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Birliğimizin değerli üyeleri,
29 Mart 2009 tarihinde belediyelerimiz için bir dönem sona ererken, yeni bir dönem başlayacak. Belediye 

başkan ve meclis üyelerimizden bir kısmı yeniden görev alırken, bir kısmı da hayatına başka bir biçimde 
devam edecek. Biz yerel yöneticiler için bu bir demokratik yarış olduğu kadar aynı zamanda bir nöbet değişi-
midir. Yerel yönetimlerin, özellikle kent yönetimi olan belediyelerin demokrasinin beşiği olduğunu, halkın oyu 
ile gelip, halkın oyu ile gidildiğini hiç akıldan çıkarmamalıyız. Bir önemli hususu daha akıldan çıkarmamalıyız. 
O da belediyelerin ve yerel yönetimlerin aynı zamanda bir siyaset okulu olmasıdır. Belediyelerde seçimle 
göreve gelen belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz, edindikleri yönetim ve siyaset tecrübelerinden, 
diğer alanlarda da ülkemize hizmet ederken yararlanacaklar.

29 Mart 2009 yerel seçimleri sonrasında, yeniden seçilen belediye başkanlarımızla birlikte, yeni seçilen 
belediye başkanlarımız da görev alacaklar. Deneyimlerimize dayanarak, yeni seçilen başkanlarımıza bazı 
önerilerimiz olacak.

Yeni seçilen bir başkan olarak göreve nasıl başlayacaksınız? 29 Mart’ta seçildiniz ve hizmet etmenin tam 
zamanı diye düşünüyorsunuz. Ancak, göreve başlamanızın hemen sonrasındaki ilk günler, en kritik günler-
dir. Seçim öncesi başkan adayı olarak sorunlardan yakınmak, yapılanları ya da yapılmayanları eleştirmek 
herkes için kolaydır. Seçildiğinizde, artık yönetimin bir parçasısınız ve gelecek 5 yıl için beldenin ve beledi-
yenin önderisinizdir. Sürekli öğrenmeyi ve kendinizi geliştirmeyi rehber ilke edinin.

Önünüze gelen konular hakkında, yeteri kadar bilgilenmeden harekete geçmeyiniz. Halk kesimlerinin kendi 
önyargıları olabilir. Fakat yeni seçilen bir başkan, halkın önyargılarını kamusal kararlar haline dönüştürürken, 
dikkatli olmak zorundadır. Sadece seçilmiş bir başkan olmanızdan dolayı, bütün sorulara cevap vermeniz 
ya da bütün sorunlara kısa zamanda çözüm bulmanız beklenemez. Hizmet için gerekli olanı, sorunların 
çözümünü bilen insanlara sormak suretiyle öğrenebileceğinizi unutmayınız. Gelen bilgileri, sürekli olarak, 
belediyeciliğin temel değerleri ile test ediniz.

Yeni seçilen bir başkan olarak, belediyenizin hukuki ve idari kurallarını bilmelisiniz, bu da bilgilenmenin ay-
rılmaz parçalarından birisidir. Başkanı olduğunuz belediyenin organizasyon şemasını, yönetmeliklerini, plan 
ve programlarını bilmek durumundasınız. Kuralları iyi bilmezseniz, iyi yönetemezsiniz. Yerel yöneticiler halkı 
temsil etmek ve ona hizmet etmek için seçilir. Aslolan halka hizmettir.

Demokrasimizin güçlenmesi, kentlerimizin planlı ve sağlıklı gelişmesi, kalkınmamızın yerele yaygınlaşma-
sı, katılımcı ve demokratik bir yerel yönetim için büyük önem taşıyor. 29 Mart 2009 yerel yönetim seçimleri-
mizin, yeniden aday olan veya yeni aday olan yerel yöneticilerimize ve ülkemize başarılar getirmesini diliyor, 
saygılar sunuyorum.

BELEDİYELERİMİZ 
İÇİN YENİ 
BİR DÖNEM 
BAŞLARKEN…

Kadir TOPBAŞ
Birlik Başkanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Başkandan
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MARMARA’DAN

BİRLİKTEN HABERLER

KİTAPLIK

MBB Üyesi Belediyelerden                                                                                                                        
Son Haberler 

Büyük Kentleri Yönetebilir Kılmak 

Belediyelerin Yöneticilerinin    
Özlük Haklarının İyileştirilmesi

Zeytinburnu      
 

Ocak Ayı İçinde MBB     
Ne Gibi Faaliyetlere İmza Attı?

Kentlerin yüzü, insanların ruhudur…
Masmavi denizi, yemyeşil tepelerinden, belki bir bahar günü İstanbul’a 

bakmış Nedim… Şair aşkla şöyle demiş; 
Bu şehr-i sitanbul ki bi-misl ü behâdır
Bir sengine yekpâre acem mülkü fedâdır
Aynı şehre bakan bir şarkıcı da “Neden geldim İstanbul’a” diye dert yan-

mış. Neden ikisi de aynı kentte aynı şeyi görmemiş? Çünkü ikisinin de baktı-
ğı farklıymış. Birisi 18. yüzyılın İstanbul’unu, diğeri ise 1980’lerin İstanbul’unu 
seyrediyormuş.

İlk sözü söyleyen şair Nedim, İstanbul’un küçük, sakin, estetik olduğu yıllar-
da yaşamış ve o zamanın havasını solumuş. Diğerini söyleyen şarkıcının geldi-
ği İstanbul ise keşmekeş, karışık, havası kirli, çöpleri toplanmayan bir kentmiş. 
İki yüzyıllık bu fark, aynı kentte yaşayan iki farklı kişinin duygu dünyasına da 
yansımış. Kentler aslında orada yaşayan toplumun ruhunu yansıtırlar. Evinizin 
önü çamur deryası ise, fabrika atıklarının içerisinde yaşıyorsanız, deniziniz kirli 
ise, temiz bir hava soluyamıyorsanız, nehirlerinizde balıklar yerine civa yüzü-
yorsa, yaşamı nasıl güzel bulabilirsiniz? İçiniz kapkarayken, nasıl gül bahçele-
rinden bahsedebilirsiniz? Zeytinburnu bu duruma en güzel örneklerden birisini 
oluşturuyor. Bu sayımızın kapak konusu olan Zeytinburnu, 70 ve 80’li yıllar 
dram filmlerine dekorluk etmiş bir gecekondu kentiymiş. Çünkü şehir, çarpık 
yapılaşmanın altında ezilmiş adeta. Düşünün, Türkiye’nin ilk gecekondusu da 
Zeytinburnu’nda ortaya çıkmış, gecekondu ile ilgili kanun maddesi de Zeytin-
burnu nedeniyle kaleme alınmış. Ama aynı kentte bugün baktığınızda artık onu 
tanıyamıyorsunuz. 80’li yılların gecekondu kenti, 2000’li yıllarda İstanbul’un 
önemli ve de iddialı bir gelişme ve dönüşüm süreci yaşamış. 

Bu başarılı çalışmalarda büyük pay sahibi olan Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Murat Aydın’ı bu sayıda kapağımıza taşıdık. Kent ve yaşam sayfa-
larımızda, bu kentimizin tarihsel birikimine uygun bir şekilde yeniden nasıl bi-
çimlendiğine yer verdik. Kentlerin ihtiyaçları onlara yeni statüler kazandırıyor. 
Bundan 25 yıl önce İstanbul’un artık mevcut kanunlarla yönetilmesinin zorluğu 
görülmüş ve Büyükşehir Belediyeciliği yasası yürürlüğe girmiş. Biz de Dosya 
konumuzu buna ayırdık ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ömer Dinçer’e 
25 yıl sonra büyükşehirlerimizi sorduk ve kendisinden kapsamlı ve doyurucu 
bilgiler edindik. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Eryılmaz’ın 
kalemi ile ‘Büyük Kentleri Yönetebilir Kılmak’ başlıklı yazısı ile konuya açıklık 
kazandırmaktadır.

Bilindiği üzere yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı. Seçimi, halka kendi-
ni iyi anlatabilen başkan adaylarının kazanma şansı daha yüksek görünüyor. 
Halkla ilişkilerin önemine dikkat çekerek bu sayımızdaki söyleşi sayfamızda, 
başkan adaylarını bu konuda aydınlatmayı kendimize görev saydık. Ulusla-
rarası alanda tanınmış bir iletişimci olan Ceyda Aydede ile söyleştik. Kendi-
sinin görüşlerinden yararlanmanın adaylar için faydalı ve ufuk açıcı olacağını 
umuyoruz. Kent estetiği sayfamızda İstanbul ve Bursa estetiğinden sonra sözü 
Edirne’ye verdik. İstanbul Üniversitesi Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti 
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tarım Ertuğ, bize Edirne estetiğinin 
perdesini araladı.

Seçimlerde halkın teveccühünü ve güvenini kazanacak adayların, kimlikli 
kentlere hizmet etmesi dileklerimizle, okuyucularımıza keyifli okumalar diyoruz. 

Dergide yayınlanan yazılardaki 
görüş ve önerilerden yazarları 

sorumludur.
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Prof. Dr. Musa  Eken 
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Münevver Öztürk,

1. Stratejik Plan ve 
Performans Programı, 
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Plan ve Performans 

programı deneyiminin 
yerel yönetimlerle 

paylaşılması. 
3. Belediyelerde Faaliyet 
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Haberler

İS
TA
N
B
U
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İstanbul halkının 
oyları ile 
seçilen “Fatih” 
yolcu vapuru 
ve Yenikapı- 
Yalova hattında 
çalışacak 
“Kanuni Sultan 
Süleyman ve 
Yavuz Sultan 
Selim” hızlı 
feribotları 
törenle hizmete 
girdi.

MODERN GEMİLER 
HİZMETE GİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
şirketlerinden İDO, 3 yeni gemiyi 

Sirkeci’de Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen tö-
renle hizmete soktu. İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
ev sahipliği yaptığı törene Devlet Baka-
nı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Ya-
zıcı, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış, Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım, Devlet Bakanı Murat Başes-
gioğlu, İstanbul milletvekilleri, ilçe ve 
belde belediye başkanları, Büyükşehir 
Belediyesi bürokratları ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Başbakan Erdoğan: “Dünya İs-
tanbul’dan çok şey öğrenecek…”

Törende konuşan Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, İstanbul’un ulaşım ağı-
na önemli bir ilavede bulunduklarını be-
lirterek, şehrin yapılan yatırımlarla Avru-
pa başkenti olduğunu, şimdi ise dünya 
başkenti olmaya hazırlandığını söyledi. 
İstanbul’un, Türkiye’nin özü, özeti oldu-
ğunu ifade etti. İstanbul’un kültür baş-
kenti ve Türkiye’nin ekonomik merkezi 
olmasının yanı sıra, Avrupa’nın da saygın 

bir merkezi olmaya doğru 
yürüdüğünü vurgulayan 
Erdoğan,  bu anlayışla 
hizmete devam ettiklerini 

dile getirerek, şunları kaydetti; “İstanbul’da tek seslilik yok, çok 
seslilik var. İstanbul’un fiziki yapısında da çok görüntülülük var. 
İşte bunu anlamak, bunu yaşamak, bunu görmek isteyenleri 
davet ediyorum. İstanbul’a gelsinler. Bir tarafta Asya var, bir 
tarafta Avrupa var. Dünyada iki kıtayı böyle bir arada aynı anda 
görmek herkese nasip değil, ama bize nasip oldu. Biz bunu 
aynı anda yaşıyoruz.” 

“Hedefimiz deniz taşımacılığını %10’a çıkarmak…”

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş da Marmara ve Boğaz’ın gözbebeği İDO’ya 
2’si hızlı feribot olmak üzere 3 yeni gemi daha kazandırma-
nın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Yenikapı-Yalova 
Hattı’nda çalışacak Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sul-
tan Selim 2 Hızlı Feribotları ile ‘Haydi İstanbul Vapurunu 
Seç’ kampanyası kapsamında İstanbul halkının oyları ile 
seçtiği Fatih Vapuru’nu hizmete alıyoruz. Bu vapurlar İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz yeni 
ulaşım vizyonumuzun bir göstergesidir. Çalışmalarımızla 
İstanbul’da deniz ulaşımını ileriye taşıdık. Yolcu sayısında 
ve kârlılıkta her yıl yeni rekorlara imza atıyoruz. Yeni vapur ve 
gemilerle filomuzu büyütüyoruz. Ayrıca yılların yıpratıcı etki-
siyle kullanılamaz hale gelen vapurlarımızı bakıma alıyor ve 
yeniliyoruz. Böylece bu gemilerin ömrünü uzatıyoruz. Bun-
dan başka tüm iskelelerimizi de yenileyerek yarınlara hazır 
hale getirdik. İstanbul kentiçi ulaşımında deniz ulaşımının 
payını artırmayı hedefliyoruz. Halkımıza denizyolunu tercih 
etmelerini tavsiye ediyoruz. ‘Önceliğiniz köprü değil, deniz 
yolu olsun’ diyoruz.” diye konuştu.
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BAKIRKÖY’DE ATATÜRK SPOR 
VE YAŞAM KÖYÜ AÇILDI

Bakırköy’de, Türkiye’nin en büyük 
spor komplekslerinden birisi ol-

duğu iddia edilen, Atatürk Spor ve 
Yaşam Köyü, yenilenerek hizmete 
açıldı. 52 bin m2 alan üzerine kurulu 
Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde çim 
futbol sahası, suni çim futbol sahası, 
2 halı futbol sahası, 4 tenis kortu, ka-
palı yüzme havuzu, engelliler rehabili-
tasyon havuzu, sahne sanatlarının da 
sergilenebileceği  spor salonu, engel-
liler fizik tedavi salonu, engelliler ant-
renman salonu, kütüphane ve internet 
birimi, çocuk odası, resim atölyeleri, 
sinema atölyeleri, görme engelliler 

sesli kütüphanesi, sosyal tesisler, Türk Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı (TEGV) Eğitim Parkı, TEGV’nin  kullandığı tenis kortu, 
açık basketbol sahası ve açık voleybol sahası bulunuyor.

Ayrıca kompleks içerisinde engelliler rehabilitasyon ha-
vuzu da bulunuyor. Bedensel engelliler için yapılan havuzda 
su terapisi için jakuzi, engellilerin havuza rahat girebilecek-
leri platform asansörü, sahanlık ve havuz asansöründen 
oluşan dünyanın en yeni sistemi mevcut. Engelliler burada, 
havuzda fizyoterapist eşliğinde hekimlerin verdikleri egzer-
siz programı uygulayabilecek. Görme engelliler de kütüp-
hanede  inceleme ve araştırma yapabilecekler ve internet 
sesli kütüphanesinden kitap okuyabilecekler. Öte yandan 
kompleks içerisinde yer alan 25 metre uzunluğunda, 140 cm 
derinliğinde ve 300 seyirci kapasiteli havuzdan halk, okullar 
ve kulüpler de yararlanabilecek

Bakırköy’de 52 bin 
metre kare alan 

üzerine kurulu Ata-
türk Spor ve Yaşam 
Köyü hizmete açıl-
dı. Halı saha, tenis 

kortu gibi birçok 
tesisin bulunduğu 
komplekste engel-
liler için de terapi 

havuzu mevcut.

Haberler
B
AK
IR
KÖ
Y

B
EY
KO
Z BEYKOZ BELEDİYESİ’NDEN 

TÜP BEBEK SEMİNERİ 

Beykoz Belediyesi çocuk sahibi olamayan-
lar için tüp bebek bilgilendirme seminer-

leri başlattı. Ferticenter İstanbul Tüp Bebek 
Merkezi işbirliğiyle düzenlenen “Tüp Bebek” 
konulu programda uzman doktorlar vatan-
daşları bilgilendiriyor. Geçtiğimiz günlerde 
Belediye binasında gerçekleştirilen etkinlikte, 

Dr. Celaleddin Örnek ve Embriyolog Seda Yılmaz tüp bebek tekniğinin 
kimlere, nasıl uygulandığı ve başarı oranı hakkında bilgiler verdi. Güncel 
tedavi teknikleri sayesinde günümüzde  tüp bebek yönteminde %40 ora-
nında başarının yakalandığını söyleyen Dr. Celaleddin Örnek, ülkemizde-
ki merkezlerin de dünya standartlarında hizmet verildiğini söyledi. 

Bebek sahibi olmak 
isteyen çiftleri bil-
gilendirmek ama-
cıyla Beykoz’da 
düzenlenen se-
minerde uzman 
hekimler, tüp be-
bek yöntemindeki 
gelişmeleri ve son 
tedavi tekniklerini 
anlattı, konuyla 
ilgili merak edilen-
leri yanıtladı.
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Sakarya’yı ziyaret 
eden Cumhur-
başkanı Abdullah 
Gül: “Hep beraber 
ülkemizi daha da 
ilerilere götürmek 
için, çocuklarımı-
za daha güzel bir 
Türkiye bırakmak 
için gece gündüz 
çalışmamız gereki-
yor. Farklılıkları-
mız sevgiye engel 
değildir” dedi.

SAKARYA BELEDİYESİ 
CUMHURBAŞKANI 

ABDULLAH GÜL’Ü AĞIRLADI

Bir dizi ziyarette bu-
lunmak amacıyla 30 

Ocak’ta Sakarya’ya gelen 
Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi’ni ziyaret etti. 
Belediye girişinde sevgi 
gösterileriyle karşılanan 
Abdullah Gül, vatandaş-
ların yoğun ilgisine yanla-
rına giderek karşılık verdi. 
Daha sonra vatandaşlara 
hitap eden Abdullah Gül, 
“Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı he-
pinize teşekkür ediyorum. Ben hayatımın 
bir kısmını Sakarya’da geçirdim. Şimdi bu 
güzel ilimizi Cumhurbaşkanı olarak ziya-
ret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. 
Hep beraber ülkemizi daha da ilerilere 
götürmek için, çocuklarımıza daha güzel 
bir Türkiye bırakmak için gece gündüz ça-
lışmamız gerekiyor. Farklılıklarımız olabilir 
fakat farklılıklarımız sevgiye engel değildir. 
Herkese sevgilerimi sunuyorum” dedi. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran’dan 

şehir hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Gül, Sakarya’nın 
her geçen gün geliştiğini belirterek, “Maalesef 1999 yılında 
Sakarya büyük bir felaket yaşamış ve şehir yerle bir olmuş-
tu. O büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı 
rahmetle ve minnetle anıyorum. O zamanlar bir taraftan acı-
lar yaşanıyor, bir taraftan da hayat devam ediyordu. Şehir 
kuruluyordu. Bütün kurumlarımızın desteği oldu. Fakat asıl 
görev belediyemize düşüyordu. Başkanımız bu büyük yü-
kün altına girdi. Bugünkü programımda Yenikent’i gezdim. 
Gayet modern bir kent ortaya çıkıyor. Emeği geçen herkesi 
kutluyorum” şeklinde konuştu.
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Bursalıların 
uzun süredir 
bekledikleri 

Merinos Park 
sonunda açıldı. 
Kentin merke-
zinde sağlıklı 

yaşam için spor 
yapan vatan-
daşlar, Meri-
nos Parkı’nı 

Bursa’ya kazan-
dıran Büyükşe-

hir Belediyesi’ne 
teşekkür etti. 

MERİNOS PROJESİ HAYATA GEÇTİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan Merinos Parkı, geçtiği-

miz günlerde açıldı. Yeşil alandan suni 
göle, yürüyüş yollarından spor alanları-
na, oyun parklarına ve bisiklet yollarına 
kadar pek çok sosyal alan içeren Meri-
nos Parkı’nda sadece Kongre Merkezi 
henüz tamamlanamadı. Bu alanının 

da yıl içerisinde bitirilmesi ile bir-
likte Bursa, ‘yeşil’ imajına yakışır 
çok fonksiyonlu bir bölge kazan-
mış olacak. Öte yandan Merinos 
Parkı vatandaşlar tarafından kulla-
nılmaya da başlandı. Kente nefes 
aldıran ve adeta Bursa’nın yeni ok-
sijen deposu haline gelen Merinos 
Parkı’nda oyun parkları çocukların, 
spor alanları da ebeveynlerin ilgi-
sini çekti. Kentin merkezinde zinde 
kalmak için spor yapan vatandaş-
lar, Merinos Parkı’nı Bursa’ya ka-
zandıran Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür etti. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin, “Büyük yü-
rüyüşler ilk adımla başlar” dedi.

Haberler

SÖĞÜT’E 
TÜRKATA ÜNİVERSİTESİ 

Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Söğüt Belediyesi’nin 
birlikte düzenlediği “Türkata Üniversitesi Proje Sunumu Toplantısı” Sö-

ğüt Kaymakamı Yakup Canbolat, ilçe protokolü, özel sektör temsilcileri, 
Türkata Vakfı mütevelli heyeti ve Söğütlü vatandaşınların yoğun katılımıyla 
gerçekleştirildi. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını Söğüt Bele-
diye Başkanı Halil Aydoğdu yaptı. Aydoğdu, Söğüt’ün artık makus talihini 
yenmesi gerektiğini belirterek bu üniversitenin kurulmasının Söğüt için çok 
önemli olduğunu vurguladı. Yıllar öncesinde Söğüt’ten demir yolu geçirile-
ceğini ama yer sahiplerinin yerlerini vermemesinden dolayı bunun gerçek-
leşmediğini söyleyen Aydoğdu, önümüze çıkan bu şansın kaçırılmaması 
için herkesin yardımcı olmasını istedi. Kuruluş ve Kurtuluşun Beşiği Söğüt’te 
böyle bir üniversite kuracak olmalarından dolayı Türkata Stratejik Araştır-
malar Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı M. Ziya Yılmazbilen ve mütevelli 
heyeti üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti. 
Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı M. Ziya 
Yılmazbilen, vakfın kurulmasından sonra üniversite kurulması için çalışma-
lara başlanıldığı sırada Belediye Başkanı Halil Aydoğdu’nun kendilerini ziya-
ret ederek “Madem böyle bir niyetiniz var, öyleyse bu üniversitenin Söğüt’te 
kurulması gerek.” sözlerinin ardından Söğüt’e geldiklerini, üniversitenin ku-
rulması için düşünülen arazide incelemeler yaptıklarını kaydetti. Osmanlı’nın 
ilk çadır kurduğu yerin şimdi Türkata Üniversitesi’nin temellerinin atılacağı 
yer olduğunu kaydeden Yılmazbilen, bu uğurda tüm Söğütlülerin destek 
vermesi gerektiğinin altını çizdi. 

Osmanlı’nın 
temellerinin 
atıldığı Söğüt 
sonunda hak 
ettiği değeri 
buluyor. 
Belediye’nin ve 
Türkata Stratejik 
Araştırmalar 
Eğitim ve 
Kültür Vakfı’nın 
ortak girişimi 
ile Türkata 
Üniversitesi 
kuruluyor. 
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Tekirdağ Bele-
diyesi Gençlik 
ve Spor Kulü-
bü tarafından, 

öğrencilerin ve 
tüm gençlerin 

yararlanabilmesi 
amacıyla Değir-

menaltı mahal-
lesinde Gençlik 
Merkezi açıldı. 

Açılışta konuşan 
Ahmet Aygün “5 

yılda ne kadar 
değiştiğini göre-

ceksiniz” dedi.

Belediye 
Çevre Koruma 
ve Kontrol 
Müdürlüğü 
tarafından 
oluşturulan 
Mobil Çevre 
Denetim Ekibi, 
Balıkesir’de hava 
kirliliğine karşı 
mücadelesini 
aralıksız 
sürdürüyor.

TEKİRDAĞ BELEDİYESİ 
GENÇLERİ UNUTMADI

HAVA KİRLİLİĞİ İLE 
TOPYEKÜN MÜCADELE

Gerçekleştirlen görkemli bir tö-
renle hizmete açılan Gençlik 

Merkezi açılışı öncesi Tekirdağ Be-
lediyesi Mehteranı ve halk oyunları 
ekibi birer gösteri yaptı. Açılış töre-
ninde konuşan Belediye Başkanı 
Ahmet Aygün, Tekirdağ Belediyesi 
olarak 5 yıldan beri gece gündüz ça-
lıştıklarını belirterek, “Tekirdağ’a bir 
de kendi gözlerinizle bakın. 5 yılda 
ne kadar değiştiğini göreceksiniz. 
Tekirdağ için yapacağımız daha çok 
iş var. Gençlik merkezimiz tüm hal-
kımıza hayırlı olsun” dedi. Tekirdağ 
Valisi Aydın Nezih Doğan, AK Parti 
Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Ak-
bulut ve Tekirdağ Belediyesi Gençlik 

ve Spor Kulübü Başkanı Aydın Dağ 
da birer konuşma yaparak merkezin 
tüm gençlere ve bölge halkına hayırlı 
olması temennisinde bulundular. Ko-
nuşmaların ardından kurdele kesile-
rek açılış gerçekleştirildi..

Ekim 2008 tarihinden itibaren 850 binayı denetleyerek, kurallara uyma-
yanlara idari yaptırım uygulayan Belediye, Mobil Çevre Denetim Ekibi ile 

duyarlı vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirerek her sokağı tek 
tek dolaşıyor. Bacalarından aşırı duman çıkan binalara yönelik denetimler 
yapıyor. Aşırı duman çıktığı tespit edilen binaların yetkililerinden, kullandıkları 
yakıta ait Fatura ile Ateşçi Ehliyet Belgesi ve Baca Temizlik Belgelerini ibraz 
etmeleri isteniyor. Bu gibi binalardan ayrıca, “baca gazı ölçüm” değerleri de 
isteniyor. Denetimler sırasında Çevre Kanunu, Isınmadan Kaynaklanan Hava 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Mahalli Çevre Kurulu Kararları gereğince, 
olması gereken belgeleri ibraz edemeyenler ile uyulması gereken kurallara 
uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılıyor.

 Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ayrıca yakıt satıcıla-
rını da denetliyor. Bu denetimlerde, satılan yakıtın sevk irsaliyesi veya faturası, 
işyeri ruhsatı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden alınan Katı Yakıt Satıcısı Kayıt 
Belgesi, Kontrol Belgesi, Uygunluk İzin Belgesi, Satış İzin Belgesi, kömürlerin il-
gili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığına dair analiz 
belgeleri ile kömür torbaları denetleniyor. Yakıt Satıcısı denetimlerinde, gerekli 
görüldüğü hallerde kömür numuneleri alınarak, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca 
yetkilendirilmiş veya akredite kurumlarda analizleri yaptırılıyor. Yasalarca belir-
lenen standartlara uygun olmayan kömür sattıkları belirlenen satıcılar hakkında 
da yasal işlemler uygulanıyor. Haklarında işlem yapılan yakıt satıcıları ayrıca, İl 
Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne de bildiriliyor.

B
AL
IK
ES
İR

TE
Kİ
R
D
AĞ



10 Birlik 2009/2

POŞET KULLANIMINDA  
YENİ DÖNEM

ÜMRANİYE BELEDİYESİ’NDEN 
SİNEMA ŞÖLENİ

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 
Çanakkale Belediyesi tarafın-

dan bastırılan ve Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı’nın üretim izni verdiği, gra-
nül (kanserojen) malzemeden  üre-
tilmeyen poşetleri tanıtarak, pazarcı 
esnafına dağıttı. 

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan 
tanıtım sırasında yaptığı konuş-
mada; “Tüketimdeki artışla doğru 
orantılı olarak kontrolsüzce yaygın-
laşan granül malzemeden üretilen 
naylon poşetlerin kullanımı, çevre 
ve insan sağlığına olumsuz yönde 
etkileri, hatta kanserojen madde 
içermeleri nedeniyle 06.10.2008 
tarihli Belediye Meclis kararı ile sı-
nırlandırılmıştır. Belediyemiz tara-
fından geliştirilmiş proje ile granül 
malzemeden yeniden değerlendiri-
lerek elde edilen, Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı’ndan üretim izni olmayan 
poşetlerin kullanımı bundan sonra 
söz konusu olmayacaktır. Bu proje-
yi hazırlarken bu meslek ile uğraşan 
poşet satıcıları, dağıtıcıları, esnaflar 
ve pazarcılar dernek başkanları ile 
görüşmeler yapılmış ve yapılan gö-

rüşmeler sonucunda kendilerinin de 
desteğiyle proje uygulamaya konul-
muştur. Üretim izni olan iyi kalitedeki 
poşetler hangi renkte olursa olsun 
ince ve kokusuzdur. Dokunulduğun-
da hışırtı çıkartır. Kalitesiz poşetler 
ise kalın dokulu ve pis kokuludur. Bu 
poşetler içlerine koyduğumuz gıda 
ve giyecek maddelerinin kötü kok-
masına ve sağlığımızı olumsuz etki-
leyecek etkenlerin ortaya çıkmasına 
neden olur. Başlatılmış olan proje 
çevrenin ve dolayısıyla yaşayanların 
bugünü ve yarınını ilgilendirdiğinden 
projenin hemşehrilerimiz tarafından 
sahiplenilmesi ve bu konuda duyar-
lılık gösterilmesi projenin sürdürüle-
bilirliği açısından büyük önem taşı-
maktadır.” dedi 

Ümraniye Belediyesi, her ay kültür merkezlerinde 
gösterime sunduğu filmlerle Ümraniyelilere si-

nema keyfi yaşatmaya devam ediyor. Gösterildikle-
ri tarihlerde ilgiyle izlenen birbirinden güzel filmleri 
sinemaseverlerle buluşturan Ümraniye Belediyesi, 
Şubat ayında da geleneğini bozmadı. Belediye, hâlâ 
Türkiye genelinde vizyonda olan ve büyük ilgi gö-
ren ‘Vali’yi ve adını uluslararası platformda başarıy-
la duyuran Semih Kaplanoğlu imzalı ‘Süt’ü, Şubat 
ayı boyunca kültür merkezlerinde sinemaseverlerin 
ilgisine sundu. Belediyece özel olarak belirlenen 

bilet fiyatları ise yetişkinler için 2, öğrenci ve çocuklar için 1 TL olacak.

Granül malzemeden 
imal edilmiş, 

Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı’ndan 

üretim izni  
olmayan poşetler 

insan sağlığını 
tehdit ettiği 

gerekçesiyle artık 
Çanakkale’de 

kullanılamayacak.

Ümraniye Beledi-
yesi, halen viz-
yonda gösterimle-
ri süren ‘Vali’ ve 
‘Süt’ isimli filmle-
ri Ümraniyeli 
sinemaseverlerle 
buluşturuyor. 2 
animasyon film 
ile birlikte toplam 
4 film, Şubat ayı 
boyunca göste-
rimde kaldı. 

Haberler
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Kocaeli’nde 105 
projenin açılışının 

yapıldığı 3. Açı-
lış Bayramı’nda 

konuşan Baş-
bakan Recep 

Tayyip Erdoğan: 
“Türkiye’nin 

gelişimine büyük 
katkı sağlayan 

Kocaeli’yi şanına 
yakışır bir şekilde 

geleceğe taşıya-
cağız. Kocaeli, 

Türkiye’nin parla-
yan yıldızı; Ko-

caeli, Türkiye’nin 
adeta kutup yıldızı 

oldu” dedi

BAŞBAKAN ERDOĞAN: 
KOCAELİ TÜRKİYE’NİN 
KUTUP YILDIZI OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 447 milyon TL’ye mal olan 105 projesinin 
açılışı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde 

yapıldı. 3. Açılış Bayramı adı verilen toplu açılış Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda 
gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nin 
Türkiye’nin gelişmesine çok büyük katkısı olduğunu söyledi. Kocaeli’yi dünya 

markası haline getirdiklerini söyleyen Başbakan Erdoğan, “Kocaeli’yi şanına yakışır bir şekilde geleceğe 
taşıyacağız. Kocaeli, Türkiye’nin parlayan yıldızı; Kocaeli, Türkiye’nin adeta kutup yıldızı oldu’’ dedi.

Sağanak yağışa rağmen açılış programına katılan binlerce Kocaeliliyi gösteren Başbakan Erdoğan, 
‘’Bu rahmet deryasının içinde burada bulunmanız bizi gururlandırıyor. Bu sizin sevdanızı, hizmetlerle 
nasıl bütünleştiğinizi gösteriyor. Kocaeli’nin tabii ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra sanayi ve ticaret şehri 
olması, bu kente ayrı bir önem yüklüyor. Biz de Kocaeli’yi önemsediğimizi, bu kenti daha bayındır bir 
hale getirerek gösteriyoruz. Her fırsatta Kocaeli’ye gelip sizinle kucaklaştık. Kocaeli’nin bize gösterdiği 
sevgiyi, vefayı, muhabbeti gördük. Bu benim Başbakan olarak Kocaeli’ye 17. gelişim. Kocaeli’yi dünya 
markası haline getiriyoruz. Kocaeli’yi şanına yakışır bir şekilde geleceğe taşıyacağız. Kocaeli’nin çehre-
sini değiştirdik, değiştirmeye devam ediyoruz. Kocaeli’de depremin yaralarını aşkla, sevdayla sardık’’ 
şeklinde konuştu. Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun kendisini mahcup etmediğini söyle-
yen Erdoğan, “Karaosmanoğlu kardeşim canla başla çalıştı, biz de yakından takip ettik, destek verdik. 
Kocaeli’de hizmet esaslı, insan odaklı bir belediyecilik var” dedi. 

