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H A F TA L I K B Ü L T E N
SEYİT TORUN
CHP Yerel Yönetimlerden
Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı ve Ordu
Milletvekili

“ÇEVRE BAKANLIĞI BÜTÇEDE
SINIFTA KALDI”

“GELİŞME VE KALKINMA VİZYONU
GENİŞ KAPSAMLI OLMALI”

Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı’nın bütçe
görüşmelerinde, belediyelerimize
karşı uygulanan ayrımcı ve
partizan politikaları gündeme
getirdik. Ancak Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanı, yapılan
haksızlıklarla ilgili sorularımıza
yanıt veremedi, merkezî yönetimle
belediyelerimizi kıyaslayarak
hakkaniyetsiz tutumlarını aklamaya
çalıştı. Sayfa.3

Röportaj
ORHAN
SÜMER
CHP Adana Milletvekili

“TÜRKİYE’NİN KURULUŞ
DEĞERLERİNE SAHİP
ÇIKMALIYIZ”
Ekonomik faaliyetlerin bir avuç
patron için değil, halkın refahı
için örgütlenmesi gerekiyor.
Ekonomi ancak bu şekilde düzelir.
Yerli/yabancı tekeller tarafından
ele geçirilen üretim ve hizmet
faaliyetleri özgürleştirilmeli, hızlı ve
kademeli devletleştirme politikası
uygulanmalı. Sayfa.2

Fark Yaratan
Projeler
OSMAN GÜRÜN
Muğla Büyükşehir
Belediye Başkanı

Dr. TUĞÇE
“DENİZ KİRLİLİĞİNİ
ÖNLÜYORUZ, EKOSİSTEMİ
KORUYORUZ”

ERÇETİN
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler
Bölümü

Muğla, dünyaca ünlü sahilleri,
orman varlığı, farklı medeniyetlere
ev sahipliği yapması nedeniyle
sahip olduğu kültür öğeleriyle
eşsiz bir kent. Muğla’yı korumak,
geliştirmek ve gelecek nesillere
aktarmak için elimizden geleni
yapıyoruz. Sayfa.7

Röportaj

Farklı grupların sesine ve taleplerine yer verilmesi,
sürece dahil edilmesi yerel yönetimlerin öncelikleri
arasında yer almalı. İktidarın uyguladığı kültür-sanat
politikasından farklılaşarak, gençlere ulaşma
da, madde bağımlılığıyla mücadele de yerel
yönetimlerin çabasını gerektiriyor. Vatandaş
merkezli ve hesap verilebilirliğin temel alındığı
inisiyatifler uzun vadede daha olumlu bir vizyonu
mümkün kılacaktır. Sayfa.3

KENT
ENDEKSLERİNDE
DÜNYA
ÖRNEKLERİ

Belediyelerden
Haberler

Sayfa.18

Belediyeler
Çalışıyor

Sayfa.26

Sayfa.5

Haftanın Röportajları

Sayfa.9

İNSANİ GELİŞME VAKFI’NIN “İNSANİ GELİŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: YEREL
YÖNETİMLER-2021” BÜYÜKŞEHİR/İL RAPORUNU BAŞKANLARLA KONUŞTUK.

ADNAN AKGÜN
Zonguldak-Kilimli-Çatalağzı
Belediye Başkanı

“Verimli hizmetler üretmeyi
hedefliyoruz”
VAHAP SEÇER

LÜTFÜ SAVAŞ

KADİR ALBAYRAK

ÜLGÜR GÖKHAN

MERSİN

HATAY

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

TUNCER UZUNOĞLU
ALİ ORKUN ERCENGİZ

SELAHATTİN EKİCİOĞLU

MELEK MIZRAK SUBAŞI

BARIŞ AYHAN

BURDUR

KIRŞEHİR

BİLECİK

SİNOP

Tokat-Niksar-Yazıcık
Belediye Başkanı

“Planladığımız projeleri hayata
geçirmek istiyoruz”

HAFTALIK BÜLTEN
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“TÜRKİYE’NİN KURULUŞ DEĞERLERİNE
SAHİP ÇIKMALIYIZ”
Sizi tanıyabilir miyiz? Siyasete giriş
nedeniniz neydi?
ORHAN SÜMER: 1963 yılında Adana’da doğdum. 1987
yılında CHP Yüreğir İlçe Yönetim Kurulu’na seçilerek siyasete
başladım. 1997 yılında Adana İl Yönetim Kurulu üyesi,
2001 yılında CHP Adana İl Başkanı seçildim. 2004 yılında
devrettiğim il başkanlığını, 2011 yılında delegelerin isteği ve
desteğiyle yeniden devraldım. 2014 yerel seçimlerinde, CHP
yönetiminden uzun süre uzak kalan Seyhan ve Karataş ilçe
belediyelerinin yeniden kazanılmasında etkili oldum. 1997
yılından itibaren üst üste sekiz dönem kurultay delegeliği
yaptım. Atatürkçü Düşünce Derneği, Adana Ticaret Odası,
Adana ASK, Adana Demirspor Kulübü gibi birçok sivil toplum
kuruluşunda yöneticilik ve üyelik görevlerinde bulundum.
Çok sayıda mesleki ve sosyal dayanışma projesine katıldım.
1980’li yıllardan bu yana siyasetin içindeyim, siyasi geleneği
olan bir aileden geliyorum. Daha iyi bir Türkiye inancıyla,
Türkiye’nin son 40 yılda yaşadığı hemen hemen tüm siyasi
krizlerde, önemli süreçlerde mücadeleden kaçmayan bir
anlayışım oldu. Siyasete nasıl başladığım sorusu aslında
benim için, belki de bizim kuşak için açıklanabilir değil.
Çünkü kendimizi bildik bileli siyasetin içinde varız ve
çalışıyoruz. Bir bakıma siyasetin içine doğduk diyebilirim.

Adana’nın çözüm bekleyen birçok sorunu var. Tek adam
rejimiyle birlikte Türkiye gibi Adana’da yara almaya başladı.
Adana, suça sürüklenen çocuk sayısında 13., doğum yapan
küçük çocuk sayısında 5., kız çocuğu evliliklerinde 12.,
uyuşturucu suçlarında 8., cezaevine giren hükümlü sayısında
6., iş kazası ölümlerinde 7., iş kazalarında 13. sırada. Kentte
uyuşturucu kullanımı14 yaşın da altına düştü. Siyasi iktidar,
belediyenin projelerini engelliyor. Yenilenebilir enerji yatırımı
düşük ve etkin kullanılmıyor. Turizm bölgeleri Karataş ve
Yumurtalık yatırım almıyor. Su ürünleri sektörü, merkezî
yönetim tarafından desteklenmiyor. Sosyal yardımla geçinen
insanların sayısı her geçen gün artıyor.

ORHAN SÜMER: Vatandaşların varlık yönetimi şirketlerine
32.9 milyar TL, TOKİ’ye 27 milyar TL borcu var. Bankalara,
finansman şirketlerine, varlık yönetimi şirketlerine ve TOKİ’ye
olan (tahsili gecikmiş borçlar da dahil) toplam borç 1 trilyon
380 milyar TL düzeyinde seyrediyor. Vatandaşların bankalara
olan borçlarında yılbaşından bu yana 295 milyar TL, toplam
borçlarında da 297 milyar TL’lik artış yaşandı. Vatandaşların
artık ne satacak bir şeyi ne de borç bulacak kimsesi kaldı.
İşsiz sayısının 10 milyona yakın seyrettiği bir dönemde,
büyük kısmı farklı amaçlar için harcanan İşsizlik Sigortası
Fonu’ndan işsizlik ödeneği alanların sayısı 6.000 kişiye
yakın azaldı, 420.000’e geriledi. Bu yılın ilk sekiz aylık
döneminde işinden çıkarılan toplam 1 milyon 106 bin 742
kişi, işsizlik ödeneği alabilmek için İŞKUR’a başvurdu.
Başvuruların 140.889’u ekim ayında yapıldı. Her geçen ay
işten çıkarılanların sayısı artıyor. Çünkü dükkânlar, fabrikalar,
işyerleri birer birer kapanıyor.
Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre, 1
Ocak-29 Ekim 2022 arasında icra ve iflas dairelerine UYAP
üzerinden toplam 7 milyon 42 bin yeni dosya geldi. Yeni
gelen dosya sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, 905.000
arttı. Bu dönemde 6 milyon 88 bin dosya da sonuçlandırıldı.
Yeni gelen dosya sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %14.8
oranında arttı. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı
ise, son bir yılda 450.000 artarak, 28 Ekim 2022 itibarıyla 23
milyon 520 bine ulaştı. Artık her haneye uğrayan bir icra
memuru var. İcra memurları, vatandaşlar için aileden biri gibi
oldu.

ORHAN SÜMER: Milletvekili olduktan sonra hayatımda
pek fazla bir şey değişmedi. Zaten halkın içindeydim,
örgütümüzle beraber sahada çalışıyordum. TBMM’de,
Genel Kurul çalışmalarında görevimin başında oluyorum.
Ayrıca KİT Komisyonu üyesi olduğum için orada da yoğun
tempoyla çalışıyoruz. Devletin akçeli işleri olan tüm
kurumları denetliyoruz. Haftanın üç günü Ankara’da, dört
günü Adana’dayım. Bu süreçte aileme ve çocuklarıma pek
vakit ayıramıyorum. Ne yazık ki, bu durum, siyasetin ve
siyasetçilerin kaderi.

RÖPORTAJ

ORHAN
SÜMER
CHP Adana Milletvekili

Bunun gibi birçok konuda ve sektörde Adana çözüm bekliyor.
Bunların haricinde lokal, ufak dokunuşlarla çözülebilecek
ancak iktidarın görmezden geldiği sorunlar var. Bu sorunların
çözülmesi gerektiği konusunda yıllardır iktidarı uyarıyoruz.
Ne yazık ki, özellikle konu Adana olunca mı bilmiyoruz,
sorunlar görmezden geliniyor. Zaten 20 yıldır sorunları
çözemeyen ve sorunların parçası olan bir iktidardan çözüm
beklemek de doğru olmaz. Parti programımız doğrultusunda
örgütümüzün kurullarıyla birlikte her soruna yönelik kalıcı,
ekonomik ve sürdürülebilir çözümlerimiz var. İlk seçimlerden
sonra hem Adana hem de Türkiye için güzel günlerin
geleceğine, sorunların birer birer çözüleceğine inanıyorum.

Seçime doğru gidilirken Türkiye’nin en
önemli gündem maddesi ekonomik kriz
ve giderek derinleşen yoksulluk. Derin
yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini ortadan
kaldıracak ekonomi politikaları sizce nasıl
olmalı?

Ankara’nın yoğun gündemi arasında
seçim bölgeniz Adana’ya vakit ayırabiliyor
musunuz? Adana’nın öncelikli sorunları
ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileriniz
nelerdir?
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Ekonomik faaliyetlerin bir
avuç patron için değil, halkın
refahı için örgütlenmesi
gerekiyor. Ekonomi ancak bu
şekilde düzelir. Yerli/yabancı
tekeller tarafından ele
geçirilen üretim ve hizmet
faaliyetleri özgürleştirilmeli,
hızlı ve kademeli
devletleştirme politikası
uygulanmalı. Esas işi
sermaye gruplarını fonlamak
olan finans sektörü, kamu
bankaları tarafından
merkezileştirilmeli, paradan
para kazanma anlayışı
sonlandırılmalı. Toplumun
ihtiyacı neyse, ekonomi
de ona odaklanmalı,
bu doğrultuda merkezî
planlama yapılmalı. Yani
önce siyasilere güven
duyulmalı, adalet yeniden
tesis edilmeli, gerçekten
çalışan bir hukuk sistemi
kurulmalı, gelir dağılımında
adalet sağlanmalı, rüşvete ve
iltimasa son verilmeli, liyakat
esas alınmalı. Türkiye, büyük
bir ülke. Kuruluş değerlerine
sahip çıkarak yeni ve modern
bir ülke yaratma arzusuyla
yola çıkılırsa sadece ekonomi
değil, olumsuzlukların hepsi
düzelecektir.
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“GELİŞME VE KALKINMA
VİZYONU GENİŞ KAPSAMLI
OLMALI”
İnsani Gelişme Vakfı, “İnsani Gelişme
ve Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel
Yönetimler-2021” raporunu Ekim 2022’de
yayımladı. İnsani gelişme, bir gelecek
vizyonuna, hedeflere ve beklentilere
işaret ediyor. Dünyadaki örnekleriyle
karşılaştırdığınızda, Türkiye’de yüksek
insani gelişmişlik düzeyine ulaşılması için
izlenecek ekonomik, sosyal ve kültürel
politikalar hangi kapsamda olmalı?
TUĞÇE ERÇETİN: Cevabıma, dünyaya bakarak başlamak
istiyorum. ABD, bir süre önce, Çin’de üretimi güçleştirecek,
yarı iletkenlerin ihracını zorlaştıracak bir karar aldı. Bu,
uzun süredir iki ülke arasında süren ekonomik savaşın
daha da şiddetleneceğini gösteriyor. Sadece bu kadar mı?
Project Syndicate’te Çin’i analiz eden Daron Acemoğlu,
ülkenin gelecek hayallerinin artık daha az pembe olduğunun
altını çizdi. Sputnik’in haberine göre, Çin Devlet Başkanı
Şi Cinping, orduya “yeni durum ve görevlerin anlaşılması
ve savaşa hazır olmaya odaklanma” talimatı verdi. Bu arada
Çin, 1 trilyon dolarla elinde en fazla ABD hazine tahvili ve
bonosu bulunduran ülke. Riskler, çelişkiler… Mevcut durum,
en azından şimdilik, bir dünya savaşı çıkacağı anlamına
gelmiyor. Ancak dünya bir yandan küreselleşmeden kopan,
özellikle Batı ile Çin ve Rusya arasındaki kopuş sürecinden,
bir yandan da siyasal ve ekonomik olarak yerelleşen,
millîleşen bir süreçten geçiyor. Bunun getirdiği ekonomik
ve siyasi riskler var. Artık neredeyse işlevini kaybetmiş
Birleşmiş Milletler yapısından NATO’nun yeniden organize
olma, büyüme yolundaki atakları da bu riskler arasında.
Dünyadaki bu riskler içinde Türkiye hem cumhuriyetin 100.
yıldönümüne hem de seçime hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı’nın 2022 İnsan Gelişme Raporu’na
göre Türkiye, 191 ülke arasında 48. sırada. Aynı rapor,
toplumsal cinsiyet eşitliği alanında değerlendirildiğinde,
erkeklerin kadınlara oranla daha yüksek insani gelişme
seviyesinde olduğu görülüyor. Türkiye, ülke sıralamasında
65.’liğe geriliyor. Tüm dünyada insani gelişmişlik, 2016
seviyesine gerilemiş durumda. Türkiye’nin 2018’de geçtiği
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, seçilene olağanüstü
yetkiler verilmesi nedeniyle devlette kurumsal anlamda ciddi
bir zaaf gözleniyor. Merkez Bankası gibi ekonominin en
önemli kurumunun bağımsızlığının ortadan kaldırılmasından
ürettiği verilerin güvenirliliğinin tartışıldığı İstatistik
Kurumu’na kadar güvenlik bürokrasisinin yapısı parti-devlet
anlayışına bürünüyor. Tartışmalı yargı kararlarına liyakat
sisteminin ortadan kalkması ekleniyor. Bunlar bir yandan
popülist liderlerin yönetimindeki ülkelerin durumuna
benziyor, bir yandan da eksikliklere rağmen bir asırlık
demokrasi birikimiyle kadınlar, gençler ve çevre hareketi,

durmayan bir mücadeleyle
dinamik bir toplum
yapısının, kurulmak istenen
düzene itirazının gösterdiği
umudu taşıyor.

