardýmý vakýflarýn te-
mel ilgi alanlarýydý. Ayrýca gü-
nümüz kentlerinde bir sorun
haline gelen hayvanlarýn ba-
rýnmasý ve iaþesi konusunda
da vakýflar önemli iþlev gör-
mekteydi (Kozak, 1985: 27-32).

VVaakkýýffllaarrýýnn
iiþþlleevvssiizzlleeþþmmeessii  vvee
mmooddeerrnn  kkuurruummllaarrýýnn    
ddooððuuþþuu

19. yüzyýl Osmanlý'nýn en
uzun ve en sorunlu yýlýdýr. Os-
manlý kurumlarý, geleneksel-
tarým toplumundan modern-
sanayi toplumuna geçiþin baþ-
ladýðý bu yüzyýla zayýf ve ted-
birsiz yakalanmýþtýr. Geçiþ so-
runlarýnýn yanýnda hayati so-
runlarla da muhataptýr. 

Bu dönemde Osmanlý kentleri-
nin durumu da pek iç açýcý de-
ðildir. Kentin dokusu deðiþmiþ,
toplumsal yapý karmaþýklaþ-
mýþ, geleneksel kurumlar zayýflamýþ, yeni kurumlar oluþ-
turulamamýþtýr. Kentsel hizmetlerin sunulmasýnda büyük
iþlevler üstlenen vakýflar eski gücünde deðildir ve yeni ta-
lepleri de karþýlayamamaktadýr.

Gerek vakýf yönteminin yetersizliði gerek deðiþimden kay-

naklanan yeni sorunlarýn aþýlmasý için önce Ýhtisab Neza-
reti kurulmuþ ve kentsel hizmetlerin önemli bir bölümü

bu kuruma devredilmiþtir. Fakat iþler
beklenildiði gibi gitmemiþ kýsa bir sü-
re sonra Batý örneði doðrultusunda Ýs-
tanbul Þehremaneti (1854) adý altýnda
ilk modern belediye kurulmuþtur.

Bu dönemde kamu hizmeti ve bu hiz-
metlerin yürütülmesi ile ilgili yakla-
þýmlar önemli oranda deðiþmiþtir. Bir-
çok hizmet kamu hizmeti olarak algý-
lanmaya baþlamýþ ve kamusal hizmet-
lerin devlet eliyle yürütülmesi düþün-
cesi aðýr basmýþtýr. Hatta modern bele-
diyeler, halkýn katýlýmýný ve yerelleþ-

meyi saðlamaktan çok idarenin güçlendirilmesi projesi
olarak ortaya çýkmýþtýr (Ortaylý, 1998:145)

Zamanla Batýda ortaya çýkan devletin her þeyi yapabilecek
kadar güçlü olduðu inancý, vakýf türü organizasyonlarýn ge-
reksiz olduðu düþüncesine, modernleþtirme ve halký iktidar
eliyle dönüþtürme projeleri de, bu tür organizasyonlara

þüpheyle yaklaþýlmasýna yol aç-
mýþtýr. 

VVaakkýýff  yyöönntteemmii  vvee
ççaaððddaaþþ  kkeenntt  hhiizzmmeettlleerrii

Geçmiþte nispeten baþarýlý bir
uygulama olan vakýf yöntemi-
nin çaðdaþ kent hizmetlerinin
sunumunda bir yöntem olarak
faydalanýlabilirliði sorusu
önemlidir. Her þeyden önce Os-
manlý dönemindeki vakýflarý gü-
nümüz belediyeleri ile karþýlaþ-
týrmak oldukça yanýltýcýdýr. Mo-
dern belediyelerin karþýlýðý Os-
manlý'daki vakýflar deðildir. Bu-
nunla birlikte günümüze uyar-
lanmýþ "vakýf yöntemi" çaðdaþ
kent hizmetlerinin sunulmasýna
önemli katký yapabilir. 

Son dönemde dünyada meyda-
na gelen zihinsel dönüþümler
de vakýf yönteminin kamusal
hizmet aracý olarak kullanýl-
masýna zemin hazýrlamaktadýr.
Geçmiþle karþýlaþtýrýldýðýnda

günümüzde bireye ve bireylerin oluþturduðu hizmet or-
ganizasyonlarýna daha olumlu bakýlmaktadýr. Bir taraftan
özel alan ve özel sektör kamu alaný ve kamu sektörü aleyhi-
ne sürekli geniþlerken diðer taraftan bunlarýn dýþýnda yer
alan "üçüncü sektör" hýzla büyümektedir (Drucker, 1999).

Ekonomik ve sosyal sorunlarýn
aþýlmasýnda en yaygýn olarak
kullanýlan yöntem vakýf yönte-
miydi. Kimsesiz çocuklara ve
yetimlere belirli yaþa kadar
maaþ baðlanmasý, özürlülere
ve sürekli hasta olanlara yar-
dým, esirlerin kurtarýlmasý, kö-
le ve cariyelerin özgürleþtiril-
mesi, kimsesizlerin defnedil-
mesi, maðdurlarýn maaþa bað-
lanmasý, harp malullerine ve
yaralýlara yardým, maddi duru-
mu iyi olmayanlara evlenme
yardýmý vakýflarýn temel ilgi
alanlarýydý.



Bu sektör, aðýrlýklý olarak gönüllülüðe dayalý, çok fazla kâr
amacý gütmeyen organizasyonlardan oluþmakta, özel kiþi
ve kuruluþlar tarafýndan oluþturulmaktadýr.

Geçmiþte Osmanlý toplumunda günümüzde ise Amerikan
toplumunda kamusal hizmetlerin yürütülmesinde önem-
li rol üstlenen gönüllü organizasyonlar (vakýf yöntemi)
kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yeniden alternatif
bir hizmet yöntemi olarak deðerlendirilebilir. Diðer bir
ifadeyle kamu hizmetleri kamu kurumlarý, özel sektör ve
gönüllü organizasyonlar tarafýndan birlikte sunulabilir.

Özellikle kent bazýnda düþünüldüðünde, kamusal hiz-
metlerin yürütülmesinde rol alan gönüllü organizasyon-
lar, kentte yaþayan gruplar arasýnda yeni baðlarýn tesis
edilmesinde ve aþýnan baðlarýn onarýlmasýnda önemli rol
oynayacaktýr. Bu tür organi-
zasyonlar halký mobilize ede-
rek kamusal hizmetlerin yürü-
tülmesinde halkýn katýlýmýný
ve katkýsýný arttýrmaktadýr.

Özellikle hasta ve yaþlýlarýn ba-
kýmý ve günlük ihtiyaçlarýnýn
saðlanmasý, özürlü ve engelli-
lerin yaþam kalitelerinin artý-
rýlmasý, fakirlere ve düþkünlere
yardým, evde saðlýk hizmeti,
toplumun dýþýna itilen alkolik,
suçlu, sokaða atýlmýþ kimsele-
rin rehabilitasyonu, sokak
çocuklarýna yönelik faaliyetler, aþevleri, meslek edindir-
me, kültürel etkinlikler, burslar, okul yardýmlarý gibi alan-
larda gönüllü organizasyonlarýn baþarý þansý oldukça yük-
sektir. Ayrýca Amerika'da olduðu gibi (Drucker, 1993) gö-
nüllü organizasyonlar, hizmet sektörünün geniþlemesine
ve dolayýsýyla istihdamýn artýrýlmasýna katký yapabilir.

Fakat genel olarak kamu hizmetlerinin, özel olarak da
kentsel hizmetlerin yürütülmesinde bu tür yöntemlerin
kullanýlmasý büyük bir zihni deðiþimi gerektirmektedir.
Belediyelere bile yetki verilmesinin sakýncalý görüldüðü
bir ortamda, gönüllü organizasyonlarýn kamusal hizmet
sunan kurumlar olarak kabullenilmesi sanýldýðýndan
daha zordur. Bu tür organizasyonlar, daha liberal deðer-
lerin egemen olduðu Anglo Sakson geleneðinde yaþam
bulmaktadýr.

ÝÝnnggiilltteerree  yyeerriinnee  FFrraannssaa  tteerrcciihhii

Türkiye'nin modernleþme sürecinde yönünü Ýn-
giltere geleneði yerine Fransa'ya çevirmiþ olmasý
bu kurumlar bakýmýndan bir þansýzlýktýr. Fransa
geçmiþle iliþkileri tamamen koparmýþ ve onlarýn
yerine yepyeni kurumlar ihdas etmiþtir. Anglo
Sakson geleneðinin öncüsü Ýngiltere ise geçmiþi
tamamen dýþlamayan idari geleneklerine baðlý

fakat geçmiþi aynen tekrar etmek yerine yeniden inþa
eden bir süreç yaþamýþtýr.

Bununla birlikte geleneksel idari kurumlarla tüm iliþkile-
rini kesen, özgürlük, eþitlik ve kardeþlik idealleri üzerine
inþa edilen Fransa, bir sürü cumhuriyet denemelerine ve
darbelere maruz kalmýþtýr. Dünyaya özgürlük, eþitlik ve
kardeþlik ideallerini yayan Fransa'da kýsa bir süre önce
özgürlük, eþitlik ve kardeþlik isteyen gençler isyan etmiþ-
lerdir. Yine Cezayir örneði de bu ideallerle pek örtüþme-
mektedir. Ayrýca tavizsiz bir laiklik anlayýþý uygulayan
bu ülkede laiklik tartýþmalarý halen devam etmektedir

Diðer taraftan, Ortaçaðdan kalma idari kurumlarýn varlýðý-
ný sürdürdüðü, yönetimde soyluluðun hala geçerli olduðu,
kralýn belirli bir mezhebin koruyuculuðunu yaptýðý, parla-

mentosunda ruhani lordlarýn
üye olduðu Ýngiltere, en köklü
demokrasilere örnek olarak
gösterilmektedir. 

Bu iki ülkenin iki sýký takipçi-
si de benzer deneyimleri ya-
þamaktadýr. Ýngiltere'nin idari
geleneklerinden beslenen ve
gelenekle modern olaný bir
araya getiren, Kralýn yerine
Baþkaný koyan ABD, kurulu-
þunda önemli eþitlik ve özgür-
lük sorunlarý yaþamýþ olsa da,
kendi vatandaþlarý için özgür-

lükleri garanti altýna almýþ istikralý bir yönetime sahiptir.

Fransýz idari yapýsýný ve anlayýþýný takip eden, geleneksel
idari kurumlarýný terk eden, eþitlik ve katý laiklik üzerine
inþa edilen Türkiye ise týpký Fransa gibi, darbelere, eþit-
lik, özgürlük, laiklik tartýþmalarýna ve istikrarsýzlýða ma-
ruz kalmýþtýr.

Bu anlamda Fransýz yönetim geleneði, hem kendisi için
hem de ülkemiz için önemli sorunlarý içinde barýndýrmak-
tadýr. Devletin yeniden yapýlandýrýlma sürecinin devam
ettiði günümüzde, yapýlmasý gereken nispi olarak daha ba-
þarýlý olan Anglo Sakson deneyimlerinden beslenmektir.
Bu, gönüllü organizasyonlarýn kamu hizmetlerinde kulla-
nýlmasý için gerekli olan iklimin oluþmasý için gereklidir.
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mraniye Belediyesi'nin önemli eðitim hizmetlerin-
den birisi sayýlarýný bu yýl 10'a çýkardýðý Bilgi Evle-
ri Projesi. Özellikle son yýllarda sayýlarý hýzla artan

internet kafeler ve oyun salonlarý çocuk ve gençlerin kö-
tü alýþkanlýklar edinmesinde etkili oluyor. Ümraniye Be-
lediyesi, "Bilgi Evleri" çalýþmasý ile bu alanda oluþan boþ-
luklarý da doldurmayý amaçlýyor. Ýçlerinde son model tek-
nolojik özelliklerle donatýlmýþ bilgisayarlar bulunan bilgi
evlerinde, internet ve kütüphane de yer alýyor. Gözet-
menler eþliðinde derslerine çalýþýp, kitap okuyan çocuk-
lar ve gençler nezih bir ortamda bilgiye ulaþmanýn ayrýca-
lýðýný taþýyor. Bilgi Evleri, bugüne kadar 178 binden fazla

ziyaretçiye hizmet verdi. Ümraniye Belediyesi, þu an sayý-
sý 10 olan Bilgi Evleri'nden her mahalleye 2'þer tane olmak
üzere bu sayýyý toplam 30'a çýkarmayý hedefliyor.