Kocaeli’ye 3 Yeni Baraj Müjdesi 
Öte yandan Başbakan Erdoğan, Kocaeli’nin su sorununu bitirecek üç yeni barajın da müjdesini verdi. 

Dilovası-Hersek arasındaki köprülü geçişin ihalesinin önümüzdeki ay yapılacağını aktaran Başbakan Er-
doğan, Karamürsel’e 2 ve Kandıra’ya 1 tane olmak üzere yapılacak 3 barajla Kocaeli’nin su sorununun 
tamamen çözüleceğini de müjdeledi. Başbakan Erdoğan, Kocaeli’nde monoray, Sekatay ve teleferik gibi 
projelerle raylı sistemin kurulacağını, Kocaeli’nin bu anlamda model şehir olacağını da sözlerine ekledi. 
Kocaeli’nde Büyükşehir’in 105 projesinin yanı sıra TOKİ’nin 2.198 konutunun anahtar teslimi, 2 ilköğretim 
okulu, 1 lise, 4 spor salonu, kreş, cami ve sağlık ocaklarının da açılışlarını yaptıklarını hatırlatan Başba-
kan Erdoğan’ın konuşmasının sonunda Derince Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sapanca Su Terfi 
İstasyonu’na canlı bağlantılar yapıldı. Bu bağlantılarla Derince’de Sağlık Bakanı Akdağ, Sapanca Gölü 
kenarında ise Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu tarafından açılışlar gerçekleştirildi.

Açılışta bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu ise “Gece gündüz, 24 
saat çalışıyoruz. Çalışınca oluyor. Çalışınca sahiller, bahçeler, parklar güzel oluyor. Çalışınca caddeler 
cıvıl cıvıl, insanlar mutlu oluyor. Çalışınca yuvalar huzurlu, sofralar bereketli oluyor. Çalışınca içimiz 
ferah, vicdanımız müsterih oluyor” dedi. 
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Ahmet Hamdi 
Tanpınar anısına 
düzenlenen deneme 
yarışması  sonuç-
landı. Yarışmanın 
bu yılki teması  
“Şehir, Kültür ve 
Yaşantı Odağında 
Bursa’da Şimdiki 
Zaman”oldu.

     BURSA’DA 
“ZAMAN, MEKÂN VE YAŞAM”

Edebiyatımızın büyük ustası Ahmet Hamdi Tanpınar anısına Osmangazi 
Belediyesi tarafından düzenlenen deneme yarışması sonuçlandı. Ödüller, 

Seçici Kurul üyeleri ve edebiyat dünyasının seçkin isimlerinin katılımıyla Ör-
dekli Hamamı Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 

Osmangazi Belediye Başkanı Recep Altepe, “Tarihi şehirler; şiirlerle, şa-
irlerle ve edebiyatçılarla yaşarlar. Bursa da bu kentlerden biridir. Kentin geç-
mişinde iz bırakmış önemli isimlerden biri olan Tanpınar, Bursa adıyla özdeş-
leşmiş bir isimdir. Hem o büyük ustaya vefa hem de Bursa belgeliğine yeni 
eserler kazandırmak üzere gerçekleştirdiğimiz yarışmalar bu amaca fazlasıyla 
hizmet etmektedir” dedi.

Sekiz yıldır geleneksel olarak düzenlenen Tanpınar yarışmasındaki ede-
biyat türü, bu yıl “Deneme” olarak belirlenmişti. Yarışmanın teması ise “Şe-
hir, Kültür ve Yaşantı Odağında Bursa’da Şimdiki Zaman” olarak katılımcılara 
duyurulmuştu. Başvuruları 1 Aralık 2008 tarihinde sona eren yarışmaya 96 
adet eser katıldı. Eserler, önceki yıllarda olduğu gibi Bursa’nın yanısıra Hatay, 
Tokat, Elazığ, Diyarbakır, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Konya, Trabzon ve 
Afyon gibi illerden geldi. 

Yalova Belediye 
Gençlik ve Spor 
Kulübü’ne bağlı 

Özgün Öztürk, 
Uluslararası 

Eurokids Açık 
Turnuvası’nda 

kazandığı 
birincilikle 

kız ve erkekler 
kategorisinde 

kürsünün 
en üstünde 
yer alarak 

uluslararası bir 
başarıya 

imza attı.

YALOVA’DAN 
MASA TENİSİNDE 
ULUSLARARASI BAŞARI

Masa Tenisi branşı sporcusu Özgün Öztürk Malta’da düzenlenen Eu-
rokids kampına ve sonrasındaki Uluslararası Açık Turnuvaya başarı-

larıyla damgasını vurdu. İtalya, Hollanda, Belçika, Azerbaycan, İsrail, Mol-
dova, Kıbrıs Rum Kesimi, Guernsey, İspanya, Estonya, Lüksemburg, Çek 
Cumhuriyeti, Malta, Man Adası ve Türkiye olmak üzere 15 ülkenin katıldığı 
Eurokids Kampında ilk üç gün farklı antrenmanlar yapıldı. Erkekler katego-
risinin 16 sporcudan oluştuğu maçlarda 8’erli 2 grup maç yapıldı. Yalova 
Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Özgün Öztürk, oynadığı grup 
maçlarının 7’sini de kazanarak gruptan 1. olarak çıktı. Gruplardan geçen 
4’er sporcu ile eleme turuna geçildi. Eleme turunda finalde, grup maçla-
rında yendiği İspanyol rakibine yenilerek erkekler kategorisinde 2. oldu ve 
Eurokids turnuvası böylelikle sonuçlandı. 

Başkent Valletta’da devam eden açık turnuva Erkekler kategorisinde 
10 sporcunun katılımıyla tek gruptan oluştu. Özgün Öztürk ilk maçını Eu-
rokids turnuvasında finalde kaybettiği İspanyol rakibiyle oynadı. Maça iyi 
başlayan Özgün 6-1 öne geçmesine rağmen ilk seti 11-8 kaybetti, ikinci 
seti de 11-9 kaybeden, Özgün 2-0 yenik duruma düştü. Üçüncü sette to-
parlanan Özgün, seti 11-5 kazandı, dördüncü sette yine iyi bir performans 
sergileyen Öztürk, seti 11-3 kazanarak durumu 2-2 yaptı. Final setinde de 
iyi bir oyun sergileyen Özgün, seti 11-4 kazanarak şampiyonluk yolunda 
önemli bir engeli aşmış oldu. Oynadığı diğer maçları da kazanan Özgün 
Öztürk açık turnuvada şampiyon oldu.
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“Sokak hay-
vanlarının 
rehabilitasyonu 
çalışmaları” 
çerçevesinde 
tedavileri ta-
mamlanan sokak 
köpeklerine 
mikroçip ta-
kılarak tedavi 
süreçlerinin 
düzenli olarak 
takip edilmesi 
sağlanıyor. 

SOKAK HAYVANLARI 
MİKROÇİPLE TAKİP EDİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Sağlık ve Sosyal 

Hizmetler Daire Başkanlığı 
Veteriner Hizmetleri Mü-
dürlüğü, sokak hayvanları 
rehabilitasyon çalışmala-
rına devam ediyor. Veteri-
ner Hizmetleri Müdürlüğü, 
2006 yılında başlattığı ‘so-
kak hayvanlarına mikro-
çip’ programını bu güne 
kadar 15 bin 952 evsiz kö-
peğe uyguladı. Deri altına 
uygulanan mikroçip yazılı-
mıyla, sokak hayvanlarının 
aşı takvimleri, tedavi bilgileri ve yaşadıkları bölgeler kayıt altında tutuluyor. 
Mikroçip uygulanan sokak hayvanı veteriner ekipler tarafından tekrar merke-
ze alındığında, hayvana önceden uygulanmış olan tüm tedavilere elektronik 
ortamda ulaşılabiliyor.

Araziden Toplanıyor, Tedavi Ediliyorlar

Tuzla ve Hasdal’daki Hayvan Rehabilitasyon Merkezlerinde 12 kişilik sokak 
hayvanı toplama ekibi oluşturan Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, 10 kişilik ve-
teriner hekim kadrosuyla da bu hayvanların kısırlaştırma ve diğer tedavilerini 
sürdürüyor. Cerrahi işlemlerin ardından bir süre gözetim altında tutulan sokak 
hayvanlarına mikroçip uygulandıktan sonra yeniden alındıkları bölgeye bırakı-
lıyor. Son bir yılda 6 bin 203 köpeğe mikroçip uygulaması yapan ekipler 6 bin 
321 evsiz köpeği de kısırlaştırdı. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü çalışmalarını, 
2004 yılında yürürlüğe giren 5199 no’lu Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki “Sokaktan alınarak, tedavi ve 
kısırlaştırmaları yapıldıktan sonra belli bir süre izlenen hayvanlar sahiplendirilir, sahiplendirilemeyen so-
kak hayvanları tekrar alındıkları yere bırakılır” esasına göre devam ettiriyor.

Manyas’ta 
belediye eği-
time örnek bir 
projeyle destek 
verdi. Belediye, 
ilçedeki genç-
lere sınavlarda 
destek olmak 
için sanal ders-
hane hizmeti 
başlattı. 

MANYAS BELEDİYESİ’NDEN 
EĞİTİME DESTEK

Manyas Belediyesi, SBS-ÖSS sınavlarına hazırlanan gençler için sanal 
dershane eğitimi başlattı. Sınavlarda ve okul derslerinde öğrencilere 

yardımcı olacak sanal dershane için belediye internet evleri de kuruyor. 
Projeden yararlanmak isteyen öğrencilerin siteye kayıt yaptırmaları yeterli 
oluyor. Gençlere yapılacak yatırımın Manyas’a yapılabilecek en büyük ya-
tırım olduğunu belirten Belediye Başkanı Necmi Çetin proje ile ilgili şunları 
söyledi: “Manyas’a yapılacak en önemli yatırımın, gençlerimizin ve ço-
cuklarımızın eğitimine yapılan yatırım olduğuna inanıyorum. Çünkü sizler 
Manyas’ın ve ülkemizin geleceğisiniz.”  
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İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi 
web sitelerinden 
sonra Kablo TV 
ve Digiturk’ten 

yayın yapan ‘Tra-
fik Kanalı’nı da 

sonunda hizmete 
soktu. İstanbul-

lular trafiği artık 
hem cepten hem-
de tvden kontrol 

edebilicekler. 

İETT HEM CEPTE HEM TV’DE

 Vatandaşların trafiğe çıkmadan önce 
gidecekleri yolun durumunu görmelerini 
sağlayan “Trafik Kanalı” ise İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin 270 ayrı nokta-
da bulunan trafik kameralarından alınan 
canlı ve anlık görüntüleri yayınlıyor. Kablo 
TV ve Diğiturk’te test yayınına başlayan 
kanal sayesinde vatandaşlar kent trafiği-
nin anlık durumunu görerek trafiğe çıka-
cak. Kablo TV ve Digiturk kullanıcıları bu 
hizmetten ücretsiz olarak yararlanacak.

Proje kapsamındaki test yayınının ar-
dından trafik yoğunluk haritası ile yol ve 
hava durumu ile ilgili bilgilendirici altya-
zılar anlık olarak geçilecek. Ayrıca, alt-
yazılar kullanılarak İstanbulluların kentte 
meydana gelen trafiği etkileyen olaylar-
dan anlık haberdar olması sağlanacak. 
Projenin ileri safhalarında İSKİ, İGDAŞ, 
BEDAŞ, AYEDAŞ ve Yol Bakım Müdür-
lüklerinden alınacak elektrik, su ve do-
ğalgaz kesinti bilgileri ile çalışma yapı-
lan yolların durumları kanaldan anında 
yayınlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol 
Merkezi, şehir geneline yayılmış trafiği 
canlı izleyen 270 adet kamera ve 278 
adet radarlı trafik ölçüm dedektörleriyle 
İstanbul trafiğini kontrol altında tutuyor. 
Trafik kameralarından alınan görüntüler 
ve trafik ölçüm dedektörlerinden gelen 
veriler bu merkezde toplanıyor. Buradan 
kent genelindeki trafik durumu anlık ola-
rak izlenebiliyor. 

İstanbul’un 270 noktasından aldığı kamera görüntülerini web 
sitesi üzerinden yayınlayan ve cep telefonlarına kadar taşı-

yan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kablo TV ve Digiturk’ten 
yayın yapan ‘Trafik Kanalı’nı da hizmete soktu. 

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, web üzerinden yürüttüğü hat 
ve güzergah bilgilerini mobil ve harita İETT ile geliştirererek 
erişimi hızlandırdı. Daha önce wap yoluyla yürütülen hizmetler, 
yolculardan gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak yeniden 
şekillendirildi. Yeni uygulamayla daha hızlı ve güvenli hale ge-
tirilen web adreslerine görme özürlüler için sesli ikaz sistemi 
eklendi. Yolcular, GPRS veya internet destekli cep telefonuyla 
bulunduğu herhangi bir noktadan hat ve güzergâh sorgula-
ması yapabiliyor. Ayrıca hatların ara duraklardan tahmini geçiş 
saatlerini öğrenebiliyor. Vatandaş, açtığı her bir sayfa için 1 
kuruş ödüyor. Aynı zamanda 20 sayfasının 1 kuruş olması için 
çalışmalar devam ediyor. 

İstanbul’un Sanal Rehberi

İETT hatlarını gösteren ve ilk uygulaması çizim şeklinde 
yapılan İstanbul haritası, uydu fotoğraflarıyla güncellenerek 
gerçek haritaya dönüştürüldü. harita.iett.gov.tr’yi tıklayan 
vatandaşlar, “Oraya nasıl giderim?” sorgulamasını üç ayrı 
şekilde yapabiliyor. Yolcu, gideceği semti ya da durak adını 
biliyorsa bu bilgiyi giriyor. Bunları bilmiyor ama adresi biliyor-
sa cadde ya da sokak adını giriyor. Bunların hiçbirini bilmi-
yorsa gideceği yere en yakın yeri harita üzerinde tıklayarak 
işaretliyor. Bunun üzerine sistem, `nereden` ve `nereye` kı-
sımlarına girilen bilgiler doğrultusunda ulaşım seçeneklerini 
en az durak sayısından başlamak üzere yolcuya öneriyor.  
Durak sayısının yanı sıra yolcuya alternatiflerle ilgili maliyet 
ve zaman bilgilerini de vermek için çalışmalar devam ediyor. 
İleride Akyolbil’le entegre edilecek sistem sayesinde yolcular 
aradıkları hattın otobüslerinin gerçek zamanlı konumlarına ve 
hangi duraktan ne zaman geçeceği bilgisine erişebilecek.  
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Silivri’ye İstan-
bul’un 3. havaala-
nı, metro, üni-
versiteler, sağlık 
köyü gibi cazibe 
kazandıran plan-
lamalar, Silivri 
Belediye Başkanı 
Hüseyin Turan’ın 
düzenlediği top-
lantı ile kamuoyu-
na tanıtıldı. 

SİLİVRİ’NİN PLANLARI 
ONAYLANDI

partiler, sivil toplum örgütleri ve 
meslek odalarının temsilcileri, köy 
ve mahalle muhtarları katıldı. 

 Toplantının açılışını yapan 
Silivri Belediye Başkanı Hüseyin Turan, planlamanın İstanbul 
ve Silivri açısından önemini vurguladı. Turan, “1/100.000’lik 
plan daha önce bildiğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nden geçmişti ve mahkemeler tarafından yürütmeyi 
durdurma ve iptal kararı ile birlikte tekrar İstanbul’umuzda bu 
çalışmalar yapılmıştı. 2004 Temmuz’da 5216 sayılı yasa ile biz 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlandık. Bu süreç ile birlikte tem-
muz ayında 1/50.000’lik ve 1/25.000’lik planlarımız Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı’ndan geçmiştir. Tabi İstanbul ile bir olunca, 
bütün olunca bu planlar bizi de çok önemli bir şekilde  etkiliyor. 
Bu planlarla ilgili özellikle en büyük payın Silivri’nin aldığı ko-
nuşuluyor. Tabii ki buradaki amaç İstanbul’un tek merkezden 
daha çok, çok merkezli İstanbul’un yönetilmesi ve çok merkez-
li bir İstanbul’un olması” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünye-
sinde yapılan 1/100.000 ölçekli İstan-

bul İl Çevre Düzeni Nazım İmar Planı, 
13 Şubat 2009 Cuma günü İstanbul 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy 
çokluğu ile onaylandı. Artık Silivri’ye 
havaalanı, üniversite, metro, hızlı tren 
ve sağlıklı gelişme imkanı sağlayacak 
planlama ile ilçe merkezi ve köyler plan-
lı büyüyecek. İstanbul 1/100.000 ölçek-
li İstanbul İl Çevre Düzeni Nazım İmar 
Planı ve Silivri merkez ve 17 mahalle 
ve köyün 1/5000’lik planlamasını da 
içeren İlçe Nazım İmar Planı, Silivri Be-
lediye Meclisi’nde düzenlenen toplantı 
ile ilçe kamuoyuna tanıtıldı. Silivri Bele-
diye Başkanı Hüseyin Turan’ın İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu 
Başkanı Sefer Kocabaş, Silivri Belediye 
Başkan Yardımcısı, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi İmar Komisyonu Başkan 
Vekili Metin Karakaş ile birlikte yönettiği 
toplantıya Silivri Kaymakamı A.Mesut 
Demirkol, Silivri Garnizon Komutanı 
Yarbay Hasan Koçyiğit, Silivri Emniyet 
Müdürü Ömer Duman, Silivri Belediyesi 
Eski Başkanı Selami Değirmenci, siyasi 

Maltepe Belediye 
Başkanı Fikri 

Köse’nin maddi 
ve manevi 
desteği ile 

ECOPROFIT 
(Yoğun Tehtid 

Altındaki 
Çevremizi 

Koruyalım) 
isimli çevre ve 
gençlik projesi  

Maltepe’de 
gerçekleştirildi.

FARKLI KÜLTÜRLER AYNI 
AMAÇ İÇİN BİRLEŞTİ 

ECOPROFIT yani “Yoğun Tehtid Altındaki Çevremizi Koruyalım” isimli çevre 
ve gençlik projesi Avrupa Birliği Euromed Gençlik Programı’nın finansma-

nında ve Maltepe Belediye Başkanı Fikri Köse’nin maddi ve manevi destekleri 
ile Maltepe, İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Akdeniz Havzası ve Avrupa Birli-
ği üyesi ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan ECOPROFIT 
projesi ile hızlı ve çarpık kentleşmenin doğa üzerinde yarattığı yoğun baskı 
ve tahribat, projeye katılan 6 farklı ülkeden 25 genç tarafından irdelenecek. 
Projede bu sorunun aşılmasında gençlerin yerel ölçekte daha aktif rol üstle-
nebilmelerinin nasıl sağlanabileceğinin tartışıldığı bir platform oluşturulması 
amaçlandı. Projeye Cezayir, Mısır, Polonya, İtalya, Romanya ve Türkiye’den 
katılan 25 genç, bir hafta süreyle projenin teması olan kentleşme ve çevre 
konusuna odaklanmanın yanı sıra yaratıcı ve eğlenceli aktivitelerle birbirlerini 
ve diğer kültürleri daha yakından tanıma fırsatı yakaladılar. 
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Topkapı Kültür 
Parkı içerisinde 
bulunan Pano-

rama 1453 tarih 
müzesi, Başba-
kan Recep Tay-
yip Erdoğan’ın 

katılımıyla açıldı. 
İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi 

tarafından yaptı-
rılan müze, İstan-
bullulara 1453’ü 

yeniden yaşatıyor. 

İSTANBUL’UN FETHİNE 
PANORAMİK BAKIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 

Yapı İşleri Müdürlüğünce 147,5 
milyon TL’lik bir yatırımla yapımı 

gerçekleştirilen Topkapı Kültür Parkı ve Panoroma 1453 Tarih 
Müzesi; otoparkı, sosyal tesisleri, dükkanları, süs havuzu, gö-
leti, çocuklar için oyun alanları ve restorasyonu tamamlanan 
bazı tarihi binalar, ile İstanbulluların hizmetinde.

“Topkapı Kültür Parkı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve 
Topkapı Sosyal Tesisleri” Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından hizmete açıldı. Ev sahipliğini İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yaptığı törene Başbakan 
Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Er-
tuğrul Günay, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Başmüzakere-
ci Egemen Bağış, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 
İstanbul milletvekilleri, ilçe-belde belediye başkanları, Büyük-
şehir Bürokratları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Panorama 1453 Tarih Müzesi 
ve Topkapı Sosyal Tesisleri’nin açılışında yaptığı konuşma-
da, Topkapı’nın, bu sur diplerinin ve sur çevresinin eski ha-
lini İstanbulluların çok kötü hatırladıklarını söyledi. Erdoğan, 

“Burası bir mezbelelikti. Tinercilerin, şehir 
eşkiyalarının, dolandırıcıların kol gezdiği 
yerlerdi. İnsanlarımız, kadınlarımız, çocuk-
larımız belli bir saatten sonra dolaşmaya 
korkarlardı. Biz dedik ki; Topkapı, tarihi 
İstanbul’un, sur içi İstanbul’un giriş kapısı-
dır. Burası 29 Mayıs 1453 günü İstanbul’u 
fetheden o şanlı komutanın, o şanlı aske-
rin İstanbul’a girdiği kapıdır. Burası Ulu-
batlı Hasan’ın Türk bayrağını diktiği yerdir. 
Burası Mehter marşlarıyla İstanbul’u titret-
tiğimiz yerdir.” şeklinde konuştu. 

Başkan Topbaş: “Park, İstanbul’un 
sembollerinden biri olacak…”

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş da Top-
kapı Kültür Parkı, Panorama 1453 Tarih 
Müzesi ve Topkapı Sosyal Tesisleri’ni İs-
tanbulluların hizmetine açmanın gururunu 
yaşadıklarını belirterek, “Dünyanın önde 
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müzeyi gezebilecek, havuzların etrafında serinleyebilecek ve 
yürüyüş parkurlarından faydalanabilecekler. Onlar aktivitelere 
katılırken çocuklarımız da oyun parklarında güvenli bir şekil-
de oynayabilecekler. Bütün bu güzelliklerden faydalanırken 
otopark sıkıntısı da çekilmeyecek. Burası Türkiye’de, tarihi bir 
alana kurulan en büyük, en kapsamlı ve en modern park olma 
özelliğini taşıyor. Anadolu Bölgesi ve Trakya Bölgesi olmak 
üzere iki kısımdan oluşan Topkapı Kültür Parkı’nın toplam 
maliyeti kamulaştırma hariç yaklaşık 148 milyon YTL oldu. 
Bugün Topkapı Kültür Parkı içinde açılışını yaptığımız Pano-
rama 1453 Tarih Müzesi ile çok önemli bir ilke imza atıyoruz. 
Panorama 1453 Tarih Müzesi pek çok açıdan ülkemizde bir 
ilk. Dünyanın belli başlı ülkelerinde benzer müzeler bulunuyor. 
Belçika’da Waterloo Panoraması, Hollanda Lahey’de Mestag 
Panoraması, Moskova’da Napolyo’nun Moskova’yı işgali ko-
nulu panorama bunlara örnek gösterilebilir. Panorama 1453 
Tarih Müzesi ise Türkiye’nin ve İstanbul’un ilk panoramik mü-
zesi. Müzede İstanbul’un Fetih anı görsel olarak anlatılıyor.”

Panorama 1453 Tarih Müzesi
Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde resmedilen tabloda 10 

bin Osmanlı ve Bizans askeri ile birlikte 555 yıl önce 29 Mayıs’ta 
İstanbul’un fethinde yaşananlar canlandırılıyor. Müzenin, dün-
yada mevcut 30 kadar yarım panoramik benzerlerinden ayrılan 
tarafı, tam panoramik olması. Surların karşısında yer alan ağaç 
resmi, bugüne kadar yapılmış en büyük ve en detaylı ağaç res-
mi olma iddiasını taşıyor. 3 bin metrekarelik resmin, 650 metre-
karelik alanı üç boyutlu. Müzede yer alan resim, İstanbul’un fe-
tih anının anlatıldığı, 38 metre çapında, 20 metre yüksekliğinde 
kubbesel bir yapı. 30 metre çaplı ve zeminden 5 metre yüksek-
likte bir platform üzerinde yer alıyor. İzleyici platformun odağın-
da bulunan 11 metrelik dairesel bir alandan, panoramik resim 
ile buluşuyor. Bu etkinin sağlanması için izleyici resme ancak 
14 metre mesafeden bakabiliyor. Tarihi surların kapanmaması 
için binanın üçte ikisi yer altında inşa edildi. Tam panorama, 
her yönde panoramik olmayı anlatıyor. Gökyüzü de, kubbesel 
olarak kesintisiz bir şekilde resmin üst bölümünü kapatıyor.

gelen şehirlerinde o şehirle özdeşleşen, o 
şehirlere cazibe katan şehir parkları vardır. 
Londra’da Hyde Park böyledir. New York’ta 
Central Park böyledir. Bu şehir parkları 
ait oldukları kentlere ekonomik ve sosyal 
getiriler sağlamaktadırlar. Gülhane gibi 
çok önemli tarihi ve kültürel değerleri olan 
parkların bulunduğu İstanbul, geliştikçe ve 
büyüdükçe bu gibi büyük şehir parklarına 
olan ihtiyaç da arttı. Bu düşünceden ha-
reketle 14 yıl önce Trakya Otogarı’nın bu-
lunduğu bu yerde, Başbakanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanlığı 
döneminde Topkapı Şehir Parkı projesine 
başlandı. Bir zamanlar seyyar satıcıdan, 
kargaşadan ve kirlilikten adım atılamayan, 
eskiciler ve hurdacıların, seyyar satıcıla-
rın, trafik düzensizliğinin boy gösterdiği 
Topkapı’nın çehresi değişti. Topkapı’yı, 
yıllara yayılan büyük emeklerin sonucu ta-
rihteki asli kimliğine yeniden kavuşturduk. 
Burası uzun süren çalışmalarımızla birlikte 
modern bir açık hava müzesi haline geldi. 
Topkapı Kültür Parkı İstanbul’un sembolü 
olmaya namzet bir park. İstanbul’da tarih 
ve kültürü bir araya getirdiğimiz bir mekân” 
diye konuştu.

 “Parkta hem tarihi ve kültürel öğeler, 
hem de modern ve sosyal alanlar bir ara-
da yer alıyor. Burası şehrin trafiğinden, gü-
rültüsünden kaçmak için ideal bir yer ola-
cak ve İstanbullulara nefes aldıracak. Yarı 
yarıya yeşil alanla donatılan parkta hem-
şerilerimiz bisikletle gezinti yapabilecek-
ler. El sanatları çarşısı olarak düzenlenen 
(Osmanlı Evleri) bölümünde vakit geçire-
bilecekler. Bunların yanı sıra Panoramik 
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Kapak Konusu
ZEYTİNBURNU’NUN 

İMAJI ON YILDA 
DEĞİŞTİ

Başarılı altyapı çalışmalarıyla ön plana çıkan Zeytinburnu Belediye Baş-
kanı Murat Aydın, bir belediye başkanının asli görevinin kentin huzur ve 
mutluluğunu sağlamak olduğunu söylüyor. Aydın: “Ben Zeytinburnu’nda 
ilk göreve başladığım zaman bir anket yaptırmıştım ve insanlarımıza bir 
soru sormuştum: ‘Zeytinburnu’nda yaşamaktan mutlu musunuz?’ Yüzde 34 
mutluyum, yüzde 66 mutsuzum sonucu ortaya çıkmıştı. Yeni anketlerimizde 
Zeytinburnu’nda yaşamaktan mutlu olanların oranının yüzde 86’larda ol-
duğunu görüyoruz. Allah nasip ederse hedefimiz yüzde 100’ü yakalamak.”

Zeytinburnu, hızla büyüyen 
İstanbul’un en gözde ilçele-

rinden biri… Alt yapı, üst yapı 
ve kültürel yatırımlar sayesin-
de de kentin önemli merkezle-
rinden birisi durumuna geldi. 
Zeytinburnu’nu daha yakından 
tanımak için Belediye Başkanı 
Murat Aydın’ı ziyaret ettik. Mart 
Yerel Seçimleri’nde yeniden 
aday olan Murat Aydın, çok yo-
ğun bir çalışma temposu içeri-
sinde. Başkan, vaktini o kadar 
etkin kullanma derdindeydi ki, 
yolculuk anını bile değerlendirdi 
röportajımızı seyahat esnasın-
da yaptık. Böylelikle başkanın 
neredeyse bir gününe şahitlik 
ettik. Başkan Murat Aydın ke-
limenin tam anlamıyla halkla iç 
içe yaşayan bir belediye baş-
kanı. Sabahleyin halkın içinden 
bir grupla birlikte (ki bizim katıl-
dığımız programda yaşlısından 
gencine, kadınından erkeğine 
yaklaşık 200 kişi vardı) kahvaltı 
yapıyor. Daha sonra onlarla bir-
likte şehri dolaşıyor ve yaptıkları 
hizmetleri yerinde gösteriyor. 

İki dönemdir Zeytinburnu 
Belediye Başkanlığını yürüten 
Aydın’ın en önemli özellikle-
rinden birisi ise mutlu veya 
acı günlerinde Zeytinburnulu-
ları asla yalnız bırakmaması. 

Bizimle röportajı bittikten sonra bir cenaze evine 
doğru yol alıyordu. Belki de bu kadar faal olmak ve 
halkla iç içe olmak onu iki dönemdir başkan seçti-
riyor. Elbette başarılı bir başkan için bütün bunlar 
yeterli değil. Dergimizin kent ve yaşam sayfasın-
da da görebileceğiniz gibi alt yapı çalışmaları ve 
belediyenin mali yapısını düzelten çalışmalar, onu 
farklılaştıran etmenlerden sadece bazıları. Başkan 
Murat Aydın’dan kendi çalışmalarını dinlerken, Mart 
seçimlerinde başkan olacak adaylar için de tavsi-
yeler aldık. 

İki dönemdir Belediye Başkanlığı görevini 
yürütüyorsunuz. Bir dönem daha adaysınız. Par-
tinizin ve Zeytinburnuluların teveccühünü neye 
bağlıyorsunuz?

Eğer yaptığınız işte başarılıysanız, belediye baş-
kanlığı görevini layıkıyla yerine getiriyorsanız, halkla 
iletişiminiz iyi bir noktadaysa, sorumlu olduğunuz 
kente kendinizi vererek hizmet ediyorsanız, bizim 
insanımız güzel insandır, yapılanı görür ve çalışa-
na değer verir. Gönlünü açar. Zeytinburnu halkı 
da bize gönlünü açtı. Zaten ilk seçildiğimde yüzde 
27 ile gelmiştim. Bir sonraki seçimlerde ise üyesi 
bulunduğumuz Ak Parti’nin İstanbul’daki en yük-
sek oyu olan yüzde 53 ile seçildik. Yine kamuoyu 
yoklamaları, aynı teveccühün olduğunu gösteriyor. 
Bunun üzerine partimiz, genel başkanımız uygun 
gördü ve durmak yok hizmete devam dendi. 

Nasip olursa 3. dönem de Zeytinburnu halkının 
önüne çıkacağız. İnşallah başarılı oluruz. 

Sayın Başkan, geçmiş 10 yılda büyük pro-
jeleri hayata geçirdiniz. Sizin döneminizde 
Zeytinburnu’nun imajı değişti. Bu sure zarfında 

Murat Aydın  
Kimdir?

1960 yılında Giresun 
ilinin Piraziz ilçesine 

bağlı Bozat beldesinde 
doğdu. 1985 yılında 
İstanbul Üniversitesi 

İşletme Fakültesinden 
mezun oldu.  Daha sonra, 

İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Maliye Bölümünde yüksek 
lisansını tamamladı. 

Siyasetle yakından 
ilgilendi. İstanbul’da 

farklı siyasi partilerin ilçe 
yönetimi, il yönetimi ve 
il başkan yardımcılıkları 

görevlerinde bulundu. 27 
Mart 1994 seçimlerinde 

Zeytinburnu İl Genel 
Meclisi üyeliğine seçilen 

AYDIN, 18 Nisan 1999 
seçimlerinde Zeytinburnu 

Belediye Başkanı oldu. 28 
Mart 2004 seçimlerinde 

Ak Parti’nin İstanbul’daki 
en yüksek oy oranıyla 

aldığı destek %27’den 
%53’e çıktı. 

Murat AYDIN, 
Belediye Başkanlığı 

görevinin yanı sıra halen 
Avrupa Konseyi Yerel 

ve Bölgesel Yönetimler 
Meclisi Üyeliği, Türkiye 

Belediyeler Birliği Yönetim 
Kurulu Üyeliği, Marmara 
ve Boğazları Belediyeler 

Birliği Başkanvekilliği, 
Türk Dünyası Belediyeler 

Birliği yönetim kurulu 
üyeliği yapmaktadır.
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gerçekleştirdiğiniz önemli projeler-
den bahseder misiniz?