RÖPORTAJ

Dr. TUĞÇE
ERÇETİN
İstanbul Bilgi
Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler
Bölümü

Türkiye’nin izlemesi
gereken siyasal-ekonomik
programların temelinde
elbette demokratik hukuk
devletinin gereklerinin
yerine getirilmesi geliyor.
Bu sağlanamadığı takdirde
büyüme, insani gelişmişlik
ve refah, iktidarın ve
yakınındaki küçük grubun
tekelinde kalıyor. Devletin
ihalelerini hep aynı isimlerin
aldığı, liyakate göre değil,
sadakate göre iş dağılımının
yapıldığı, ülkenin gençokumuş kesiminin
Kadir Has Üniversitesi
yurtdışına gitmek için
Uluslararası İlişkiler
hayal kurduğu bir toplum
Bölümü’nü bitirdi.
yapısıyla karşı karşıyayız.
Yüksek lisans eğitimini
Türkiye’de, derin yoksulluğu
İstanbul Bilgi Üniversitesi
ortadan kaldıracak sosyal
Uluslararası İlişkiler Bölümü
ve Essex Üniversitesi
devlet uygulamalarının
Siyaset Bilimi Bölümü’nde,
yaygınlaştırıldığı, eğitim
doktorasını İstanbul Bilgi
hakkının herkes için
Üniversitesi Siyaset Bilimi
sağlandığı, eşit vatandaşlığın,
Bölümü’nde tamamladı.
kadın-erkek eşitliğinin
Ulusal/uluslararası
araştırma projelerinde görev
yeniden açıkça tarif
aldı. Göç Araştırmaları
edildiği bir düzen kurmak
Merkezi’nde “Türkiye’de
gerekiyor. Bunun için de
Kutuplaşmayı Azaltmak
toplumun geniş kesimlerinin
İçin Stratejiler ve Araçlar”
katılımıyla, uzlaşmasıyla
başlıklı projede araştırmacı
olarak görev yapmaktadır.
yapılacak yeni bir anayasaya
Araştırma alanları arasında
ihtiyaç var. 1980 darbesi
karşılaştırmalı siyaset,
sonrası ortaya çıkan, o
popülizm, siyaset psikolojisi,
tarihten bu yana dönemsel
kimlik, göç, Türk siyaseti,
milliyetçilik yer almaktadır.
ve ihtiyaca göre birkaç kez
şekil verilen anayasanın
bugünkü ihtiyaçları karşılamadığı açık. Buradan
başlamak gerekiyor. Tabii bunun için ifade özgürlüğünün
olması, bağımsız medyanın çalışabilmesi gerekiyor.
Kutuplaşmanın ortadan kaldırılamasa bile azaltıldığı, ifade
özgürlüğünün ve bağımsız medyanın olduğu bir düzen
şart. Oluşturulacak ortamda sadece siyasal elitlerin değil,
toplumun farklı kesimlerinin geniş katılımıyla bir anayasanın
yapılması öncelikler arasında olmalı. Yeni anayasayı
uygulayacak, hesap vermeye inanan bir iktidara da ihtiyaç
olduğu tartışılmaz.
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SEYİT TORUN
CHP Yerel Yönetimlerden
Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı ve
Ordu Milletvekili

ÇEVRE BAKANLIĞI
BÜTÇEDE SINIFTA
KALDI
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı’nın
bütçe görüşmelerinde,
belediyelerimize karşı
uygulanan ayrımcı ve partizan
politikaları gündeme getirdik.
Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı, yapılan
haksızlıklarla ilgili sorularımıza
yanıt veremedi, merkezî
yönetimle belediyelerimizi
kıyaslayarak hakkaniyetsiz
tutumlarını aklamaya çalıştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı’nın 2023
yılı bütçesi, 9 Kasım’da TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda
görüşüldü. Yaklaşık 12 saat
süren komisyon toplantısında
bakanlık politikalarındaki
hataları ve eksiklikleri dile
getirdik.
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı, tam bir
“kopyala-yapıştır” bakanlığına
dönüşmüş durumda. 2018’de
yürürlüğe giren yeni yönetim
sisteminin ardından her
yılın sonunda yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı Yıllık
Programları’yla hükümetin
bir yıl içinde yapacakları
kamuoyuna duyuruluyor.
Bu programlarda, her
bakanlığın olduğu gibi, Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı’nın da yapacağı
işler yer alıyor. Ancak 20202021-2022 programlarında
yerel yönetimlerle ilgili
vaatler noktasına, virgülüne
dokunulmadan tekrarlandı.
2023 yılına geldik, yeni
programa bakıyoruz, yine aynı
vaatler var. Yani dört yılda bir
arpa boyu yol katedemeyen bir
bakanlıkla karşı karşıyayız.
Ayrıca bakanlığın belediyelere
sağladığı kaynakların
dağıtımında adaletsizlik
söz konusu. Bakanlığa bağlı
İLBANK, 2021 yılında 191
belediye projesini %100 hibeyle
bitirmiş. Bu 191 projenin 188’i,
yani %98.4’ü Cumhur İttifakı
ve kayyum belediyelerine
ait. CHP’li belediyelerin
oranı ise sadece %1. %100
hibe ve %100 kredi desteği
verilen projelerin toplamına
bakıyoruz: 2021’de 438 iş bu
şekilde bitirilmiş. Bunlardan
%95’i yine Cumhur İttifakı
ve kayyum belediyelerine
ait. Belediyelerimiz, 2019
yerel seçimlerinden bu yana
bakanlığa 331, İLBANK’a 484
talepte bulundu. İLBANK’a
ilettiğimiz taleplerin 318’i, yani
%70’e yakını ya reddedildi ya
da yıllardır bekletiliyor. 331
talebin de 297’si, yani %90’ı ya
reddedildi ya da yıllardır onay
bekliyor. Bu adaletsizlikleri de
komisyon toplantısında dile
getirdik.
Bunların yanı sıra İstanbul
Göktürk’teki 224.000
metrekarelik yeşil alanın,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
yok sayılarak, bakanlık eliyle
imara açılmasını da gündeme
getirdik. Ankara’da 800 milyon
dolar harcanan Ankapark
rezaletine sessiz kalınmasını,
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne
yönelik hakaretleri ve ucube
“Kanal İstanbul” projesini
eleştirdik.
Ne yazık ki, Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanı,
bu sorularımıza yanıt
veremedi. Yanıt vermeyi bir
tarafa bırakın, hiçbir yerel
yönetimle kıyaslanamayacak
kadar geniş imkânlara sahip
olan merkezî yönetimle
belediyelerimizi kıyaslayarak
üste çıkmaya çalıştı. Eleştirileri
dikkate almadan sadece
kendi yaptıklarını aktardığı
açıklamaları kamuoyunu
tatmin etmedi. İnanıyoruz
ki, 2023 yılı bütçesi, bu
iktidarın son bütçesi olacaktır.
Cumhuriyetin ikinci
yüzyılındaki ilk bütçe sadece
bir kesimin değil, toplumun
tamamının çıkarını savunan
Millet İttifakı tarafından
hazırlanacaktır.
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın
2021-2022 İnsani Gelişme Raporu, “Belirsiz
Zamanlar, Huzursuz Hayatlar” başlığını
taşıyor. Bu başlık, Türkiye’nin durumunu
da yansıtıyor diyebiliriz. Belirsizlik,
huzursuzluk, güvensizlik, kutuplaşma ve
toplumsal dönüşüm, siyasal/sosyal açıdan
etkisini hangi katmanlarda gösteriyor?
Orta/uzun vadede bu olumsuzlukların
ortadan kaldırılması mümkün mü?
TUĞÇE ERÇETİN: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın
2019 raporu eşitsizlikler üzerineydi. 2020 raporunda ise,
eşitsizlikler Antroposen’in yarattığı somut riskler üzerinden
irdelenmişti. Son rapor, pandemi ve Rusya’nın Ukrayna’yı
işgali başta olmak üzere dünyada yayılan, yayılma potansiyeli
olan savaş ortamını da içeren bir çalışma. Dünyada yaşanan
sorunlar artık birbirini tetikleyen ve dünyanın uzak, yakın fark
etmeden her yanını etkileyen süreçlere dönüştü. Örneğin,
Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan savaş, dünyada
gıda krizini tetikledi. Tahıl üretiminde dünyanın en büyük
iki ülkesinin savaşı, Afrika’dan Avrupa’ya kıtlık yarattı, gıda
fiyatlarını yukarı çekti. İklim krizinin neden olduğu kuraklığa,
tarımdaki gerilemeye bir de savaşın etkileri eklendi. Diğer
önemli bir konu, enerji, önemli bir enerji üreticisi olan
Rusya’nın Avrupa’ya uyguladığı enerji ambargosu. Bununla
sadece Avrupa soğukta kalmak, sanayi üretiminde düşüş
yaşamak riskiyle karşı karşıya kalmadı. Aynı zamanda iklim
krizini durdurmak, yavaşlatmak için uzak durduğu fosil
yakıtların (kömür, nükleer) çevreye zarar veren kullanım
şekillerine bir noktada kısmen de olsa döndü. 1.5 derecede
tutulmak istenen dünya ısısının önümüzdeki süreçte bu
gelişmeler nedeniyle 2 derecenin üstüne çıkacağı kesinleşmiş
gibi. Bu durum, önümüzdeki 20-30 yıl içinde susuzluk ve
açlık nedeniyle 100 milyonun üstündeki insanın, Türkiye’nin
de aralarında olduğu ülkelere zorunlu göçünü ortaya
çıkaracak. Pandemi sürecinin daha da görünür kıldığı gelir
eşitsizliği, yeni verilerle her geçen gün büyüyor. Geleceğe
dair tahayyülleri sorgulayan çok sayıda çalışma var, durumun
iyiye gittiğini belirten cevapların sayısı azalıyor. Barınma
sorunu, dünyanın gelişmiş kabul edilen ülkelerinde dahi
önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Dünyanın herhangi bir yerindeki otokratın aldığı bir
karar sadece kendi ülkesini değil, tüm dünyayı etkileyen
risklere neden oluyor. Brezilya’dan Hindistan’a, Rusya’dan
Macaristan’a sağ otoriter popülistlerin sebep olduğu
durum kadar ABD’de Trump döneminde yaşananlar,
kongre baskını, Avrupa’da yükselen sağ milliyetçilik de
riskin yaygınlaştığını gösteriyor. Popülist liderler, yaygın
ve yoğun olarak kutuplaşmayı kullanıyor. Tüm bunları
birlikte düşündüğümüzde, belirsizlik çağında yaşadığımızı
söylemek yanlış olmaz, çünkü her bir sorunun içeride
ve dışarıda geleceğe dair korkular ürettiğini söylemek
mümkün. Gelecekte karşılaşabileceğimiz potansiyel tehdit
ve güvensizliklerden kaynaklı belirsizlik, korkularımızı
tetiklemekle beraber herhangi somut bir neden olmasa da
tehdit algısını dinamik tutuyor. İnsan hareketliliği, popülizmle
birlikte “biz ve onlar” ayrılığının gittikçe görünür olması,
bilgi edinme süreçlerinde yanlış bilginin hızlı bir şekilde
yaygınlaşması ve farklı gerçekliklerde diğerini duymadan
yaşadığımız bu çağda beraber yaşama şansı azalıyor, bu
şans azaldıkça öykünün tamamını anlayamadığımız,
aktaramadığımız noktada güvensizlik ve tehdit algısı da
maalesef yakamızı bırakmıyor, işbirliği yapamıyoruz,
konuşamıyor ve tartışamıyoruz. Yükselen popülizmin etkisini
göz ardı edemiyoruz. Popülist söylem kitleleri mobilize
ederken, “biz ve onlar” ayrılığında bir sosyal dünya inşa
ediyor. Homojen bir halkın inşası ve idealize edilen halkla
ortaklıkları paylaşan, bunu iddia eden liderlerle bir “biz’lik”
inşa ediliyor. “Gerçek halk”, “halkın gerçek adayı”, “halkın
lideri”, “halkın kurtarıcısı” gibi tanımlamalarla “biz’lik” makul
bir kategoriye yerleştiriliyor. Tabii burada homojen bir “biz’lik”
karşımıza çıkıyor. Popülistler, ortaklıklara dayanarak homojen
olarak tarif ettikleri halkın bir üyesi olduklarını iddia ederken,
kendilerini müesses nizamdan veya halktan uzak olduğu
iddia edilen seçkinlerden ayırarak “halktan biri” şeklinde
çerçeveler. Bunun karşısında ise, “ötekiler” inşa edilir, seçkin
karşıtlığı ve “tehlikeli” ötekiler, yani “biz” ile benzerlikleri
olmayan, halkın refahına, birliğine, yaşam tarzına, değerlerine
ve çıkarlarına uyumlu olmayan “ötekiler” oluşur. Bunu
yaparken “biz’liğin” ahlaki üstünlüğü karşısında “ötekiler”,
“potansiyel tehdit” olarak vurgulanıyor. Öncelikle siyasi
seçkinler, medya seçkinleri, ekonomik seçkinler gibi halkın
iradesini yok saydıkları iddia edilen ve kendi gündeminin
peşinde olduğu tarif edilen “yozlaşmış” seçkinler başta olmak
üzere bağlama göre farklılık gösteren “diğerleri”, kimi zaman
medya, muhalefet, göçmenler, azınlıklar, feministler veya
sanayiciler olur.
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Bu söylemin belirsizlik çağına katkısı, kitleyi mobilize ederken
“öteki’ni” suçlama ve “biz’liğin” mağduriyetine dair bir anlatı
sunmasıdır. Bu anlatılar aracılığıyla “öteki” kampı, varolan ya da
olabilecek olumsuzluklar için suçlayarak şeytanlaştırabiliyor;
demokrasinin zayıflaması, işsizliğin artması, istikrarsızlığın
varlığı, krizlerin yükselmesi, ekonomik krizin nedeni olarak
seçilen “suçlular” veya “günah keçileri”, içinde olduğumuz
bağlamı anlamayı ve gerçekliğe ulaşmayı zorlaştırıyor.
Ekonomik açıdan statüsünü tehdit altında hisseden veya
güvensizlikten etkileneceğini düşünen kalabalıkların
duygularına başvurarak kendilerini “halkın kurtarıcısı” olarak
ilan eden popülistlerin, kendilerinin rol almadığı siyasetin
sonuçlarını korku ve öfkeyle tasvir etmesi hem bir arada
yaşamayı hem de belirsizliklerin önüne geçmeyi oldukça
zorlaştırıyor. Bugün olduğumuz noktayı, benim de araştırmacı
olarak yer aldığım, Özgür Ünlühisarcıklı, Emre Erdoğan ve
Pınar Uyan Semerci’nin koordinatörlük yaptığı, Itır Erhart,
Gizem Külekçioğlu, Ceylan Canbilek ve Birnur Eyolcu Kafalı’nın
da olduğu “Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları 2020”
araştırmasının bulgularından aktarabiliriz: Çalışma için alanda
görüşülen kişilerin %61’i, kendilerine uzak hissettikleri partinin
taraftarlarıyla komşu olmak istemiyor veya çocuklarının “en
uzak” hissettikleri parti taraftarlarının çocuklarıyla oynamalarını
istemiyorlar (%67) ya da beraber iş yapmak istemiyorlar (%72).
Bununla beraber, “en uzak” hissettikleri parti taraftarlarının
kendi ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almalarına karşı
çıkıyorlar (%35). Yine aynı çalışmanın doğrultusunda
Emre Erdoğan ve Pınar Uyan Semerci’nin kaleme aldığı
“Kutuplaşmayı Nasıl Aşarız?” adlı kitapta önemli vurgulara
yer veriliyor. Yapılan il çalıştaylarında öne çıkan unsurlar
arasında “temas” olduğunu görüyoruz, kitabın devamında,
farklı alanlardaki kişilerin kendi uzmanlıkları çerçevesinde
(medya, eğitim, sanat, siyasal iletişim, yerel yönetim vb.)
irdeledikleri “çareleri” ve “önerileri” de görebilirsiniz. Kullanılan
siyaset dilinin, medyanın haber alma ve bilgi edinme
sürecindeki partizanlık yerine objektif bir yaklaşıma sahip
olmasının, kapsayıcı eğitim çabaları gibi pratiklerin umut
olabileceğinin altı çiziliyor. Bu arada bütün bu olumsuzluklar
içinde Trumpizm’in büyük yara olduğu ABD’deki 8 Kasım’daki
son seçimler, Bolsonaro’nun seçimleri kaybetmesi, kitlelerin
popülist liderleri sorguladığı yeni bir dönemin kapılarının
açıldığını da gösteriyor. Tabii süreci yakından izlemek gerekir.

Yerel dinamikler ve bölgesel mikro özellikler
bağlamında insani gelişme vizyonunu
ve sürdürülebilir kalkınmayı yerelde
gerçekleştirmek amacıyla yerel yönetimlerin
alması gereken inisiyatifler nelerdir?
TUĞÇE ERÇETİN: Devlet örgütlenmelerinde görev ve yetkiler
genellikle merkez ya da yerel olmak üzere ikiye bölünmüş
durumdadır. Türkiye’de Anayasa’nın 123. maddesi idareyi
tarif eder: İdare, kuruluşu ve görevleriyle bir bütündür ve
kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluşu ve görevleri, merkezden
yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.
Tabii Anayasa, idarenin ve yerelin rekabetinin, hizmeti
önlemek için devreye girebileceğini ya da kayyum sisteminin
işletiliş sürecinde olduğu gibi iktidar siyasetinin, gücünün,
kendini ülkenin kimi bölgelerinde millî iradenin üstünde
görmesini öngöremedi. Bu, bugüne has bir durum değil
elbette. Turgut Özal’ın liderliğindeki ANAP’ın 1989 yerel
seçimlerinde, merkezden güç almayan bir yerel yönetimin
çalışamayacağını ima eden “Elleri Bağlı Bir Belediye Başkanı
İster misiniz?” kampanyası hâlâ akıllarda. Bugün gelinen
noktada, mesela ulaşımda, İstanbul’da iktidarın yatırımını
tarif eden U’lar ile belediyenin M’lerinin çarpışması. İktidarın,
muhalif belediyelerin yatırımlarını engellemeye çalışması.
Aslında belediyeler, vatandaşlara en yakın hizmet birimleridir.
Demokrasilerin yerelden yükseldiği de bilinen bir gerçektir.
Türkiye’de halkın büyük çoğunluğunun yaşadığı üç büyük
ilde yönetim yaklaşık üç buçuk yıldır muhalefetin elinde.
Özellikle pandemi döneminde ortaya çıkan yoksullukla
birlikte belediyelerin ana görevi sosyal yardımlar olarak
görülmeye başladı. Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı’ndan sonra
patlayan, patlatılan enflasyonu nedeniyle doğrudan yardımlar
belediyelerin en önemli görevi hâline geldi. Halk Ekmek
fabrikaları, öğrenci bursları, ulaşımda zorunlu olarak yapılan
sübvansiyonlar, kreşler, hijyen ürünleri, kadınların ve ailelerin
ihtiyaçları gibi. Şu anda ekonomik açıdan yaşanan çöküşe
paralel olarak yerel yönetimlerden beklentiler de değişti. Bu
doğrultuda vatandaş merkezli talep ve ihtiyaçların temel
alındığı sosyal politikaların sürdürülebilir ve adil dağılımla
muhafaza edilmesi öncelikli gözüküyor. Toplumsal ve
siyasal gerçeklerin birbirinden ayrılmadığını göz önünde
bulunduran politikaların benimsenmesi gerekiyor, bunun
gerçekleştirilmesi için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte
çalışmak ve bu kuruluşlarla temas hâlinde olmak elzem.
Kapsayıcı, katılımcı, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayanan
uygulamaların hayata geçirilmesi, çeşitlendirilmesi ve
yaygınlaştırılması gerekiyor.
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Vatandaşların kendi
ihtiyaçlarını, kararlarını
ve taleplerini iletebileceği
mekanizmalar
güçlendirilmeli, açık bir
süreç ortaya koymalı,
farklılıklar göz önünde
bulundurulmalı. Siyaset
gündeminde geride
bırakılanların ya da
gündemde etki yaratacak
farklı grupların sesi
duyulamayabiliyor
veya süreç olumsuz
tanımlamalarla inşa
edilebiliyor. Bu anlamda
kapsayıcı ve katılımcı yerel
yönetim politikaları, temsil,
talepte bulunma, kararlarda
yer alma açısından adil
bir ortamı inşa edebilir.
Farklı grupların içinde
olduğu farklı koşulların ve
ihtiyaçların çerçevesinde
pratiklerin kurgulanması
süreçlere anlam katar. Bunu
mümkün kılan pratiklerden
biri, tespit edilen sorunların
veya iyileştirilecek koşulların
içinde yaşayan kişilerin/
grupların süreçlere dahil
edilmesidir. Bugün kurulan
“masalar” bazı sorunları
konuşurken, sorunlara maruz
kalanların yer almaması
nedeniyle eksik kalmaya
uzun vadede devam ederse,
eksiğini tamamlayamayabilir.
Kalabalıklar içinde
koşullarını, deneyimlerini
ve taleplerini aktarabilecek
aktörlerin sesine yer
verilmesi, süreci daha
gerçekçi hâle getirebilir
ve çözüme ulaştırabilir.
Dezavantajlı grupların
eğitim, iş, sağlık veya ulaşım
gibi çeşitli hizmetlere
erişimini kolaylaştıracak,
mahallelerin benzer şekilde
ihtiyaçlarını ve eksiklerini
tespit edecek ve buradaki
koşulların iyileştirilmesi için
sivil toplum kuruluşlarıyla
ile işbirliği yapacak bir
gündemin baskın olması,
beklentiler arasında
yer almalı. 2019 yerel
seçimlerinde oldukça
görünür olmasıyla beraber,
bazı çalışmalar mahallelerde
kreş veya anaokulu gibi
hizmetlerin dağılımında
hâlâ yetersizlik söz konusu
olduğunu gösteriyor,
kadınların çalışma hayatına
katılma imkânının
sınırlanmasına yol açan
unsurlardan biri de bu.
Kısacası, halkın katılımının
önemsenmesi, farklı
grupların sesine ve
taleplerine yer verilmesi,
farklı grupların sürece
dahil edilmesi yerel
yönetimlerin öncelikleri
arasında yer almalı. İktidarın
uyguladığı kültür-sanat
politikasından farklılaşarak,
gençlere ulaşma da, madde
bağımlılığıyla mücadele
de yerel yönetimlerin
çabasını gerektiriyor.
Vatandaş merkezli ve hesap
verilebilirliğin temel alındığı
inisiyatifler uzun vadede
daha olumlu bir vizyonu
mümkün kılacaktır.
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KENT ENDEKSLERİNDE DÜNYA ÖRNEKLERİ
İZLANDA
https://www.weforum.org/agenda/2022/07/gender-equal-countries-gendergap/#:~:text=Iceland%20has%20once%20again%20been,2022%20Global%20Gender%20Gap %20
İndeks.
https://www.government.is/topics/human-rights-and-equality/equality/about-genderequality/#:~:text=Iceland%20has%20topped%20the%20World,health%20care%20among%
20diğer%20 faktör.
İzlanda, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2022 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’nda bir kez daha
cinsiyet eşitliği açısından en eşit ülke seçildi. İzlanda, “Eğitimde Başarı” endeksinde cinsiyet
farkını 0.993 puanla neredeyse ortadan kaldırdı. Bu, eğitimde eşitliğe ulaşıldığı anlamına geliyor.
İzlanda, son 50 yılda kadınların siyasette daha yüksek bir orana sahip olması nedeniyle tüm
endeksin başında yer alıyor.