Amaçlarýnýn, "Gençleri ve çocuklarý kötü ortamlardan uzak
tutarak, onlara güvenli ve saðlýklý bir bilgi ve eðlence orta-
mý sunmak" olduðunu belirten Ümraniye Belediye Baþkaný
Hasan Can, çocuklarýn ve gençlerin Bilgi Evleri aracýlýðýyla
hem derslerine çalýþabileceklerini hem de çaðýn bilgi ve
teknolojisinden faydalanabileceklerinin altýný çiziyor.  

Konuyla ilgili halkýn nabzýný tutan Ümraniye Belediyesi
Basýn Bürosu yetkilileri; "Çocuklarýnýn zamanlarýnýn

YEREL GELÝÞÝM

Ali Þenel

‘Bilgi  Evleri’
Bilgilendiriyor!

Ümraniye Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Bilgi Evleri hizmet vermeye devam ediyor.
Gençlerin ve çocuklarýn bilim ve teknolojiden faydalanabilmeleri için tasarlanan Bil-
gi Evleri, bugüne kadar 178 bini aþkýn kiþiye hizmet verdi.
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Ümraniye'de ve civarýnda oturan ve "Bilgi Evle-
ri"nden ücretsiz yararlanmak isteyenler için "Bil-
gi Evleri"nin adresleri þu þekilde:

MMeehhmmeett  AAkkiiff  KKüüllttüürr  vvee  EEððiittiimm  MMeerrkkeezzii

AAddrreess:: Ýstiklal Mahallesi Anafartalar Caddesi No:2

GGüüllddeenn  SSooyyaakk  TTüüffeekkççii  KKüüllttüürr  MMeerrkkeezzii

AAddrreess:: Þenol Güneþ Bulvarý Bambu Sitesi Yaný

NNeecciipp  FFaazzýýll  KKüüllttüürr  vvee  EEððiittiimm  MMeerrkkeezzii

AAddrreess:: Esenþehir Mahallesi Alemdað Cad. No:3

CCeemmiill  MMeerriiçç  GGeennççlliikk  KKüüllttüürr  vvee  EEððiittiimm  MMeerrkkeezzii

AAddrreess:: Ihlamurkuyu Mahallesi Atatürk Caddesi No: 28

AAlliiyyaa  ÝÝzzzzeettbbeeggoovviiçç  KKüüllttüürr  vvee  EEððiittiimm  MMeerrkkeezzii

AAddrreess:: Yukarý Dudulu Mah. Demir Sok. No:64

MMeevvllaannaa  BBiillggii  EEvvii

AAddrreess:: Atakent Mahallesi Muhsin Ertuðrul Sokak      

No: 1/1

YYuunnuuss  EEmmrree  BBiillggii  EEvvii  

AAddrreess:: Çakmak Mahallesi Ýkbal Caddesi No:18

EErrddeemm  BBeeyyaazzýýtt  BBiillggii  EEvvii  

AAddrreess:: Çakmak Mahallesi 23 Nisan Caddesi No:17

MMuussttaaffaa  KKeemmaall  BBiillggii  MMeerrkkeezzii

AAddrreess:: Mustafa Kemal Mah. 3001 Cad. No:116

HHooccaa  AAhhmmeett  YYeesseevvii  BBiillggii  MMeerrkkeezzii

AAddrreess:: Hekimbaþý Mah. Küçüksu Cad. Ýmalat Sok. No:1

deðerlendirilmesi, kötü ortam ve alýþkanlýklarýn-
dan uzak kalmalarý, güven ve emniyette olmalarý,
eriþimin ücretsiz olmasý gibi noktalarda þifahi ve
diðer yollarla yoðun bir teþekkür ve tebrik akýþý
var" bilgisini bizlere veriyor.

Yaklaþýk bir yýlý aþkýn süredir yürütülen projede
hedeflerine ulaþmaya kararlý olan Ümraniye Bele-
diyesi yeni "Bilgi Ev"leri açma çalýþmalarýna bü-
tün hýzýyla devam ediyor. Her bir "Bilgi Ev"inde
ortalama 15-25 arasý bilgisayar var.

Bilgi evleri Pazar günleri hariç, haftanýn diðer 6
günü saat 08:30'dan akþam 17:00'ye kadar açýk.
Çocuklarýn zihinsel geliþimini engelleyici sitele-
rin sýnýrlandýrýldýðý Bilgi Evleri'nde 2 adet güven-
lik programý ile siteler kontrol altýnda tutuluyor.
Ayrýca öðretmenler ve gözetmenler sýk sýk girilen
siteleri denetlemeyi de ihmal etmiyorlar. 
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Www.beykoz.bel.tr adresinde hizmet veren Beykoz
Belediyesi'nin internet sitesi, halka hizmet ve
bilgilendirme alanýnda birçok kolaylýk saðlýyor.

Beyaz masadan bilgi evlerine, evlenmeden e-belediyeye
ve insan kaynaklarýna kadar bir çok farklý alanda ilgili
linklerin bulunduðu internet adresinin ana sayfasýnda be-
lediyeye ait haberler yer alýyor. Ýstanbul'un trafik duru-
munu öðrenebilmeniz adýna, þehrin dört bir yanýnda bu-
lunan trafik kameralarýna da ulaþabileceðiniz site, yola çý-
kacaklar için çok büyük bir fayda saðlýyor. Doðalgaz ve su
borçlarýnýz için sorgulama yapabileceðiniz sitede, ayrýca
döviz kurunu öðrenebiliyor, bunun yaný sýra da SSK bil-
gilerinize ulaþabiliyorsunuz. Belediyenin verdiði saðlýk,
cenaze, muayene, ambulans ve denetim gibi her türlü
hizmet hakkýnda bilgi sahibi olabileceðiniz sayfalar da si-
tenin içerisinde ziyaretçilere kolaylýk saðlayan diðer
önemli unsurlar.

Þeffaf devlet anlayýþýyla hizmet veren Beykoz Belediye-
si'nin bu anlayýþýný internet sayfasýndan da anlamak
mümkün. Belediye meclis toplantýlarý hakkýnda bilgi al-
mak isteyen vatandaþlar için de bilgi veren sitede, dýþ te-
maslar, ihale ilanlarý ve ihale sonuçlarý yer verilen diðer
konu baþlýklarýný oluþturuyor. Emlak ve Çevre Temizlik
Vergisi mükellefleri için t-belediye hizmeti de sunan Bey-
koz Belediyesi, bu hizmetinin yanýna bir de "SMS Öde-
me" hizmetini de ekleyerek daha kapsamlý bir hale getir-
miþ. Kadýnlarýn el iþleri yaparak aile ekonomisine katkýda
bulunmalarýný saðlayan "Kadýn Dayanýþma Merkezi" de
yine bu adres üzerinden halka ulaþan bir diðer Beykoz
Belediyesi hizmeti olarak göze çarpýyor. Ayrýca belediye-
nin yürüttüðü diðer önemli projeler de yine site içindeki
"Projeler" linkinden ulaþýlan ve bilgi alýnmasýný saðlayan
bir diðer kolaylýklarýn baþýnda geliyor.

TEKNOLOJi

Beykoz  Belediyesi
Ýnternette  de  Sýnýrsýz

Hizmet  Sunuyor

Aynur Þenol
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AAddaappaazzaarrýý  BBüüyyüükkþþeehhiirr  BBeelleeddiiyyeessii  www.adapazari.bel.tr

HHeennddeekk  BBeelleeddiiyyeessii  ((AAddaappaazzaarrýý)) www.hendek.bel.tr

BBaallýýkkeessiirr  BBeelleeddiiyyeessii www.balikesir-bld.gov.tr

BBuurrhhaanniiyyee  BBeelleeddiiyyeessii  ((BBaallýýkkeessiirr)) www.burhaniye.bel.tr

BBiilleecciikk  BBeelleeddiiyyeessii www.bilecik.bel.tr

SSööððüütt  BBeelleeddiiyyeessii  ((BBiilleecciikk)) www.sogutbelediyesi.com

BBuurrssaa  BBüüyyüükkþþeehhiirr  BBeelleeddiiyyeessii www.bursa-bld.gov.tr

GGüüzzeellyyaallýý  BBeelleeddiiyyeessii  ((BBuurrssaa)) www.guzelyali.bel.tr

ÇÇaannaakkkkaallee  BBeelleeddiiyyeessii www.canakkale.bel.tr

ÇÇaarrddaakk  BBeelleeddiiyyeessii  ((ÇÇaannaakkkkaallee)) www.cardak.bel.tr

EEddiirrnnee  BBeelleeddiiyyeessii www.edirne.bel.tr

KKeeþþaann  BBeelleeddiiyyeessii  ((EEddiirrnnee)) www.kesan.bel.tr

ÝÝssttaannbbuull  BBüüyyüükkþþeehhiirr  BBeelleeddiiyyeessii www.ibb.gov.tr

BBaakkýýrrkkööyy  BBeelleeddiiyyeessii  ((ÝÝssttaannbbuull)) www.bakirkoy.bel.tr

KKýýrrkkllaarreellii  BBeelleeddiiyyeessii www.kirklareli.bel.tr

KKaavvaakkllýý  BBeelleeddiiyyeessii  ((KKýýrrkkllaarreellii)) www.kavakli.bel.tr

KKooccaaeellii  BBüüyyüükkþþeehhiirr  BBeelleeddiiyyeessii www.kocaeli.bel.tr

GGeebbzzee  BBeelleeddiiyyeessii  ((KKooccaaeellii)) www.gebze.bel.tr

TTeekkiirrddaaðð  BBeelleeddiiyyeessii www.tekirdag.bel.tr

KKaarraaaaððaaçç  BBeelleeddiiyyeessii  ((TTeekkiirrddaaðð)) www.karaagac.bel.tr

YYaalloovvaa  BBeelleeddiiyyeessii www.yalova.bel.tr

TTeerrmmaall  BBeelleeddiiyyeessii  ((YYaalloovvaa)) www.termal.bel.tr

Bazý  MBBB  Üyelerinin

Ýnternet  Adresleri
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Tür-
kiye'de
ilk defa ÝSKÝ

tarafýndan uygulanan
sistem sayesinde, artýk Ýs-
tanbul'un altýný da görmek müm-
kün. Bu sistemle robotlar, çapý 20 cm. olan kanallarý dahi
görüntüleyerek, gerekli temizlik ve onarým iþlemlerini ya-
pabiliyor. Yukarýda hayat devam ederken, kimselerin ha-
beri olmadan robotlar yeraltýndan Ýstanbul'u geziyor. Ro-
bot teknolojisi ile bugüne kadar yaklaþýk 3 bin 235 km
atýksu altyapý sistemi görüntülenerek temizlendi, 21 km
komple kaplama ve 1,5 km boru döþemesi gerçekleþtirildi. 

Hiçbir kazý iþlemine gerek kalmadan yapýlan atýksu çalýþ-
malarýnda bugüne kadar 610 adet kýsmi kaplama ile 2 bin
679 adet parsel baðlantýlarýnýn yeniden açýlmasý da, yine
teknoloji harikasý robotlar tarafýndan yapýldý. 