Öncelikle bu yatırımların Merke-
zi Hükümet, Büyükşehir Belediyesi 
ve Zeytinburnu Belediyesi’nin örnek 
sayılabilecek bir koordinasyonla ça-
lışmasının eseri olduğunu vurgula-
mak isterim. Biz iktidara geldiğimizde 
Zeytinburnu’nun hali içler acısıydı. Alt 
yapı yatırımı diye bir şey yoktu. So-
kaklar çamur içerisindeydi. Biz, altya-
pı hizmetlerinde ilçemizi sorunsuz bir 
yapıya dönüştürmek için köklü ve ka-
lıcı çözümler ürettik. 2003’ten bugüne 
toplam 2001 metre yağmur suyu ka-
nalı çalışması yaptık. Zeytinburnu’nun 
neredeyse bütün sokaklarını yeni-
ledik. 725 adet prestij sokak çalış-
ması yaptık. Yolları ve kaldırımları 
düzenledik. Daha önceden geceleri 
Zeytinburnu’nda sokağa çıkmaya kor-

kardınız. 4 yılda 725 sokakta 4823 adet dekoratif aydınlatma ile 
ilçemizi gece de yaşanabilir bir yer haline getirdik. 

Zeytinburnu özellikle ulaşım alanında bir milada imza at-
mıştır. Yollar, kavşaklar, otoparklarla hem araç sürücülerinin 
hayatını hem de yayaların hayatını kolaylaştırdık. Sahil Yolu 
Kavşağı, Mevlana Caddesi ve Merkez Efendi tüneli bu çalış-
malardan sadece bazılarıdır. Örneğin Mevlana Caddesi bu 
başarılı örneklerden bir tanesidir. Bu sokakta daha önceden 
insanlar dolaşmaya korkarlardı. Şimdi ise altı otopark, üzeri yol 
ve park oldu. Araçların neden olduğu yoğunluk göz önünden 
kayboldu, parkta da gençler spor yapıyor, yaşlılar yürüyor ve 
aileler el ele dolaşıyor. Zeytinburnu’nda yaptığımız en önemli 
işlerden bir tanesi ise yeşil alan çalışmasıdır. Ben başkan ol-
duğum zaman 272 bin metre kare park vardı.  Allah’a şükür, 
10 yıllık süreç içerisinde yeşil alanların miktarını 9 yüz 95 bin 
metre kareye çıkardık… Biz aynı zamanda Zeytinburnu’nun 
güvenliği için de çalışıyoruz. Kentimiz MOBESE kameraları, 
sokak aydınlatmaları ile 24 saat kontrol ediliyor. Biz devletin 
verdiğinin dışında emniyetimize araç gereç ve benzin vere-
rek Zeytinburnu’nun daha güvenli bir yer olmasına katkıda 
bulunuyoruz. Örneğin Zeytinburnu’nda gece hırsızlık olayları 
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Spor yatırımları, yol ve kav-
şak çalışmaları, aydınlatma 
çalışmaları derken, burada 
anlatmakla bitiremeyeceğimiz 
çok sayıda hizmetimiz var. 
Tabi bütün bunları Zeytinbur-
nulularla el ele vererek yapı-
yoruz. Onların birikimleriyle bu 
işler yapılıyor. 

Bu dönem bitiremediğimiz, 
yeni dönem de Allah nasip 
ederse yapmak istediğimiz 
işlerimiz de var. İmam Hatip 
Lisesi yanında beş yıldızlı otel 
konforunda yeni bir huzur evi 
yapıyoruz. İstanbul’un Taksim 
Meydanı var. İnsanlarımız se-
vinçlerini kutlamak için oraya 

gider. İstanbul’da bir de Zeytinburnu Meydanı olacak. Sadece 
meydan oluşturmak için yaklaşık 20 milyon TL para harcıyo-
ruz. Gençlerimiz milli takımın galibiyetlerinden sonra burada 
kutlama yapacaklar. 

BELEDİYELER HİZMET ÜRETEN 
BİRİMLERDİR

Sizin bir diğer başarınız da “mali yapısı çok güçlü bir bele-
diye” oluşturmanız. Bu konuda ne tür çalışmalar yaptınız?

Türkiye’nin en borçlu ilçe belediyesi idi Zeytinburnu... Ne 
yaptık? Masraf giderici tedbirler aldık. Fazla mesai uygulama-
sını kaldırdık. 10 yıldır hiç yapmıyoruz. Artı, gelir artıcı tedbirler 
aldık. Bu uygulamalarla halkın güvenini sağladık ve halk da 
belediyesine sahip çıktı. Gelirlerimiz daha da arttı. Zeytinbur-
nu, kendi öz kaynakları ile çok ciddi yatırımlar yapan bir bele-
diye haline geldi. Türkiye’nin en borçlu ilçe belediyesinden en 
fazla yatırım yapan ilçe belediyeleri arasına girdi. 

Borçlarımız yine var. Biz hatta borçları ödedik ve sıfır borçlu 
bir belediye diye ilan ettik. Ama Ak Parti iktidarı döneminde dev-
letin bütün kurumları kendi hesap kitabına sahip olmaya baş-
layınca bizim belediye kayıtlarında gözükmeyen, Türkiye’nin 
en borçlu ilçe belediyesi dediğimiz zaman rakamların arasına 
girmemiş olan, o belirlediğimiz borcun birkaç katı daha borç 
çıktı. Onları da takside bağladık. Şu an ciddi bir sıkıntımız yok. 
Yatırımlarımızı yapıyoruz. Belediyeler halktan para toplayıp bir 
yerde biriktiren kurumlar değildir. Belediyeler hizmet üreten bi-
rimlerdir. O hizmet de belli finansman imkânına bağlıdır. Biz 
halktan toplarız, yine halka sunarız. Şu an dengelerimizi kur-
duk, iyi bir noktadayız. 

Belediyeciliğin her alanı ile ilgileniyorsunuz. Mesela, 
uluslararası ilişkiler. Bu konuda da çok aktif çalışmalarınız 
var. Bize bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Amerika’yı yeniden keşfetmek gibi zaman kaybedici işlerin 
içinde olmamak lazım. Dünyada güzel belediyecilik uygula-

yüzde 70 azaldı. Aile koruma ve Des-
tek Merkezi yaptık. 6.5 milyon Lira’ya 
maloldu. Bu binada doktorlarımız 
var, hepsi bayan. Özürlülere bakım 
hizmeti veriliyor. Aile danışmanlık 
birimimiz var. Buradaki yapılan çalış-
maların tamamı ücretsiz. 

Eğitim projesi olan Bilgi Evleri 
de, Zeytinburnu Belediyesi’nin Tür-
kiye gündemine getirdiği ve bütün 
belediyelerin uygulamaya başladığı 
bir model.  Daha sonra bütün bele-
diyeler bu uygulamayı örnek aldı ve 
şu an uyguluyorlar. Zeytinburnu’nda 
5 bilgi evi var, Allah nasip ederse 3 
tane daha yapacağız. Zeytinburnu et-
rafı surlarla çevrili, giriş çıkışı olmayan 
bir yer gibiydi. Sahil bağlantısı yok, 
E5 bağlantısı yok, plansız yapılaş-
mış, kaçak yapılaşmış. Benden önce 
19 yılda 5 bin kaçak yapılaşma vardı 
Zeytinburnu’nda. Her sokakta altı ta-
neydi. 10 yılda ise çatı matı olabiliyor, 
gözden kaçıyor ama… sıfırdan yapıl-
mış kaçak bir bina olsun, ben başkan-
lık için bir daha aday olmayacağım, 
istifa edeceğim. Açık ve net söylüyo-
rum. 10 yılda bir tane bile sıfırdan ya-
pılmış kaçak yoktur. Zeytinburnu’nun 
arka sokakları Paris’in arka sokakla-
rından daha iyidir. Ama binalarımızda 
sorun var. Biz yeni yapılan binalarda 
mimari şart arıyoruz, estetiğe önem 
veriyoruz. Bizden önceki yapılanlar 
da problem var. 

Zeytinburnu  
Belediye 
Başkanı 
Murat Aydın 
başarısını 
halkla iç 
içe olmaya 
bağlıyor
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maları yapan ülkeler var. Başta geliş-
miş batı ülkeleri olmak üzere, dünya-
nın birçok ülkesinde çok güzel yerel 
yönetim uygulamaları var. Biz onları 
araştırıyoruz, yerinde görüyoruz. Bir-
çok belediye ile ilişkilerimiz oluyor. 
Onların hizmet alanlarını inceliyoruz, 
hizmetleri nasıl yaptıklarını, finansman 
sorununu nasıl çözdüklerini, belediye-
ciliğe bakışlarını yerinde görüyoruz; ki 
biz de, kendi vatandaşımıza en iyisini 
ve güzelini sunabilelim. 

GİDERLERİNİZİ AZALTIN

29 Mart seçimleri ile ilk defa be-
lediye başkanlığını kazanacak olan 
adaylara neler tavsiye edersiniz?

Öncelikle halka hizmet edecekler. 
Burası bizim babamızın çiftliği değil, 
halka hizmet üretme organı. Para ol-
madan iş yapamazsınız. O yüzden 
parayı iyi yöneteceksiniz. Artı, gelirinizi 
artıramıyorsanız, giderlerinizi azalta-
caksınız. Halka hizmet olarak yansı-
mayan bazı kalemler bütün belediye-
lerde vardır. Bunları tespit edip kısmak 
gerek. Örneğin, fazla mesai uygula-
masına belediyelerimiz kesinlikle git-
memeli. Personel artırımına giderek 
kadroyu da şişirmemeli. Bunlar işin ol-
mazsa olmazlarıdır. Personel politika-
sıyla biz Zeytinburnu’nda 10 yıllık süre 
zarfında yaklaşık 100 milyon liradan 
fazla tasarruf sağladık. Oysa şimdi bu 
rakam halka hizmet olarak geri döndü. 
Dolayısıyla öncelikle en büyük gider 
kalemlerinden bir tanesi personeldir. 
Ha, personelin hakkını vermeyecek 
miyiz? Fazlasıyla vereceğiz. Ama faz-
la eleman istihdam etmeyeceğiz. Gi-
derlerimizi azaltacağız, gelirlerimizi 
de artırmanın yoluna bakacağız. Yani 
parayı ve insanı iyi yönetmemiz lazım. 
Kurum içi olarak bunu tavsiye ederim. 
Kurum dışı olarak da, tavsiyem halkla 
iç içe olmaları. Halkla iletişim halinde 
olacağız. Sadece eşrafın değil, gariba-
nın da yanında olacağız. Halkın bütün 
katmanlarıyla birlikte olacağız. Bu işin 
olmazsa olmazı. Tabi şunu da unut-
mamak lazım, sadece seçim öncesi 
değil, seçim sonrası da halkla içi içe 
olmak gerekiyor. 

 Zeytinburnu artık birçok açıdan İstanbul’un orta yeri, ade-
ta merkezi. Bize geleceğin Zeytinburnu’nu anlatır mısınız? 

Ben ilk belediye başkanı olduğumda bir anket yaptırmış-
tım ve o ankette bir soru sormuştum: “Zeytinburnu’nda yaşa-
maktan mutlu musunuz?” Yüzde 34 mutluyum, yüzde 66 mut-
suzum oranı çıkmıştı. Yeni anketlerimizde Zeytinburnu’nda 
yaşamaktan mutlu olanların oranı yüzde 86’larda olduğu 
gözüküyor. Biz Allah nasip ederse yüzde 100’ü yakalamak 
istiyoruz. Burada yaşayan insanlar mutlu olsun. Bunun için 
ne gerekiyor? Bir fiziki koşulların iyileştirilmesi gerekiyor. Biz 
bu alanda çok mesafe kat ettik. Ama hâlâ yapılacak işlerimiz 
var. İki, sosyal belediyecilik yapmak gerekiyor. Yani dezavan-
tajlı gruplar var. İnsanlar yaradılıştan itibaren eşit değillerdir. 
Bazı insanlar bu yaşam yolunda geride kalırlar. O zaman ka-
munun, yerel anlamda belediyelerin dezavantajlı grupların 
elinden tutması gerekir. Biz bunu yapıyoruz, yeni dönemde 
artırarak yapmaya devam edeceğiz. Amaç insanlarımızın ya-
şadığı yerle aidiyet bağını güçlendirecek adımlar atmak, artı 
onların yaşam kalitesini artırmaya yönelik politikalar oluştur-
mak ve uygulamak. Zeytinburnu bir marka kent… Zeytinburnu 
belediyesini de belediyeciliğin markalaşmış bir adresi haline 
dönüştürme yönünde çalışmalar yapacağız. 

 Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’nde Sayın Ka-
dir Topbaş’ın vekilisiniz. Bize bu konuda yaptığınız önemli 
çalışmalardan da söz edebilir misiniz?

Başkanımız Kadir Topbaş, sağ olsun bize bu görevi uygun 
gördü. Biz de yaklaşık bir buçuk yıldır bu görevi götürüyo-
ruz. Biz belediyecilikte Marmara bölgesindeki belediyecilik 
birikiminin bütün belediyeler tarafından paylaşılmasına zemin 
oluşturacak çalışmaları MBB’de yapıyoruz. Çalışmalarımız-
da partiler arası ayrım yapmıyoruz. Zaten encümenimizde ve 
meclisimizde bütün partilerden üyeler var. En küçüğünden en 
büyüğüne kadar belediyelerimiz arasında belediyecilik bilgi 
birikiminin paylaşılmasını hedefliyoruz. Artı bazı projelerde 
Marmara’daki belediyeler olarak birbirimizle destek zeminini 
Birliğimiz sayesinde sağlıyoruz.

Yerel yönetimler alanında dünyanın birikimini Türkiye’ye, 
Türkiye’nin birikimini de dünyaya sunmaya çalışıyoruz. Hem 
yurt içi belediyeler, hem de yurt dışı belediyeler arası ilişkiler 
noktasında MBB profesyonel ekiplerimizle birlikte, Büyükşehir 
Belediye Başkanımızın hamiliğinde önemli hizmetler ürettiği-
mize inanıyoruz. Birlik, Türkiye’nin en fonksiyonel, en gayretli 
birliği ve dünyayla iletişimi son derece güçlü. Geçmişte baş-
kanlık yapan birçok arkadaşımızın bunda katkısı var. Özellikle 
şu an İstanbul Milletvekili olan Feyzullah Kıyıklık, Bağcılar eski 
belediye başkanımız, benden önceki başkan vekilimiz. Onun 
çok büyük katkıları var. O yoldan geçmişin birikimine sahip 
çıkarak ve oradan güç alarak yeni açılımlar yapıyoruz. Dünya-
daki belediyecilik birikimini Marmara Bölgesine ve Türkiye’ye, 
Marmara bölgesindeki birikimi de yine Türkiye’ye ve dünyaya 
sunmaya çalışıyoruz. 

Teşekkürler Sayın Başkan… 

Kapak Konusu
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Osmanlı ordularının konakladığı çayırları, Bi-
zans döneminden kalma eserleri ile gecekondu 
kenti olarak anılmayı hak etmiyordu Zeytin-

burnu. Ama maalesef 
İstanbul’un ilk gece-
kondusu 1949 yılın-
da Zeytinburnu’nda 
görülmüş ve bunun 
arkasından gelen hızlı 

göç ve yapı-
laşmayla ge-

cekondu kenti olarak 
anılmaya başlan-

mıştı. Ama son 
yıllarda yapılan 
çalışmalarla hak 
ettiği kimliği ka-
zanırken, gece-
kondu kentinden 
İstanbul’un Lale 
Bahçesi’ne dönüş-
tü Zeytinburnu.

Kent ve Yaşam
GECEKONDU KENTİNDEN

İSTANBUL’UN  LALE 
BAHÇESİNE 



Seksenli yıllarda Türk sinemasında dram 
senaryolarına esin kaynağı olmuş Zey-
tinburnu. Dar ve çamurlu sokaklarıyla, 

yolsuz, okulsuz, düzensiz, plansız, parksız 
kocaman bir gecekondu kenti… Bu bölgede 
hızlıca yapılaşan deri fabrikaları ile çevre kirli-
liği de ciddi bir sorun oluştururken Türkiye’nin 
her yerinden yoğun göç almaya devam et-
miş. Düşünün, 1949 yılında İstanbul gene-
lindeki 5000 gecekondunun 3000’den fazla-
sının Zeytinburnu’nda olduğu tespit edilmiş. 
Yine İstanbul’da ilk gecekondu 1945 yılında 
Zeytinburnu-Kazlıçeşme’de görülmüş ve 30 
Temmuz 1966’da gelişi güzel yapılaşmanın 
önüne geçmek için çıkarılan 775 sayılı Gece-
kondu Kanunu’nun çıkma nedeni yine Zeytin-
burnu olmuş. 

Bundan yaklaşık 10 yıl önce, Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Murat Aydın, başkanlığının 
ilk günlerinde “Bu kentte yaşamaktan mutlu 
musunuz?” diye sormuş insanlara. Bu kadar 
kötü ve çarpık yapılanmış kentte kim yaşa-
maktan mutlu olabilir ki? Bugün yüzde 80’lerde 
olan bu oran, o gün yüzde 30’un altındaymış. 

Oysa Zeytinburnuluların yaşadığı bölge, geniş tarihi 
birikimi, Marmara denizi kenarındaki o muhteşem ko-
numu ve verimli topraklarıyla Türkiye’nin en güzel yer-
lerinden bir tanesi. Bugün Zeytinburnulular yerel yöne-
timin yaptığı çalışmalarla ilçelerinin aslında İstanbul’un 
en güzel yerlerinden biri olduğunu yavaş yavaş fark 
etmeye başladılar. Peki, Zeytinburnu denince nasıl bir 
yer akla gelmeli? Artık İstanbul’un en merkezi ilçelerin-
den birisi haline gelen, 70-80’li yılların gecekondu kenti 
geçmişiyle nasıl barışıyor? Bunun için biraz geçmişe 
geri dönelim. 

OSMANLI ORDULARI ŞEHRE 
TOPKAPI’DAN GİRDİ

Yenikapı’dan Edirnekapı’ya kadar uzanan Kara Sur-
ları, Zeytinburnu’nun eski İstanbul’la arasındaki doğal 
sınırlar gibidir. M.S. 413 yılında yapılan Kara Surları 
5420 metre uzunluğundadır ve üzerinde 123 burç bu-
lunur. Bizanslılar “Sur İçi”nde yaşarken, Zeytinburnu’nu 
tarım alanı olarak kullanmışlar. 36 kapısı bulunan sur-
lardan 6’sı Zeytinburnu sınırları içerisinde kalır. Bunlar: 
Altın Kapı, Yedikule Kapısı, Belgrad Kapı, Silivri Kapı, 
Mevlana Kapı ve Topkapı’dır. 

GECEKONDU KENTİNDEN

İSTANBUL’UN  LALE 
BAHÇESİNE 

Türk 
Parkı

Soğanlı Bitkiler Parkı

Yenikapı Mevlevihanesi
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Bu surlar şimdiye kadar sadece 
iki defa geçilebilmiş. İlk olarak 1204 
yılında Katolik Latinler surları aşarak 
Bizans’ı yağmalamışlar. Son defa ise 
surları aşan hükümdar 1453 yılında 
Cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet 
olmuş. Osmanlı orduları Topkapı’da 
açılan gedikten İstanbul’a girmişler. 

İstanbul’un önemli tarihi yerlerin-
den bir tanesi de Yedikule’dir. Bizans 
döneminde Bizans’a misafir gelen 
kralları ve yabancı sarayların men-
suplarını ihtişamlı bir şekilde karşıla-
mak için 4 kule yaptırılmış. Fatih Sul-
tan Mehmet, fetihten sonra yaptırdığı 
üç kuleyle buradaki kulelerin sayısını 
yediye çıkarmış ve burası beş köşeli 
yıldız biçimini alarak hisar görüntüsü 
kazanmış. O günden beri Yedikule 
Hisarı ya da Yedikule olarak anılmak-
tadır. Aslında bu kapılar, Zeytinburnu 
tarihinde önemli yer edinen birçok 
eserin de hemen yanındadır. Örne-
ğin, Silivri Kapı’nın hemen yanında 
Balıklı Ayazma dediğimiz yer bulu-
nur. Asıl adı, “Hayat Veren Kaynak” 
anlamına gelen Zoodokhos Peges 
olan Balıklı Ayazması, Kozlu-Ayazma 
yolu üzerindedir. Bizans döneminde 
Ayazma sağlık merkezi olarak kulla-
nılırken, Balıklı da imparatorların ilk-
baharda istirahat ettikleri mesire yeri 
imiş. Ayazma’nın hemen yanında ise 
Balıklı Kilisesi bulunmakta.

KÜLTÜR VADİSİ PROjESİ

Yukarıda bahsettiğimiz Bizans dö-
nemi eserleriyle birlikte, Osmanlı dö-
nemine ait birçok eser Topkapı Parkı 
etrafında, Kazlıçeşme ve Merkezefen-
di mahalleleri civarında bulunur. İs-
tanbullular hatırlayacaktır, bir zaman-
lar bu bölge, ikinci el eşya satıcılarına 
ve dolmuş duraklarına teslim edilmiş 
keşmekeş bir yerdi. Oysa bugün bu-
rası yeşillikler içerisinde bir kültür va-
disine dönüşüyor. Proje kapsamında 
Merkezefendi Cami, Yenikapı Mevli-
hanesi, Meryemana Balıklı Rum Kili-
sesi ve Balıklı Ayazması, Seyitnizam 
Camii ve bütün bunların çevresindeki 
yapılanmalar, tarihi birçok önemli şah-

siyetin yattığı mezarlıklar ve Tanzimat’tan sonra oluşturulan 
gayrimüslim mezarlıkları ile Tarihi Surdibi yer almakta. Proje 
tamamlandığında Zeytinburnu İstanbul’un en nadide mer-
kezlerinden birisine kavuşmuş olacak. Balıklı Ayazma, Balıklı 
Kilisesi ve azınlıklara ait mezarlıklar bu kapsamda restore 
ediliyor ve çevre düzenlemeleri yapılıyor. Proje kapsamında 
Yenikapı Mevlevihanesi’nin restorasyonu tamamlanmış du-
rumda. Belki birçok kişi bilmez ama Yenikapı Mevlevihanesi 
İstanbul’un en büyük Mevlevihanesi olma özelliğine sahiptir. 
Osmanlı dönemi mimari tarzını yansıtan Yenikapı Mevlevi-
hanesi, defalarca yanmış, yıkılmış son restorasyon ile eski 
görünümünü kazanmış. Mevlevihane’nin bahçesi de aydın-
latma, oturma, su elemanları gibi çevre düzenlemeleri ile şık 

bir hale getirilerek halkın kullanımına açılmış. Yine proje kap-
samında tarihi Abdülbaki Paşa Kütüphanesi’nin restorasyo-
nu, Tekkeci İbrahim Ağa Camii restorasyonu, Seyitnizam 
Camii İnşaatı ve Tekke Restorasyonu, 19. yüzyıldan kalma 
Ahşap Konak, Kazlıçeşme restorasyon projesi yürütülüyor.  

ŞİFANIN KAYNAĞI MERKEZEFENDİ 
Kültür Vadisi Projesi kapsamına giren Merkez Efendi’ye ayrı 

bir yer açmak gerektir. Zira, Merkez Efendi, Zeytinburnu’nda 
belirli bir bölgeye adını verecek kadar önemlidir. Merkeze-
fendi Camii, Merkezefendi Tekkesi, Merkez Efendi Konağı, 
Mekezefendi Meydanı, Merkezefendi Külliyesi… Bu eserlerin 
hepsinin esin kaynağı Osmanlı döneminde yaşamış ünlü bir 
hekimdir.  Merkez Efendi adıyla anılan Şeyh Musa Muslihed-
din Efendi, çeşitli otların karışımıyla yıllarca Zeytinburnu’ndan 
İstanbullulara şifa dağıtmış. 

Merkezefendi, günümüzde de halen yoğun bir şekilde hal-
kımız tarafından ziyaret edilmektedir. Ayrıca burada her yıl, ge-

Lale Bahçesi ve Surlar

Türkiye’nin ilk Tıbbi Bitkiler 
Bahçesi’ni Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Murat 
Aydın, Nihat Hatipoğlu ile 
birlikte gezdi.

Kent ve Yaşam
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dikkati çeken Çırpıcı, Bizans ve Osman-
lı döneminin mesire alanıymış. Osmanlı 
Ordusu da seferlere çıkarken Çırpıcı 
Çayırı’nı konaklama yeri olarak kullanır-
mış. 50’li yıllardan sonraki plansız ya-
pılaşma bu çayırı bitirmiş ve buradaki 
dereler, fabrikaların atıklarını taşıyan bir 
hale gelmiş. Uzun yıllar kötü koku ne-
deniyle burada yaşamak Zeytinburnu-
lular için zul haline gelmiş. Bugün ise 
dere ıslah ediliyor.  

MODERN YAŞAM ALANLARI

Bütün bu tarihsel birikimle birlikte 
Zeytinburnu’nda çok modern yaşam 
alanları da mevcuttur. Şehrin orta-
sında yer alan Olivyum, modern alış 
veriş merkezi olarak dikkati çekerken, 
Türkiye’nin en önemli kapalı spor sa-
lonlarından birisi olan Abdi İpekçi bu 
ilçemizin sınırları içerisinde yer alı-
yor. Ayrıca Zeytinburnu, parkları ve 
spor alanları ile de insanlara çağdaş 
yaşam alanları oluşturuyor. Örneğin 
60.000 metre kare alan üzerine ku-
rulmuş Merkezefendi Parkı ve Spor 
alanı bunlardan bir tanesi. Parkta 2 
adet 10.000 metre kare piknik alanı, 
şelale, cafe, 8 çeşme, 2 antrenman 
sahası, 2 adet basketbol sahası, 
kondisyon ve vücut geliştirme salo-
nu, yürüyüş ve koşu parkuru, çocuk 
oyun alanları mevcut. Bunların dışın-
da Zeytinburnu’nda Topkapı, Çırpıcı, 
700. Yıl Parkları da bulunuyor. Öte 
yandan, artık İstanbul’la özdeşleşme-
ye başlayan lalenin en yoğun oldu-
ğu yer Zeytinburnu’dur. İstanbul’un 
ilk ve tek Soğanlı Bitkiler Bahçesi 
Zeytinburnu’nda bulunur. 

Kısacası Zeytinburnu bugün mo-
dern ve ferah kent yaşamının bütün 
imkanlarını bir arada bulunduruyor. Bu 
kadar geniş bir kentlilik birikimine sahip 
Zeytinburnu’nun 80’li yıllarda yaşanmaz 
bir yer olması elbette kabul edilebilir 
bir şey değildi. Zeytinburnu İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu 
Belediyesi’nin ortak çalışmaları ile bu-
gün yeni bir kimlik kazanmaya başladı  
ve İstanbul’un çamurlu kenar mahalle-
si, İstanbul’un lale bahçesine dönüştü.

leneksel Tıp Festivali düzenlenmektetir. Festival kapsamında 
halka mesir macunu atılmakta ve faydalı tıbbi bilgiler üzerine 
söyleşiler yapılmaktadır. Yine bu bölgede Dolaplı Kuyusu ile 
günümüze ulaşabilen, Mimar Sinan tarafından yapılmış Mer-
kez Efendi Hamamı mevcuttur. Dedik ya, Merkezefendi şifa-
cılığıyla bilinirmiş. Bu bölgenin ruhuna uygun yeni bir proje 
yine Zeytinburnu’nda hayata geçmiş durumda. Türkiye’de ilk 
Tıbbi Bitkiler Bahçesi Zeytinburnu’nda kuruldu.  Zeytinburnu 
Belediyesi ile Merkez Efendi Geleneksel Tıp Derneği’nin yürüt-
tükleri projeye göre, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi (ZTBB) 
ve Sağlık Araştırma Merkezi tamamlandığında 600 kadar tıbbi 
bitki ile birlikte bir bitki laboratuarı, herbaryum, sera, araştırma 
kütüphanesi ve ikramevini barındıracak. 

PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ 
Yine Kültür Vadisi kapsamında anlatılması gereken en 

önemli yer geçtiğimiz günlerde Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla açılan Panorama 1453 Tarih Müzesi… 
Topkapı Fetih Parkı’nda yer alan müzede İstanbul’un fethi üç 
boyutlu ve panoramik olarak yeniden canlandırılıyor. Top figür-
leri ve seslerle desteklenen bu canlandırma, insanı İstanbul’un 
fethedildiği o güne yeniden götürüyor. 

Bilindiği gibi Zeytinburnu’nun sahille buluştuğu mahallenin 
adı Kazlıçeşme’dir… Bu semte adını veren, bu bölgede yer alan 
tarihi bir çeşmedir. Bu çeşme de Kültür Vadisi Projesi’nde yer 
alıyor. Lakin restorasyon projesi henüz koruma kurulundan onay 
almış değil. Kazlıçeşme’nin yanı başında da inşa tarihi bilinme-
yen Kazlıçeşme Camii vardır.  

Elbette Zeytinburnu’ndaki kültürel varlıkların hepsini bir ma-
kalede anlatmak imkansız. Biz sadece bazılarından bahsedebil-
dik. Kazlıçeşme ve Merkezefendi’den şehrin diğer uç tarafına, 
Çırpıcı’ya geçelim. Yüksek apartmanlarla ve geniş alanlarıyla 

Lale Bahçesi ve Surlar

Türkiye’nin ilk Tıbbi Bitkiler 
Bahçesi’ni Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Murat 
Aydın, Nihat Hatipoğlu ile 
birlikte gezdi.
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Ülkeler artık şehirleri ile var. Kü-
resel ekonomi ve uluslar arası 
sistem şehirleri birer rekabet 

alanına dönüştürmüştür. Paris olma-
dan Fransa, Londra olmadan İngiltere 

ve Viyana olmadan Avusturya çoğu insan için pek fazla bir 
şey ifade etmemektedir. Şehirlerin sahip olduğu potansiyel, 
ülkelerin sosyo-ekonomik gelişimi açısından hayati önem ta-
şımaktadır. Bu potansiyeli değerlendirme azmindeki ülkele-
rin söz konusu şehirlerin önünü açtıkları ve kapasite kazan-
dırdıkları görülmektedir. İtalya’nın Milano’su, Almanya’nın 
Frankfurt’u, Kanada’nın Toronto’su ve Avustralya’nın 
Sydney’i bunlara örnek olarak verilebilir. Bazı ülkeler ise ne-
redeyse yeni bir şehir inşa etmekte ve onu uluslar arası bir 
merkez haline getirmeye çalışmaktadır. Dubai bu konuda 
güncel bir örnektir. Buna karşın, binlerce yıllık tarihi geçmi-
şine, jeo-stratejik konumuna ve bulunduğu ülkenin başkenti 
olmasına rağmen, uygulanan yanlış politikalar sonucunda 
uluslar arası açıdan güçlü bir merkez olamayan şehirler de 
vardır. Kahire ve Bağdat bilinen örneklerdir. 

Uluslararası Perspektif

İSTANBUL’UN KÜRESEL YÜZÜ: 
İSTANBUL ULUSLARARASI-1

Doç. Dr. Recep Bozlağan
Murat Daoudov

İnsanlık tarihinin kırılma noktalarından biri olan sanayi devrimi, şehirler açısından da 
bir dönüm noktasıdır. Sanayi tesislerinin birer çekim alanına dönüştürdüğü şehirler, siyasi 
merkezler olmanın yanı sıra ekonomik açıdan da merkez haline gelmiş, yakın çevresini 
birer hinterlanda dönüştürmüştür. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, şehirleri fiziksel 
açıdan değiştirmekle birlikte, onların merkezi konumunu zayıflatmak bir yana daha da 
pekiştirmiştir. Sonuçta, şehirler bilgi ve teknoloji çağının üsleri haline gelmiştir.

Ülkeler artık şehirleri ile 
var. Küresel ekonomi 

ve uluslar arası sistem 
şehirleri birer rekabet 

alanına dönüştürmüştür
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KÜRESEL MERKEZ OLMA POTANSİYELİ
İstanbul, bulunduğu coğrafya dolayısıyla onu üstün kılan 

avantajlara sahiptir. Şehrin sahip olduğu avantajları ilk fark 
edenler Megaralılar olmuş, Roma İmparatoru Konstantin 
ise, uzun araştırma ve incelemelerden sonra O’nu impara-
torluğun yeni başkenti yapmıştır. Roma’ya ve akabinde de 
Bizans’a bin yılı aşkın bir süre başkentlik yapan İstanbul 1453 
yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. Dünya 
üzerinde başka hiçbir şehirde bulunmayan eşsiz jeostratejik 
konumu, O’nu asırlar boyunca ilgi odağı ve uluslar arası bir 
merkez yapmıştır. Napolyon’un “eğer dünya tek devlet olsay-
dı, bu devletin başkenti ancak İstanbul olurdu” sözü şehrin 
önemini çarpıcı bir şekilde göstermektedir. Üç imparatorluğa 
kesintisiz bir şekilde başkentlik yapmış olan bu şehir, yirminci 
yüzyılda, tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar geri pla-
na itilmiştir. Ankara’nın başkent olması ve uygulanan merke-
ziyetçi ve devletçi politikalar, İstanbul’u bir yandan sıradan bir 
vilayete dönüştürürken, diğer yandan da dış dünyaya adeta 
kapatmıştır. Komünist bloğun oluşmasının da bu durumda 
etkili olduğunu belirtmek gereklidir.