İzlanda’da Eşit Statü, Eşit Haklar Yasası ve Eşitliğe İlişkin Konuların Yönetimi
Eşitlik Yasası’nın amacı, cinsiyete dayalı ayrımcılığı önlemek, tüm alanlarda toplumsal cinsiyet
eşitliğini ve cinsiyetler için fırsat eşitliğini sağlamak. İzlanda’da cinsiyet eşitliğine yönelik
önemli adımlar atıldı. Kadınlar hem parlamentoda hem de yerel yönetim düzeyinde siyasete
katıldı. Liderlik pozisyonundaki kadınların sayısını artırmak, toplumsal cinsiyete dayalı cinsel
şiddet ve tacizle mücadele etmek, daha eşit bir toplum sağlamak için mevzuat ve yasalar
çıkarıldı. İzlanda, Avrupa’da kadınların işgücüne katılım oranının en yüksek olduğu ülkelerden
biri. Buna rağmen işgücü piyasasındaki cinsiyet ayrımı kalıcı olmaya devam ediyor, yani
eğitim ve kariyer seçiminde cinsiyete dayalı farklılıklar, kadınlar ve erkekler arasında da farklılık
gösteriyor. Erkekler ve kadınlar arasındaki gelir farkı son yıllarda azaldı.
İzlanda Eşitlik Başkanlığı, başbakanlığa bağlı özel bir kurum. Kurum, eşitlikle ilgili yasaların
kapsadığı konuların yönetiminden sorumlu. Bu konular arasında “Cinsiyete Bakmaksızın Eşit
Statü ve Eşit Haklar Yasası”, “Irk veya Etnik Köken Ne Olursa Olsun Eşit Muamele Yasası” ve “İş
Piyasasında Eşit Muamele Yasası” yer alıyor. İzlanda hükümeti tarafından yürütülen 2020-2023
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Programı’na ilişkin parlamento kararı, benzer programların
yedincisi. Başbakanlık tarafından oluşturulan eylem planındaki her eylem, BM Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri’yle bağlantılı.

KOPENHAG, DANİMARKA
https://cities-today.com/copenhagen-named-as-worlds-safest-city/
https://jetsettimes.com/countries/denmark/copenhagen/copenhagen-community/6reasons-why-copenhagen-is-the-safest-city-in-the-world/#:~:text=Low%20crime%20
rate%2FPersonal%20security&text=One%20of%20the%20main%20reasons,early%20
intervention%20using%20precautionary%20initiatives
Economist Intelligence Unit (Ekonomist İstihbarat Birimi) tarafından hazırlanan Güvenli Şehirler
Endeksi’nin (SCI) dördüncü baskısında Kopenhag birinci sırada yer alıyor. Endeks, dünya
çapında 60 kenti beş sütunda, 76 gösterge kullanarak sıraladı.

Düşük Suç Oranı/Kişisel Güvenlik: Kopenhag’ı güvenli bir kent yapan faktörlerden biri, on
yıldan uzun süredir en düşük seviyede olan suç oranı. Belediye, önleyici girişimlerle erken
müdahaleye odaklanıyor. Okullarla, gençlik kulüpleriyle, sosyal hizmetlerle, polisle işbirliğine
önem veriliyor.

Gelir Farkı: Gelir farkı, Kopenhag’ın bir önceki yılın en üst sırasındaki Tokyo’nun yerini
almasının ana nedenlerinden biri. Kopenhag Belediye Başkanı Lars Weiss, “Kopenhag, temizlik
görevlisiyle CEO’nun yerel süpermarkette buluştuğu, çocuklarının aynı okulda olduğu karma
bir kent,” diyor. Zengin ve varlıklı olmayan vatandaşlar arasındaki dar fark, Danimarka nüfusu
arasındaki güvenin bir göstergesi. Örneğin, kraliyet ailesi üyelerinin çocuklarını halka açık kreşe
bisikletle bıraktığını görmek normal. Bu, esnek işgücü piyasasının ve kaliteli ücretsiz eğitimin
bir sonucu.

Sürdürülebilir Girişimler: Kopenhag, yeşil hareketlilik, yeşil enerji, emisyonları ve enerjiyi
azaltma gibi birçok çevre dostu girişimi hayata geçiriyor. Kopenhag’da yeni parklar, kentsel
alanlar oluşturuldu. Liman, popüler bir yüzme alanı hâline geldi. Belediye, sürdürülebilir bir kent
olmak için yapılacak işlerin olduğunu söylüyor.

Dijital Güvenlik: Son dört yıldır Tokyo, Singapur ve Osaka bu göstergeye hâkimdi, ancak
pandemi süreci dijital güvenlik kavramını tamamen değiştirdi. Kopenhag da dahil olmak üzere
değerlendirilen 60 kentten 59’u “akıllı şehir” olma yolunda ilerliyor. Kopenhag, bu kategoride çok
yüksek puan aldı, akıllı trafik yönetimine 13 milyon avro yatırım yaptı.

Sağlık Güvenliği: En önemli göstergelerden biri. Pandemi, kentlerin sağlık sistemi hakkında
yeniden düşünmesini sağladı. Danimarka’daki sağlık hizmetleri, hastanede daha kısa kalma
süresi, hibeler ve vergilerle finanse edilen sağlık hizmetleri, erişilebilirlik, birinci sınıf altyapılar
nedeniyle çoğu Avrupa ülkesinden daha etkili. Sağlık İstatistikleri Eurostat Veri Tabanı 2015’e
göre Danimarka, sağlık sistemine (10.3) Avrupa ortalamasından daha fazla para harcıyor. Bakım
koordinasyonu, rehabilitasyon ve önleyici hizmetlerin iyileştirilmesi gibi temel reformlar
yürürlüğe kondu.

Çevre Güvenliği: Danimarka, 2019 yılında çok yüksek bir hedef belirledi: 2050 yılına kadar
kömürden, petrolden ve gazdan bağımsız olmak. Böylece yenilenebilir enerjiye odaklanılıyor.
Danimarka, uzmanlar, yeni teknolojiler ve önleyici yaklaşımlar sayesinde iklim değişikliğine
yönelik çalışmalarda örnek teşkil ediyor.
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VİYANA, AVUSTURYA
https://www.euronews.com/next/2022/08/09/vienna-named-the-worlds-most-liveable-citythese-five-european-cities-also-made-the-top-10
https://theculturetrip.com/europe/austria/articles/10-reasons-vienna-was-named-city-withhighest-life-of-life/
Viyana, 2022 yılında dünyanın en yaşanabilir kenti seçildi. Economist Intelligence Unit
(Ekonomist İstihbarat Birimi) Yaşanabilirlik Raporu’nda, en zengin ülkelerdeki orta büyüklükteki
kentlerin ankette başarılı olma eğiliminde olduğu belirtiliyor. Ancak bu yıl, ilk on kent aynı
zamanda daha az pandemi kısıtlamasıyla “normale dönmeyi” başaran kentler. Pandemi, son
iki yıldır Ekonomist İstihbarat Birimi’nin küresel yaşanabilirlik sıralamasına gölge düşürdü.
Sosyal mesafe önlemleri, raporun göstergelerini etkiledi. Ekonomist İstihbarat Birimi tarafından
yayımlanan yıllık rapora göre Viyana, son beş yılda üçüncü kez Küresel Yaşanabilirlik
Endeksi’nde en üst sırada yer aldı.

Barınma: Yaşanabilirlik Endeksi’nde, konforlu ve uygun fiyatlı barınma önemli. Viyana’daki
evler, zemini, dekoratif tavanları, geniş odaları ve muhteşem cepheleriyle dikkat çekiyor.
Kiralar, çoğu vatandaş için uygun. Viyana, kiracıları fahiş ücretlerden korumak için sözleşmeler
düzenliyor. Viyana’daki sosyal konut sistemi dünya çapında biliniyor. Kent nüfusunun %60’ı
sübvansiyonlu apartmanlarda ikamet ediyor. 220.000 kişi, belediye tarafından sağlanan evlerde
yaşıyor.

Ulaşım ve Altyapı: Viyana’daki U-Bahn’da ulaşım kolay ve güvenilir. U-Bahn, hafta sonları
24 saat hizmet veriyor. Yıllık biletler günde sadece bir avro karşılığında satın alınabiliyor. Açık
patikalardaki ve kentteki bisiklet yollarına iyi bakılıyor. Yürünebilirlik endeksi de Viyana’da
oldukça yüksek.

Çevre ve Kirlilik: Viyana, temiz ve yeşil bir kent olmasıyla ünlü. Hava kalitesi çok iyi. İçme
suyunun kalitesi ve erişilebilirliği yüksek. Ayrıca tasarlanan çok sayıda park, kentin içinde ve
çevresinde oluşturulan yürüyüş rotaları var. Viyana’da hem gürültü hem de ışık kirliliği düşük
seviyede.

Eğitim: Viyana’nın eğitim sistemi mükemmel olarak kabul ediliyor, üniversiteleri dünyanın
en iyileri arasında yer alıyor. “Montessori Yöntemi” (bireysel düşünceyi ve yaratıcılığı teşvik
eden ilerici eğitim biçimi), anaokullarında ve erken eğitimde yaygın. Kentte, geleneksel öğretim
biçimleriyle iyi performans göstermeyen çocuklara yönelik özel okullar da bulunuyor. Örneğin,
Rudolf Steiner Okulu, bireyin güçlü yanlarını besleyerek öğrenmeye daha deneysel bir yaklaşım
getiriyor.

Sağlık: “Avusturya Sigortası” kapsamındaki herkes, ülkenin sağlık sisteminden faydalanabiliyor.
Hastane ve kliniklerdeki personelin becerisi, yetkinliği, inceleme ve raporları tamamlama hızı
yüksek. Psikolojik danışmanlık, Avusturya yaşam tarzına yerleşmiş.

Suç Oranı: Viyana, 2019 yılında kişisel güvenlik açısından dünyanın en iyi altıncı kenti seçildi.
Dünyanın kullanıcı katkılı en büyük veri web sitesi olan Numbeo’ya göre, kent sakinlerinin
hırsızlık, soygun ve saldırılarla ilgili endişesi yok.

Kültür: Viyana’da yaşam, kültür-sanat etkinlikleriyle dolu. Kent, klasik müzik ve tiyatro
açısından güçlü bir mirasa sahip.

OSLO, NORVEÇ
https://www.wbcsd.org/Overview/News-Insights/Member-spotlight/The-Arcadis-Sustainable-Cities-Index-2022#:~:text=The%20Arcadis%20Sustainable%20
Cities%20Index%202022%2C%20examines%20100%20global%20cities,the%20evolving%20challenges%20facing%20cities.&text=Leading%20the%20index%20is%20
the,closely%20by%20many%20European%20cities.
https://sustainablecity-oslo-samansayip.weebly.com/
Arcadis Sürdürülebilir Kentler Endeksi 2022 Raporu, dünyadaki en sürdürülebilir kentlerin Avrupa’da olduğunu gösteriyor. Sürdürülebilir Kentler Endeksi 2022, 100
küresel kentin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirdi. Raporda, Oslo birinci sırada yer aldı. Göstergeler, konunun uzmanları tarafından değerlendirildi.
Ölçümler, kentlerdeki bilgilere ve kaynak güvenilirliğine dayalı olarak yapıldı.
Oslo, Avrupa Yeşil Şehir Endeksi’nde karbon emisyonunu azaltmak için en iddialı hedeflere sahip. Oslo Kentsel Ekoloji Programı, sürdürülebilir kent yaratmak için
entegre bir plana dayanıyor

Yeşil Ulaşım: Oslo’daki anaerobik arıtma tesisi, tarımsal üretime faydalı olacak organik evsel atıklardan ve biyo-gübreden biyogaz üretiyor. Biyogaz, otobüslerde
ve araçlarda kullanılıyor. Yeni biyogaz tesisi, 170 otobüse yakıt sağlamaya, CO2 emisyonunu yılda 10.000 ton azaltmaya yetecek kadar biyogaz üretebiliyor. Oslo,
toplu taşıma arzını büyük ölçüde artırdı. Böylece kullanılan özel araba sayısını azalttı. Oslo’nun kentsel alanlarında yaklaşık 5.500 elektrikli araba var. Oslo’nun
paralı yol sistemi, elektrikli arabalara ücretsiz geçiş hakkı tanıyor, elektrikli arabaların toplu taşıma için ayrılan şeritleri kullanmasına izin veriliyor. Kullanıcıların
araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilmesi için kent içinde 500 şarj istasyonu bulunuyor. Toplu taşıma için kullanılan enerjinin %60’ından fazlası yenilenebilir.
Ulaşımla ilgili temel iklim stratejileri, ulaşım akslarına yakın büyümeyle kompakt bir kent geliştirmek, toplu taşımayı iyileştirmek, Oslo’da yeşil araçlara geçişi
kolaylaştırma süreci, sıfır emisyonlu araçlara geçmek, kent bisikletine ve araç paylaşımına sahip olmak üzerine kurulu.

Kent Çevresindeki Yeşil Alanlar: Oslo’nun yaklaşık üçte ikisi ormanlar, tepeler ve su yollarıyla kaplı. Oslo kent hükümeti, doğadaki alanların korunmasını
sağlamak için çevre politikalarıyla ilgili yasalar çıkardı. Oslo, ekosistemi ve doğayı korumak, güçlendirmek için “Nature Needs Half” (Doğanın Yarısına İhtiyacı Var)
vizyonunu oluşturdu. “Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi” ve “Kentsel Ekoloji Programı” gibi uygulamalarla doğayı korumak hedefleniyor. Bu uygulamalar, kent
sakinlerinin, kentsel çevredeki biyolojik çeşitlilikle uyum içinde nasıl bir arada yaşayabileceğine dair iyi birer örnek.
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FARK YARATAN PROJELER:
MAVİ DENİZ, TEMİZ KIYILAR PROJESİ
“DENİZ KİRLİLİĞİNİ ÖNLÜYORUZ,
EKOSİSTEMİ KORUYORUZ”

RÖPORTAJ

OSMAN
GÜRÜN
Muğla Büyükşehir
Belediye Başkanı

Mavi Deniz, Temiz Kıyılar Projesi’nden
bahseder misiniz? Projenizin amacı nedir?
OSMAN GÜRÜN: Muğla, dünyaca ünlü sahilleri, orman
varlığı, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması nedeniyle
sahip olduğu kültür öğeleriyle eşsiz bir kent. Muğla’yı
korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak için
elimizden geleni yapıyoruz. Mavi Deniz, Temiz Kıyılar Projesi,
bu amacımızın bir parçası. Denizi korumak amacıyla bu
projeyi hayata geçirdik, ayrıca çevre için de mücadelemize
devam ediyoruz. Antik kentlerin, zeytinlik alanların ve sahil
şeridinin yerleşime, bilinçsiz yapılaşmaya açılarak yok
edilmesine karşı sürdüğümüz hukuki mücadele sürüyor.
Bugüne kadar 135 çevre davası açtık. Zeytinlik alanlara
maden arama izninin verilmesine ve sahil şeridinde kıyı
kenar çizgisinin değiştirilerek yapılaşmaya açılmasına karşı
sürdürdüğümüz hukuk mücadelesi başarıya ulaştı, konuyla
ilgili yönetmelikler yargı tarafından durduruldu.
Çevreyi korumak için hayata geçirdiğimiz projelerin en
önemlilerinden biri olan Mavi Deniz, Temiz Kıyılar Projesi,
çevreye yönelik hassasiyetimiz doğrultusunda başladı. 31 Mart
2014 tarihinde büyükşehir belediyesi statüsü kazandığımız
andan itibaren çevreyi koruma faaliyetleri konusunda acil
eylem planı hazırladık, deniz temizliği ve katı/sıvı atıkların
toplanmasıyla ilgili ihtiyaç analizi çalışması yaptık. İhtiyaç
analizi çalışması sonucunda çevre kirliliği ve çevre sorunları
hakkında öncelikler belirledik, yol haritası oluşturduk.
Eylem planının öncelikli konularından biri, Muğla’da deniz
ve kıyı temizliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması oldu.
Yedi adet atık alım teknesiyle hizmet veriyoruz, denizdeki
atıkları topluyoruz. Toplanan sintine ve atıkları, çevreye zarar
vermeden tesislerimizde bertaraf ediyoruz.
Projemizi diğer benzer uygulamalardan ayıran en önemli
özellik, Türkiye’de kıyı illerinde açık denizde teknelerden
kaynaklı atıkların toplanması hizmetini veren tek belediye
olmamız. Mavi Deniz, Temiz Kıyılar Projesi, bölgede birçok
projeye örnek oldu. Proje kapsamında 2015 yılından bu yana

