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Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı’nda üçüncü 
yılımızı geride bırakmanın kıvancını ilk günkü heye-
canla yaşıyor, üye belediyelerimize yönelik çalışmala-
rımıza devam ediyoruz.

1975 yılında kurulan ve bölgemizdeki Büyükşehir, 
il, ilçe ve belde belediyelerinin üye olduğu akademik 
bir merkez haline gelen Birliğimizin Başkanlığını, 29 
Mart 2009 seçimlerinin ardından yapılan genel ku-
rulla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ka-
dir Topbaş’tan devraldık. Devraldığımız bayrağı, aynı 
inanç ve ilkeler çerçevesinde daha ileriye götürmenin 
sorumluluğu içinde, belediyelerimiz için düzenlenen 
çalışmaları büyük bir istikrarla sürdürdük.

Başkanlık etmekten gurur duyduğum Marmara 
Belediyeler Birliği’nde,  Belediyelerimizden gelen is-
tek ve ihtiyaçlar doğrultusunda, eğitim programları-
mızı sürdürmeye devam edeceğiz. Uzman bir ekiple, 
üye belediyelerimize katkı sağlamak için çalışmak-
tayız. Temel misyonumuz; başta belediye personeli 
ve yönetici konumundaki arkadaşlarımız olmak üze-
re, belediyelerimizin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, 

yerel demokrasiyi artırarak, saydam bir belediye-
cilik anlayışının Marmara başta olmak üzere, tüm 
Türkiye’ye yayılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, 
mevzuat ve yönetmelik eğitimlerinden kişisel gelişim 
seminerlerine, sağlık ve çevre temalı sempozyumlar-
dan, liderlik ve yöneticilik eğitimlerine kadar, bugüne 
değin sayısız eğitimin verildiği Marmara Belediyeler 
Birliği’ni birlikte yönetmeye, siyasi parti ve görüş ay-
rımı yapmadan, her başkana ve her belediyeye eşit 
mesafede durmaya devam edeceğiz. 

Birlik olarak 37 yıl önce çıktığımız bu yolda, yerel 
yönetimler konusunda önemli bir mesafe kat ettik. 
Hep birlikte çalışacağız ve belediyecilik alanında ülke-
mizin kalkınmasında rol oynamaya devam edeceğiz. 
Belediyecilikte kalkınma demek, her alanda halkımı-
zın kalkınması demektir. Halkımıza hizmet ederken, 
halkımız için yaptığımız çalışmaları en iyi şekilde an-
latmayı da ihmal etmemeliyiz. Yerel seçimlere iki se-
neden az bir süre kaldığını unutmamamız gerektiği-
ni hatırlatarak sözlerimi sonlandırıyor, tüm belediye 
yöneticilerimize ve personelimize başarılar diliyorum.

BİrlİK’Te 
üç Yıl...

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Başkan’dan
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Bahar Geldi Marmara Renklendi

Yayın Kurulundan

Bu yıl kışı son demine kadar yaşadık. Ama nihayetinde bahar geldi ve 
çiçekler açmaya başladı. Kısacası ülke renklendi… ülkeyi renklendiren olay-
lardan biri de İstanbul’a verilen unvan oldu. 2012 Avrupa Spor Başkenti 
seçilen İstanbul, ülkemizi spor alanında gururla temsil ederken biz de bu 
gururu dosya konumuza taşıyarak önemli isimlerle buluştuk. A Milli futbol 
Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göksel Gümüşdağ, üsküdar Beledi-
ye Başkanı Mustafa Kara ve Prof. Dr. Güner ekenci bu konudaki görüşlerini 
bize bahşeden isimler oldu. 

Dosya konumuzda işlediğimiz spor konusuna yerel yönetimlerin katkı-
sını da ekleyerek makale sayfamızda belediyeler ve spor konusunu işledik. 
Makale yazısını geçip şehir ve başkan sayfasına geldiğimiz de ise adını spor 
alanında attığı önemli adımlarla duyuran Hendek Belediye Başkanı Ali İnci’yi 
görüyoruz. Başkan İnci, spor alanında yaptığı yatırımlardan, engelliler için 
hayata geçirdikleri birçok projeye kadar her şeyi Birlik okurları için anlattı. 

Söyleşi bölümümüzde ise dosya konusu ve makale sayfasında genişçe yer 
verdiğimiz belediyeler ve spor hususunu konuştuğumuz Bursaspor Teknik 
Direktörü ertuğrul Sağlam yer alıyor. Sağlam, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı recep Altepe’nin Bursaspor’a yaptığı katkılardan ve Bursaspor’un 
geleceğinden bahsetti.

Son olarak tarihe adını yazarak iz bırakmış isimleri ağırladığımız ‘İz Bıra-
kanlar’ sayfasında gazeteci ve spor adamı Burhan felek’i konuk ettik.

Bahar hazır gelmişken güzel bir havada okumanız dileğiyle, iyi okumalar…

Dergide yayınlanan yazılardaki 
görüş ve önerilerden yazarları 

sorumludur.

MARMARA
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Bursa Bü-
yükşehir 

Belediyesi’nin 
öncülüğünde üre-
tilen Türkiye’nin 
ilk yerli tramvayı 

‘İpekböceği’, 
Eurasıa Rail 

Demiryolu Hafi f 
Raylı Sistemler, 

Altyapı ve Lo-
jistik Fuarı’nda 

Türk sanayisinin 
gururu oldu.

TürKİYe’NİN İlK Yerlİ TrAMVAYı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen Türkiye’nin ilk 
yerli tramvayı İpekböceği, İstanbul’da dünyanın sayılı firmala-

rının katıldığı ‘eurasia rail Demiryolu Hafif raylı Sistemler, Altyapı 
ve lojistik fuarı’nda Türkiye’nin gurur kaynağı oldu. eurasia rail 
2012 fuarı, 8-10 Mart tarihleri arasında İstanbul fuar Merkezi’nde 
(İfM) gerçekleştirildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen fuara, 20 ülkeden 
200 firma katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı recep Altepe, 
fuarda stantları gezerek İfM CeO’su Bülent erten’den bilgiler aldı. 
Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Bursa’da Durmazlar Maki-
ne tarafından üretilen ipekböceği modelli tramvayın standını da in-
celeyen Başkan Altepe, ipekböceğinin Türkiye’nin ilk yerli markası 
ve tüm organlarıyla yüzde 100 Türk yapımı olduğunu söyledi.

“ArTıK BİZ AlAN DeĞİl, SATAN OlAlıM”
‘İpekböceği’nin üretilmesiyle Türk sanayicilerine ayrı bir güven 

geldiğini belirten Başkan Altepe: “raylı sistemler üretiminde dün-
yada, 15 yıllık bir projeksiyonda 1 trilyon dolarlık pazar bulunuyor. 
Bizler de belediyeler olarak büyük miktardaki kaynaklarımızı bu 
araçlara sarf ediyoruz. Sadece bir vagona 8 milyon Tl para ödüyo-
ruz. Toplamda bir tren 32 milyon Tl’ye mal oluyor. Bu kaynaklar 
Türkiye’de kalsın istiyoruz. ‘Artık biz alan değil satan olalım’ diyo-
ruz. Bursa’da üretilen bu araç Türk sanayisinde çığır açmış oldu. 
Yerli markaların üretimi konusunda, Türk sanayicilerine büyük bir 
güven geldi. Türkiye, artık taşeron değil marka üreten bir ülke ola-
cak ve bu şekilde de gelişme sağlayacağız” diye konuştu.

“HerKeS TAKDİr eDİYOr”
İpekböceğinin üretimi nedeniyle Durmazlar’a ve emeği geçen 

herkese teşekkür eden Başkan Altepe, “Bursa olarak yüzümüz gül-
dü. Normal şartlarda 5-6 yılda yapılabilecek bir işi bu ekip 2 yılda 
gerçekleştirdi. üstelik beklenenin çok üzerinde bir kalite sağladılar. 

O da burada zaten görülüyor ve 
gören herkes takdir ediyor. He-
defimiz bunu yakalamaktı ve ba-
şardığımız için Bursa olarak gu-
rurluyuz” diye konuştu. Başkan 
Altepe, daha sonra, Devlet Demir 
Yolları (DDY) Genel Müdürü Sü-
leyman Karaman’la birlikte İpek-
böceği tramvayını gezdi. Karan, 
ipekböceği ile Türkiye çapında 
önemli bir adım atıldığını söyle-
di. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Seyfettin Avşar, 
Büyükşehir Belediyesi Danışmanı 
Taha Aydın ve Durmazlar Makine 
Yönetim Kurulu Başkanvekili fat-
ma Durmaz Yılbirlik de Başkan Al-
tepe ile birlikte fuara katıldı.
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L SOfYA BeleDİYeSİ, İBB’Yİ örNeK AlıYOr

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Sofya 

Belediye Başkanı Yordanka fan-
dakova ile görüşerek Sofya Bele-
diyesi “Altın Kitabı”nı imzaladı. 
Başkan Kadir Topbaş, burada 
yaptığı konuşmada, İstanbul’da 
8 yılda ulaşıma 10 milyar Avro 
harcadıklarını belirterek: ‘’Hiç-
bir yerden yardım almadan ta-
mamen belediye imkanlarıyla 
gerçekleştirdik’’ dedi. Topbaş, 
Türkiye Sofya Büyükelçisi İsmail 
Aramaz’ı ziyaret ettikten sonra 
Sofya Belediyesi’ne geçti. Beledi-
ye Başkanı Yordanka fandakova 
tarafından karşılanan Topbaş, 
burada yaptığı konuşmada, Sof-
ya ve İstanbul’un birbirine çok 
yakın iki komşu kent olduğunu, 
ilişkilerin daha fazla geliştiril-
mesi gerektiğini kaydetti. Baş-
bakan recep Tayyip erdoğan’ın 
selamlarını getirdiğini söyleyen 
Topbaş, Sofya’nın sadece Bul-
garistan için değil bütün dünya 
için önemli bir kent olduğunu be-
lirtti. İstanbul’da her alanda çok 
önemli projelere ve çalışmalara 
imza attıklarını ifade eden Top-
baş: ‘’İstanbul’da 8 yılda 251 
tane kavşak, alt geçit ve yol dü-

zenlemesi yaptık. Size de 2 tane Bulgaristan Caddesi üzerinde kav-
şak düzenlemesi projesi hazırladık. Hediye olarak getirdik. Umarım 
beğenirsiniz ve hemen uygulamaya geçersiniz. Bilgi ve tecrübe pay-
laşımına açığız’’ diye konuştu. 

“SOfYA BeleDİYeSİ’Nİ Her AlANDA 
DeSTeKleMeYe HAZırıZ”

Topbaş, Sofya Belediyesi’ne her alanda destek vermeye hazır ol-
duklarını, yaptıkları çalışmaları göstermek için belediyeden bir ekibi 
İstanbul’a beklediklerini kaydetti. Ayrıca Dünya Belediyeler Birliği 
Başkanı olduğunu, birçok belediyeye destek verdiklerini ve Sofya 
Belediyesini de bu teşkilatın içinde görmek istediklerini kaydeden 
Topbaş, şunları söyledi: ‘’İstanbul’da 8 yılda sadece ulaşıma 10 mil-
yar Avro harcadık. Hiçbir yerden yardım almadan tamamen belediye 
imkanlarıyla gerçekleştirdik. Bu seneki yatırım bütçemiz 3,5 milyar 
Avro. Bütçenin büyük bir kısmını, yarıdan fazlasını ulaşıma harcıyo-
ruz. çünkü insanlar kenti rahat kullanmak istiyor. 

Sofya Belediye 
Başkanı Yordan-
ka Fandakova ile 

görüşen İstan-
bul Büyükşehir 

Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, 

Sofya’daki sorun-
lu kavşaklardan 

iki tanesi için ha-
zırlanan projenin 
sunumunu yaptı. 
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“Doğaya Destek 
Sizden, Buz Pateni 
Biletiniz Bizden” 
sloganıyla ilçe-
deki çocuklara ve 
yetişkinlere hem 
geri dönüşüm 
bilinci kazandı-
ran hem de spora 
teşvik eden Beyoğ-
lu Belediyesi, buz 
pistini bu yıl da 
hizmete soktu.

DOĞAYA DeSTeK VereNlere BUZ PATeNİ KeYfİ

Beyoğlu Belediyesi’nin ge-
çen yıl “Doğaya Destek 

Sizden, Buz Pateni Bizden” 
sloganıyla çocuklara geri dö-
nüşüm bilincini aşılamak ve 
sporu sevdirmek hedefiyle 
söz verdiği buz pisti bu sene 
de açıldı. Hasköy sahilinde 
kurulan ve 15 metre geniş-
liğe, 30 metre uzunluğa sa-
hip mobil buz pisti Beyoğlu 
Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan tarafından 
açıldı. Beyoğlu Kaymakamı 
Hasan şenses, Beyoğlu İlçe 
Milli eğitim Müdürü Âdem 
Koca ve Ak Parti Beyoğlu İlçe 
Başkanı rüstem Dindarol da 
açılışa katıldı. Açılışta buzun 

B
EY

O
Ğ

LU

üstüne ilk çıkan Beyoğlulu çocuklar oldu. Geçtiğimiz yıl aynı yerde ku-
rulan mobil buz pistinde eğitim alan çocuklar keyifli bir gösteri yaptı. 
Ardından buz hokeyi takımı sıkı bir karşılaşmayla davetlilere heyecanlı 
dakikalar yaşattı. 

BAşKAN DeMİrCAN, çOCUKlArı MUTlUlUKlA İZleDİ 
Pistte kayan çocukları mutlu gözlerle izleyen Demircan, zarif bir spor 

dalı olan ve farklı ufuklar açan buz patenini ilçesindeki çocuklarla buluş-
turmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. ücretsiz hizmet veren mobil 
buz pistinde kaymak için geri dönüşümlü atık bir maddeyi toplamak ge-
rektiğine dikkat çeken Demircan: “Yaz spor okullarımızda, yelken kulü-
bümüzde ve Kefken çevre Yaz Kampımızda gençlerimiz için pek çok eği-
tim ve spor imkânı sağlıyoruz. şimdi de çocuklarımızı buz pateni sporu 
ile buluşturduk. Bu sporu yapmak isteyen çocuklarımız, bir şişe, eski bir 
gazete, kâğıt gibi geri dönüşümlü atık getirecek, giriş biletlerini alacak. 
Böylece, hem doğaya katkı sağlayacak, hem de spor yapacaklar” dedi.
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Balıkesir Bele-
diyesi, şehrin 

muhtelif yerlerin-
de temizliği daha 

kontrollü ve iyi 
yapabilmek için 

aldığı buhar ma-
kinasını hizmete 

soktu

BAlıKeSİr’De BUHArlı TeMİZlİK

şehrin temizlenmesine ayrı bir 
önem veren Balıkesir Beledi-

yesi, sokak ve caddelerde çıkarıl-
ması zor olan kirlerin temizliğin-
de kullanılmak üzere satın aldığı 
sıcak su ve buhar makinasını 
hizmete sundu. Hergün binlerce 
insanın ve motorlu aracın kul-
landığı cadde ve sokaklar, çeşit-
li atıkların oluşturduğu kirler ve 
lekeler, bundan böyle yeni alınan 
sıcak su ve buhar makinası ile te-
mizlenecek. 

B
AL

IK
ES

İR
KO

C
AE

Lİ MİCrOSOfT İle BüYüKşeHİr İşBİrlİĞİ

Dünyaca ünlü yazılım devi 
Microsoft’un sosyal so-

rumluluk projelerini yürüten 
erdem erkul, Kocaeli Büyük-
şehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu’nu ziyaret etti. 
Başkan Danışmanı ömer Polat 
ile Genel Sekreter Yardımcısı Ta-
hir Büyükakın’ın da bulunduğu 
ziyarette erkul, Microsoft olarak 
Büyükşehir Belediyesi’yle işbir-
liği halinde Kocaeli’nde sosyal 
sorumluluk projelerine imza ata-
bileceklerini söyledi.

BİlİşİM AKADeMİSİ AçılACAK

Yaptıkları benzer projeleri anlatan erkul, Microsoft olarak, 
Kocaeli’nde bilişim akademisi açmak istediklerini, burada düzenlene-
cek kurslarda eğitim alanlara Microsoft logolu sertifika verilebileceğini 
söyledi. Büyükşehir’in her yıl öğrencilere dağıttığı 27 bin bilgisayarla 
Kocaeli’nde bilişimin alt yapısını oluşturduğuna dikkat çeken erkul, 
ayrıca yine Büyükşehir ile işbirliği içinde KOBİ’ler ve STK’lara orijinal 
Microsoft yazılımlarını ücretsiz olarak verebileceklerini aktardı.

TürKİYe’De İlK OlACAK

erkul, bu projenin hayata geçmesi durumunda ilk defa bir belediye 
ile işbirliği halinde KOBİ ve STK’lara yönelik uygulama yapılacağı, bu-
nun da Türkiye’ye örnek olacağını da sözlerine ekledi.

Kocaeli Büyük-
şehir Belediye 
Başkanı İbra-

him Karaosma-
noğlu, Micro-

soft Kamu İşleri 
Sosyal Sorumlu-
luk Programları 
Müdürü Erdem 

Erkul’u kabul 
etti. 
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Nilüfer Belediye-
si, Nar Seramik 

Sanat Atölye-
si ile işbirliği 

yaparak Üçevler 
Mahallesi’nde 

bir seramik atöl-
yesi kurdu ve bu 
alandaki eğitim 

çalışmalarını 
başlattı. 

Nİlüfer BeleDİYeSİ SANATıN KAPılArıNı AçıYOr

Açtığı sanat atölyeleri ile 
sanatın pek çok dalında 

Nilüferlilere eğitim olanağı 
sağlayan, hatta geleneksel 
sanatların yaşatılması için 
bazı alanlarda Bursa’da tek 
adres olan Nilüfer Belediyesi, 
üçevler Mahallesi’nde sera-
mik atölyesi kurdu. Nilüfer 
Belediyesi ile Nar Seramik 
ve Sanat Derneği işbirliğiyle 
açılan seramik atölyesi, bu 
alanda meraklılarına hayal-
lerini gerçekleştirme imka-
nı verecek. Profesyonel her 
türlü ekipmanı bulunan ve 
Pazartesi, Salı, Cumartesi 
günleri açık olacak atölyede 
ilk olarak 3 aylık temel sera-
mik işleme teknikleri hakkın-
da eğitim verilecek. 

N
İL

Ü
FE

R

“SerAMİK SANATı DUYGUlArıN YANSıMASıDır”
Nar Seramik Sanat Grubu olarak faaliyet gösterirken seramik sanatını 

tanıtmak ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla “Nar Seramik 
ve Sanat Derneği”ni kuran Huri Aykut, Arzu Karayel, Burçin Dinç, Vedat 
Dinç, İnci Aykut, Cansu İmrak, rahmi İmrak, Aylin Dönmez, Zuhal Cen-
giz ve Aydan Aktürk bu atölyede bilgi ve deneyimlerini paylaşarak yeni 
seramik sanatçıları yetiştirecekler. Atölyeye katılmak isteyenler başvuru-
larını Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi’ne yapabilecek. Kendilerine bu 
imkanı sunduğu için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür eden Dernek Başkanı 
Vedat Dinç: “Amacımız, seramik sanatını tanıtmak ve gelecek nesillere 
aktarmak. Ayrıca bu sanata ilgi duyanlara evde imkanı yoksa bu atölyede 
çalışma imkanı sunmak. Seramik sanatı duyguların yansımasıdır. Burada 
kursiyerlere maddi külfet yüklemeden hünerlerini sergileme imkanı vere-
ceğiz. Bu sanata ilgi duyanları atölyemize bekliyoruz. Kursiyerlerimiz bu-
rada her türlü imkanı bulabilecek. farklı teknikleri öğrenecek ve kursun 
sonunda da ürettikleri eserlerle bir sergi açacaklar” dedi.
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BİleCİK’e ANA YAşAM çOCUK MerKeZİ

Bilecik Bele-
diyesi, Sosyal 
Sorumluluk 
Projeleri kapsa-
mında bölgeye 
yeni yatırımlar 
yaparak halkın 
ihtiyaçlarını 
karşılamaya 
devam ediyor.  

B
İL

EC
İK

lecik Belediye 
Başkanı Selim 
Yağcı bir konuş-
ma gerçekleştirdi. 
Başkan Yağcı ko-
nuşmasında: “Aile 
kavramına büyük 
önem veriyoruz, 
Bilecik’imizde kü-
çüğünden büyüğü-
ne, gençlerimize, 
ev hanımlarına 
sosyal yaşam alanları oluşturuyor ve bu alanları hizmete sunma-
nın bahtiyarlığını hep birlikte yaşıyoruz. Değişen ve Gelişen Bile-
cik’imizde Belediye olarak bizler, çalışmalarımızın merkezine daima 
insanı yerleştirdik. öyle ki asırlarca kıtalara hoşgörü, adalet, sevgi, 
saygı aşılayan bir devletin, şanlı Osmanlı Devleti’nin kurulduğu eş-
siz bir coğrafyada hizmet etmenin mutluluğunu tüm hemşehrileri-
mizle yaşıyor ve paylaşıyoruz. İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın düstu-
runun ne anlam ifade ettiğini benliğimize kazıdık. İşte buradan yola 
çıkarak çalışmalarımıza yön veriyor, azim ve kararlılık çerçevesinde 
Bilecik’imize hizmet edebilmek için gayret sarfediyoruz” dedi. 

“BüTüN MAHAllelerDe OlACAK”

Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamında 
Bilecik’te bir ilk olan Ana çocuk Yaşam Mer-
kezlerinin bugün bir tanesini açıyoruz diyen 
Başkan Selim Yağcı proje kapsamında anne-
ler ve çocukların düşünüldüğünü, çocuklar 
için oyun alanları, anneler için ise spor ya-
pabilecekleri donatılar hazırlandığını söyle-
di. Başkan Yağcı, ikinci Ana çocuk Yaşam 
Merkezi’nin ise İsmetpaşa Mahallesi’nde hiz-
mete sunulacağını söyledi ve tüm mahalleler-
de olacağının müjdesini verdi. 

Bilecik Belediyesi Sosyal So-
rumluluk Projeleri’ne devam 

ediyor. Belediye bu kapsamda 
şehre Ana Yaşam çocuk Merkezi 
kazandırdı. Bilecik’de tüm hal-
kın katılımıyla hizmete sunulan 
Ana Yaşam çocuk Merkezleri 
projesinin ilki törenle hizmete 
açıldı. Cumhuriyet Caddesi Ata-
türk İlköğretim Okulu karşısın-
da planlanan Ana çocuk Yaşam 
Merkezi’nin açılış törenine ilgi 
büyüktü ve açılış kurdelasını an-
neler ile çocukları kesti.

“Aİle KAVrAMıNA 
BüYüK öNeM 
VerİYOrUZ”

Sosyal Sorumluluk Projelerin-
den biri olan Ana çocuk Yaşam 
Merkezi’nin açılış töreninde Bi-
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Bolu 
Belediyesi’nin 
her yıl düzenle-
yerek geleneksek 
hale getirdiği 
23 Nisan Ço-
cuk Resimleri 
Yarışması’nın bu 
yıl 7.si düzenle-
necek.

BOlU’DA GeleNeKSel 23 NİSAN reSİM YArışMASı 

TDBB’De NeVrUZ COşKUSU

Bolu Belediyesi, geleneksel 
hale getirdiği “23 Nisan ço-

cuk resimleri Yarışmaları”nın, 
7.sini düzenliyor. İlk üç derece-
yi alan öğrencilere ödül olarak, 
tablet bilgisayar, bisiklet ve di-
jital fotoğraf makinesinin verile-
ceği yarışmanın bu yılki konusu; 
“Bolu’nun doğal güzelliklerine 
vurgu” olarak belirlendi.

“BeNİM GöZüMle BOlU” 
Bolu’nun “doğal güzelliklerine ve yaşanabilir kent” olgusuna vurgunun 
yapılacağı ve çocuk bakışının ön plana çıkarılacağı resimlerin, 35x50 
cm ebadında, pastel, suluboya veya guaj boya tekniklerinde ve öz-
gün olarak çalışılması gerekiyor. Bolu-Merkez’de bulunan İlköğretim 
okullarında öğrenim gören, 10-14 yaş grubu öğrencilerin yer alacağı 
yarışmanın sergisi, 23 Nisan haftası boyunca BSM’de gerçekleşecek. 
Yarışmada ödül alanlara, ödülleri de 23 Nisan günü aynı yerde düzen-
lenecek törende verilecek.

şöleni” ile kutladı. Program kapsamında 17 ülkeden 200’e yakın sanat-
çı ve grup Türkiye’ye davet edildi. İstanbul’da 19 Mart 2012 Pazartesi 
günü başlayan program Türkiye genelinde coşkulu bir şekilde kutlandı.