1950’li yıllarda başlayan siyasi ve ekonomik serbestleş-
me süreci, şehirde ekonomik kalkınmaya ve yoğun göçe 
neden olmuştur. Menderes döneminde girişilen yoğun imar 
faaliyetleri İstanbul’a 1959 yılında “Avrupa Şehri” ödülünü ka-
zandırırken, tezat bir olgu olarak gecekondulaşma da şehrin 
demografik yapısını ve mekânsal düzenini değiştirmeye baş-
lamıştır. Fakat asıl büyük değişim Özallı yıllar ile başlamıştır. 
Bir yandan uygulanan liberal politikalar ve diğer yandan gü-
venlik sorununun etkileri, İstanbul’u ülkenin diğer şehirlerin-
den sosyal ve ekonomik açıdan büyük bir hızla farklılaştırmış-
tır. Şehirde birbiri ardına açılan plazalar, alış veriş merkezleri, 
beş yıldızlı oteller ve uluslar arası şirketlerin temsilcilikleri bazı 
semtlerin siluetini büyük ölçüde değiştirirken, yoğun göç ve 

gecekondulaşma 
da yeni semtlerin 
ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. 
Ancak, 1984 yı-
lında kabul edilen 
3030 sayılı Bü-
yükşehir Beledi-

yesi Kanunu’nun etkileri ve şehrin altya-
pısını geliştirmeye yönelik yatırımlar kısa 
sürede sonuç vermiş ve İstanbul “ulusla-
rarasılaşan” şehirler sınıfında zikredilme-
ye başlanmıştır.

Özallı yıllar ile başlayan büyük değişim 
80’lerin sonlarına kadar devam etmiştir. 
1989’da yerel yönetimin el değiştirmesinin 
yol açtığı siyasi çekişmeler ve sonrasında 
yerel yönetimdeki başarısızlık nedeniyle, 
90’ların ilk yarısı, İstanbul adına büyük 
bir “kayıp” olarak ifade edilebilir. Doğu 
Bloku’nun yıkılması ve Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasının şehre sunduğu yeni fırsat-
lar ve özellikle de şehrin tarihinde hiçbir 
zaman “yakın etkileşim alanı” veya hin-
terlandı olamayan Orta Asya’nın kapıla-
rının ardına kadar açılması göz önünde 
bulundurulduğunda, İstanbul’un uğradığı 
kaybın büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır. 
Sahip olduğu büyük potansiyele rağmen, 
şehrin beklenen açılımı yapamaması, 
İstanbul’a dair bir vizyona veya politikaya 
sahip olunmamasında aranmalıdır. 

İSTANBUL, YENİDEN 

1994 yılında yerel yönetimin yeniden 
el değiştirmesi, İstanbul metropoliten ala-
nında kentsel hizmetlerin niteliğini ve mik-
tarını büyük ölçüde artırmıştır. 1995 yılında 
dönemin Başbakanı tarafından gündeme 
getirilen “İstanbul 2001 Kurulu” projesi 
ise, politik kaygılarla alelacele hazırlanmış 
bir çalışma görümünde olup, İstanbul’un 
gerçekleri ile de uyumlu bir içeriğe sahip 
değildi. 1997 ve 1998 yıllarındaki “yerel 
yönetimde reform” çalışmaları, şehrin öz-
gün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak 
bir bakış açısıyla hazırlanmış ve siyasi so-
runlar nedeniyle hayata geçirilememiştir. 
28 Şubat sürecinin ülkenin genel siyasi 

İstanbul, kendine has özellikleri 
dolayısıyla küresel bir merkez 

olma potansiyeline sahiptir

Frankfurt Milan İstanbul Sydney
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yapısındaki etkileri yerel yönetimlere ka-
dar uzanmış ve İstanbul da bu süreçten 
fazlasıyla nasiplenmiştir.

90’ların ikinci yarısında ise, İstan-
bul’un stratejik öneminin merkezi idare 
tarafından bütün boyutları ile kavrana-
mamasının neden olduğu stratejik sığlık 
ve bunun sonucunda muhalif belediye-
lere karşı yapılan uygulamalar, şehrin 
uluslar arası kimliğinin pekişmesini ve 
İstanbul’un genişleyen potansiyelinin 
daha etkili bir şekilde kullanılmasını 
engellemiştir. Sonuçta, Özal ile baş-
layan dışa açılma ve değişim sürecin-
de beklenen başarı elde edilememiş; 
İstanbul’dan sonra dışa açılmaya başla-
yan birçok şehir, uluslar arası veya küre-
sel merkezler haline gelmiştir. Şanghay, 
Prag, Varşova ve Santiago bu konuda 
örnek olarak verilebilir.

2000’li yıllara büyük ekonomik krizler 
ve siyasi bunalımlarla giren Türkiye’deki 
konjonktürden İstanbul da payına düşeni 
almıştır. 2003 yılından itibaren siyasette 
sağlanan istikrar ve ekonomik kalkınma, 
şehri doğrudan etkilemiş ve yaklaşık 5 
yıllık bir ekonomik gelişme sürecine gi-
rilmiştir. 2003-2005 yılları arasında ger-
çekleştirilen yerel yönetim reformu, şeh-
re, sahip olduğu potansiyeli daha etkili 
bir şekilde değerlendirebilecek kapasi-
tenin kazandırılması sürecinde önemli 
bir adım olarak nitelendirilebilir. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin sınırlarının il 
sınırlarına kadar genişletilmesi, ilk ka-
deme belediyelerinin tamamının büyük-
şehir belediyesi ile ilişkilendirilmesi, bü-
yükşehir belediyesi ile ilçe ve ilk kademe 
belediyeleri arasında oluşabilecek muh-
temel çatışma alanlarının mümkün oldu-
ğunca ortadan kaldırılmaya çalışılması, 
planlama sorunlarının çözülmesine yö-
nelik mekanizmaların geliştirilmesi, ma-
hallelerin belediyeler ile ilişkilendirilmesi, 
merkezi idare tarafından uygulanan ve-
sayet denetiminin hafifletilmesi, katılım-
cı yönetimin teşvik edilmesi, alternatif 
hizmet yöntemlerine imkân tanınması, 
il özel idaresi ile büyükşehir belediyesi 
arasında kesin bir görev ve yetki ayrı-
mının yapılması ve yeni kamu yönetimi 
düşüncesinin yerleştirilmeye çalışılması, 

getirilen yenilikler arasında zikredilebilir. Yerel yönetim refor-
munun etkisi kısa sürede kendini hissettirmiş, İstanbul’da yerel 
hizmetlerde önemli başarılar elde edilmiştir. Yirminci yüzyılın 
“ulusal” merkezi, Özallı yıllar ile birlikte “uluslararasılaşan” bir 
şehre dönüşmüş, 2000’lerin ilk on yılında ise “uluslararası” bir 
şehir konumuna yükselmiştir. 

KÜRESEL ŞEHİR MİSYONU

İstanbul, tarihin ve coğrafyanın kendine yüklediği “küresel 
şehir” misyonunu taşımakla yükümlüdür. Bu misyon, şeh-
re dünya çapında bir konum kazandırmakla kalmayacak, eş 
zamanlı olarak Türkiye’nin de büyük bir ekonomik güç haline 
gelmesine ciddi katkılar sağlayacaktır. Küresel şehirlerin, bu-
lundukları ülkelere sağladıkları avantajları ayrıntılı bir şekilde 
anlatmaya gerek yok. Batı dünyasından sonra sanayileşme sü-
recine giren ve bugün bütün dünyanın gıpta ettiği bir gelişmiş-
lik düzeyine ulaşan bazı uzak doğu ülkelerindeki Tokyo, Seul 
ve Şanghay gibi şehirlerin ülke ekonomisi içindeki yeri ve etkisi 
düşünüldüğünde, konunun önemi kendiliğinden anlaşılacaktır.

Küresel şehirler kendine özgü ölçütlere sahiptir. Sözgeli-
mi, nüfusun belirli bir oranın üzerinde olması gereklidir. Örne-
ğin Frankfurt’un merkez nüfusu yaklaşık 700 bin, buna karşılık 
aynı sınıfta yeralan Hong Kong’un nüfusu 7 milyondur. Nüfu-
sun demografik açıdan çeşitlilik göstermesi gereklidir. Diğer 
bir ifade ile, küresel şehirlerin sokaklarında bir çok milliyetten 
ve ırktan insanları görebilirsiniz. Örneğin Londra’nın meşhur 
Trafalgar Meydanı’na gittiğinizde, bu şehirde yaşayan veya 
herhangi bir amaçla Londra’ya gelmiş olan her ırktan insanı 
görebilirsiniz. Para ve sermaye piyasaları açısından küresel 
etkiye sahip kurumlara gelişmiştir. Tokyo Borsası’ndaki her-
hangi bir dalgalanma New York Borsası’nı bile etkisi altına 
alabilmektedir. Küresel şehirler aynı zamanda çok uluslu şir-
ketlere de ev sahipliği yapmaktadır. Bu tür şehirler, küresel 
ekonominin ihtiyaç duyduğu iş ve alış veriş merkezleri, otel-
ler, kongre ve fuar alanları, okullar, üniversiteler, araştırma 
merkezleri, sağlık tesisleri, eğlence merkezleri, müzeler, spor 
tesisleri, enerji, iletişim ve ulaşım altyapısı ve diğer kentsel 
hizmetler açısından da yeterli imkânlara sahiptir.    

Küresel bir merkez olma potansiyeline sahip olan İstanbul 
ise, ulaşım altyapısı ve sistemleri açısından son yıllarda bü-
yük bir gelişme göstermiş, şehir içi ulaşımda toplu taşımanın 
payı artmış ve kişi başı günlük yolculuk süresi önemli ölçüde 
kısalmıştır. Devam ettirilen ve birkaç yıl içinde başlanacak 
olan projelerin tamamlanması ile birlikte, şehir dünyada ray-
lı sistem uzunluğu en fazla olan şehirler arasına girecektir. 
Karayolu, deniz ulaşımı ve otoparklar konusunda da önemli 
iyileşmeler olmuştur. Merkezi idare tarafından yürütlen Mar-
maray projesi, kruvaziyer liman, üçüncü köprü ve Boğaz’ın 
altından lastik tekerlikli araçlar için bir tünelin yapılması, şeh-
rin ulaşım altyapısına önemli katkılar sağlayacaktır. 

Şehrin eğitim, kültür-sanat, sağlık, spor, turizm ve ticaret alt-
yapısının geliştirilmesi konusunda yerel yönetimler, sivil toplum 

Uluslararası Perspektif
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örgütleri ve özel sektör tarafından önemli çalışmalar yapılmış-
tır. Şehirdeki otuz üniversite, birçok vakıf meslek yüksek okulu, 
uluslar arası nitelikteki kolejler ve okullar önemli bir potansiyele 
sahiptir. Son yıllarda birbiri ardına açılan müzeler, kültür-sanat 
tesisleri, kongre merkezleri, alış-veriş merkezleri, plazalar, fuar 
merkezleri, oteller, sağlık ve spor tesisleri küresel bazı taleple-
re önemli ölçüde cevap verecek niteliktedir. İstanbul, şehir gü-
venliği açısından da emsal şehirlerden daha iyi durumdadır. 

Bütün bunlara karşın, İstanbul’un en azından bir Prag ka-
dar turist çekememesi, olimpiyatlar gibi büyük küresel organi-

zasyonlara yeterli düzeyde ev sahipliği ya-
pamaması, sahip olduğu bütün değerlere 
ve avantajlara rağmen yurt dışında hak et-
tiği şekilde tanınmaması, küresel bir finans 
merkezi olmaması, uluslar arası veya kü-
resel kuruluşların (iki tanesi hariç) merkez-
lerinin bulunmaması üzerinde durulması 
gereken temel hususlardır. Bu konu, bir 
sonraki yazıda ele alınacak ve bazı çözüm 
önerilerinde bulunulacaktır.

İstanbul “küresel bir 
merkez” olmalıdır.

Mecidiyeköy 
ve Levent’ten 
görünüş
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Dosya

Prof. Dr. Ömer 
Dinçer Kimdir?

1956 yılında Karaman’da 
doğdu. 1978 yılında Erzurum 

Atatürk Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’nden mezun oldu. 

İstanbul Üniversitesi İşlet-
me Fakültesi’nde Personel 

Yönetimi ve Endüstriyel 
İlişkiler’de yüksek lisansını 

tamamladı, 1984 yılında 
“Örgütsel Davranış” alanında 
doktora derecesini aldı. 1988 

yılında Marmara Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Yönetim ve Orga-
nizasyon Anabilim Dalı’nda 
Doçent, 94’te de Profesör 

oldu. Çeşitli üniversitelerde 
akademik kariyerini başarıyla 

sürdüren Dinçer, 1995-96 
yılında Türkiye’de yerel yö-

netimler alanında lisans üstü 
eğitim programının kurucusu 

olarak dikkati çekti. 1999-
2003 yılları arasında Beykent 

Üniversitesi’nde Rektör 
Yardımcısı, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dekanı ve 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Mü-

dürü olarak da görev yapan 
Dinçer, yönetim alanında beş 

kitap ve çok sayıda makale 
kaleme aldı. 2003-2007 

yılları arasında Başbakanlık 
Müsteşarlığı görevini yürüten 
Ömer Dinçer, son dönemde 
meclisten çıkan çok sayıda 

yerel yönetimler kanununun 
da hazırlayıcısı 

olarak tanınıyor.  

YETKİLERİNİZİ ALT 
KADEMELERE 

DEVREDİN 

Büyükşehir belediyelerinin 25. yılında 
Prof. Dr. Ömer Dinçer’den Başkanlara: 

Başkanların şahsına ve kuruma ait yetkilerini alt kademelere devretmeleri 
yapılabilecek en önemli tavsiyelerden biridir. Şahsi yetkilerden uygun olanların 
belediye teşkilat hiyerarşisinde daha alt kademelere, kurum yetkilerinden müm-
kün olanların da daha alt belediyelere bırakılmasında fayda vardır. Böylece bir 
tepe yöneticisinin yapması gereken esas görev ve fonksiyonlar için vakit kalır. 

Türkiye nüfusunun hızla artması 
ve gelişmiş kentlere yoğun göç, 80’li 
yıllarda belediyecilik ihtiyaçlarını da 
şekillendirdi. 1983 yılında bir Kanun 

Hükmünde Kararnameye dayanarak 1984 yı-
lında çıkarılan kanunla Büyükşehir Belediyesi 
kurumu oluşturulmuştur. Böylelikle Türkiye’de 
yönetim ve yerel yönetimler literatüründe Bü-
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“İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi 
sınırları ile il sınır-
ları eşitlenmiştir. 
Büyükşehir Be-
lediyesi Kanunu 
bir metropolün 
yönetimi için ge-
rekli düzenleme-
lere sahiptir.” 

halk kendi ihtiyaçlarını karşılıyordu. Modernleşme süreci bir 
anlamda üretim-tüketim ilişkilerinin de merkezileşmesi sonu-
cunu doğurdu. Böylece, merkezi idare geleneksel fonksiyon-
ları yanında, sivil alandaki veya özel alandaki birçok görev ve 
fonksiyonu kendi bünyesine taşıdı. Merkezi idare, bir taraftan 
toplumun hemen her alanıdaki ihtiyaçlarını karşılamaya yöne-
lik bir yatay genişleme gösterirken, diğer taraftan toplumun 
her kademesine sirayet ederek dikey bir büyüme gösterdi. Bu 
süreçte daha önceden hane halkının veya mahalle yönetiminin 
elinde olan yerel hizmetler de merkezileşerek, devletin ürettiği 
yönetim birimlerine ve toplumun mevcut tecrübe ve değerleri-
ne yabancı olan belediyelere taşındı. Gelen kurumun üretilen 
geleneksel çözüm mekanizmasına yabancı olması ve tepe-
den tasarlanması, beraberinde toplumsal ölçekte kabullenme, 
hazmetme ve içselleştirme konusunda uyum sorunları çıkar-
dı. Dikkat edilirse 1854 yılından 1930 yılına kadar bu alanda 
çok sık değişiklik yapılmak zorunda kalınmıştır. Başlangıçta 
halk bu tür kurumlara tepki göstermiştir. 1930 yılından sonra 
belediye teşkilatının ve hizmet üretme kabiliyetinin yerleşme-
ye başladığını görüyoruz. 1980’lere kadar kendi geleneğimizi 
oluşturduğumuz söylenebilir. 

VİZYONER BİR LİDERLİĞE İHTİYAÇ VAR
Ancak kendi geleneğimiz tanımlamasının altını çizmek ge-

rekir. Çünkü bu batıdan ithal edilen yerel yönetim uygulamala-
rından biraz farklıdır. Batıda yerel yönetimler aynı zamanda de-
mokrasinin ilk basamağını oluştururlar. Bizde belediyecilik bu 
anlamda sorunludur ve otoriter yönetim tarzı sebebiyle, sadece 
yol yapan, ağaç diken ve çöp toplayan bir yapıdadır. Mahalli 
idareler kamu idaresinin fiilen içinde, ancak zihnen dışındadır. 
Ülkemizde devlet denildiğinde, sadece merkezi idare anlaşıldı-
ğı için, belediyeler sınırlı yetkilere sahip, ancak görevleri olan bir 
kurum olarak kalmıştır. Başka bir ifadeyle, belediyeler demok-
rasinin ilk adımı olarak değil, sadece belirli görevleri olan idari 
birimler olarak algılanmıştır. Bu yüzden uzun yıllar süren tecrü-
beye rağmen, belediyeler olgunluk (rüşt) yaşına erişememiştir. 
Belediyeciliğin son yıllarda giderek daha demokratik bir nitelik 
kazanmaya başladığı söylenebilir. 1980’lerden sonra yeniden 
bir değişim dalgasıyla karşıc karşıya kaldık. Küresel değişme 
ve gelişmeler, kamu idaresi alanında ve dolayısıyla yerel yöne-
tim alanında mevcut yönetim geleneklerini ve uygulamalarını 
büyük oranda terk etmeye zorladı. Yeni düşüncelere, ufuklara 
ve uygulamalara ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu değişim 
sürecinde gelenekler yeniden sarsılmaktadır. 

yükşehir Belediye yönetimi yerini aldı..
Türkiye’de Büyükşehir belediyeleri-

nin  kuruluşunun 25. yılını doldurması 
hasebiyle, bu ay ki dosya konumuzu,  
Büyükşehir belediye  yönetimi olarak 
belirledik.  Bu konuya açıklık getirme-
de, gerek teorik gerekse uygulama 
alanındaki bilgi birikimi ve deneyimi 
ile Türkiye’de en iddialı isim,  Ak Par-
ti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ömer 
Dinçer’le konuştuk. Daha önce Baş-
bakanlık Müsteşarlığı da yapmış olan 
Dinçer, yerel yönetimler konusunda 
yazdığı kitaplarla da tanınıyor. 1995-
96 yılında Türkiye’de yerel yönetimler 
alanında lisans üstü eğitim programını 
ilk defa başlatan isim olan Dinçer, son 
dönemde Türkiye’de yerel yönetimlere 
dair çıkmış çok sayıda kanunun hazır-
lanmasında aktör rol üstlenmiştir. Ken-
disi kamu yönetimi reformunun mimarı 
olarak anılmaktadır.  

İlk Şehremanetinin kuruluşundan 
(1854) bugüne 155 yıl geçmesine 
rağmen, bir yerel yönetim geleneği 
oluşmadığı ileri sürülüyor. Sizce bu 
süre bir geleneğin oluşması için ye-
terli değil mi? Bu açıdan, ülkemizde-
ki ‘Büyükşehir Belediye Sistemini’ 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Şüphesiz, bir gelenek oluşması 
için 155 yıl yeterli bir süredir. Ancak 
bu konuda yapılacak yorumları, mo-
dernleşme sürecinde karşılaştığımız 
sorunlar ve toplumu yukarıdan aşa-
ğıya değiştirme yaklaşımın etkilerini 
analiz ederek yapmak gerekir. 

Öncelikle yerel ihtiyaçların gele-
neksel toplumlarda (ve tabii ki bu ara-
da Osmanlı toplumunda) çok adem-i 
merkezi çözüldüğünü belirtmekte ya-
rar vardır. Osmanlı toplumunda yerel 
hizmetler devlet aygıtına ait değildi ve 
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kararlarda göz önüne alınmalıdır. Ancak bu faktörlerin birçoğu 
için objektif ölçüler geliştirebilmek ve bunları standartlaştırmak 
oldukça zordur. Ayrıca kentleşme oranı ve kentlerin geleceği ile 
ilgili projeksiyonlar da hesaba katılmalıdır. Diğer taraftan, siya-
set kültürü ve yaşam tarzı da dikkate alınması gereken önemli 
bir saiktir. Nitekim Büyükşehir Belediye tecrübemiz çok yakın bir 
geçmişe sahip olmasına rağmen, sizin de belirttiğiniz gibi, ve-
rilen kararlarda hissilik söz konusu olmuştur. Bazen konu hak-
kında rasyonel gerekçelerden çok, kentin siyasetçilerinin ikna 
kabiliyeti ve toplumu etkileme gücü Büyükşehir Belediyesi kur-
mak için yeterli olmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse, bu tür 
kararlarda optimallik esas olmalıdır. Bir idari birim kurulabilmesi 
için belli bir büyüklük ve şartlara ihtiyaç duyulmuştur. Mesela 
bugün ülkemizde pek çok belde belediyesi, kaynak yetersizliği 
(veya israfı) nedeniyle hiç hizmet üretemez noktaya gelmiştir. 
Önceki kanun Büyükşehir Belediyesi kurabilmek için herhan-
gi bir şart ileri sürmüyordu. Bazı uzmanlar tarafından esneklik 
olarak açıklanacak olan bu durum, beraberinde bazı popülist 
yaklaşımları teşvik etmekteydi. Bu açıdan bakıldığında, Büyük-
şehir Belediyesi kurabilmek için bir mikyas getirilmiş olması çok 
olumlu bir gelişme olmuştur. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN  
YETKİLERİ GENİŞLETİLDİ

Yeri gelmişken, 3030 sayılı kanunla 5216 sayılı kanun 
arasında, ölçek dışında başka ne gibi farklılıklar bulun-
maktadır? 

Kanuna göre, Büyükşehir Belediyesi kurulabilmesi sadece 
nüfusa bağlı değildir. 750.000 nüfus yanında, Büyükşehir sınır-
ları içerisinde en az üç ilçe olması ve bu sınırlara en fazla 10.000 
metre uzaklıktaki yerleşim birimlerini kapsaması, fizikî yerleşim 
özellikleri ve ekonomik gelişmişlik seviyeleri gibi şartlar da ko-
nulmuştur.Bunun dışında iki kanun arasında, gerek yönetim 
düşüncesi ve yaklaşım tarzı açısından gerekse yetki, görev ve 
sorumluluklar açısından birçok farklılık olduğu söylenebilir. Bu 
farklılıkları çok fazla ayrıntıya girmeden şu şekilde özetleyebiliriz: 
Büyükşehir belediyelerinin yetkileri genişletilmiş, ilçe belediyele-
ri ile aralarındaki görev bölüşümü daha açık ve anlaşılabilir hale 
getirilmiş ve Büyükşehir Belediyesine diğer belediyeler üzerin-
de koordinasyon ve kısmi denetim yetkisi tanınmıştır. Yine bu 
kapsamda norm kadro çerçevesinde atama yapabilmesi, kendi 
teşkilatının iç yapısını ihtiyacına göre değiştirebilmesi, Bakanlar 
Kurulu ve Başbakanlık hariç diğer ilgili kurumlarla doğrudan ya-
zışabilmesi, alt belediyeler arasındaki ihtilafın çözülebilmesi gibi 
yetkilerden söz edilebilir. Bu tür yetkilerden bazılarını belediye 
başkanı ve daha büyük bir bölümünü ise Büyükşehir Belediye 
Meclisi kullanmaktadır.

Vesayet ve denetim önemli ölçüde azaltılmış ve illerdeki mül-
ki idare amirinin kullandığı vesayetin yerine, kararları yargıya gö-
türmek şeklinde bir usul ihdas edilmiştir. Dolayısıyla, 3030 sayılı 
Kanun döneminde uygulanan; bütçe ve kesin hesabın kabulü, 

Daha demokratik, daha girişimci, 
gelecek yönelimli bakış açısına ve viz-
yoner bir liderliğe ihtiyaç duyan, halk 
odaklı, şeffaf ve hesap veren bir yerel 
yönetim oluşturmak yeni geleneğin 
başlangıcı olacaktır. Büyükşehir bele-
diyeleri için bir gelenekten bahsetmek 
için henüz erken görünüyor. Çünkü, ül-
kemizde 25 yıllık bir geçmişi var ve uy-
gulama sorunlarını aşmak için zaman 
zaman değişiklik yapmak gerekebilir. 

Mevcut kanunda Büyükşehir Be-
lediyeleri için 750.000 nüfus şartı 
var. Oysa mevcut Büyükşehir bele-
diyelerinden dört tanesi bu kritere 
uymuyor (Erzurum, Sakarya, Sam-
sun ve Eskişehir). Buna karşılık 
metropol özellikleri gösteren, fakat 
750.000 nüfus kriterini yakalaya-
mayan şehirler de var (Denizli, Urfa 
ve Malatya). Avrupa’da ise nüfus 
şartı bu kadar yüksek değil (Zürich, 
Frankfurt, Rotterdam vs.). Sizce bu 
kriter Türkiye için uygun mu?  

Yapılan tespitlere göre, ülkemiz-
de Büyükşehir Belediyesi kurabilmek 
için 1.000.000 nüfus daha uygun bir 
ölçektir. Ancak kanun koyucu ülke 
şartlarını, kentlerin ekonomik olarak 
gelişmişlik düzeyi ve büyüme oranla-
rını göz önüne alarak bu ölçeği biraz 
düşük tutmuştur.

Gerçekte, mikyas olarak sadece 
nüfusun esas alınması yeterli değil. 
Fiziki alanın büyüklüğü, şehir planla-
ması, yaşam kültürü ve aile özellikleri-
ne göre mimari gelenek, göç, doğum-
ölüm oranları ve ekonomik gelişme 
gibi sosyo-ekonomik gerçekler bu tür 

Dosya

Daha demokratik, daha 
girişimci, gelecek yönelimli 

bakış açısına ve vizyoner 
bir liderliğe ihtiyaç duyan, 
halk odaklı, şeffaf ve hesap 

veren bir yerel yönetim 
oluşturmak yeni geleneğin 

başlangıcı olacaktır.
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kadro ihdası, bazı meclis kararlarının 
onayı, bazı ihale işlemlerinin onayı gibi 
birçok vesayet uygulamasına 5216 
sayılı Kanun ve ilgili mevzuat düzenle-
mesi ile son verilmiştir. Denetim faali-
yetlerinde, faaliyetlerin ve sonuçlarının 
mevzuata, kurumsal strateji ve başarı 
ölçütleriyle hedeflere; ulusal politika ve 
standartlara uygunluk açısından de-
ğerlendirilmesi ve raporlanması esas 
alınmıştır. Bu itibarla denetimin kapsa-
mı iş ve işlemlerin hukuka uygunluğu, 
malî kontrol ve performans ölçümü 
olarak belirlenmektedir.

Yine benzer şekilde, 5216 sayılı 
Kanunda belediye meclis kararlarının 
mülki idare amiri tarafından onaylan-
masına ilişkin bir hükme yer verilme-
miştir. Sadece kararlar mülki idare 
amirine gönderilmekle yürürlüğe gir-
mekte ancak, mülki idare amiri hukuka 
aykırılık gördüğü kararlar için idari yar-
gıya götürebilmektedir.

Kent ve İmar bütünlüğünü sağla-
yacak düzenlemeler yapılmıştır. Yeni 
kanunda Büyükşehir belediyesine ilçe 
ve ilk kademe belediyelerinin imar uy-
gulamalarını denetleme, gerektiğinde 
bunların yerine geçerek imar uygula-
masını yapma ve imara aykırı husus-
larda ilgili belediyeler yerine 3194 sayılı 
İmar Kanunundaki yetkileri kullanma 
hakkı tanınmıştır. Bazı ihtisas komis-
yonlarının kurulması zorunlu hale ge-
tirilmiştir. Bunlar; imar ve bayındırlık, 
çevre ve sağlık, plan ve bütçe, ulaşım 
komisyonu ile eğitim-kültür-gençlik ve 
spor komisyonlarıdır. 

Ayrıca, kent sorunlarının çözümün-
de gecikmelerin önüne geçebilmek 
için, meclis toplantıları sürekli hale 
getirilmiştir. Encümen yapısı yeniden 
tanımlanmış ve 5216 sayılı Kanunda 
birim başkanlarının sayısı kadar bele-
diye meclisince seçilecek üyenin de, 
encümende yer alması sağlanmıştır. 
Keza, belediye yönetiminin etkinlik ve 
verimliliğinin artırılabilmesi için, Bü-
yükşehir Belediye Başkanının görev 
süresiyle sınırlı olacak şekilde beş ile 
on kişi arasında danışman görevlendi-
rilmesi imkânı verilmiştir. 

Diğer taraftan belediye hizmetlerinin etkili ve verimli olması-
nı sağlayacak bir dizi tedbir alınmıştır. Bunlar arasında, kadro 
ihdas ve iptalleri, il trafik komisyonunun yetkilerinin belediyeye 
devri, sürekli hizmetlerde yıllara sari ihale fırsatı, borçlanmaya 
getirilen sınırlamalar ile belediye şirketlerinin kamu kurum ve ku-
ruluşlarına olan borçları hususunda takas ve mahsup imkanı, di-
ğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yapabilme veya 
onların projelerini destekleme, kentsel dönüşüm projelerinin uy-
gulanması hususunda pratik ve kolaylaştırıcı esaslar, encümen 
kararıyla personeline ikramiye ödenebilmesi gibi hususlar sayı-
labilir. Bütün bu yenilikler arasında kent halkına bakışı yansıtan 
hemşerilik hukuku ile mahalle ve muhtara yönelik tanımlamaları, 
kent konseyleri ve gönüllü katılım konularındaki düzenlemeleri 
çok ayrı bir yere koymak gerekir.

Özellikle bu son söylediklerinizden hareketle, yerel yö-
netimler konusunda önceki kanunlardan farklı bir yaklaşım 
tarzından söz edebilir miyiz?  

Şüphesiz, yeni bir yerel yönetim anlayışından bahsedilebi-
lir. ‘Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma’ çalışmaları çerçe-
vesinde kabul edilen yeni yönetim düşüncesi ve paradigmaları 
yerel yönetimlerle ilgili düzenlemelerde hakim olmuştur. 

İnsanı merkeze alan, halk odaklı ve sonuçlara dönük bir 
hizmet anlayışı öne çıkarılmaya çalışılmıştır. Kamu yararı ola-
rak dile getirilen amaçlar siyasal bir tercih veya tavır olmaktan 
çıkarılarak, halkın ihtiyaçlarını karşılamaya dönük hizmetler ola-
rak tanımlanmıştır. Merkezi idare ile mahalli idareler birbirinin 
rakibi değil, tamamlayıcısı olarak görülmüş ve yetki, görev ve 
fonksiyonlar buna göre yeniden taksim edilmiştir. Ayrıca kamu 



34 Birlik 2009/2

reklilik esastır. Bu alanda yapılan değişiklikler üzerinden he-
nüz dört yıl geçmiştir. Temel yönetim düşüncesi ve yaklaşımı 
korunarak, uygulamalarda karşılaşılan sorunlar esas alınarak, 
ileride bazı yeni düzenlemeler yapmak gerekebilir. Bu husus 
uygulamada çıkan sorunlar kadar, çevrede meydana gelen 
sürekli değişiklikler ile ihtiyaç ve beklentilerdeki farklılaşma-
lardan da kaynaklanabilir. Yapılacak bu tür değişiklikler için 
ayrıntılı bir teşhis çalışması yapmadan teklifte bulunmak doğru 
olmaz. Bilim adamlarının yapacağı çalışmalara ve uygulama-
cıların gözlemlerine ihtiyaç var. 

MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN 
YÖNETİM BİLİM DALI

1995-96 yılında Türkiye’de yerel yönetimler alanında 
lisans üstü eğitim programını ilk defa siz başlattınız ve 
bu konuda öncü oldunuz. Sizce doğrudan Büyükşehirler 
üzerine çalışma yapan akademik bir birime ihtiyaç var mı? 
Varsa, bu yapı nasıl olmalı? Mevcut yapılanmayı yeterli bu-
luyor musunuz? 