Göcek-Dalaman koylarında ve Gökova Körfezi’nde hem
karayolu bağlantısı olmayan koylardan hem de teknelerden
katı/sıvı atık alımı yapıyoruz. Gökova Körfezi için Akyaka
Maden İskelesi Atık Kabul Tesisi’ni, Göcek-Dalaman Koyları
için Fethiye’ye bağlı Göcek Mahallesi’ndeki Göcek Atık
Kabul Tesisi’ni kurduk. 2022 yılı itibarıyla yedi adet tekneyle
hizmet veriyoruz. 2023 yılı için atık alım tekne sayısını 9’a
yükseltmeyi planlıyoruz.
Mavi Deniz, Temiz Kıyılar Projesi’yle hedeflerimiz; Muğla
kıyılarında sürdürülebilir turizm ve sağlıklı çevre koşullarını
sağlamak, kıyı temizliği yapmak, denizi temizlemek, Göcek
Atık Kabul Tesisi’yle Akyaka Maden İskelesi Atık Kabul Tesisi
aracılığıyla karadan atık almak, Göcek-Dalaman koylarında ve
Gökova Körfezi’nde atık alım tekneleriyle denizden katı/sıvı
atık toplamak. Projemiz, Sağlıklı Kentler Birliği, 2015 Sağlıklı
Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri kapsamında sağlık çevre
kategorisinde birincilik ödülüne, SODEM (Sosyal Demokrat

Belediyeler Derneği)
tarafından sağlıklı çevre
kategorisinde ödüle layık
görüldü.
Gökova Körfezi’nde 2015
yılından bu yana 7.025
tekneye hizmet verdik, bu
teknelerden 1.400 litre atık
yağ, 19.300 litre sintine suyu,
2.688 ton atık su, 130 ton çöp
topladık. Göcek-Dalaman
koylarında 2015 yılından bu
yana 8.967 tekneye hizmet
verdik, bu teknelerden 11.020
litre atık yağ, 27.421 litre
sintine suyu, 11.790 ton atık
su, 16.125 ton çöp topladık.
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Projenin hazırlık süreci, kapsamı, içeriği,
hedef kitlesi, bölgeye ve Muğla’ya katkısı
hakkında bilgi verir misiniz?
OSMAN GÜRÜN: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
çerçevesinde, yetki ve sorumluğumuz olan alanlarda, “Mavi
Deniz, Temiz Kıyılar” hedefi doğrultusunda yaptığımız ihtiyaç
analizi çalışmasında kıyılarda ve karada atık alımı konusunda
çalışma başlattık. Bu süreçte yurtiçindeki ve yurtdışındaki
iyi uygulama örneklerini inceledik, raporlar hazırladık,
konuyla ilgili paydaşlarla toplantılar yaptık, yol haritası
belirledik. İhtiyaç analizi çalışması çerçevesinde hedef gruplar
belirledik, projenin hazırlık aşamasında ilgili kurumlarla
gerçekleştirilen paydaş toplantılarıyla hedef grupları ve nihai
yararlanıcıları tespit ettik. Toplantıya, yerel yönetimlerin,
kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri
katıldı, projenin yaygınlaştırılmasında rol oynadı.
Hedef gruplar arasında tekne sahipleri ve tekneciler, bölge
halkı, bölgeyi ziyaret eden yerli/yabancı turistler yer alıyor.
Tekne sahipleri ve tekneciler, koylarda denizden katı/sıvı
atık alınmasını, atıkların çevre standartlarında belediyemizin
atık alım teknelerine teslim edilmesini sağlıyor. Balıkçılık,
tekne turu ve diğer deniz ticareti işlemlerinden faydalanan
bölge halkı, koyların sürdürülebilir şekilde temiz kalmasından
olumlu etkileniyor. Atık alımı yapılan bölge, ülkemizin önemli
turistik merkezlerinden biri. Bölgeyi ziyaret eden yerli/
yabancı turistler, verilen hizmet sayesinde temiz bir ortamda
tatil yapıyor.
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Projenin en önemli amacı, ekosistemi korumak, temiz gıdaya
katkıda bulunmak ve denizde sağlığı tehdit eden etkenleri
ortadan kaldırmak. Çünkü deniz kirliliği, ekolojik dengede
hasara neden oluyor. Canlı kaynakların sürdürülebilir olması
ve nesillerini devam ettirmesi tehlikeye giriyor. Genetik
çeşitliliğin azalması, dünyada da en önemli çevre sorunu
olarak değerlendiriliyor. Biyolojik çeşitliliğin azalmasına
neden olan deniz kirliliği, gıda kaynaklarının azalmasına
ve sağlığı tehdit eden etkilere yol açıyor, turizmi olumsuz
etkiliyor, ekonomik zarara sebep oluyor. Deniz kirliliği, doğal
kaynakların sürdürülebilirliği ve insanların geleceği açısından
önem arz ediyor. Mavi Deniz, Temiz Kıyılar Projesi’yle
teknelerden kaynaklı deniz kirliliği önleniyor.
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Projeyi planlarken
bütçe, yatırım,
kaynak ve mevzuat
açısından herhangi
bir zorluk yaşadınız
mı? Yaşadıysanız, bu
zorlukları aşmak için
hangi çalışmaları
yaptınız?
OSMAN GÜRÜN: Projenin
bütçesini ve işletmesini
belediyemizin öz
kaynaklarıyla karşıladığımızı
belirtmek isterim. Çevre ve
çevreyi korumak bizim için
en önemli gündem maddesi.
Bu doğrultuda proje ve
çalışmak yaparken tereddüt
etmiyoruz. Kaynak, bütçe
ve yatırım açısından öz
kaynaklarımız yettiği sürece
gerekli tüm çalışmaları
yapmaya devam edeceğiz.
Öncüsü olduğumuz Mavi
Deniz, Temiz Kıyılar
Projesi’nin geliştirilmesi için
daha fazla çalışacağız.
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“HER VATANDAŞIN KALİTELİ
YAŞAM SÜRMESİNİ İSTİYORUZ”
İnsani Gelişme Vakfı, “İnsani Gelişme ve
Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel Yönetimler
2021” büyükşehir/il raporunu Ekim 2022’de
yayımladı. Raporun hangi endekslerinde yer
alıyorsunuz?
VAHAP SEÇER: 30 büyükşehir arasında yer aldığımız
endeksler:
• “İnsanı Geliştirme ve Sürdürülebilir Kalkınma”, (15. sıra,
50.51)
• “Eşitsizliklerin Azaltılması”, (5. sıra, 53.14)

• Mersin İklim Değişikliği Eylem Planı: Eylem planı
çalışmalarımız tamamlanmak üzere.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği:

• “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, (14. sıra, 39.55)

• “Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı” ve Kadın
Danışma Merkezleri kurduk. Danışma merkezlerinin sayısını
artırmak için çalışmalarımız sürüyor.

• “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, (25. sıra, 52.72)
• “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, (19. sıra, 41.88)
• “Sürdürülebilir Çevre ve Enerji”, (13. sıra, 44.04)
• “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”, (12. Sıra, 53.77)
• “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, (10. sıra, 63.21)

İnsani gelişme ve sürdürülebilir kalkınma
endekslerinin gelecek vizyonu ve amaçları
kapsamında yaptığınız çalışmalardan
bahseder misiniz?
VAHAP SEÇER: İnsani Gelişme Vakfı, “İnsani Gelişme ve

• Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırladık ve uygulamaya
başladık. Eylem planının temel politikaları doğrultusunda
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, kız çocuklarının
güçlendirilmesini, kadınların güçlenmesini ve eşit konuma
gelmesini, kadınlara yönelik ayrımcılığın ve şiddetin
önlenmesini, çocuklara danışmanlık hizmetlerinin
sunulmasını, çocukları bilinçlendirmeyi ve eğitmeyi
amaçlıyoruz.
• Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi veriyoruz.
Kütüphanelerde ve okuma salonlarında toplumsal cinsiyet
eşitliğine ilişkin yayınlardan oluşan bir bölüm oluşturduk.

Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel Yönetimler 2021” büyükşehir/
il raporunun endekslerine ilişkin çalışmalarımızı şöyle
sıralayabilirim:

• Belediyemizin çocuk gelişim merkezlerinde ve oyun
atölyelerinde çocuklara yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği
atölyeleri düzenliyoruz.

Eşitsizliklerin Azaltılması:

• Belediyemizin bünyesindeki meslek edindirme kurslarından
yararlanan kadın sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.

• Halk Kart,
• Gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtımı,
• Ev eşyası yardımı,
• Yeni doğan bebek destekleri (El Bebek Gül Bebek),
• Okullarda ücretsiz paket süt dağıtımı,
• Refakatçi Evi (Dosthane),
• Kıyafet Evi,
• Mahalle Mutfakları,
• Dayanışmaya ve sosyal uyumu sağlamaya yönelik
çalışmalar.

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: Kariyer Merkezi
kurarak iş bulma olanaklarının artırılması üzerine çalışıyoruz.

Nitelikli Eğitim:
• Tüm ilçelere yayılan 19 kurs merkezi,
• Üniversite öğrencilerine öğrenim yardımı,
• Öğrenci Danışmanlık Merkezi (MERCİ),
• Öğrenci yurdu ve konukevi,
• Mesleki eğitim ve meslek edindirme merkezi (MERCEK),
• Kırtasiye yardımı ve İlk Çantam Projesi,
• Okul öncesi eğitim için kreşler ve atölyeler.

Sağlık ve Kaliteli Yaşam:
• Evde temizlik ve bakım hizmetleri,
• Evde sağlık hizmetleri (fizyoterapi, psikolojik destek ve
sosyal çalışma hizmetleri),
• Beslenme ve egzersiz danışmanlığı,
• Mola Evi,
• Medikal malzeme desteği,
• Poliklinik hizmetleri,
• Ambulans ve nakil aracı hizmetleri,
• Engelli Bireylere ve yakınlarına sunulan transfer aracı
hizmeti,

Sürdürülebilir Çevre ve Enerji:
• İklim ve Çevre Bilim Merkezi: İklim değişikliğinin, temiz
enerjinin ve çevre kirliliğinin dünyaya etkisini deneyler,
eğitimler, simülatörler vb. eğitim araçları aracılığıyla
anlatmayı, özellikle öğrencilerde farkındalık yaratmayı
amaçlıyoruz.

İNSANİ GELİŞME VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

VAHAP
SEÇER
Mersin Büyükşehir
Belediye Başkanı

• Entegre Elektrik Üretim Tesisleri: Evsel nitelikli katı
atıkların düzenli depolanması aşamasında ortaya çıkan,
iklim değişikliğine olumsuz etkileri olan, metandan ve
karbondioksitten oluşan çöp gazı şalt tesisinde yenilenebilir
enerji kaynağı olarak kullanılmak suretiyle bertaraf ediliyor,
sürdürülebilir enerji üretim yöntemiyle elektrik enerjisi
ihtiyacı karşılanıyor. Mersin’de şu anda aktif üç adet entegre
elektrik üretim tesisi bulunuyor. Ayrıca güneş enerjisi
santralleri kuruyoruz.

• “Güvenli Şehir”, (17. sıra, 74.59)
• “Nitelikli Eğitim”, (13. sıra, 48.92)
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Yerel düzeyde insani gelişme ve
sürdürülebilir kalkınma endekslerinin
göstergeleri bağlamında önümüzdeki
dönem için hedefleriniz nelerdir?
VAHAP SEÇER: “Sürdürülebilir Çevre ve Enerji” endeksi
doğrultusunda Gemi Atık Kabul Tesisi kurarak gemilerden
kaynaklı atıkları toplamayı, denizi ve çevreyi korumayı,
akarsulara bariyer kurarak, çöplerin denize ulaşmadan bariyer
sistemiyle tutulmasını hedefliyoruz. Temiz Akdeniz Projesi
kapsamında ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü işbirliğiyle
Mersin Körfezi’nin su kalitesindeki bozulmanın önüne
geçmek, iyileştirme çalışmaları yapmak ve önlemler almak
amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. “Eşitsizliklerin Azaltılması”
endeksine göre Mersin’de yaşayan dezavantajlı vatandaşlara
yönelik projeleri artırmayı amaçlıyoruz. “İnsana Yakışır
İş ve Ekonomik Büyüme” endeksi doğrultusunda yeni
istihdam alanları yaratmak, kentimizin genelinde iş bulma
kolaylığı sağlayan Kariyer Merkezi’ne erişimi ve ulaşım
ağını genişletmek amacıyla çalışmalar yürüteceğiz. “Sağlık
ve Kaliteli Yaşam” endeksi kapsamında sağlık hizmetlerine
ulaşamayan ya da ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlara
ulaşım hizmeti kolaylığı sağlamayı, evde bakım ve temizlik
hizmetleri sunmayı, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli yaşam
standartlarına erişmesini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

Raporda yer
aldığınız endekslerin
sonuçlarına göre
belediyenizde
geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi
gerektiğini
düşündüğünüz
unsurlar var
mı? Varsa, bu
doğrultuda hangi
çalışmaları yapmayı
planlıyorsunuz?
VAHAP SEÇER: Rapora
göre güçlendirmemiz ve
geliştirmemiz gerektiğini
düşündüğümüz dört unsur
dikkat çekiyor. Bunlar,
merkezî yönetimin de
yatırımlarıyla gelişebilecek
ve güçlenebilecek
yatırımlar olarak öne
çıkıyor. “İnsana Yakışır İş
ve Ekonomik Büyüme”
endeksi kapsamında
kentimize yapılan
yatırımların artırılmasını
ve daha fazla istihdam
sağlamayı hedefliyoruz.
“Sanayi, Yenilikçilik ve
Altyapı” endeksi dahilinde
sanayiyi desteklemeyi ve
altyapı çalışmalarını diğer
kurumlarla koordineli
olarak devam ettirmeyi
amaçlıyoruz.

SAYI 123 // KASIM // 2022

HAFTALIK BÜLTEN

“HATAY’IN EKSİKLERİNİ
GİDERMEYİ AMAÇLIYORUZ”
İnsani Gelişme Vakfı, “İnsani Gelişme ve
Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel Yönetimler
2021” büyükşehir/il raporunu Ekim 2022’de
yayımladı. Raporun hangi endekslerinde yer
alıyorsunuz?

Çocukların ve gençlerin eğitim sistemindeki aksaklıklardan
ve fırsat eşitsizliğinden etkilenmemesi için meslek edindirme
kursları düzenledik.

LÜTFÜ SAVAŞ: İnsani Gelişme Vakfı’nın Ekim 2022’de

Ekonomik kriz ve yanlış uygulanan sığınmacı politikaları
sebebiyle işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalan Hatay için
önemli bir protokol imzaladık, uluslararası havacılık servisi ve
eğitim firması Global Aviation Services Interior ile istihdam
projesi başlattık. İşverenlerle iş arayanları bir araya getirmeye,
kentimizin iş insanlarıyla gençleri buluşturmaya devam
edeceğiz.

yayımladığı “İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma:
Yerel Yönetimler 2021” büyükşehir/il raporunda, “Güvenli
Şehir” ve “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” endekslerinde ortalamanın
üzerindeyiz. “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” endeksinde ise,
orta sıralara yakın bir pozisyonda yer alıyoruz.

İnsani gelişme ve sürdürülebilir kalkınma
endekslerinin gelecek vizyonu ve amaçları
kapsamında yaptığınız çalışmalardan
bahseder misiniz?
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İNSANİ GELİŞME VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

LÜTFÜ
SAVAŞ
Hatay Büyükşehir
Belediye Başkanı

Göreve geldiğimiz günden bu yanda yaptığımız çalışmalarla
vatandaşların sağlıklı ve temiz içme suyuna ulaşmasını
sağladık. Dokuz arıtma tesisini kentimize kazandırdık.

LÜTFÜ SAVAŞ: Yerel yöneticiler, kentlerinin potansiyelini,
değerlerini iyi tanımalı ve kentlerini geleceğe taşımalı.
Dünya için küçük ama kentimiz için büyük adımlar atarken
sağlık, kültür, eğitim gibi alanlarda temkinli davranıyor,
gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız olduğunu asla
unutmuyoruz.
Sürdürülebilir kalkınma amaçları, acil bir müdahaleye
ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre, son yıllardaki
birbirinden farklı olumsuzluklar nedeniyle 2030 amaçlarına
ulaşmanın riskli olduğu belirtiliyor. Açlık, yetersiz beslenme,
pandemi nedeniyle 147 milyon çocuğun eğitimden kopması,
2.8 milyar insanın el yıkama imkânına bile sahip olmaması,
pandemi kaynaklı iş kayıpları ve tedarik zinciri sorunları, yerel
yönetimlere de büyük iş düştüğünü gösteriyor. Tablonun
bu denli karanlık olması elimizden hiçbir şey gelmeyeceği
anlamına gelmiyor. Bilimsel verilerle kentimiz özelindeki
verileri doğru okuyarak hizmetlerimize yön veriyoruz.
Kentimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı
sağlayacak, kentimizde yaşayan vatandaşların yaşam
kalitesini iyileştirecek projelerimizi hayata geçirmek için
var gücümüzle çalışıyoruz. Ekonomik kalkınmaya yönelik
yatırımlar yapıyoruz. EXPO 2021 Hatay, bu düşüncemizin bir
ürünü.
Belediye aracılığıyla hayata geçirilen ilk ve tek uluslararası
deniz yolcu taşımacılığını başlattık. Hatay’ın coğrafi
konumunu avantaja dönüştürdük, dünyayla bağını
güçlendirdik. Uluslararası yatırımların yanı sıra yerel ölçekte
de kalkınma projelerimizi ivedilikle hayata geçirdik. Ekmeğini
topraktan kazanan on binlerce vatandaşla sözleşmeli tarım
yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri hem ülke hem de dünya
pazarına taşıdık. Ayrıca topraklarımızın verimini artırmak ve
çoraklaşmasının önüne geçmek için organomineral gübreyi
ürettik, çiftçilere ucuz ve faydalı bir ürün sunduk.