Türk Dünyası Belediyeler Bir-
liği(TDBB) ve TürKSOY, baha-

rın gelişini “Türk Dünyası Kültür 

B
O

LU

Türk Dünyası 
Belediyeler 
Birliği, baharın 
müjdeleyecisi olan 
Nevruz coşkusunu 
ülke geneline 
yaydı.
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Edirne Bele-
diye Başkanı 

Hamdi Sedefçi, 
belediyenin 

2012 yılında 40 
milyon liralık 

yatırım yapaca-
ğını açıkladı. 

eDİrNe’Ye 40 MİlYONlUK YATırıM

edirne Belediye Baş-
kanı Hamdi Sedefçi, 

bu yıl içerisinde edirne’ye 
40 milyon liralık yatırım 
yaparak şehri daha güzel 
bir görünüme kavuşturacaklarını 
söyledi. İlk etapta 5 milyon liralık 
asfalt ve kaldırım ihalesi yaptık-
larını ve önümüzdeki aylarda da 
yaklaşık 10 milyon liralık asfalt 
ihalesi yapmayı planladıklarını 
dile getiren Başkan Sedefçi: “Bu-
nun için gerekli parayı bulmak 
için girişimlerimiz var. Bugüne 

kadar parayı bulduysak yine buluruz” dedi. Başkan Sedefçi, edirne 
Belediyesi olarak 2012 yılında da kentteki yatırımlara tüm hızıyla 
devam edeceklerini belirtti. edirne’yi daha güzel bir görünüme ka-
vuşturmak için çalıştıklarını ifade eden Sedefçi: “fatih Mahallesi, 1. 
Murat Mahallesi, Yıldırım, şükrüpaşa Mahallesi, Yeniimaret ve Kara-
ağaç gibi mahallelerimize hem beton parke taş hem de kaldırımlar 
yapılacak. Bunların ihalesi yapılacak. Bununla beraber e-5 yoluna da 
tarak mozaik ve çeşitli desenlerde kaldırım yapılacak. çalışmalar bit-
tikten sonra kentimiz daha güzel bir görünüme kavuşacak” dedi.

Tekirdağ Be-
lediyesi, aşırı 

yağışlarda yağ-
mur sularının 

taştığı Soğukku-
yu Mevkii’nde 

yağmur suyu 
hatlarını geniş-

leterek yenili-
yor.

SOĞUKKUYU’DA SU BASKıNlArıNA SON

Tekirdağ Belediyesi altyapı 
çalışmalarını aralıksız sür-

dürürken özellikle aşırı yağış-
larda sorun yaşanan bölgelerde 
yağmur suyu hatlarının çaplarını 

TE
Kİ

R
D

AĞ

genişleterek yeniliyor. 
Son olarak Soğukkuyu 
Mevkii’nde yaklaşık 50 
metrelik bir alanda ya-
pılan çalışmada, eski 80 
cm’lik borulardan olu-
şan ve yağışlarda yeter-
siz kalan yağmur suyu 
hattı, 2x2 boyutlarında 
kutu menfez olacak şe-
kilde yeniden yapılıyor. 
Yapılacak olan çalışma 

ile Soğukkuyu Mevkii’nde aşırı yağış-
larda yaşanan sıkıntının ortadan kal-
kacağını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Haldun Güler: “özel-
likle yağışlarda sorun yaşanan yerlere öncelik vererek yağmur 
suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilemeyi sürdürüyoruz” dedi. 
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Sakarya Büyük-
şehir Belediyesi 

Gar Meyda-
nı’ndaki yıkım 
çalışmalarını 

tamamladı, 
şimdiyse şehre 

yeni bir mey-
dan kazandır-

mak için kolları 
sıvadı.

SAKArYA’YA YeNİ Bİr MeYDAN GelİYOr

SA
KA

R
YA

KI
R

KL
AR

EL
İ

Kırklareli Be-
kediyesi tara-
fından her yıl 
düzenlenerek 
gelenekselleşen 
Karagöz Kültür 
Sanat ve Kaka-
va Festivali’nin 
bu yıl 22.si 
yapılacak.

KAKAVA feSTİVAlİ’Ne reNKlİ SeSler ArANıYOr
Kırklareli Belediye 
Başkanlığı organi-
zasyonunda ve hal-
kın desteği ile bu yıl 
22ncisi gerçekleşti-
rilecek olan Karagöz 
Kültür Sanat ve Kaka-
va festivali kapsamın-
da “Ses Yarışması” 
gerçekleşecek. Ses 
alanında yeteneği olan 
ve yeteneğine güve-
nen tüm yarışmacıla-
rın katılmasının isten-

diği: “Kakava’nın Sesleri Yarışması” ile Trakya’da 
müzik alanında sesini duyurmakta güçlük çeken 
yetenekleri ortaya çıkararak, kendilerini tanıtabil-
melerine imkan sağlanmak isteniyor. 

fİNAl, 20 MAYıS’TA…
15 Nisan 2012 günü Halk eğitimi Merkezi Salonu’nda 
ön elemeleri yapılacak olan yarışmanın finali, 20 Ma-
yıs 2012 günü festival Alanı’nda gerçekleşecek.

şehir merkezinde kötü bir 
görüntüye yol açan Gar 

Meydanı’ndaki prefabrikle-
rin, Sakarya Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından başlatılan 
yıkım çalışması tamamlan-
dı. Gar Meydanı’nda yeni bir 
çalışma başlatan Büyükşe-
hir Belediyesi’nin prefabrik-
lerin yıkıldığı alanın da Gar 
Meydanı’na dâhil ederek şehre 
yeni bir meydan daha kazandı-
rılması için yürüttüğü çalışma-
lar ise devam ediyor. Konuyla 
ilgili olarak yapılan açıklama-
da: “Yıkımı tamamlanan prefabriklerin bulunduğu alanın 
istimlâk edilmesi için yürütülen çalışmalar yargıya intikal et-
miş durumdadır. Yargının vereceği kararın ardından bu ara-
zinin de Gar Meydanı ile birleştirilip güzel bir meydan olarak 
halkımızın hizmetine sunulması hedeflenmektedir” denildi.



BEYOĞLU 
BELEDİYESİ’NE

TURKCELL
GÜCÜ

Sağlanan kolaylıklarla ilgili 
Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan 
ne diyor?
Turkcell, mobil iletişim konusunda Türkiye’nin 
en büyük kurumu. Ama daha önemlisi Turkcell 
bir Beyoğlu firması. İstiklal Caddesi’nin en 
önemli kurumlarından biri. Turkcell’le birlikte 
PDA’ler üzerinde geliştirdiğimiz uygulamalarla, 
daha önce belediye çalışanlarımızın sahada 
ellerinde kağıtla tuttukları kayıtları, daha 
sonra merkezde sisteme aktarmaları nedeniyle 
kaybedilen işgücü ve zamanın önüne geçildi. 
Çalışanlarımız taahhuk, tahsilat gibi her türlü 
işlemi sahada, yerinde yapabilir hale geldi. 
İşler hız kazanırken belediye çalışanları da 
işlemlerini daha kısa sürede gerçekleştirebildi. 
Ayrıca vatandaşlarımızın bizimle olan işlemleri 
için binamıza gelmeleri ihtiyacı ortadan 

kalktı. Turkcell, uygulamaların geliştirilmesi 
noktasında katkıda bulunurken, elde edilen 
verilerin Beyoğlu Belediyesi’nin altyapısına 
uygun bir halde merkezdeki sisteme 
hızlı ve hatasız bir şekilde ulaştırılmasını 
da sağladı. Böylece vatandaşlarımızın 
hayatı kolaylaşırken, belediyemizin mobil 
uygulamalar konusundaki öncülüğü tekrar 
vurgulanmış da oldu. Kurumlar, kendi içlerinde 
sistemlerini ne kadar iyi kurarlarsa kursunlar, 
bu sistemlerde mobil iletişimin de olması 
gerekli; ki hareket halinde olan vatandaşla 
sağlıklı bir iletişim kurulabilsin. Biz, Turkcell’le 
yaptığımız çalışmalarla bu sağlıklı iletişimin 
gerçekleşmesinin yolunu açtık.

Turkcell sunduğu çözümlerle 
belediyelerin vatandaşlarla daha etkin 
iletişim kurmalarına, daha kaliteli hizmet 
sunmalarına, alt yapı kalitesinin ve 
çalışan motivasyonlarının artmasına 
destek olmaktadır. Vatandaşla etkin 
iletişim için Toplu SMS, Video Mesaj, 
Mobil Anket, Mobil Broşür ve Kimlik 
No ile Mesaj çözümleri; belediyelerin 
hizmet kalitesini yükseltmek için 
Kimlik No ile Mesaj, Mobil İmza, Araç 
Takip, Ekip Mobil, Makinelerarası 
İletişim, BasKonuş servisleri; belediye 
çalışanlarının motivasyonu için de Mobil 
Eğitim ve Toplu Mesajlaşma çözümleri 
sunulmaktadır.

‹ster befl kifli çal›flt›r›n, ister befl bin 
kifli; sizin flirketinize Turkcell’in neler 
katabilece€ini görmek için hemen 
444 0 532’yi aray›n. Bir kahvenizi içmeye 
gelelim ve flirketiniz için baflar›ya giden 
yolu birlikte planlayal›m.

TURKCELL BELEDİYE 
ÇÖZÜMLERİ NEDİR?

Türkiye’nin en başarılı belediyeleri arasında gösterilen ve modern şehircilik uygulamalarının ilk uygulandığı yerlerden biri 
olan Beyoğlu Belediyesi, vatandaşlarına sunduğu hizmet kalitesini yükseltmek ve sağlıklı bir iletişim kurmak amacıyla 
kamu kurumları arasında öncülüğünü yaptığı mobil uygulamaların kullanımını yaygınlaştırmak istiyordu.

Ahmet Misbah Demircan
Beyoğlu Belediye Başkanı

Turkcell
Belediye

Çözümleri

İSTEK: TURKCELL’İN ÖNERİSİ:
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan, kendi içlerinde 
kurduğu sistemin dışarıyla kesintisiz 
bağlantısını kurmak, ayrıca mobil 
uygulamalarla vatandaşların 
belediyeyle olan işlerinde kolaylık 
sağlamayı hedefliyordu.

Turkcell, bu istek üzerine Beyoğlu Belediyesi’ne 
sahada PDA’ler üzerinden elde edilen verilerin Beyoğlu 
Belediyesi’nin altyapısına uygun bir halde merkezdeki 
sisteme hızlı ve hatasız bir şekilde ulaştırılmasını sağladı. 
Turkcell ve Beyoğlu Belediyesi’nin birlikte geliştirdiği 
uygulamalarla belediye çalışanlarının sahada vatandaşa 
her türlü hizmeti sunabilmesi sağlandı.

“Turkcell’le gerçekleştirdiğimiz mobil uygulamalarla hem daha az zamanda daha çok iş yapıyor, 
hem de vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyoruz.”
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
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iletişim için Toplu SMS, Video Mesaj, 
Mobil Anket, Mobil Broşür ve Kimlik 
No ile Mesaj çözümleri; belediyelerin 
hizmet kalitesini yükseltmek için 
Kimlik No ile Mesaj, Mobil İmza, Araç 
Takip, Ekip Mobil, Makinelerarası 
İletişim, BasKonuş servisleri; belediye 
çalışanlarının motivasyonu için de Mobil 
Eğitim ve Toplu Mesajlaşma çözümleri 
sunulmaktadır.

‹ster befl kifli çal›flt›r›n, ister befl bin 
kifli; sizin flirketinize Turkcell’in neler 
katabilece€ini görmek için hemen 
444 0 532’yi aray›n. Bir kahvenizi içmeye 
gelelim ve flirketiniz için baflar›ya giden 
yolu birlikte planlayal›m.

TURKCELL BELEDİYE 
ÇÖZÜMLERİ NEDİR?

Türkiye’nin en başarılı belediyeleri arasında gösterilen ve modern şehircilik uygulamalarının ilk uygulandığı yerlerden biri 
olan Beyoğlu Belediyesi, vatandaşlarına sunduğu hizmet kalitesini yükseltmek ve sağlıklı bir iletişim kurmak amacıyla 
kamu kurumları arasında öncülüğünü yaptığı mobil uygulamaların kullanımını yaygınlaştırmak istiyordu.

Ahmet Misbah Demircan
Beyoğlu Belediye Başkanı

Turkcell
Belediye

Çözümleri

İSTEK: TURKCELL’İN ÖNERİSİ:
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan, kendi içlerinde 
kurduğu sistemin dışarıyla kesintisiz 
bağlantısını kurmak, ayrıca mobil 
uygulamalarla vatandaşların 
belediyeyle olan işlerinde kolaylık 
sağlamayı hedefliyordu.

Turkcell, bu istek üzerine Beyoğlu Belediyesi’ne 
sahada PDA’ler üzerinden elde edilen verilerin Beyoğlu 
Belediyesi’nin altyapısına uygun bir halde merkezdeki 
sisteme hızlı ve hatasız bir şekilde ulaştırılmasını sağladı. 
Turkcell ve Beyoğlu Belediyesi’nin birlikte geliştirdiği 
uygulamalarla belediye çalışanlarının sahada vatandaşa 
her türlü hizmeti sunabilmesi sağlandı.

“Turkcell’le gerçekleştirdiğimiz mobil uygulamalarla hem daha az zamanda daha çok iş yapıyor, 
hem de vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyoruz.”
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
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AvrupA’yA 
Örnek OlAcAğız”

“
“Sakarya’da ilk defa ‘Görme Engelli Bilişim Sınıfı’nı biz kurduk. Görme engelliler orada in-

ternete girip, gazete ve kitaplarını okuyabiliyor. Bunlar tüm Türkiye’ye hatta Avrupa’ya örnek 
olacak çalışmalar...”

Hendek Belediye Başkanı Ali İnci:
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engelsiz kent olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen Hen-
dek Belediyesi’nin engelsiz Kent Projesi’ni imzalayan 
ilk belediye olduğunu biliyor muydunuz? Tabi belediye-

nin engelliler ile ilgili çalışmaları bununla sınırlı değil. Hendek 
Belediye Başkanı Ali İnci’nin de söylediği gibi Görme engel-
li Bilişim Sınıfı’nı da ilk defa kuran yine Hendek Belediyesi… 
Başkan İnci, bu çalışmaların Türkiye’ye hatta Avrupa’ya örnek 
olduğunu söylüyor. Hendek’te yapılan bu ve pek çok çalışmayı 
Başkan İnci’den dinledik.

Başkanım, söyleşimize sizi tanıyarak başlayalım?

1989 yılında ticarete atıldım, 1991’de de parti ilçe baş-
kanı oldum. Parti ilçe başkanlığından sonra 1994 yılında ilçe 
belediye başkanlığı için aday oldum fakat çok az oy farkı ile 
kazanamadım. Daha sonra 1999 yılında tekrar aday oldum ve 
belediye başkanlığına seçildim. O yıldan bu zamana kadar da 
belediye başkanlığı görevini sürdürüyorum.

“GörMe eNGellİ BİlİşİM SıNıfı KUrDUK”

“engelsiz Şehirler projesi” ile ödül aldınız. Bize bu pro-
jeden bahsedebilir misiniz?

Türkiye’de ilk defa Başbakanlık özürlüler İdaresi ile en-
gelsiz Kent Projesi Protokolü’nü imzalayan belediye, Hendek 
Belediyesi’dir. Bunlar Türkiye’ye hatta Avrupa’ya örnek olacak 
çalışmalar... Bu çalışmalardan bir tanesi de görme engelliler 
için yaptığımız projedir. Bu proje kapsamında görme engelli-
lere özel kaldırımlar, yollar yaptık. Bunun dışında Sakarya’da 
ilk defa görme engelli bilişim sınıfını kurduk. Görme engelli-
ler orada internete girip, gazete ve kitaplarını okuyabiliyor-
lar. Bunun yanında 800’e yakın akülü araç, 1500’e yakın da 
manüel sandalye dağıttık. Ayrıca Kırgızistan’a, özbekistan’a, 
Diyarbakır’a ve Van’a da sandalye yardımında bulunduk. Bu-
radaki insanlar çok mutlu oldu. engelli insanlar mutlu oldukça 
biz de mutlu oluyoruz. Tabi engellilere yönelik çalışmalarımız 
bununla da sınırlı değil. İlçemizde bulunan engellilerin evle-
rinde bizim dağıttığımız ortopedik yataklar bulunuyor. Has-
tahane de kalmamaları, evlerinde rahat etmeleri için böyle bir 
çalışma yaptık. 

“İKİ KATı GeçeN BİNAlArDA ASANSör 
ZOrUNlUlUĞU GeTİrDİK”

engellilere dair her şeyi düşünmüşsünüz diyebiliriz ?

Biz engellilerin de normal insanlar gibi yaşamaları için elimiz-
den geleni yapmaya çalışıyoruz. örneğin iki kat üzerindeki binalara 
asansör zorunluluğu getirdik. Türkiye’de İmar Bakanlığı’nın getir-
miş olduğu yasak 5 kat üzeri binalar için geçerliydi. Ama düşünün 
ki 70 yaşında bir amcanın kalp rahatsızlığı var ve evi de beşinci kat-
ta. Bu insanın beşinci kata çıkma şansı yok. Yani illa sakat olmak 
gerekmiyor, yaşlılıkda bir engeldir. Biz de bu yüzden iki katı geçen 
binalarda asansör zorunluluğu getirdik. Biz, bunu Türkiye’de ilk 

Ali İnci Kimdir? 
6 ekim 1959 tarihinde Hen-

dek´te doğdum. İlk ve orta öğrenimi-
mi Hendek´te tamamladıktan sonra, 
1980 yılında Adapazarı İmam Ha-
tip lisesi´nden mezun oldum. Aynı 
yıl girdiğim Marmara üniversitesi 
Atatürk eğitim fakültesi´ni 1984 
yılında bitirdim. Mardin, Diyarbakır 
ve Hendek´te Beden eğitimi öğret-
menliği yaptım. lise hayatında baş-
ladığım güreş sporunda Türkiye´de 
önemli şampiyonalarda derece elde 
ettim. çeşitli spor dallarında hakem-
lik, antrenörlük ve yöneticilik yapa-
rak, Türk Sporuna büyük hizmetler 
verdim. 18 Nisan 1999 yerel seçim-
lerinde de aday olarak Hendek Bele-
diye Başkanlığı´na seçildim. evli ve 5 
çocuk babasıyım. 

defa belediye meclisine taşıyıp uygula-
maya geçiren belediyeyiz. 

“HeNDeK’Te İşSİZlİK 
YOK”

Hendek Belediyesi olarak yap-
tığınız diğer çalışmalardan bahse-
der misiniz?

Benim ilk seçim beyannamem 
‘Gelin Hendek’i Birlikte Görelim’ 
sloganıyla oldu. İkinci seçim beyan-
namem de ‘Gelin Hendek’i Birlikte 
Yönetmeye Devam edelim’ dedim. 
Son seçim beyannamemde de ‘Sen 
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Hendek’sin Büyük Düşün’ cümlesiy-
le devam ettim. İlk seçim beyanna-
memle yola çıktığım zaman Hendek, 
e-5 ve Tem yolları arasında olmasına 
rağmen işsiz sayısının ve kahvehane 
sayısının en fazla olduğu bir ilçey-
di. ‘Bu durumun devamına daha ne 
kadar seyirci kalınacak, artık yeter’ 
sloganıyla bir çalışma başlattık. Ve 
Türkiye’nin en önemli iş adamlarının 
burada fabrikalar, iş sahaları kurma-

sını sağlayarak işsizlik oranımızı 
sıfıra indirdik. Bugün Hendek’te 
işsizlik sorunu yok. Bunun dışın-
da bölgemizin deprem kuşağında 
olması nedeniyle zemin etüdü ile 
ilgili çalışmalar yaptık. Yani hal-
kı depreme uygun malzemelerin 
kullanımına teşvik ettik. Bu ça-
lışmaları da 17 Ağustos depremi 
olmadan önce yaptık. 

“BİZİM YAPACAĞıMıZ 
GeNçlİK MerKeZİNİ 
HİçBİr BeleDİYe 
YAPMAMışTır”

Biz, Hendek’i atalarımızdan 
miras almadık, gelecek nesiller-
den emanet aldık diyoruz. ema-
nete de hıyanetlik yapmadık. Gö-
revimizi layıkıyla yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Görevlerimiz arasında 
spor yatırımları da var. Hendek’te 
sporun gelişmesi adına birçok 
spor salonu yaptık. Yaptığımız ya-
tırımların karşılığını da alıyoruz. 
Karate’de Dünya şampiyonluğu, 
güreş’te Avrupa şampiyonluğu-
muz var. Avrupa’da bayrağımızı 
dalgalandırdık, İstiklal Marşı’mızı 
söyledik. Bunun dışında gençler-
le alakalı çalışmalarımız var. Bir 
gençlik merkezi yapacağız. Bu-
gün Türkiye’deki büyükşehir be-
lediyelerinin hiçbiri bizim yapaca-
ğımız ölçüde bir gençlik merkezi 
yapmamıştır. İçerisinde Venedik 
gibi kayıkları, fıskiyeleri, havuzla-
rı olacak. Proje bitti ve yapımına 
başladık. İnşallah üç ay sonra da 
tamamlanmış olacak. 

“BAYrAKTePe, 1000 Yıl GİDeCeK Bİr eSer”

Göreviniz süresince yaptığınız önemli çalışmalardan han-
gileri geleceğe bırakacağınız önemli eserler olacak?

Hendek’te pazar yeri olarak yapmış olduğumuz çalışma 
Türkiye’de birincilik ödülü aldı. Bunun dışında, Bayraktepe bizim 
geleceğe bırakacağımız önemli eserlerden olacak. Cumhurbaşkan-
lığı forsu’nda temsil edilen tarihteki 16 büyük Türk İmparatorlu-
ğunun bayrakları bu tepede dalgalanıyor. Ayrıca şehir meydanını 
da açmak istiyoruz. Bunu da yavaş yavaş yapmaya başladık.

Şehir ve Başkan



Başkan’ın Hiç Bilmediğiniz 
Yönleri

kitap okumaya fırsat bulabiliyor musunuz?
eskiden çok okurdum fakat şimdi çok vakit ayıra-

mıyorum. 
Sinemaya gider misiniz?
Uzun zamandır sinemaya da vakit ayıramıyorum.
Tiyatroya gittiniz mi son zamanlarda?
çok fazla vakit ayıramasam da gitmeye çalışıyo-

rum. Belediyemizin bir tiyatrosu var. Zaman zaman 
onları izlemeye gidiyorum. 

peki, kendinizi dinlendirmek için ne yaparsınız?
Boş zamanlarımda Selman Dede yaylasına çıkarım. 

Orada yaban hayvanları var, onlarla konuşmayı severim.
Takım tutuyor musunuz?
fenerbahçeliyim. 
Maça gider misiniz?
Sakaryaspor’un maçlarına giderim.
Hayat felsefenizi özetleyen bir söz ya da sloga-

nınız var mıdır?
Benim felsefem çalışmak ve halka hizmet etmektir. 
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Yazı:
İrem Ekkaldır

 Hendek,
yenİ SeyyAHlArını 

BeklİyOr
evliya çelebi’nin seyahatnamesinde bah-

settiği Hendek, Parisli seyyah Jean-Baptiste 
Tavernier’in de durağı olmuş… Günümüzün 
Hendek’i ise “engelli Vatandaşlar” için ya-
pılan şehircilik uygulamaları ile modern bir 
kent örneği olarak adından söz ettiriyor. 
Kısacası Hendek; yaylaları, Bayraktepesi ve 
derviş türbeleri ile yeni seyyahlarını bekliyor.
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Yazı:
İrem Ekkaldır

Caddesi’ni andırıyor.  Caddenin bitiminde 
bulunan şehit Mahmut Bey ve Arkadaşla-
rının yanı başından geçip, şehrin en işlek 
caddesine adım atıyorsunuz. 

Hendek genel itibariyle modern bir 
şehir sayılır ve siz bu kentte gezilebile-
cek fazlaca bir tarihi yapı bulamazsınız. 
Hendek’teki ender tarihi yapılardan bir 
tanesi ise Mustafa Asım Konağı… Ko-
nağın yemyeşil yapraklarla sarılı bahçesi 
insanın içini açıyor. Konağın kaç yılında 
kim tarafından yapıldığı ile ilgili bilgiye 
araştırmamıza rağmen ulaşamadık. la-
kin, gri ahşap camları, oyma işlemeleri ile 
Mustafa Asım Konağı, Hendek’te ayakta 
kalabilmiş nadide tarihi değerlerden.

Bütün bunlarla birlikte Hendek, tarih-
teki yerini gezginlerin uğrak yeri olarak 
almıştır. evliya çelebi de seyahatname-
sinin bir bölümünde Hendek’ten şöyle 
bahsetmiş: “Ormanlı, dağlı, pazarlı güzel 
bir kasabacıktır. Yüzelli akçelik kazadır. 
Yeniçeri serdarı, kethüda yeri, subaşısı 
vardır. Burada, bir çamurlu meşhur ba-
taklık bulunur ki üzerinde uzun bir tahta 
köprü vardır.” Hendek’ten geçtiği bilinen 
bir diğer gezgin ise 1605-1689 yılları 
arasında yaşamış Parisli seyyah Jean-
Baptiste Tavernier. Tavernier’in evliya 

Uzun bir yolculuk sonrası dingin bir şekilde Sakarya’ya, 
ardından Hendek’e ulaştık. Hendek’i gezme heyeca-
nıyla kent merkezine gelince meydana 360 derece 

baktık. “şehri dolaşmaya nereden başlamalı?” diye dü-
şünürken. yoldan geçen bir Hendekliye “burada şehri en 
iyi gören yer neresidir?” diye sorduk. şehirlerin en güzel 
rehberi orada yaşayan insanlar değil midir zaten? Soruyu 
yönelttiğimiz vatandaş: “Bayraktepe var, bütün şehir ora-
dan görünür” dedi. Biz de tabelaları takip ederek, şehri 
kuşbakışı gören  Bayraktepe’ye çıktık. Cumhurbaşkanlı-
ğı forsu’nda her biri yıldızlarla temsil edilen tarihteki 16 
Türk Devletinin Bayrakları dalgalanıyor Bayraktepe’de. Bir 
savaş uçağı maketinin Hendek’e baktığı bu tepede, antik 
tiyatroları andıran bir gösteri alanı da bulunuyor. Hendek 
Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı bu yer, yazın Hendeklile-
rin bir numaralı mesire yeri olmuş. İçerisinde piknik alanla-
rının da bulunduğu Bayraktepe, bunaltıcı sıcaklardan kaç-
mak için ideal bir alan gibi duruyor. 