Doğrudan yerel yönetimler alanında yüksek lisans ve dokto-
ra programları başlamadan önce de bazı akademik çalışmalar 
vardı. Mesela Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde 
dersler ve seminerler verilmekteydi. Yine üniversitelerin Kamu 
Yönetimi bölümlerinin doktora programlarında bu konuda se-
minerler ve tez çalışmaları yapılmaktaydı. Bu programlar yerel 
yönetimler alanında uzmanlaşmış birkaç öğretim üyesi veya ko-
nuya gönül vermiş uzmanların çabalarıyla yürümekteydi. Baş-
ka bir ifadeyle, yerel yönetimler konusunda bilinçli, sistematik 
ve uzmanlaşmış bir eğitim ve yetiştirme programı yoktu. Biz ilk 
olarak, sanıyorum Anadolu’da bir üniversite ile birlikte ön lisans 
programı açarak belediyelerin eleman ihtiyacını karşılamaya 
yönelik bir eğitim programı başlattık. Gerçekte bu programlar 
için, 1996 yılında Türkiye’de yapılan ‘BM Habitat Konferansı’ 
sürecinde karşılaştığımız gelişmeler ilham kaynağı oldu. Mar-
mara Üniversitesi’nde yürütülen programların farklılığı, konuyla 
ilgili olarak “Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı”nın 
kurulması, yüksek lisans ve doktora programlarının başlatılması 
ve belediyelere yönelik sistemli eğitim programlarının düzenlen-
mesiydi. O güne kadar yerel yönetimler alanında çalışma yap-
mış uzmanların büyük bir bölümü bu anabilim dalı çatısı altında 
toplandı ve adeta bir yerel yönetimler hareketi başlatıldı.

Yerel yönetimler denilince daha çok belediyeler akla geliyor 
ama bu alanda birden çok kurum vardır. ‘Büyükşehir Belediye-
leri’ ve ‘İl Özel İdareleri’ de yerel yönetim kurumlarıdır. Ayrıca 
‘Mahalli İdare Birlikleri’ ile yeni kurulmaya çalışılan ‘Bölge Kal-
kınma Ajanları’nı da bu kapsamda sayabiliriz. Bu kurumların her 
biri için ayrı ayrı eğitim kurumları (veya programları) açmaya ge-
rek yok. Yerel yönetim eğitimi kapsamlı bir programla hepsi için 
birlikte yapılabilir. Çünkü bu kurumlarda öğretilecek olan temel 
konular ve ana müfredat aynıdır. Farklılıklar seçmeli dersler ara-
cılığıyla sunulabilir.

idaresinde yönetişim (yani şeffaflık, 
katılım, denetlenebilirlik ve hesap ver-
me zorunluluğu), hizmette kaliteyi art-
tırma, günlük sorunlara yoğunlaşma 
yerine geleceğe yönelme ve stratejik 
plânlama, geçmişi teftiş etme yeri-
ne performansa dayalı denetim esas 
alınmıştır.Burada geleneksel anlayış-
larla modern yapıların kurulamayaca-
ğı vurgulanmalıdır. Başka bir ifadeyle, 
rönesans olmadan reform yapılamaz. 
Bu sebeple, yerel yönetimlerle ilgili dü-
zenlemelerde hem yönetim zihniyeti 
hem de yeni uygulama ve yaklaşımlar 
birlikte ele alınmaya çalışılmıştır.

 Mevcut 5216 sayılı ‘Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu’ İstanbul’un ihti-
yacını ne ölçüde karşılıyor?  

İstanbul ile ilgili yorumlar biraz 
farklı olmak zorundadır. Çünkü İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları 
ile il sınırları eşitlenmiştir. Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu bir metropolün 
yönetimi için gerekli düzenlemele-
re sahiptir. Ancak İstanbul’un karşı 
karşıya kaldığı ve bu kanunla çözüle-
meyecek başka sorunları bulunmak-
tadır. Mesela aynı sınırlar içinde iki 
yürütme organı ve iki karar organı bu-
lunmaktadır: Büyükşehir Belediyesi 
ve İl Özel İdaresi ile bunlara ait mec-
lisler. Bunların görev, yetki ve sorum-
lulukları da benzer muhtevadadır. Bu 
ikili yapı hem fazladır, hem de ileride 
bazı çatışmaların kaynağı olabilir. Şu 
anda herhangi bir çatışmanın henüz 
çıkmamış olması bizi yanıltmamalı-
dır. Bu açıdan İstanbul için (bu ara-
da benzer şekilde Kocaeli’nde) yeni 
bir yönetim modeli oluşturulmalı ve 
yapı teke indirilmelidir. Böylece hem 
kaynaklar bölünmeyecek hem de 
yönetimde etkinlik ve verimlilik sağ-
lanabilecektir.    

Bundan sonra Büyükşehir Bele-
diye Sistemine yönelik nasıl bir dü-
zenleme yapılmalı?  

Yönetimde kalitenin arttırılması ve 
sorunların çözümünde yeni modelle-
rin geliştirilmesi için reformlarda sü-

Dosya



sorunlar için kalıcı politikalar oluşturmak vs. Halbuki bugün be-
lediye başkanlarımızın önemli bir kısmı bu temel görev ve fonk-
siyonlarını ihmal ederek, günlük sorunlara öncelik vermektedir. 
Bu yaklaşım rasyonel bir yönetim açısından sorunludur ve kent-
lerin karşılaştığı sorunların en ciddi sebebini oluşturmaktadır.  
Yetkilerin devri hem belediye çalışanlarının hem de diğer alt be-
lediyelerin koordinasyonu ve denetlenmesi açısından da önemli 
fırsatlar sağlayacaktır. Bugün belediye başkanlarının karşılaştığı 
sorunların ve şahsi ithamların arkasında yeteri kadar denetim 
yapamamaları yatmaktadır. İyi denetlenmeyen kesimlerin yan-
lışlıklarının bedelini başkanın ödeyeceği unutulmamalıdır. Bir 
başka önemli gördüğüm tavsiye, hem çalışanların hem de kent 
halkının yönetime katılmasının sağlanmasıdır. Astlara danışmak 
veya onların kararlara katılmasını sağlamak, hem yönetim ve 
karar kalitesini arttırır, hem de astların sorumluluk üstlenmelerini 
temin eder. Aynı şekilde, kent halkının bazı kararlara katılması 
belediyenin hizmet ve faaliyetlerinin daha çok benimsenmesine 
katkıda bulunacaktır. Bu maksatla düzenlenen kent konseyleri-
nin iyi çalıştırılması halinde kent kararlarına ve hizmetlerine çe-
şitlilik kazandırılacaktır. Ayrıca, bir karar ve faaliyete katılmanın 
sürekli değişen ihtiyaçlar karşısında, daha zengin bir düşünce 
portföyünün oluşmasına ve sosyal bir sinerjiye sebep olacağı 
da hatırlatılmalıdır. Hemşehrilerle belediye arasında güven oluş-
turmak önemli bir esastır. Halka karşı dürüst ve samimi olmak, 
sorunları ve yetersizlikleri paylaşmak, çözümler için onların 

katkılarını almaya çalışmak 
gerekir. Ayrıca başkan kentin 
kendisine emanet ettiği kay-
nakları israf etmediği ve ya-
ratılan rantı kent için kullan-
dığı konusunda halka tam bir 
güven telkin etmelidir. Bunun 
için idarede şeffaflık sağla-
malı, halkın bilgi edinmele-
rini sağlayacak yolları açık 

tutmalıdır. Bir belediye başkanı şehrin ihtiyaçlarını ve mevcut 
sorunlarını çözme konusunda azami çabayı gösterirken, aynı za-
manda o kentte yaşayan yoksullara, yaşlılara, özürlülere ve kim-
sesizlere özel bir dikkat sarf etmeli ve onların kent yaşamı içinde 
yer almalarını sağlayacak tedbirler almalıdır. Burada son olarak 
kendi gözlemlerime dayalı kısa bir değerlendirme de yapmak is-
tiyorum. Bazı başkanlar kentin temel ihtiyaçlarına yönelik önemli 
yatırımlara imza atıyor ve kalıcı çözümler üretiyorken, halkla ileti-
şimi ihmal ediyor ve hizmetleri ve gerekçelerini anlatmakta zayıf 
kalıyor. Bazıları ise, sadece halkla iyi ilişkiler kuruyor ve onların 
kısa dönemli ihtiyaçlarına öncelik veriyor. Biri kentin ihtiyaçlarını, 
diğeri kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Biri işini yöneti-
yor, diğeri ilişkilerini. Kurumsal rasyonellik  söz konusu olduğun-
da birincilerin başkanlık sorumluluğunu daha çok yerine getirdiği 
vurgulanmalıdır. Ancak siyasi bir rasyonaliteden bahsedilecekse, 
halkla iletişimin ihmal edilmesi başarıların takdir görmemesi gibi 
haksız bir sonuç doğuruyor.

Yaşanabilir kentler oluşturmak 
için Büyükşehir Belediyelerinin 
sorumluluğu açısından neler söy-
lenebilir?  

Yaşanabilir kentlerin temel stan-
dartları ve özellikleri bellidir; şehrin 
mimarisinden eve ve evin iç fonk-
siyonlarına, yolundan otoparkına, 
günlük içme suyundan alışveriş mer-
kezlerine, yeşil alanlardan eğitim ka-
litesine, iş imkanlarından ulaşıma, 
sağlık ve spor imkânlarından estetik 
ve eğlence fırsatlarına, kültür etkin-
liklerinden çevre bilincine kadar her 
alanda yüksek yaşam kalitesine sahip 
olmaktır. Ayrıca kentler, sadece bu 
tür fiziki veya sosyo-kültürel ihtiyaçları 
değil, aynı zamanda kişi ve gruplara 
gelişim imkanları sunan, aidiyet duy-
gularını pekiştiren süreçlere de sahip 
olmalıdır: Yönetim ile hemşehriler 
arasında güven oluşturulması, katı-
lımın sağlanması, huzur ve güvenli-
ğin temini, sağlanan yerel hizmetlere 
yönelik tatminin ölçülmesi, yoksulluk 
ve diğer dışlanmışlıkların önlenmesi 
bunlar arasında sayılabilir.

Görüldüğü gibi tüm belediyelerin 
yapması gereken çok sayıda ve içe-
rikte görev ve sorumluluk vardır.

Büyükşehir Belediyesi Başkan-
larına neler tavsiye edersiniz?  

Şahsına ve kuruma ait yetkilerini 
aşağılara devretmeleri yapılabilecek 
en önemli tavsiyelerden biridir. Şahsi 
yetkilerden uygun olanların belediye 
teşkilat hiyerarşisinde daha alt kade-
melere, kurum yetkilerinden mümkün 
olanların da daha alt belediyelere bı-
rakılmasında fayda vardır. Böylece bir 
tepe yöneticisinin yapması gereken 
görev ve fonksiyonlar için vakit kalır. 
Bu görevlerin başında kentin ve teş-
kilat olarak belediyenin geleceğini ta-
sarlaması gelir. Kentin geleceği için 
kapsamlı bir vizyon oluşturmak, bu 
doğrultuda belediye için gelecek tas-
viri yapmak, bir lider gibi davranarak 
belediye ve kent halkına misyon yükle-
mek, bu vizyona ulaştıracak stratejiler 
geliştirmek, projeler üretmek ve sosyal 

Büyükşehir Belediyesi Kanu-
nu bir metropolün yönetimi 
için gerekli düzenlemelere 
sahiptir. Ancak İstanbul’un 

karşı karşıya kaldığı ve bu ka-
nunla çözülemeyecek başka 

sorunları bulunmaktadır.
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Bir belediye başkanı veya başkan 
adayı için en temel kavramın ‘Halkla 
İlişkiler’ olması sanırız yadırganamaz 
bir gerçekliktir. Belirli bir coğrafik sı-
nır içerisinde yaşayan bütün insanlar 
bir belediye başkanının hedef kitlesi-
ni oluşturur. Belediye başkan adayı, 
o sınırlar içerisinde yaşayan seç-

menlerden oy aldıktan sonra, 
seçilirse yine o kişilere hizmet 
verir. Yeniden seçilmek iste-
yen bir belediye başkanının 
geçmiş dönem hizmetlerini, 
başkanlığa aday olanların da 
vizyonlarını iyi bir şekilde ka-
muoyuna anlatması gerekir ki 
seçilebilsinler. Bu bakış açı-
sıyla iletişimin bir yerel yöne-
tici adayı için ne kadar hayati 
önem taşıdığını görüyoruz.  

Yaklaşan yerel seçimler ön-
cesi, Türkiye’nin en tanınmış 
halkla ilişkiler uzmanlarından 
Ceyda Aydede ile belediye baş-
kan adaylarının kampanya ile-
tişim stratejileri üzerine konuş-
tuk. Aydede mesaj, hedef kitle, 
iletişim stratejileri ve iletişim ka-
nalları hakkında tecrübelerini 
aktardı. 2008 yılında Amerikan 
Halkla İlişkiler Derneği tarafın-
dan ‘Yaşam Boyu Başarı’ ödü-

lüyle onurlandırılan Aydede, belediye başkan 
aday adaylarına halkla ilişkiler konusunda 
tavsiyeler verdi.

 Şimdiye kadar hiçbir yerel yönetimin 
PR işiyle uğraştınız mı?

İlk işe başladığım yıl, ikinci veya üçüncü 
işim Ümraniye Belediyesi idi. Ama onlarla 

Belediye başkan adaylarının, seçim sürecinde stratejik bakış açısı ve sürek-
liliği sağlamak için mutlaka iletişim danışmanlarından yardım alması gerekir. 
Verilecek mesajların içeriği, mesajın verileceği mecra ve kitlenin doğru seçimi 
bu süreçte kritik rol oynayabilir. Eğer aday anlatacaklarını soğukkanlı ve net bir 
şekilde anlatacak kapasiteye sahip değilse, ‘düello’ diye tabir edilen canlı TV 
yayınlarına çıkmaması tavsiye edilir. 

SOĞUKKANLI DEĞİLSENİZ 
DÜELLOYA 
ÇIKMAYIN

Söyleşi

Yaşam Boyu 
Başarı Ödüllü

İş Kadını 
Ceyda 

Aydede

İş hayatına Arthur 
Anderson’da başlayan 

Ceyda Aydede, bir süre 
Migros’ta yönetici olarak 

çalıştı. Türkiye’nin ilk 
Halkla İlişkiler Şirketi’nden 
birisi olan Global Tanıtım’ı 
1989 yılında kurdu. Dünya 

gazetesi 2000 yılı halkla 
ilişkiler sektörünün ‘En 

Başarılı İş Kadını’ 2001 yılı 
Ankara Halkla ilişkiler Der-
neği ve ATO’nun ‘Sektörü 

En İyi Temsil Eden Pro-
fesyonel’ ödüllerini aldı. 

Uluslararası Halkla İlişkiler 
Derneği (İPRA) 2003 yılı 

dünya başkanı olan Ceyda 
Aydede, Amerikan Halkla 
İlişkiler Derneği (PRSA), 

Türkiye’de ise Halkla 
İlişkiler ve Danışmanlar 

Derneği (HDD) ile Kadın 
Girişimciler Derneği (KGD) 

kurucu üyesi. Yeditepe 
Üniversitesi’nde yüksek 

lisans öğrencilerine halkla 
ilişkiler dersi veren Ayde-
de, bu alanda çok sayıda 

kitaba da imza attı.
Ceyda Aydede son 

olarak Amerikan Halkla 
İlişkiler Derneği tarafın-

dan ‘Halkla İlişkilerde 
Yaşam Boyu Başarı Atlas 

Ödülü’nü aldı.
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çalışma ne-
denim, oradaki 

meşhur bir çöplük patlama-
sıydı. O patlamayla ilgili bir iletişim 

modeli geliştirmiştik. Hatta bununla uluslara-
rası ödül aldık. Yerel yönetimler bana sorarsanız siya-

setten daha öte bir şey. Yerel yönetim liderliklerinin diğer po-
litikacılardan çok daha farklı bir iletişim modellerinin olması 
gerekiyor. Onların hedef kitlesi coğrafik sınırla tanımlanıyor. 
O sınır içinde her yaştan insan var. Her ne kadar seçmen 
olarak 18 yaş sınırı olsa da, belediye başkanının hedef kitle-
sini daha alt yaştakiler de oluşturur. Başkan adayı, sadece 
seçmenlerini değil, o coğrafik sınırda yaşayan algısı geliş-
miş herkesi hedef kitle olarak görmeli. Daha sonra onları ilgi 
alanlarına göre belirli gruplara ayırmalı ve çok düzgün me-
sajlar iletmelidir.

MESAj MATEMATİK PROBLEMİ GİBİDİR
Bu mesaj işini bazen adaylar abartmıyor mu? Adayla-

rın bazen haber olmak için olmadık yöntemlere başvur-
duklarını görüyoruz. Bir yerel yönetici adayının, mesajın-
da nelere dikkat etmesi gerekir? Bize siyasal iletişimde 
‘mesaj’dan bahsedebilir misiniz?

Mesajların içeriğinin sadece karalamaya yönelik değil 
yapıcı ve olumlu olması büyük önem taşıyor. Ayrıca birlik-
te çalışacağı kadroya iyi seçilmesi ve gereken yerlerde so-
rumluluk verilmesi de gerekir. Genelde iletişimde hedef kitle 
aldığı mesajda kendi için önemli olanı arar, bireysel fayda 
bekler. Siyasi iletişimde ve yerel seçimlerde bu çok daha 
önem kazanır. Vatandaş için öncelik yaşam standardını iyi-
leştirmek ve sürdürmek olduğu için bu konuda yapılacak-
lar doğru saptanıp yerine getirilmelidir. Boş vaatler, havada 
uçuşan hayaller tehlikeli olur. Mesajlar net ve ölçülebilir he-
defleri kapsamalıdır. 

Bunu daha net örneklerle açıklayayım. Bayramlarda be-
lediye başkanlarından kutlama mesajları alırız. Tamam, çok 
hoş, güzel de, bana ne faydası var? Zaten birçok kişi de bunu 
çok suni buluyor. Kişinin herkese yapılan bayram kutlaması 
yerine, kendi menfaatlerine yönelik bir mesaj alması daha 
sağlıklı. Mesajların da ayakları yere basmalı. Başkan aday-
ları, gerçekleştirebileceği bir iş planı yapmalı ve o iş planının 
parçalarını kişilerin ilgi alanlarına göre paylaştırmalı ve ona 

göre mesajını 
vermeli. Daha so-

mut bir örnek verelim: İstan-
bul Büyükşehir bana bayram mesajı 

göndermek yerine, Marmaray projesi-
nin ne zaman biteceğini ve benim ha-
yatımı nasıl kolaylaştıracağını mesaj 
olarak vermeli. Bugünün ortamında o 
kadar çok gereksiz mesaj alıyorsun ki, 
bunların çoğunun bir önemi kalmıyor. 
Ben kuru mesaj almak istemiyorum, 
hayatımın nasıl kolaylaşacağını bilmek 
istiyorum. 

Bu da birçok etmene göre değişi-
yor. Mesela belirli bir gelir grubunun 
üzerindekiler toplumsal fayda ile ilgi-
leniyor. Ortalama gelir grubunun altın-
dakiler ise evine götüreceği ekmeğin 
derdinde. Bütün bunları irdeleyerek 
mesajları hazırlamak ve göndermek 
gerekiyor. Bu bir matematik problemi 
gibi bir şey bence. 

Belediye başkan adayları, seçim 
sürecinde halkla ilişkiler hususunda 
nelere dikkat etmeliler?

Belediye başkan adaylarının bu sü-
reçte stratejik bakış açısı ve sürekliliği 
sağlamak için mutlaka iletişim danış-
manlarından yardım alması gerekir. 
Verilecek mesajların içeriği, mesajın 
verileceği mecra ve kitlenin doğru se-
çimi bu süreçte kritik rol oynayabilir. 
Mesajların önceden belirlenmesi, içe-
riğinin sadece karalamaya yönelik de-
ğil yapıcı ve olumlu olması da büyük 
önem taşıyor. Adayın seçilirse yapa-
caklarını net ve yalın ifadelerle anlat-
ması gerekir. Eğer belediye başkanlığı 
için büyük şehirler dışında adaylık söz 
konusuysa yerel medyanın etkin bir 
şekilde kullanılması hayati bir önem 
kazanıyor. Eğer aday anlatacaklarını 
soğukkanlı ve net bir şekilde anlatacak 
kapasiteye sahip değilse, ‘düello’ diye 
tabir edilen canlı TV yayınlarına çıkma-
ması tavsiye edilir. 
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diğer adayların yaptıkları işleri izlemek açısından medya takibi 
hizmetinden yararlanmaları gerekiyor. 

Marmara Bölgesi’nde buna yönelik net örnekleriniz var mı?

Kendi yaşadığım yerden örnek vereyim. Ben Beşiktaş’ta ya-
şıyorum. Belediye başkanı sosyal medyayı iyi kullanıyor. Bize 
birçok kanalla ulaşıyor. Mesaj veriliyor, orası tamam… Ama o 
mesaj beni harekete geçiriyor mu? Ondan tam emin değilim. 

İstanbul Büyükşehir için ne diyebilirsiniz?

Ben Büyükşehir’in çalışmalarının sistemli gittiğini düşünüyo-
rum. Buna karşın iletişimi biraz göz ardı ettikleri görüşündeyim. 
Halbuki iletişim sadece medya ilişkisi değildir. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nin çok güzel iletişim malzemeleri var. Onu sade-
ce medya ilişkisi olarak kullandı. Çok daha iyi değerlendirilebilir. 

Siz yurtdışını da yakından takip ediyorsunuz. Amerika 
ve Avrupa ile Türkiye’yi karşılaştırdığınızda, halkla ilişkiler 
de nasıl bir fark görüyorsunuz? 

Amerika çok farklı bir ülke… Kültürel farklarımız çok. 
İngiltere’den örnek vereyim. İngiltere’de birkaç kere belediye 
başkanlarının iletişimi ile ilgili etkinliğe katıldım. İletişimden 
sorumlu kişiler çok aktif çalışıyorlar. Onlar politik kaygıyla 
değil profesyonelce bu işe yaklaşıyorlar. İletişim gündemle-
rinde üst sırada ve bunu sadece medya ilişkisi olarak gör-
müyorlar. Bizde ise iletişim farklı olarak medya ilişkileri şek-
linde algılanıyor. Bunu aşmak lazım. 

Yeri geldiğinde sadece bir proje ile veya etkinlikle de 

SOSYAL MEDYAYI 
KULLANIN

Adayların gazete ve televizyonlar 
dışında ne tür iletişim araçlarını kul-
lanmalarını tavsiye edersiniz?

Obama örneği çok sıcak. Sosyal med-
yayı ne kadar başarılı kullandığı herkesçe 
biliniyor. Özellikle genç ve eğitimli kesime 
ulaşmak için bu mecranın en doğru ad-
res olduğuna inanıyoruz. Bu kitleyi yapıla-
cak işlerden haberdar ederek, kendilerini 
konunun bir parçası olarak hissettirmek 
ve adayın vizyonunu daha yakından tanı-
malarını sağlamak, iletişimin sürekliliğini 
sağlamak, ayrıca kararsızların desteğini 
kazanmak için etkili bir yöntem.

Ne ölçüde ve hangi aşamada pro-
fesyonellerden yararlanmalılar?

Bu konuda adayların medya eğitimi 
ve öfke kontrolü, zaman planlaması, 
diksiyon, beden dili vb. konularda kişi-
lerin kendilerini geliştirmesini sağlayan 
liderlik eğitimi alarak hazırlanmaları şart. 
Onun dışında günlük programlarının 
sağlıklı yürütülebilmesi için sürekli ileti-
şim danışmanından destek almaları ve 
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iletişim yapılabilir. Mühim olan, o etkinlikte seslenmek iste-
diğiniz hedef kitlenizin ortak paydalarda toplanmış olması. 
Ki, verdiğiniz mesajlar çok dar ve derinliğine giden, tatmin 
edici mesajlar olsun. 7 yaşından 70 yaşına kadar geniş bir 
kitlenin olduğu yerde doğru mesajı vermek zorlaşır. Kitlenin 
ortak özelliklerini yakalamanız lazım. Ki bu ortak özelliklere 
seslenin ve havadan sudan konuşmak yerine derine inerek 
bir şeyler söyleyin.  İletişim aslında belediyelerin iş planının 
belkemiği… Çünkü yaptıkları iş direk halkla… 

İLETİŞİM SANATLA BİLİMİN SİNERjİSİDİR 

Bu işe nasıl başladınız?

Ben mühendislik eğitiminden sonra Arthur Anderson’da 
işe başladım. Bir zaman sonra sadece rakamlarla uğraşma-
nın kendim için doğru bir meslek olmadığını düşündüm ve 
Migros’ta satış müdürlüğüne başladım. Migros’ta çalıştığım 
dönemde kariyerden beklentimin ne olduğunu anladım. Ma-
ğazaları dolaştım, çalışanlarla, müşterilerle, mal ve hizmet 
verenlerle yoğun iletişime geçtim. Bu süreç iletişimin benim 
için daha iyi bir kariyer olduğunu düşündürdü. O dönemler 
Migros’ta uzun dönemler grevler olurdu. O grev boşluklarında 
faydalanarak burs alıp Amerika’ya halkla ilişkileri konusunu ir-
delemek için gittim. Öğrenmek demiyorum. Çünkü ben dahil 
kimse halkla ilişkilerin ne olduğunu bilmiyordu. Bu kısa süre-
li bir eğitim programıydı. Eğitimim bittikten sonra Migros’ta 
halkla ilişkiler müdürü olarak göreve başladım. Ama o za-
manlar Türkiye’deki hiçbir kurum halkla ilişkileri bilmiyordu, 
nasıl faydalanacaklarını da bilmiyorlardı. Aksi gibi ben de çok 
iyi bilmiyordum. Kaynağa ulaşmak bugünkü kadar kolay de-
ğildi. O günün şartları içinde ayrılıp kendi şirketimi kurdum. 

Kurduğum şirkette özellikle yabancı müşterilerimden işin 
detayını öğrendim.  Çok şanslıydım, doğru yerde, doğru za-
manda olmak çok şanslı olmaktır. Doğru yerde, doğru zaman-
da olmak için de çok yerde olmak gerek. Bu, istatistiki olarak 
da doğru yerde olma şansını artırmak demektir. Bizim işimiz 
de çok çalışmak, uzun çalışmaktır. İlk yıllar işimi çok severek 
ve motive olarak yaptım. Belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra 
da tecrübelerimi insanlarla paylaşma ihtiyacı hissettim. Onun 
için de 20 yılı tamamlayıp bugünlere geldik. Bu arada iletişim 
dünyada ve Türkiye’de çalışma modellerinde çok hızlı bir de-
ğişim gösterdi. İletişim çok inovatif bir alan… İnovatif olması 
insanlarda bıkkınlığı, mesleki yorgunluğu ortadan kaldırıyor.  

Siz başladığınızda Türkiye’de Halkla İlişkiler Şirketi var 
mıydı?

Bir tane vardı. Ben ikinci oldum.

İlk kurduğunuzda nasıl zorluklar yaşadınız?

Şirketler bu işi bilmiyorlardı. Onlara bunu anlatmak için 
çok kafa yordum. İş dünyasında kendime belirli şirketleri he-

def seçtim. Bunlara ben nasıl bu işi an-
latabilirim diye düşündüm. Çeşitli yön-
temler geliştirmeye başladım. Küçük 
küçük broşür tarzında bir şeyler ha-
zırladım. Kendim de pek bilmiyordum. 
Ama notlar topladım çeşitli yerlerden. 
Yabancı kaynaklardan Türkçe’ye çe-
virerek, biraz yerelleştirerek ve kendi 
deneyimlerimi de işin içine katarak 
halkla ilişkileri anlatmak için bir şeyler 
hazırladım. Kitap özeti gibi bir şeyler. 
Örneklerle ortaya koymaya çalıştım. 
Bunların çok faydasını gördüm.

Ben iletişimin bir sanat olduğu kadar, 
bir bilim olduğunu düşünüyorum. Orada 
sanatla bilimin sinerjisini yakaladığınız 
vakit çok başarılı olacağınızı ön görüyo-
rum. İnovasyon, yaratıcılık hepsinin içe-
risinde. Teknolojinin gelişmesiyle yeni 
bir takım iletişim metotları ortaya çıkabi-
liyor. Bunun bir kuralı yok. Ama kuralsız 
da ilerleyemezsiniz. Onun için, hızlı iler-
leyen teknoloji içinde iletişim adına yeni 
sınırlar belirlemeye çalışıyoruz. 

Geçtiğimiz aylarda Amerikan 
Halkla İlişkiler Derneği’nden “Yaşam 
Boyu Başarı Ödülü” aldınız. Bu ödül-
den bahsedebilir misiniz?

Benim açımdan ödül almak çok 
önemli değil. Önemli olan bir Türk iş 
kadını olarak dünyanın dikkatini çek-
mek… Benim ödül aldığım zaman 
ortam önceki senelerden çok daha 
farklıydı. Detroid’de 1800 kişinin ka-
tıldığı bir törende ödülü aldım. Bu ka-
dar büyük bir törenle o kadar kalaba-
lık bir grubun önünde ödül alacağımı 
düşünmemiştim. Orada Türkiye’den 
söz etmek ve özellikle 2001 krizinde-
ki tecrübelerimizi anlatmak keyif ve-
riciydi. Orada Türkiye’yi anlatmak bir 
Türk vatandaşı olarak bana kendimi 
çok iyi hissettirdi. Bu ödülü verdiler 
ama karşılığında benden bir tebliğ 
sunmamı istediler. Türkiye’nin mev-
cut yaşanan global krize dayanıklı ol-
duğu, tecrübelerinden faydalanarak 
krizden daha güçlü çıkacağına dair 
düşüncelerim vardı onu paylaştım. 
İşte benim için önemli olan buydu.
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Makale

BÜYÜK ŞEHİRLERİ 
YÖNETİLEBİLİR 
KILMAK
birlikte siyasetin ilgi alanı merkezden büyük kentlere doğru kay-
maktadır. Büyükşehir belediye yönetimi konusunda, 1984’den 
sonraki ilk uygulama döneminde, özellikle Büyükşehir beledi-
ye başkanları ile onlara bağlı alt kademe belediye başkanları 
arasındaki siyasi çekişmeler dolayısıyla kamuoyunda kısmi bir 
tedirginlik yaşandığı ve hatta bazı siyasi partiler tarafından bu 
yapının ortadan kaldırılması yönünde düşüncelerin ifade edil-
diği hatırlanmalıdır. Eğer siyasi konjonktür başka türlü olsaydı, 
henüz makul bir uygulama süreci yaşanmadan Büyükşehir be-
lediyeleri ortadan kaldırılmış olabilirdi. Bunu şunun için söylü-
yorum. Bugün artık Büyükşehir belediye sisteminin kaldırılması 
yönünde bir düşünce ya da tartışma ne kamuoyunda ne de 
siyasi partilerde söz konusudur.Büyükşehirler için 1984 yılında 
oluşturulan bu düzenleme, kentleşme ve sanayileşme ile birlikte 
yapıları hızla değişen, sorunları giderek artan ve daha karma-
şık hale gelen büyük yerleşim birimlerine, özellikle örgütlenme 
ve fonksiyon bakımından yeni bir sistem getirmiştir. Bu sistem, 
ilçelerin/beldelerin yerel özelliğini koruyup halkın yönetime ka-
tılmasını sağlar. Aynı zamanda kent bütününde birbiriyle ilişkili 
metropol hizmetlerin koordinasyonu ve bir merkezden yönetil-
mesi esasını da getirmiştir. Böylece, “ekonomiklik” ve “hizmet-
lerde etkinlik” yönünden büyük ölçekli yapıların avantajlarından 
yararlanılmaya çalışıldığı gibi, ilçe/belde belediyelerine de yer 
verilmek suretiyle “demokratiklik” yönünden  küçük ölçekli bi-
rimlerin avantajları esas alınmıştır.