Merkezî yönetimin bizi kaderimize teslim etmesine,
yakınımızda yaşanan savaşa ve dünyayı kasıp kavuran
pandemiye rağmen kaderimize razı olmadık. Geleceğimizi
düşünerek çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. İthal
tohumların değil, verimli ata tohumlarının toprakla
buluşmasına vesile olduk. Organik tarımı teşvik ettik, gelecek
nesillerin sağlığını güvence altına almaya çalıştık.
Türkiye’nin en büyük ikinci spor kompleksi olan tesisimizde
binlerce gence sağlıklı ve kaliteli yaşam alışkanlığı
kazandırıyoruz, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz.

Yerel düzeyde insani gelişme ve
sürdürülebilir kalkınma endekslerinin
göstergeleri bağlamında önümüzdeki
dönem için hedefleriniz nelerdir?
LÜTFÜ SAVAŞ: Her vatandaşın insanca bir yaşam sürmesi
hepimizin umurunda olmalı. Bu nedenle “İnsani Gelişme ve
Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel Yönetimler 2021” raporunda
payımıza düşen ne varsa imkânlarımız doğrultusunda
gerçekleştirmeye çalışacağız. İnsan odaklı hizmetlerimizi
sürdüreceğiz. Ortalamanın altında kaldığımız “Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği”, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”,
“Sürdürülebilir Çevre ve Enerji”, “Sanayi, Yenilikçilik ve
Altyapı”, “Nitelikli Eğitim”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik
Büyüme”, “Eşitsizliklerin Azaltılması” endeksleri kapsamında
neler yapabileceğimizi düşüneceğiz. İlk sıralarda yer aldığımız
“Sağlık ve Kaliteli Yaşam” ve “Güvenli Şehir” endekslerinde
çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz.

Raporda yer
aldığınız endekslerin
sonuçlarına göre
belediyenizde
geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi
gerektiğini
düşündüğünüz
unsurlar var
mı? Varsa, bu
doğrultuda hangi
çalışmaları yapmayı
planlıyorsunuz?
LÜTFÜ SAVAŞ: Rapordaki
göstergeleri bütünüyle
değerlendirdiğimizde,
kentimizin eksik kaldığı
noktalara daha fazla
odaklanmamız gerektiği
sonucunu çıkardık. Yerel
yönetimler gerek mevzuat
gerek imkânlarının sınırlı
olması nedeniyle rapordaki
göstergeleri büyük ölçüde
değiştirecek çalışmalar
yapamayabilir. Ancak bu,
elimizden gelenin daha
fazlasını yapmayacağımız
anlamına gelmez.
Bugüne kadar her alanda
imkânlarımızı zorlayarak
çalıştık, kentimizde yaşayan
vatandaşlara kaliteli bir
yaşam sunmak için çaba
harcadık. Önümüzdeki
süreçte de bu anlayışla
çalışmaya ve çözüm odaklı
yaklaşımlar geliştirmeye
devam edeceğiz.

SAYI 123 // KASIM // 2022

HAFTALIK BÜLTEN

“TEKİRDAĞ’IN İHTİYAÇLARI
DOĞRULTUSUNDA PROJELER
ÜRETİYORUZ”
İnsani Gelişme Vakfı, “İnsani Gelişme ve
Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel Yönetimler
2021” büyükşehir/il raporunu Ekim 2022’de
yayımladı. Raporun hangi endekslerinde yer
alıyorsunuz?
KADİR ALBAYRAK: “İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir
Kalkınma: Yerel Yönetimler 2021” büyükşehir/il raporunda,
“Eşitsizliklerin Azaltılması”, “Sürdürülebilir Şehirler ve
Topluluklar”, “Sürdürülebilir Çevre ve Enerji”, “Güvenli Şehir”,
“İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, “Nitelikli Eğitim”,
“Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” ve
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” endekslerinde yer alıyoruz.

İnsani gelişme ve sürdürülebilir kalkınma
endekslerinin gelecek vizyonu ve amaçları
kapsamında yaptığınız çalışmalardan
bahseder misiniz?
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İNSANİ GELİŞME VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

KADİR
ALBAYRAK
Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanı

Belediyemizin zabıta ekipleri aracılığıyla gıda ve yemek
sektöründe faaliyet gösteren işyerlerini düzenli olarak
denetliyoruz. Belediyemiz bünyesindeki Malkara Çavuşköy Et
Kombinası ve mezbahalar, İSO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemi’ne uygun olarak hizmet veriyor. Hal hizmetlerinin
sağlıklı ve hijyenik koşullarda yürütülmesi amacıyla
Süleymanpaşa Sebze Meyve Toptancı Hali’yle Süleymanpaşa
Su Ürünleri Hali’ni esnafın hizmetine sunduk. Çölyak
hastalarına glutensiz gıda yardımında bulunuyoruz. Sivrisinek
başta olmak üzere halk sağlığını tehdit eden zararlılarla
mücadele ediyor, jit alanlarında vektörel ilaçlama faaliyetleri
yürütüyoruz. Pandemi sürecinde hastalığın yayılmasını
önlemeye ve ihtiyaç sahipleri vatandaşların ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik etkin çalışmalar yürüttük. Vatandaşların
yaşam kalitesini yükseltecek, kent yaşamına değer katacak
projeleri hayata geçirdik.

KADİR ALBAYRAK: Göreve başladığımızda kentimizin güçlü
ve zayıf yönlerini belirledik, sorunları çözmek ve ihtiyaçları
karşılamak amacıyla eylem planı oluşturduk. Tekirdağ’ın
daha yaşanabilir bir kent olması için beş temel vizyon
(sanayi, tarım ve hayvancılık, lojistik, turizm ve üniversite)
oluşturduk. Tekirdağ, güçlü ekonomisiyle, istihdam
olanaklarıyla gelişen ve büyüyen bir kent. “İnsani Gelişme ve
Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel Yönetimler 2021” raporunda,
Tekirdağ’ın insani gelişme düzeyini olumlu etkileyen alt
bileşenin “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” olduğu belirtilmiştir.
Doğru bir tespitte bulunulduğu kanaatindeyiz. Yenilikçi bir
anlayışla kente değer katan projeler ürettiğimiz, altyapıya
ilişkin çalışmalara önemli yatırımlar yaptığımızı belirtmek
isterim. Raporda, Tekirdağ’ın büyükşehirler ortalamasına
yakın değerler aldığı bileşenlerin “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”,
“Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik
Büyüme”, “Güvenli Şehir” belirtilmiştir.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” endeksini kapsayan birçok
sosyal projeyi hayata geçirdik. Kadını ve aile kurumunu
güçlendirmek amacıyla Çerkezköy, Çorlu ve Süleymanpaşa
ilçelerinde Kadın Danışma Merkezleri’ni hizmete sunduk.
Kadınların çalışma hayatına katılmasına imkân tanımak
amacıyla belediyemizin meslek edindirme kursları
bünyesinde mesleki beceri ve yetkinlik kazandırmaya yönelik
eğitimler veriyoruz. Kadın çiftçilere destek oluyoruz, her yıl
Dünya Kadın Çiftçiler Şenliği düzenliyoruz.
“Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” endeksi kapsamında yaptığımız
çalışmalar şunlardır: İki adet hasta nakil ambulansıyla
vatandaşlara hizmet veriyoruz. Engelli vatandaşların Trakya
Bölgesi’ndeki sağlık kuruluşlarına ulaşımını sağlıyoruz.
Yeni nesile sütü sevdirmek ve bu sayede sağlıklı beslenme
alışkanlığı kazandırmak amacıyla “Süt Şenliği” düzenliyoruz.
Vatandaşlara temel ilkyardım eğitimleri veriyor, şeker/
tansiyon ölçümü ve kanser taraması yapıyoruz. Madde
bağımlılığının önüne geçmek amacıyla eğitim faaliyetleri
gerçekleştiriyoruz.

“Kaliteli Yaşam” endeksinde değerlendirdiğimiz önemli
konulardan biri, şehiriçi ulaşımdır. Yol yapım, kavşak
düzenleme, üst geçit ve bisiklet yolu yapımı gibi
çalışmalarımızla kaliteli ve güvenli ulaşımı hedefledik. Çorlu
ve Süleymanpaşa ilçelerinde toplu ulaşım hizmetini modern,
klimalı ve engelsiz araçlarla gerçekleştiriyoruz. Tekirdağ
Toplu Ulaşım Sistemi’ne (TETUS) dahil ettiğimiz özel otobüs
ve minibüslerin de kaliteli toplu ulaşım hizmeti standardına
yükseltilmesini sağladık. Öte yandan, sahil düzenleme
çalışmaları yaptık, kentimize parklar ve mesire alanları
kazandırdık. Sağlıklı ve kaliteli yaşamın temel unsurlarından
biri olan spor alanında da yatırımlar yaptık, kapalı spor
salonları, halı sahalar ve yarı olimpik yüzme havuzu açtık.

“İnsana Yakışır İş ve
Ekonomik Büyüme”
endeksi dahilinde
ekonomik kalkınmayı,
tarım ve hayvancılığı
destekledik. Tarımsal
altyapıyı güçlendiriyor, tarım
ürünlerinin çeşitliliğini,
verimliliğini ve kârlılığını
artırıyoruz. Meslek odalarıyla
işbirliği yapıyoruz, Tekirdağ
Ticaret ve Sanayi Odası’yla
ortaklaşa yürüttüğümüz
çalışmalarla kentimizi
yurtdışında tanıtıyoruz. 2018
yılında kentimizdeki sanayi
kuruluşlarının yer aldığı
bilgileri derledik, “Tekirdağ
Sanayi Envanteri” adı altında
kitaplaştırdık. Tekirdağ
turizmini geliştirmeye
yönelik çalışmalar yaptık.

HAFTALIK BÜLTEN
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Yerel düzeyde
insani gelişme
ve sürdürülebilir
kalkınma
endekslerinin
göstergeleri
bağlamında
önümüzdeki dönem
için hedefleriniz
nelerdir?
KADİR ALBAYRAK:

Kentimize yurtiçinden ve yurtdışından daha fazla turist
gelmesi amacıyla tanıtım faaliyetleri yürütüyor, kültür
varlıklarını restore ederek turizme kazandırıyor, turistleri
bilgilendirmeye yönelik tanıtım materyalleri hazırlıyor ve
kırsal mahalleleri turizme açıyoruz.
“Güvenli Şehir” endeksinin kapsamına giren çalışmalarımızla
vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefledik.
Yangınlara ve doğal afetlere etkin şekilde müdahale etmek
amacıyla belediyemizin itfaiyesini modernleştirdik. Ayrıca
gönüllü itfaiyecilik uygulamasını hayata geçirdik. Tekirdağ’ın
deprem kenti olduğu gerçeğinden hareketle doğal afetlere
yönelik faaliyetler yürütüyoruz, eğitimler veriyoruz.
“Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”, “Sürdürülebilir Çevre
ve Enerji”, “Nitelikli Eğitim” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması”
endeksleri, Tekirdağ’ın insani gelişme düzeyini negatif açıdan
etkileyen bileşenler olarak tanımlanmıştır.
“Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” endeksi kapsamındaki
hizmetlerimiz, altyapı, üstyapı, ulaşım, yeşil alanlar ve sosyal
belediyecilik projeleridir. Yeni yerleşim alanlarına hızlı bir
şekilde hizmet götürerek kentsel büyümeye yön veriyoruz.
“Sürdürülebilir Çevre ve Enerji” endeksi de etkin şekilde
çalışma yürüttüğümüz bir alan. Hızlı nüfus artışı ve plansız
sanayileşme, çevre kirliliğini de beraberinde getiriyor, enerji
kaynaklarına duyulan ihtiyaç artıyor. Denizlerde evsel atık
sulardan kaynaklanan kirliliğin önüne geçmek amacıyla
Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’yle
Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni
faaliyete geçtik. Hâlihazırda faaliyette olan diğer atık su
arıtma tesislerini modernize ettik, büyüktük ve kapasitelerini
artırdık. Tekirdağ genelinde vahşi depolama faaliyetlerine
son verdik, Entegre Evsel Katı Atık Sistemi’ni uygulamaya
geçirdik. Böylece çevre kirliliğinin önüne geçtik ve çöplerden
elektrik enerjisi üretmeye başladık.

“Nitelikli Eğitim” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” endeksi, en
fazla yatırım yaptığımız alanlar arasındadır. Yoğun göç ve
hızlı nüfus artışı nedeniyle kentimizdeki okullar yetersiz kaldı,
yeni okullara ihtiyaç duyuldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
yeterli bütçesi olmadığı için bahisle okul yapılması istemiyle
belediyemizden talepte bulunulması üzerine belediye
meclisimizin oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda “11
İlçeye 11 Okul” projesini hayata geçirdik. Üniversite öğrenimi
görmek için Tekirdağ’a gelen öğrencilere barınma imkânı
sunduk. Pandemi sürecinde dar gelirli ailelerinin çocuklarının
EBA destek ünitelerimizde uzaktan eğitimden yararlanmasını
sağladık.

Önümüzdeki süreçte,
dünyadaki ve ülkemizdeki
güncel uygulamaları
yakından takip etmeyi,
hizmetlerimizi iyileştirmeyi,
deneyimlerimizi yüksek
kalite standartlarına
dönüştürmeyi, kentimizin
tüm sorunlarını çözmeyi,
vatandaşların yaşamaktan
mutluluk duyduğu bir
kent olmayı hedefliyoruz.
Devam eden projelerimizi
en kısa sürede tamamlamak
istiyoruz. Daha yaşanabilir
bir kent, temiz bir çevre,
üretimle güçlenen ekonomi,
verimli tarımsal üretim ve
gelişmiş turizm hedefiyle
çalışmaya devam edeceğiz.

Raporda yer
aldığınız endekslerin
sonuçlarına göre
belediyenizde
geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi
gerektiğini
düşündüğünüz
unsurlar var
mı? Varsa, bu
doğrultuda hangi
çalışmaları yapmayı
planlıyorsunuz?
KADİR ALBAYRAK:
Rapordaki endeks
sonuçlarına göre,
görevlerimizi ve
sorumluluklarımızı yerine
getirmenin yanı sıra
eğitim başta olmak üzere
birçok alanda çalışmalar
yaptığımız görülüyor.
Önümüzdeki süreçte de
kentimizin sorunlarını
çözmeye ve ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik
projeler geliştirmeye devam
edeceğiz. Bu noktada devlet
yatırımlarının önemine
dikkat çekmek istiyorum.
Tekirdağ, en fazla vergi
veren kentler sıralamasında
ilk onda yer aldığı hâlde
kişi başına düşen devlet
yatırımları sıralamasında
son sıralarda bulunuyor.
Devlet yatırımlarının
yetersizliği, belediyemize
daha fazla sorumluluk
yüklüyor. Bayındırlık,
ulaşım, eğitim, sağlık, spor,
kültür, sosyal hizmetler,
tarım ve hayvancılık gibi
alanlarda ilgili bakanlıkların
Tekirdağ’a daha fazla bütçe
ayırması ve yatırım yapması
gerekiyor.

HAFTALIK BÜLTEN
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“SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN
SORUNLARI ÇÖZMEYE
ODAKLANIYORUZ”
İnsani Gelişme Vakfı, “İnsani Gelişme ve
Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel Yönetimler
2021” büyükşehir/il raporunu Ekim 2022’de
yayımladı. Raporun hangi endekslerinde yer
alıyorsunuz?

Yerel düzeyde insani gelişme ve
sürdürülebilir kalkınma endekslerinin
göstergeleri bağlamında önümüzdeki
dönem için hedefleriniz nelerdir?

ÜLGÜR GÖKHAN: Ülkelerin gelişmişlik düzeyini

başlıkta yapılan çalışma kapsamında yerel ihtiyaçlar ve
beklentiler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, yoksulluğun
ve yoksunluğun azaltıldığı, dezavantajlı gruptaki kentlilerin
dayanıklılığının artırıldığı, eşitsizliklerin azaltıldığı sosyal
politikalar ön plana çıkacaktır. Katılımcı, etkili, hesap verebilir
ve şeffaf yönetim ilkelerimizin devamlılığını sağlayacağız,
kentsel barışı sürdürülebilir kılacağız. Okul öncesi eğitim
imkânlarını, engelli vatandaşlara ve kırılgan grupta yer alan
çocuklara, gençlere mali ve lojistik desteğimizi artıracağız.
Halk sağlığını yakından ilgilendiren çevre çalışmalarını
önceliklendireceğiz. Özellikle içme ve kullanma suyu
kaynaklarının oluşturulması, mevcut kaynakların etkisinin
artırılması amacıyla çalışmalar yapacağız, atık su yönetiminde
teknik altyapı çalışmalarını sürdüreceğiz. Deniz temizliğine
ve korunmasına yönelik çalışmaları yaygınlaştıracağız.

değerlendirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) tarafından 30 yıldan fazla zamandır
yayımlanan İnsani Gelişme Raporu’nda kullanılan İnsani
Gelişme Endeksi, ülkemizde altı yıldır İNGEV tarafından
yürütülüyor. 2021 raporuna büyükşehir belediyelerinin
yanı sıra il belediyeleri dahil edilmiş, dokuz ana endekste
519 gösterge üzerinden değerlendirme yapılmış. Endeks
çalışmasında kentimiz, ana endeks sıralamasında 51 il
belediyesi arasında ilk sırada yer almıştır. Çanakkale’yi,
Edirne, Isparta, Yalova, Sivas izlemektedir. Alt bileşenlerden
“Sürdürülebilir Çevre ve Enerji” ile “İnsana Yakışır İş ve
Ekonomik Büyüme” kategorilerinde de Çanakkale yine birinci
sırada yer almıştır.