YAşlı AĞAçlArıN GölGeSİNDe YürüMeK…

Bayraktepe’deki ziyaretimizi sonlandırıp tekrar şehrin 
merkezine doğru yol aldık. Bahar ayının gelmesiyle birlik-
te  şehirlere ayrı bir güzellik geliyor. Hendek Belediyesi’nin 
önünde bulunan M. Sencer Caddesi, baharın bütün canlılığını 
yaşatıyor. Yaşlı ağaçların gölgesinde, keyifli yürüyen ailele-
rin, yol boyunca simidini, kâğıt helvasını satıp işini yapan in-
sanların,  okula gitmek için aceleyle yürüyen çocukların mut-
lu bir şekilde gezindiği bu uzun cadde, İstanbul’daki İstiklal 
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çelebi’den önce Hendek’ten geçtiği riva-
yet ediliyor. 

HeNDeK İSMİ NereDeN 
GelMİş?
Hendek’in eskiden bir gezgin yeri ol-

duğunu söyledik. fakat bu şehrin ismi 
nereden geliyor dersiniz? Hendek ismi 
ile ilgili birçok rivayet mevcut. Hendek’in 
küçük kasaba görünümünden dolayı 
Han-Tek denildiği söyleniyor. Han-Tek 
ismi de gel zaman git zaman dile daha 
uygun olması sebebiyle yumuşatılmış 
ve Hendek olmuş. Bir başka rivayete 
göreyse Hendek’te bir kervansaray/han 
varmış. Bu hanın cadde üzerinde olma-
sı sebebiyle çevre bölgelerden Hendek’e 
gelen çok oluyormuş. Gelen insalar ve 
Hendek’in yerlileri burada toplanıyorlar-
mış. Bu yüzden bölgeye Han Dağı Pazarı 
denmiş ve Han Dağı zamanla Hendek’e 
dönüşmüş…

DerVİşler…
Selman Dede ve Sarı Dede ilçede 

türbeleri bulunan dervişler. çeşitli tari-
hi kaynakların verdiği bilgilere göre bu 
dervişler zamanında bölgeye yerleşmiş-
ler ve bölgenin İslamlaşmasında önem-
li rol oynamışlar. Dervişlerin Osmanlı 
Devleti’nin bölgeyi fethinden önce yer-
leştiği de rivayetler arasında. şayet bu 
bilginin doğru olduğunu kabul edersek, 
o vakit bölgenin Osmanlı Devleti’nden 
öncede İslamiyeti benimsediğini varsa-
yabiliriz.

UçSUZ BUCAKSıZ YeşİllİK
Hendek’te dervişlerin türbesini ziya-

ret ettikten sonra yaylaların olduğunu 
öğrendik. Kendimizi bu güzel bahar ayın-
da yaylaların o göz alan yeşilliğine bıra-
kılım dedik. çiğdem Yaylası’nın methini 
duymuştuk Hendeklilerden. Vardığımız-
da karşılaştığımız manzara tarif edileme-
yecek kadar güzeldi. elmacık Dağı’nda 
1400 metre yükseklikte olan bu yaylada 
tertemiz havayı ciğerlerinize çekmek, bü-
yükşehirde yaşayan birisi için bulunmaz 
bir nimet. Hendek diyince aklımızda ka-
lacak diğer anekdot uçsuz bucaksız bir 
yeşillik ve temiz hava olacak…

Şehir ve Hayat



Ne YİYeBİlİrİZ?
Hendek’te acıkınca Mimoza 

restorana gidebilirsiniz. Güzel bir 
atmosferi olan restoranın “kuzu ka-
pama” yemeğini denemelisiniz. Bi-
zim masamıza ana yemeğin dışında 
ev mantısı, ezme, salata ve şahane 
bir erişte geldi. özellikle erişteyi 
farklı kılan cevizle yapılmış sosuydu. 
İçerisinde keş peyniri, dövülmüş ce-
viz ve tereyağı olan bu sos erişteye 
ayrı bir tat katmıştı. Cevizler o ka-
dar ince dövülmüştü ki, ortaya ce-
viz sevmeyen bir kişinin bile enfes-
le yiyebileceği bir yemek çıkmıştı. 
Kısacası Hendek’e gidin, bu tatları 
tatmadan geri dönmeyin. 
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KülTürlerİN BUlUşMASı 
Hendek ile ilgili son bilgiyi de Belediye’nin basın danış-

manından aldık. Hendek’te pek çok farklı kökenin bir arada 
yaşadığını biliyor muydunuz? şehirde laz, Arnavut, çerkez, 
Ahbaz, Muacir, Mohti gibi farklı kültürlerden insanlar kar-
deş gibi mutlu bir yaşam sürüyorlar. Kısacası Hendek’i ta-
nımlayan kelimeler: huzur, sakinlik, yeşillik ve mutluluk...



24 Birlik 2012/2

Dosya Yazı:
İrem Ekkaldır

Bu yılın en önemli konularından biri, İstanbul’un “ 2012 Avrupa Spor Başkenti” olması 
şüphesiz.İstanbul, kültür başkentinden sonra spor başkenti olmasının haklı gururu içerisinde. Hâl 
böyle olunca, İstanbul’da spora yönelik pek çok etkinlik organize ediliyor. Biz de bu gündemden 
yola çıkarak Belediyeler ve Spor ilişkisini inceledik ve Futbol A Milli Takım Teknik Direktörü Abdul-
lah Avcı, İBB Spor Kulübü eski başkanı Göksel Gümüşdağ, Prof. Dr. Güner Ekenci ve Üsküdar 
Belediye Başkanı Mustafa Kara gibi isimlerin görüşlerine yer verdik.

vanın İstanbul’u daha da ileri seviyelere taşıyacağını açıkladı. Tabi 
bu durum, İstanbul’daki spor kuruluşlarını, yerel yönetimleri ha-
rekete geçirdi. Biz de işin içerisinde olan isimler ile görüşerek bu 
konudaki görüşlerini aldık. Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah 
Avcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü eski Başkanı 
Göksel Gümüşdağ, Prof. Dr. Güner ekenci ve üsküdar Belediye 
Başkanı Mustafa Kara fikirlerini bizimle paylaşan isimler oldu.

Son yıllarda spor alanında büyük 
adımlar atan ülkemiz bu de-
ğeri bir unvanla resmileştirdi. 

Türkiye’nin temsilcisi olarak 2012 
Avrupa Spor Başkenti İstanbul seçildi. 
Avrupa Spor Başkentleri Birliği’nden 
bayrağı devralan Kadir Topbaş bu un-

Beledİyeler 
VE SpOr

Beledİyeler 
SpOr
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rilen bir ünvan. Birçok Avrupa şehri bu ünvana sahip oldu. Bu 
ünvanı veren kurum ACeS: Avrupa Spor Başkentliği kurumu. 
Avrupa Parlamentosu içinde bir kurul. 

Bu unvan İstanbul’a neler kazandıracak bunu görmek için 
ACeS’in anlamına bakmak lazım. Bugün ülkelerin çoğu obezi-
teyle savaş veriyor. Birçok ülke sedanter hayattan kurtulmak 
ve aktif yaşama geçmek için ciddi paralar harcıyor, fonlar ayı-
rıyor. Avrupa Parlamentosu 2001 yılında bunun farkına varı-
yor ve Avrupa’da kendi insanına sokaktaki insana, toplumun 
her kesiminden insana spor yaptıran yerel yönetimleri, bele-
diyeleri mükâfatlandıralım ve bunlara Avrupa Spor Başkent-
liği payesi verelim. 2010 yılının son çeyreğinde diye karar 
alıyor. İstanbul’un spora yaptığı yatırımlar mükâfatlandırıldı. 
Komisyon İstanbul’a geldiği zaman İstanbul’da spora dair ne-
ler varsa bunları değerlendirdi ve o değerlendirmeler üzerine 
İstanbul, Avrupa Spor Başkenti oldu. 

Tabi burada İstanbul’un genç nüfusunun, halkın spora 
olan açlığının, spor yapması gereken büyük bir halk kitlesi 
olması da etkili oldu. 2012 Avrupa Spor Başkentliği sürecin-
de çok ciddi desteği olan insanlar oldu. Sayın Kadir Topbaş’ın 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü eski Başkanı 
Göksel Gümüşdağ 

“Belediyeleri yatırım yapmaya davet ediyoruz”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Spor Kulübü eski Başkanı ve Tff eski 
başkan vekili Göksel Gümüşdağ Avrupa 
Spor Başkenti seçilen İstanbul’da neler 
yapılacağını ve bu konuda belediyelere 
de sorumluluklar düştüğünü anlattı: 
“Avrupa Spor Başkentliği sürecinde İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düşen 
rollerin yanı sıra ilçe belediyelerine de 
önemli görevler düşmekte. Biz gerek 
ilçe belediyeleri gerekse Spor Bakanlığı 
ile bir sinerji yaratmaya çalışıyoruz. İlçe 
belediyelerinin bizlere katkıları elbette 
olacak. İlçe belediyelerini yatırım yap-
maya davet ediyoruz.” 

İstanbul’un Avrupa Spor Baş-
kenti seçilmesi ile ilgili neler düşü-
nüyorsunuz?

Avrupa Spor Başkentliği nüfusu 
500 binin üzerinde olan şehirlere ve-
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Sinan erdem Spor Salonu’nda. 
Yine Kısa Kulvar Dünya Yüzme şampiyonası da İstanbul’da. 

Yer henüz belli değil ama büyük ihtimalle Sinan erdem’de ger-
çekleşecek. 5-6 Mayıs tarihlerinde Dünya Tekerlekli Sandalye 
Basketbol şampiyonası’nın final ayağı burada olacak. Dünya-
nın en iyi 8 tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı İstanbul’a 
gelecek. Galatasaray ve Beşiktaş inşallah bu sekiz takım ara-
sına girecek ve şampiyon olmak için ter dökecekler. 

Turkish Airlines euroleague final four organizasyonu 
THY sponsorluğunda yine İstanbul’da olacak. THY ile birlikte 
sponsorluk faaliyetlerini üstlendikleri kulüplerin Manchester 
United ve Barcelona takımlarıyla ilgili onları İstanbul’da buluş-
turacak bir etkinlik de planlıyoruz. 

engellilerle ilgili çalışmalarımız da olacak. Bundan önce 
çocuk Olimpiyatları düzenlenmişti. Biz bu yıl içerisinde çeşitli 
engel gruplarındaki çocukların katılımıyla ilk defa engelli ço-
cuk Olimpiyatları düzenlemek istiyoruz. Bu organizasyonlara 
bizim her yıl düzenlediğimiz geleneksel hale gelen organizas-
yonlarımız da eklenecek. Yani İstanbul dolu dolu sporun ko-
nuşulduğu, sporun yaşandığı bir yıl geçirecek.

Bunların yanı sıra İstanbul’un Spor envanterini çıkartıyo-
ruz. Olimpiyat adaylığı sürecinde bize ciddi derecede kaynak-
lık edecek bu çalışma tamamlandığında İstanbul’un spor hari-
tasını büyük ölçüde hazırlamış olacağız. 

“İSTANBUl’A SPOr MüZeSİ GelİYOr”

konuyla ilgili yapılan basın toplantısında spor müzesi 
açılacağı aktarılmıştı. Bu müzeye ilgili daha geniş kap-
samlı bilgi verebilir misiniz?

2010 Avrupa Kültür Başkentliği esnasında bu şehir bir-
çok müze kazandı ancak bir spor müzemiz yok. Biz ülke ola-
rak, millet olarak spor tarihi açısından ata sporumuz gü-
reş başta olmak üzere atletizm gibi okçuluk gibi branşlarda 
köklü bir geçmişe sahibiz. 100. yıllarını devirmiş futbol ku-
lüplerimiz var. Sporla ilgili geçmiş yıllarda kullanılan malze-
meler, basılan eserler, maç biletleri, formalar, toplar, madal-
yalar, kupalar, şiltler, resimler, fotoğraflar, videolar hemen 
her biri farklı yerlerde muhafaza ediliyor. Bununla ilgili bir 
müze oluşturmak istiyoruz. Bu işin bayraktarlığını Hürriyet 
Gazetesi’nden Sayın Altan Tanrıkulu yapıyor. İlk ciddi kolek-
siyoner kendisi olacak. Biz 2012 yılında Sinan erdem Spor 
Kompleksi’nin orta katında İstanbul’un ilk spor müzesini 
açacağız. Bu müzenin çalışmalarına başladık. İki türlü olacak 
bu müze. Birincisi koleksiyonerlerin eserlerini bağışladıkları 
bir tür, diğeri de geçici olarak sadece müzede belli bir süre 
sergilenmesini isteyen koleksiyonerlerin eserleri olacak. Bu 
müze Avrupa’da eşi benzeri olmayan bir müze olacak. Bizim 
düşündüğümüz kapsamda bir müze yok zaten. Belki de dün-
yada sayılı müzeler arasına girecek. Modern ve klasik arası 
bir müze olacak. 2012 yılındaki önemli projelerimizden biri-
side bu müze. 

desteği çok büyük. egemen Bağış’ın 
çok önemli katkıları var. Oylama ya-
pıldığında Belçikalı parlamenterler 
bu iş için çok ciddi lobi faaliyetleri 
yapıyordu. egemen Bağış bu iş için 3 
kere bizimle Brüksel’e geldi. İbrahim 
Kutluay, Hakan şükür çok ciddi des-
teklerde bulundular. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Spor A.ş. ekip olarak 
ciddi anlamda bu iş için çalıştı. 

Avrupa Spor Başkenti seçilen 
İstanbul’da organizasyonlarla ilgi-
li ne gibi projelere imza atılacak? 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
olarak biz zaten her yıl çok sayıda 
ulusal ve uluslararası spor organi-
zasyonu gerçekleştiriyoruz. Kendi 
tesislerimizde kendi imkanlarımızla 
yaptıklarımızın yanında federasyon-
ların düzenlemiş oldukları spor orga-
nizasyonlarına da destek veriyoruz. 
Artık Spor Turizmi olgusunu yerleş-
tirmeye başlayacağımız İstanbul’un 
ve ülkemizin en önemli organizas-
yonlarından olan Avrasya Maratonu 
tarihinde ilk kez Gold Kategoride ko-
şulacak. 34. kez koşulması da ayrıca 
anlamlı bizim için. çünkü 2012 Av-
rupa Spor Başkenti İstanbul’un plaka 
işareti 34. 

İstanbul’da düzenlenecek büyük 
organizasyonlardan birkaçını söyle-
yecek olursak Dünya Salon Atletizm 
şampiyonası var. Dünyanın en iyi 
atletlerinin buraya geleceğini biliyo-
ruz. Bununla ilgili Spor Bakanlığı’nın 
yapmış olduğu tesis tamamlandı. 
Hemen onun yanında İBB Spor A.ş 
tarafından işletilen ve 2010 Dünya 
Basketbol şampiyonası, Dünya Bü-
yükler Grekoromen Güreş şampi-
yonası gibi birçok organizasyona ev 
sahipliği yapmış Sinan erdem Spor 
Salonu var. Orayı da gerek WADA 
doping testleri için gerekse atlet-
lerin hazırlanması için kullanılması 
konusunda Bakanlık’la işbirliği içeri-
sindeyiz. 2012 Satranç Olimpiyatla-
rı İstanbul’da. Dünyanın en iyi ilk 8 
bayan tenisçinin katıldığı WTA Tenis 
şampiyonası’nın 2.si düzenlenecek 



“BeleDİYelerİN DeSTeĞİNİ BeKlİYOrUZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde, 
İstanbul’da bulunan ilçe belediyelere ne gibi görevler dü-
şecek?

Avrupa Spor Başkentliği sürecinde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne düşen rollerin yanı sıra ilçe belediyelerine de 
önemli görevler düşmekte. Biz gerek ilçe belediyeleri gerekse 
Spor Bakanlığı ile bir sinerji yaratmaya çalışıyoruz. İlçe beledi-
yelerinin bizlere katkıları elbette olacak. Biz o ilçeleri yatırım 
yapmaya davet ediyoruz. Pendik Belediyesi ilk ciddi yatırımla-
rı yapmaya çalışan belediyelerden. Sancaktepe Belediyesi’nin 
de çalışmaları var. Büyükçekmece ve Avcılar Belediyesi’nde de 
sürece yönelik çalışmalar yapıldığını biliyoruz. İstanbul’da bu-
lunan her belediyeden bu payeye katkı sağlayacak çalışmalar 
yapmasını bekliyoruz. İlçelerinde ikamet eden vatandaşlarımıza 
çizilen yol haritasına uygun olarak sporu bir yaşam biçimi ha-
line getirmeleri, sağlıklı yaşam için spor olgusunu hayatlarına 
yerleştirmeleri için çalışmalar yapmalarını, toplumun her kesi-
minden insanı spor faaliyetlerinde buluşturmalarını bekliyoruz. 
Sonuçta bu bir hizmet yarışıdır. Spora ve İstanbul halkına ya-
pılacak her yatırım, 2012 damgasını alacak ve yıllarca İstanbul 
halkına hizmet edecek.

“SPOrU YAşAM BİçİMİ 
HAlİNe GeTİreCeĞİZ”

yine yapılan basın toplantısında 
İstanbulluları ‘Hareket et İstanbul’ 
sloganıyla spora yönlendireceğini-
zi açıkladınız. Bunu nasıl yapmayı 
planlıyorsunuz? yani İstanbulluları 
spora yöneltmek için ne gibi çalış-
malarınız olacak?

2012 yılında en büyük kazanımımız 
şu olmalı: Bu süreç sona erdiğinde İs-
tanbul halkını mutlu etmek tek amaç. 
Aynı zamanda sporun hayatımızın bir 
parçası olmasını sağlamak. Günde üç 
öğün yemek yiyen insanların günde en 
az 20 dakika yürüyüş yapmasının ken-
dilerine neler kazandıracağını anımsat-
mak. Sporu sağlıklı olmak için, kaliteli 
bir hayat yaşamak için, sağlıklı bir hayat 
için sporun olmazsa olmaz koşullardan 
olduğunun farkına varmak ve sporu ha-
yatımıza yerleştirmek bu algıyı yerleş-
tirmek için çalışacağız. Bunu yapmak 
için vatandaşlarımıza yönelik 
etkinlikler yapacağız. Bütün 
halkın spor yapması için çeşitli 
organizasyonlar düzenleyece-
ğiz. Bu konuda üniversiteler-
den yardım alacağız. özellikle 
Beden eğitimi ve Spor Yüksek 
Okulları olmak üzere sporla il-
gili, sağlıklı yaşamın insan ha-
yatı üzerine etkileri gibi toplan-
tılar, paneller düzenleyeceğiz. 
Türk Diyabet Vakfı’yla birlikte 
her yıl gerçekleştirdiğimiz et-
kinliklere bu yıl da devam ede-
ceğiz. Obezite ve diğer hasta-
lıkların önlenmesi adına sağlık 
kuruluşlarıyla birlikte çalışaca-
ğız. Yine Türk Kalp Vakfı’yla 
birlikte çalışacağız. Her yıl dü-
zenlediğimiz spor organizas-
yonlarımızı bu yıl biraz daha 
farklı gerçekleştireceğiz. Hal-
kımızın daha fazla bu etkinlik-
lere katılımlarını sağlayacağız. 
Sporu bir yaşam biçimi haline 
getirmeleri için ne yapmamız 
gerekiyorsa yapacağız. 
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İz Bırakanlar

İstanbul Büyükşehir Be-
lediyespor’da çok başarılı 
bir grafik çizdiniz. Bu başa-
rıyı neye bağlıyorsunuz, siz-
ce başarının temel anahtarı 
nedir?

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yespor’un 12 tane branşı var. 
Tabi özellikle futbol adına ko-
nuşmak gerekirse bizim sektör-
de istikrar göstermek ülkenin 
temel sorunlarından bir tanesi-
dir. özellikle İstanbul Büyükşe-
hir Belediyespor kulübü camiası 
ve Sayın Başkan Göksel Gümüş-
dağ inandı ve sahip çıktı. Bu sü-
reçte de bize teknik direktörlük 
görevini verdi. Sürdürdüğüm 
beş buçuk yıl gibi bir sürenin 
başarı anlamında temel nokta-
ları; güven ortamı, sağlıklı bir 
bakış açısı ve istikrarlı çalışmak-
tı. Biz de görevimiz süresince 
bunları yapmaya çalıştık ve de 
başarıya ulaştık.

“BeleDİYeler, SON 
YıllArDA CİDDİ 
çAlışMAlArA İMZA 
ATıYOr”

yerel yönetimlerin son 
zamanlarda spora yönelik yapmış olduğu yatırımları nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Siz bir spor profesörü olarak yerel 
yöneticilere neler tavsiye edersiniz?

Belediyelerin özellikle son 10-15 senede spora yaptığı katkıları 
göz ardı etmek mümkün değil. Bunu beş buçuk sene gibi bir za-
man belediye kulübünün içerisinde yaşayarak gören biriyim. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nin Spor A.ş adıyla1989 yılında kurdu-
ğu kurumu biliyoruz. Bu kurum şu anda 26 değişik branşta halka 
sor yapma imkanı veriyor. Spor A.ş. bunların yanında bir de 33 
adet spor kompleksini idare ediyor. Bugün 20-25 sene evveline 
baktığımızda bu tür faaliyetlerin olmadığını, insanların spor kültü-
ründen uzak kaldıklarını görebiliriz. Ama özellikle belediyelerin son 
15 yılda tesis yapımı, malzeme desteği  ve en önemlisi spor kül-

Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı
“Başarılı Sporcuların Arkasında Belediyeler var”

Milli Takım Teknik Direktörü Abdul-
lah Avcı İstanbul Büyükşehir Belediyes-
por takımını çalıştırmış bir sporcu ola-
rak belediyeler denilince akla gelen ilk 
isim olarak nitelendiriliyor. Biz de ken-
disiyle görüşerek İstanbul’un spor baş-
kenti olma konusunu görüştük. Avcı, 
belediyelerin spora olan ilgisinin son yıl-
larda ciddi derecede arttığını söyleyerek 
şöyle devam etti: “Bugün, ülkenin olim-
piyat şampiyonalarında madalyalar geti-
ren, Türk bayrağını dalgalandıran bütün 
sporcuların arkasında belediyeler var.”
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“BeleDİYeler SPOr OKUllArı AçMAlı”

peki, spor alt yapısının desteklenmesi açısından yerel 
yönetimlere özellikle neler tavsiye ediyorsunuz. yani size 
göre eksik olan, geliştirilmesi gereken alanlar neler?

Belediyelerin ilkokullarda bulunan sporcular için oradaki beden 
eğitimi hocaları ile beraber hareket etmesi gerektiğini düşünüyo-
rum. Yani belediyelerin okullarda spor ile ilgisi olan çocuklar hak-
kında hocalarından bilgiler alıp, bu konuda testlerini yapıp hangi 
branşa uygun olduklarını tespit edip, yol haritasını çizmeleri ve bu 
çocukları o yönde yetişmeleri adına çalışmalar yapması gerekiyor. 
Bununla ilgili olarak spor okulları açabilirler. Bu bence belediyele-
rin yapacağı önemli adımlardan bir tanesi diye düşünüyorum. 

yerel yönetimler spora yatırım yaparken nelere dikkat 
etmeliler?

İstanbul’da spor yapılabilecek alanların, sahaların, salonların 
hızlı bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Bu alanların sayısını 
ve kalitesini bir an evvel arttırmaları çok faydalı olacaktır. özel-
likle son 10 yılda oluşan bu kültürü biraz daha ileriye götürmek 
adına bu gibi çalışmaların hiç vakit kaybetmeden hayata konul-
ması gerektiğini düşünüyorum. Kısacası yerel yönetimlerin spo-
ru ve sporcuyu elinden geldiğince desteklemesi çok önemli…

türünü insanlara aşılama noktasından 
çok ciddi çalışmaları olduğunu açıkça 
görebiliyoruz. özellikle liselerde yaptık-
ları kapalı spor salonları çok önemli. 

“SPOrUN eN öNeMlİ 
AYAKlArıNDAN Bİrİ, 
BeleDİYeler”
örneğin sadece belediye takımları 

adı altında futbol takımları var. Bu da 
çok önemli bir konu. çünkü yaptıkları 
stadlar, stadların içerisinde yer alan 
diğer alanlar son derece önemli yatı-
rımlar. Onun için bu işin önemli ayak-
larından bir tanesi belediyeler. Bu işin 
hem kültürüne hem ahlakına katkı 
sağlama noktasında belediyelerin 
önemli rolleri var. O yüzden belediye-
lere ne kadar teşekkür etsek azdır.

yerel yönetimler spora çok cid-
di katkılar sağlıyor. Acaba yerel 
yönetimlerin desteğiyle uzun va-
deli başarı elde etmiş takımlarımız 
var mı?