Eskiden açýk kazý yöntemiyle yapýlarak, çevreyi rahatsýz
eden ve trafiði olumsuz etkileyen kazýlara son veren bu
sistem sayesinde, tarihi dokunun zedelenme ihtimaline
karþý bir türlü yenilenemeyen tarihi bölgelerin atýksu sis-
temi de yenilenmiþ oluyor. 

SSiisstteemm  nnaassýýll  ççaallýýþþýýyyoorr??  

"TV Incpection"
adlý robotlar, tý-
kalý kanal içeri-
sinde gezerek
aldýklarý görün-
tüleri canlý ola-
rak baðlý olduk-
larý araca aktarý-
yorlar. 

TEKNOLOJi

Altyapý  sorunlarýna  teknolojik  çözüm:  

Kanalizasyon  Robotlarý
Ýstanbul'un altyapýsý,
teknoloji harikasý robotlar
tarafýndan görüntüleniyor,
temizleniyor ve onarýmý
gerekli görülen yerler
onarýlýyor. Trafiðin yoðun
olduðu bölgelerde içme suyu
þebekesi kazý yapýlmadan
döþeniyor. Ýstanbul'un
altyapýsýna adeta endoskopi
yapýlýyor.
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Robotun aktardýðý görüntülerden hasarlý veya týkalý nokta-
lar tespit ediliyor ve betonu dahi parçalayabilecek güçteki

basýnçlý su sýkan combine cihazý ile kanal temizleniyor. 

Kanal temizleme iþlemi gerçekleþtirilirken ortaya çýkan
balçýk ve kum yýðýnlarý vakum borusu ile kanal içerisin-
den çekiliyor. 

Kanal tamamen temizlendikten sonra robot tekrar devre-
ye giriyor ve hasarlý noktalara  "epoksi elyaf" karýþýmlý
kaplamayý basýnçlý balon þiþirerek yapýþtýrýyor. 

Böylece hiçbir çukur kazýlmadan, çevreye zarar verilme-
den, çirkin kazý görüntüleri oluþturulmadan kýsa ve etkili
bir þekilde kanalizasyon tamiratý gerçekleþtirilmiþ oluyor 

ÝÝççmmeessuuyyuu  þþeebbeekkeessii  iinnþþaaaattýý  ddaa  rroobboottllaarr  
ttaarraaffýýnnddaann  yyaappýýllýýyyoorr......  

Ýstanbul'da içmesuyu þebeke inþaatlarý da artýk ÝSKÝ ro-
botlarý tarafýndan yapýlýyor. Özellikle trafiðin yoðun oldu-
ðu bölgelerde uygulanan sistem sayesinde ÝSKÝ çalýþmasý
nedeniyle yollar kazýlmýyor, trafik sýkýntýsý yaþanmýyor.
Çapý 3,2 cm. olan içmesuyu hatlarýna dahi girerek görün-
tü alabilen sistem, Beyoðlu, Þiþli, Fatih, Eminönü ve Zey-
tinburnu gibi trafiðin yoðun olduðu 16 farklý bölgede uy-
gulanýyor. Sistem sayesinde bugüne kadar toplam 22,5
km. içmesuyu þebekesi hiçbir kazý iþlemi yapýlmadan ve
çevreye rahatsýzlýk verilmeden ÝSKÝ robotlarý tarafýndan
yenilendi.
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SANAT

Almanya'nýn  Lörrach
kentinde  Edirne
rüzgârý

Edirne Belediye Baþkanlýðý ile Almanya'nýn
Lörrach Belediyesi arasýndaki "Kültür Kardeþ-
liði Projesi” kapsamýnda Lörrach kentinde Fo-
toðraf Sanatçýsý Behiç Günalan'ýn Edirne fo-
toðraflarýndan oluþan resim sergisi Mart ayý
boyunca ziyaret edildi. 

Almanya’nýn Lörrach kentinde 2 Mart günü açýlan ser-
giye konsolosluk görevlileri, çevre kentlerin belediye

baþkanlarý, sanatçýlar ve sanatseverler katýldý.

Resim sergisinin büyük ilgi gördüðünü belirten Edirne
Belediye Baþkaný Hamdi Sedefçi: "Kardeþ þehir projeleri-
ne Edirne Belediyesi olarak büyük önem veriyoruz. "Kül-
tür Kardeþliði Projesi”nin meyvelerini toplamaya baþla-
dýk. Açýlan resim sergisi ile Almanya'nýn Lörrach kentin-
de Edirne rüzgârý esti. Edirne'nin en güzel mekânlarýnýn
bulunduðu 40 adet Behiç Günalan imzalý fotoðraf, sergi-
de büyük ilgi gördü.”dedi. Ýkili görüþmeler sonrasýnda
Mayýs ayýnda Edirne'ye kardeþ þehir Lörrach'tan turist ka-
filesi geleceðini belirten Sedefçi, ziyaret sýrasýnda Selimi-
ye Camii'nin UNESCO'nun kültür mirasýna katýlmasý ko-
nusunda görüþmelerde bulunulduðunu söyledi.

Ali ÞENEL

Kültür  -  Sanat  
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Karagöz  
Sanat  Evi’nde  gölge
oyunu  kurslarý

Bursa'nýn kültür ve sanat yaþamýndaki durak 
noktalarýndan biri olan Karagöz Sanat Evi,
yeni yýla birbirinden farklý yeniliklerle girdi.
Büyükþehir Belediyesi Meslek Edindirme
Kurslarý (BUSMEK) kapsamýnda "Karagöz
Gölge Oyunu Tasvir Yapým Kurslarý" baþladý. 

Bursa Büyükþehir Belediyesi kültürel çalýþmalarýna
devam ediyor. Bunlarda birisi de Karagöz Sanat
Evi’nde yapýlan faaliyetler. Bursa Büyükþehir

Belediyesi Kültür ve Sanat Danýþmaný Ahmet Erdönmez,
Karagöz Sanat Evi'nin müze haline getirilmesine yönelik
çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi. Erdönmez, yenilikler
kapsamýnda Karagöz Sanat Evi'nin yalnýzca kültür ve sa-

natýn deðil bu alandaki yeteneklerin de yetiþtirileceði bir
eðitim merkezi olacaðýný belirterek: "Karagöz Sanat Evi,
sadece gösteriler ve sergilerle deðil, gölge oyunu alanýn-
daki eðitim çalýþmalarýyla da Bursalýlara bir ilki yaþatýyor.
Bu çalýþmayla Bursa'ya yeni Karagöz- Hacivat ve gölge
oyunlarý ustalarý kazandýracaðýz. Kýsacasý Karagöz Sanat
Evi, bu alanda yeni yeteneklerin kente kazandýrýlacaðý bir
merkez olacak" dedi.

"Ekmek  Arasý  
Hayat"  kahkahaya  
boðdu

Tekirdað Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürlüðü tarafýndan organize edilen Abdul-
lah Þahin Nokta Tiyatrosu "Gençlik Çýkmazý"
ve “Ekmek Arasý Hayat” adlý oyunlarý Beledi-
ye Kültür Merkezi Salonu'nda sahneledi.

A
bdullah Þahin Nokta Tiyatrosu sahnelediði oyun-
larla büyük ilgi topladý. Ýlk olarak Gençlik Çýkmazý
adlý oyun sahnelendi. 3 matine oynanan gençlere

yönelik tiyatroda uyuþturucunun zararlarý anlatýldý. Bü-
yüklere yönelik, bir baþka oyun olan Abdullah Þahin ve
ekibinin sahneye koyduðu "Ekmek Arasý Hayat" adlý tiyat-

ro oyunu salonu dolduranlarý kahkahaya boðdu. Abdul-
lah Þahin'in vatandaþlar arasýndan seçtiði oyuncular da
baþarýlý bir performans ortaya koydular ve tiyatro izleyen-
lerinden büyük alkýþ aldýlar. Ücretsiz olan ve büyük ilgi
gören tiyatro gösterilerinin bundan sonra da belirli aralýk-
larla gerçekleþtirileceðini belirten yetkililer: "Tiyatroya il-
gi gösteren vatandaþlarýmýza teþekkür ediyoruz" dediler.
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SANAT

“Türk  ve  Dünya
Ustalarý    Sergisi”  
Balýkesir’de  açýldý
Balýkesir Devrim Erbil Çaðdaþ Sanatlar
Müzesi “Türk ve Dünya Ustalarý Sergisi”ne
ev sahipliði yaptý. 

Ü
lkemizin ve dünyanýn tanýnmýþ ressamlarýnýn eser-
lerinin yer aldýðý “Türk ve Dünya Ustalarý Sergi-
si”ne Balýkesir Vali Vekili Mustafa Erdoðan, Garni-

zon Komutaný Tümgeneral Adem Huduti, Belediye Baþka-
ný Sabri Uður, BAÜ Rektörü Þerif Saylan, Sanatçý Devrim
Erbil ve kalabalýk bir sanatsever topluluðu katýldý. 

Antonio Segui, Erro, Jan Voss, Jens Jensen, Mark Brusse,
Pat Andrea gibi dünya resminin; Devrim Erbil, Alp Tamer
Ulukýlýç, Mehmet Güleryüz, Necmi Zeka gibi de Türk res-
minin dev isimlerinin aralarýnda bulunduðu sanatçýlara
ait 19 resmin yer aldýðý sergi, kapandýðý 28 Þubat´a kadar
sanatseverlerinden yoðun ilgi gördü. 

4 yýldan bu yana, düzenlediði sergilerle, tanýnmýþ yerli ve

yabancý resim ustalarýný ve genç yetenekleri sanatsever-
lerle buluþturan Dirimart Sanat Galerisi´nin iþbirliði ile
yapýlan serginin açýlýþ konuþmasýný Dirimart Direktörü
Zihni Özbil yaptý. Özbil konuþmasýna "Böyle güzel bir
þehre ve bu þehre sýcaklýk katan böyle güzel bir müzeye
sahip olduðunuz için sizleri kutluyorum. Balýkesir ölçe-

Balýkesir'de   ‘Ýskender
Pala  ile  Edebiyat    
Sohbetleri’
Balýkesir Belediyesi tarafýndan düzenlenen
"Ýskender Pala ile Edebiyat Sohbetleri"nin ilk
programýnda ünlü yazar, Divan Þairi Fuzû-
lî'nin "Leylâ vü Mecnûn" adlý eserini anlattý. 

Büyük bir bölümü gençlerden oluþan dinleyicilerin,
adeta nefeslerinin tutarak dinledikleri konuþmada,
gerçek aþkýn nasýl bir þey olduðunu anlatan Ýsken-

der Pala:"Gerçek aþk, insanýn kendinden vazgeçmesi ve
bizatihi sevgilinin kendisi olmasý halidir" dedi.

Eski devirlerde doðu toplumlarýnda oldukça yaygýn olan,
"elyazmasý kitaplarýn topluca okunmasý" geleneðinin,
önemli pedagojik fonksiyonlarý bulunduðuna iþaret eden

Ýskender Pala, þunlarý anlattý: "Toplumsal deðer yargýlarý,
ahlak kurallarý ve bunun gibi toplumu þekillendiren kül-
tür deðerlerinin oluþmasýnda, elyazmasý eserlerin, evler-
de ve insanlarýn topluca bulunduklarý çeþitli yerlerde
gruplar halinde okunmasý büyük bir tesir icra ederdi. Bu
okumalar sýrasýnda, ortak deðerler oluþur, kitapta anlatý-
lan olaylarla ilgili, dinleyenler kendi aralarýnda fikir alýþ-
veriþinde bulunurlardý. Bugün, Fuzûlî'nin Leylâ ve Mec-
nûn adlý eserinin, bin 800 adet elyazmasý kopyasýnýn bu-
lunduðu bilinmektedir. Bu nüshalarýn her bir okunma-
sýnda ortalama 30 kiþinin dinlediðini varsayarsak, kitabýn
ulaþtýðý kitlenin büyüklüðü konusunda çok gerçekçi tah-
minlerde bulunabiliriz. Sadece bu kitap çerçevesinde or-
tak toplumsal deðerlerin oluþmasý, üzerinde durulmasý
gereken bir durumdur."