İnsani gelişme ve sürdürülebilir kalkınma
endekslerinin gelecek vizyonu ve amaçları
kapsamında yaptığınız çalışmalardan
bahseder misiniz?
ÜLGÜR GÖKHAN: Son yıllarda insanlığı, hatta tüm canlıların
yaşamını doğrudan etkileyen ve gelecek için oluşturulan
hedefleri değiştirme zorunluluğu doğuran gelişmeler, bu
gelişmeler kapsamında değişim yaşıyoruz. Bilim ve teknoloji,
birçok alanda insanların yaşam kalitesini yükseltecek, yaşam
süresini uzatacak pozitif etkiler yaratıyor. Öte yandan, su ve
iklim krizi nedeniyle kaynaklarımızı teker teker kaybediyoruz.
Bu değişim süreci, kişileri, toplumları ve kurumları yeni bir
döneme taşıyor, tek bir çatı altında topluyor. Sürdürülebilir
bir yaşam için küresel sorunları çözmeye odaklandık. İnsan
yaşamı ve çevre, temel vizyon ilkelerimiz oldu. Sürdürülebilir
kalkınma amaçlarının ve endeksin bir bütün olarak ele
alınması, bu ortak çabanın ölçülüp izlenmesi ve farkındalığın
oluşması açısından önemli bir adım oldu. Bu nedenle 20202024 stratejik planımızda yer alan öncelikli alanlarımızı,
yerel ihtiyaçları esas kabul ederek kalkınma amaçlarıyla bir
bütün olarak ele aldık. Kente ve kentlilere ait kaynakların
kullanımını, kentte yaşayanların hayat kalitesini olumlu
yönde etkileyecek, eşitsizlikleri ortadan kaldıracak, yoksulluğu
ve yoksunluğu giderecek şekilde önceliklendirdik, çevre
yatırımlarına öncelik verdik. İnsanlık onurunu koruyacak,
refahı artıracak sosyal destek programlarını yaygınlaştırdık.
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ÜLGÜR
GÖKHAN
Çanakkale
Belediye Başkanı

ÜLGÜR GÖKHAN: 519 endeks göstergesiyle dokuz ana

Raporda yer
aldığınız endekslerin
sonuçlarına göre
belediyenizde
geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi
gerektiğini
düşündüğünüz
unsurlar var
mı? Varsa, bu
doğrultuda hangi
çalışmaları yapmayı
planlıyorsunuz?
ÜLGÜR GÖKHAN:
Raporda yer alan endeksler,
yerel yönetimlerin yanı
sıra merkezî yönetimin
birimleri tarafından
yürütülen hizmetlerin
etkinliğini ve etkisini de
değerlendiriyor. Her ne
kadar yerel yönetimler ana
lokomotif olarak görülse
de, güvenlik, eğitim, sağlık,
sanayi vb. başlıklarda
belediyeler yardımcı ve
destekleyici rollere sahiptir.
Raporun genelinde kentimiz
adına özellikle bu alanlar
geliştirilmeye açık alanlar
olarak karşımıza çıkıyor.
Bu nedenle çok aktörlü ve
eşitlikçi katılım anlayışıyla
kentsel öncelikleri yeniden
değerlendireceğiz.

HAFTALIK BÜLTEN

SAYI 123 // KASIM // 2022

“BURDUR’U GELİŞTİRECEK
ÇALIŞMALARA ÖNCELİK VERİYORUZ”
İnsani Gelişme Vakfı, “İnsani Gelişme ve
Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel Yönetimler
2021” büyükşehir/il raporunu Ekim 2022’de
yayımladı. Raporun hangi endekslerinde yer
alıyorsunuz?
ALİ ORKUN ERCENGİZ: İnsani Gelişme Vakfı, “İnsani
Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel Yönetimler 2021”
büyükşehir/il raporunda yer aldığımız endeksler:
• “İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma”, (20. sıra, 49.76)
• “Eşitsizliklerin Azaltılması”, (33. sıra, 44.13)
• “Güvenli Şehir”, (27. sıra, 78.46)
• “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, (11. sıra, 44.76)
• “Nitelikli Eğitim”, (5. sıra, 61.87)
• “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, (46. sıra, 48.44)
• “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, (32. sıra, 32.13)
• “Sürdürülebilir Çevre ve Enerji”, (31. sıra, 41.14)

“Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” endeksi doğrultusunda
belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde düzenli
olarak asfalt çalışmaları yapıyoruz.
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ALİ ORKUN
ERCENGİZ
Burdur
Belediye Başkanı

“Sürdürülebilir Çevre ve Enerji” endeksi kapsamında Çevre
Dostu Kent Projesi’yle Sultanderesi Hizmet Kampüsü’nün
çatısına kurduğumuz güneş enerjisi santraliyle kendi
enerjimizi üretiyoruz. Bu konuda diğer belediyelere örnek
oluyoruz. Yaklaşık 135 milyon TL’lik yatırımla 2022 yılında
kentimize “İleri Biyolojik Artıma Tesisi” kazandırdık.
“Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” endeksi doğrultusunda
geçmişten günümüze ulaşan yapıları gelecek nesillere
aktarmak amacıyla tarihî binaları restore ediyoruz (Su ve
Sanayi Müzesi’ne dönüştürülen Gümüş Ali Bey Değirmeni,
Kent Belleği Müzesi olarak hazırlanan Piribaşlar Evi).
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” endeksi dahilinde Sabancı Vakfı
Hibe Programı’yla desteklenen, Avrupa Yerel Demokrasi
Ajansı (ALDA) tarafından yürütülen “Yerel Yönetimlerde
Kadınları Güçlendiriyoruz” adlı projede pilot belediye seçildik,
31 kadına ve 9 meclis üyesine eğitim verdik.

• “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”, (29. sıra, 48.06)
• “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, (31. sıra, 49.14)
“Nitelikli Eğitim”, Burdur’un en yüksek endeks skoruna
sahip olduğu alandır. Burdur’un insani gelişme alt
bileşenleri açısından ortalama üstünde kalan endeks
skorları, “Sürdürülebilir Çevre ve Enerji”, “İnsana Yakışır İş
ve Ekonomik Büyüme”dir. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”,
“Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”, “Sanayi, Yenilikçilik ve
Altyapı”, “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, “Eşitsizliklerin Azaltılması”,
insani gelişme düzeyini azaltan faktörler arasındadır.

Yerel düzeyde insani gelişme ve
sürdürülebilir kalkınma endekslerinin
göstergeleri bağlamında önümüzdeki
dönem için hedefleriniz nelerdir?
ALİ ORKUN ERCENGİZ: 2023 yılında iki kreşin yapımını

İnsani gelişme ve sürdürülebilir kalkınma
endekslerinin gelecek vizyonu ve amaçları
kapsamında yaptığınız çalışmalardan
bahseder misiniz?
ALİ ORKUN ERCENGİZ: “Eşitsizliklerin Azaltılması” endeksi
kapsamında kadın kooperatifleri kurulmasına öncülük
yapıyoruz, kadınlar için kurduğumuz dokuma atölyeleriyle
kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmasına katkıda
bulunuyoruz.
“Güvenli Şehir” endeksi dahilinde kentimizdeki parkların
güvenlik kameralarıyla izlenmesini sağlıyoruz, vatandaşlar ve
çocuklar için güvenliği sağlıyoruz.
“İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” endeksi
doğrultusunda belediyemizin 750’ye yakın işçiyle kentimizde
önemli bir istihdam kaynağıyız. Yeni hizmet alanları açmaya
devam ediyoruz.
“Nitelikli Eğitim” endeksi kapsamında her yıl 1. sınıfa başlayan
öğrencilere kırtasiye seti desteğinde bulunuyoruz. Üniversite
öğrencilerine çorba ikramı yapıyoruz, ders çalışma ortamları
oluşturuyoruz. Belediyemize ait olan beş adet körüklü
otobüsle öğrencilere hizmet veriyoruz. Bir defaya mahsus
olmak üzere öğrencilere 250 TL ulaşım desteği sağlıyoruz.
“Sağlık ve Kaliteli Yaşam” endeksi dahilinde 70 kişi kapasiteli
huzurevinde yaşlılara konforlu ve hijyenik bir ortamda
barınma imkânı sunuyoruz. Sağlıklı bir çevre oluşturmak
ve hava kirliliğini önlemek amacıyla belediyemizin İklim
Değişikliği Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından işyerleri düzenli
olarak denetleniyor. Kentimizde konser, tiyatro vb. etkinlikler
düzenleyerek vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye
çalışıyoruz.

tamamlayacağız, engelli gündüz bakımevi ve içme suyu
arıtma tesisi açacağız. “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” endeksi
kapsamında kentimizin içme suyu sistemini ve kanalizasyon
hattını yenilemeyi planlıyoruz. “Çevre ve Enerji” endeksi
dahilinde, 2022 yılında hizmete giren ileri biyolojik arıtma
tesisinin çatısına güneş enerjisi sistemi kuracağız, Çevre
Dostu Kent Projesi doğrultusunda bir adım daha atacağız.

Raporda yer
aldığınız endekslerin
sonuçlarına göre
belediyenizde
geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi
gerektiğini
düşündüğünüz
unsurlar var
mı? Varsa, bu
doğrultuda hangi
çalışmaları yapmayı
planlıyorsunuz?
ALİ ORKUN ERCENGİZ:
İller Bankası tarafından
belediyemize kredi
imkânı sağlanması ve
kentimizin altyapı açısından
güçlendirilmesi gerektiğini
düşünüyoruz.

HAFTALIK BÜLTEN
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“İNSANİ GELİŞME VİZYONUNU ÖN
PLANDA TUTUYORUZ”
İnsani Gelişme Vakfı, “İnsani Gelişme ve
Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel Yönetimler
2021” büyükşehir/il raporunu Ekim 2022’de
yayımladı. Raporun hangi endekslerinde yer
alıyorsunuz?
SELAHATTİN EKİCİOĞLU: “İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir
Kalkınma: Yerel Yönetimler 2021” büyükşehir/il raporunda,
“İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma” ana endeksiyle
“Eşitsizliklerin Azaltılması”, “Güvenli Şehir”, “İnsana Yakışır İş
ve Ekonomik Büyüme”, “Nitelikli Eğitim”, “Sağlık ve Kaliteli
Yaşam”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Sürdürülebilir
Çevre ve Enerji”, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” ve
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” endekslerinin göstergelerinde
yer alıyoruz.

İnsani gelişme ve sürdürülebilir kalkınma
endekslerinin gelecek vizyonu ve amaçları
kapsamında yaptığınız çalışmalardan
bahseder misiniz?

Raporda yer aldığınız endekslerin
sonuçlarına göre belediyenizde
geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini
düşündüğünüz unsurlar var mı? Varsa,
bu doğrultuda hangi çalışmaları yapmayı
planlıyorsunuz?

Merkezî yönetimin ve yerel yönetimlerin, insani gelişme
vizyonunu ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını
benimsemesi, bu süreci önemsemesi, buna uygun projeleri
hayata geçirmesi, toplumsal gelişmenin de bir parçası.

SELAHATTİN EKİCİOĞLU: Çalışmadaki genel endekse
bakıldığında ortalama bir değere sahip olan Kırşehir, “Güvenli
Şehir” endeksinde başarılı bir performansla ikinci sırada yer
alıyor. “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” endeksindeki
kentler arasında ortalamanın üstünde, “Nitelikli Eğitim”
endeksinde ise, ortalamaya yakın bir konumda bulunuyor.
Hedefimiz, kentimizin başarı grafiğini yükseltmek. Ortalama
ve ortalamaya yakın endekslerle ilgili de yapılan çalışmalar
ışığında ortak aklı önemseyen, katılımcı ve sürdürülebilir
projeleri hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

SELAHATTİN
EKİCİOĞLU
Kırşehir
Belediye Başkanı

ortalamanın altında kalan endeks sonuçları kapsamında
projeler ve uygulama çalışmaları yapmayı, mevcut projeleri de
güçlendirmeyi amaçlıyoruz. “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik
Büyüme” endeksinde istihdam yaratan, yerel kültürü teşvik
eden sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için politikalar
oluşturmayı ve bu politikaları uygulamayı hedefliyoruz.
Lavanta bahçesi, yöresel ürünler sergi ve satış yeri vb.
alanlarla turizme katkıda bulunacağız.

ve yapacağımız çalışmalarda, kimi zaman muhtarları da
işin içine katarak, yüz yüze görüşmeler yapıyoruz, anketler
hazırlıyoruz, kentimizin tüm bileşenleriyle fikir alışverişinde
bulunuyoruz, vatandaşların karar alma süreçlerine katılmasını
sağlıyoruz. İnsan odaklı projelerin hayata geçirilmesi,
yapılacak çalışmaların sahiplenilmesi için bu yöntemi
önemsiyoruz.

Yerel düzeyde insani gelişme ve
sürdürülebilir kalkınma endekslerinin
göstergeleri bağlamında önümüzdeki
dönem için hedefleriniz nelerdir?

İNSANİ GELİŞME VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

SELAHATTİN EKİCİOĞLU: Kırşehir’in il bazında

SELAHATTİN EKİCİOĞLU: Kentimizle ilgili yaptığımız

Özetle, insani gelişmenin ve sürdürülebilir kalkınmanın önem
kazanması, bu doğrultuda yapılan çalışmaların sahiplenilmesi
için vatandaşların bilgilendirilmesi ve karar alma süreçlerine
dahil edilmesi gerekiyor.
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İnsani gelişme için “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” endeksi en temel
alt bileşenlerdendir. Her yaştan vatandaşın sağlıklı ve kaliteli
bir yaşam sürmesi için spor alanlarının sayısının artırılması,
çevre temizliğinin geliştirilmesi amacıyla belli aralıklarla
kampanyalar düzenliyoruz ve farkındalık eylemleri yapıyoruz.
“Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı Bileşeni” endeksi kapsamında,
merkezî yönetimin sorumluluğunda olmasına rağmen
bölgesel ve sınırlararası altyapıyı kapsayan kaliteli, güvenilir,
sürdürülebilir, dayanıklı altyapıların oluşturulması için
işbirliğini önemsiyoruz. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” endeksi
dahilindeki süreç ülkemiz açısından da oldukça önemli.

Yaptığımız çalışmalarda
ve hayata geçirdiğimiz
projelerde dezavantajlı
gruplar başta olmak
üzere kadınları ve kız
çocuklarını ön planda
tutuyoruz, olumsuzlukların
ortadan kaldırılmasını,
kadınların kamusal
alanlarla diğer alanlara
katılımının sağlanmasını ve
güvence altına alınmasını
önemsiyoruz. Belediyemizin
halk otobüslerinde altı
kadın şoför çalışıyor ve
rol model oluşturuyor.
Kadınların siyasi, ekonomik
ve sosyal hayatta karar alma
süreçlerine katılmasına,
kadınlara eşit fırsatlar
tanınmasına önem veriyoruz.
“Kadın Emek Pazarı” kurduk,
kadınların ekonomik
özgürlüğünü kazanması için
her konuda onlara destek
oluyoruz.
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“ENDEKS SONUÇLARINI
ÖNEMSİYORUZ”
İnsani Gelişme Vakfı, “İnsani Gelişme ve
Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel Yönetimler
2021” büyükşehir/il raporunu Ekim 2022’de
yayımladı. Raporun hangi endekslerinde yer
alıyorsunuz?

Yerel düzeyde insani gelişme ve
sürdürülebilir kalkınma endekslerinin
göstergeleri bağlamında önümüzdeki
dönem için hedefleriniz nelerdir?

MELEK MIZRAK SUBAŞI: Ekim 2022’de yayımlanan “İnsani

altında kaldığımız endeks skorlarını iller bazında
ortalamanın üstüne çıkarmak, ortalamanın üstünde
seyrettiğimiz endeks skorlarını da korumak ve yükseltmek.
Çalışmalarımızı bu hedefler doğrultusunda yürütmeyi ve
nokta atışı yapmayı planlıyoruz. Örneğin, sürdürülebilir
çevre ve enerji endeksinde iller bazında ortalamanın
altında kalmamızın nedeni, bir altyapı projemizin devam
etmesi. Doğayı ve çevreyi korumayı amaçlayan projemizi
bu yıl tamamladığımızda kentimizin suyu %99.9 oranında
temizlenecek ve geri dönüştürülecek. Ortalamanın altında
kaldığımız eğitim endeksi kapsamında kentimizde yeni
ve nitelikli eğitim kurumları açmayı hedefliyoruz. Ayrıca
öğrencilere ulaşabilmek ve yardımcı olabilmek amacıyla
hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerini
geliştirmeyi, daha fazla sayıda öğrenciye ulaşmayı
amaçlıyoruz.

Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel Yönetimler 2021”
raporundaki tüm endekslerde yer alıyoruz. Endekslerde
ortalamanın üzerinde olduğumuz ya da ortalamanın altında
seyrettiğimiz bazı göstergeler var. Örneğin, iller bazında
“Güvenli Şehir” endeksinde 87.05 endeks skoruyla ilk üç
kent arasındayız. “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Sağlık ve
Kaliteli Yaşam” endekslerinde de insani gelişmeyi pozitif
yönde etkileyen değerlere sahip olduğumuzu görebiliyoruz.
Ancak “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”, “Sürdürülebilir
Çevre ve Enerji”, “Nitelikli Eğitim”, “Eşitsizliklerin Azaltılması”
endekslerinde ortalamanın altında kalıyoruz. Göstergelerin
ve endeks skorlarının yapacağımız çalışmalar için önemli
olduğunu düşünüyoruz.