 İstanbul Büyükşehşir Belediyes-
por bunun en güzel örneğidir. Bugün 
ülkenin olimpiyat şampiyonalarında 
madalyalar getiren, türk bayrağını 
dalgalandıran bütün sporcuların ar-
kasında belediyeler var. Belediyelerin 
yaptığı yatırımlar sonucunda gelişim 
sağlamış sporcuların yurt dışında 
çok önemli başarıları bulunuyor. O 
yüzden belediyelerin yaptığı çalışma-
ların çok önemli katkılar sağladığını 
düşünüyorum. 
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Prof. Dr. Güner ekenci
“Belediyeler ‘Herkes İçin Spor’ politikaları 

Geliştirmelidir”

karşılanacağı toplu spor faaliyetlerini (bisiklet koşusu, yol koşu-
su, mahalle kulüpleri arası çeşitli sportif turnuvalar) için spon-
sorlardan da destek almalıdır. 

“BeleDİYeler, PerfOrMANS SPOrCUSU 
YeTİşTİrMeKTeN KAçıNMAlıDır”
Avrupa Kentli Halkları Deklarasyonu’na göre, yaş, yetenek ve 

gelir grubu ne olursa olsun her birey için spor ve boş vakitleri-
ni değerlendirebileceği olanakların sağlanması kent sakinlerinin 
temel haklarından biridir. Dolayısı ile belediyeler bireylerin bu 
haklarından yararlanması adına gerekli maddi ve manevi teş-
vikleri artırması ve hemşerilerine açık olan rekreasyonel sportif 
tesis yapılanmalarına önem vermesi gerekmektedir.  Belediye-
ler rekabet ve yarışmaya dayalı spor etkinlikleri için performans 
sporcusu yetiştirmekten kaçınmak durumundadır. Zira bele-
diyelerin görevi, sportif başarılardan ziyade toplum sağlığı ve 
sosyal bütünlüğün korunması adına mahalli ve müşterek nitelik 
ve nicelikte herkes için spor politikaları geliştirmektir. Bu ayrı-
mı yapamayan ve performans sporuna yönelik maddi yatırım-
lar yapan belediyeler asli görevinden uzaklaşmakta ve toplum 
sağlığına gereken önemi verememektedir. Bu bağlamda sosyal 
sorumluluk çerçevesi içinde bireylerin fiziken ve ruhen gelişimleri 
gecikmekte ya da ertelenmektedir. Bu yanlıştan kaçınmak adına 
belediyeler, halk sağlığı ve toplumsal bütünlüğün korunmasına 
yönelik amatör ve halkın her kesiminin katılımının sağlanacağı 
uygulamalara yönelmelidir. Ayrıca bu uygulamaların semt saha-
larına ve mahallelerdeki okullara kadar yayılarak etkin ve geniş 
bir sosyal sorumluluk projesi olarak spor bilincinin aşılanması da 
belediyelerin asli görevlerinin başında gelmektedir.  

Belediyelerin spora yönelik hizmetleri 
üzerine görüşlerine yer verdiğimiz 
Prof. Dr. Güner ekenci, bizi bu ko-
nudaki farklı bakış açısıyla aydınlattı.
Güner ekenci tecrübelerinin de 
verdiği birikim ile “Belediyelerin 
görevi, sportif başarılardan ziyade 
toplum sağlığı ve sosyal bütünlüğün 
korunması adına mahalli ve müşterek 
nitelik ve nicelikte herkes için spor 
politikaları geliştirmektir” diyor. 

Yerinden yönetim anlayışı hem 
problemlerin çözümünde hem de hiz-
metlerin doğrudan ve kolay bir şekilde 
halka ulaştırılmasında oldukça önem-
lidir. ülkemizde bu işlevi gören ku-
rumlar belediyelerdir. Toplumun tüm 
ihtiyaçlarına cevap vermek durumunda 
olan belediyeler zamanın ve toplumun 
ihtiyaçlarına göre kendilerini yenilemek 
durumundadır ki, beklenen hizmetleri 
etkili bir şekilde yürütebilsin. Bu hiz-
metlerden birisi de spordur. Toplumun 
sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında 
en etkili araçlardan birisi olan sporun 
belediyeler tarafından önemi iyice anla-
şılmıştır. öncelikle doğru yapılanma ile 
belediyeler sunacağı spor hizmetleri-
nin amaçlarını doğru belirlemek duru-
mundadırlar. Bu amaçlar doğrultusun-
da belediye sınırları içinde yer alan, her 
kesime ulaşacak ve hitap edecek spor-
tif uygulamaları gerçekleştirmek du-
rumundadır. Topluma sağlık bilincinin 
yerleştirilmesine yönelik bilgilendirme 
çalışmaları yaparak sporun önemini 
aktarmalıdır. Amatör spor bilincini 
topluma yayarak herkes için spor po-
litikaları geliştirmelidir. Bu doğrultuda 
yerel enerji ve motivasyonu harekete 
geçirerek amatör spor ruhunu okulla-
ra kadar yaymalıdır ve bu yönde teşvik 
edici uygulamalar gerçekleştirmelidir. 
Toplumsal katılımın sağlanacağı, her 
yaş grubunun gerekli ihtiyaçlarının 
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özellikle tesisleşme konusunda yapılan yanlışlardan birisi, plan-
sız, amaçsız ve aktif kullanılmayan yapılanmaların gerçekleştirilme-
sidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, sayısal bakımdan çok 
fazla tesis inşa etmekten ziyade doğru bölgeye, doğru zamanda, 
doğru tesisin inşa edilmesidir. örneğin her semtte her mahalleye 
tesis yaparak zamanla bu tesislerin atıl kaldığı görülmektedir. Bu 
olumsuz sonuçlardan kaçınmak adına doğru planlamalar ile halkın 
her kesiminin ihtiyaçlarına cevap verebilecek aktif bir şekilde kul-
lanılabilecek tesislerin inşası için ciddi ve stratejik planlamalar ya-
pılmalıdır. Böylelikle hem yapılan yatırımlar boşa gitmeyecek hem 
de belediyelerin görevlerinden biri olan mahalli ve müşterek spor 
hizmetleri amaçlanan şekli ile halka sunulmuş olacaktır. Dolayısı ile 
yapılan yatırımların geri dönüşü ve toplumun memnuniyeti sağlan-
makta, hem belediyeler hem de halk bu süreçten kazançlı çıkmak-
tadır. Bu tür yapılanmanın verimli ve etkili yürütülmesinde kent 
konseyi düzeyinde başta okul öncesi çocukların hareketsizlik ve 
hatalı beslenmeden ortaya çıkan sağlık sorunlarını ortadan kaldır-
ma amaçlı çalışma grupları oluşturarak yatırım işine ve buralarda 
istihdam edilecek gönüllü ve profesyonel spor yöneticisi, rekreas-
yon lideri ve eğitmenlerine olan ihtiyaç belirlenerek işe temelinden 
ve vakit geçirmeden başlanmalıdır. Daha sonra kademeli olarak 
diğer yaş grupları için doğru zamanda doğru bölgeye doğru tesisin 
inşası ve buralarda görev yapacak personel oldukça önemlidir. Zira 
bu sayede yatırımlar boşa gitmeyecek, kamu kaynakları doğru bir 
şekilde kullanılarak yapılan tesisler atıl kalmayacaktır. 

“İSTANBUl’UN SPOr BAşKeNTlİĞİ üNVANı, 
çOK BüYüK Bİr fırSATTır” 
Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen küçük, orta ve büyük öl-

çekli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak sportif artılar 
sağlamasının yanı sıra hem turizm açısından, hem kültürel açıdan 
hem de ekonomik açıdan çok büyük getiriler sağlamaktadır. Bu 
bağlamda değerlendirilecek olursa, 2012 Avrupa Spor Başkenti 
olarak İstanbul oldukça büyük bir misyon üstlenmiş durumdadır. 
Bu Türkiye ile ilgili uluslararası alandaki algıları etkileyecek bir 
görevdir. Gerek İstanbul’un tanıtımı, gerekse kültürel geçmişin 
anlatılması için bu organizasyonlar bir fırsattır. Zira yıl boyunca 
bir çok spor organizasyonu düzenlenecek ve farklı milletlerden bir 
çok sporcu antrenör ve idareci ülkemize ziyarette bulunacaktır. 
Kültürel mirasların dünyaya tanıtılması adına da büyük bir fırsat 
olan bu durum İstanbul’un dolayısı ile Türkiye’nin turizm ekono-
misine de ayrı bir canlılık getirecektir. Bunların yanı sıra sportif 
açıdan değerlendirilecek olursa, uluslararası spor kamuoyunda 
Türkiye’nin saygınlığının artacağı da bir gerçektir. 2012 yılı bo-
yunca gerçekleştirilecek organizasyonlar için yeni tesislerin inşası 
ya da mevcutların bakımının yapılması da Gençlik ve Spor Bakan-
lığı, Spor Genel Müdürlüğü’nün Olimpik tesislerinin kullanımıyla 
ve atıl kalma sıkıntısına da ayrıca bir çözüm getirecektir. Geniş bir 
bakış açısından İstanbul’un böyle bir sportif unvanı alması, Olim-
piyatların İstanbul’a alınması olasılığını güçlendirmesi nedeniyle 
Türkiye’nin yararınadır. 

“BeleDİYelerİN SPOr 
YATırıMlArı DOĞrUDAN 
HAlKA UlAşACAK şeKİlDe 
PlANlANMAlıDır”
Belediyelerin spor hizmetlerinin su-

numu ile ilgili misyonuna paralel olarak 
amaçlarına uygun tesis ve spor alanları-
nın inşası büyük önem arz etmektedir. 
öncelikle kolay ulaşılabilir ve toplumun 
her kesimine hitap edebilen tesislerin 
inşası katılımları artıracaktır. Bu bağ-
lamda tesislerden yararlanma noktasın-
da herhangi bir ücret talep edilmemesi 
ya da çok küçük bir miktarın alınması 
da tesislerin kullanımını artıracaktır. 
Yukarıda da ifade ettiğim üzere beledi-
yelerin asli görevi performans sporcu-
su yetiştirmek değildir. Bu doğrultuda 
yapılacak tesis ve spor alanlarının kolay 
ulaşılabilen, halk sağlığı için yararlanılan 
alanlar olmasına dikkat edilmelidir. 

Günümüzde farklı sebeplerden kay-
naklanan birçok problem tesisleşme-
yi zorlaştırmaktadır. özellikle çarpık 
kentleşme ile birlikte yeşil alanların 
tahrip edilmesi, ayrıca kent yapılan-
maları içinde spor ve rekreasyon alan-
larının yeterince yer almaması zaman 
zaman belediyeleri zor durumda bırak-
maktadır. Ancak yapılacak bazı hukuki 
düzenlemeler ile bu problemler orta-
dan kaldırılarak modern kent dokusu-
na uygun, halkın rahatlıkla kullanabile-
ceği alanların tesisi mümkün olacaktır. 
Belediyelerin spor yatırımları doğrudan 
halka ulaşacak şekilde planlanmalıdır. 
Bu doğrultuda belediyeler bölgelerin-
deki semt kulüpleri ile ilişkilerini ge-
liştirerek (semt sahalarını belli proto-
kollerle semt kulüplerinin kullanımına 
vererek), bu kulüplere her yaştan in-
sanın katılımını sağlayacak politikalar 
geliştirmelidir. Bunun için her muhtar-
lık bölgesi için gönüllü kişilerin çocuk, 
gençlik ve spor yuvaları (kulüpleri) 
oluşturmasına ayni ve nakdi yardımlar 
yaparak bu tarz kulüplerin hemşerileri-
ne yönelik faaliyetlerini çeşitlendirme-
lerine yol göstermek ve/veya yardımcı 
olmak durumundadır. 
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Dosya

“üSKüDAr BeleDİYeSİ, AVrUPAlı 
HeYeTlerİN YAKıN MArKAJıNDA”

Avrupa’daki tüm ilçe belediyeleri bazında hentboldan, at-
letizme kadar 7 farklı branşta sportif mücadele sergileyen ve 
elde ettiği sayısız başarıyla gerek takımlar düzeyinde gerekse 
bireysel başarıların yanı sıra amatör spora ve sporculara verdiği 
destekle adını dünyaya duyuran,  bünyesinde yetiştirdiği spor-
cularla ülkemize sayısız madalya kazandıran üsküdar Belediyesi 
Avrupalı heyetlerin yakın markajı altına alındı. Hatta aralarında 
Hollanda Spor Birliği, Yerel Belediyeler Birliği ile PSV eindhoven 
Spor Kulübü’nün de temsilcilerinin bulunduğu Hollanda heyeti 
tarafından geçtiğimiz yılın ekim ayında ziyaret edildi. Ziyaret-
te bu başarının temelindeki nedenler ilgililere anlatılırken bilgi 
paylaşımında da bulunuldu.

İlgili heyete de verildiği bilgi üzere başarımızın altında 
Toplumda Sporu Tabana Yayma Projesi adını verdiğimiz pro-
je yatıyor. Bir yandan sporda alt yapı çalışmalarına hız verip 
önemli yatırımlar gerçekleştiren üsküdar Belediyesi, bir yan-
dan da gençlerin sporu bir yaşam tarzı olarak benimsemeleri 
için hemen hemen her biri bir ilk olan sürdürülebilir projeler 
ve sportif etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu anlamda, üsküdar 
Belediyesi’ni, spor yatırımlarıyla birlikte sportif etkinliklerde 
başarıya taşıyan Sporu Tabana Yayma Projesi, birçok projenin 
çatısını oluşturuyor. Proje kapsamında, üsküdar İlköğretim 
Okullarında bulunan, 120 bin öğrencinin katılımıyla her yıl 
eleme müsabakaları yapılıyor. Müsabakalar sonunda başarılı 
gençler belirleniyor ve kendi branşlarında gelişme imkânı sağ-

üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara 
“Sportif Faaliyetlerimizi Üsküdar’la Sınırlı 

Tutmuyoruz”

Üsküdar Belediyesi’nin spor 
alanında yaptığı çalışmalardan 
bahseder misiniz?

 Bildiğiniz gibi tarihi ve kültürüy-
le, yaklaşık 650 yıllık geçmişiyle başlı 
başına bir marka olan üsküdar Beledi-
yesi, sosyal ve kültürel çalışmalar ya-
nında sportif çalışmalarıyla da sadece 
Türkiye’nin değil tüm Avrupa’nın ve 
hatta dünyanın dikkatlerini üzerine çe-
ken bir belediye konumunda… üskü-
dar Belediyesi, Sosyal Belediyecilik ala-
nındaki başarısı dışında sportif alanda 
yapmış olduğu başarılı çalışmalarla da 
Belediyecilik kavramına farklı boyutlar 
kazandırıyor. çağdaş ve yenilikçi hiz-
met anlayışı ve sportif alandaki başarılı 
projelerı ile yeni ufuklara yelken açan 
üsküdar Belediyesi, gerek bireysel ve 
gerekse takım sporlarında ulusal ve 
uluslararası alanda kazandığı başarı-
larla tüm Türkiye’ye örnek teşkil edi-
yor. Tarihi, kültürü ve sanatıyla, bir 
tarih ve kültür şehri, bir dünya şehri 
olan üsküdar, spora yaptığı yatırım-
lar ve projeleri neticesinde şimdi de 
“şampiyonlar şehri” olmanın onurunu 
ve gururunu yaşıyor…

Spor konusunda ciddi 
adımlar atan üsküdar 
Belediye Başkanı Mus-
tafa Kara da sporun 
önemine: “Sportif et-
kinlikleri hiçbir zaman 
üsküdar’la sınırlamıyo-
ruz. Birçok sportif et-
kinliği, tüm İstanbul’la, 
tüm Türkiye’yle, hatta 
tüm dünyayla birlikte 
gerçekleştirerek genç-
lerimizin uluslararası 
bir vizyonla yetişmesi 
için gayret sarf ediyo-
ruz” diyerek konunun 
önemine dikkat çekti.
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“AVrUPAlı SPOr CAMİASı İSTANBUl’UN 
fArKıNA VArDı”
Geçtiğimiz günlerde atletizm branşında Avrupa’nın en bü-

yük şehirlerinin, Büyükşehir Belediyeleri ve dünyaca ünlü spor 
kulüplerinin desteklediği takımların yarıştığı bir turnuvada, bir 
ilçe belediyesi takımı tarafından elde edilen 5 yılda 3 şampi-
yonluk ve 2 ikincilik çok önemli bir başarıdır. Gururla ifade et-
meliyim ki, bu ve benzer başarılarımızdan sonra Avrupalı spor 
camiası, 2012 Avrupa Spor Başkenti olan İstanbul’un daha bir 
farkına vardılar. Sportif faaliyetlerimiz hakkında araştırmalar 
yapmaya, heyetler göndermek suretiyle, raporlar hazırlama-
ya başladılar. şehrimizi ve ülkemizi, gençlik ve spor camiamı-
zı uluslararası arenada bu şekilde temsil etmek bizler adına, 
üsküdarlılar adına bir gurur vesilesidir. Bizler de gençlerimizi 
sporla geleceğe hazırlamak için düşünüyor, plan ve projeler ya-
pıp hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu anlamda, Toplumda 
Sporu Tabana Yayma adını verdiğimiz çok kapsamlı, sürdürüle-
bilir bir proje hayata geçirdik. Bütün projelerimizin ana çatısını 
oluşturan ve yaklaşık olarak 3 yıldır devam eden proje, başta 
atletizm olmak üzere bütün spor branşlarında titiz bir şekilde 
uygulanmaya devam ediyor. üsküdar Belediyesi olarak sportif 
anlamdaki çalışmalarımızın ve başarılarımızın mihenk taşı ve 
özeti bu projedir. üsküdar Belediyesi olarak projelerimizi el-
bette yerel düzeyde gerçekleştiriyoruz ancak gerçekleştirdiği-
miz sportif etkinlikleri hiçbir zaman üsküdar’la sınırlamıyoruz. 
Birçok sportif etkinliği, tüm İstanbul’la, tüm Türkiye’yle, hatta 
tüm dünyayla birlikte gerçekleştirerek gençlerimizin uluslara-
rası bir vizyonla yetişmesi için de gayret serf ediyoruz. 8 ayrı 
branşta faaliyet gösteren üsküdar Belediyesi Spor Kulübümüzü 
adı artık “şampiyonlar şehri” olarak anılan üsküdar’ımız adına 
bir gurur ve onur vesilesi sayıyor, bu başarılarda emeği geçen 
tüm arkadaşlarımı bir kez daha kutluyorum.

lanarak Türk sporuna kazandırılma-
ları için destekler veriyoruz.

Belediye olarak izlemiş olduğumuz 
politikalardan biri de spora engel yok 
düşüncesinden hareketle engelli va-
tandaşlarımıza da spor yaptırmak ve 
onları hayatın içine çekecek projele-
re imza atmaktır. Bu projelerden biri 
de özel Sporcular Atletizm Yarışma-
sı… 5 yıl önce amatör ruhla başlat-
tığımız bu projeyle üsküdarlı engelli 
gençleri spora ve sosyal hayata dâhil 
etmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. 
2011 yılında uluslararası boyutta 
düzenlenen 5. özel Sporcular Atle-
tizm Yarışması’na İstanbul genelin-
de 28 ilçeden otistik, zihinsel, işitme 
ve görme engelli olmak üzere 1182 
sporcu katılırken,  bu yıl 22-23 Ma-
yıs tarihlerinde Burhan felek Atletizm 
Sahası’nda düzenlenecek yarışmalara 
en az 5 ülkeden olmak üzere 1500’ün 
üzerinde özel sporcunun katılmasını 
bekliyoruz.

Başta Hentbol ve Atletizm olmak 
üzere birçok branşta önemli başarılar 
kazanılması sonrası 2009 yılının en Ba-
şarılı Spor Kulübü seçilen üsküdar Be-
lediyesi, geçtiğimiz yıl İstanbul İl Genç-
lik Spor Müdürlüğü tarafından “Yılın en 
Başarılı Belediyesi” ve “Yılın en Başarılı 
Spor Kulübü” seçilerek yapmış olduğu 
başarılı hizmetleri taçlandırdı. 

Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara ve Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda ülkemize bronz madalya kazandıran Beledi-
yenin sporcusu Aslı Çakır Alptekin ile birlikte basın toplantısı düzenlemişti.
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zim için son derece kıymetli. Tabi maddi 
katkıların yanında manevi katkıların da 
önemi büyük. şehrimizin belediye başka-
nının her zaman bizim yanımızda olduğu-
nu hissetmek çok önemli. şampiyon ol-
duğumuz sene Valimiz şahabettin Harput 
ile beraber Belediye Başkanımız recep 
Altepe’nin Bursaspor’a gösterdiği ilgi, bizi 
sahiplenmesi ve verdiği destekler başarı-
mızda çok büyük rol oynadı. Bu yüzden 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız 
recep Altepe’ye ve Sayın Valimiz şahin 
erputlu’ya çok teşekkür ediyorum. 

“BAşıMıZDA SPOr AşıĞı Bİr 
BAşKAN VAr”

Belediyeler spor konusunda çok has-
sas olmak zorundalar. Bu biraz da bele-
diyelerin başında bulunan başkanın spora 
ve gençliğe bakış açısıyla da doğru oran-
tılı. Bir belediyenin imkânlarını spora yön-
lendirmesi çok önemli. Biz ve Bursa şehri 
bu açıdan çok şanslıyız. çünkü başımızda 
sporu seven, spor yapan ve spor aşığı bir 
başkan var. 

Türkiye’de uzun zamandan sonra ilk defa Anadolu ta-
kımlarından birini şampiyon yaparak tarihe geçen 
Bursaspor’un başarılı Teknik Adamı ertuğrul Sağlam’la 

beraberiz… Sağlam, kazandıkları bu başarıda Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı recep Altepe’nin katkılarının çok önemli 
bir payı olduğunu söylüyor. Bursa’nın bir futbol şehri olduğunu 
ve bu konuda çok şanslı olduklarını da dile getiren Sağlam “Biz 
ve Bursa şehri spor açısından çok şanslıyız. çünkü başımızda 
sporu seven, spor yapan ve spor aşığı bir başkan var” diyor. 

Siz Türk halkının yakından tanıdığı birisiniz. Fakat 
yinede bize biraz geçmişinizi anlatır mısınız?

Ben, 19 Kasım 1969 yılında Zonguldak ereğli’de doğdum. 
fakat aslen Gümüşhaneliyim. futbol hayatıma ereğli’de baş-
ladım. ereğli erdemirspor’un minik, yıldız, genç, amatör ve 
profesyonel olmak üzere bütün birimlerinde görev yaptım. İlk, 
orta ve lise öğrenimimi ereğli’de tamamladıktan sonra üni-
versite eğitimi için İstanbul’a geldim. İstanbul Yıldız Teknik 
üniversitesi’nde Metalurji Bölümü’nü kazandım. Aynı sene 
içerisinde de fenerbahçe’nin genç takımına transfer oldum. 
Tabi futbol ile okulu bir arada yürütmeye çalışırken çok faz-
la başarılı olamadım. çünkü okuduğum bölüm çok zordu. O 
arada fenerbahçe’nin ümit takımına yani şimdiki A2 takımı-
na yükseldim. Daha sonra okulu bıraktım ve Gaziantepspor’a 
transfer oldum. Gaziantep’te Ortadoğu Teknik üniversitesi’nin 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü kazandım. İlk profesyonelliğim 
Gaziantepspor’da oldu ve orada 2 yıl oynadım. Bu iki yılın so-
nunda Samsunspor’a transfer oldum, dolayısıyla okulu yine bı-
rakmak zorunda kaldım. Orada 5 yıl oynadım. Bu arada okulu 
bitirecek yeterli zamanı bulduğum için 19 Mayıs üniversitesi 
Beden eğitimi Bölümü’nü bitirdim. Sonra Beşiktaş’a transfer 
oldum ve orada da 6 yıl oynadım. Burada 6 yıl oynadıktan 
sonra tekrar Samsun’a döndüm ve 3 yıl daha Samsun’da oyna-
dıktan sonra futbol hayatımı noktaladım. futbolu bıraktıktan 
sonra hemen ertesi gün antrenörlüğe başladım. Ve bir sene 
yardımcı bir sene de teknik direktör olarak Samsunspor’da ça-
lıştım. Samsun’dan sonra antrenör olarak Kayserispor’a geç-
tim. Kayseri’den sonra da Beşiktaş’a ve en son da Bursaspor’a 
geldim ve halen devam ediyorum.

“BAşKANıMıZ reCeP AlTePe’NİN DeSTeĞİ 
BAşArıMıZDA BüYüK rOl OYNADı”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursaspor’a des-
teklerinden bahseder misiniz?