1984 tarihi, nasıl büyük kentlerin yönetimi açışından bir mi-
lat olmuşsa, Büyükşehir belediyelerini yeniden düzenleyen 
10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu da 
büyük kent yönetiminde ikinci aşama dönüşümün yasası olarak 
hatırlanacaktır. Bu yeni yasa ile Büyükşehirlerde, metropoliten 
alan ve bunun yönetim sistemi yeniden kurgulanarak düzen-
lenmiştir. 1994 yerel seçimleri öncesinde İstanbul’un yönetimi 
konusunda en önemli tartışma, İstanbul’un Anadolu yakası ve 
Avrupa yakası olmak üzere iki belediyeye ayrılması konusu oluş-
turmuştu. Çoğu parti ya da adaylar buna ilişkin projelerini kamu-
oyu ile paylaşmışlardı. Bu düşünce, “küçük güzeldir, küçük daha 
iyi yönetilebilir” anlayışına dayanıyordu. Demokrasi açısından 
bakılırsa, küçük birimlerdeki yönetime katılma ilkesinin, halka 
yakınlık nedeniyle daha fonksiyonel olduğu söylenebilir. Ancak 
bu ilkenin, büyük kentlerdeki metropol hizmetlerin etkin ve verimli 
yürütülmesi ihtiyacına cevap vermekte yetersiz kalacağı açıktır. 
1995 yılında İstanbul’un yönetimi konusunda benim de içinde yer 
aldığım bir komisyonun hazırladığı raporda, İstanbul’un ikiye ay-
rılması değil, daha da büyütülerek belediye sınırlarının il sınırları 

Ülkemizde sanayileşme ve kent-
leşme ile birlikte yerleşim siste-
minde 1950’den itibaren yaşan-

makta olan büyük dönüşümle uyumlu 
olarak büyük kent yönetimde 1980’lere 
kadar önemli bir yapısal düzenleme 
yapılmamıştır. Ülkemizin kentleşme 
hızındaki artışla hizmetlerin yetersizliği 
dikkate alındığında, 1950 - 1980 döne-
minin, kent yönetimi konusunda kayıp 
yıllar olduğu söylenebilir. Bu dönemde 
özellikle büyük kentlerin yönetiminde 
bir yönetim boşluğu meydana gelmiş-
tir. Bunun da temelinde nüfus itibariyle 
büyük ve küçük belediyeler arasında 
statü bakımından bir farklılık öngörme-
yen 1961 Anayasası’nın olduğu söyle-
nebilir. 1982 Anayasası’nda, “Kanun, 
büyük yerleşim merkezleri için özel 
yönetim biçimleri getirebilir” hükmüne 
dayanarak çıkarılan 3030 sayılı Büyük-
şehir Belediye Yönetimi Hakkında KHK 
ile sistemimize giren Büyükşehir Bele-
diye Yönetimleri, önceki dönemlerden 
miras olarak intikal eden sorunlarla baş 
etmek ve yeni sorunlara cevap üretmek 
konusunda, artık yerel yönetim sistemi-
mizin en önemli ve fonksiyonel kurum-
ları haline gelmişlerdir. Büyükşehirler, 
bu düzenlemenin getirdiği imkânlarla, 
ekonomik, sosyal ve kültürel hayat ba-
kımından kendi bölgelerinde birer cazi-
be merkezi ve şehircilikte de lider kent-
ler olmuşlardır. 

Önceleri siyasi hayatın temel odak 
noktası merkezi yönetim etrafında iken, 
yerel yönetimlerin ve özellikle büyük-
şehir belediyelerinin geliştirilmesi ile 

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz
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haline getirilmesi savunulmuştu. Bu öneri, Büyükşehir belediye-
lerini düzenleyen 5216 sayılı kanunla hayata geçirildi, İstanbul ile 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları illerinin sınırları haline 
geldi ve diğer Büyükşehirlerin de sınırları genişletildi. 

Bu düzenlemenin arkasında yatan temel düşünce şudur: 
Büyük yerleşim merkezlerinde, anakent ile yakın çevresi arasın-
da fonksiyonel bir ilişki ve bütünlük söz konusudur. Anakent-
te yapılacak bir düzenleme ya da uygulanan bir politika, yakın 
yerleşimleri de doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla bir kent 
bütününden, kentsel hizmetler arasındaki koordinasyondan ve 
standartlardan söz edebilmek için, merkezle yakın çevre ara-
sında bir yönetim bütünlüğü kurulması zorunludur. İstanbul ve 
Kocaeli’nin il olarak yapısı, böyle bir bütünlüğü kurmayı gerekli 
kılmaktaydı. Böyle bir ölçek genişletmesi, koşulları uyan benzer 
Büyükşehirlerde de yapılması yararlı olabilir.

YEREL YÖNETİMLER GÜÇLÜ OLMAZSA  
KALİTELİ DEMOKRASİDEN SÖZ EDİLEMEZ

Öte yandan, bu iki ilimizde, Büyükşehir belediyesi ve onun 
karar organı olan Büyükşehir Belediye Meclisi ile, İl Özel İdaresi 
ve onun karar organı İl Genel Meclisi’nin seçim çevresi ve hiz-
metleri aynı alana tekabül etmektedir. Bu ikili yapı, her iki yöne-
tim birimi açısından çeşitli tartışmaları ve sorunları beraberinde 
getirmektedir. Dolayısıyla İl Özel İdaresinin, mevcut uygulamalar 
ve sorunlar dikkate alınarak İstanbul ve Kocaeli illerimizde kaldı-
rılması düşünülebilir.Büyükşehir Belediye alanında, 06.03.2008 
tarih ve 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe 
Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun” la, belde belediyelerinin tamamen kaldırılması, ölçekle-
rin büyütülerek yeni ilçelerin kurulması ve dolayısıyla ilçe bele-
diyelerinin ortaya çıkması, özellikle “ölçek ekonomileri” ve “hiz-
metlerde etkinlik” açısından yararlı olmuştur. Avrupa’da çoğu 
ülkede 1970’ler ve 1980’lerin başında çeşitli birleştirme model-
leri uygulanmak suretiyle belediyelerin ölçeklerinin büyütülmesi 
konusu çözüme kavuşturulmuşken, bizim bu alanda oldukça 
geç kaldığımız söylenebilir. Artık küçük yerleşim alanlarının so-
runlarını zayıf ve parçalı yapılarla çözmek mümkün değildir. 

Son yapılan değişikliklerle, gerek il özel idaresinin ve ge-
rekse belediyelerin idari kapasitesinin geliştirilmesi konusuna 
ağırlık verildiği dikkati çekmektedir. İdari kapasite, bir kurumun 
vizyon ve misyonlarına bağlı olarak hizmetlerini yapabilme ve 
başarabilme gücü/iktidarıdır. İdari kapasite; yetki ve görevler, 
organizasyon yapısı, beşeri ve maddi kaynaklar, uzmanlık, bilgi 
ve deneyimler ve nihayet stratejik yönetim anlayışlarının bütü-
nünden meydana gelmektedir. Bu çerçeveden bakılırsa, söz 
konusu yönetim birimlerinde stratejik yönetim anlayışı için ge-
rekli hukuki altyapı hazırlanmış, yetki ve görevler artırılmış, norm 
kadro sistemine geçilmiş, örgüt yapıları yeniden düzenlenmiş, 
meclislerin her ay düzenli toplanmaları sağlanmış, uzman per-
sonel ihtiyacı büyük ölçüde karşılanmış, özellikle il özel idarele-
rinde önceleri yalnızca özel idare müdürü ve saymanlık teşkilatı 
varken bugün bu birimlerin örgüt yapıları Büyükşehir belediyele-

rine benzer hale getirilmiştir. Yerinden 
yönetim anlayışını geliştirmek ve yerel 
yönetimlere yeni görev ve sorumlu-
luklar vermek için, onların görevlerini 
etkin ve verimli bir biçimde yerine geti-
rebilecekleri idari kapasiteye kavuştu-
rulması kaçınılmazdır. İdari kapasite, 
yerinden yönetimi güçlendirmenin alt-
yapısını oluşturur. Şüphesiz toplum ve 
yönetim sorunlarının artmasına bağlı 
olarak idari kapasitenin geliştirilmesi 
ihtiyacı da artacaktır.  Özellikle Büyük-
şehirlerde bu idari kapasitenin önceki 
dönemlere göre daha çok gelişmiş 
olduğu gözlenmektedir. Denebilir ki, 
büyükkentlerde, merkezi yönetimin 
taşra kuruluşlarının idari kapasitesi 
göreli olarak zayıflarken, Büyükşehir 
ve ilçe belediyelerinin kapasitelerin-
de belirgin bir artış görülmektedir. Bu 
da şüphesiz söz konusu belediyelere 
sağlanan imkânlarla ilgilidir. Bugün 
büyük kentlerin karşı karşıya olduğu 
temel sorunların çözümünde Büyük-
şehir belediyelerinin yetki ve sorum-
luluklarının yeniden düzenlenmesinin 
düşünülmesi kaçınılmazdır. Özellikle, 
trafiğin yönetimi, sosyal yardım, kül-
tür ve sosyal yapının güçlendirilmesi 
konularında, merkezi yönetim kurum-
larının mevcut rollerinin gözden ge-
çirilmesi, en azından pilot uygulama 
olarak bazı Büyükşehir belediyelerine 
bu alanlarda yeni yetki ve sorum-
lulukların verilmesi düşünülmelidir. 
Kent hayatında, hemşehrilerle bele-
diye yönetimi arasında hem dikey ve 
hem de yatay bütünleşmeye daha 
çok ihtiyacın olduğu görülmektedir. 
Merkezi yönetimin rolü, bu konular-
da yerel yönetimlere destek olmak-
tır. Son zamanlarda merkezi yönetim 
tarafından belediyelerin kaynaklarını 
zayıflatmaya yönelik bir takım uygula-
malar; mevcut kazanımların yitirilmesi 
ve eski dönemlerin çözüm üretmeyen 
merkeziyetçi uygulamalara dönüşü 
hatırlatmaktadır. Unutulmamalıdır ki, 
yerel yönetimlerin yeterince güçlü 
olmadığı yerde, kaliteli bir demokra-
siden ve kent yaşamında da söz ede-
bilmek mümkün değildir.
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EDİRNE: 
ESKİ BİR
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Kent Estetiği

Edirne en az şehr-i İstanbul kadar şehridir Fatihin. Uzun süre eskimemiş, eskitilmemiş 
bir kent olmuştur Edirne. Osmanlı şehirleri vardır, İstanbul’dan başka bir cazibeye sahip. 
Amasya gibi Kütahya gibi, sonra Bursa gibi devlet adamlarına sürgün yeri olan. Bursa’nın 
adı bile sürgün kelimesinin altındaki ihtimamı, şefkati söylemeye yetiyordu. Ve Edirne içle-
rinde en farklı olanıydı. 

Doç. Dr. Zeynep Tarım Ertuğ
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devam eder Edirne’nin güzelleşme sü-
reci. Tunca nehri kıyısındaki köşklerin 
yapımı Fatih devrinde devam eder ve 
bir saraya dönüşür. On beşinci yüzyılın 
ikinci yarısında Edirne iki sarayı olan, gül 
bahçeleri ile meşhur ikinci başkenttir, 
İstanbul’a rağmen, İstanbul’da yapılmış 
olan Beyazıt’daki hükümdarlık sarayına 
rağmen. Fatih Sultan Mehmed çocukla-
rının sünnet düğününü Tunca kıyısında 
yapar, Edirne halkı ile beraber. Ziyafetler 
verilir, şenlikler yapılır ülke toprakları dı-
şından gelen misafirler burada ağırlanır. 
Oğlu Sultan Bayezid daha küçük bir ço-
cuk iken sevdiği Edirne’yi unutmaz. Belki 
de sırf bunun için gelişmiş bir eğitim sis-
temi içinde adı unutulmaz Külliyesini bu 
şehre yaptırmıştı.

SULTAN SELİM VAKTİNİ 
EDİRNE’DE GEÇİRİRDİ

Sultan Selim sekiz senelik hükümdar-
lığı sırasında seferler dışındaki vaktini en 
çok Edirne’de geçirmeyi severdi, uzun yol-
culukları sonrasında İstanbul Sarayı’nda 
bir süre dinlenip Edirne Sarayı’na geçerdi. 
Hatta sefer aralarında karısı ve oğlunun 
olduğu Manisa’ya değil de Edirne’ye te-
veccüh etmesi hayrete şayan olurdu. Ni-
tekim yine bir Edirne yolculuğu sırasında 
Edirne’ye ulaşamadan dünya değiştirdi. 

Aradan yıllar geçmiş İstanbul’da da iki 
saray yapılmış hatta birisi artık Eski Sa-
ray olmuştu, buna rağmen Edirne Sarayı 
gerçekte Osmanlı’nın ikinci sarayı olmayı 
sürdürmüştü. Şehrin nasıl zengin bir ikli-
mi vardı ki İstanbul’a rağmen cazibesini 
kaybetmedi. Belki bu cazibe Sinan’a ve 
II. Selim’e Selimiye Camii gibi bir güzellik 
anıtını bu şehre yerleştirme ilhamını verdi. 
Edirne’ye en çok emek verenlerden biri-
si de Edirne’nin Fatih’ten sonraki ikinci 
sultanı IV. Mehmed’dir. Gerek I. Ahmed 

Edirne’nin başkent olma 
macerası Sultan I. 
Murad’ın Kavak Mey-

danı denilen mevkiye yakın 
bir yerde inşa ettirdiği Sa-
ray ile başlar. Osmanlı’nın 
Söğüt ve İznik’teki Bey evini 
bu sınıflandırmaya almaz 
isek, Bursa kale dibinde-
ki saraydan sonra ikinci 
büyük saray tecrübesidir. 
Sonra bir alim kişi gelir 
Sultan II. Murad’a ve hü-
kümdarlara yaraşır bir sa-
rayın; havası, suyu güzel, 
kendi tabiriyle ferahfeza bir 
mahal olan Tunca kıyısın-
da olması lazım geldiğini 
tavsiye eder. Beşir Çele-
bi isimli bu alim ve hekim 
kişinin tavsiyesiyle zaten 
var olan köşkün yakınına 
yeni bir saraya niyet edilip 
başlanır. Sultan II. Murad 
hem Kavak Meydanı’ndaki 
sarayda oturur hem Tunca 
kıyısındaki yeni sarayın ilk 
nüvesi olan köşke gider 
gelir. Yine de Fatih’e kadar 
kullanılan yer büyük ölçü-
de sonradan Edirne Eski 
Sarayı denilen yerdir. Hacı 
Bayram-ı Veli ve Sultan 
Murad bu şehirde buluşur-
lar. Aksemseddin Şehzade 
Mehmed’e burada hoca 
tayin edilir. Oğlu Şehzade 
Mehmed’e tahtını verdiğini 
burada ilan eder. Şehza-
de Mehmed’in tahta çıkış 
töreni Edirne Sarayı’nda 

yapılır ve ilk hutbesi Edirne camilerinde okunur. İlk Cuma 
ve selamlık alayına Edirne sokaklarında çıkar. Ve Şehzade 
Mehmed babası ile taht değiştirdikten sonra ikinci kez yine 
Edirne Sarayı’nda ve taht şehrinde, yine burada tahta çı-
kar artık yetişkin bir delikanlı olarak. İstanbul’u bir Osmanlı 
şehrine dönüştürme hayali ve rüyalarını bu şehirde görür. 
Fetih planları bu şehirde yapılır. Hatta İstanbul’u fethettikten 
sonra doğunun ve batının hükümdarı olabilmeyi bu şehir-
de oturtur kendi şahsında. Bunun içindir ki herkesten çok 
Fatih’in şehridir Edirne. 

İstanbul gibi bir cazibe merkezini fethettikten sonra da 

Edirne 
Uzunköprü

(Fotoğraf 
Özlem Yetüt)

Fotoğraf
Rasim Sezen
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zamanında gerekse O’nun zamanında 
Edirne Sarayı’na ilaveler yapılmış, ona-
rımlar görmüş saray pek çok açıdan. 
Topkapı Sarayı ile benzer özelliklere 
sahip bir saraydı. Bu benzerliğin varlığı 
devlet merkezi olabilme özelliğinin sim-
gesi idi. Edirne Sarayı’nın Adil Köşkü, 

Arzodası devlet idaresi için Top-
kapı Sarayı’nın bir parçası gibi 
idi. Uzak gibi görünen yakın 
parçaları.

KENDİ 
GÜZELLİĞİNİN 

FARKINDA OLAN 
BİR EDİRNE

İstanbul’dan Edir-
ne’ye yol hiç ka-
panmadı saraydan 
saraya; dinlenmek 
için, kaçmak için İs-
tanbul Sarayı’ndan 
yollar hep Edirne 
Sarayı’na açıldı. Ta-
bii devlet adamları 
ve ulema için de 
böyle oldu fakat 
Padişah için her 
zaman ikinci tercih, 
devlet adamları için 
ise tercihlerden biri-
si oldu… Bu Edirne 
sevdasının bir ucu 
İstanbul’u ihmal et-
tiği zannedilen Sul-
tan IV. Mehmed’i 
tahtından indirdi. II. 
Süleyman Edirne 
Sarayı’nda öldü ve 
halefi II Ahmed’in 
tahta çıkış mera-
simi burada, kılıç 
kuşanma merasi-
mi ise Edirne Eski 
Cami’de yapıldı. İs-

tanbul Sarayı’na gidip gelse de Sultan II. Ahmed’in vaktinin 
çoğu Edirne’de geçti ve hayata burada veda etti. II. Musta-
fa burada tahta çıktı ve burada tahtından indirildi. Sultan III. 
Ahmed’in hükümdarlığa başlama merasimi Edirne Sarayı’nın 
babüssaadesi önünde yapıldı ve bir hükümdar olarak ilk cuma 
selamlığına Edirne Sultan Bayezid Camii’ne gitti, Edirne halkı-
nın arasından geçerek. Fakat kendisinden önceki hükümdar-
ların Edirne’de oturup, merkeze uzak kalmalarının sonuçları-
nı gören Sultan Ahmed cülusundan hemen sonra tamamen 
İstanbul Sarayı’na nakletti. On sekinci yüzyılın başındaki bu 
merasimden sonraki uzun sükunet yılları sadece sarayın taht 
odası içindi. Saray III. Ahmed’den sonra sadece merkez olabil-
me gücünü kaybetti, fakat şehir yaşam biçimi ile abideleriyle, 
asırların birikimi ile payitahtın hemen ardında olmaya devam 
etti… Edirne Eski Sarayı acemi ocağı için Edirne Yeni Sarayı 
Topkapı Sarayı’ndaki Enderun mektebi için kaynaklık etmeye 
bir süre daha devam etti. Bir kısım ulema ve sanatkârlar sara-
ya yakın ya da uzak Edirne’de yaşamaya devam etti. Kentin 
içine biriktirdiği manevi hava ile kentin yapısının içine biriktir-
diği güzellik ile.

En başta Bursa sonra Amasya, Manisa, Kütahya, Diyar-
bekir, Bağdad nasıl İstanbul’u besleyen Anadolu kaynağı 
oldu ise Edirne de İstanbul’un Avrupa topraklarındaki temel 
kaynağı, kol kanat gereni oldu. 

Dört yüz yıldan fazla süren saltanatın arkasından Edirne’nin 
acıyla imtihanı başladı. Eskimeyen başkent Edirne, 93 harbi 
ve talihsiz Balkan savaşları sonrası acıdan katılaşmış çeh-
relerin ilk sığınağı, ilk nefes aldıkları yer oldu. İkinci başkent 
olma sorumluluğunun bedeli çok ağır oldu. Anadolu toprak-
larına dönüş macerasını seyretti Osmanlı’nın. Tıpkı Avrupa’ya 
gidişlerini seyrettiği gibi… Ve Edirne Sarayı’nın içindeki cep-
haneliği yok etmek için havaya uçurulması Edirne’nin uzun 
sürecek olan sükutunun başlangıcı oldu. 

Başkentle beraber başkentin arkasında hep bir taht şehri 
olmuş Edirne’nin şehir ve şehirlilik tecrübesini kaybetmesi 
mümkün değil artık. Osmanlı öncesi başkentlerinden Konya 
ve Sivas bile hâlâ kendi izleri üzerinde iken Edirne’nin daha 
yüzyıl gibi kısa bir zaman öncesine ait izlerini muhafaza et-
mesi, beklenen bir durum zaten. Sarayın kısmen de olsa ih-
yası ve bir dünya mimarlık şaheseri olan Selimiye’nin etrafın-
daki sıkıntıdan kurtulması belki de bu eski başkentin yeniden 
kendine gelebilmesi için en çok hasret duyduğu şey olsa 
gerek. Hiçbir şehrin yeniden kendini tekrar etmesi değildir 
ümid edilen, ancak bu kadar zengin bir geçmişe yaslanarak 
özgün, kendine mahsus, kendi güzelliğini ifade edebilen ve 
birikiminin farkında olan bir Edirne’dir beklenen. 

Edirne Saat 
Kulesi

Selimiye 
Camii’nin 
Kubbesi
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Mevzuatı Geliştirme

BELEDİYE YÖNETİCİLERİNİN 
ÖZLÜK HAKLARININ 

İYİLEŞTİRİLMESİ
YEREL YÖNETİMLER 
PERSONELİNİN ÖZLÜK 
HAKLARI SORUNU

Yerel yönetimlerin temel yasaların-
da yapılan düzenlemelerle, yerel yöne-
timlerin, özellikle Belediyelerin ve Bü-
yükşehir Belediyelerinin görev yetki ve 
sorumlulukları, 2002 yılı öncesine göre 
önemli ölçüde artırılmıştır. Diğer yan-
dan, nüfusumuzun üçte ikisinin kent-
lerde (belediye sınırları içinde) yaşadığı 
düşünüldüğünde, kentli topluma sunul-
ması gereken kentsel hizmetlerin de 
artması doğaldır. Doğal olmayan; nüfu-
sun üçte ikisine hizmet sunan belediye-
lerin, sunduğu ve kentte yaşayanların 
günlük hayatını doğrudan etkileyen hiz-
metlerin kamu hizmetleri kapsamında 
halen ikincil hizmetler gibi, personelinin 
statüsünün de kamu personel sistemi 
içinde ikincil konumda algılanmasıdır.

Böyle bir algılamanın sonucu, Devlet 
Personel Sistemi kapsamında yapılan 
iyileştirme düzenlemelerde, belediye 
personelinin özlük hakları ve emeklilik 
hakları bakımından, aynı işi yapan - iş 
yükü daha az, halka karşı doğrudan 
sorumluluğu bulunmayan - diğer kamu 
personeli ile karşılaştırıldığında mağdur 
edildiği ortadadır. Belediye yönetimle-
ri, belediye personelinin mağduriyetini 
gidermek için, memur personelle söz-
leşme yaparak, “sosyal denge” adı 
altında ilave ödemeler yapmaktadır. 
Bu tür ödemelerin -4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikalar Kanununun, 
AB ve İLO standartlarına uygun olma-
yan düzenlemeleri sonucu- yasallığı 
tartışılmakta olup Yargıtay tarafından 
memurların toplu sözleşme hakları 
konusunda olumsuz karar verilmiştir. 

Ancak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) , Gaziantep 
Belediyesi ile toplu sözleşme yapan Tüm-Bel-Sen üyelerinin 
açtığı dava sonucunda; YARGITAY’ın aksine, “İnsan Hakla-
rı Sözleşmesi”nin 11. maddesine göre, Devlet Memurlarının 
toplu sözleşme hakkı olduğuna karar vermiş ve Türkiye’yi taz-
minata mahkum etmiştir. Gerekçe olarak, T.C. Anayasası’nın 
90. Maddesi uyarınca, İnsan Hakları Sözleşmesi’nin iç hu-
kukta uygulanmasının gerektiğine işaret etmiştir. AİHM’nin 
bu kararı ile, belediyelerin memur personeli ile yaptığı toplu 
sözleşmeler yasallık kazanmıştır. (13 Kasım 2008 tarihli Radi-
kal Gazetesi, s.16)

YEREL YÖNETİMLER İÇİN AYRI BİR 
“PERSONEL YASASI”NIN GEREKLİLİĞİ
1967 yılından bu yana, yapılan onlarca değişiklikle, hu-

kukçuların bile anlamakta zorlandıkları 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’nda, kanun kapsamındakilere uygulanacak 
genel ilkelerden çok istisna bulunmaktadır. Bu kanun bu 
haliyle, Belediye personelinin insan kaynakları yönetimi an-
layışı çerçevesinde çözülmesi gereken sorunlarını çözemez. 
Kaldı ki; merkezi yönetimle kıyaslandığında, belediyeler çok 
daha dinamik yapıya sahip olup, her gün değişen veya yeni-
leri ortaya çıkan hizmet ihtiyaçlarına cevap vermek zorunda-
dırlar. Bundan kaçamazlar, çünkü halka yakındırlar, halkla iç 
içedirler. Kamu personel yönetiminde konulan katı kurallar, 
kaynakları kullananların denetimsiz kalmamasına karşı konul-
muş, kamu kaynaklarının kullanılmasında, genellikle memur 
personel yetkili kılınmıştır. Teknolojinin bu günkü gelişmişlik 
düzeyi (bilgisayar, internet, e-devlet, e-belediye uygulamaları 
gibi), hayatın her alanını şeffaf hale getirmiş ve vatandaşın 
bilgi edinmesini çok kolaylaştırmıştır. Bu gün, değil kamu 
kuruluşlarının denetimsiz kalması, özel sektörün ve sivil top-
lum kuruluşlarının dahi denetimsiz kalması çok zorlaşmıştır. 
Tam tersine, kendisini bilişim çağına uyduramayan hantal bir 
bürokratik yapıda, şeffaflaşma çok yavaş olmakta, yeterince 
şeffaflaşmayan kuruluşlarda ise denetim dışı kalma, “hesap 
verirlik” ilkesini uygulamama sorunu ortaya çıkmaktadır.

Nüfusumuzun üçte ikisinin kırsal alanda yaşadığı dönem-
lerin “memur” anlayışını esas alan Devlet Personel Yasası ile, 
her gün değişen ve gelişen kentli topluma hizmet sunmak 
zorunda olan belediyelerin insan kaynakları sorunu, bir bü-
tünlük içinde çözülemez. Kamu Personel Reformu mutlaka 

Birlik Danışmanı
Av. Halil Ünlü
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Öneri : 5355 Sayılı Mahalli İdare Bir-
likleri Kanunu’nun 17. maddesine deği-
şiklik önerisi

a) Maddenin 1. ve 2. fıkrasının ye-
rine geçmek üzere, aşağıdaki metin 
önerilmektedir:

“Ülke düzeyinde kurulan birliklerle 
üye sayısı 100’den fazla olan bölgesel 
birliklerde teşkilat, norm kadroya uygun 
olarak, Genel Sekreter ve ülke düzeyin-
de kurulan birliklerde en çok 2 Genel 
Sekreter Yardımcısı, bölge düzeyinde 
kurulan birliklerde 1 Genel Sekreter Yar-
dımcısı; yazı işleri ve mali işler birimle-
riyle, ülke düzeyinde  kurulan birliklerde 
9, bölge düzeyinde kurulan birliklerde 
6, il düzeyinde kurulan birliklerde 3’ü 
geçmemek üzere, birlik meclisinin kara-
rı ile kurulacak diğer birimlerden oluşur. 
Ayrıca, ülke düzeyinde kurulan birlikler-
de en çok 5, bölge düzeyinde kurulan 
birliklerde en çok 3 uzman danışman, 
Büyükşehir Belediyesi Kanunundaki 
esas ve usullere uygun olarak görev-
lendirilebilir ve aynı usullere göre ücret 
ödenir. Birliklerin Genel Sekreterleri ve 
yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi Ka-
nununda benzer görevliler için getirilen 
tüm haklardan yararlanır.”

b) Maddenin 3. fıkrasının birin-
ci cümlesindeki “…ve usullere göre” 
ibaresinden sonra gelen “birlik genel 
sekreteri veya diğer üst yönetici kad-
rolarında” ibaresinin madde metninden 
çıkarılarak, yerine “birliklerde” ibaresi 
gelmelidir.

4. Belediyelerde ve mahalli 
idarelerde çalışan müfettiş, 
doktor ve avukatların özlük 
haklarının iyileştirilmesi :

a) Mahalli idarelerde çalışan müfet-
tişlerin özlük haklarının iyileştirilmesine 
ilişkin öneri :

657 sayılı Kanunun 36/A-11 ve 152. 
maddeleri ile, belediye müfettişleri ile 
aynı görevi yerine getiren ve anılan 
maddelerle getirilen düzenlemelerle 
belediye müfettişlerinden ayrılan mü-
fettişlere ve iç denetçilere, daha yüksek 
maaş ve tazminat ödenmekte, iki mes-
lek grubu arasında eşitsizlik yaratılmak-

gerçekleştirilmeli, bu çerçevede ayrı bir Yerel Yönetimler Per-
sonel Yasası çıkarılmalıdır. Belediye Başkanlarının, başkan 
yardımcılarının ve belediye personelinin özlük haklarının iyi-
leştirilmesi için çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına iliş-
kin kısa vadeli öneriler getirilebilir:

1. Belediye başkanları özlük haklarına ilişkin öneri :

Belediye Kanununun 39. maddesi ile getirilen düzenleme 
yetersizdir. Belediye Başkanlarının ödeneğinin belirlenmesin-
de yerel koşullar dikkate alınmalıdır. Yerel koşulları dikkate 
alacak organ Belediye Meclisidir. Çok önemli tutarlardaki Be-
lediye Bütçesine karar veren ve bütçenin uygulanması için 
başkana yetki veren Belediye Meclisi, asgari tutarı yasa ile 
belirlenen ödeneğin, yine yasa ile belirlenen oranlarda artırıl-
ması konusunda, yetkili kılınmalıdır.

Öneri : Belediye Kanununun 39. maddesi 1. fıkrasının so-
nuna bir cümle eklenmelidir:

B. K. 39. maddenin 1. fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle 
eklenmiştir: “Belediye Başkanı ödeneğini %50 oranında artır-
maya Belediye Meclisi yetkilidir.”

2. Belediye Başkan Yardımcılarının özlük haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin öneri :

Belediye Kanununun 7. fıkrasına göre, Belediye Başka-
nı tarafından, Belediye Meclis üyeleri arasından görevlendi-
receği Başkan Yardımcılarına verilecek ödenek, Başkanın 
ödeneğinin 2/3’ünü geçmemek üzere, Belediye Meclisince 
kararlaştırılmaktadır. Uygulamada genellikle bu oranda öde-
nek verilmektedir. Bu düzenleme, genellikle olumlu karşılan-
mıştır. Ancak, aynı işi üstlenen atanmış Başkan Yardımcıları 
ile kıyaslandığında, atanmış başkan yardımcıları aleyhine bir 
eşitsizlik meydana getirmiştir. Bu eşitsizliğin giderilmesi, “eşit 
işe eşit ücret” ilkesinin uygulanması için, Belediye Kanunu-
nun 7. fıkrasından sonra gelmek üzere ilgili fıkraya bir cümle 
eklenmelidir.

Öneri : B. K. 49. maddenin 7. fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiştir:

“657 sayılı yasaya tabi 4 yıllık fakülte ve yüksekokulu biti-
ren 1-4 derece kadrolu atanmış başkan yardımcılarına 3600 
ek gösterge ile 2000 puan üzerinden makam ve görev tazmi-
natı ödenir.”

3. Mahalli İdare Birlikleri Genel Sekreterlerinin özlük 
haklarının iyileştirilmesine ilişkin öneriler :

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun Birliklerin 
teşkilat yapılarını düzenleyen 17 maddesi ile getirilen dü-
zenleme yetersiz kalmış, yeni ihdasına imkan verilen Birlik 
Genel Sekreteri ve diğer personele, belediye ve Büyükşehir 
belediyelerinde benzer görevlerde çalışan personele verilen 
zam ve tazminatlar verilmemiştir. Aşağıda 5355 sayılı yasanın 
17. maddesinin yerine geçmek üzere önerilen taslak madde 
metni yer almaktadır:
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tadır. Belediye müfettişlerinin de, diğer 
müfettişlerin ve iç denetçilerin sahip 
oldukları haklara sahip olması, eşit işe 
eşit ücret ilkesinin de bir gereğidir.

Öneri : B. K. 49. maddenin sonuna 10. 
fıkra olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Mahalli idareler ve bunlara bağlı 
Genel Müdürlük Müfettişleri, Büyükşe-
hir veya diğer mahalli idarelerde görev 
yapan “İç Denetçiler”in yararlandığı tüm 
haklardan aynen yararlanırlar.”

b) Mahalli İdarelerde çalışan doktor 
ve avukatların özlük haklarının iyileştiril-
mesine ilişkin öneri :

Sağlık hizmetleri sınıfında mahalli 
idarelerde çalışan doktorlar ve avukat-
lar, özel uzmanlık ve sorumluluk gerek-
tiren hizmetlerde çalıştıkları halde, di-
ğer sınıflarda çalışan ve 4 yıllık öğrenim 
görenlerden daha düşük özel hizmet 
tazminatı almaktadırlar.

Öneri : 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 152. maddesinde aşağıda 
metni verilen değişiklikler yapılmalıdır:

1) Maddenin II. fıkrasının (b/1) 
bendine aşağıdaki ibare eklenmiştir:  
“…Tabipler için % 195’ine”

2) Maddenin II. fıkrasının (d) ben-
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Avukatlık Hizmetlerine dahil kadro-
larda bulunanlar için % 195’ine”

5. Mahalli İdarelerde çalışan ka-
mu personelinin çalıştığı işyeri ile 
toplu sözleşme yapma hakkına 
ilişkin düzenleme önerisi:

Kamu veya özel sektör işyerlerinde 
çalışan işçiler, grev ve toplu sözleşme 
yapma haklarını kullanarak ve işveren-
le pazarlık yaparak özlük haklarını iyi-
leştirebilmektedirler. Memur personel 
ise, işyeri düzeyinde sendika ve toplu 
sözleşme yapma hakkını kullanamadı-
ğı için, işveren kamu kuruluşu ile toplu 
pazarlık yapamamaktadır. Bu durum 
aynı işi yapan işçi personel ile, daha 
çok sorumluluğu olan kamu persone-
li arasında adaletsizliğe ve eşitsizliğe 
yol açmaktadır. Ancak uygulamada, 
bazı belediyeler, kamu personeli olan 
çalışanları ile genel hukuk hükümlerine 
göre grup sözleşmesi yaparak, “sosyal 

denge yardımı” adı altında memur personeline ilave ödeme 
yapmaktadırlar. 