Sohbetin sonunda, gençlerin ellerinde getirdikleri kitap-
larý imzalayan ve onlarla bol bol hatýra fotoðrafý çektiren
Ýskender Pala'ya, teþekkür amacý ile Belediye Baþkan Yar-
dýmcýsý Himmet Sinoplugil tarafýndan bir buket çiçek
takdim edildi.
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"Manolya  Aðacýnýn
Kökleri"  Bursa’da
Bursa'nýn tarihinde yer alan ve kökleri
1700'lü yýllara dayanan Gökçen ve Bursalý ai-
lelerin "Manolya Aðacýnýn Kökleri" isimli aile
tarihi sergisi Bursa Büyükþehir Belediyesi
Kent Müzesi'nde izlenime açýldý.

Bursa'nýn iki köklü ai-
lesinin uzun yýllar
koruduðu, eþsiz tarihi

eserlerin gün ýþýðýna çýkarý-
ldýðý serginin açýlýþýnda ai-
lenin en yaþlý fertleriyle, en
genç üyeleri bir araya geldi.
Serginin açýlýþýnda konu-
þan Bursa Büyükþehir Bele-
diyesi Kent Müzesi Müdü-
rü Ahmet Erdönmez, kent
kültürünün ortaya çýkmasý
için o kentte yaþayan ailele-
rin kültürünün de ortaya çý-
karýlmasý gerektiðinin altýný
çizdi. Gökçen ve Bursalý ailelerinin, bunu yaparak büyük
bir baþarýnýn altýna imza attýklarýný ifade eden Erdönmez,
iki ailenin yaptýðý hassas ve önemli çalýþma ile 1700'lü
yýllardan günümüze kadar Bursa'daki yaþamýn nasýl bir
seyir izlediðinin görülebileceðini vurguladý. Bursa Tabiat
Varlýklarýný Koruma Kurulu Üyesi Mimar Oktay Ekinci

ise, bu serginin Türkiye'ye örnek olmasý gereken bir çalýþ-
ma olduðunun altýný çizdi. Tarihin gerçek, ancak gelece-
ðin ütopya olduðuna iþaret eden Ekinci: "Ýnsan için 1 sa-
niye sonrasý hülyadýr. Ne olacaðýný bilemezsiniz. Hayalle-
rimizin gerçek olmasýný istiyorsak, tarihten yaþanmýþlýk-
lardan kök almalýyýz. Yaþanmýþlýklara yaslanmazsak gele-
ceðe güvenle bakamayýz. Bu nedenle sosyal ve toplumsal
tarih, siyasal tarihten her zaman daha önemli ve gerçek-
çidir. Ýki Bursalý ailenin yaptýðý çalýþma ise sosyal ve top-
lumsal tarihin gün ýþýðýna çýkarýlmasýnda Türkiye çapýn-
da atýlan en önemli adýmlardan biridir" diye konuþtu. Ser-
giyi gerçekleþtiren Gökçen ve Bursalý aileleri adýna konu-
þan Memduh Gökçen, Bursa'da bir süre dahi olsa yaþamýþ

herkesi Bursalý olarak kabul
ettiklerinin altýný çizdi. Kökle-
rinin Eminiyye Dergâhý ve Ta-
hir Paþa Konaðý'na dayandýðý-
ný anlatan Gökçen, bu sergi ile
bir bakýma kent kültürünün
geliþmesine de katký saðlamayý
amaçladýklarýný belirtti. Gök-
çen, bazý aný parçalarýnýn sergi
bitiminde Büyükþehir Beledi-
yesi Kent Müzesi'ne baðýþlana-
caðýnýn müjdesini verdi. Sergi-
ye katýlan AK Parti Bursa Mil-
letvekili Altan Karapaþaoðlu,
Gökçen ve Bursalý ailelerin ça-

lýþmasýnýn herkese örnek olmasý gerektiðinin altýný çizdi.
Türk ailelerinin kökeninin Orta Asya'dan Balkanlar'a ka-
dar geniþ bir alana yayýldýðýna dikkat çeken Karapaþaoð-
lu, Gökçen ve Bursalý ailelerinin, bu geniþ alandaki deðer-
leri bir araya getirip uzun yýllar saklayabilmesinin takdir
edilecek bir durum olduðunu söyledi.

ðindeki bir þehrin, bu varlýðý ile baþka þehirlere de model
olabileceðine inanýyorum. Biz Dirimart olarak, 4 yýldan
bu yana, 2010 yýlýnda Avrupa Kültür Baþkenti olacak
olan Ýstanbul´a, usta Türk sanatçýlarýnýn yaný sýra dünya
resminin ustalarýnýn eserlerini de getiriyoruz. Bugün de,
ayný þeyi Balýkesir´de gerçekleþtiriyoruz. Bundan hem
mutluluk duyuyor, hem de gelecek için umutlanýyoruz.
Katkýlarýnýzdan dolayý sizlere ve bütün sanatçýlarýmýza
teþekkür ediyorum" dedi. Zihni Özbil, daha sonra sergide
eserleri yer alan ressamlar ve resimleri hakkýnda davetli-
lere bilgiler verdi. 

Açýlýþta son konuþmayý, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekan Yardýmcýsý ve Devlet Sanatçýsý
Prof.Dr. Devrim Erbil yaptý. Erbil konuþmasýnda, "Kentin
sahibi, kentin çehresini deðiþtiren, müzemizi çaðdaþ gö-
rünüme kavuþturan, sanata gönülden baðlý Sayýn Beledi-

ye Baþkanýmýz Sabri Uður´a bugüne kadar sanata verdiði

desteklerden dolayý çok teþekkür ediyorum. Bundan 10

yýl önce Ýstanbul, Picasso, Rembrend, Rodin gibi dünya

sanat dehalarýnýn eserleri ile yüzyüze geldi. Koç ve Sa-

bancý gibi aileler ve pek çok sanatsever bu giriþimlere

destek verdiler. Þimdi Balýkesir´e de ayný sanat heyecaný

ile bu büyük ressamlarýn, çaðdaþ hat sanatçýlarýmýzýn

eserlerini getireceðiz. Resim ve özgün baský ile ilgili sanat

atölyeleri kuracaðýz. Balýkesir´de sanat, 80 yýllýk bir geç-

miþe sahip. 6 Eylül 2007´de Balýkesir´li ressamlar sergisi

açacaðýz. Fikret Mualla, Elif Naci gibi deðerli sanatçýlarý-

mýzýn eserlerini getireceðiz. Ben bu münasebetle, sanata

gereken destek ve yardýmlarýný esirgemeyen baþta ilimi-

zin deðerli yöneticileri olmak üzere bütün sanatseverlere

bir kez daha teþekkür ediyor, saygýlar sunuyorum." dedi.
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52.  Venedik  Bienal’i
Beyoðlu'nda  basýna  
tanýtýldý
Dünyanýn en önemli sanat buluþmalarýndan
biri olarak kabul edilen ve yaklaþýk 10 bin ga-
zetecinin takip etmesi beklenen 52. Venedik
Bienali Beyoðlu’nda tanýtýldý. 

Türkiye bu yýl kapsamlý bir sergiyle 52. Venedik
Bienalin’de yer alacak. Bienalin ana binasýnda Tür-
kiye'ye özel bir mekan ayýran Bienal Baþkaný Davi-

de Croff ile küratör Robert Stor, gelecek yýllardaki katýlý-
mý Türkiye'nin talebinin belirleyeceðini söyledi. 

1894 yýlýndan beri düzenlenen ve 10 Haziran'da 52.si baþ-
layacak olan Bienal’de ilk kez etkinliðin ana mekâný olan
Arsenale'nin Artigliere binasýnda Türk sanatçýlara özel
bir pavyon tahsis edildi. Beyoðlu Ýtalyan Kültür Merke-
zi'nde yapýlan basýn toplantýsýna Bienal Baþkaný Davide
Croff, Bienal küratörü Robert Storr, Ýtalya Baþkonsolosu

Massimo Rustico, Beyoðlu Belediye Baþkaný Ahmet Mis-
bah Demircan ve çok sayýda davetli katýldý. 

Bienal Baþkaný Davide Croff, yaptýðý konuþmada Türki-
ye'nin bu yýldan sonraki katýlýmýnýn kesin olmamakla bir-
likte kendi elinde olduðu ve talep doðrultusunda bir kara-
ra varabileceklerini söyledi. Bienal’in barýþa katkýsýnýn
olup olmadýðý yönündeki bir soruyu: "Açýk bir barýþ mesa-
jýmýz yok ama bu ekinliði düzenleyerek bile kültürleri bir
arada buluþturduðumuzu düþünüyorum" diye yanýtlayan
Croff, Venedik Bienali'nde kadýn, erkek ya da ülke ayrýmý
yapmaksýzýn tüm sanatçýlara kapýlarýnýn açýk olduðunu
söyledi. Ýstanbul'da kentin Bienal’e gerçek anlamda katýlý-
mýný gördüðünü söyleyen Croff: "Venedik'te Bienal’i sade-
ce bir bölgede düzenleyebiliyoruz. Katýlým yetersiz ve
kente daha fazla ulaþabilmemiz gerekiyor" dedi.

Kocaeli  Kültür
Merkezi
tamamlanýyor
Kocaeli Büyükþehir Belediyesi
yapýmýna devam ettiði Kocaeli
Kültür Merkezi ile tüm halký
sanatla buluþturacak.

Kocaeli Büyükþehir Belediyesi'nin, va-
tandaþlarýn sosyal ve kültürel etkinlik-
lerini düðün salonlarý yerine kültür

merkezlerinde yapmalarý için baþlattýðý atak
devam ediyor. Bu hedef çerçevesinde bugü-
ne kadar birçok ilçe, kültür merkezine kavuþ-

turuldu. Bu amaçla Saraybahçe Cumhuriyet Mahallesi'nde
(Plajyolu) yükselen Kocaeli Kültür Merkezi de yakýn bir za-
manda tamamlanarak vatandaþlarýn hizmetine girecek. 

Kültür Merkezi'ndeki çalýþmalarýn kýsa süre içinde tamam-
lanarak hizmete açýlacaðýný belirten Genel Sekreter Kara-
loðlu, "Kültür Merkezi'nin hizmete girmesiyle bölge halký-
mýz sosyal ve kültürel etkinliklerini modern bir yapý için-
de gerçekleþtirebilecek. Böylece kentimizin batý bölgesi de
kültürel ve sosyal etkinliklerde varlýðýný gösterecek" dedi.



BÝRLÝK 2007/169

Atatürk  Kitaplýðý
Türkiye  birincisi  seçildi
Ýstanbul Atatürk Kitaplýðý kitap ve kütüpha-
necilik dünyasýný yakýndan tanýyanlar tara-
fýndan Türkiye Birinciliði ile onurlandýrýldý.
Kütüphane ve Müzeler Müdürlüðü'ne ait Ýstanbul Ata-
türk Kitaplýðý, bünyesinde bulundurduðu el yazma eser-
lerden basma eserlere, haritalardan kartpostallara, dergi
ve gazeteden, yýllýklara ve salnamelere uzanan koleksi-
yon zenginliði gerekse, bilgisayar ortamýnda sunduðu
modern kütüphanecilik hizmeti ile ülkemizin en önde ge-
len kütüphanelerinden. 