öncelikle başkanımız recep Altepe’ye çok teşekkür et-
mek istiyorum. Hem kendisinin şahsi olarak spora yatkınlığı, 
hem de onun önderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
amatör ve profesyonel spora destek vermesi çok güzel. 
özellikle amatör sporlara ilgi göstererek, Bursa gençliğinin 
spora yönelmesini sağlaması açısından verdikleri hizmet çok 
önemli. Ayrıca Bursaspor’a yapmış oldukları katkılar da bi-

Ertuğrul Sağlam Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile birlikte.
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ni arttırmalı diye düşünüyorum. Amatör 
sporla alakalı tesisleri çoğaltmaları gere-
kiyor. Türkiye’de futbola, basketbola sev-
gi çok üst seviyede ama diğer spor branş-
larına da gençlerimizin, çocuklarımızın 
ilgisini çekmek için çalışmalar yapmalılar. 
Bunun birkaç açıdan faydası oluyor. ül-
kemiz bir spor ülkesi. Bu yüzden alt yapı 
eğitimlerinin iyi verilmesi açısından hem 
tesislerin hem de eğitici kadrosunun da 
kaliteli olması gerekiyor. Belediyelerin bu 
konuda çalışmaları lazım. Bir de gençliği 
spora yönlendirme gibi görevleri var be-
lediyelerin. Sporun gençlik üzerindeki en 
önemli etkilerinden bir tanesi de insanları 
kötü alışkanlardan uzak tutmasıdır. Böyle 
düşündüğümüzde belediyelerin ciddi ma-
nada çalışmaları ve maddi kaynak oluş-
turmaları gerekiyor. 

“BUrSA, SPOr AçıSıNDAN çOK 
şANSlı Bİr şeHİr”

Bursa Büyükşehir Belediyesi dışın-
da spora yaptıkları çalışmalarla ilgini-
zi çeken başka belediyeler var mı?

Ben Kayseri’de çalıştığım için Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi’ni iyi biliyorum. On-
lar da sportif faaliyetlere önem veriyorlar. 
Bunun dışında Antalya Büyükşehir Bele-
diyesi de bu konuda oldukça iyi. Trabzon 
başlı başına bir spor şehri zaten. Ama bir 
de şöyle düşünmek lazım. Bu durum biraz 
da belediyelerin imkanlarıyla alakalı. örne-
ğin; Bursa ekonomik anlamda çok güçlü bir 
şehir. Dolayısıyla kaynakda üretilebiliyor. O 
açıdan Bursa diğer şehirlere nazaran biraz 
daha şanslı. 

“DüNYA’NıN İlGİSİNİ 
ülKeMİZe çeKeCeĞİZ”

Biliyorsunuz ki 2012 Avrupa Spor 
Başkenti İstanbul oldu. Bu konuyla il-
gili neler düşünüyorsunuz?

Bu çok uzun zamandır oluşturulmak is-
tenen bir projeydi. Dünya’nın ilgisini ülke-
mize çekmek açısından çok önemli. Sportif 
anlamda birçok Avrupa ülkesinden geride-
yiz. Bu mesafenin kapatılması açısından 
da bu tür organizasyonların ülkemizde ya-
pılması hem tesis açısından diğer ülkelere 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin spor alanında yap-
tığı diğer çalışmalardan haberdar mısınız?

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin voleybol ve basketbol ta-
kımları var. Güreşe, atletizme çok önem veriyorlar. Yani ama-
tör branşlarının hepsinde çok aktifler. Ve ülke çapında hatta 
dünya çapında başarıları var. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu 
konuda çok iyi. 

“BeleDİYe BAşKANıNıN SPOrA İlGİlİ 
OlMASı çOK öNeMlİ”

yani şehirlerin spora bakış açıları biraz da belediye 
başkanına bağlı diyorsunuz?

evet, ben öyle düşünüyorum. Başta bulunan insanın spora 
ilgi derecesi, bulunduğu şehrin de spora bakış açısını etkiliyor. 
Bu yüzden belediye başkanının sporu sevmesi, sporun içinde 
olması ve en önemlisi spor yapıyor olması çok önemli. Yine 
söylüyorum; Bursa bu açıdan çok şanslı. O yüzden Bursa bir 
spor şehri, futbol şehri…

“BeleDİYeler, AMATör SPOrA OlAN 
İlGİlerİNİ ArTTırMAlı”

peki, belediyelere spor yatırımları konusunda öneri-
leriniz nedir?

Benim beklentim şu: Belediyelerin esas amacının amatör 
sporlar olması. Yani belediyeler amatör spora olan ilgileri-

Söyleşi



Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Bü-
yükkılıç, Samsun Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yusuf Ziya Yılmaz gibi başkanlarımız 
da ellerinden geldiğince sporun içerisinde 
olmaya çalışıyor. Bursa’daki başkanlardan 
örnek verecek olursam da Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Bele-
diye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Be-
lediye Başkanı özgen Keskin ve diğer alt 
belediyelerin başkanlarının hepsi elinden 
geldiğince spor yapmaya ve yaptırmaya 
çalışıyor. 

Bursaspor’dan sonra milli takımın 
başına geçme gibi bir durum söz konu-
su olabilir mi?

Olabilir. Ama şu anda tüm enerjimi ve 
konsantrasyonumu Bursaspor’a yönelttim. 

peki, futbolun dışında neler yapar-
sınız?

Benim ailem İstanbul’da yaşıyor. Bu-
raya geldiğim ilk iki sene neredeyse hiç 
özel hayatım olmadı diyebilirim. Ama tabi 

İstanbul’a ailemin yanına 
gidiyorum. Gittiğim-
de de çocuklarım ve 
eşimle elimden geldi-
ğince vakit geçirmeye 

çalışıyorum. 

peki çok 
teşekkür 

ederim bu 
keyifli 
söyleşi 
için…

yaklaşmamızı hem de spora ilginin artmasını sağlayacak. O 
açıdan çok önemli bir proje olarak görüyorum. 

“BUrSASPOr 5. BüYüK OlArAK 
NİTeleNDİrİlİYOr”

peki, bize biraz Bursaspor’dan bahseder misiniz?

Bursa, bir spor şehri… özellikle futbola karşı çok büyük 
ilgi var. Buradaki insanlar futbolu bir tutku halinde yaşıyor-
lar. Dışarıdan baktığınız zaman Bursa’daki bu farklılığı çok 
rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. özellikle taraftarlık bilinci çok 
üst seviyede, biz de bunu en iyi şekilde hissediyoruz. Tüm 
bunların sonucunda da tarihi bir başarıya imza attık ve şam-
piyon olduk. Geçtiğimiz sezon üçüncüydük. Yavaş yavaş üst 
sıralara tırmanıyoruz. Bursaspor artık 5. Büyük olarak nitelen-
dirilmeye başladı. Ama başarıda devamlılığı sağlama açısından 
şampiyon olduğumuz havayı daha üst seviyelere çıkarmamız 
gerekiyor. 

“4 BüYüKle YArışMAK İSTİYOrUZ”

Bursaspor ile ilgili planlarınız nedir?

Benim bu yıl mukavelem bitiyordu fakat ben 2 yıl daha 
uzattım. 5. Büyük olarak dillerde dolanmaya başladık. İlk ola-
rak bunu pekiştirmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için de gerek 
tesis açısından gerekse kulübün kurumsal yapısı açısından üst 
düzey kulüp performansına ulaşmamız lazım. Ve bu başarıyı 
da istikrarlı bir hale getirmeliyiz. O açıdan çok büyük sorum-
luluklarımız var. çünkü biz artık fenerbahçe, Galatasaray, Be-
şiktaş ve Trabzon gibi büyük takımlarla yarışmak istiyoruz. 
ekonomik anlamda o kadar güçlü olamayız ama o ekono-
mik farkı kapatacak değerleri ortaya koymamız gerekiyor. 
Bunları da yavaş yavaş yapıyoruz. 

recep Altepe dışında sportmen bulduğunuz bir 
belediye başkanı var mıdır?

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet öz-
haseki de çok sportmen bir başkan. Bunun yanında 

raya geldiğim ilk iki sene neredeyse hiç 
özel hayatım olmadı diyebilirim. Ama tabi 

İstanbul’a ailemin yanına 
gidiyorum. Gittiğim-
de de çocuklarım ve 
eşimle elimden geldi-
ğince vakit geçirmeye 

çalışıyorum. 

peki çok 
teşekkür 

ederim bu 
keyifli 
söyleşi 
için…

Bursaspor ile ilgili planlarınız nedir?

Benim bu yıl mukavelem bitiyordu fakat ben 2 yıl daha 
uzattım. 5. Büyük olarak dillerde dolanmaya başladık. İlk ola-
rak bunu pekiştirmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için de gerek 
tesis açısından gerekse kulübün kurumsal yapısı açısından üst 
düzey kulüp performansına ulaşmamız lazım. Ve bu başarıyı 
da istikrarlı bir hale getirmeliyiz. O açıdan çok büyük sorum-
luluklarımız var. çünkü biz artık fenerbahçe, Galatasaray, Be-
şiktaş ve Trabzon gibi büyük takımlarla yarışmak istiyoruz. 
ekonomik anlamda o kadar güçlü olamayız ama o ekono-
mik farkı kapatacak değerleri ortaya koymamız gerekiyor. 
Bunları da yavaş yavaş yapıyoruz. 

recep Altepe dışında sportmen bulduğunuz bir 
belediye başkanı var mıdır?

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet öz-
haseki de çok sportmen bir başkan. Bunun yanında 
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Bölgesel İşbirliği Yazı:
Fatih Sanlav

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 
“Belediyelerde Yeni Gelişmeler ve Uygulamaya 
Yansımaları Toplantısı” Afyon’da yapıldı. Başkan 

Altepe’nin açılış konuşmasıyla başlayan 
program kapsamında, belediye başkanla-
rı arasında deneyim paylaşımı ve istişare 

Marmara Belediyeler Birliği, üye belediyelerinin aynı mesleği icra eden çalışanlarını ve birim 
müdürlerini bir araya getirdiği gibi, belediye başkanlarını da bir araya getirmeye devam 
ediyor. ‘Başkanlar Programı’ olarak da bilinen ve bu yıl üçüncü defa düzenlenen ‘Planlama ve 
Değerlendirme’ toplantısı, 130 belediye başkanının katılımıyla Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi.

Beledİye BAŞkAnlArı 
BuluŞuyOr, SOrunlAr 
dİle GeTİrİlİyOr
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toplantılarının yanı sıra belediyecilik sistemindeki yeni ge-
lişmeler de masaya yatırıldı. Program kapsamında Uzman 
eğitmen Sıtkı Aslanhan tarafından “Belediyecilikte Halkla 
İlişkiler” konusunda belediye başkanlarına yönelik bilgilen-
dirme de yapıldı. 

Birlik Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
recep Altepe, birçok konuda istişarede bulunduklarını söy-
lerken Afyon programının ana temasını deprem gerçeğinin 
oluşturduğunu belirtti.

Toplantıda kentsel dönüşüm ve deprem konularının gün-
deme geldiğini aktaran Başkan Altepe, depremin coğraf-
yamızın bir gerçeği olduğunu, Marmara Bölgesi’nin birinci 
derece deprem bölgesinde bulunduğunu ifade etti. Her an 
depremin beklenebileceğini aktaran Altepe, “Depremin en 
önemli özelliği beklenmediği bir anda olması. özellikle Mar-
mara Belediyeler Birliği bu konuda önemli bir misyon üstlen-
miş bulunuyor. çünkü Marmara bölgesi, Türkiye’nin kalbi, 
lokomotifidir. İstanbul, Bursa, Kocaeli başta olmak 
üzere tüm bölge, Türkiye ekonomisinin yüzde 
60’tan fazlası Marmara Bölgesi’nde dönüyor. Bu 
konuda bir sıkıntı yaşanmaması ve hızlı bir şe-
kilde burada yenilenmeye gidilmesi, dönüşüme 
gidilmesi konusu, bizim şu anda en büyük önce-
liğimiz” dedi.

“TüM KAYNAKlAr 
KeNTSel DöNüşüM 
İçİN KUllANılMAlı”
Marmara Belediyeler Birliği 

Başkanı recep Altepe, bina-
ların sağlamlaştırılması, aci-
liyeti olan binaların tespit 
edilmesi ve bu konuda faali-
yetlerin başlamasına yöne-
lik çalışmaların olduğu-
nu kaydetti. Altepe, bir 
yandan mülkiyetlerin 
çözülmesi, bir yan-
dan finans des-
teklerinin sağlan-
ması gerektiğini 
belirterek, “Artık 
deprem bölgele-
rinde boş alanlara 
bina yapmak ye-
rine deprem böl-
gelerinde çürük 
binaların yıkılarak 
sağlam binaların 
yapılması hem 
şehirlerimizin de-
ğerini artıracak 

hem de aynı zamanda insanların daha sağ-
lıklı bir ortamda yaşamasını sağlayacak en 
büyük önceliğimiz olmalı” diye konuştu.

Tüm kaynakların da bu konuda kulla-
nılması gerektiğini kaydeden Altepe, şu 
ifadelere yer verdi: “şu anda bu konuda 
yasal düzenlemeler hazırlanıyor. Biz de 
burada belediye başkanlarımızın görüş-
lerini aldık. Büyükşehir belediye başka-
nı olarak Türkiye Belediyeler Birliği’ne 
de bunu ilettik. İnşallah kısa zamanda 
Türkiye’nin bu konuda hızlı bir şekilde ha-
rekete geçeceğine inanıyorum.”

Afyonkarahisar’da düzenlenen ve be-
lediye başkanlarının yoğun katılımıyla 
gerçekleşen Marmara Belediyeler Birliği 
Planlama ve Değerlendirme Toplantısı 
sonrasında belediye başkanları tarafın-

dan haber ajanslarına röportaj verildi. 
Ağırlıklı olarak deprem ve kentsel 
dönüşüm çalışmalarının masaya ya-
tırıldığı toplantılarda belediyelerin 
tüm sorunları dile getirilirken, baş-
kanların ortak kanısı, Marmara Bele-

diyeler Birliği tarafından düzenlenen 
organizasyonun oldukça verimli geç-

tiği şeklindeydi.

mara Belediyeler Birliği bu konuda önemli bir misyon üstlen-
miş bulunuyor. çünkü Marmara bölgesi, Türkiye’nin kalbi, 
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60’tan fazlası Marmara Bölgesi’nde dönüyor. Bu 
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gidilmesi konusu, bizim şu anda en büyük önce-
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Bölgesel İşbirliği

HASAN AKGüN: 
PArlAMeNTOYA BASKı 
YAPılMAlı

Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, Marmara 
Belediyeler Birliği’nin ‘Belediye-
lerde Yeni Gelişmeler ve Uygula-
maya Yansımaları Toplantısı’nın 
ardından yaptığı açıklamayla Birlik 

yönetimine teşekkür etti. 1975 yılından bu yana Birliğin içeri-
sinde olduğunu ve Birliğe başkanlık yaptığını aktaran Başkan 
Akgün, demokrasinin vazgeçilmez unsuru belediyelerin geliş-
tirilmesinin birlikler açısından da çok önemli olduğuna dikkat 
çekti. Afyonkarahisar’da yapılan toplantıda, belediyelerin genel 
sıkıntılarının dile getirildiğini anlatan Akgün, bunların içersin-
de, üzerinde en çok durulması gereken hususun belediyelerin 
gelir kaynaklarının arttırılması ve topluma hizmet edebilir hale 
getirilmesi olduğunu belirtti. Olmazsa olmazlarımızdan deprem 
yasasının çıkartılarak uygulamaya konulması gerektiğini belir-
ten Akgün, olası İstanbul depreminde ülkenin çok az zararlarla 
kurtulmasını sağlamak gerektiğine dikkat çekti. “Deprem yasa-
sı çıkmazsa, bugünkü inşaat stoku eritilmezse, 1 milyon 500 
bin kadar büyük bir kayıp verebiliriz” diyen Akgün, TBB ve MBB 
çatısı altında parlamentoya bu konuda baskı yapılmasını, bir an 
önce deprem yasası çıkması için çalışmaların yoğun bir şekilde 
yürütülmesi gerektiğini söyledi. 

CAHİT 
AlTUNAY: 
SOrUNlAr 
Dİle 
GeTİrİlDİ

Sultanga-
zi Belediye 
Başkanı Cahit 
Altunay, top-

lantı sonrasında yaptığı açıklamada, tek 
başına dillendirilemeyen, bazen kanunlaş-
masına neden olunamayan işlerin Marma-
ra Belediyeler Birliği sayesinde çözüldü-
ğünü, bunun çok sayıda örneği olduğunu 
söyledi. Toplantıda sorunların tek tek dile 
getirildiğini aktaran Başkan Altunay, Bir-
lik Başkanı Altepe’nin her bir sorunu tek 
tek not aldığını ve yasalaşması için gerek-
li çalışmayı yapacağını kaydetti. Başkan 
Altunay, “Bundan sonraki süreçte bele-
diyelerin sorunlarının en aza indirilmesi 
ya da daha fazla insana katkı sağlayacak 
hizmetlerin getirilmesinde bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da Marmara 
Belediyeler Birliği’nin aktif rolü devam 
edecektir” dedi.
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MUSTAfA DüNDAr: 
GörüşüleN SOrUNlAr 
CİDDİ KONUlAr

Bursa Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar ise Bir-
likleri önemsediklerini ifade ede-
rek, “Birlikler, gittikçe daha ku-
rumsal bir kimliğe kavuşuyor. Bu 
Birlikler sayesinde biz sorunları-
mızı tartışıyoruz. Bugün burada 

görüştüğümüz sorunlar bizim ciddi sorunlarımız. çünkü 
yerelde iş yapıyoruz. Bizler de bu sorunları Ankara’ya ileti-
yoruz” diye konuştu. 

şüKrü KArABAlıK: 
İSTANBUl DePreMİ 
TüM MArMArA’Yı 
eTKİleYeCeK

Kocaeli Kartepe Belediye Baş-
kanı şükrü Karabalık, Marmara 
Bölgesi’nin Türkiye’yi omuzlayan 
bir bölge olduğunu, vatandaşla-
rın yerel yönetimlerden çok fazla 
beklentilerinin bulunduğunu ifade 

etti. Başkan Karabalık, “Marmara Belediyeler Birliği önemli bir 
temsil durumunda. Bu toplantılarda çok önemli konular ele 
alınıyor. Bugün gerçekleşen toplantıda birtakım mevzuat de-
ğişiklikleri dahil olmak üzere bu uygulamalar üzerine tartışma-
lar yaptık” şeklinde konuştu. Yapılan bu istişarelerin yegane 
amacının vatandaşların istek ve beklentilerine cevap verecek 
birtakım değişikliklerin yapılması olduğunu ileten Karabalık, 
“özellikle deprem mevzuatı konusunda şehircilik Bakanlığı’nın 
çalışmalarına atıfta bulunmak sureti ile çok önemli görüşmeler 
oldu. Bunlar belediyeyi çok ilgilendiren hususlar. İstanbul’da 
büyük bir deprem beklenmesi münasebeti ile İstanbul’da ola-
cak bir deprem Marmara Bölgesi’nin tamamını etkileyecek-
tir. Bu bölgede bulunan 11 il içerisindeki bütün ilçe beledi-
yeleri dahil tüm belediyelerin deprem ile ilgili yapılaşma ve 
imar kanunu ile ilgili her türlü konuları ilgilendiriyor. Bun-
ların hepsi ele alındı. 
Birtakım eksiklikler var. 
Bunların hepsi dile geti-
rildi. 2012 yılı içerisinde 
umuyoruz ki bu sorun-
lar Marmara Belediyeler 
Birliği’nin öncülüğünde 
dile getirilecektir. üye 
belediyelerine verdiği 
hizmetlerden ötürü Bir-
liğimize teşekkür ediyo-
rum” dedi.

BelDe BeleDİYelerİNİN 
SOrUNlArıNı ANlATTılAr
Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ve 

çaltı Belediye Başkanı Osman Yılmaz, bel-
de belediyelerinin sorunları hakkında katı-
lımcılara bilgi aktarırken, eceabat Belediye 
Başkanı Kemal Dokuz ise çanakkale ruhu-
nu anlatmak üzere Türkiye’nin tüm şehir-
lerine eğitmen ve rehber gönderebilecekle-
rini, bu konuda geniş kapsamlı bir çalışma 
başlattıklarını söyledi. Toplantı sonrasında 
ayrıca, Bağcılar Belediye Başkanı lokman 
çağırıcı, şile Belediye Başkanı Can Taba-
koğlu, lüleburgaz Belediye Başkanı emin 
Halebak, Kırklareli üsküp Belediye Başkanı 
erdoğan Kıyıcı, çanakkale lapseki Belediye 
Başkanı Gani Mehmet ekim ve  Ataşehir 
Belediyesi Meclis üyesi Vecihe Tunca da 
değerlendirmelerde bulundu.

“MArMArA BeleDİYeler 
BİrlİĞİ örNeK Ve öNCü 
OlUYOr”
Afyon Korel Hotel’de gerçekleştirilen 

programın ardından Birlik Başkanı recep 
Altepe, Afyon Valiliği’ne nezaket ziyare-

tinde bulundu. Vali İrfan 
Balkanlıoğlu, Marmara 
Belediyeler Birliği’nin 
çalışmalarını takdir etti-
ğini belirtirken, “eğitim 
konusunda Marmara 
Belediyeler Birliği örnek 
ve öncü bir kuruluş. Biz 
valiler olarak bile, za-
man zaman Marmara 
Belediyeler Birliği’nden 
yardım istiyoruz” dedi.



Marmara’dan
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...

eşin var, âşiyanın var, baharın var, ki beklerdin;

Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin ?

0 zümrüd tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun;

Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun,

Bugün bir yemyeşil vâdi, yarın bir kıpkızıl gülşen,

Gezersin, hânmânın şen, için şen, kâinatın şen.

...

Bülbül

Mehmet Akif ersoy



Mevzuatı Geliştirme

Kanununda “fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve 
yaşanabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, 
teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları 
enstitüsü’nün ilgili standartlarına uyulması zorunludur.” 
maddesi ile, yapılmış ve yapılacak altyapı alanlarında ve 
yapılarda ulaşılabilirlik ilkelerinin, yapılı çevreyle ilgili plan-
lama, projelendirme, uygulama, ruhsatlandırma ve denet-
leme gibi görev ve sorumlulukları olan ilgili kurum ve ku-
ruluşlarca uygulanması hüküm altına alınmıştır.   

2.1.İMAr MeVZUATı (SAYfA 3-6)
Türkiye’de özürlüler için ulaşılabilirliğin 

sağlanmasına yönelik ilk yasal düzenleme 
1997 yılında 572 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile yapılmıştır. Bu Kararname ile 
birçok kanunda özürlülerle ilgili düzenleme 
yapılırken 3194 sayılı İmar Kanununa ulaşı-
labilirlikle ilgili bir madde eklenmiştir. İmar 

TÜrkİye’de

MevzuATı
ulAŞılABİlİrlİk
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Dergimizin bu sayısında 1 Temmuz 2012 yılında uygulamaya girecek olan “Türkiye’de 
Ulaşılabilirlik Mevzuatının getirdiği yükümlülükleri bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Yazı: Deniz Gümüş
Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı Uzmanı



TÜrkİye’de standartları dikkate alınır” hükmü ile kentsel, sosyal ve 
teknik alt yapı standardını belirleyen tabloya, sosyal tesis 
alanlarının “rehabilitasyon merkezleri”ni kapsaması husu-
su eklenmiştir.    

Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği: özürlü-
lerin ulaşabilirliğinin sağlanması için TSe standardlarına 
uyulması zorunluluğu getirilmiş, binaların çeşitli bölüm-
lerindeki ölçülendirmelerde ve özelliklerde düzenlemeler 
yapılmıştır. 

Otopark Yönetmeliği: Otoparkların yapımında TSe 
standartlarına uyulması, umumi bina, bölge otoparkları 
ve genel otoparklarda, 1’den az olmamak şartıyla park 
yerlerinin %5’inin özürlü işareti koyularak özürlülere ay-
rılması şartları getirilmiştir.

Sığınaklarla İlgili ek Yönetmelik: Sığınakların yapımın-
da TSe standartlarına uyulması hükmü getirilmiştir. 

Bu yönetmelik düzenlemelerinden sonra, çoğu Bü-
yükşehir Belediyeleri kendi imar yönetmeliklerinde ge-
rekli uyumlaştırma düzenlemeleri yaparak, özürlüler için 
ulaşılabilirliğin sağlanmasını öngörmüşlerdir. 

Diğer yandan 19.12.2007 tarihli (09.09.2009 tarihin-
de değişiklik yapılan) ve 26735 sayılı resmi Gazete’de ya-
yımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yö-
netmelikte de özürlülerle ilgili hükümlere yer verilmiştir. 

İmar mevzuatında adı geçen Türk Standartları ens-
titüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğ-
rudan ilgili olan üç tanesi; “TS 9111: özürlü İnsanların 
İkamet edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları”, “TS 
12576: şehir İçi Yollar- özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, 
Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal önlemlerin Tasarım 
Kuralları” ve “TS 12460: şehir İçi Yollar- raylı Taşıma 
Sistemleri Bölüm5: özürlü ve Yaşlılar İçin Tesislerde Ta-
sarım Kuralları”dır. Bu kitabın hazırlanmasında ilk iki 
standart kaynak olarak kullanılmıştır. 

İmar Kanununda yapılan bu değişikliğin 
ardından, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
tarafından ilgili altı yönetmelikte özürlüler 
için yapılı çevre faaliyetlerinde ulaşılabilir-
liğin sağlanmasına yönelik gerekli düzen-
lemeler yapılarak 02.09.1999 tarihinde 
23804 sayılı resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikler 
ve yapılan düzenlemeler özetle şunlardır;

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 
(3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan 
Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği): Yönet-
melikte ilk kez tanımı da verilerek özürlü 
kavramından, ulaşılabilirlikten ve Türk Stan-
dardları enstitüsü (TSe)’nün özürlülerle 
ilgili standardlarından bahsedilerek, beledi-
yelere özürlülerle ilgili mevzuat ve standard-
lara uyma, bunları uygulama ve diğer gerekli 
önlemleri alma yükümlülükleri getirilmiştir. 
Yönetmelik ile; yapılarda, açık alanlarda 
(yol, otopark, park, yaya bölgesi, meydan 
ve kaldırımlarda),  bunlar üzerindeki ula-
şım ve haberleşme noktalarında ve peyzaj 
elemanlarında özürlülerin ulaşabilirliğinin 
sağlanması için TSe standardlarına uygun 
düzenleme yapılması koşulu getirilmiştir.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği (Beledi-
ye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında 
Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak 
İmar Yönetmeliği): Bu Yönetmelikte de ula-
şılabilirliğin sağlanması için TSe standardla-
rına uyulması yükümlülüğü getirilerek bazı 
ölçülerde ve ticari kullanımlara ilişkin mad-
delerde düzenlemeler yapılmıştır.