4688 sayılı ve 2001 tarihli “Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu” 4. maddesinin 2. fıkrasında, “…Meslek veya işyeri 
esasına göre sendika kurulamaz” hükmü yer almıştır. Halbuki, 
1982 Anayasasının Toplu İş Sözleşmesi Hakkını düzenleyen 
53. maddesinin son fıkrasında, “Aynı işyerinde, aynı dönem 
için, birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulana-
maz” hükmü yer almıştır. Bu hükümden, Anayasanın toplu 
sözleşme yapılması için işyerini esas aldığı anlaşılmaktadır. 

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin “TÜR-
KİYE ULUSAL PROGRAMI” (Taslak), “Siyasi Kriterler-Sendikal 
Haklar” başlığı altında; “AB standartlarına ve ilgili ILO sözleş-
melerine uyumlu bir şekilde sendikaların kurulması, grev ve 
lokavt ile toplu iş sözleşmesi haklarına yönelik tüm sendikal 
hakların gözetilmesine yönelik çalışmalara devam edilecek-
tir” denilmektedir. (www.abgs.gov.tr)

Anayasanın yukarıdaki metni, AB Müktesebatının parçası 
olan ILO sözleşmeleri, İnsan Hakları Sözleşmesi, Ulusal Prog-
ram (Taslak, 2008) ve AİHM Kararları birlikte değerlendirildi-
ğinde, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu’nun 
bazı maddelerinin ILO sözleşmelerine, AB Müktesebatına ay-
kırı olduğu ve uyumlu hale getirilmesi gerektiği açıktır. Diğer 
yandan, yerel yönetimlerin kendi bütçelerinin olması, merke-
zi yönetim karşısında özerk bir yapıya sahip olmaları, yerel 
yönetimlerin, yerel şartlara ve bütçelerine göre, işyeri ölçe-
ğinde, kendi çalışanları ile toplu sözleşme yapma yetkilerinin 
olması, ILO sözleşmelerinin de bir gereğidir.

Yukarıda belirtildiği gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si, Gaziantep Belediyesi ile ilgili olarak verdiği son kararı ile, 
“İnsan Hakları Sözleşmesi” gereğince, memurların toplu söz-
leşme yapma hakkını kabul etmiştir. AİHM’nin bu kararı, ilgili 
yasalarda bu doğrultuda değişiklik yapılmasını zorunlu hale 
getirmiştir.

Öneri : 4688 sayılı ve 2001 tarihli “Kamu Görevlileri Sendi-
kaları Kanunu” 4. maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir:  “Bir hizmet kolunda, meslek veya işyeri esasına 
göre birden fazla sendika kurulabilir.”

Sonuç olarak;  Devlet Personel Kanunu ve değişiklikleri ile 
diğer ilgili yasalarla getirilen, kamu personelinin özlük hakları-
na ilişkin düzenlemeler, belediyelerde çalışan kamu personeli 
arasında olması gereken, “eşit işe eşit ücret” ilkesini tam olarak 
gerçekleştirememiş, personel arasında eşitsizliklere ve adalet-
sizliklere neden olmuştur. Sorunun orta vadede, AB Mevzuatı 
ile uyumlu bir şekilde çözümü için ayrı bir “Yerel Yönetim Perso-
nel Yasası” çıkarılmalıdır. Böyle bir yasa, tüm yerel yönetimlere 
uygulanacak temel ilkeleri, norm kadroları düzenlemeli, özlük 
hakları konusunda yerel şartlar göz önünde bulundurularak, 
daha esnek düzenlemeler getirilmeli, bazı konularda Belediye 
Meclislerine yetki verilmelidir. Kısa vadede yapılması gereken 
değişiklikler ise, yukarıda öneriler halinde, üzerinde tartışılması 
gereken taslak metinler olarak hazırlanmıştır. 



Marmara’dan
Zeytinburnu Soğanlı Bitkiler Parkı
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Gazâ fethine Sultan Mehmed Han ile 
Bu yedi kimse beraber ânın ile var imiş 

Cümlesin ruhu şahadet şerbetin nûş eyleyüb 
Yedikule haricinde bunca yıl esrar imiş

(Zeytinburnu Yedi Şehitler Kabristanı’ndan)
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İz Bırakanlar

1934 yılında Kandıra’nın Turna-
lı köyünde doğdu. İlk öğrenimini 

Kandıra’da, orta öğrenimini İzmit’te, 
lise öğrenimini Kabataş Lisesi’nde 
yaptı. Ankara Hukuk Fakültesinde 
yüksek öğrenimini yaparken, babası-
nın rahatsızlığı nedeniyle öğrenimini 
yarıda bırakıp Kandıra’ya döndü. Çok 
genç yaşta, 1952 yılında, CHP Kan-
dıra İlçe Yönetimi’nde, daha sonra  
CHP İzmit İl Yönetimi’nde görev aldı. 
Kandıra’da, 1960 yılında “Kandıra’nın 
Sesi” gazetesini çıkarmaya başladı. 
1968 yılında CHP İzmit İl Başkanlığı’na, 
aynı yıl yapılan yerel seçimlerde İzmit İl 
Genel Meclisi üyeliğine seçildi ve aynı 
yıl evlendi. İzmit Belediye Başkanı sa-
yın Leyla Atakan’ın trafik kazasında (11 
Şubat 1971)  yaşamını yitirmesi sonu-
cu, 25 Nisan 1971 tarihinde yapılan ara 
seçimde, İzmit Belediye Başkanlığı’na 
seçildi. 1973 yılında yapılan genel yerel 
yönetim seçimlerinde, İzmit halkının % 
68’inin desteğini alarak tekrar beledi-
ye başkanı seçildi. 1977 Yerel Yönetim 
Seçimleri’nde belediye başkanlığına 
partisi tarafından aday gösterilmemesi 
üzerine, binlerce İzmitli belediye binası 
önünde toplanarak, bunu protesto etti. 
1977 yılında yapılan yerel seçimlerde, 
sürpriz bir şekilde Adalet Partisi’nin 
adayı Belediye Başkanlığı’nı kazandı. 
Köse’nin partisi, 56 il merkezinde be-
lediye başkanlığını kazanırken, solun 
kalesi olarak bilinen İzmit’te seçimi 
kaybetmiştir. (Bu siyasi olay, Ahmet 
Kahraman’ın yazdığı “Boğulan Başkan  

Türkiye’nin yerel yönetim ve yerel demokrasi tarihinde Erol Köse, iz bırakan politi-
kacılardan birisidir. 25 Nisan 1975 tarihinde yapılan Marmara ve Boğazları Belediye-
ler Birliği’nin ilk genel kurulunda Birlik Başkanı seçilen Köse, aynı zamanda MBB’nin 
Onursal Başkanıdır.

Erol Köse” kitabının ana teması 
olmuştur.) 1979 yılında yapılan 
CHP Kurultayı’nda, divan başkan-
lığı yaptı. 12 Eylül 1980 darbesi 
ile tüm siyasi partilerin kapatıldığı 
dönem sonrası, 1983 yılında si-
yaset yasağının kısmen kalkması 
üzerine, solda bir grup arkadaşı 
ile Sosyal Demokrat Parti’nin ku-
ruluş çalışmalarını yürüttü. Bu olu-
şumda çok sayıda eski belediye 
başkanı yer aldı. Erol Köse’nin 
de içinde yer aldığı kuruculardan 
bir kısmı, Konsey tarafından veto 
edildi ve SODEP’in 1983 genel 

seçimlerine katılmasına izin verilmedi. Erol Köse, SODEP ve 
Halkçı Parti’nin birleşmesi ile kurulan Sosyal Demokrat Halk-
çı Parti’de (SHP) parti meclisi üyeliği yaptı. 1987 seçimlerinde 
SHP’den Kocaeli Milletvekili seçildi. 1992 yılında, CHP’nin ye-
niden siyasi hayata katılması ile Kocaeli İl Başkanlığı ve Kurul-
tay Başkanlığı yaptı.

Türkiye’nin yerel yönetim ve yerel demokrasi tarihinde Erol 
Köse, iz bırakan politikacılardan birisidir. Erol Köse, Türkiye’nin 
en çok sanayileşmiş ve kentleşmiş Marmara Bölgesi’nde, bir 
sanayi ve işçi kenti olarak büyüyen gelişen İzmit’in sosyal de-
mokrat Belediye Başkanı olarak, belediyecilikte birçok ilkleri 
projelendirmiş ve gerçekleştirmiştir. Belediye Başkanlığı döne-
minde ve sonrasında, İzmit halkının ve geniş bir kesimin çok 
sevdiği bir belediye başkanı olmuştur. Kendisi başarısını, o dö-
nemde şehirciliği, planlamayı ve belediyeciliği iyi bilen bir ekip-
le çalışmış olmasına; halka hizmeti esas alarak “partizanlık” 
yapmamasına ve belediye eliyle yaratılan rantları yine kamuya 
döndürücü projelerine borçlu olduğunu belirtiyor. Erol Köse’nin 
ilklerine örnek vermek gerekirse; uzman ekibi ile İzmit‘te ilk kez 
toplu konut projesini başlatıyor. Konutların planlanmasında 
ve projelendirilmesinde katılımcı bir yöntem uygulamak sure-
tiyle, daha sonraki belediyecilere de örnek olacak olan “proje 

BİRLİĞİMİZİN İLK
BAŞKANI EROL KÖSE

Birlik Danışmanı 
Av. Halil Ünlü
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bölgelerde, bölgesel belediye birlikle-
rinin kurulmasında katıda bulunmuş, 
bilgi birikimini ve deneyimlerini paylaş-
mıştır. (Zaman zaman, 12 Eylül sonrası 
gibi zor dönemlerden geçse de, Birlik 
bugün de Türkiye’de  yerel yönetim-
lerin gelişmesinde öncü rol oynayan 
önemli bir yerel yönetim kuruluşudur.)

31 Mayıs 2005 tarihli Genel Kurul 
Toplantısında, 30. Kuruluş Yılını kutla-
yan MBB, toplantıya onursal başkanı 
ve ilk Birlik Başkanı olan Erol Köse’yi 
davet etmiştir.

Birlik Genel Kurulu’nda bir konuş-
ma yapan Birlik Başkanı Sayın Kadir 
TOPBAŞ, Genel Kurul üyelerine Bir-
liğin 30. Kuruluş Yılı ile ilgili olarak şu 
mesajı vermiştir:

“Bu yıl Birliğimizin 30’uncu kuruluş 
yılını kutluyoruz. Bu Birliği 30 yıl önce 
kuran Marmara ve boğazlarına kıyısı 
olan 45 belediye başkanımıza teşekkür 
ediyoruz. Bugüne kadar çok zor dö-
nemlerde, yerel yönetimlerin haklarını 
savunan, yerel yönetimler için müca-
dele eden tüm birlik başkanlarımıza ve 
encümen üyelerine teşekkür ederim. 
Onlar parti farkı gözetmeksizin 30 yıl 
önce bu Birliği kurmuşlar ve bu gün de 
geçerli olan çok önemli amaçlar orta-
ya koymuşlardır. 30 yıl önce Marmara 
Denizinin kirliliği ile mücadele başlat-

demokrasisi”ni uygu-
lamaya geçiriyor. “İz-
mit Yeni Yerleşmeler” 
(Yeni-İz) toplu konut 
projesi, bu kapsamda, 
belediyelerin başlattığı 
ilk toplu konut projesi 
oluyor. Konut alanla-
rının kamulaştırılması 
ve bu alanlarda kamu 
eliyle yaratılan rantların 
tekrar kamuya döndü-
rülmesi uygulaması, 
Erol Köse’nin halkla 
bütünleşmesinde ve 
kendisine “halkçı de-
mokrat” ismi verilme-
sinde önemli rol oynu-
yor. Başkan Erol Köse 
yönetimindeki beledi-
ye, hizmetlerinde gerçek anlamda “sosyal belediyeciliği” uygu-
luyor, halkın ortak yerel ihtiyaçlarının karşılanmasında, önceliği 
dar gelirli halka, işçi ailelerine veriyor. İzmit’te başlayan bu sos-
yal belediyecilik uygulamaları daha sonra değişik partilerden 
seçilen belediye başkanlarını da etkiliyor. (Böyle bir gelişmede, 
İzmit halkının, diğer yörelerimize kıyasla erken bir tarihte kentli 
olması ve belediye başkanlarına sahip çıkmasının da önemli 
payı bulunmaktadır.) 

Erol Köse’nin belediye başkanlığı dönemi olan 1973-
1977 dönemi aynı zamanda, Türkiye’de “Yeni Belediyecilik 
Anlayışı”nın da başlayıp olgunlaştığı bir dönem olmuştur. O 
dönemdeki tanımı ile “Yeni Belediyecilik Anlayışı”; Demokra-
tik, Üretici, Tüketiciyi Koruyucu, Birlikçi ve Bütünlükçü bir be-
lediyecilik anlayışıdır. Bu anlayış, Birliğin, üye belediyelerin ve 
Türkiye’deki çok sayıda belediyenin programlarında ve faali-
yetlerinde etkili olmuştur.

25 Nisan 1975 tarihinde yapılan Marmara ve Boğazları Be-
lediyeler Birliğinin ilk (kuruluş) Genel Kurulu’nda Birlik Başkanı 
seçilen İzmit Belediye Başkanı Erol Köse. İlk Birlik Başkanı ola-
rak, kuruluş sonrası aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

“Marmara Denizi ile boğazlarına kıyısı olan belediyelerce, 
Marmara Denizi’nin ve boğazlarının kirlenmesini önlemek, su 
ürünlerini korumak, çok türde belediye hizmetlerini –özellikle 
turistik amaçlı kuruluşlarla girişimleri- koordine etmek, çağdaş 
çevre sorunlarına çözüm üretmek amacı ile MARMARA VE BO-
ĞAZLARI BELEDİYELER BİRLİĞİ kurularak yasal çalışmalarına 
başlamıştır.” (Birlik Dergisi, Sayı 1, Ağustos 1975)

Erol Köse’nin başkanı olduğu Birlik, o yıllardan başlamak 
üzere, belediyelerin yetkilerini ve kaynaklarını artırmak, yerel 
yönetimleri ve yerel demokrasiyi güçlendirmek için mücadele 
eden bir yerel yönetim hareketi başlatmıştır. Birlik, 1980 öncesi, 
gerek Yerel Yönetim Bakanlığı’nın kurulmasında, gerekse diğer 

Birlik binasının açılışında Birlik Başkan Vekili 
Murat Aydın Erol Köse’ye teşekkür plaketi verdi.
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mışlardır. Bu Birliğin kuruluşundaki te-
mel felsefeyi bizler de devam ettiriyo-
ruz. Birliğin yönetim kurulunda değişik 
partilerden belediye başkanlarımız yer 
almaktadır.”

Daha sonra, Birlik Başkanı Kadir 
TOPBAŞ tarafından, kürsüye davet 
edilen, Birliğin ilk başkanı ve İzmit eski 
Belediye Başkanı Sayın Erol KÖSE, 
Birlik Meclisi’ne hitaben bir konuşma 
yaparak, şunları dile getirmiştir: “Birli-
ğimiz 30 yıl içinde belediyeler arasında 
dayanışma ve işbirliği sağlamak için 
çok önemli çalışmalar yaptı, Türkiye’de 
yerel yönetimlerin ve demokrasinin 
güçlenmesi için çok büyük bir çaba 
gösterdi. Birlik, çalışmalarında ve yö-
netimde temsilde parti farkı gözetme-
di ve bunu gelenek haline getirdi. Bu 
gün 30. Kuruluş Yılının kutlandığı Bir-
lik Genel Kuruluna davet edilmemden 
dolayı çok büyük bir mutluluk duydum. 
Gösterilen bu vefa beni çok duygulan-
dırdı. Bu gün ilk günkünden çok daha 
fazla heyecanlandım. Birlik Başkanı 
Sayın Kadir TOPBAŞ’a bu nazik dave-
tinden dolayı çok teşekkür ediyorum. 

Türkiye’de yerel yönetimler bu gün daha güçlü. Hükümetin ye-
rel yönetimler alanında reform niteliğinde yaptığı düzenlemele-
ri, belediyelerle ilgili temel yasaların Parlamentodan geçmesini 
çok önemli görüyorum. Birliğin bundan sonraki çalışmalarında 
başarılar diliyor, bu toplantıya davet edilerek konuşma imkanı 
verilmesinden dolayı Birlik Başkanına, Birlik Encümen üyeleri-
ne, Birlik Meclis üyelerine ve Birlik Genel Sekreterine tekrar çok 
teşekkür ediyorum.”

Başkan tekrar söz alarak, Erol KÖSE’ye toplantıya katılım-
larından ve konuşmalarından dolayı teşekkür etti ve kendisine 
Birliğin kuruluşunun 30. yılı anısına üzerinde şu ibarenin yer 
aldığı bir teşekkür plaketi verdi: 

“Sayın Erol KÖSE, 
Ülkemizde Yerel Yönetimlerin ve Demokrasinin güçlenmesi 

amacıyla 30 yıl önce kurduğunuz Birliğimizin ilk Başkanı olarak 
size şükranlarımızı sunarız. 

Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ, 
Birlik Başkanı”  
Plaketin verilmesi üzerine tekrar söz alan Erol KÖSE, bu 

plaketin bu güne kadar aldığı en anlamlı plaket olduğunu ve 
büyük onur duyduğunu belirterek, Birlik Başkanı’na ve Birlik 
Meclisi’ne teşekkür etti.

Ülkemizde yerel yönetimlerin ve demokrasinin güçlenme-
sinde, uzun yıllar silinmeyecek İZ BIRAKAN ilk Birlik Başkanı-
mız Sayın Erol Köse’ye Birlik olarak, bir kez daha şükranlarımızı 
sunuyoruz.

Birlik’in ilk başkanı olan Erol Köse geçtiğimiz yıl Birlik 
binasının açılış törenine katılmıştı
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 “TERMAL 
TURİZM DEMEKTİR...” 
Doğal ve tarihi güzelliğin içerisinde, turizm beldesi olmak yolunda attığı adımlar ve koyduğu 

hedefler ile görülmeye değer beldelerden Termal Belediyesi’ndeyiz. Termal Belediyesi’ni ilk 
ağızdan, Belediye Başkanı İsmail Atik’ten dinliyoruz.  

meclis üyesi olduğum Termal Belediyesi’nde 2004 yılı seçim-
lerine katılarak başkan seçildim. Kurucu başkanı olduğum 
Termal Belediye Spor Klübü başkanlığı ve Yalova Ticaret ve 
Sanayi Odaları Meclis Üyeliği görevlerime de halen devam 
etmekteyim. İkinci dönem belediye başkanlığı için de aday-
lığımız netleşti.

Sayın Başkan, bize Termal’i tanıtabilir misiniz?

Termal doğal güzelliğin, tarihin, kaplıcaların ve yeşilliklerin 
içerisinde Yalova’nın en güzel belediyelerinden birisidir. Eski 
ismi  Pythia olan beldemizde Eski Yunan, Roma, Bizans, Sel-
çuklu ve Osmanlı dönemlerinin izleri bulunmaktadır. Termal 
yüz yıllarca doğal güzelliğin içerisinde bulunan kaplıcalarının 
verdiği şifa ile ünlenmiş, hatta kaplıcalar Kral Konstnantin, Kral 
Jüstinyen, Osman Bey, Orhan Bey, Sultan Hamit gibi liderler 
tarafından değişik zamanlarda restore edilmiş ve günümüze 
kadar gelmiştir. Kral Konstantin İstanbul’u başkent yaptıktan 
sonra kaplıcalarda binlerce esir çalıştırak 6 adet kubbeli ha-
mam, hastane, saray, klise yaptırır. Ancak 9. yy’da başlayıp 
13. yy’a kadar süren savaşlar buraları harabeye çevirir. Afet ve 
burası yapılan savaşlarla yerlebir olur. Şu an sağlam kalabilen 

Hedefimiz, Termal’in dünya turizm 
beldelerinin içinde yer alması 
ve hak ettiği saygınlığa erişme-

sidir. Dünyada Davos gibi kentler var. 
Termal’in de Davos’tan aşağı kalır bir 
yanı yok. Yıllarca yazık ki geri kalmış. 
Şimdi turizmi her şekilde öne çıkarıyo-
ruz; alt yapısı ile, üst yapısı ve turistik 
tesisleri ile. Vizyonumuz da, misyonu-
muz da, hayalimiz de budur.” Doğal ve 
tarihi güzelliğin içerisinde, turizm bel-
desi olmak yolunda attığı adımlar ve 
koyduğu hedefler ile görülmeye değer 
beldelerden Termal Belediyesi’ndeyiz. 
Termal Belediyesi’ni, Başkan İsmail 
Atik’ten dinliyoruz.  

Siyasete atılmaya nasıl karar ver-
diniz?

1994 yılında aktif bir şekilde siyasi 
hayatın içerisine girdim. 1999 yılında 

Belediyelerimiz

“



yalnız Kurşunlu Hamam’ıdır. İstanbul’un fethinden sonra Bağ-
dat yolunun Yalova’dan geçmesi Yalova ve Kaplıcaları tekrar 
hareketlendirmeye başlamıştır. Günümüze geldiğimizde de 
Termal’in yeni çehresi turizmle aydınlanmaya başlamıştır.

Termal’in şu anki nüfusu nedir? Halkın geçim kaynak-
ları hakkında bilgi verir misiniz?

Termal’in en önemli geçim kaynağı Turizm’dir. Turizm ile 
birlikte dolaylı da olsa turizmin kolları ile hayatlarını geçindirir 
beldemizin insanı. Otellerimiz, motellerimiz, restoranlarımız, 
ulaşımımızla 2 bin 2 yüz nüfuslu belde halkımız geçimini sağ-
lamaktadır. Gökçedere Mahallesi, Kaplıcalar bölgesi ve Üvez-
pınar bölgesinden oluşan beldemizin yaz aylarında nüfusu 
hatırı sayılır derecede artmaktadır.

Termal Belediyesi olarak gerçekleştirdiğiniz projeleri-
nizden bahseder misiniz?

Termal’de yaptığımız en önemli işlerimizden birisi, kaplıca 
sularımızın kullanımı üzerinedir. Sularımız yöre halkımızın kul-
lanılabilmesi amacıyla beldeye dağıtılmıştır. Bu sayede kaplı-
ca suları hem yöre halkının kullanımına sunulmuş hem de böl-
ge halkının turistik faaliyetlere katılımı teşvik edilmiştir. İki adet 
sıcak su kuyusu açılmış, ve su kuyularına takılan pompalar ile 
şehre döşenen sıcak su hattı termal suyunun kullanımını sağ-
lamıştır. Yakın zamanda ısınma probleminin de termal suyu ile 

karşılanmasını hedeflemekteyiz.
Termal’in büyük gazino ve büyük 

otel olmak üzere iki adet binası bulun-
makta. Bu iki binayı  sağlık bakanlığın-
dan 49 yıllığına kiraladık. Termal bele-
diyesi olarak da özel sektöre ihaleye 
çıkardık. Limak firması bu ihaleyi aldı. 
Binalar restore edildi ve yap işlet devret 
modeli ile yirmi yıllığına işletmeye tah-
sis edildi. 

Yine dönemimizde Termalyum is-
minde beş yıldızlı bir SPA oteli ve te-
sisinin açılışını özel sektörün katkıları 
ile sağladık. Diğer taraftan belde içe-
risinde yaklaşık bu güne kadar 60 bin 
metre kare parke taşı döşedik. İlçemi-
zin elektrik hattının tamamını yer altına 
aldık. Telefonların büyük kısmını yerin 
altına aldık. İlçeye üç ayrı yerde olmak 
üzere içme suyu hattı döşedik. Ferhat 
deresinden 7 km, Gökçe Barajı’ndan 
4,5 kilometre olmak üzere boru hatları 
döşemeye başladık; hâlâ çalışma aşa-
masındayız. Belediyemize hibe olarak 
kepçe, belediye otobüsü, hizmet otosu 
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yon dolara  fizik tedavi merkezi yaptırdık. Bu dönem de faaliye-
te geçireceğiz. Kızılay aracılığıyla kiralayacağız. Bir vatandaş 
gelecek, falanca otelde kalacak, buraya gidecek, tedavisini 
yaptıracak, aldığı tedavi kaplıca suyunda uygulanacak.  

İNANÇ TURİZMİ  
İlçemizde inanç turizmini de canlandırmayı hedefliyoruz. 

Bölgemiz hristiyanlık dini açısından önemli bir yerdir. Rivayet 
odur ki: Menodora, Metrodora ve Nymphodora ismindeki üç 
kız kardeş, Hristiyanlığı kabul ederek önce İstanbul’a gelir-
ler. Kral kız kardeşleri istemez. Zor kullanır, tehdit eder. Kız 
kardeşler de şimdiki Üç kardeşler ismiyle anılan tepelere, 
Termal’e gelirler ve bir takım kerametlerle birlikte Hristiyanlık 
propagandası yaparlar. Bunu haber alan İmparator Galeri-
us Maksimianus, Yalova Hekimi Fronto’ya bu üç kız kardreşi 
dördüncü asrın birinci yarısında idam ettirir. Kaplıcalar mev-
kiinde Üç Kardeşler alanı var. Bu üç kız kardeşin mezarı da 
orada. Vatikan da her yıl 10 Eylül’de bu üç kız kardeşi anma 
töreni düzenleniyor. Biz de bunu tanıtmak ve inanç turizmi-
ni canlandırmak istiyoruz. Turistler konaklasın, kaynaklardan 
yararlansın. Biz o mezarları tescil ettireceğiz. 5 km bir yol 
yaptık, ormanın içinde burası. Bu dönemde bu inanç turiz-
mini gerçekleştireceğiz. 7-8 dilde tanıtımını yapacağız. Bro-
şürler hazırlayacağız. Termal’de hedef şu; sağlık turizmi ve 
inanç turizmi. Buna bir de spor turizmini ilave edebiliriz. Yeni 
futbol sahaları yapacağız. Futbol takımlarının kamp yapma-
larını artıracağız. Orman içinde koşu yolları vs. yapacağız. 

Sayın Başkan son olarak MBB’ne dair görüşlerinizi ala-
bilir miyiz?

MBB bizim Termal Belediyesi olarak üye olduğumuz ilk 
birliktir. Tüzel kişiliği-
miz oluşur oluşmaz 
üye olduk. Bizim her 
zaman İstanbul ile gö-
nül bağımız var. MBB 
çalışmalarını bazen 
Termal’de yapıyoruz. 
Encümen toplantıla-
rını, yönetim kurulu 
toplantılarını, çalışma-
larını yakından takip 
ediyoruz. Gayet mem-
nunuz. Bizimle olan 
irtibatından memnu-
nuz. Bize bu fırsatı 
verdiğiniz için ayrıca 
teşekkür ederiz.

İlginiz için biz te-
şekkür ederiz Sayın 
Başkan.

kazandırdık. 940 milyar TL civarında 
borcu vardı ve bu borcu sıfırladık. Yani 
şu an belediyemiz borçsuz bir beledi-
yedir. Yalova Valiliği, Termal Kayma-
kamlığı ve Termal Belediyesi iş birliği 
ile UEFA standartlarında sentetik futbol 
sahası yaptık. Hem ilimizdeki hem de 
ilçemizdeki sporcular hem de futbol 
kampları için güzel bir çalışma oldu. 
Şimdiye kadar sahamıza 80’e yakın 
profesyonel takım gelerek kamp yaptı. 
1955 yılından bu yana Belediyemiz sı-
nırlarına 800 metre mesafede çöp alanı 
vardı. Bu çöp alanını kapattık. Burası şu 
an piknik alanı haline getiriliyor.

Yalova Katı Atık Birliği (YAKAB) ve 
Yalova Su Kanalizasyon (YASKİ)’ye 
üyeyiz. Çöplerimizi bu birlik vasıtasıyla 
düzenli olarak toplar hale geldik. 2010 
yılında bitmesi planlanan Atık su arıt-
ma tesisimizin yapımına 2008 yılında 
başlandı. Bütün atık sularamız bu arıt-
ma tesisine gidecek. Denize temiz su 
olarak deşarj edilecek. Bu proje, 180 
bin nüfusu barındıran büyük bir proje. 
Bunun yanı sıra doğal gaz da ilçemize 
ulaşmış durumda ve 2010 yılında dağı-
tımına başlanacak. 

SAĞLIK TURİZMİ 

Prestij çalışmam dediğiniz proje-
niz hangisidir?

Kaplıca suyunun belde halkına da-
ğıtılmasıdır. 2004 yılına kadar yalnızca 
kaplıca mevkiinde bulunan sıcak su 
şimdi ilçede herkeste var. Aynı zaman-
da ilçede 8 bin yatak kapasitemiz var. 
Şimdi bu 8 bin yatak sahibi insanların 
tamamı kaplıca suyundan yararlanıyor. 
Pansiyonları, evleri kullanıyor. Turizmin 
gelişmesi için elimizden geleni yapıyo-
ruz. Bu uğurda en önemli çalışmalar-
dan birisi ise 16 Aralık 2006’da bakanlar 
kurulu kararıyla termal ilçe merkezinin 
Turizm merkezi olmasıdır. Bu sayede il-
çemizi teşvik kanunun kapsamına sok-
muş olduk.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra sağ-
lık turizmini geliştirmeyi amaçlıyoruz. 
Sağlık turizminin kaplıca suyu ve yatak 
olmak üzere iki ayağı var. Bir de fizik te-
davi merkezi. Japon Kızılhaç’ına 6 mil-
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MBB’nin 
çalışmalarına 
düzenli olarak 

katıldığı AB 
Bölgeler 
Komitesi 

Türkiye 
Çalışma Grubu, 

2009 Açılış 
toplantısında 
“Türkiye’de 

ve Avrupa’da 
Laiklik” konusu 

tartışıldı. 

AB BÖLGELER KOMİTESİ’NDE 
LAİKLİK TARTIŞILDI

AB Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu (BK TÇG) mutat 
toplantısı 29 Ocak 2009 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. 

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’nin çalışmalarına dü-
zenli olarak davet edildiği grubun 2009 yılı açılış toplantısına, 
Hayrabolu Belediye Başkanı ve MBB Meclisi Uluslararası İlişki-
ler ve AB’ye Uyum Komisyonu Başkanı Şener Çelikayar konuş-
macı olarak katıldı. Toplantı öncesinde, 28 Ocak günü Almanya 
Rheinland-Pfalz Eyaleti Brüksel Temsilciliği’nde Türk misafirlerin 
şerefine bir akşam yemeği verildi. Bölgeler Komitesi binasında 
yapılan ve konusu “Türkiye’de ve Avrupa’da Laiklik” olarak se-
çilen oturuma, BK TÇG Başkanı Dr. Karl-Heinz Klär, Türkiye-AB 
Karma Parlamento Komisyonu Eş-Başkanı ve Avrupa Parlamen-
tosu Üyesi Joost Lagendijk, Avrupa Komisyonu Genişleme Genel 
Müdürlüğü Türkiye sorumlusu Christos Makridis, Almanya Par-
lamentosu Üyesi Hakkı Keskin, Strasbourg Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Samim Akgönül, ARI Hareketi Başkanı Av. Ural 
Aküzüm, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan 
Yılmaz, İstanbul Kent Observatuarı Direktörü ve Galatasaray Üni-

versitesi Öğre-
tim Üyesi Jean-
François  Pérouse 
ve Lille Üniver-
sitesi (Fransa) 
Araştırma Görev-
lisi Elise Massi-
card konuşmacı 
olarak katıldılar. 
Oturumu ayrıca, 
MBB AB ve Ulus-
lararası İlişkiler 

Merkezi Direktörü Murat Daou-
dov, Almanya’dan katılan yüksek 
lisans öğrencisi Kader Doğan, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Brüksel Merkezi temsilcisi Ay-
çin Eren ile Bölgeler Komitesi 
TÇG üyeleri ve uzmanları izledi. 
İki bölümden oluşan toplantının 
“Laikliğin tarihsel kökleri ve gü-
nümüzdeki değişimler” konulu ilk 
oturumu Doç. Dr. Samim Akgönül 
moderatörlüğünde yürütülürken, 
“Laiklik: Yerel ve Bölgesel Yö-
netimlerin Tecrübesi ve Katkısı” 
temalı ikinci oturumun modera-
törlüğünü Prof. Dr. Hakan Yılmaz 
üstlendi. Toplantıda söz alan 
Başkan Çelikayar, Türkiye’deki 
mevcut durumdan ve uygulama-
lardan örnek vererek, ülkemizde 
laikliğin düzen olarak tartışılmadı-
ğını, ancak uygulanmanın insan 
hakları ve bireysel özgürlükler ile 
daha uyumlu olması için çaba 
sarf edildiğini söyledi.