İnsani gelişme ve sürdürülebilir kalkınma
endekslerinin gelecek vizyonu ve amaçları
kapsamında yaptığınız çalışmalardan
bahseder misiniz?
MELEK MIZRAK SUBAŞI: İnsani gelişme ve sürdürülebilir
kalkınma endeksleri kapsamında planlarımıza özen
gösteriyoruz. Belediyemizin Sosyal Destek Müdürlüğü’nün
projeleriyle vatandaşlar arasındaki ekonomik eşitsizliği
ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Hayırsever vatandaşlarla
ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü oluyoruz. Eğitim
alanındaki çalışmalarımıza da önem veriyoruz. Mahalle
bazında çocuklara yönelik açtığımız sosyal tesisler sayesinde
kreş çağındaki çocukların nitelikli ve kaliteli eğitim almasını
sağlıyoruz, onları okul hayatına hazırlıyoruz. Sağlık ve
kaliteli yaşam endeksi dahilinde mahallelerde spor salonları
açıyoruz, vatandaşların ücretsiz spor yapmasını sağlıyoruz.
Sürdürülebilir şehir ve topluluklar endeksi doğrultusunda
özel mola merkezlerinde 5-15 yaş arasındaki dezavantajlı
çocuklara hizmet veriyoruz. Altyapı projemizle atık suyun
doğrudan doğaya aktarılmasını önlüyoruz.
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İNSANİ GELİŞME VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

MELEK
MIZRAK SUBAŞI
Bilecik
Belediye Başkanı

MELEK MIZRAK SUBAŞI: Öncelikli hedefimiz, ortalamanın

Raporda yer
aldığınız endekslerin
sonuçlarına göre
belediyenizde
geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi
gerektiğini
düşündüğünüz
unsurlar var
mı? Varsa, bu
doğrultuda hangi
çalışmaları yapmayı
planlıyorsunuz?
MELEK MIZRAK SUBAŞI:
“İnsani Gelişme ve
Sürdürülebilir Kalkınma:
Yerel Yönetimler 2021”
raporunda yer alan endeksler
aslında yerel yönetimlerden
ziyade kentin tüm
paydaşlarını ilgilendiriyor. Bu
nedenle özel sektörden kamu
kurum ve kuruluşlarına kadar
kentin her paydaşıyla işbirliği
yapmaya özen gösteriyoruz.
İşbirliği süreçlerinde iletişim
ve koordinasyon problemi
yaşanabiliyor. Bu konuda
güçlendirme çalışmalarına
başlamıştık. Daha fazla
işbirliğinin Bilecik açısından
önemini gayet iyi biliyoruz.
Kent bazında yaptığımız
çalışmalara kentin tüm
paydaşlarını dahil etmek
ve iletişim-koordinasyon
problemini ortadan
kaldırmak için personelimize
eğitimler veriyoruz.
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“SİNOP’UN GELECEĞİ İÇİN
ÇALIŞIYORUZ”
İnsani Gelişme Vakfı, “İnsani Gelişme ve
Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel Yönetimler
2021” büyükşehir/il raporunu Ekim 2022’de
yayımladı. Raporun hangi endekslerinde yer
alıyorsunuz?
BARIŞ AYHAN: “İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir

Yıllık 3.2 milyon metreküplük metan gazının da doğaya
salımı engellenecek. Depolama ve bertaraf işlemleri mali
yükümlülük getirmeyeceği gibi, tesiste üretilen elektrik
enerjisinin satışından pay alarak gelir elde edilecek. Çöp
sahasından gazın çekilmesiyle birlikte biyolojik çürüme
hızlanacak, çöp döküm sahasının ömrü uzayacak. Yaklaşık
10 yılda dolması planlanan alanın ömrünün 14 yıla kadar
uzayacağı öngörülüyor.
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İNSANİ GELİŞME VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

BARIŞ
AYHAN
Sinop
Belediye Başkanı

Kalkınma: Yerel Yönetimler 2021” raporuna göre il belediyesi
kategorisindeyiz. Alt endekslere ait verilere baktığımızda,
kentimizin çoğunlukla ortalama ve ortalamanın üzerinde
sonuçlar elde ettiğini görüyoruz. Kısmen ortalamanın
altında değerlere de sahibiz. Fakat alt endekslerde kentimizle
bağdaşmayan birkaç değer gözümüze çarpıyor. Yapılan
araştırmalara göre, kadınların kendilerini en güçlü hissettiği
kentlerin başında Sinop geliyor. Kadınların iş hayatına
katılımının oldukça yüksek olduğu kentimizde, rapora göre
ortalamanın altında kaldığımız “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği”
endeks değerinin ortalamanın üzerinde olmasını beklerdik.
Sinop, TÜİK verilerine göre üst üste “En Mutlu İl” seçildi. Bu
bağlamda “Güvenli Şehir” endeksinde de ortalama değerin
üzerinde olmamız gerekiyor. Diğer illerle kıyaslandığında
hırsızlık vakalarının bile en az yaşandığı kentlerden biriyiz,
Sinop’ta insanlar kendilerini güvende hissediyor.

Yerel düzeyde insani gelişme ve
sürdürülebilir kalkınma endekslerinin
göstergeleri bağlamında önümüzdeki
dönem için hedefleriniz nelerdir?
BARIŞ AYHAN: Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin önemli
limanlarından biri olan, üç tarafı denizle çevrili kentimizde,
Sinop Valiliği, KUZKA, TSO ve AB işbirliğiyle aynı anda
3.000 ton işlenmiş balığın muhafaza edilebileceği balık
işleme ve paketleme tesisini kuracağız. Bu sayede hem
Sinoplu vatandaşlara istihdam sağlayacağız hem de Sinop’ta
balıkçılığa katma değer kazandıracağız. Kooperatifleşmeyi
kent geneline yaymayı, üreten ve büyüyen bir kent olmayı
hedefliyoruz.

İnsani gelişme ve sürdürülebilir kalkınma
endekslerinin gelecek vizyonu ve amaçları
kapsamında yaptığınız çalışmalardan
bahseder misiniz?
BARIŞ AYHAN: Göreve geldiğimiz günden bu yana
hedeflerimizi yeni nesil sosyal demokrat belediyecilik
anlayışı doğrultusunda güncelliyoruz. Amacımız, barışın
hâkim olduğu, kendi kendine yeten bir kent yaratmak. Sivil
toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının, muhtarların,
yerel yöneticilerin ve vatandaşların yönetime katılmasını
önemsiyoruz. Sinop’ta sosyal yaşamın dinamiklerini
korumak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Sinop’un emekçi
kadınlarıyla birlikte Sınırlı Sorumlu Sinop Kadın Emeğini
Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni
hayata geçirdik. Bu sayede üreten kadınların ürünlerini
sergileyebileceği bir pazar yaratıyoruz, Sinop’un kültürel
değerlerini yaşatıyoruz ve gelecek kuşaklara aktarıyoruz.
Kooperatifimizin ürettiği ürünleri gittiğimiz fuarlarda
sergiliyor, Sinop’un ismini farklı alanlarda da duyuruyoruz.
Yeşil bir gelecek için “Sürdürülebilir Çevre ve Enerji”
endeksine önem veriyoruz. Belediyemizin Katı Atık Düzenli
Depolama ve Bertaraf Tesisi’nde çöpten elektrik üretiyoruz.
Sinop merkezin, Ayancık, Dikmen, Erfelek, Gerze ve Türkeli
ilçelerinin çöplerinin toplandığı tesiste günde ortalama 110117 ton arasında çöp düzenli depolanıyor ve bertaraf işlemi
yapılıyor. Tesisin planlanan kurulum gücü 1,4 megawatt.
İlk etapta saatte 350-450 kWh enerji üretilmesi planlanıyor.
Tesiste yıllık yaklaşık 4.000.000 kWh elektrik enerjisi
üretilecek. Yaklaşık 15.000.000,00 TL’lik yatırımla inşa edilen
tesis, tüm etapları işler duruma getirildiğinde 2.500 evin
elektrik gereksinimini karşılayacak. Sinop Sahil Belediyeleri
Birliği Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’yle
karbondioksit gazından 21 kat daha fazla sera etkisine
sahip olan metan gazının zararlı etkileri elektrik enerjisine
dönüştürülerek ortadan kaldırılacak, insan ve çevre sağlığı
korunacak.

Raporda yer
aldığınız endekslerin
sonuçlarına göre
belediyenizde
geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi
gerektiğini
düşündüğünüz
unsurlar var
mı? Varsa, bu
doğrultuda hangi
çalışmaları yapmayı
planlıyorsunuz?
BARIŞ AYHAN: Rapordaki
endekslere göre ortalama ve
ortalamaya yakın değerler
üzerinde çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. Ortalama
altında görülen toplumsal
cinsiyet eşitliği için bir kez
daha söylemek istiyoruz ki,
yapılan araştırmalara göre,
kadınların kendilerini en
güçlü hissettiği kentlerin
başında Sinop geliyor.
Kadınların istihdama daha
fazla katılabildiği, kendilerini
daha özgür hissedebildiği
bir kent olma anlayışıyla
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Çağdaş kentin çağdaş
yarınlarına ulaşmak amacıyla
tüm kamu kurumlarıyla,
sivil toplum kuruluşlarıyla,
derneklerle, kadınlarla,
çocuklarla birlikte Sinop için
çalışacağız.
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BELEDİYELERDEN
HABERLER
HİZMET
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya
yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kent genelindeki Emniyet Müdürlüğü hizmet
binalarında yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri, binalarda meydana
gelebilecek yangınlara nasıl müdahale edileceğini uygulamalı olarak gösterdi. Tatbikattan
önce polis memurlarına çıkan yangınların sebeplerini ve neler yapmaları gerektiğini aktaran
itfaiye ekipleri, “Her yangın farklı sebeplerden çıkar, bu nedenle yangının niteliğine göre
farklı şekillerde müdahale edebiliriz. Öncelikle yangının olduğu alanda bulunan herkesin
can güvenliğini sağlamanız gerekmektedir. Daha sonra, yangını kontrol altına alabilirsiniz,”
diyerek, emniyet mensuplarına yangına müdahale etmenin püf noktalarını aktardı.

Bölgesel İstihdam Ofisleri, özel sektördeki işverenlerle iş
arayanları bir araya getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, iş arayanlarla işverenleri
buluşturmak için 2020 yılında açtığı Bölgesel İstihdam
Ofisleri, 15 merkezi ve 2 gezici ofisiyle İstanbullulara
hizmet veriyor. Bölgesel İstihdam Ofisleri, iş arayanların
hedefledikleri işe kavuşmasına, işverenlerin de nitelikli
çalışan bulmasına aracılık ediyor. Kayıtlarında 12.000’e yakın
işveren firma bulunan Bölgesel İstihdam Ofisleri’ne bugüne
kadar yaklaşık 507.000 kişi başvurdu. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin çok yönlü istihdam politikası sayesinde 75.000
kişi özel sektörde iş hayatına katıldı.

Kemer Belediyesi, Çamyuva Mahallesi’nde halkın kullanımına kazandırdığı yeşil alana
çocuk oyun grupları ve spor aletleri yerleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de ilk
olma özelliği taşıyan Gelişimsel Tarama Projesi’ni başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte toplum sağlığını
korumaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
6-72 ay arasındaki çocukların gelişiminin değerlendirilmesi
amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hacettepe
Üniversitesi işbirliği yapacak. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi işbirliğiyle “Gelişimsel Tarama” uygulaması hayata
geçirildi. Uygulama ücretsiz. Tarama testine, https://forms.
ankara.bel.tr/gelisimsel-tarama-basvuru üzerinden başvuru
yapılabiliyor.

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha önce ihale ettiği ve kısa sürede
halkın kullanımına kazandırdığı 9 bin 900 metrekarelik yeşil alana çocuk oyun grupları ile
spor aletleri yerleştirdi. Kemer Belediyesi’nin dere kenarında yaptığı hizmetle çocuklar güvenle
oyun oynayabilme ve vatandaşlar da rahatlıkla yürüyüş yapıp spor yapabilme imkanı elde etti.
Kemer halkına en iyi şekilde hizmet etmeye devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı
Necati Topaloğlu, “Yapılan projede toplam 9 bin 900 metrekare yeşil alan yer alıyor. Refüjden
dere tarafına doğru 2,5 metre genişliğinde bin 140 metre uzunluğunda 2 bin 850 metrekare
alanlık bisiklet, 2 metre genişliğinde bin 140 metre uzunluğunda 2 bin 280 metrekarelik koşu
ve 3 metre genişliğinde 4 bin 100 metrekarelik yürüyüş yolu yaptık,” dedi.

EĞİTİM
Gemlik Belediyesi ve Borusan Kocabıyık Vakfı işbirliğiyle Uludağ Üniversitesi Gemlik
Asım Kocabıyık Kampüsü’nün inşaatı devam ediyor.

Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri,
denetimlerine devam ediyor.

Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki
bakkalları ve marketleri denetliyor. Ekipler, vatandaşların daha
temiz, hijyen kurallarına uygun, sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi
için denetim yapıyor, işyerlerinin temiz ve hijyenik olup
olmadığını, ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçip
geçmediğini kontrol ediyor. Ruhsatların ve yasal evrakların
uygunluğu da kontrol ediliyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk
ve Borusan Kampüs Koordinatörü Serdar Özkaleli, kaba inşaatının büyük bir bölümü biten
Öğrenci Merkezi’ni inceledi. Müteahhit firmadan inşaatın durumu hakkında bilgi alındı.
Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması beklenen iki katlı Öğrenci Merkezi, 900 metrekare
taban alandan oluşuyor. Merkezin içinde kafeterya, iki adet 250 kişilik amfi ve kütüphane yer
alıyor. Öğrenci Merkezi, Körfez manzarasıyla, mimarisiyle ,göz kamaştırıyor.
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Yenişehir Belediyesi, kalp sağlığı semineri
düzenledi.

Yenişehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı yaşaması ve
bilinçlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu
kapsamda “Kalbimi Seviyorum” semineri düzenlendi.
Seminerde, gelişen teknolojiye rağmen kalp ve damar
hastalıklarına bağlı ölümlerin hâlâ ilk sıralarda olduğu
vurgulandı. Kardiyoloji uzmanı Mine Durukan Saygın, kalp
krizinin risk faktörlerini ve sigaranın kalp sağlığına zararlarını
anlattı. Saygın, yüksek tansiyona da dikkat çekerek, “Yüksek
tansiyon sessiz bir katildir. Çünkü genellikle hiçbir semptom
görülmez,” dedi.
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Gaziemir Belediyesi, öğretmenlere özel eğitim düzenledi.
Geri dönüşümün yaygınlaşması amacıyla başlattığı eğitim seferberliği kapsamında ilçedeki
okullarda geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimleri düzenleyen Gaziemir Belediyesi, bu konuda
toplumu bilinçlendirmeye devam ediyor. Çocuklara küçük yaşta çevre bilinci ve geri dönüşüm
alışkanlığı kazandırmak amacıyla eğitimler veren Gaziemir Belediyesi, öğretmenler için de
özel bir çalışma düzenledi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma
kapsamında ilçedeki okullarda görev yapan öğretmenlere, “İklim Değişikliği ve Sıfır Atıkta
Eğiticilerin Önemi” konulu sunum yapıldı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Derya
Dizman Kayar, iklim değişikliğinin sebepleri, iklim değişikliğiyle mücadele, geri dönüşümün
önemi, hangi maddelerin geri dönüştürülebileceği, atıkların geri dönüşümü için nelerin
yapılması gerektiği ve bu atıkların doğaya zararları hakkında bilgi verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Güzel İşler
Derneği işbirliğinde düzenlenen “Tonoz Düşünce Atölyesi
Eskişehir” sona erdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Güzel İşler Derneği
işbirliğiyle düzenlenen “Tonoz Düşünce Atölyesi Eskişehir”,
“Şehir Düşündürür, Şehir Dönüştürür” sloganıyla
gerçekleştirildi. 15-35 yaş grubu için dört farklı mekânda
düzenlenen ve 12 atölyeyi kapsayan Tonoz Düşünce Atölyesi
Eskişehir, alanında uzman isimleri gençlerle bir araya getirdi.
Gençleri düşünmeye ve dönüşmeye davet eden atölyeler,
3-6 Kasım tarihleri arasında sosyoloji, felsefe, sivil toplum,
sosyal girişim, iletişim, mimarlık, kültür ve sanat başlıklarında
düzenlendi. Atölyeleri tamamlayan gençlerin sertifikaları,
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
tarafından verildi.

TARIM-HAYVANCILIK VE ÜRETİCİYE
DESTEK
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş’a üzüm sıkma, Finike’ye nar sıkma
makinesi desteğinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilerin işini
kolaylaştırmak ve üretime katkıda bulunmak amacıyla başlattığı nar ve üzüm sıkma makinesi
desteğini sürdürüyor. Kaş’a üzüm sıkma, Finike’nin Gökbük Mahallesi’ne nar sıkma makinesi
gönderildi. Muhtarlar aracılığıyla yapılan program kapsamında Kaş Ova, Kınık, Yeşilköy,
Üzümlü, Çavdır, Çayköy, Uğrar, Gökçeören, Gömbe, Sütleğen, Kemer, İkizce, Patara, İslamlar
ve Onlarca Mahalleleri’ne gönderilen makine sayesinde vatandaşlar kısa sürede üzüm sıkma
işlemini tamamladı. Üreticiler, Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

Burdur Belediyesi, somut olmayan kültürel mirasın
gençlere aktarılması konusunda eğitim düzenledi.

Burdur Belediyesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın “2022
Yılı Teknik Destek Programı” kapsamında somut olmayan
kültürel mirasın gençlere aktarılması konusunda eğitim
projesini hayata geçirdi. Proje dahilinde 25 gence teorik
ve pratik eğitim verildi. Proje eğitimine katılan öğrencilere
katılım belgeleri takdim edildi. Başkan Ali Orkun Ercengiz’in
girişimiyle hayata geçirilen projeyle el sanatlarının gelecek
nesillere aktarılması ve ekoturizmin kalitesinin yükseltilmesi
hedeflendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu
doğrultusunda yerel üreticiye desteğini sürdürüyor. Daha önce Torbalı’da 45 üreticiye 173
küçükbaş hayvan, 30 mahalleden 193 üreticiye 12.962 çuval kuzu büyütme yemi dağıtılmıştı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı’da yetiştiricilik eğitimini tamamlayan 59 üreticiye 214
küçükbaş hayvan dağıttı. Torbalı’daki törene, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili
Mustafa Özuslu, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, CHP Torbalı İlçe Başkanı
Övünç Demir, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.
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Konyaaltı Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan
5.000 metrekarelik alana ektiği Çandır fasulyesinin hasadını
gerçekleştirdi.

Antalya’nın önemli bir değeri olan Çandır fasulyesinin ülke
genelinde bilinirliğini artırmak ve bölgede yaşayan çiftçileri
üretime teşvik etmek amacıyla yapılan fasulye hasadı
tamamlandı. Hasadın her evresi Konyaaltı Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından hazırlandı.
Çandır fasulyesinin kökleriyle birlikte topraktan ayrılması
sağlandı, kurumaya bırakıldı. Bir gün güneş altında bekletilen
ürün, kabuklarından çıkarılmaya hazır hâle getirildi. Traktörle
üstlerinden defalarca geçilerek kabuklarından ayrılan fasulye
taneleri, rüzgâr vasıtasıyla harman edilerek tüketilmeye hazır
hâle getirildi. Başkan Semih Esen, belediyeye ait tarlada bu yıl
1.5 ton üretim beklediklerini belirtti. Başkan Esen, hükümetin
üreticiye ve halka kulak vermesi gerektiğini belirterek,
“Siz, yüksek siyaset olarak Ankara’da saraylarda çok soyut
kavramlar üzerinden halkı yakalamaya çalışırken, halk size
fasulye diyor, keçi diyor, hayvanlarımın aşısı diyor,” dedi.
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KÜLTÜR-SANAT
Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi’nde “Atatürk’’ konulu resim
sergisi açıldı.