Plan Yapımına Ait esaslara Dair Yönet-
melik (İmar Planı Yapılması ve Değişiklikle-
rine Ait esaslara Dair Yönetmelik): “Plan-
larda özürlülerin kentsel kullanımlar, sosyal 
ve teknik alt yapı alanlarında ulaşabilirliğini 
sağlayıcı tedbirlerin alınması amacıyla özür-
lülere yönelik her türlü mevzuat ve TSe 
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Yönetmelik” 22.04.2006 tarihinde yayımlanarak yürür-
lüğe girmiştir. Bu yönetmelik yukarıdaki Kanun mad-
desinde de belirtildiği gibi tadilat talebinde bulunan kat 
malikinin diğer kat malikleriyle yapacağı toplantıda tale-
binin reddedilmesi durumunda kurulacak olan komisyon-
la ilgilidir. Kat maliki, tadilat yapılacak olan binanın ruh-
sat işlemlerinin yapıldığı kuruluşa başvuru yaparak bir 
komisyon oluşturulmasını talep edebilir. Bu komisyonun 
söz konusu talebin gerekliliği ve bina güvenliği açısından 
bir değerlendirme yapmasının koşulları Yönetmelik kap-
samında ele alınmaktadır.   

5378 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesi ise yerel 
yönetimlere çok açık yükümlülükler getiren bir düzen-
lemedir. Bu maddede “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
mevcut resmî yapılar,  mevcut tüm yol, kaldırım, yaya 
geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sos-
yal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her tür-
lü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma 
getirilir.” hükmü yer almaktadır. 

Toplu taşımacılık hizmetlerinin ele alındığı Kanunun 
geçici 3’üncü maddesinde ise; “Büyükşehir belediyeleri 
ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da de-
netimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin 
erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. 
Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlüler 
için erişilebilir duruma getirilir.” hükmü ile 2012 yılına 
kadar büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin denetim 
görevleri olan sistemler dahil olmak üzere, toplu taşıma 
taşıtlarında ve sistemlerinde özürlüler için ulaşılabilirlik 
önlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. 

özürlüler Kanunu ile başta yerel yönetimler olmak üze-
re ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının getirilen yüküm-
lülüklerin hayata geçirilmesine yol göstermek amacıyla, 
12.07.2006 tarihinde 2006/18 sayılı Başbakanlık Ge-
nelgesi yayımlanmıştır.  Genelgede 5378 sayılı Kanunun 
geçici 2’nci maddesinde, belirtilen uygulamaların gerçek-
leştirilmesi için tanınan 7 yıllık sürenin 7/7/2005 tarihinde 
başladığını hatırlatarak, bu konudaki en büyük görevin ye-
rel yönetimlere düştüğü belirtilmektedir. Genelgeye göre, 
bu düzenlemeler, hazırlanacak eylem planları doğrultusun-
da gerçekleştirilecektir. eylem planları, kısa vadeli (2005-
2007), orta vadeli (2008-2010) ve uzun vadeli (2011-
2012) olarak belirlenecek, belediyeler bu düzenlemelerin 
Türk Standardları enstitüsünün ilgili standardlarına uygun 
olmasına dikkat edecekler, satın alacakları, kiralayacakla-
rı veya denetimlerinde bulunan toplu taşıma araçlarının 
özürlülerin kullanımına uygun olmasını sağlayacaklardır. 

Diğer yandan, 12.08.2008 tarihinde tüm kamu ku-
rum ve kuruluşlarına gönderilen Başbakanlık Talimatıyla; 

2.2.öZürlüler KANUNU
Türkiye’de özürlüler için ulaşılabilir ya-

pılı çevreler oluşturulmasında önemli ikin-
ci bir adım olarak görülebilecek mevzuat 
düzenlemesi, 01.07.2005 tarihinde kabul 
edilen 5378 sayılı özürlüler ve Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanundur.  

Kanunda yer alan ilk düzenleme 19’ 
uncu madde ile 23.6.1965 tarihli ve 634 
sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda bir değişik-
lik yapılmasıdır. Bu Kanunun 42’nci mad-
desinin birinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere; “özürlülerin yaşamı için zorunluluk 
göstermesi hâlinde, proje tadili kat malik-
lerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı top-
lantıda görüşülerek sayı ve arsa payı ço-
ğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu 
süre içerisinde yapılamaması veya tadilat 
talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi du-
rumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine 
bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını 
bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili 
mercilerden alınacak  tasdikli  proje deği-
şikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve 
tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje 
değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı 
ay içinde sonuçlandırır. 

Komisyonun teşkili, çalışma usulü ile 
özürlünün kullanımından sonraki süreç ile 
ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı ile özürlüler İdaresi Başkanlığı 
tarafından müştereken hazırlanacak yönet-
melikle belirlenir.” fıkrası eklenmiştir. 

Söz konusu  “Yapılarda özürlülerin Kul-
lanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları 
Teşkili, çalışma Usul ve esasları Hakkında 
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luş, görev, yetki, sorumluluk ve işleyişine ilişkin usûl ve 
esaslar özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirle-
nir.” hükmü yer almaktadır. 

Yerel yönetimlerle ilgili diğer bir Kanun, 5302 sayılı ve 
22.02.2005 tarihli İl özel İdaresi Kanunudur. Kanunun 6 
ncı maddesinde “İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en 
yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin duru-
muna uygun yöntemler uygulanır” hükmü bulunmaktadır. 
43’üncü maddede ise “h) Yoksul, muhtaç ve kimsesizler 
ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.” il özel 
idaresinin giderleri arasında sayılmaktadır.   

Diğer yandan, 31.07.2009 tarihinde 27305 sayılı 
resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunu-
munda Uyulacak Usul ve esaslara İlişkin Yönetmelik’in 
özürlülerle İlgili Tedbirler başlıklı 7’nci maddesinde “İda-
re, sunduğu kamu hizmetlerinin özürlüler tarafından ko-
layca erişilebilir olması için gerekli tedbirleri alır.” hükmü 
bulunmaktadır.

AYrıCA İçİşlerİ BAKANlıĞı’NıN TOPlU 
TAşıMA HİZMeTlerİ GeNelGeSİ De 
DeTAYlıCA İNCeleNMelİDİr.

24.04.2011 TArİHlİ Ve 
B.05.0.MAH.0.07.01.00/11701 SAYılı.

yapılı çevredeki uygulamaların standartlara 
uygun olmadığına değinilerek yeni yapılaş-
ma alanlarında veya yeniden düzenleme 
yapılan alanlarda ve kamu binalarının veya 
kamunun kullanımına tahsis edilmiş bulu-
nan diğer yapılarda, mevzuata uygun şekil-
de düzenlemelerin yapılması için gereken 
önlemlerin alınması zorunluluğu bir kez 
daha vurgulanmıştır. 

2.3. Yerel YöNeTİMler 
MeVZUATı 
03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 14’üncü maddesinde;   “Be-
lediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın 
yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 
Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün 
ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntem-
ler uygulanır.” hükmü belediyenin görev ve 
sorumlulukları arasında yer almaktadır. 
Belediye başkanının görev ve yetkilerinin 
sıralandığı 38 inci maddede ise “n) Bütçe-
de yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği 
kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri 
yürütmek ve özürlüler merkezini oluştur-
mak.” hükmü ile Belediyenin giderlerinin 
belirlendiği 60’ıncı maddede “i) Dar gelirli, 
yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlüle-
re yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.” 
hükmü bulunmaktadır.  

10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Bü-
yükşehir Belediyesi Kanununun büyükşe-
hir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin gö-
rev ve sorumluluklarının ele alındığı 7’nci 
maddesinde; “yaşlılar, özürlüler, kadınlar, 
gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kül-
türel hizmetler sunmak” hükmü ile 18’inci 
maddesi ile “m) Bütçede yoksul ve muh-
taçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özür-
lülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere 
özürlü merkezleri oluşturmak.” büyükşe-
hir belediye başkanının görev ve yetkileri 
arasında sayılmıştır. Kanunun ek 1’inci 
maddesi ise “Büyükşehir belediyelerinde 
özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendir-
me, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve 
mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek 
üzere özürlü hizmet birimleri oluşturulur. 
Bu birimler, faaliyetlerini özürlülere hizmet 
amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunla-
rın üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sür-
dürürler. özürlü hizmet birimlerinin kuru-
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İz Bırakanlar
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Makale Doç. Dr. Nail Yılmaz

Günümüzde insanların çoğu, hareketsiz fakat 
strese neden olan yoğun bir iş temposunun 

hâkim olduğu sağlıksız kentsel alanlarda barın-
maktadırlar. İstenmeyen bu durum,bireysel ve 
toplumsal bakımlardan ciddi sıkıntıların ortaya çık-
masına neden olmakta; başta obezite olmak üzere 
bedensel ve ruhsal açılardan birçok hastalığı da 
beraberinde getirmektedir. İşte tam da bu nokta-
da spor olgusu fonksiyonelliği bakımından büyük 
önem arz etmektedir. Zira spor,bu türlü durumlar-
da söz konusu hastalıklarla baş 
edebilmenin belki de en işlevsel 
aracı olarak öne çıkmaktadır.

Sporun üstlendiği işlevleri 
çeşitlendirmek ve çoğaltmak 
mümkündür. Ancak bu iş-
levlerin tamamını irdelemek 
yerine, dikkat çeken belli başlı 
işlevler üzerinde durmak; bu iş-
levleri toplumsal fayda ve belediye 
hizmetleri çerçevesinde değerlendir-
mek yazının amacı bağlamında daha uy-
gun düşecektir. Konuya bu açıdan yak-
laşıldığında sporun sahip olduğu söz 
konusu işlevlerin başında sosyalleştir-
me gelmektedir. Kişiyi 
topluma hazırlayan 
bir süreç olarak 
tanımlanan sos-
yalleşme süreci, 

spor sayesinde kolaylaşmaktadır. Bu nedenledir ki 
kentin huzur ve refahını sağlamakta birinci dere-
cede mükellef olan belediye yöneticileri, spor olgu-
sunu dikkate almak ve spor yatırımlarını arttırmak 
zorundadırlar. Zira bedensel ve ruhsal bakımlardan 
sağlıklı olan bireyler, görev ve sorumluluklarının da 
bilincinde olacağı için yöneticilerin işini kolaylaş-
tıracak; yönetim ve yöneticilere yük değil destek 
olacaklardır.

Bilindiği gibi ülkemiz sanayileşmekte ve hızla 
kentleşmektedir. Bu manada Türk toplumu, kırsal 
yaşam biçiminden kentsel yaşam biçiminin ihtiyaç-
larına uygun yeni bir sosyalleşme sürecine ihtiyaç 
duymaktadır. öyle ki tarımdan kopan kitleler plan-
sız ve programsız bir şekilde kentlere göç etmekte; 
kentsel ortama intibak etme konusunda zor-
lanmaktadırlar. Bu tür bir sosyal iklim, kit-
lelerin kuralsızlığa, şiddete, davranış 

bozukluğuna, yabancılaşmaya 
hatta bunalıma sürüklendi-

ği bir ortam gelişme-
sine neden ol-

maktadır.

Toplum sağlığı, ekonomik faydası, siyasal ve kültürel manada üstlendiği tanıtım işlevi, hatta demokra-
sinin kök salıp yaygınlaşması bağlamında üstlendiği işlevler düşünüldüğünde “Spor, sadece spor değildir.”

bedensel ve ruhsal açılardan birçok hastalığı da 
beraberinde getirmektedir. İşte tam da bu nokta-
da spor olgusu fonksiyonelliği bakımından büyük 
önem arz etmektedir. Zira spor,bu türlü durumlar-
da söz konusu hastalıklarla baş 
edebilmenin belki de en işlevsel 
aracı olarak öne çıkmaktadır.

Sporun üstlendiği işlevleri 
çeşitlendirmek ve çoğaltmak çeşitlendirmek ve çoğaltmak 
mümkündür. Ancak bu iş-
levlerin tamamını irdelemek 
yerine, dikkat çeken belli başlı 
işlevler üzerinde durmak; bu iş-
levleri toplumsal fayda ve belediye 
hizmetleri çerçevesinde değerlendir-
mek yazının amacı bağlamında daha uy-
gun düşecektir. Konuya bu açıdan yak-
laşıldığında sporun sahip olduğu söz 
konusu işlevlerin başında sosyalleştir-
me gelmektedir. Kişiyi 
topluma hazırlayan 
bir süreç olarak 
tanımlanan sos-
yalleşme süreci, 

bilincinde olacağı için yöneticilerin işini kolaylaş-
tıracak; yönetim ve yöneticilere yük değil destek 
olacaklardır.

Bilindiği gibi ülkemiz sanayileşmekte ve hızla 
kentleşmektedir. Bu manada Türk toplumu, kırsal 
yaşam biçiminden kentsel yaşam biçiminin ihtiyaç-
larına uygun yeni bir sosyalleşme sürecine ihtiyaç 
duymaktadır. öyle ki tarımdan kopan kitleler plan-
sız ve programsız bir şekilde kentlere göç etmekte; sız ve programsız bir şekilde kentlere göç etmekte; 
kentsel ortama intibak etme konusunda zor-
lanmaktadırlar. Bu tür bir sosyal iklim, kit-
lelerin kuralsızlığa, şiddete, davranış 

bozukluğuna, yabancılaşmaya 
hatta bunalıma sürüklendi-

ği bir ortam gelişme-
sine neden ol-

maktadır.

SpOrun TOpluMSAl İŞlevlerİ ve 

Beledİyeler
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Problemlerin aşılması kültürel, ekonomik ve siya-
sal alanlardaki dengesizliklerin ortadan kaldırılmasıy-
la çözülecektir. Ancak dengesizliklerin ortadan kaldı-
rılması pek de kolay bir iş değildir. Aşılması zorlu 
çabaları gerektiren bu süreç, başta sportif faaliyetler 
olmak üzere sanatsal ve kültürel faaliyetlere verilen 
önemle aşılacaktır. Zira kişiyi, ruhen ve bedenen 
rahatlatan söz konusu faaliyetler, kentsel yaşamın 
ihtiyaç duyduğu özelliklerle donatılmış bireyleri ço-
ğaltacak bütünleşme, uyum ve barışın hâkim olduğu 
huzurlu bir ortam sağlayacaktır. öte yandan, halk 
sağlığı açısından taşıdığı öneme binaen yaşlı ve orta 
yaşlı insanların beyinsel ve bedensel bakımlardan 
zinde kalmalarını kolaylaştırırken; özellikle çocuk-
lar ve gençlerin kötü alışkanlıklar edinmelerinin de 
önüne geçecektir. öyle ki enerjik ve yönlendirilmeye 
müsait olduğu bilinen genç kuşakların deşarj olma-
larını sağlayan sportif faaliyetler, agresif ve saldırgan 
tutumlarından uzaklaştırdığı bu kesimleri rahatlata-
cak, onların terörize olmalarını engelleyecektir.

Sportif faaliyetlerin üzerinde durulması gereken 
önemli işlevlerinden biri de kent ekonomisinin ge-
lişimine olan katkılarıdır. Söz konusu katkıları spo-
run neden olduğu mal ve hizmetlerin değişimi çer-
çevesinde ele almak mümkündür. Bu manada spor 
malzemelerinin tasarımı, yapımı ve satımı, spor 
tesislerinin yapımı ve işletilmesi, ekonomik can-
lanmayı sağlayan yerel, ulusal ve uluslararası spor 
organizasyonlarının neden olduğu ekonomik girdi-
ler sporun ekonomiye olan katkıları çerçevesinde 
değerlendirilebilir. Hatta kimi zaman bu girdilerin 
büyüklüğünün diğer sektörlere göre çok daha fazla 
olduğu, dolayısıyla da sporun kent ekonomisinde 
motorize bir görev üstlendiği bilinmektedir. Bu fak-
törler nedeniyledir ki belediye yöneticileri, yönettik-
leri kentin sporla alakalı potansiyellerini tespit edip 
ön plana çıkarmak, bu imkânlardan maksimum 
faydayı sağlamak zorundadırlar. Hatta belediyeler, 
mümkün mertebe kendi yaptıkları spor yatırımları-
nın dışında, özel sektör yatırımlarınıda destekleme-
li, yatırım yapacak girişimcilerin önündeki engelle-
rien aza indirgemelidirler. Zira bu konuda yapılacak 
destekler kamu yararına dönük olacağı için kentte-
ki huzur ve refahın tesis edilmesine de ciddi katkı-
lar sağlayacaktır.

Bize göre işlevleri açısından üzerinde durulması 
gereken bir diğer önemli husus da sporun, kent ve 

ülke tanıtımına olan katkısı noktasında öne çıkmak-
tadır. öyle ki birçok ülkenin ve kentin tanıtımı spor 
sayesinde olmuştur. Bu sebepledir ki ulusal, ancak 
daha ziyade uluslararası spor karşılaşmalarının ya-
pıldığı organizasyonlar büyük önem arz etmekte-
dir. Bu tür organizasyonları kendi ülkelerinde ya da 
kentlerinde yapmak isteyen yöneticiler inanılmaz 
bir rekabet ortamına girmektedirler. örneğin olim-
piyatlar bu konuda oldukça dikkat çekicidir. Hat-
ta olimpiyatların yapılacağı yer (ülke ya da şehir) 
olmak bir tarafa olimpiyatlara aday olmak dahi bir 
kentin ya da ülkenin tanıtımına ciddi katkılar sağ-
layabilmektedir. Bu sebepledir ki belediyelerin spo-
ra yapacağı yatırımlar,başta kendi sakinleri olmak 
üzere genel olarak ülkenin ve toplumun tamamının 
yararına olacak yatırımlar çerçevesinde dikkate alın-
malı ona göre değerlendirilmelidir.

Yazımızı sonlandırmadan evvel üzerinde durul-
ması gereken bir diğer önemli husus da İstanbul’un 
“2012 Yılı Avrupa Spor Başkenti”seçilmesi ile ala-
kalıdır. Aslına bakılırsa bu durum ülkemiz ve İs-
tanbul için son derece önemli bir tanıtım fırsatı 
niteliğindedir. Keza hakkıyla değerlendirildiği tar-
tışmalara konu olsa da İstanbul’un 2010 Yılı Av-
rupa Kültür Başkenti olması, ülke ve İstanbul’un 
tanıtımı konusunda son derece olumlu katkılar 
sağlamıştır. İstanbul’un 2012 Avrupa Spor Baş-
kenti seçilmesinin de benzer katkılar sağlayacağı 
ortadadır. Dolayısıyla başta İBB olmak üzere ilçe 
belediyeleri, yönettikleri kentin sportif  potansi-
yellerini tespit etmeli, gerekli tanıtımlar yapılarak 
maksimum faydayı sağlanma yoluna gitmelidirler. 
Bu maksatla merkezi idare, İBB, ilçe belediyele-
ri, sivil toplum örgütleri, kulüpler, üniversiteler 
vs. ortak çalışmalar içerisine girerek; ülkemiz ve 
İstanbul’un eline geçen bu fırsatı iyi değerlendir-
melidirler. Unutulmamalıdır ki 2020 yılı Olimpiyat 
Oyunları’nın yapılacağı kentin seçilmesinde güçlü 
bir aday konumunda olan İstanbul’un, 2012 Avru-
pa Spor Başkentliği sınavında göstereceği perfor-
mans son derece belirleyici olacaktır.

ülke, bölge ve İstanbul’u yönetenlere düşen; 
toplum sağlığı, ekonomik faydası, siyasal ve kültü-
rel manada üstlendiği tanıtım işlevi, hatta demokra-
sinin kök salıp yaygınlaşmasına olan katkısı dolayı-
sıyla spora gerekli desteği vermeleridir. Zira“spor, 
sadece spor değildir.”
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Çevre

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından büyük beğeni kazanan 2 projemiz Bakan 
Fatma Şahin tarafından örnek gösterilerek ödüllendirildi.

Aynur ACAR
MBB Çevre Yönetim Merkezi Direktörü

“KAlDırıM MüHeNDİSlİĞİ” adı verildi. 
Birlik, kadınlardan gelen şikayetlerde ayakkabılarının topuk-

larını tamir ettirmekten bıktıklarını, engellilerden gelen şika-
yetlerde engelsiz kaldırım olmadığını ve kaldırımları kullanama-
dıklarını, yaşlılardan gelen şikayetlerde ise kaldırım taşlarının 
yüksek ve çarpık döşenmesinden dolayı takılıp düştüklerini ve 

kol ve bacaklarını kırdıklarını söylemeleri üzerine ça-
lışmalarına başladı.

Birlik, “AB’ye uyum çerçevesinde kaldırım 
alt yapısı ve inşaatı ile ilgili olarak hazır-

lanmış olan yaklaşık 25 TSe Standar-
dına hiç uyulmadığını ve kaldırım 

inşaatını yapan firmaların 
inşaatlarının gelişi 

güzel yapıldığını, 
yükseklik-alçaklık 
standardına uygu-
lanmadığını, bozuk 
asfalt seriminden 
kaynaklanan trafik 
kazalarını gözlem-
lediklerini, kaldırım 
kenarları ve orta refüj 

çevre-peyzaj düzenleme-
lerinde de imalat kalitesinin 

bozuk olduğunu gördükten 
sonra bu konuda detaylı bir 
eğitim içeriği hazırlayarak üye 
belediyelerin alt yapı elemanla-
rına eğitimler vermeye başladı. 
eğitimleri tamamlayan kişilere 
Sertifika verildi.

 Asfalt serimi, beton dökü-
mü, orta refüj-peyzaj, trafik 
işaret tabelaları, kaldırım ve 
kaldırımlarda engelli ve bisiklet 

yolu, yaya yolu vb. ana başlıklar çerçevesinde verilen eğitimlerle 
Türkiye’nin her yerinde Avrupa standartlarında kaldırım ve yol 

Marmara Belediyeler Birliği’nin, 
2010 yılında Başbakanlık 
özürlüler İdaresi Başkanlığı ile 

imzalamış olduğu bölgesel işbirliği pro-
tokolü kapsamında  öZİDA uzmanları 
ile birlikte Marmara Bölgesi’nde 11 ilin 
5’inde “özürlülük ve  özürlüler Kanu-
nunun Kurumlara Getirdiği Yükümlü-
lükler ve Teknik Alt Yapı” ile ilgili olarak  
eğitim programları gerçekleştirdi.  

Bu eğitimlerde BeleDİYe Ve 
KUrUMlAr, özürlülük ile il-
gili bilgilendirildi. özür-
lüler Kanununun 
kurum ve kuru-
luşlara getirdiği 
yükümlülükler ile 
özürlülerin saha-
da yaşadıkları sıkıntıların, 
bu sıkıntıların çözümleri ve 
saha teknik alt yapısı üzerine 
detaylı eğitimler düzenlendi.

İstanbul 1. Bölgede 108 ki-
şi, İzmit’te 87 kişi, Sakarya’da 73 
kişi, Bursa da 64 kişi, çanakkale’de 
56 kişi eğitildi. 2012 yılı itibariyle 
Tekirdağ, Balıkesir, İstanbul 2. 
Bölgede eğitimler planlanıyor.  

Ödüllendirilen1. proje: “Kal-
dırım Mühendisliği” üniversite-
lerde yer arıyor !

Toplum içinde işsizliğin ifade-
si olan ‘kaldırım mühendisi’ deyi-
mi gerçekleşiyor. 

Marmara Belediyeler Birliği 
çevre Yönetim Merkezinin vatan-
daşlardan gelen şikayetler üzerine bir 
araştırma yaparak hazırladığı projeye 

MBB’ye ÖdÜl GeTİren 
prOJeler

dıklarını, yaşlılardan gelen şikayetlerde ise kaldırım taşlarının 
yüksek ve çarpık döşenmesinden dolayı takılıp düştüklerini ve 

kol ve bacaklarını kırdıklarını söylemeleri üzerine ça-
lışmalarına başladı.

Birlik, “AB’ye uyum çerçevesinde kaldırım 
alt yapısı ve inşaatı ile ilgili olarak hazır-

lanmış olan yaklaşık 25 TSe Standar-
dına hiç uyulmadığını ve kaldırım 

inşaatını yapan firmaların 
inşaatlarının gelişi 

güzel yapıldığını, 
yükseklik-alçaklık 
standardına uygu-
lanmadığını, bozuk 
asfalt seriminden 
kaynaklanan trafik 
kazalarını gözlem-
lediklerini, kaldırım 
kenarları ve orta refüj 

çevre-peyzaj düzenleme-
lerinde de imalat kalitesinin 

bozuk olduğunu gördükten 
sonra bu konuda detaylı bir 
eğitim içeriği hazırlayarak üye 
belediyelerin alt yapı elemanla-
rına eğitimler vermeye başladı. 
eğitimleri tamamlayan kişilere 
Sertifika verildi.