Hürriyet Gazetesi tarafýndan kütüphaneleri en çok kulla-
nanlar ile en iyi bilenlerden oluþturulan jüride;  Doðan
Hýzlan (Gazeteci-Yazar), Yaþar Aksoy (Gazeteci-Yazar),
Prof. Dr. Ayþe Üstün (Ýstanbul Ünv. Bilgi ve Belge Yöne-
timi Bölüm Baþkaný),  Prof. Dr. Bülent Yýlmaz (Hacettepe
Ünv. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Baþkan Yardýmcýsý),

Gökhan Akçura (Araþtýrmacý-Yazar), Emin Nedret Ýþli
(Sahaf), Sami Önal (Araþtýrmacý), Prof. Dr. Nurhan Ata-
soy (Sanat Tarihçisi) ve M. Sabri Koz (Araþtýrmacý-Yazar)
görev aldý.

Jüride yer alan isimlerin kendi alanlarýndaki otorite kiþi-
lerden oluþmasý ve listede yer alan diðer kütüphanelerin
Türkiye'nin en önde gelen kütüphanelerinden olmasý,
Atatürk Kitaplýðý'nýn Türkiye birinciliðini daha da anlam-
lý kýlýyor.

Emitt  Fuar’ýnda
Bilecik  anlatýldý  
Turizm profesyonelleri, sektör çalýþanlarý ve
halkýn katýlýmýyla her geçen yýl büyüyen
Emitt (Doðu Akdeniz Uluslararasý) Fuarý'nda,
Bilecik de geniþ kapsamlý bir þekilde tanýtýldý. 

TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde
düzenlenen Emitt Fuarý'na Bilecik Belediyesi, Ýl
Kültür Müdürlüðü ve Osmaneli Belediyesi ortak bir

kompozisyonla katýldý. 15-18 Þubat tarihleri arasýnda
gerçekleþen ve her geçen yýl daha geniþ katýlýmýn sað-
landýðý fuarýn açýlýþýný 20 ülkenin Turizm Bakanlarý ile
Kültür ve Turizm Bakaný Atilla Koç yaptý. 

Bilecik Belediyesi'nin oluþturduðu motifte, baþta
Kuruluþ, ardýndan Kurtuluþ ve sonrasýnda Cumhuriyet
anlatýldý. Türkiye'den ve tüm dünyadan binlerce katýlým-
cýnýn yer aldýðý ve on binlerin ziyaret ettiði fuara yönelik
Bilecik Belediye Baþkaný Selim Yaðcý, bu ve benzeri

etkinliklerin, tarihte önemli bir yer teþkil eden Bilecik'in
tanýtýmý için büyük bir fýrsat olduðunu aktardý. Baþkan
Selim Yaðcý bunun yaný sýra: "Amacýmýz tüm yönleri ile
þehrimizi en güzel þekli anlatmak ve Bilecik'te kültür ve
turizme ayrýcalýk kazandýrmaktýr" dedi. 15 Þubat'ta
baþlayan ve 18 Þubat'ta son bulan Emitt Fuarý, Bilecik
için büyük bir fýrsat olarak deðerlendirilirken yerli ve
yabancý konuklarýn Osmanlý'ya duyduðu hayranlýk ve
memnuniyeti gözlerden kaçmadý.
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Birlik’ten
Haberler

Marmara ve Boðazlarý Belediyeler Birliði'nin, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi AB Ýliþkileri
Müdürlüðü iþbirliðiyle hayata geçirdiði AB Yerel Bilgi Aðý Projesi'nin ikinci toplantýsý gerçek-
leþtirildi. Toplantýya Avrupa Yatýrým Bankasý (AYB) Türkiye Masasý Þefi Hakan Lucius'u ko-
nuk oldu.

Yerel  Yönetimler,  Avrupa  Yatýrým  Bankasý
kredilerini  konuþtu
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Ý
stanbul'daki Ýlçe ve Ýlk Kademe Belediyeleri'nin, AB
Müktesebatýný üstlenmelerine destek saðlamak ama-
cýyla gerçekleþtirilen AB Yerel Bilgi Aðý Projesi'nin

ikinci toplantýsý, Ýstanbul'daki ilçe belediyelerini, AB
sürecinde ulusal uyum çalýþmalarý, AB topluluk pro-
gramlarý ve projeleri için teklif çaðrýlarýndan haberdar
etmek ve onlarý AB'deki belediyelerle iþbirliðine yönelt-
mek amacýný taþýyor. AB Yerel Bilgi Aðý projesi kapsa-
mýnda gerçekleþtirilen toplantýda ilk olarak, Marmara
ve Boðazlarý Belediyeler Birliði'nin o tarihteki Genel
Sekreteri Halil Ünlü söz aldý. Ünlü konuþmasýnda,
300'ün üzerinde üyesi bulunan MBBB'nin "yerel yöne-
timleri ve yerel demokrasiyi geliþtirme" vizyonuna dö-
nük olarak çalýþtýðýný ifade etti. MBBB'nin yapýsýna da
kýsaca deðinen Ünlü'nün ardýndan söz alan Lucius, Ýs-
tanbul'daki ilçe ve ilk kademe belediyelerinin belediye
baþkan ve baþkan yardýmcýlarýna ve üst düzey yönetici-
lerine; AYB, Banka Kredileri'nin hangi alanlarda sunul-
duðu, belediyelerin bunlardan nasýl yararlanabileceði
ve kredi kullaným koþullarý konularýnda bilgi verdi.

Konuþmasýnda AYB'nin tarihine ve yapýsýna kýsaca de-
ðinen Lucius, bankanýn kar amacý gütmeyen bir kamu
kurumu olduðunu belirtti. Lucius; 163.7 milyar Euro
sermayesi bulunan bankanýn yýllýk kredi hacminin ise
47 milyar Euro olduðunu ifade etti. Bankanýn 1965 yý-
lýndan beri Türkiye ile iþbirliði içinde, 1. Boðaz Köprü-

sü'nden, Tüp Geçit'e kadar pek çok projeye imza attýðý-

ný belirten Lucius: "Türkiye, yaptýðý yatýrýmlarýnda bu-

güne kadar 6 milyar Euro'luk kredi kullandý. Bunun 1.8

milyar Euro'luk kýsmý ise sadece 2006 yýlý içerisinde

kullanýlan kredi miktarýdýr" dedi. Lucius, Türkiye'nin

kullandýðý kredilerin sektörel daðýlýmýna bakýldýðýnda,

%30 ile en çok ulaþýma, ardýndan % 29 ile KOBÝ'lere, %

15 ile depremle ilgili çalýþmalara, % 10 ile de sanayi

projelerine ve çevresel projelere yönelik olarak AYB ta-

rafýndan kredi verildiðini belirtti.

Avrupa Yatýrým Bankasý kredilerinden hükümetlerin,

belediyelerin ve özel sektör þirketlerinin faydalanabile-

ceðine deðinen Lucius, kredilerin yatýrýma dönük proje-

lere sunulabileceðinden ve bunlardan yararlanmak için

iyi bir bütçe çalýþmasý ve plan hazýrlýðý yapýlmasý gerek-

tiðinden söz etti. Ýstanbul'da bir ofis açmak için faaliyet-

lerde bulunduklarýný belirten Lucius, AYB olarak bele-

diyelere hazine garantisi olmadan kredi sunmak için de

çalýþmalar yürüttüklerini söyledi.

Ýstanbul'daki Ýlçe ve Ýlk Kademe Belediyeleri'nin Avru-

pa Yatýrým Bankasý Kredilerine eriþimlerini kolaylaþtýra-

cak genel bir bilgilendirmenin yapýldýðý toplantý; Luci-

us'un, katýlýmcýlarýn Avrupa Yatýrým Bankasý'na iliþkin

sorularýný yanýtlamasýnýn ardýndan son buldu..

Marmara ve Boðaz-
larý Belediyeler Bir-
liði'nde geçtiðimiz
aylarda bazý görev
deðiþiklikleri yaþan-
dý.Yapýlan atamalar-
la birlikte MBBB’nin
yeni Genel Sekrete-
ri,  Doç. Dr. Recep
Bozlaðan oldu.

20 Þubat günü yapýlan atamalarla;
Doç. Dr. Recep Bozlaðan MBBB Ge-
nel Sekreteri oldu. Ayný zamanda

Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler
Programý'nda akademisyen de olan Doç.
Dr. Recep Bozlaðan, MBBB Genel Sekre-
terliði öncesinde, Ýstanbul Ýl Özel Ýdare-
si'nde Ýdari Ýþlerden Sorumlu Genel Sekre-
ter Yardýmcýlýðý, onun öncesinde ise Ýstan-
bul Büyükþehir Belediyesi'nde danýþman-
lýk yaptý. 

Recep Bozlaðan'dan önce Birlik Genel Sek-

reterliði görevini uzun yýllar sürdüren ve

Türkiye'de yerel yönetimlerin geliþmesine

büyük katký saðlayan Av. Halil Ünlü ise

MBBB Danýþmanlýðý’na getirildi. 

Bu atamalarýn hemen öncesinde, 12 Þu-

bat'ta ise Yavuz Fýrat MBBB Saymanlýðý ile

görevlendirildi. Fýrat daha önce Ýstanbul

Büyükþehir Belediyesi Gelirler Müdürlü-

ðü'nde þef olarak çalýþmaktaydý.

MBBB'de  görev  deðiþikliði

BÝRLÝKTEN HABERLER
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27 Þubat tarihinde Ankara'da ger-

çekleþen "Türkiye'de Belediye

Birlikleri ve Belediyelerin Gele-

ceði" konulu konferansda Birliði tem-

silen Baþkanvekili ve Baðcýlar Beledi-

ye Baþkaný Av. Feyzullah Kýyýklýk,

Genel Sekreter Doç. Dr. Recep Bozla-

ðan ve Birlik Danýþmaný Av. Halil Ün-

lü yer aldý. 

Birlik Baþkan Vekili Av. Feyzullah Ký-

yýklýk konferans kapsamýnda yer alan

panelde MBBB adýna bir konuþma ya-

parak, Türkiye'de belediyelerin ve be-

lediye birliklerinin sorunlarýna deðin-

di. Konferansta birçok ilin belediye

baþkaný ve diðer kamu görevlileriyle

yararlý görüþmeler de yapýldý.

Eðitim  çalýþtayý  toplandý  

Belediyelerin  geleceði  tartýþýldý
MBBB, Türkiye Be-
lediye Birlikleri ta-
rafýndan düzenle-
nen "Türkiye'de Be-
lediye Birlikleri ve
Belediyelerin Gele-
ceði" konulu konfe-
ransa katýldý.

Ç
alýþtay kapsamýnda AB-
Meda fonu tarafýndan
desteklenen Yerel Yö-

netim Reform Programý kap-
samýndaki eðitimler hakkýn-
da bilgi alýþveriþinde bulu-
nuldu. Benzer bir eðitim pro-
gramýnýn MBBB bünyesinde

üye belediyelere yönelik ola-

rak gerçekleþtirilmesi husu-

sunda mutabakata varýldý. Bu

eðitim programý ile üye bele-

diyelerde, belediyecilik ko-

nusunda uzman eðitimcilerin

yetiþtirilmesi amaçlanýyor.

Yerel Yönetim Reform
Programý Eðitim Çalýþta-
yý, 6 Mart günü Ýçiþleri
Bakanlýðý Eðitim Dairesi
Baþkanlýðý'nda bir araya
geldi. Çalýþtaya MBBB'yi
temsilen Birlik Genel
Sekreter'i Recep Bozlaðan
katýldý.
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Mülkiyeti Ýstanbul Bü-
yükþehir Belediye-
si'ne ait olan ve  2005

yýlýndan itibaren 10 seneliði-
ne MBBB'ye tahsis edilen Bir-
lik binasýnýn tadilatý baþladý.
Hazýrlanan proje kapsamýnda
yapýlacak tadilatlarla birçok
iyileþtirmeye gidilecek. 