Bölgeler Komitesi Türkiye Ça-
lışma Grubu’nun bir sonraki mu-
tat toplantısının 2009 yılı Ağustos 
ayı içerisinde Türkiye’de yapılma-
sı kararlaştırıldı.

Birlikten Haberler
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2009 yılının ilk İs-
tanbul Dersleri’ne 
çeşitli bölgelerden 
belediye başkanla-
rı, başkan yardım-
cıları, meclis üye-
leri, muhtarlar ve 
bu görevlerin Mart 
seçimleri adayları 
katıldı. “Göç ve 
İnsan Hakları” 
başlığının işlendiği 
konferansın konuş-
macıları Prof. Dr. 
Murat Güvenç ve 
Uzman Murat 
Urk oldu.

GÖÇÜN ŞEHİRLERİMİZE ETKİSİ

Yılın ilk “İstanbul Dersleri” etkinli-
ği Marmara ve Boğazları Belediyeler 
Birliği hizmet binası, Hızırbey Çelebi 
Seminer Salonunda düzenlenen “Göç 
ve İnsan Hakları” başlığı ile 15 Ocak 
2009 Perşembe günü yapıldı.

 Panelde İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi ve Tarih Vakfı Başka-
nı Prof. Dr. Murat GÜVENÇ “İstanbul 
Toplumsal Coğrafyasına Dışarıdan ve 
İçeriden Bakmak” ve Maltepe Üniver-
sitesi Yüksek Lisans Bölümü İnsan 
Hakları Uzmanı Murat URK “Göçün 
İnsan Haklarına Etkisi” başlıklı su-
numlarını gerçekleştirdiler.

 Söz konusu Konferansa yerel se-
çimler öncesi tüm Belediye Başkan, 
Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri 
ve Muhtarlar ile Aday Başkan, Mec-
lis Üyeleri ve Muhtarların katılmaları, 
katılımcılara bölgelerindeki iç göç ha-
reketliliği ile ilgili kapsamlı bilgi sahi-
bi olmaları açısından önemli katkılar 
sağladı.

 Özellikle aday Başkan ve Muh-
tarların ilgisini çeken sunumlar; bir 
ilçeden başka bir ilçeye göç eden 
ailelerin sosyal, ekonomik ve kültürel 
değerlerine göre tercihlerde buluna-
rak gidecekleri bölgeleri tercih ettikle-

rinin altını çizdi. Konferansta ilçe nüfusunun meslek grubları-
nın mavi yakalı ve beyaz yakalı olarak dağılım oranı ve eğitim 
durumları gösterildi.

Diğer taraftan konuşmacılar, şehirlerarası ve şehir içi gö-
çün siyasi, ekonomik, ekolojik olduğu, kimi yerde suç, kimi 
yerde güç, kimi yerde bereket, ama her yerde bir mecburiyet 
olduğu, yaşam taşıdığı, tohum attığı, dolayısıyla her yönüyle 
insani olduğu ve göçün nedenlerinin ekonomik, ailevi, birey-
sel ve güvenlik ihtiyacından doğduğu vurgulandı. Konferansta 
ayrıca göçün, herkesi ilgilendirdiği, insanın durumunu, umudu-
nu, derdini ve çevresini yansıttığı, sadece basit bir yer değiştir-
me hadisesi olmadığı, göçmenin göç ettiği yerdeki ihtiyaçları, 
topluma entegrasyonu, toplum tarafından nasıl karşılandığı, 
geride bıraktıklarıyla yeni kazandıkları arasında denge kurma 
yeteneğiyle; bir insan fenomeni olduğu belirtildi.

 Kısacası sunumlarda insan olmanın değerinin farkına 
varmak, göçün değerlendirildiği bir noktada insanın değeri-
ne bir kez daha vurgu yaparak olanı ortaya koyup, olması 
gerekeni bir kere 
daha göz önüne 
koymaya çalışmak 
konuları değerlendi-
rildi. İnsanın, insan 
olduğunun farkın-
da olduğu sürece 
kendini daha ileriye 
götürmek için çaba 
harcayacağı ve di-
ğerlerini de buna teş-
vik edeceği anlatıldı.
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Haliç ve 
Marmara 
Denizi’nin kirlilik 
durumu, MBB’de 
gerçekleştirilen 
bir panelle geniş 
boyutlu bir 
şekilde ele alındı. 
Biyologlar ve 
akademisyenlerin 
katıldığı panelde, 
çevre ile ilgili 
sorunlara çözüm 
arandı. 

ÇEVRE AÇISINDAN 
HALİÇ VE MARMARA...

AVRUPA KONSEYİ’NDEN 
İBB’YE ZİYARET

2008 Uluslararası Sanitasyon Yılı Se-
bebiyle “Haliç ve Marmara Denizin-

deki Kirliliğin Çevreye Etkileri” konulu 
panelde 20 Kasım 2008 Perşembe günü 
yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
 Marmara ve Boğazları Belediyeler 
Birliği Binası Hızırbey Çelebi seminer 
salonundaki panelde konuşmacı ola-
rak Marmara ve Boğazları Belediyeler 
Birliği Çevre Yönetim Merkezi Yöne-
ticisi, Aynur Acar “Haliç ve Marmara 
Denizi’nden izlenimlerine değinirken, 
Türkiye Biyologlar Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Dinçer Gülen “Marmara De-

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Avrupa 
Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyeti, 15 Ocak 2009 

tarihinde Türkiye’deki yerel ve bölgesel demokrasinin durumu ve özel olarak 
da ülkemizin taraf olduğu Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na 
uyum konularında incelemelerde bulunmak üzere İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ni ziyaret etti. Kongre Başkan Yardımcısı ve Heyet Başkanı Anders 
Knape, Avusturya’nın Tirol Bölgesi Valisi Herwig Van Staa, heyet danışmanı 
Prof. Chris Himsworth, Kongre Kurumsal Komitesi Sekreteri Almut Schroe-
der ve heyet asistanı Eleonore Park-Edström’den oluşan misafirler grubu ile 
İBB’de bir toplantı düzenlendi. Türkiye’de yerel yönetimlerin ve özellikle İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nin durumunun ele alındığı toplantıya, İBB Meclisi 

1. Başkanvekili Ahmet Selamet, Avrupa Birliği İlişkileri Müdürü Yaşar Karaca ve Müdür Yardımcısı Rukiye 
Olgun Kul, Dış İlişkiler Müdür Yardımcısı Nuray Hatırnaz, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği AB ve 
Uluslararası İlişkiler Merkezi Direktörü Murat Daoudov ve İBB Dış İlişkiler Müdürlüğü’nden Uzman Ahmet 
Fatih Acar katıldı. Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin ve yerel yönetim birliklerinin genel bir tanıtımının ya-
pıldığı toplantı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyetinin, ilgili konularda sorularını 
yöneltmeleri ve bunlara verilen cevapların ardından son buldu.

nizinde Evsel Atık Sorunları”, Ça-
nakkale 18 Mart Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Şükran Cirik “Çanakkale 
İli İçme ve Sulama Suyu ile De-
niz” Suyunun Kalite Kriterlerinin 
Değerlendirilmesi”, Çevre Uz-
manı Dr. Murat Ayan “Kentsel 
Kıyılarda Çevre Temizliği, Mavi 
Bayrak ve Haliç Örneği”, Koca-
eli Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Bölümü’nden Müh. Meriç Deniz 
“İzmit Körfezinde Geçmişte ve 
Günümüzde Gerçekleştirilen Ça-
lışmalar, Kirlilik  Kaynakları, Bun-
ların Etkileri Alınacak Önlemler” 
ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 
Şube Müdürü İrfan Yılmaz ve Mustafa Karakadıoğlu “Marma-
ra Bölgesi Deniz, Kıyı ve Su Sanitasyon Çalışmaları” başlıklı 
sunumlarını gerçekleştirdiler.

 Panel sonundaki soru - cevap kısmında ise panelistler 
yaşanan sorunlara çözüm bulmak için geniş katılımlı bir tar-
tışma yaptılar.

Birlikten Haberler

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ni ziyaret 
eden Avrupa Konse-
yi Yerel ve Bölgesel 

Yönetimler Kongresi 
heyeti,  Türkiye’deki 
yerel ve bölgesel de-
mokrasi ve ülkemizin 
taraf olduğu Avrupa 

Konseyi Yerel Yönetim-
ler Özerklik Şartı’na 

uyum konularında 
incelemelerde bulundu.
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2008 yılının son 
çevre panelinde 
doğa sporları ve 
çevre işlendi.
Panelde üye 
belediyelerimizin 
doğa turizmine 
yönelik projeleri 
ve çalışmaları, 
konuyla ilgili 
doğa sporları 
ve derneklerine, 
belediyelere, 
STK’lara ve doğa 
sporcularına 
tanıtıldı. 

ÖRNEK BELEDİYECİLİK 
PROJELERİ TANITILDI

Çevre panelleri kapsamında geç-
tiğimiz yılın son paneli, Marmara 

ve Boğazları Belediyeler Birliği hiz-
met binası Hızırbey Çelebi Seminer 
Salonu’nda 25 Aralık 2008 günü dü-
zenlendi. 

Çevre panellerinde bir taraftan 
çevre ile ilgili önemli konulara dik-
kat çekilirken diğer taraftan da her 
panelde bir üye Belediye örnek pro-
jesini diğer Belediye ve Kurumlara 
tanıtıyor. Bu yılın son çevre paneli 
de 25 Aralık 2008 tarihinde oldukça 
keyifli bir başlık altında gerçekleşti-
rildi. Doğa Sporları ve Çevre başlığı 
altında üye belediyelerimizin doğa 
turizmine yönelik projeleri ve çalış-
maları, konuyla ilgili doğa sporları ve 
derneklerine, belediyelere, STK’lara 
ve doğa sporcularına tanıtıldı.

Ünlü turizm araştırmacısı ve doğa 
sporcusu İngiliz Kate Clow, Hıristi-
yanlık aleminin önemli isimlerinden 
olan St. Paul’ün yaşadığı ve gezdiği 
yerleri araştırarak Isparta - Eğirdir 
- Yalvaç - Antalya hattında yaptığı 
“St. Paul Yolu” ve Fethiye-Antalya 
arasındaki araştırmalarında da “Lik-
ya Yolu” Trekking Parkurları Projele-
riyle yerli ve yabancı yüzlerce turisti 
ülkemize, bu bölgelere  taşımayı 
amaçlamış ve başarılı oldu. Şim-
di Türkiye’deki Yerel Yönetimler bu 
Projeleri örnek alarak kendi bölgele-
rinde kalkınmayı sağlamak amacıyla 
çalışmalar yapmaktadırlar.

Bu çerçeveden yola çıka-
rak MBB, üye Belediyelerinin 
Projelerini tanıtmalarına des-
tek vermektedir.

Panelde konuşmacı olarak 
Marmara ve Boğazları Bele-
diyeler Birliği, Çevre Yöne-
tim Merkezi Yöneticisi Aynur 
ACAR “Doğa Sporları ve Çevre 
Kirliliği”ne görsel anlatımlarla 
dikkat çekerek ilgi toplarken, 
Yuvacık Belediye Başkanı Hik-
met KARAASLAN ile Belediye 
Meclis Üyesi Zeki KARATAŞ 
“Yuvacık Sürdürülebilir Doğa 
Turizmi Projesi”ni, Kastamo-
nu Vali Yardımcısı Ömer Fa-
ruk ATEŞ “Kağnı Tekerlerinin 
İzinde… İstiklal Yolu” ve “Kas-
tamonu Doğa Spor Turizmi Projesi”ni, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Danışmanı Mücahit ARSLAN Sanayiden 
Yeşile Atılan Adımlar ve Çevresel Dönüşümü anlatan “Ye-
şil Adımlar Projesi”ni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Proje 
Danışmanı İsmail Şahinbaş (“Sırt Çantam” Yayın Yönetme-
ni) Gezi Kültürü, Doğa Fotoğrafları ve Trekking Parkurları 
görselini ve Yudosk Doğa Sporları Derneği İstanbul Şube 
Başkanı (Doğa Sporları Rehberleri adına) Oğuz BAŞ “Et-
kinlikler esnasında karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri” 
ve taleplerini Görsel Etkinlik sunumlarıyla gerçekleştirdiler. 
2009’da yeni Çevre Panellerinde görüşme dilek ve temen-
nileriyle Panel sona erdi.
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Birlikten Haberler

Sürdürülebilir Kal-
kınma Platformu, 
yılın ilk toplantısın-
da Entegre Katı Atık 
Yönetimi’ni ele aldı. 
Toplantıya konuş-
macı olarak Sa-
karya Üniversitesi 
Mühendislik Fakül-
tesi Çevre Mühen-
disliği Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Recep 
İleri ve ASD Çevre 
Teknolojileri Genel 
Müdürü A. Süheyl 
Duman katıldı. 

ENTEGRE KATI ATIK 
YÖNETİMİ TARTIŞILDI

29 Ocak 2009 Perşembe günü be-
şinci toplantısı düzenlenen Marma-

ra Sürdürülebilir Kalkınma Platformu 
Sakarya’dan iki konuşmacıyı ağırla-
dı. Sakarya Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Recep İleri ve ASD 
Çevre Teknolojileri Genel Müdürü A. 
Süheyl Duman’ın bilgilerini katılımcı-
larla paylaştığı etkinliğe Biga Belediye 
Başkanı Mehmet Özkan başta olmak 
üzere çevre illerin, İstanbul’dan bele-
diyelerin ve çeşitli kurumların temsilci-
leri ilgi gösterdi.

Toplantı Prof. Dr. Recep İleri’nin 
“Sürdürülebilir-Entegre Katı Atık Yöne-
timi” isimli sunumuyla başladı.

İnsanların sürdürülebilir kalkınma 
ile yaşam kaliteleri arasında ters orantı 
kurduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Re-
cep İleri, yaşam kalitesi ile kalkınma-
nın sürdürülebilirliği arasındaki ilişkiyi 
açıkladı. Sanılanın aksine, sürdürüle-
bilir bir gelişmenin yaşam standartla-
rımızı azaltmayacağını vurgulayan İle-
ri, mevcut çevresel kaynaklarımızın 
gelecek kuşakların ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak kullanılmasının, 
yaşam standartlarımızda herhangi bir 
azalmaya gitmeden sürdürülebilir kal-
kınmayı sağlayacağı ve bunun da bazı 
kullanım alışkanlıklarımızın basitçe de-
ğiştirilmesi ile gerçekleştirilebileceğini 
söyledi. Prof. Dr. Recep İleri’nin üze-

rinde durduğu esas tema şu idi: 
“Fikren Çözemediğiniz Bir Şeyi, 
Fiilen Çözemezsiniz.”  

Duman, sunumunun ilerleyen 
dakikalarında geri dönüşüm sistemlerini şu şekilde sıralayarak 
ve her bir sistemi resimler ile ayrıntılı bir şekilde açıkladı: 

• Ön İşlem ve Ayrıştırma Tesisleri (Belediye Katı Atık) 
• Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisleri 
• İnşaat Atıkları Geri Dönüşümü  
• Ön İşlem ve Arıtma Tesisleri (Mekanik ve Biyolojik İşlemler) 
• Kompostlaştırma  
• Mobil Makineler
Sunumunun son bölümünde ise katı atık geri dönüşüm 

merkezinin avantajlarına değinen Duman, geri dönüşüm işlem-
lerinde kullanılan makineleri tanıttı.

Etkinliğin son bölümünde ise bir film gösterimi yapıldı.
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11 Şubat 2009 
tarihinde Zeytin-
burnu/İstanbul 
Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde yapılan  
“İstanbul’daki Göç-
menler: 2000’lerden 
bir Görünüm” konu-
lu çalıştay da, Prof. 
Dr. Ahmet İçduygu 
(MiReKoc) ve Kris-
ten Biehl (MiReKoc), 
“İstanbul’daki Göç-
menler: 2000’lerden 
Bir Görünüm” araş-
tırmasının raporunu 
sundular.

BRİTİSH COUNCIL, 
ZEYTİNBURNU’NDA GÖÇÜ 

MASAYA YATIRDI 

British Council kuruluşunun inisi-
yatifi ve Avrupa Konseyi’nin des-

tekleri ile Koç Üniversitesi Göç Araş-
tırma Merkezi (MiReKoc) tarafından 
yürütülen “Göçmen Şehirleri: Birlikte 
Yaşamak” adlı araştırmanın tanıtılma-
sı amacıyla, 11 Şubat 2009 tarihinde 
Zeytinburnu/İstanbul Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde “İstanbul’daki Göç-
menler: 2000’lerden bir Görünüm” 
konulu çalıştay düzenlendi.

Toplantı, British Council Türkiye 
ve Karadeniz Direktörü Rosemary 
Arnott’un açılış konuşması ile başla-
dı. Ardından, rahatsızlık nedeniyle ka-
tılamayan Zeytinburnu Belediye Baş-
kanı Murat Aydın adına, Marmara ve 
Boğazları Belediyeler Birliği temsilcisi 
Murat Daoudov söz aldı. Açılış bölü-
mün ardından, söz konusu araştırma 
sonucunda, dış göç ile İstanbul’a 
gelen çeşitli ülkelerin vatandaşlarının 
öykülerinin anlatıldığı kısa filmler ya-
pıldı. Film gösterimlerinin ardından, 
çalıştaya katılan kurum ve kuruluşla-
rın temsilcileri, uluslararası göçü ve 
onun Türkiye ve İstanbul’a etkilerini 
ele aldı. British Council’ın Living To-
gether (Birlikte Yaşamak) inisiyatifi 
altında yürüttüğü bu proje kapsamın-

da, Güney-Doğu Avrupa’da ve 
Ingiltere’de  kültürlerarası diya-
logun geliştirilmesi amacıyla Atina, Bükreş, Cardiff, Glas-
gow, İstanbul, Kuzey Lefkoşa, Güney Lefkoşa, Nottingham 
ve Tiran’da çalışmalar yapıldı. Araştırma, uluslararası göç ile 
gelen göçmenlerin yaşadıkları tecrübeleri, göçün  etkilerini 
ve göçmenler ile şehirde yaşayanlar arasındaki etkileşim ile 
kültürler arası diyalogun yeri ve rolünün incelendiği; göç-
menler, politika yapıcılar, hizmet sağlayıcılar ve paydaşlarla 
yapılan niteliksel ve derinlemesine görüşmeler ve ikincil veri 
analizi yönteminin uygulandığı bilimsel bir çalışma oldu. 

Bu bağlamda, Prof. Dr. Ahmet İçduygu (MiReKoc) ve 
Kristen Biehl (MiReKoc), proje çerçevesinde yürüttükleri 
“İstanbul’daki Göçmenler: 2000’lerden Bir Görünüm” araş-
tırmasının raporunu sundular. Öğleden sonraki bölümde 
ise, “Farklı Paydaşların Gözünden Güncel Sorunlar, Çözüm-
ler ve Öneriler” konulu panel düzenlendi. Prof. Dr. Ahmet 
İçduygu’nun moderatörlüğünde yapılan panelde, Bahçeşehir 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Sema Erder, gazeteci Murat Çelikkan, Marmara ve Bo-
ğazları Belediyeler Birliği AB ve Uluslararası İlişkiler Merkezi 
Yöneticisi Murat Daoudov, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yük-
sek Komiserliği (UNHCR) 
İstanbul Ofisi temsilcisi Se-
len Ay ve Uluslararası Göç 
Örgütü (OIM) İstanbul Ofi-
si temsilcisi Meral Açıkgöz 
yer aldı. Sıcak ortamda 
yapılan panelin ardından 
etkinlik son buldu.
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İz Bırakanlar
Birlikten Haberler

İstanbul Dersle-
ri Programı’nın 

Şubat ayı Ko-
nuğu Doç. Dr. 
Zeynep Tarım 
Ertuğ’du. Er-

tuğ, “Osmanlı 
İstanbul’unda 

Gündelik Haya-
tın Değişimi’ni 

anlattı. 

Bölgesel Bele-
diyeler Birliği,  
Türkiye Bele-
diyeler Birliği 
başkanlığında 
MBB’de bir 
araya geldi. 
Toplantıda, 
bölgesel birlik-
lerin işbirlik-
lerini geliştir-
mesi üzerinde 
duruldu. 

OSMANLI İSTANBUL’UNDA 
GÜNDELİK HAYAT

ULUSAL VE BÖLGESEL 
BİRLİKLERDE İŞBİRLİĞİ TARTIŞILDI 

12 Şubat 2009’da MBB hizmet binası Hızır Bey Çelebi Seminer Salonun-
da gerçekleşen İstanbul Dersleri programı, Doç. Dr. Zeynep Tarım Ertuğ’u 
misafir etti. Ertuğ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
öğretim üyesi, ve aynı zamanda Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Ana-
bilim Dalı Başkanı olarak hizmet veriyor. Konusu “Osmanlı İstanbul’unda 
Gündelik Hayatın Değişimi’ olarak belirlenen seminer, Osmanlı dönemi 
minyatürleri ve haritaları eşliğinde, gündelik hayatın izlerini ustalıkla süren 
ve  eskiyi  bugüne bağlayarak gerçekleşen, akıcı ve renkli bir sunum ola-
rak keyifle izlendi. Seminere katılım kurumsal olarak İçişleri Bakanlığı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, 
Küçükçekmece Belediyesi, İzmit Belediyesi ve Selimpaşa Belediyesi oldu.İs-
tanbul gündelik hayatı Osmanlı medeniyet birikimini oluşturan Selçuklu döne-
mini ihmal etmeksizin ancak fetih serüveni ile anlatılmaya başlandı. Gündelik 
hayatın unsurları mekanlar ve kültürel biçimler eşliğinde aktarıldı.  Osmanlı 
medeniyetinin ürettiği İstanbul’un günlük hayatında, esnaflardan (simkeşciler, 
kürkçüler, keçeciler, yoğurtçular, yumurtacılar vb.) saray ve sivil konut mima-
risi, halkın eğlence hayatından sarayın eğlence meclislerine, aşçılar, başçılar, 
büryancılardan kahve ikram törenine, meyve ve çiçek gönderilmesine kadar 
geniş bir çerçevede o dönemi dinleyenlerin gözleri önüne serildi.

Türkiye Belediyeler Birliği ile 
Bölgesel Belediye Birlikleri arasın-
da olası işbirliklerinin geliştirilmesi 
amacıyla 20 Ocak 2009 tarihinde, 
Birlik Hizmet Binasında 3 saatlik 
bir toplantı yapıldı. Genel Sekre-
terler düzeyinde gerçekleşen top-
lantıya TBB Genel Sekreteri Hay-
rettin GÜNGÖR başkanlık etti.

Toplantıya Marmara ve Bo-
ğazları Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri Doç.Dr. Recep BOZLAĞAN, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği 
Halil MEMİŞ, Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Me-
nap ŞEKER, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hurşit AKDEMİR, Akdeniz Belediyeler Birliği 
Genel Sekreteri Bayram AKKAYA ve Trakyakent Belediyeler Birliği Genel Sekreteri adına Sevtap 
KIRAN katıldı.

Çeşitli konuların ele alındığı toplantıların iki aylık periyotlarla yinelenmesi konusunda görüş birliğine 
varıldı. Belediye personeline yönelik 2-3 gün süreli alan eğitimlerinin, bölgesel belediye birlikleriyle 
işbirliği içerisinde yapılması için projeler geliştirilmesi üzerinde durulan toplantıda, bu çerçevede bir 
sonraki toplantının gündeminin “Eğitim” ana başlığı altında belirlenmesine karar verildi.
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Marmara ve 
Boğazları 
Belediyeler 
Birliği’nin, Hay-
rabolu/Tekirdağ 
Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde 
düzenlediği Mar-
marAB isimli 
koordinasyon 
ve bilgilendirme 
toplantıları-
nın sekizincisi 
12 Şubat 2008 
tarihinde yapıl-
dı. Hayrabolu 
Belediye Başkanı 
ve Marmara ve 
Boğazları Bele-
diyeler Birliği 
Meclisi Ulusla-
rarası İlişkiler ve 
AB’ye Uyum Ko-
misyonu Başkanı 
Şener Çelikayar 
konuşmasında, 
“AB bir mede-
niyet projesidir. 
Kızgınlıklar ve 
önyargıları bir 
tarafa atarak 
ortak kazanım-
larımıza odak-
lanmalıyız” diye 
konuştu.

AB FONLARI 
HAYRABOLU’DA TANITILDI

Marmara ve Boğazla-
rı Belediyeler Birliği’nin, 
Hayrabolu / Tekirdağ Bele-
diyesi’nin ev sahipliğinde 
düzenlediği MarmarAB 
isimli koordinasyon ve bil-
gilendirme toplantılarının 
sekizincisi 12 Şubat 2008 
tarihinde yapıldı. Avrupa 
Birliği Bilgi Merkezi’nin 
de katkısı ile düzenlenen 
programa Türkiye Ekono-
mi Politikaları Araştırma 
Vakfı – Ekonomi Politika-
ları Araştırma Enstitüsü 
(TEPAV / EPRİ) Dış Politika 
Direktörü ve Avrupa Takımı Üyesi Derya Sevinç konuşmacı olarak katıldı. 

Sadi Kıyak Öğretmen Evi’nde yapılan programın açılışını, Hayrabolu Be-
lediye Başkanı ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Meclisi Ulusla-
rarası İlişkiler ve AB’ye Uyum Komisyonu Başkanı Şener Çelikayar yaptı. 
Başkan Çelikayar, “AB bir medeniyet projesidir. Kızgınlıklar ve önyargıları 
bir tarafa atarak ortak kazanımlarımıza odaklanmalıyız” diye konuştu. AB ve 
dünya ile olan ilişkilerde ülkelerin önünde, masadan kalkmak veya masada 
kalmak diye iki seçenek olduğunu söyleyen Çelikayar “Masadan kalkarsa-
nız o masada olup bitenleri bilmez, alınan kararları da yönlendiremezsiniz, 
bu sebeple masada olmak ve görüşlerimizi savunmak önemlidir” dedi. 

Şener Çelikayar’dan sonra söz alan Marmara ve Boğazları Belediyeler 
Birliği AB ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Yöneticisi Murat Daoudov, Birliğin 
AB ilişkilerine değinen MarmarAB Platformu yanında, Sürdürülebilir Kalkın-
ma, Dış İlişkiler, Çevre ve Katı Atık Yönetimi, İstanbul Dersleri gibi pek çok 
diğer platform ve bilgilendirme toplantılarının olduğunu, bu etkinlikleri üye 
belediyelerde gerçekleştirmekten çok memnun olduklarını ifade etti. 

Programın konuk konuşmacısı Derya Sevinç, “Yerel Yönetimler ve AB 
Fonları” konulu bir sunum eşliğinde, yerel yönetimlere sunulan proje imkan-
larını tanıttı. Derya Sevinç, sunumuna AB’nin Türkiye’ye yönelik sunduğu 
fonların genel yapısını ve Türkiye içinde bu fonların kullanılması için oluştu-
rulan kurumsal altyapıyı anlatarak başladı. Türkiye’nin 2009 yılı için 550 mil-
yon Euro’luk mali yardıma hak kazandığını, bu yardımların içinde en büyük 
payı kurumsal kapasite geliştirme ve bölgesel gelişme bileşenlerinin aldığı-
nı, zaman içinde bölgesel gelişme bileşeninin payının daha da hızlı artacağını söyledi. Sevinç, AB fon-
larının en üst düzeyde yararlanıcısı olan belediyelerin www.abgs.gov.tr, www.avrupa.info.tr, www.mfib.
gov.tr, gibi siteleri sürekli takip ederek açılacak projeler için daha hazırlıklı olmaları gerektiğini  belirtti. 
Yakın dönemde duyurusu yapılması beklenen projelere de değinen Sevinç Nisan ayı civarında, yerel 
yönetimlerin faydalanabileceği kültür-sanat, tarım-balıkçılık projelerinin yanı sıra Bulgaristan-Türkiye 
ve Karadeniz Sınırötesi İşbirliği Programı’nın çağrılarının duyurulmasın beklendiğini söyledi.

Etkinlik, Hayrabolu Belediyesi’nin ikramı ile son buldu. MarmarAB platformu toplantıları önümüzdeki 
dönemde de düzenli olarak sürmeye devam edecek.
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Kitaplık

İki Farklı Siyaset
Siyaset, iktidar kavramından ayrılması mümkün olmayan bir toplumsal 

olgular ve süreçler alanını ifade etmekte ve dolayısıyla iktidar kavramının 
içerdiği yöneten-yönetilen ayrımının tüm beşerî ilişkilere nüfuz edici niteliğini 
ve baskıcı, eşitsizlikçi potansiyelini de bünyesinde barındırmaktadır. 
Siyaseti nesnel ve dolayısıyla sadece gözlemlenebilir olanın açıklanmasıyla 
sınırlandırılmak istenen bir ‘bilimsel inceleme alanı olarak tanımlamak isteyen 
yaklaşımlar; özünde, siyaset kavramında içerilen eşitsizlikçi ve baskıcı 
potansiyelin somut hayat içinde görünürlük kazandığı statükonun meşru 
gösterilmesi sonucunu doğurmaktadırlar. Siyasete ‘pozitivistçe’ yaklaşım 
diye adlandırılabilecek bu görüşlere karşılık, insanî özgürleşme idealinin 
dinamizmine bağlı, demokratik özgürlük ve eşitlik ilkelerini ciddiye alan bir 
diğer ‘eleştirel’ yaklaşım ise, olguların görünür yüzünün ardındaki baskıcı 
boyutları açığa çıkarmayı ve siyaseti anılan ideal ve değerleri somut pratik 
haline getirerek iktidar ilişkisinin baskıcılığını dönüştürmeyi esas almaktadır. 

Bu kitap, pozitivist teori ile eleştirel teori arasındaki bu ayrımın epistemolojik 
ve felsefî temellerini sorgulamayı ve siyaset teorisinde bu iki farklı yaklaşımın 
siyaset araştırmalarında nasıl kullanıldıklarını ve kullanılabileceklerini ortaya 
koymayı ve böylece siyasetin toplumsal eşitsizlikleri ve baskıyı giderici bir 
insani özgürleşim projesinin temelinin nerelerde aranması gerektiği üzerine 
yeniden düşünmeyi amaçlamaktadır.

Siyasetin Sosyolojisi: Kavramlar 
Tanımlar Yaklaşımlar
İktidar, meşruluk, siyasal sistem nedir? Toplum seçkinlerinin iktidarı 

mı, otoritesi mi var? Siyasette dost-düşman ayırımı ne anlama geliyor? 
Kültür siyaseti belirler mi? Demokratik meşruluk modern devletin 
olmazsa olmaz niteliği midir? Machiavelli’den Althusser’e, Gramsci’den 
Foucault’ya, Marx’tan Weber’e, Habermas’tan Nietzsche’ye kadar 
uzanan kavramların serüveni... Aydınlanma felsefesi ile modernitenin 
hikâyesi. Kitap Siyaset Sosyolojisi dersini veren birçok akademide ders 
kitabı olarak okutuldu ve gerek öğrencilerden gerekse öğretmenlerden 
tam not aldı. Akademik çevrenin yanı sıra kitap, siyaset ile sosyolojiyi ve 
aralarındaki çetrefil ilişkiyi merak edenler tarafından da ilgiyle karşılandı. 

Günümüz siyasetini anlamamız, yaşadığımız siyasi olaylara anlam 
verebilmemiz için bir anahtar. Her gün sokakta, işyerinde, evimizde 
duyduğumuz siyaset kavramlarına berraklık kazandıran bir çalışma. 

Türkiye’de Seçmen Davranışları   
   ve Etkin Propaganda

Bir ülkede seçmenlerin genel eğitim, kültür ve gelir düzeyi ile o ülkede 
yapılan siyasetin niteliği arasında paralellik vardır. Bir ülkede seçmen 
davranışlarının iyi analiz edilmesi, o ülkenin gerek sosyo-ekonomik, gerekse 
de sosyo-kültürel göstergeleri ile ilgili ciddiye alınması gereken veriler 
ortaya koyar. Türkiye’de sosyal dinamiklerin gelişme seyrini analiz eden 
çalışmaların yeterli olmaması, yönetenle yönetilen, devletle halk arasında 
kopukluğa neden olan faktörlerin de başında gelmektedir. Bu kitapta, Türk 
seçmeninin siyasal duruşu ortaya konulmakta, siyasal duruşla gündemdeki 
konulara yaklaşım tarzı arasındaki ilişki çarpıcı tablolarla yansıtılmakta, çeşitli 
açılardan seçmen-siyasetçi ilişkisinin fotoğrafı çekilmektedir. Türkiye’nin 
dünyanın saygın bir ülkesi haline gelebilmesi için neler yapılması gerektiğinin 
de sorgulandığı kitapta, daha parlak bir gelecek için Türkiye’nin ele alması 
gereken öncelikli konulara da yer verilmektedir.

Nur Vergin
Doğan Kitap

Levent Köker
Dipnot Yayınları

Osman Özsoy  
Alfa Basım Yayım Dağıtım

Yrd.Doç.Dr. Nail Yılmaz 