 Asfalt serimi, beton dökü-
mü, orta refüj-peyzaj, trafik 
işaret tabelaları, kaldırım ve 
kaldırımlarda engelli ve bisiklet 

tokolü kapsamında  öZİDA uzmanları 
ile birlikte Marmara Bölgesi’nde 11 ilin 
5’inde “özürlülük ve  özürlüler Kanu-
nunun Kurumlara Getirdiği Yükümlü-
lükler ve Teknik Alt Yapı” ile ilgili olarak  
eğitim programları gerçekleştirdi.  

Bu eğitimlerde BeleDİYe Ve 
KUrUMlAr, özürlülük ile il-
gili bilgilendirildi. özür-

da yaşadıkları sıkıntıların, 
bu sıkıntıların çözümleri ve 
saha teknik alt yapısı üzerine 
detaylı eğitimler düzenlendi.

İstanbul 1. Bölgede 108 ki-
şi, İzmit’te 87 kişi, Sakarya’da 73 
kişi, Bursa da 64 kişi, çanakkale’de 
56 kişi eğitildi. 2012 yılı itibariyle 
Tekirdağ, Balıkesir, İstanbul 2. 
Bölgede eğitimler planlanıyor.  

Ödüllendirilen1. proje: “Kal-
dırım Mühendisliği” üniversite-

Toplum içinde işsizliğin ifade-
si olan ‘kaldırım mühendisi’ deyi-

Marmara Belediyeler Birliği 
çevre Yönetim Merkezinin vatan-
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Nedir ve Nelerden Oluşur, Asfalt üretimi, Asfalt Serimi, Asfaltta 
Geri Dönüşüm, Yol üstyapısı ve Türleri, Yol Altyapısı”

• BeTON Dökümü eğitimi “Beton, Beton Parke, Beton 
Bordür, Ber Yer Kaplama Plakaları, Hazır Sıva vb. Malzemeler 
hakkında Bilgilendirme ve Saha Uygulaması, şartnameye Akta-
rılması”

• YAYA YOlU, BİSİKleT YOlU, eNGellİ YOlU ve KAlDı-
rıM  Yapımı eğitimi, “Kaldırım Malzemelerinin Kalitesi, Stan-
dartlar ve Standardizasyon, Kaldırım Yapımında Belediyelere ve 
diğer Kurumların yetki ve sorumlulukları. Teknik şartnamelerin 
hazırlanışı, Kaldırım Dolgu Malzemeleri ve Saha Uygulaması.”

• AlT YAPı eğitimi “şehir Alt Yapısında Kanalizasyon ve 
Yağmur Suyu şebekeleri ve rögar Yapımı eğitimleri ve Saha 
Uygulaması.”

• şeHİr şANTİYeCİlİĞİ eğitimi “şehir Alt Yapı çalışmala-
rında çevre Temizliği, şehir şantiyeciliği ve İnsan Güvenliği ve 
Alınması gereken tedbirler.”

• İMAr PlANı OKUMA İlKelerİ eğitimi 
“İmar Planı Okuma İlkeleri ile ilgili bilinçlendirme 
eğitimi.”

eğitimlerini tamamlayarak Türkiye’de bir ilke 
imza atan Birlik, 2009 Aralık ayından bu yana 
ağırlıklı olarak belediye ve yan kuruluşların da 
görevli personelleri ve özel sektör katılımcıları-
nı eğiterek yaklaşık 400 kişiyi sertifikalı olarak 
kaldırım mühendisi yaptı. 

özel sektörün de katılabildiği 9 ayrı başlık 
altında verilen sertifika eğitimleri; MBB çevre 
Yönetim Merkezi, TSe Türk Standartları ensti-
tüsü, İSKİ, İSfAlT, İSTON, AĞAç Aş, İBB Trafik 
Müdürlüğü ve İBB İmar Müdürlüğü işbirliğiyle 
seri eğitim programı şeklinde gerçekleşti.

yapımı olması gerektiğinden hareket 
ederek;

• TSe STANDArD eğitimi “Yapım 
İşlerinde Malzeme Seçiminin önemi 
ve Kalitesinin Tespiti ve Sürekliliğinin 
Sağlanması ve Teknik şartnamelere 
Yerleştirilmesi”

• TrAfİK İşAreT Ve leVHAlArı 
eğitimi “Kentsel çevrede Düşey Trafik 
İşaretleme Uygulamaları İle özürlülerin 
Karşılaştıkları Sorunlar ve çözümleri”

• PArK, BAHçe Ve çeVre Dü-
ZeNleMe eğitimi “Belediyelerde Kent 
Mobilyaları, Peyzaj, Sulama Teknikleri, 
Drenaj, Toprak Bilgisi, Ağaç Bakımı, 
Ağaçlandırma Tekniği ve Zirai Müca-
dele”

• ASfAlT Serimi eğitimi  “Asfalt 
“İmar Planı Okuma İlkeleri ile ilgili bilinçlendirme 
eğitimi.”

imza atan Birlik, 2009 Aralık ayından bu yana 
ağırlıklı olarak belediye ve yan kuruluşların da 
görevli personelleri ve özel sektör katılımcıları-
nı eğiterek yaklaşık 400 kişiyi sertifikalı olarak 
kaldırım mühendisi yaptı. 

altında verilen sertifika eğitimleri; MBB çevre 
Yönetim Merkezi, TSe Türk Standartları ensti-
tüsü, İSKİ, İSfAlT, İSTON, AĞAç Aş, İBB Trafik 
Müdürlüğü ve İBB İmar Müdürlüğü işbirliğiyle 
seri eğitim programı şeklinde gerçekleşti.



eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve yeni 
bir program hazırlanması zorunluluğu ortaya 
çıkmıştır. İlköğretimlerini tamamlamış orta 
düzeyde öğrenme yetersizliği (eğitilebilir) 
olan bireylerin eğitim gördüğü Meslekî eği-
tim Merkezlerinde uygulanacaktır” diyerek 
hedeflediği ve hizmete açtığı zihinsel özülüler 
mesleki gelişim iş okulları kapsamında Mar-
mara Belediyeler Birliğine destek talebiyle 
gelen projeyi destekleme kararı alan Birlik, 
projenin uygulanabileceğini ve örnek olarak 
yayılabileceğini proje hazırlayanları ile birlikte 
gösterdi.

2009 yılında bir grup Pilot ve Uçak Mü-
hendislerinin biraraya gelerek hazırladıkları 
bu sosyal sorumluluk projesi hayata geçi-
rilmek için tanıtım faaliyetleriyle başladı. 

Projenin Amacı :  
• Bedensel ve Zihinsel özürlülere yöne-

lik kurulan okullardan birinde bisiklet spo-
runu sevdirmek, teşvik etmek ve özürlüle-
rin kendisini geliştirmesini sağlamak. 

• özürlü çocukları topluma kazandır-
mak ve bisiklet konusunda eğitim vermek.

• Tamamen iyi ve güvenli sürüş tek-
niklerine hakim gönüllülerle gerek biniş ve 
gerekse teknik tüm eğitimlerin verilmesini 
sağlamak. 

• Hem çevreci bir ulaşım aracı hem de 
spor açısından çok önemli olan Bisiklet 
eğitimiyle zihinsel özürlü öğrencilerin reha-
bilitasyonlarına katkı sağlayarak, ulusal ve 
uluslararası paralimpik yarışmalara katılım 
gerçekleştirmek.

PrOJe GöNüllülerİ ;

Destekleyen Kurumlar:
• Marmara Belediyeler Birliği, çevre Yö-

netim Merkezi 
(Proje Tanıtımı ve Uygulama Gönüllüsü)

 Projenin ‘isim sahibi’ olan MBB çevre Yönetim Merkezi, 
bu eğitimleri bir paket program olarak planlayarak Marma-
ra Bölgesinin dışına taşımaya ve tüm Türkiye’ye yayma he-
definde. Merkez, bu eğitimleri bazı kurumlara teklif olarak 
götürecek, şayet kabul edilirse 2 günlük değil daha uzun 
süreli ve saha uygulamalarını birebir yaptırarak eğitimleri 
Türkiye geneline yaymayı planlıyor. Hatta bir üniversitenin 
bünyesinde 2 yıllık bölüm olarak okutulması için gayret sar-
fediyor. Bu sayede Avrupa Birliği’ne (AB) uyum sürecinde 
belediyelerin dünya standartlarını ve kalitesini yakalamaları 
ve “eNGelSİZ KAlDırıMlAr” için Türkiye’de çevre düzen-
lemesinin standart hale gelmesini amaçlıyor. 

 Merkez, sokakların ve kaldırımların Avrupa ülkeleriyle 
mukayese edildiğini, Türkiye’de teoride olan ancak saha 
uygulamasında dikkate alınmayan kaldırım standartlarını 
ele alarak süreci başlattı. Kaldırımları bir ülkenin mede-
niyet göstergesi olarak görerek, halka kaliteli hizmetin 
götürülmesini çok önemli bulmakta ve belediyelerin bir-
likte çalıştığı inşaat firmalarının tamamen ustadan çırağa 
aktarılan ve yanlış öğretilen bilgilerle yüzeysel işçilik yap-
tığını, elemanların eğitimsizliğinden kaynaklandığını ve 
sonucunda da kötü kaldırımlar yapıldığını ortaya koydu.

 BİrlİK’TeN BeleDİYelere öNerİler; 

Birlik, TSe standartlarını uygulamayı bilen, eğitimle-
rini tamamlayan, sertifikayı hak kazanan ve kaliteli kal-
dırım işçiliği üretenlere işlerin yaptırılmasını öneriyor. 
Avrupa’da kaldırım yüksekliği 10-15 cm, engelliler bisik-
letliler ve yayanın ayrı ayrı dikkate alındığını vurguluyor. 
Ancak Türkiye’de 20-25 cm yükseklikte. Oysa kaldırım 
yüksekliğinin 15 santimetreyi geçmemesi gerektiğini, 
ışıklarda ve yaya geçitlerinde bu kaldırım yüksekliği yola 
sıfır olmalı. engellilerin hissedeceği işaretlemeler olmalı. 
Asfaltlama, Avrupa’da 10-15 yıllık uzun ömürlü iken Tür-
kiye de kalitesiz serimden asfalt ömrü 3 yıldır. Her as-
falt seriminin yaydığı gaz ile Küserel ısınmayı tetiklediği 
vurgulandı. çevreyi olumsuz etkilediği, atılan her adımda 
çevreyi dikkate alarak ve zarar vermeden hareket edilmesi 
gerektiği belirtildi.  

Ödüllendirilen 2. proje: “Zihinsel özürlülerin Mesle-
ki eğitimi ve Bisikletle rehabilitasyonu” Türkiye ye örnek 
oluyor!

Başbakanlık özürlüler İdaresinin programladığı;
“Orta düzeyde öğrenme yetersizliği (eğitilebilir) olan bi-

reyler genel nüfusun % 2’lik bir dilimini oluşturmaktadır. 
Bu bireylerin eğitiminde; ileride başkalarına bağımlı olma-
dan yaşamlarını sürdürmelerini, kendi kendilerine yeterli 
duruma gelmelerini, toplumla bütünleşmelerini sağlayacak 
programların uygulanmasını esas alarak, 4306 sayılı kanu-
nun yürürlüğe girmesiyle birlikte akademik bilgi ve becerile-
rin yanında iş hayatıyla ilgili bilgi ve becerileri kapsayan, bu 
bireylerin bireysel farklılıkları ile yeterliklerini dikkate alarak 

Çevre
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kullanmayı öğretir durumu geldiler ve böylelikle de so-
rumluluk almaları sağlandı. Bisiklet kullanmayı öğrendik-
ten sonra bisikletleri öyle sahiplendilerki bisiklette oluşan 
bir sorunu bile tamir etme eğilimine geçtiler. lastikleri 
kontrol etme-şişirme-değiştirme, sele ayarlama, zincirleri 
yağlama vb. gibi bisiklet tamir ve bakım işlerini öğrenerek 
kendilerini geliştirdiler. Bu sayede okulda bir bisiklet ta-
mir atölyesi kurularak meslek edinmeleri sağlandı. Kendini 
ileri seviyede geliştiren 6 öğrenci ile gönüllülerden oluştu-
rulan grupla 680 km bisikletle yol katedilerek Kuşadası 
Triatlonu’nda takdir ödülü verildi. 

PrOJeDe SONUç: 
• Görme engelliler bisiklete binmek istediklerinde grup 

üyelerini telefonla arıyorlar. Müsait olan gönüllü mevcut 
bisiklet parkuruna geliyor ve görme engelli kişiyle bisiklete 
biniyor.

• Uzun ve şehirler arası bisiklet parkurlarında doğada 
400-700 km arası yollar katediyorlar. Spor yapıyorlar.

• öğrencilerin özgüveni öyle güçleniyor ki kendilikle-
rinden sorumluluklar almak istiyorlar.

• Okulda özürlü öğrencilerin keyifle bindikleri bisiklet-
lerini tamir etme zevki ve merakı mesleğe dönüştü.

• Her zaman özürlü çocuklarını koruma ihtiyacı duyan 
aileler bu gelişmeden ve sonuçlarından son derece mem-
nun ve mutlular. çünkü çocukları artık kendi işlerini ken-
dileri yapıyorlar. 

Ve en önemlisi çok   MUTlU ve OlUMlUlAr… 
Bisiklet sürerken mutluluktan havalarda uçuyorlar, 

Sürekli bisiklet sürmek istiyorlar, yüzleri hep gülüyor ve 
sorunlarıyla barıştılar, kendilerine özgüvenleri geldi ve 
yıllardır başlarına bir şey gelecek diye aile korumasında 
olmaktan çıktılar ve aileleriyle barıştılar.

Bu projenin desteklenmesinde ve uygulanmasında hiç-
bir imkanı esirgemeyen Değerli Yeşilköy İş Okulu Müdürü 
İsmet YılMAZ ve öğretmenlerinin emeği olmasaydı başarılı 
olunamazdı. Okul müdürlerine ve öğretmenlerine buradan 
teşekkürlerimizi sunarız.

Bu Proje; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Spor Ya-
zarlarının “Spor Hayat Grubu” ve Kuşadası Belediyesi Tak-
dir ve Teşekkür Plaketi ödüllerine layık görüldü. 

Proje; 2. Uygulama yeri Gaziantep’te 2. Zihinsel 
özürlüler İş Okulu’nda da faaliyete geçti. İstanbul’da-
ki okuldan Tandem Bisikletlerden yarısı götürülerek ilk 
sürüşler gerçekleştirilmeye başlandı.  Tabii ki aynı gö-
nüllülerle.

Marmara Belediyeler Birliği çevre Yönetim Merkezi, pro-
jenin her aşamasında görüş ve düşüncelerini ortaya koya-
rak, gelişmeleri gözlemleyerek ve tanıtımını yaparak proje 
destek gönüllülüğünü gerçekleştirmiş ve okul öğrencileri-
nin başarıyla atıkların kaynağında ayrıştırılması çalışmaları-
na da destek vermiştir.

• Bakırköy Belediyesi, çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü 

(Saha temizliği ve Güvenli Zemin Hazırla-
ma Hizmeti)

Projenin öncüleri ve Saha Uygulayıcıları :
• THY Kaptan Pilotu Yılmaz özgentürk, 

Serbest Meslek Sahibi Selim Tonguroğlu, 
emekli İş Adamı Hüseyin Demirkaya. 

Diğer Destekleyen Kuruluş ve Dernekler
• TAlPA Pilotlar Derneği üyeleri, Bir Sağ-

lık Grubu, TUrKUAZ Bisiklet Derneği’nin 47 
Gönüllü üyesi (18 Görme özürlü ve 2 İşitme 
özürlü Gönüllü ile beraber)

Projenin bütçesi tamamen Dernek gö-
nüllerin bireysel katkısıyla 12 Tandem (2 
kişilik) Bisiklet, 20 Tek kişilik “sıfır” bisik-
letler alınarak sağlandı.

YeşİlKöY ZİHİNSel öZürlüler İş 
OKUlU UYGUlAMA PrOJeSİ’de okulun 
müfredat dersleri dışındaki Sosyal etkinlik-
ler ve Atölye derslerine “Bisiklet Binme” ve 
“Güzellik ve Saç Bakım” dersleri dahil edildi. 

SOSYAl eTKİNlİK DerSlerİ: Tiyatro, 
Bilgisayar mevcut idi.

•  Bisiklet Binme (Dahil edildi. 2009’dan 
bugüne devam ediyor)

ATölYe DerSlerİ : Sekreterlik, Tekstil, 
örgü, Yiyecek-İçecek, el Sanatları (Takı Ta-
sarım, resim-Heykel) mevcut idi. 

• Bisiklet Tamir Atölyesi ve Güzellik ve 
Saç Bakımı Salonu (2011’de uygulama eği-
timine açıldı)

PrOJe UYGUlAMA: 

Projeye Tandem Bisikletlerle önde bir 
gönüllü arkada bir özürlü öğrenci ile ilk sü-
rüşler yapılarak başlandı. Zaman içinde bi-
siklet sürmeyi öğrenen öğrenciler bireysel 
bisikletlere aktarılarak özgüven kazandırıldı. 
Bir süre sonra bisiklet kullanmayı ilerleten 
zihinsel özürlü öğrenciler arkadaşlarının 
sorumluluğunu alarak birbirlerine bisiklet 
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İz Bırakanlarİz Bırakanlarİz Bırakanlarİz Bırakanlar

BurHAn     

Müslüm YILMAZ

1976’daki kongresinde “şeyhü’l-
muharririn” (yazarların şeyhi) unvanı 
verildi. Ara vermeksizin en uzun süre 
yazan gazeteci olarak Uluslararası Ba-
sın enstitüsü (ıPı) tarafından basın 
şeref listesine alındı. ölümünden son-
ra fransa hükümeti kendisine legion 
d’honneur nişanı verdi. Böylece felek, 
ölümünden sonra bu nişanı alan ilk 
yabancı oldu.

felek gazeteciliği ve mizahçılığının 
yanı sıra sporcu, spor adamı ve spor 
yazarı olarak da tanınmıştır. Gençli-
ğinde futbol oynamış ve futbol, güreş 
hakemliği yapmıştır. üsküdar’da Ana-
dolu Spor Kulübü kuruculuğu (1908), 
Atletizm federasyonu başkanlığı 
(1922-1923 ve 1924-1935), Türki-
ye Milli Olimpiyat Komitesi başkanlığı 
(1962-1982), Olimpiyat kafile baş-
kanlığı (1924 ve 1928), Olimpiyat Ko-
mitesi temsilciliği (1948,1960,1972), 
Beden Terbiyesi Danışma Kurulu üyeli-
ği (1938-1965) spor alanındaki aktif 
olarak yapmış olduğu faaliyetlerdir. 
1923’te Yusuf Ziya (öniş) ve Ali Sami 
(Yen) ile birlikte Türkiye İdman Cemi-
yetleri İttifakı’nı kurmuştur.

felek adına Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti tarafından “Burhan felek 

Burhan felek 10 Mayıs 1889 
üsküdar’da dünyaya geldi. Asıl 
adı Mehmet Burhanettin’dir. 

üsküdar eşrafından ve Devlet şûrası 
(Danıştay) azasından Ziyaeddin 
Bey’in oğludur. İlk, orta ve lise öğre-
nimini üsküdar’da tamamladı. İstan-
bul Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Gaze-
teciliğe öğrenciyken spor muhabiri 
olarak başladı (1909). Daha sonra 
Donanma ve İdman dergilerinde 
yazdı (1910). üniversiteyi bitirdik-
ten sonra çeşitli devlet kuruluşla-
rında memurluk, avukatlık ve  lise-
lerde fransızca öğretmenliği yaptı. 
Gazeteciliğini Tetebbu dergisinde, 
spor yazarı ve foto muhabiri olarak 
Tasvir-i efkâr gazetesinde sürdürdü 
(1918-1924). Bundan sonra sıra-
sıyla Tevhid-i efkâr, Vakit, Vatan, 
Yeni Ses, Milliyet, Tan, Cumhuri-
yet (1940-1969) ve tekrar Milliyet 
(1969-1982) gazetelerinde gün-
lük fıkralar, yorumlar yazdı. Mizahi 
hikâyeleri ve yazıları dönemin önde 
gelen Kahkaha, Akbaba mizah der-
gileri dergilerinde yayınlandı. Uzun 
yıllar (1946-1950 ve 1959-1982) 
Gazeteciler Cemiyeti başkanlığı yap-
tı. felek’e Gazeteciler Cemiyeti’nin 
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Burhan Felek,73 yıl sürdürdüğü gazeteciliğiyle, 58 yıl ara-
lıksız yazdığı günlük yazılarıyla ve İstanbul halkının günlük 

yaşamını anlattığı mizah hikâyeleriyle tanınan gazeteci, yazar, sporcu 
ve spor adamı olarak tarihimize ismini silinmez bir şekilde yazdırmıştır. 

(1969-1982) gazetelerinde gün-
lük fıkralar, yorumlar yazdı. Mizahi 
hikâyeleri ve yazıları dönemin önde 
gelen Kahkaha, Akbaba mizah der-
gileri dergilerinde yayınlandı. Uzun 
yıllar (1946-1950 ve 1959-1982) 
Gazeteciler Cemiyeti başkanlığı yap-
tı. felek’e Gazeteciler Cemiyeti’nin 

Bey’in oğludur. İlk, orta ve lise öğre-
nimini üsküdar’da tamamladı. İstan-
bul Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Gaze-
teciliğe öğrenciyken spor muhabiri 
olarak başladı (1909). Daha sonra 
Donanma ve İdman dergilerinde 
yazdı (1910). üniversiteyi bitirdik-
ten sonra çeşitli devlet kuruluşla-
rında memurluk, avukatlık ve  lise-
lerde fransızca öğretmenliği yaptı. 
Gazeteciliğini Tetebbu dergisinde, 
spor yazarı ve foto muhabiri olarak 
Tasvir-i efkâr gazetesinde sürdürdü 
(1918-1924). Bundan sonra sıra-
sıyla Tevhid-i efkâr, Vakit, Vatan, 
Yeni Ses, Milliyet, Tan, Cumhuri-
yet (1940-1969) ve tekrar Milliyet 
(1969-1982) gazetelerinde gün-

sıyla Tevhid-i efkâr, Vakit, Vatan, 
Yeni Ses, Milliyet, Tan, Cumhuri-
yet (1940-1969) ve tekrar Milliyet 
(1969-1982) gazetelerinde gün-



BurHAn     Felek
Spor yazarlığı dışta tutulursa 

günlük gazete fıkralarında ve mizah 
hikâyelerinde büyük çoğunlukla İs-
tanbul yaşantısını konu ettiği için 
felek’in yazıları, İstanbul’un 80 yıl-
lık bir döneminin tanığıdır. Sosyal 
hayattaki değişiklikleri onun yazıları 
üzerinden takip etmek mümkündür. 
felek, her fırsatta İstanbul’un semt-
lerinden söz eder; ama en çok söz 
ettiği ve en ayrıntılı anlattığı semt 
doğup büyüdüğü üsküdar ve çev-
residir. fıkralarında üsküdar’ın ma-
halleleri İhsaniye, Selimiye, Harem, 
Salacak, çifte Kayalar, Bağlarbaşı’nın 
eski durumundan sık sık söz açar. İs-
tanbul ise, felek’in hem çok sevdiği 
ve hem de eleştirmekten geri kalma-
dığı sevgili şehridir.

Kaynakça
eray Canberk, Burhan felek, Dün-

den Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 
c.3,s.276-277. 

reşat ekrem Koçu, Burhan 
felek, İstanbul Ansiklopedisi s. 
5608-5609

önder Kaya, Yârim İstan-
bul, Yeditepe Yayınları İstan-
bul 2006, s.145-151

Basına Hizmet ödülü” verilmekte-
dir. Ayrıca Burhan felek’in adı, do-
ğup büyüdüğü üsküdar’da bir oku-
la ve  Altunizade’deki spor tesisine 
verilmiştir.

felek, fıkra ve hikâyelerinde kul-
landığı İstanbul Türkçesiyle, halkın 
günlük ev ve kent yaşamını konu edi-
şiyle Ahmet rasim ve Hüseyin rahmi 
Gürpınar çizgisinin takipçisi olmuş-
tur. Yazılarında İstanbul’da oluşan ve 
kente kimliğini kazandıran gelenek, 
görenekler ile toplumda yer etmeye 
başlayan yeniliklerin çatışmasına de-
ğinmiştir. Toplumun hızlı kendi kül-
türünden uzaklaşarak bilinçsizce yeni 
adet ve görenekleri benimsemesini 
alaycı bir dille eserlerinde işlemiştir. 
Ahlak kurallarına ve şehir kültürü ve 
töresine aykırı düşen davranışları kı-
yasıya eleştiricisi olmuştur. Bu bakım-
dan bir İstanbul yazarı, hemşehrisi ve 
sevdalısı olarak zihinlerde yer etti. Ya-
zılarında şehir yaşamının sorunlarıyla 
yakından ilgilenmesi, her gün karşıla-
şılan aksaklıkları konu etmesi ve bu 
aksaklıkları alaycı bir dille eleştirmesi 
aynı koşullar içinde yaşayan okurlarla 
sıkı bir bağ kurmasını sağladı. 
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Belediyelerimiz

“en ÖneMlİ kOzuMuz, 

kÖrFezİ”kÖrFezİ”SArOS
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“Son yıllarda Keşan’da turizm sektörü yükseliş 
gösterdi. Turizm adına en önemli kozumuz, Saros 
Körfezi... etrafında sanayi tesisi olmayan ve dün-
ya genelinde nadir bulunan körfezlerden biri.”