Tadilat çalýþmasý için hazýrla-
nan proje çerçevesinde yapý-
lacak iyileþtirmeler þöyle:

Binanýn ve konsol merdive-
nin statik olarak güçlendirilmesi, 

Panoramik asansör giydirme cephe-
si ve asansörün yenilenmesi,

Çatý katý merdiven ýþýklýðýnýn tadili, 

Çatý katý kütüphane arþiv odasý ve
çatý katýnýn tadilatý, 

Tefriþat,

Pencere ve kapý doðramalarý,

Zemin kaplamalarýnýn deðiþtirilmesi,

Binanýn kalorifer ve klima tesisatý,

Mutfak dolap ünitelerinin imali, 

Bina tabelalarý ve cephe aydýnlat-
masý 

Bina giriþ kanopisi 

Tadilat çalýþmasýnýn 2007 yýlý içinde
tamamlanmasý hedefleniyor.

MBBB  binasýnda  tadilat

BÝRLÝKTEN HABERLER

MBBB binasýnda
tadilat yapýlýyor.
Hazýrlanan pro-
jeyle eksiklikleri
giderilecek olan
MBBB binasýnýn
fiziksel ve me-
kansal ihtiyaçlarý
karþýlanmýþ ola-
cak.

M
BBB Encümeni ve Meclis
Ýhtisas Komisyonlarý top-
lantýsýnýn birinci bölümü

Birlik Encümeni ile Meclis Ýhtisas
Komisyonlarý'nýn ortak toplantýsý
þeklinde gerçekleþtirildi. Bu toplan-
týda zabýtanýn güçlendirilmesi, yo-
ðun göç ve plansýz sanayileþmeyle
mücadele, imar mevzuatýnýn yeni-
den düzenlenmesi, tarihi dokunun
korunmasý, kentsel dönüþüm projeleri,
þehre dair iþlenen suçlar, deprem, afet
yönetimi, ulaþým, toplumsal entegras-
yon ve birlik üyeleri arasýnda iþbirliði
konularý müzakere edildi.

Encümen toplantýsýnda ise resmi ya-
zýþmalarda Türkçe'nin düzgün kulla-
nýlmasý, MBBB 2006 yýlý Faaliyet Ra-

poru, Kesin Hesabý, Ýçiþleri Bakanlýðý
2007/26 sayýlý Eðitim Genelgesi, Birlik
Meclisi'nin 2007 yýlý 1. Olaðan Toplan-
tý gündemi konularý görüþülerek karara
baðlandý. Encümen ve komisyon üye-
leri 23 Mart Cuma günü toplu halde
Bursa Orhangazi'ye giderek MBBB'ye
bir eðitim kompleksi kazandýrýlmasý
hususunu da görüþtü.

MBBB  Encümeni  toplandý
Marmara ve Boðaz-
larý Belediyeler Bir-
liði Encümeni ve
Meclis Ýhtisas Ko-
misyonlarý 22-24
Mart tarihleri ara-
sýnda TBMM Yalo-
va Termal Tesisle-
ri'nde toplandý.
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BÝRLÝKTEN HABERLER

M
BBB'ye üye belediyeler arasýnda
iþbirliði ve koordinasyonu saðla-
mak, üyelerinin haklarýný koru-

mak, üyeleri arasýnda bilgi alýþ veriþini
saðlamak, belediyeciliðin deðiþik alanla-
rýnda eðitim seminerleri düzenlemek,
Türkiye'de yerel yönetimlerin geliþmesi-
ne katkýda bulunmak ve Avrupa Birli-
ði'ne uyum süreci içerisinde üye beledi-
yelerinin hizmet kalite ve kapasitesini
artýrmak amacýyla faaliyetlerde bulunan
birliðin 2007 takvimi oldukça yoðun. 

Çalýþma programý göz önüne alýndýðýn-
da Birlik’in eðitime ve üye belediyelerin
geliþimine verdiði önem bir kez daha or-
taya çýkýyor. Belediyecilik eðitimi, Yerel
Yönetimler Akademisi ve Çevre Merke-
zi'nin faaliyetleri ile eðitimleri sürekli
hâle getiren MBBB, çalýþmalarýna üye
belediyelerden de büyük destek alýyor.
Avrupa Birliði'ne uyum sürecinde tüm
yerel yönetimler ve belediyeler alanýn-
da yönetim tekniklerinin, hizmet sun-
ma yol ve yöntemlerinin gözden geçiril-
mesi, bunun için de mevcut teþkilatlarý-
nýn ve bakýþ açýlarýnýn yeniden düzen-
lenmesi gerekiyor. Son 2 yýldýr bu yön-
de yapýlan çalýþmalar da baþarýyla sürü-
yor. Konusunda uzman kiþilerin, ek do-
küman ve kitapçýklarýn desteðiyle ver-
diði eðitimler, belediyelerden üst düzey
yöneticilere, seçilmiþ temsilcilere ve be-
lediye personeline yönelik olarak de-
vam ediyor. 

2007 yýlýnda, Birlik tarafýndan verilecek
eðitim seminerleri, sempozyum ve bilgi
alýþveriþ toplantýlarý þöyle sýralanýyor:

Belediyelerde Norm Kadro Uygula-
malarý ve Belediye Teþkilatý

AB'ye Uyum Sürecinde Belediyeler

Belediyelerde Stratejik Planlama,
Performans Planlamasý

Kent Güvenliði ve Belediyelerin Za-
býta Hizmetleri

Ýþyeri Denetimi

Belediyelerde Kiþisel Geliþim ve Ku-
rumsal Ýletiþim

Belediyelerde Mali Yönetim ve De-
netim

Bölgesel Geliþme ve Planlama

Belediyelerde Kentsel Planlama ve
Ýmar

Yerel Yönetim ve Etik Kurallar

Belediyelerde Çevre ve Atýk Yönetimi

Belediye Gelirleri

Mimari ve Kültürel Mirasýn Korun-
masý

Belediyelerde Kalite Yönetimi, Ýyi
Yönetiþim

Belediyelerde Proje Yönetimi

Kýyý Planlamasý ve Kýyý Yönetimi

Sosyal Belediyecilik

Belediyelerde Afet Yönetimi, Acil
Durum Planlamasý

Bilgi Edinme Hakký ve Yönetimde
Saydamlýk

Mahalle Yönetimi ve Halka Yakýnlýk

Kent Bilgi Sistemi ve E-Belediyecilik

Avrupa Sosyal Þartý ve Ýþ Mevzuatý

Çevre Koruma Hizmetleri 

Belediyelerde Resmi Yazýþma ve Ra-
porlama

Belediyelerde Bütçe ve Muhasebe

Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

MBBB  Çalýþma  Programý'nda  eðitime
büyük  yer  ayýrýldý

Marmara ve Boðaz-
larý Belediyeler Bir-
liði 2007 yýlýnda da
çalýþmalarýna ara
vermeden devam e-
diyor. MBBB, mis-
yonu doðrultusun-
da verdiði eðitim-
lerle üye belediye-
lerin ve belediye
çalýþanlarýnýn yerel
yönetimler konu-
sunda eksiklerini
tamamlamayý he-
defliyor.
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M
BBB tarafýndan düzenlenen
inceleme gezisinin ilk duraðý,
Güney Kore'nin baþkenti Seul

oldu. Seul Metropoliten Meclis Salo-
nu’nda verilen brifingi dinleyen üye-
ler, Metropol Kent'in stratejik planý,
kentin yönetim yapýsý ve çalýþmalarý
hakkýnda ayrýntýlý bilgi aldý. Daha son-
ra Heyet Baþkaný ve Birlik Baþkan Ve-
kili Feyzullah Kýyýklýk, Seul Belediye
Baþkan Vekili tarafýndan kabul edildi
ve ziyaretin anýsýna kendisine Seul
Kentinin bir tabaðý verildi. 

Heyet üyeleri öðleden sonra þehrin
önemli merkezlerini, TV kulesini ve
Seul Olimpiyat Stadý'ný gezdi. Ertesi
gün Seul'den hýzlý trenle Pusan'a geçil-
di ve Pusan kentinin önemli merkezle-
ri, dünyaca ünlü limaný gezildi. Daha
sonra da, Kore Savaþý'nda þehit düþen
Mehmetçiklerin mezarlarýnýn bulun-
duðu "Þehitlik" ziyaret edildi.

Heyet 1 Þubat günü ise Pusan'dan
uçakla, Japonya'nýn Osaka þehrine ha-
reket etti. Ayný gün, Osaka þehir tu-
rundan sonra, Japonya'nýn ilk baþkenti

ve dünyanýn en önemli kültür merkez-
lerinden birisi, 1200 yýllýk tarihi olan
Kyoto kenti ve kentteki önemli kültü-
rel yapýlar ziyaret edildi.

Heyet üyeleri 2 Þubat günü Osaka'dan
Kobe'ye geçti. Osaka Belediyesi yetki-
lilerince kabul edilen üyeler, Kobe
depremi ve depremden sonra yapýlan
çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Kobe
kentinin Master Planý ile kabul edilen
misyonunun ""yyuurrttttaaþþllaarrýýnnýýnn  iihhttiiyyaaççllaa-
rrýýnnaa  dduuyyaarrllýý,,  ddüünnyyaa  iillee  yyaakkýýnn  tteemmaassttaa
vvee  yyeenniilliikkççii  bbiirr  kkeenntt"" olduðu vurgulan-
dý. Heyete ayrýca Kobe Belediyesi'nin
Marmara depremi sonrasý Türkiye'de
yaptýðý yardým çalýþmalarý hakkýnda
bilgi verildi. Toplantý sonrasý Kobe Be-
lediye Baþkaný Tatsuo Yada tarafýndan
Heyet Baþkaný ve heyeti temsilen 15
kiþilik bir grup kabul edildi. Heyet
Baþkaný Kýyýklýk, ziyaretin anýsýna Ko-
be Belediye Baþkanýna, Türk motifleri
ile iþli bir tabak hediye etti.

Ýnceleme gezisinde deprem müzesini
ve deprem simulasyon merkezini zi-
yaret eden heyet üyeleri, 3 Þubat Cu-

Birlik  üyeleri,  Kore  ve  Japonya'da
incelemelerde  bulundu

Marmara ve Bo-
ðazlarý Belediyeler
Birliði, 28 Ocak-6
Þubat tarihleri ara-
sýnda Güney Ko-
re'nin Seul ve Ja-
ponya'nýn Osaka,
Kobe, Kyoto ve
Tokyo kentlerini
kapsayan dýþ ince-
leme gezisi gerçek-
leþtirdi. Ýnceleme
gezisine, üye bele-
diyelerin baþkanla-
rý, meclis üyeleri
ve üst düzey yöne-
ticilerinden oluþan
80 kiþilik bir heyet
katýldý.
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martesi günü Tokyo'ya geçiþ yaptý. Ayný gün To-
kyo'da kültürel merkezler ziyaret edildi.

4 Þubat Pazar günü ise Fuji-Hakona-Izsu Milli Par-
ký'na gidilerek, Fuji Daðý çevresindeki volkanik
göller bölgesi gezildi. Daha sonra da Tokyo Camii
ve Kültür Merkezi ile imparatorluk sarayý ziyaret
edildi.

5 Þubat Pazartesi günü Tokyo Metropol Yönetim
Merkezi'ne giden heyet üyeleri, Tokyo Metropol
yönetimi ve kentsel hizmetleri, özellikle ulaþým ve
trafik hizmetleriyle, sosyal hizmetler (yaþlýlara ba-
kým v.b.) hakkýnda bilgi aldý. Daha sonra da Tokyo
þehir turu yapýldý. Heyet, yapýlan tüm bu inceleme-
lerin ardýndan 6 Þubat günü yurda döndü.