“en ÖneMlİ kOzuMuz, 
keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan:



Bahar geldi çattı… Yaza da bir şey kalmadı. İnsanlar 
tatil planlarını yapmaya başladılar bile… Biz de rota-
mızı yaza yakışır bir yere, Saros Körfezi’nin kıyısına, 

Keşan’a çevirdik. rotamızın kaptanı da Keşan Belediye Baş-
kanı Mehmet özcan...  Ziyaretimizde yaptığımız keyifli söyle-
şide Saros Körfezi’nin öneminden bahsetti Başkan özcan… 
Hatta Saros Körfezi’nin Keşan’ın en büyük kozu olduğunu 
dile getiren özcan, yazın nüfusun 3’e katlandığını söylüyor.  

“TOrUNUMlA VAKİT GeçİrMeYİ SeVİYOrUM”

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1956 Keşan doğumluyum. Genel Cerrahi Uzmanıyım ve 
1991 yılında uzmanlığımı aldıktan sonra Keşan’a geldim. 
1991’den 2003 yılının Aralık ayına kadar Keşan Devlet 
Hastahanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştım. Bu 
arada 1994 yılında beş arkadaş Keşan Tıp Merkezi adında 
anonim bir şirket kurduk. Devlet hastanesinde 5 yıl başhe-
kim yardımcılığı, 1 yıl da başhekimlik yaptım. Daha sonra 
Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldum ve devlet memurlu-
ğundan ayrıldım. 2004 yılı 28 Mart seçimlerinde de beledi-
ye başkanı adayı olarak girdim ve seçildim. Yaklaşık 8 yıldır 
Keşan Belediye Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. evliyim, 
bir oğlum var. Oğlumu evlendirdim ve 2 yaşında dünya tatlısı 
bir kız torunum var. Onunla vakit geçirmeyi çok seviyorum

“YAZ AYlArıNDA NüfUS 3’e KATlANıYOr”

keşan nasıl bir yerdir, bize biraz keşan’ı anlatır mısınız?

Keşan; edirne ilinin güneyinde, edirne’den sonra en bü-
yük yerleşim alanıdır. Trakya’nın güneyinde bütün yolların 
kesişim noktasında olan Keşan, bulunduğu yer itibari ile stra-
tejik bir konumda yer alıyor. Tarım arazileri, ormanları ve 
denizi ile sahip olduğu coğrafik özelliklerden dolayı ekonomik 
alanda oldukça avantajları var. Son yıllarda Keşan’da turizm 
sektörü de yükseliş gösterdi. en önemli kozumuz Sarosssss 
Körfezi’dir. etrafında hiçbir sanayi tesisi olmayan ve dünya 

Başkan’la özel
kitap okumaya zaman ayıra-

biliyor musunuz?
Ayırıyorum, kitap okumayı çok 

severim.
en son hangi kitabı okudu-

nuz? 
Alfred Ziegler’in ‘2050’ isimli 

kitabı.
Sinemaya gider misiniz?
Sinemaya çok nadir gitme şan-

sım oluyor. fakat film izlemeyi 
çok severim. özellikle bilim kurgu 
filmleri ve antik çağlara ait anla-
tımların yer aldığı filmler ve kitap-
lar çok hoşuma gider.

Müzikle aranız nasıldır?
Müzik ruhun gıdasıdır... Mü-

ziğin her dalını severek dinlerim. 
özellikle Türk Sanat Müziği’nden 
çok büyük haz alırım.

Hayat felsefinizi bir cümley-
le özetleyin desek?

Hayata bir kere geliyoruz. Bu 
yüzden ben hayatta her şeyi layı-
kıyla yapmayı ve yaşadığım hiçbir 
şeyden pişman olmamayı kendime 
felsefe edindim.
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genelinde bulunan nadir körfezlerden 
biridir. Saros Körfezi’nin katkısıyla, 
yaz aylarında nüfusumuz 3’e katla-
nıyor. Dolasıyla yazın 3-4 aylık nüfus 
hareketliliği ekonomik berekete yan-
sıyor. Kısacası, gelen yazlıkçıların kat-
kısıyla Keşan’ın ekonomisi de güneş 
açıyor.

felsefe edindim.felsefe edindim.



keşan Belediyesi olarak yaptığı-
nız çalışmalardan bahseder misiniz?

Başkanlığa seçildiğim ilk yıl önce-
likle bir durum değerlendirmesi yap-
tık. Ve gördük ki Keşan’ın alt yapısı 
çok zayıf. Bununla beraber 2006-2008 
yılları arasında 155 kilometrelik kanal 
şebekesi oluşturduk. Daha sonra var 
olan borçlarımızı bitirmek için çalıştık. 
Tüm bu çalışmaların arasında alt yapı 
çalışmalarımıza da devam ettik ve as-
falt caddesine ihtiyacımız olduğunu 
fark ettik. Kendimize ait asfalt caddesi 
yaptık. Asfalt caddesini tamamladıktan 
sonra Trakya’da olmayan bir toptancı 
hali yaptık. Bu hal, helikopter inebile-
cek özellikte ve oldukça donanımlı. Hali 
bitirdikten sonra Trakya’nın güneyinde 
2. el otomobil alım satım merkezi olan 
bir yerin arazisini devraldık. Devraldığı-
mız yer de TOKİ’nin 688 konutluk eski 
bir projesi vardı ve 288 konutu yapıl-
mamıştı. Biz de kalan 288 konutun 
bitirilmesi için seferber olduk. Onun 
haricinde 532 konutluk Atakent 1 pro-
jesi başlattık. Bu projeye 2007’de baş-
ladık, 2009 yılında da bitirdik. şu anda 
şehrin atık su arıtma tesislerinin pro-
jelendirilmesi de bitti. Devlet su işleri 
protokolünde imzamızı attık. Protoko-
lü ilk imzalayan da biz olduk. Bunların 
dışında 2006 yılında Güney Katı Atık 
Birliği adında bir birlik kurduk ve bende 
Birlik Başkanı seçildim. Keşan İpsala, 
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enez ilçelerinin kırsal kesimlerinde katı atık problemini çözecek 
modern bir katı atık bertaraf tesisi kuracağız. Yer teslimi aşa-
masındayız ve çevre Bakanlığı’ndan 2 milyona yakın kredi hesa-
bımızda duruyor. Yakın zamanda kurulacak olan bu 3 tesis için 
Nisan ya da Mayıs ayında tek bir temel atma töreni yapacağız.

“MODerN Bİr PAZAr Yerİ YAPACAĞıZ”
Trakya’nın en büyük açık hava pazarı Keşan’da kuruluyor. 

Bu pazara, Yunanistan’dan günü birlik alışverişe, gezmeye ge-
len insan sayısı da oldukça fazla. Yalnız pazar yerimiz bir hayli 
eski. Burayı modern bir hale getirmek için projesini hazırladık. 
Dönem sonuna kadar da hayata geçirmeyi hedefliyoruz. fakat 
bu proje sadece Pazar yeri projesi olmayacak. İçerisinde bele-
diye hizmet binası, 36 bin metrelik kapalı otopark ve 450’ye 
yakın dükkân yer alacak. Bunların dışında imar planlarımızı 
yeniden düzenleme çalışmalarımız var. çünkü elimizde bulu-
nan planlar 1984 yılında yapılmış. Yani planların üzerinden 28 
yıl geçmiş ve bu planlar artık bünyemize uymuyor. Bu sebeple 
planları yeniden düzenleme arifesindeyiz.

“AMATör SPOr KUlüPlerİNe DeSTeK 
VerİYOrUZ”

keşan’da spor alanında ne gibi çalışmalarınız var?

2009 yılında Keşan Atatürk Stadı’nı Kaymakamlık’tan 
devraldık.  Stadın arkasında bir toprak saha vardı, onu dü-
zenledik ve şu anda resmi müsabaka oynanır durumda. Yine 
Keşan Anadolu lisesi’nin yanına bir semt sahası yaptık. Bu-
nun dışında ilçede dezavantajlı durumda olan amatör spor 
kulüplerine maddi ve manevi anlamda destek veriyoruz.

peki,  turizme yönelik çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Saros Körfezi’nde belediyemize bağlı iki mücavir alanımız 
var. Yaz mevsiminde bu iki yerleşim yeri Keşan nüfusu kadar 
insanı barındırıyor. Burası için yaptığımız tanıtımlarla her ge-
çen yıl tatile gelen insan sayısında çok ciddi artış gözlemliyo-
ruz. 2012 yazında yelken ve dalış kursları vermeyi planlıyoruz. 
önümüzdeki yaz, su sporları ağırlıklı bir yaz yaşayacağız. 

Belediyelerimiz
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Birlik’ten Haberler

Marmara 
Belediyeler 
Birliği (MBB) 
Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Recep 
Bozlağan ve 
beraberindeki 
MBB heyeti, 
çalışma toplantısı 
yapmak üzere 
Türk Dünyası 
Belediyeler 
Birliği’ne (TDBB) 
ziyarette bulundu.

MBB Ve TDBB DOSTlUĞU 

Marmara Belediyeler Bir-
liği Heyeti, 3. Olağan 

Genel Kurulu’nu gerçekleş-
tiren ve Birlik Başkanlığı’na 
Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosma-
noğlu seçilen Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği’ni ziya-
ret etti. Sıcak bir ortamda 
gerçekleşen görüşmeye her 
iki kurumun da birim yö-
neticileri katılarak bilgi ve 
deneyim paylaşırken, ortak 
çalışma alanlarını artırma 
konusunda görüş birliğine 
varıldı.

“KUrUMlArıN 
HAYırlı İşlerDe 
YArışMASı BAşArı 
GeTİrİr”

Başta Avrasya Yerel Yö-
netimler Kongresi olmak 
üzere çok önemli işbirlikleri 
yaptıklarını ve ortak orga-
nizasyonların sayısını artır-
mak istediklerini dile getiren 
TDBB Genel Sekreteri Mus-
tafa Başkurt, “Marmara Be-

lediyeler Birliği’nin Avrasya Kongresi’ne yaptığı katkı çok büyük. MBB 
ile işbirliği yapmaktan ve aynı hizmet kulvarında yarışmaktan gurur du-
yuyoruz. Kurumların hayırlı işlerde yarışmaları hizmet açısından daha 
başarılı sonuçlar getirir. Yalnızca yöneticiler arasında değil, personel 
arasında da diyalog geliştirerek işbirliğini artıracağız. Birliğimizin üyesi 
olan ve 1975 yılında kurulan Marmara Belediyeler Birliği’nin tecrübe, 
bilgi ve birikiminden daha fazla yararlanmak istiyoruz” dedi.

“HeDefİMİZ Yerel DeMOKrASİYİ GelİşTİrMeK”

Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. recep Bozlağan 
ise, “Ortak çalışma yürütme konusunda Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
yönetimi ile aynı düşüncedeyiz. Zaman zaman birlikte hareket ederek, 
yerel yönetimlerin gelişimine katkı sağlayacağız. Hepimizin gayesi ‘siya-
si parti ayırımı yapmaksızın, yerel yönetimlerin çıtasını yükseltmek ve 
yerel demokrasiyi geliştirmek’ olmalıdır” dedi.
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Marmara Beledi-
yeler Birliği tara-
fından elektrik, su 
ve doğalgaz sek-
töründe faaliyet 

gösteren katılım-
cıların iştirakiyle 

yeni nesil sayaç 
okuma sempozyu-

mu düzenlendi.

YeNİ NeSİl SAYAç OKUMA SeMPOZYUMU 

Marmara Belediyeler Birliği ta-
rafından fatih Ali emiri Kül-

tür Merkezi’nde “Yeni Nesil Sayaç 
Okuma” sempozyumu gerçekleşti-
rildi. 315 Belediye, 16 Büyükşehir 
Belediyesi, 21 elektrik Dağıtım şe-
bekesi, 55 Gaz Dağıtım şebekesi, 
57 özel firma, Tedaş Genel Mü-
dürlüğü, TrSayaç Dergisi, Gazbir 
ve ölçübir Derneklerinin katılımıyla 
ülke çapında ilk kez gerçekleştiri-
len sempozyumda, sektörün önde 
gelen projeleri tanıtılıp, bugün uy-
gulanan ve gelecekte var olacak 
sistemler hakkında bilgi verildi.

“MODerN TeKNOlOJİlerİ TAKİP eDİYOrUZ”
Marmara Belediyeler Birliği’nin öncülüğünde Turkcell ve ınter-
mec firmalarının sponsorluğunu yaptığı sempozyumun açılış 
konuşmasını yapan Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekrete-
ri Prof. Dr. recep Bozlağan, “Belediyecilikte yeni teknolojilerin 
kullanımını destekleyip, yerel yönetimler ve belediyeler arasın-
da işbirliği ve dayanışmayı geliştirerek çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Katılımcı ve modern teknolojileri takip eden bir yerel 
yönetim anlayışının yerleşerek yaygınlaşması amacıyla bu tarz 
organizasyonlara büyük önem veriyoruz” dedi.

İSKİ, TeCrüBe Ve DeNeYİMlerİNİ PAYlAşTı
TeDAş, İSKİ, TrSayaç ve Gazbir adına da konuşmalar yapılırken, 
İSKİ, sektörde uluslararası ödüllü Sayaç Okuma Projelerini, Abo-
ne Adres Sistemleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri entegrasyonları 
konularındaki deneyimlerini, akademisyenler ve Bilgi Teknoloji-

leri yöneticileriyle birlikte katılımcılarla 
paylaştı.

TUrKCell Ve ıNTerMeC 
BİlGİleNDİrMe YAPTı

Programın sponsorlarından Turkcell, 
sektörün geleceği olan Akıllı Sayaçların, 
uzaktan okunmasının operasyonel ve-
rimliliğe etkilerini ve enerji yönetiminde 
mobil teknolojilerin sağlayacağı faydala-
rı anlatan kapsamlı bir sunum yaparken, 
programın diğer bir sponsoru ıntermec 
Türkiye ise, sayaç okuma sektöründeki 
ürün yelpazesi ve Türkiye’de gerçekleş-
tirdikleri projeler hakkında bilgi verecek.

Birlik’ten Haberler
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Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı ta-
rafından desteklenen 

“3. Ulusal Enerji 
Verimliliği Foru-
mu” na MBB’de 

destek verdi.

“eNerJİ OKUllArı KUrUlMAlı”

Ulusal enerji Verimliliği foru-
mu’nda Birlik adına bir 

sunum yapan çevre Yönetim 
Merkezi Direktörü Aynur Acar, Termik Santrallerin durumundan 
HeS’lere, Güneş enerjisinin öneminden tüm Alternatif enerjilere 

detaylıca değindi.  Acar sunumunda, saha 
birikimlerini ve gözlemlerini paylaşırken; 
enerji verimliliğinin vatandaşlara daha 
iyi anlatılması için enerji Okullarının 
kurulması gerektiğini söyledi.

İSTANBUl KAlKıNMA AJANSı BİlGİleNDİrDİ

İstanbul’da bulunan bele-
diyelerin ve diğer potansi-

yel yararlanıcıların İstanbul 
Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) 
2012 yılı Mali Destek Prog-
ramları kapsamındaki proje 
teklif çağrıları hakkında bil-
gilendirilmeleri ve sağlanan 
fonlardan azami düzeyde 
faydalanabilmeleri için etkin-
lik düzenlendi. etkinlikte İs-
tanbul Kalkınma Ajansı Prog-
ram Yönetim Birimi Başkanı 
Süleyman Bayezit ve İSTKA 
Program Uzmanları Barlas 
Selçuk ve Betül Kasar tara-

fından ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. MBB’nin İstanbul’daki üye belediye-
lerinin, İstanbul Milli eğitim Müdürlüğü, İeTT, İstanbul İl özel İdaresi ve 
çeşitli dernek, vakıf ve İBB iştiraklerinin temsilcilerinin yoğun katılımıyla 
gerçekleşen toplantı İstanbul Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi 
Başkanı Süleyman Bayezit’in konuşmasıyla başladı. Bayezit; İstanbul’un 
“kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyan; yüksek katma değer üreten 
ekonomik faaliyetleri tercih eden; yaşanabilir ve yaşam kalitesini sürek-
li yükselten kent: İstanbul” olarak tanımlanan vizyonuna paralel olarak 
İSTKA’nın 2012 yılı Mali Destek Programlarının hazırlandığı ve öncelikle-
rin bu doğrultuda şekillendiğini söyledi.  

KüreSel TUrİZM MerKeZİ
Bu kapsamda, Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı 

ile turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm mer-
kezleri ile rekabet edecek nitelikte bir cazibe merkezi haline getirilmesine 
katkıda bulunulması amaçlanıyor.

İstanbul Kalkın-
ma Ajansı, 2012 
yılı Mali Destek 
Programlarını 
belediyelere ta-
nıtmak ve proje 
sunmaya teşvik 
etmek amacıyla 
MBB’nin ev sa-
hipliğinde bir top-
lantı düzenledi. 
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Birlik’ten Haberler

Küçükçekmece 
Belediyesi’nin 

Marmara Beledi-
yeler Birliği’nin 

desteğiyle yaptığı 
“Küçükçekmece 
Perakende Balık 

Pazarı’nda AB 
Standartlarının Uy-
gulanması” projesi 

hayata geçti.

KüçüKçeKMeCe’De BAlıK PAZArı HeYeCANı

Her ay düzenli 
olarak gerçek-
leştirdikleri 
toplantılarda 
bir araya gelen 
basın danış-
manları, ortak 
sorunlara çözüm 
bulmak ve dene-
yim paylaşmak 
amacıyla Basın 
Danışmanları 
Platformu’nu 
kurdu. 

“BASıN DANışMANlArı PlATfOrMU” KUrUlDU

Türkiye genelinde yapılan 400 başvuru arasından ilk 24’e 
girerek AB fonundan 145 bin euro hibe kazanan Küçükçek-

mece Belediyesi, AB standartlarında hazırladığı balık pazarının 
açılış törenini geçekleştirdi. Açılış öncesi Cennet Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde düzenlenen “Balıkçılık Politikaları Toplantısı’na 
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci egemen Bağış, İstanbul 
Vali Yardımcısı Kazım Tekin, Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Aziz Yeniay ve Marmara Belediyeler Birliği temsilcileri ile proto-
kol üyeleri katıldı.

“BAlıKçılArıMıZı TeK 
MerKeZDe TOPlADıK”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz 
Yeniay, bu önemli projeyi hayata geçir-
menin mutluluğunu paylaşarak, “Balık 
tüketiminin sağlıklı bir şekilde yapılması 
için bu projeyi başlattık. Balıkçılarımızı 
bir merkezde topladık” dedi.

Marmara Belediyeler 
Birliği’nin 2009 yılında 

başlattığı basın danışmanları 
toplantıları istikrarlı bir şekil-
de devam ediyor. İstanbul İlçe 
Belediyeleri Basın Danışman-
ları MBB’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirdikleri toplantıda 

Basın Danışmanları Platformu’nu 
kurdu. Nitelikli ve etkili iletişim 
için tecrübe paylaşımını önemli 
gören basın danışmanları bun-
dan sonra da düzenli olarak her 
ay toplantılarını gerçekleştirecek.

BAşKAN, OYBİrlİĞİYle 
ABDUllAH ArıDOrU

Platform Başkanlığına Bağcılar 
Belediyesi Basın Danışmanı Abdullah Arıdoru 
seçilirken, başkan yardımcılıklarına Zeytinbur-
nu Belediyesi Basın Danışmanı İsmail Uluhan, 
Kadıköy Belediyesi Basın Danışmanı Arife 
Avcu ve Marmara Belediyeler Birliği Basın Da-
nışmanı fatih Sanlav seçildi. Platformun Genel 
Sekreterliğine Beykoz Belediyesi Basın Danış-
manı Abdurrahman Cüneyd fidancı seçildi.
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Marmara Belediyeler 
Birliği’nin eyüp’te dü-

zenlediği eğitimler “Doğru 
İletişim ve Düzgün Türkçe” 
konulu seminerle devam 
ediyor. Tanınmış spikerler-
den Sevinç Satıroğlu’nun 

sunumuyla gerçekleşen 
seminerde “Dilini doğru 
ve etkileyici kullanma”, 
“Kendini doğru ifade 
edebilme”, “Topluluk 
önünde konuşurken he-
yecanlanma”, “Akıldan 
geçenleri yeteri kadar 
ifade edememe” ve “Ses 
titremesi” konuları, uy-

gulamalı olarak katılımcılara aktarıldı. eyüp 
Belediyesi’nin farklı birimlerinden toplam 
70 personelin katıldığı eğitim programında Satıroğlu, “Konuşurken vur-
gulamalar, tonlamalar oldukça önemli. Doğru nefes almak ve diyaframı 
kullanmak konuşmanın etkinliğini artıracaktır. özellikle ‘e’ harfinin açık 
veya kapalı okunuşu oldukça önemlidir. Türkçe dil kurallarını da iyi bil-
memiz gerekir” şeklinde konuştu.

Başta akademik 
çevreler ve yerel 
yönetimler olmak 
üzere, kamuoyun-
da Türkiye’nin 
en ciddi yerel 
yönetimler ödülü 
olarak kabul edi-
len Marmara Be-
lediyeler Birliği 
Örnek Belediyeci-
lik Projeleri Ya-
rışması için süreç 
başladı.

MBB’NİN BüYüK YArışı BAşlıYOr

eYüP’Te DOĞrU İleTİşİM TArTışılDı

Marmara Belediyeler 
Birliği tarafından ge-

leneksel hale getirilen ve 
Türkiye’nin en ciddi yerel 
yönetimler ödülü olarak ka-
bul edilen örnek Belediye-
cilik Projeleri Yarışması’nın 
kayıtları başladı. 234 üye 
belediyesi bulunan Marmara 
Belediyeler Birliği’nin, üye 
belediyelerine yönelik olarak 
5. kez düzenlediği yarışma-
ya, geçen yıl 404 proje ka-
tılmış, 39 proje ödüle layık 
görülmüştü.

YArışMA, 6 AYrı KATeGOrİDe 
DüZeNleNİYOr

Belediyelerin, başarılı projeleriyle ya-
rıştığı organizasyon; “Kurumsal Gelişim 
Projeleri”, “çevre ve Altyapı Projeleri”, 
“Sosyo-ekonomik ve Kültürel Projeler”, 
“Yapı İşleri, Mimarî Projeler ve Ulaşım Hizmetleri”, “AB ve Uluslararası 
İlişkiler” ve de “Basın Yayın Tanıtım” çalışmaları olmak üzere altı ayrı 
kategoride düzenleniyor. Proje yarışmasının bilim kurulu (jüri üyeleri), 
akademik anlamda Türkiye’nin en iyi uygulamacı ve teorisyenlerinden 
oluşurken, Bilim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. rafet Bozdoğan ve Prof. 
Dr. Mikdat Kadıoğlu yapıyor. Yarışmaya, Marmara Bölgesi’ndeki bütün 
büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve belediyelere bağlı kuruluşlar 
ile iştirakleri katılıyor. 

Marmara Beledi-
yeler Birliği ta-
rafından Eyüp’te 
gerçekleşen eğitim 
programları “Doğ-
ru İletişim ve Düz-
gün Türkçe” semi-
neriyle sürdürüldü.
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Marmara Belediye-
ler Birliği’nin ön-

cülüğünde kurulan 
Özel Kalem Mü-

dürleri Platformu, 
Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde 25. kez 

buluştu.

öZel KAleM MüDürlerİ KOCAelİ’NDeYDİ

Kurumlar arasında işbirliği ge-
liştirmek ve deneyim paylaş-

mak amacıyla Birlik üyesi beledi-
yelerin birim yöneticilerini ve ilgili 
personelini bir araya getirmeyi 
sürdüren Marmara Belediyeler 
Birliği, özel Kalem Müdürlerini ve 
personelini bir araya getirdi. özel 
Kalem Müdürleri Platformu’nun 
da desteğiyle Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen buluşma, yoğun 
katılımla gerçekleşti.

“BU TOPlANTılAr, BİlGİ 
PAYlAşıMı İçİN çOK 
öNeMlİ”

Türkiye’nin dört bir yanındaki büyük-
şehir, il, ilçe ve belde belediyelerin-
de görevli özel Kalem Müdürleri ve 
Yönetici Asistanları Marmara Bölge 
Toplantısında mesleki deneyim ve bi-
rikimler paylaşılırken, Kocaeli’nin ta-
rihi mekanları da dolaşıldı. Namazgah 
şehitliği, Nikomedia şehir Surları, 
Orhan Camii, Süleymanpaşa Hamamı, 

Sırrı Paşa Konağı, Kapanca 
Sokak, Kasrı Hümayun, Saat 
Kulesi, Gar Binası gibi tarihi 
yerleri de dolaştı ve buralar-
la ilgili bilgi aldı. Gün boyu 
yoğun bir biçimde geçen in-
celeme gezisinin ardından bir 
değerlendirme yapan Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi özel 
Kalem Müdürü Arif Usta, 
“Bu toplantılar, özel kalem 
müdürlerinin ve özel kalem-
lerde görev alan personelin 
hem birbirlerini tanımaları, 
hem de bilgi ve deneyimlerini 
paylaşmaları açısından büyük 
önem taşıyor” diye konuştu.