BÝRLÝKTEN HABERLER

K
ýbrýs'ta gerçekleþen,
"Norm Kadro Usul
ve Esaslarý" ve  "Ka-

mu Ýhale Kanunu" konula-
rýnda verilen eðitime üye
belediyelerin baþkan yar-
dýmcýlarý, meclis üyeleri,
birim müdürleri ve ilgili
personelden oluþan yakla-
þýk 48 kiþilik bir grup ka-
týldý.

MBBB Eðitim Yöneticisi
Nihat Adýgüzel'in açýlýþ
konuþmasýyla baþlayan eðitimde ilk
olarak Sakarya Üniversitesi Ýdari
Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü Öðretim Görevlisi Prof.
Musa EKEN, "Norm Kadro Usül ve
Esaslarý" konusunu mevzuat çerçe-
vesinde sundu. Eken daha sonra ko-
nuyla ilgili katýlýmcýlardan gelen
sorularý yanýtladý. 

Eðitimin ilerleyen günlerinde ise
Sayýþtay Uzman Baþ Denetçisi Sa-
dettin Doðanyiðit "Kamu Ýhale Ka-
nunu" konusundaki sunumu ger-

çekleþtirdi. Doðanyiðit, "Kamu Ýha-
le Kanunu"nu bütün detaylarýyla
açýkladýktan sonra, katýlýmcýlardan
gelen talep doðrultusunda,  karþý-
lýklý soru-cevaplý diyalog yapýldý.

Son gün ise Boðaz Þehitliði'ni ziya-
ret eden grup, katliam köyleri, sý-
nýr ve yeþil hattý panaromik olarak
gezdi. Daha sonra gidilen Mago-
sa'da, katedralden camiye çevrilen
Lala Mustafa Paþa Camii ve Namýk
Kemal Zindaný diðer gezilen yerler
oldu.

KKTC’de  eðitimler  yapýldý

MBBB'nin üyeleri-
ne verdiði eðitim-
ler devam ediyor.
Birlik son olarak
Kuzey Kýbrýs Merit
Crystal Cove Ho-
tel'de 18-21 Mart
tarihleri arasýnda
bir eðitim semineri
gerçekleþtirdi. 
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2
5 Þubat Pazar gü-
nü ders baþý ya-
pan akademinin

açýlýþýna Milli Eðitim
Bakaný Doç.Dr. Hüse-
yin Çelik, Ýstanbul Bü-
yükþehir Belediye Baþ-
kaný ve MBBB Baþkaný
Kadir Topbaþ ve Bursa
Büyükþehir Belediye
Baþkaný Hikmet Þahin
katýldý.. Akademide ilk
dersi Dr. Mahir Ünal,
Liderlik ve Zaman Yö-
netimi konusunda ver-
di. Açýlýþta bir konuþ-
ma yapan Milli Eðitim
Bakaný Hüseyin Çelik, Yerel Yönetim-
ler Akademisi'nin çok önemli bir mis-
yonu ifa ettiðini belirterek, bakan ola-
rak bu programýn gerçekleþtirilmesin-
den son derece mutlu olduðunu söyle-
di. MBBB Baþkaný Kadir  Topbaþ ise
Türkiye'de yerel yönetimlerin daha bi-
linçli yapýlmasý için düzenlenen semi-
nerlerin kaliteli ve çaðdaþ bir eðitimin
anlayýþýnýn ürünü olduðunun altýný
çizdi.

MBBB kurduðu Yerel Yönetimler Aka-
demisi'yle, birlik üyesi belediyelerin,
belediyecilik ve yerel yönetimler ala-

nýnda eðitim almalarýný, bu sayede de
daha bilinçli bir hizmet sunmalarýný
amaçlýyor.

Avrupa Birliði sürecine katkýda bulu-
nulmasý amacýyla harekete geçen Yýldý-
rým Belediyesi tarafýndan baþlatýlan
akademi, 14 Nisan tarihinde sona ere-
cek. 8 hafta sürecek eðitim programý
toplam 30 saatten oluþacak. Yýldýrým
Belediyesi Meclis Salonu'nda cumartesi
günleri saat 13.00-18.00 saatleri arasýn-
da gerçekleþtirilecek program sonunda
baþarýlý olan katýlýmcýlara yerel yönetim
sertifikasý verilecek. Program sonunda
birinci, ikinci ve üçüncü olanlar ödül-
lendirilecek.

"Kent yönetiminde yeni vizyonlar, ye-
ni ufuklar" sloganýyla hayata geçirilen
Yerel Yönetimler Akademisi Yýldýrým
Þubesi'nde Belediyeciliðe Giriþ, Yerel
Yönetim ve Siyaset, Kentleþme, Avru-
pa Birliði ve Yerel Yönetimler, Kiþisel
Ýmaj ve Beden Dili, Liderlik, Belediye-
nin Yönetim Yapýsý, Risk ve Acil Du-
rum Yönetimi, Belediyelerde Mali Yö-
netim ve Çevre Yönetimi verilecek eði-
timlerin konu baþlýklarýný oluþturuyor. 

Yerel  Yönetimler  Akademisi  ilk  þubesini
Bursa'da  açtý

Marmara Bölge-
si'ndeki 317 beledi-
yenin üye olduðu
Marmara ve Boðaz-
larý Belediyeler Bir-
liði Yerel Yönetim-
ler Akademisi, ilk
þubesini Bursa Yýl-
dýrým Belediye-
si'nde açtý. Burada
verilecek eðitimler-
le yerel yönetimle-
rin en etkili unsur-
larýndan biri olan
belediye meclis
üyelerinin nitelik-
lerini artýrmak, yö-
netimde kalite an-
layýþýný artýrmak
amaçlanýyor.

Yerel Yönetimler Akademisi'nin ilk þubesini Milli Eðitim
Bakaný Hüseyin Çelik, Ýstanbul Büyükþehir Belediye
Baþkaný ve MBBB Baþkaný Kadir Topbaþ ve Bursa
Büyükþehir Belediye Baþkaný Hikmet Þahin birlikte yaptý.
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YYuurrttttaaþþ  OOddaakkllýý  YYeerreell  YYöönneettiimm
MM..  AAkkiiff  ÇÇuukkuurrççaayyýýrr,, ÇÇiizzggii  KKiittaabbeevvii  //
117744  ssaayyffaa

"Yurttaþ Odaklý Yerel Yönetim", yurtta-
þa hizmet götüren kamu kuruluþlarý-
nýn her türlü eylem ve iþlemlerinin
odaðýnda yurttaþý görmeleri ve bütün
çalýþmalarýný buna göre yapmalarý için

geliþtirilen bir öneriler bütünü. Yurttaþ odaklý yerel yöne-
tim, toplumsal kalkýnma modelidir. Kitapta; Yurttaþ
odaklý yerel yönetim kavramý, yurttaþ ve yönetim etkile-
þimi çerçevesinde aracýsýz iletiþim yöntemleri ve yurttaþ
odaklý yerel yönetimin yapýtaþlarý anlatýlýyor.

TTüürrkkiiyyee''ddee  MMaahhaallllii  ÝÝddaarreelleerriinn
YYaappýýssýý  vvee  YYeenniiddeenn  
DDüüzzeennlleennmmeessii
VVeeyysseell  AAttaassooyy,,  TTüürrkk  DDüünnyyaassýý  AArraaþþttýýrr-
mmaallaarrýý  VVaakkffýý  YYaayyýýnnllaarrýý  //  227722  ssaayyffaa

Veysel Atasoy'un hazýrladýðý bu eser,
"Yönetim" ilmi ile ilgilenenler için
önemli bir kaynak. Günümüzde "Yöne-

tim" çok þekil deðiþtirmiþ ve bir reform hareketinin konu-
su olarak önümüzde bulunuyor. "Halkýn halk tarafýndan,
halk için" idaresi olarak tarif olunan demokrasi, devlete,
halk iradesini hakim kýlmayý hedef alýyor. Türk Dünyasý
Araþtýrmalarý Vakfý tarafýndan çýkarýlan kitap, "Yönetim"
kavramý üzerine bilgilenmek isteyenler için ideal bir ki-
tap niteliðinde.

YYeerreell  YYöönneettiimmlleerriinn  SSoorruunnllaarrýý
vvee  ÇÇöözzüümm  ÖÖnneerriilleerrii
ÝÝddrriiss  GGüüllllüüccee,,  AAllffaa  BBaassýýmm  YYaayyýýmm  DDaaððýý-
ttýýmm  //  221177  ssaayyffaa

21. yüzyýlda devletler yeni bir yapýlan-
manýn içerisine girdiler. Artýk ulus
devlet modeli ciddi biçimde tartýþýlý-
yor. Modern devlet yapýsý otoritesinin

bir kýsmýný da yerel yönetimlere ve sivil toplum örgütle-
rine devretmek gibi yeni bir yapýlanma sürecine girdi. Bu,
bir bakýma zorunlu bir yapýlanma sürecidir. Günümüzde
yerel yönetimler ve onlarýn yeniden düzenleme ihtiyacý
en çok tartýþýlan konular arasýnda. Bu tartýþma konularý-
na dair her þey de "Yerel Yönetimlerin Sorunlarý ve Çö-
züm Öneriler"nde.

KKeennttssiizz  KKeennttlleeþþmmee
MMuurrrraayy  BBooookkcchhiinn,,  AAyyrrýýnnttýý  YYaayyýýnnllaarrýý  //
338877  ssaayyffaa

Murray Bookchin, “Kentsiz Kentleþ-
me”de, Çatalhöyük'teki toplumsal ha-
yatýn katýlýmcý boyutundan, Antik Yu-
nan polis'lerindeki yurttaþlýk bilinci-
ne, Paris Komünü'nden New Eng-

land'daki kasaba meclislerine kadar kentin ve yurttaþlýk
kavramýnýn tarihsel geliþimini inceleyerek ulus-devletin
insanlýk tarihindeki tahripkar yanlarýna dikkat çekiyor.
Doðal hayatý ve insani topluluklarý yok ederek ulus-dev-
leti güçlendiren kentleþme anlayýþlarýna karþý, bir yerel
yönetim programýný tartýþmaya açýyor. Bookchin'e göre
yerel yönetim özgürlüðü, politik özgürlüðün tabanýný, po-
litik özgürlük ise bireysel özgürlüðün tabanýný oluþturur;
özgür, elinde kendi kaderini tayin etme hakký bulunan ve
etkin yurttaþlar etrafýnda yapýlandýrýlmýþ, yeni bir katý-
lýmcý politikanýn inþasý tümüyle buna baðlýdýr.

MMooddeerrnnlleeþþmmee  SSüürreecciinnddee
OOssmmaannllýý  KKeennttlleerrii
PPaauull  DDuummoonntt,,  TTaarriihh  VVaakkffýý  YYuurrtt  YYaa-
yyýýnnllaarrýý  //  119966  ssaayyffaa

Modernleþmenin etkileri ve bilhassa
þehir tarihçiliði ile ilgilenenlerin
okumasý gereken bir kitap. Tanzima-
týn açtýðý modernleþme ve reformlar
çaðýnýn önemli bir yüzü de devletin

kent alanýna müdahalesiydi. Tarihçi, þehirci, mimar, sanat

Kitaplýk
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ve bilim tarihi uzmaný kimlikleriyle on bir yazarýn katký-
da bulunduðu bu kitapta Tanzimat Dönemi Osmanlý þe-
hirciliðinin genel özelliklerinin yaný sýra; Ýstanbul, Ýsken-
deriye, Baðdat gibi büyük kentler ile Bursa, Ankara, Ma-
nastýr ve Van gibi orta ya da küçük kentler de ele alýnýyor.
Osmanlý kentlerinin geliþim çizgisine ýþýk tutmayý amaçla-
yan bir anlayýþ içinde þehircilik, mimarlýk, idari yapý, ya-
þam koþullarý, cemaat sorunlarý, eðitim, halk saðlýðý ve ko-
ruyucu hekimlik gibi konular üzerinde duruluyor. Deði-
þen kent dokusunun bu ilginç serüvenini okurken, yarým
kalmýþ ve eþitsiz bir modernleþme sürecinin bugüne yan-
sýmalarýný göreceksiniz.

TTüürrkkiiyyee''ddee  KKeenntt-KKööyy  
ÇÇeelliiþþkkiissii
HHaaccýý  KKuurrtt,,  SSiiyyaassaall  KKiittaabbeevvii  //  
225544  ssaayyffaa

Kent ve kýr arasýndaki bölünme ve
karþýtlýk, endüstrileþme ve onun ya-
rattýðý hýzlý büyümeyle birlikte orta-
ya çýkan sorunlar ve kýrdaki deðiþim
olarak kendini gösteren bir dünya
deneyimidir. Bu deðiþim; ister yavaþ

ister hýzlý olsun; karþý konulumaz, tersine çevrilemez ya
da kaçýnýlamaz bir geliþme olarak, kýrdan kente sürekli
bir göç akýný ve kentsel nüfusun hýzlý artýþýyla birlikte ya-
þanan bir süreç olmuþtur. Kentli nüfustaki büyük artýþlar
ayný zamanda kýrsal nüfustaki büyük bir düþüþle birlikte
gitmiþtir. Uzun dönemde bütün ülke olarak yarar saðlana-
caðý varsayýmý ve kent-kýr eþitliðinin yeniden kurulacaðý
beklentisiyle; doðal, tarýmsal ve insangücü olarak kýrdaki
kaynaklar, sanayinin geliþmesi için kentlere aktarýlmýþtýr.

ÇÇeevvrree  HHuukkuukkuunnaa  GGiirriiþþ
RRuuþþeenn  KKeelleeþþ,,  ÝÝmmggee  KKiittaabbeevvii//  331199  ssaayyffaa

“Çevre Hukukuna Giriþ”, çevre ile ilgi-
lenen herkes için temel bilgileri içeren,
çevreyi hukuk yollarýndan da yararla-
narak korumak isteyenlere kaynak
oluþturabilecek bir yapýt. Yerel, bölge-
sel, ulusal ve küresel çevre sorunlarý-

nýn çözümünde, çevrenin asýl sahibi olmasý gereken bi-
rey, ne yazýk ki kendinden beklenen duyarlýlýðý her za-
man gösteremiyor. 

Çevre bilincinin görece olarak yüksek olduðu ülkelerde
bile, bireylerin bencillikleri çevre kaygýlarýnýn önüne ge-

çebiliyor. Bu durumda, çevrenin korunmasý için güvence
oluþturabilecek kurallarýn konmasý ve kamu gücüne da-
yanan yaptýrýmlarýn uygulanmasýna iþlerlik kazandýrýl-
masý kaçýnýlmazdýr. Bu kitapta, Çevre Hukuku adýyla ge-
liþmekte olan bilim dalýnýn, ulusal ve uluslararasý ilkele-
ri özetleniyor ve önemli yargý kararlarýndan örnekler ve-
riliyor.

BBiillggii  TToopplluummuu  vvee  KKaammuu  YYöönnee-
ttiimmiinnddee  PPaarraaddiiggmmaa  DDeeððiiþþiimmii
HHaammzzaa  AAll,,  BBiilliimmaaddaammýý  YYaayyýýnnllaarrýý  //  
331199  ssaayyffaa

Kamu yönetimi ile iþletme yönetimi
arasýndaki geleneksel ayrýmlarýn, bü-
yük ölçüde anlamýný yitirdiði ve iþbir-
liðine yönelik yaklaþýmlarýn sergilen-

diði görülüyor. Öte yandan, devletle birey ve bürokrasi
ile siyasal iktidar arasýndaki iliþkilerde önemli deðiþik-
likler ortaya çýkýyor. Bireyin devlet karþýsýndaki konu-
munda, bazý alanlarda vatandaþlýktan müþteriye doðru
geçildiðine yönelik tartýþmalar bulunuyor. Ülkemizle il-
gili olarak ise, yeni yönetim anlayýþý çevresinde son za-
manlarda uygulamaya konulan üst kurallarýn yapý ve iþ-
leyiþleri üzerinde duruluyor. "Bilgi Toplumu ve Kamu
Yönetiminde Paradigma Deðiþimi" de iþte bu önemli nok-
talara deðiniyor.

GGAAPP  BBööllggeessiinnddee  KKeennttlleeþþmmee
YYaakkuupp  BBuulluutt,,  NNoobbeell  KKiittaabbeevvii  //  
225500  ssaayyffaa

Bugün kentlerin iyi yönetilmesi ve
kentsel mekanlarda yaþanan gecekon-
du, çarpýk kentleþme, konut, göç gibi
sorunlara çözüm bulunmasý artýk tek
kiþinin ya da tek disiplinin yapacaðý

bir iþ olmaktan çýktý. Yaþanabilir mekanlar oluþturabil-
mek için, öncelikle yaþayanlarý düþünmek gerekir. GAP,
ülke alanýnýn %9.7'sini kapsayan ve ülke nüfusunun
%9.8'ini içinde barýndýran bir bölge projesi. Bu kitabýn da
GAP kapsamýnda olan illerdeki mülki amirlerin, belediye
baþkanlarýnýn, ilgili meslek örgütlerinin ve üniversitede-
ki öðretim üyelerinin, kendi kentlerini dikkate alarak çar-
pýk kentleþme, gecekondu, konut, kent planlamasý, kent
yönetimi ve GAP projesine iliþkin sorunlarý ve bunlarýn
çözümü ile ilgili görüþ ve yaklaþýmlarýný belirlemeyi
amaçlýyor.
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DDeevvlleett  
PPllaattoonn  ((EEffllaattuunn)),,  SSoossyyaall  YYaayyýýnnllaarr  //  
440044  ssaayyffaa

“Devlet”te büyük Yunan filozofu, ada-
letli, doðru ve güçlü bir topluluk yapý-
sýnýn nasýl olmasý gerektiðini bütün ay-
rýntýlarýyla anlatýyor. Devlet; insan dü-
þüncesini, toplumsal ve politik yaþamý
aklýn buyruðuna sokmak; ona, ahlak ve

doðruluk açýsýndan þekil vermek için harcadýðý ilk ve en
köklü çabalardan birinin göz kamaþtýrýcý örneðidir. Etki-
sini yüzyýllar boyunca sürdüren bu büyük ütopya; bu
ideal devlet tasarýsý, Batý uygarlýðýnýn temeli olan eski Yu-
nan düþüncesinin en ilgi çekici ürünlerinden biridir.

ÞÞeehhiirr  vvee  CCeemmiiyyeett
GGeeoorrgg  SSiimmmmeell // MMaaxx  WWeebbeerr // FFeerrddiinnaanndd
TTöönnnniieess // DDoonn  MMaarrttiinnddaallee,,  AAhhmmeett  AAyy-
ddooððaann,,  ÝÝzz  YYaayyýýnnccýýllýýkk  //  222222  ssaayyffaa

"Þehir ve Þehir Terimlerinin Deðerlen-
dirmesine Genel Bir Giriþ" olarak nite-
lendirilebilecek bu kitap, Don Martin-
dale'in sunuþ mahiyetindeki makalesi-

ni (The Theory of City) müteakiben, Max Weber'in "Die
Stadt" isimli monografisinin ilk iki bölümünü, Simmel'in
"Die Grosstadte und das Geistesleben" isimli meþhur kon-
feransýný ve Ferdinand Tönnies'in, baþyapýtýndan nere-
deyse yarým yüzyýl sonra, ölümünden beþ yýl önce yayýn-
lanmýþ olan, bir hülâsa ve son mülâhazalar niteliðindeki
"Gemeinschaft und Gesellschaft" isimli makalesini ihtiva
ediyor, bu muhteva Ahmet Aydoðan'ýn karþýlaþtýrmalý in-
celemesiyle sunuluyor.

AAvvrruuppaa  BBiirrlliiððii  FFoonnllaarrýý  ÝÝççiinn
PPrroojjee  NNaassýýll  HHaazzýýrrllaannýýrr??  
SSaalliihh  KKaayyaa,,  SSeeççkkiinn  YYaayyýýnnccýýllýýkk  //  
117711  ssaayyffaa

Kitap, kâr amacý gütmeyen kuruluþ-
larýn Avrupa Birliði fonlarýndan ya-
rarlanabilmesi için ihtiyaç duyulan
bilgiyi sunmak ve proje hazýrlama
konusunda kendisini geliþtirmek is-
teyenlere yol göstermek amacýyla ha-

zýrlandý. Kitapta, Avrupa Birliði bünyesinde proje deðer-
lendirmelerinde dikkat edilen hususlar tek tek anlatýlmýþ,
ekte verilen örnek projeyle adaylarýn elinde sunuma ha-
zýr bir projenin bulunmasý hedefleniyor. Kitap, AB fonla-
rýndan faydalanmaya aday tüm kiþi ve kuruluþlarýn proje
hazýrlarken kullanacaklarý temel bir baþvuru kaynaðý.

AAvvrruuppaa  BBiirrlliiððii  KKuurruummllaarr  
HHuukkuukkuu
EErrccüümmeenntt  TTeezzccaann,,  UUssaakk  YYaayyýýnnllaarrýý  //
222266  ssaayyffaa

1951 tarihli Kömür-Çelik Teþkilatý
Antlaþmasý'yla baþlayan Avrupa bü-
tünleþmesi, geliþimini sürdürmeye de-
vam ediyor. 1972 tarihli Maastricht
Antlaþmasý'yla Avrupa Birliði þeklin-
deki bir yapýlanmaya geçilmiþ ve 2004

yýlýnda Avrupa Birliði Anayasasý imzalanmýþtýr. Halen bir
takým sorunlar yaþansa da onay süreci devam etmektedir.
Birlik, bir yandan faaliyetlerini artýrýp derinleþtirmekte,
diðer yandan 1972 den bu yana sürekli geniþleyerek 25
üyeye ulaþmýþ bulunmaktadýr. Avrupa Birliði hakkýnda
bir fikir edinebilmek için, Birliðin kurumsal yapýsýnýn ve
bu kurumsal yapýnýn nasýl iþlediðinin bilinmesi ve kav-
ranmasý oldukça önemlidir.

ÝÝssttaannbbuull  GGeecceekkoonndduu  KKiimmlliiððii
PPrrooff..  DDrr..  OOrrhhaann  TTüürrkkddooððaann,,  

IIQQ  KKüüllttüürr  SSaannaatt  YYaayyýýnnccýýllýýkk  //  888800  ssaayyffaa

Ýstanbul, tarihsel geliþim süreci için-
de çok boyutlu kültürel deðerleri,
yoksul-zengin yapýlaþmasý, yüzyýllar-
ca Balkanlar ve Anadolu'nun çeþitli
yörelerinden gelen göçler, etnik grup-
larýn yerleþimleri ve imparatorluðun

payitahtý olmasý gibi çok yönlü nedenler ile stratejik ko-
numu olan bir anakent. Büyük kentlerde gecekondu alan-
larýnýn oluþturduðu yoksulluk kültürü kadar kabile-aþiret
gibi kuruluþlarda ulus-devlet sürecini etkilemektedir. Bu
açýdan bakýldýðýnda gecekondular tamamen bir yan-kül-
tür alaný olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Böylece, Türk top-
lum yapýsýnda iki önemli kýrýlma alaný, yoksulluk kültü-
rü ve kabile-aþiret yapýlaþmasý, millet inþaasý (Nation-Bu-
ilding) diyebileceðimiz süreci etkilemektedir.