Cumhuriyetin 99. yıldönümü nedeniyle 75. Yıl Sanat Galerisi’nde açılan sergide, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün birbirinden güzel portre tabloları yer
aldı. Adanalı sanatçı Necati Palaz’ın, karakalem, kurukalem ve yağlıboya portre çalışmaları
sergilendi. 184 eserin yer aldığı sergiyi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da
gezdi. Başkan Zeydan Karalar, sanatçı Necati Palaz’dan sergi hakkında bilgi aldı.

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Miras desteğiyle Atatürk
Açık Hava Sergisi yenileniyor.

Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Tohum Bohçası
Şehit Muhittin ve Ayşe Dudu Sağıroğlu Atalık Tohum
Merkezi’ni hizmete açtı.

Sağlıklı bir toplum için atalık tohumları gelenekten geleceğe
taşıyacak olan Karşıyaka Tohum Bohçası Şehit Muhittin
ve Ayşe Dudu Sağıroğlu Atalık Tohum Merkezi hizmete
açıldı. Emekli polis Ayşe Dudu Sağıroğlu, arkadaşlarının
desteğiyle çoğalttığı 1.300 çeşit atalık tohumu binlerce
insana ulaştırmayı amaçlıyor. Ayşe Dudu Sağıroğlu, “Altı
yıldır bir grup arkadaşımla birlikte gönüllü olarak atalık
tohumları çoğaltıyor, Türkiye’nin dört bir yanındaki insanlara
ulaştırmaya çalışıyorum. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil
Tugay’ın tohum merkezi açmak istediğini söylediler, bu proje
için bana teklifte bulundular. Birlikte bu merkezi açtık,” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata veda ettiği Dolmabahçe Sarayı hizasından başlayarak
Ortaköy’e uzanan ağaçlı yolda açılan Atatürk Açık Hava Sergisi yenileniyor. “Atam
Dolmabahçe’de” konseptiyle yenilenen açık hava sergisi, 1927-1938 yıllarını kapsıyor,
“Mustafa Kemal Paşa ve İstanbul” teması üzerinden kurgulanıyor. İki etaptan oluşacak
açık hava sergisinin ilk etabı, Dolmabahçe-Beşiktaş kısmı, 10 Kasım günü vatandaşların
beğenisine sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Miras desteğiyle yenilenen açık
hava sergisinin altyapı çalışmaları ve teknik uygulama aşamaları Beşiktaş Belediyesi ekipleri
tarafından gerçekleştirildi, iklim dostu, enerji verimliliği yüksek ışıklandırma ekipmanı
kullanıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nysa Antik Kenti’yle ilgili resim sergisi açtı.
Bandırma Belediyesi’nin “Kırsal Kalkınma Ortak
Hizmet Projesi” devam ediyor.

Bandırma Belediyesi, üreticilerin ekonomik kriz sebebiyle
yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmaya çalışıyor. Bu kapsamda
hayata geçirilen “Kırsal Kalkınma Ortak Hizmet Projesi”
sayesinde belediyeye ait ekilebilir araziler üretime
kazandırılıyor. Kırsal mahallelerde kurulan kooperatiflerin
kullanımına sunulan tarım arazilerinden sosyal yardım
hizmetleri için gıda elde ediliyor, kooperatiflerin devamlılığı
için gerekli olan gelir sağlanıyor. Proje sayesinde hem
üreticilerin kooperatifleri ayakta kalıyor hem de ihtiyaç sahibi
ailelere destek veriliyor.

Kazı çalışmaları Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Nysa Antik Kenti’yle
ilgili resim sergisi açıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından
açılan “Roma Dönemi Mimarisinin Örnek Kenti Nysa Antik Kenti Fotoğraf Sergisi”nin açılışına
yüzlerce kişi katıldı. Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ndeki sergide, fotoğrafçı Muhammed
Diler’in fotoğrafları yer alıyor. Sergi açılışında konuşma yapan Nysa Kazısı Başkanı Doç. Dr.
Serdar Hakan Öztaner, Nysa Antik Kenti’nin önemine dikkati çekti. Öztaner, kazıya verdiği
destek için Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 1. Uluslararası
Tarsus Festivali düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen
1.Uluslararası Tarsus Festivali, her kesimin takdirini topladı.
Birbirinden değerli usta kalemler, sanatçılar, dans ve gösteri
grupları, tarihî kente konuk oldu. Festivale, 27 ülkeden 350
misafir katıldı. Festival, üç gün sürdü. Festivalde, söyleşi,
sergi, dans gösterileri, bisiklet turu, yamaç paraşütü, gezici
kütüphane, itfaiye etkinlikleri ve konser gibi birçok etkinlik
yer aldı.
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ETKİNLİK
Saray Belediyesi, Şenlendirme Vakfı işbirliğiyle, “Bir İl Bir İyilik” projesi kapsamında
Yuvalı’da 50 adet meyve ağacını toprakla buluşturdu.

Saray Belediyesi, Şenlendirme Vakfı işbirliğiyle, ‘Bir İl Bir İyilik’ projesi kapsamında Yuvalı’da
ağaç dikim etkinliği düzenledi. Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Şenlendirme Vakfı
temsilcileri, Saray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ve çocuklar, 50 adet meyve
ağacını toprakla buluşturdu. Konuyla ilgili Şenlendirme Vakfı’ndan yapılan açıklamada,
“Proje kapsamında Saray Belediyesi tarafından vakfımıza 10 dönümlük arazi tahsis
edilmiştir. Arazi, 50 adet meyve (kiraz, elma, erik, armut ve incir) ve 150 adet ceviz ağacıyla
şenlendirilecek, arazinin geliri de ihtiyaç sahibi ailelere verilecek,” ifadelerine yer verildi.

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı tarihî

bölgesindeki bir binayı Doğan Avcıoğlu Kütüphanesi’ne
dönüştürdü.
Türk edebiyatının usta isimlerinin okuduğu,
kütüphanelerinde tuttuğu kitapları vatandaşlarla buluşturan
Odunpazarı Belediyesi, o kitaplıklardan müzeler kuruyor, usta
isimleri bu müzelerde yaşatıyor. Odunpazarı Belediyesi’nin
tarihî konakları restore ederek adını yaşattığı isimlerden biri,
Türkiye’nin en üretken aydınlarından Doğan Avcıoğlu oldu.
Başkan Kazım Kurt, “Bugün Doğan Avcıoğlu Kütüphanesi’nin
açılışını yapmaktan onur duyuyorum. Birlikte çalışacağız,
birlikte üreteceğiz, Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine
ulaştıracağız,” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Postacılar’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu.
Belediye çalışmalarını yerinde incelemek, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek için
mahalle gezilerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın 21. durağı Postacılar
oldu. Mahallenin eksiklerini tamamladıklarını belirten Başkan Sandal, yapımı devam eden
kültür merkezinin ve anaokulunun yakın zamanda tamamlanarak hizmete açılacağının
müjdesini verdi. Başkan Sandal, “Postacılar, gözbebeğimiz. Yakın zamanda hizmete
açacağımız kültür merkezi ve anaokuluyla birlikte mahalleye yeni bir vizyon kazandıracağız,”
dedi.

ÇEVRE
Ayvalık Belediyesi Kültür Merkezi’ne güneş enerjisi
panelleri döşendi.

Dünyanın birçok ülkesi, yenilenebilir enerji konusunda
alternatifler arıyor, enerji açığına doğal yollardan çare
buluyor. Ayvalık Belediyesi, Enerjisa, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Üniversitesi
işbirliğiyle hayata geçen Sürdürülebilir Enerji Temelli
Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) projesi kapsamında
Halil Başyazgan Küçükköy Cumhuriyet Kültür Merkezi’nin
çatısına güneş enerjisi panelleri döşedi. Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin, güneş enerjisi panelleriyle doğal enerji
elde edileceğini söyledi. Başkan Ergin, 30 kWh gücündeki
güneş panelinden elde edilecek enerji fazlasının TEDAŞ’a
satılacağını belirtti. Başkan Mesut Ergin, kültür merkezinin
çatısına 90 adet güneş paneli yerleştirildiğini ve panellerin
200 metrekare alan kapladığını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’nda,
tarımda yaptığı çalışmaları anlattı.

Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının, yerel yönetim temsilcilerinin, daire başkanlarının
ve yurtdışından çok sayıda davetlinin katıldığı 2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’nda
Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem temsil etti.
Merkezi Konya’da bulunan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGROCITIES) tarafından
düzenlenen 2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev
sahipliğinde başladı. Çalıştayda, Muğla’da tarım alanında yapılan çalışmalar, kooperatiflerle
yapılan işbirliği çalışmaları, kooperatif destekleri ve kooperatifleri tek çatı altında toplayacak
“Muğla Tarım Güç Birliği Kooperatifi” projesi anlatıldı. Bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı
çalıştayda, “tarımda yeni nesil uygulamalar”, “tarımsal örgütlenme ve istihdam”, “sürdürülebilir
tarımsal pazarlama stratejileri” ve “iklim değişikliğinin tarımda yarattığı tehditler” konularında
özel oturumlar düzenlendi. Sonuç bildirgesinin okunmasının ardından çalıştay sona erdi.
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Samandağ Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü

düzenlenen Samandağ Kitap Günleri, bir hafta daha uzatıldı.
Hz. Hızır Parkı’nda devam eden Samandağ Kitap Günleri’nde
birbirinden kıymetli yazarlar ve şairler, Samandağlı
kitapseverlerle bir araya geliyor. Samandağ Belediyesi,
yazarlar ve vatandaşların isteği üzerine Samandağ Kitap
Günleri’ni bir hafta daha uzattıklarını belirtti. Başkan Refik
Eryılmaz, “Pazar gününe kadar tüm halkımızı bekliyoruz,”
dedi.
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Dazkırı Belediyesi, kadınlara özel başlattığı kültür gezilerine devam ediyor.
Dazkırı Belediyesi, kadınların keyifli zaman geçirebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe
merkezinde kadınlara özel başlatılan kültür gezileri kapsamında Çanakkale gezisi düzenledi.
Aşağı Yenice, Sarıkavak, İdris, Yayla, Yukarı Yenice ve Darıcılar köylerinde yaşayan kadınlar,
Çanakkale’yi gezdi, eğlenceli vakit geçirdi. Başkan İsmail Taylan, “Hava koşullarına göre
diğer köylerimizde yaşayan kadınları da gezilere dahil edeceğiz. Amacımız, kadınlara pozitif
ayrımcılık yaparak keyifli zaman geçirmelerini sağlamak,” dedi.

Lüleburgaz Belediyesi, Lüleburgaz’ın düşman
işgalinden kurtuluşunun 100. yılında anlamlı bir konser
düzenledi.

Lüleburgaz’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı,
Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi’nde (LYSA) düzenlenen
Lüleburgaz Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Dilek Türkan
konseriyle kutlandı. Vatandaşlar konsere yoğun ilgi
gösterdi. Başkan Murat Gerenli, “Son yıllarda sanat, kültür
ve bilim açısından yozlaşan ülkemizde, çölleşen bir iklimde
Lüleburgaz vahadır. Bu vahayı büyüteceğiz ve ülkenin her
tarafında bu vahaların oluşması için mücadelemize devam
edeceğiz,” dedi.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı’nı
ve yönetimini makamında ağırladı.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi’yi makamında ziyaret eden Akdeniz Gazeteciler
Federasyonu yönetimi, Finike’yi gezdi, ilçenin kültürü, tarihi, yerel lezzetleri ve Finike
Belediyesi’nin projeleri hakkında bilgi aldı. Başkan Mustafa Geyikçi, “Sizi güzel ilçemizde
ağırlamaktan onur duyuyorum. İlçemiz ve kültürümüzle ilgili değerlerimizi ve yerel
lezzetlerimizi size tanıtmaya çalıştık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler ve
önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladığımız yeni dönem projelerimizle hakkında
değerlendirmede bulunduk. İlçemizin daha iyi yerlere gelmesi ve vatandaşların hak ettiği
hizmeti alabilmesi amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz, hepinize teşekkür ediyorum,”
dedi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam

Kesimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Balkan
Şehirleri Parkı ve Anıtı’nın açılış törenine katıldı.
Balkan Şehirleri Parkı ve Anıtı’nın açılış törenine, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina
Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Pula Belediye Başkanı
Filip Zoricic, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic,
Laktaşi Belediye Başkanı Miroslav Bojić, Sofya Belediye
Başkanı Yordanka Fandıkova, Stara Zagora Belediye Başkanı
Zhivko Todorov, Svilengrad Belediye Başkanı Anastas Karchev
ve Filibe Belediye Başkanı Zdravko Dimitrov da katıldı. Başkan
Mehmet Siyam Kesimoğlu; “Bilindiği üzere 2021 yılının Kasım
ayında İstanbul’da B40 zirvesinde mevkidaşlarımızla bir araya
gelmiştik. Balkan Anıtı’nın açılışında yine bir aradayız. Kent
diplomasisi için B40’ı daha da güçlendireceğiz,” dedi.

Torbalı Belediyesi Kır Kahvesi, özel bir yayına ev sahipliği yaptı.
Halk TV’de yayınlanan, büyük beğeniyle takip edilen, kentlerin tarihlerinin ele alındığı
“Görkemli Hatıralar” programının yeni bölümü Torbalı’da çekildi. Mimarisiyle kendine hayran
bırakan, tek bir çivi çakılmadan yapılan Torbalı Belediyesi Kır Kahvesi’nde yapılan canlı
yayına Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin’in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan
ve sanatçı Cengiz Özkan katıldı. Başkan Mithat Tekin, “Torbalı, tarımı, sanayisi ve turizmiyle
örnek bir ilçe. 2 milyon zeytin ağacımız var. Biz, ilçemizin zenginliklerini ön plana çıkarmaya
çalışıyoruz,” dedi.
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ULAŞIM
Kırşehir Belediyesi, yurtlar bölgesindeki asfalt
çalışmalarını tamamladı.

Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin
yanındaki yurtlar bölgesinde asfalt çalışmalarını tamamladı.
Başkan Selahattin Ekicioğlu, “Çevre yolundan başlayan asfalt
çalışmasını otobüs ring hattı, otopark, duraklar ve oturma
banklarıyla birlikte tamamladık. Yaya kaldırımlarındaki
çalışmaları da bitirdik. Önümüzdeki günlerde kampüs
yemekhaneleriyle diğer birimlerin eksik olan bağlantı
yollarını da yapacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
geleceği emanet ettiği gençler önceliğimizdir,” dedi.
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Kadıköy Belediyesi, “Kadıköy Yaşatır” projesi, İçerik Odaklı Medya Kullanımı
Ödülü’nü aldı.

Reklam ve pazarlama endüstrisinde etkili yaratıcılığın pazarlama çalışmalarındaki rolünü
vurgulamak, yaratıcı çalışmalara katkıda bulunan ekipleri ödüllendirmek amacıyla bu yıl 17.
kez düzenlenen Felis Ödülleri’nin kazananları belli oldu. Kadıköy Belediyesi ve dijital içerik
üreticisi Mossby’nin kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla geçtiğimiz yıl “Kadıköy
Yaşatır” sloganıyla hayata geçirdiği proje Medya Felis kategorisinde İçerik Odaklı Medya
Kullanımı Ödülü’ne layık görüldü. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bugün
10 Kasım, bu ödülü Atatürk’ün yolunda yürüyen Kadıköy’e verilen bir ödül olarak alıyorum,”
dedi. “Kadıköy Yaşatır” projesi, Açıkhava Reklamcılar Vakfı tarafından verilen Awards Sosyal
Sorumluluk ve Jüri Özel Ödülü’nün de sahibi.

Akhisar Belediyesi, yol çalışmalarını sürdürüyor.
Yol çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Besim Dutlulu,
Kocakağan Mahallesi sakinlerinden tam not aldı. Sekiz
kilometrelik soğuk asfalt serme çalışmasının tamamlandığı
Kocakağan Mahallesi’yle İslamiye Mahallesi arasındaki yolda
vatandaşlar daha güvenli yolculuk yapabiliyor. Kocakağan
Mahallesi’nin misafiri olan Başkan Besim Dutlulu, “Kocakağan
Mahallesi’yle İslamiye Mahallesi arasındaki sekiz kilometrelik
yolda gerçekleştirdiğimiz soğuk asfalt çalışmalarını yerinde
inceledik, mahalle sakinlerinin misafiri olduk. Muhtar
Ahmet Orcan’a ve mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum.
Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalarımıza
devam edeceğiz,” dedi.

Burhaniye Belediye meclisinin kasım ayı toplantısında 2023 mali yılı tahmini bütçesi
oybirliğiyle kabul edildi.

DİĞER
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Arıcılığı

Geliştirme ve Polinasyon Projesi’yle “Yerel Kalkınma” alanında
birincilik ödülü aldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği
tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri’nde, Arıcılığı
Geliştirme ve Polinasyon Projesi’yle “Yerel Kalkınma”
alanında ödüle layık görüldü. Başkan Kadir Albayrak, “Tarım
ve hayvancılık, Tekirdağ’ın en önemli potansiyellerinden
biri. Tekirdağ’ın bu önemli potansiyeli için birçok başarılı
projeyi ve yatırımı hayata geçirdik. Projelerimizle çiftçilerin
ve üreticilerin daha iyi şartlarda çalışmasını, doğaya saygıyı
ve sürdürülebilirliği hedefledik. Marmara Belediyeler Birliği
tarafından ‘Yerel Kalkınma’ alanında Altın Karınca Ödülü’ne
layık görülmekten dolayı son derece gururluyuz. Projede
emeği geçen çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tekirdağ
ve vatandaşlar için çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.

Burhaniye Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi, 2019 yılı bütçesine göre yaklaşık 10 kat arttı. 2023
yılı belediye bütçesi, Mali İşler Müdürlüğü’nün 2023 mali yılı gelir ve gider bütçesi hakkındaki
müzekkeresi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda oybirliğiyle kabul edilerek
501 milyon TL olarak belirlendi. Başkan Ali Kemal Deveciler, “Mali yılı bütçemizi 10 kat
artırarak 501 milyon TL olarak belirledik, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Söz verdiğimiz tüm
projelerimizi hayata geçireceğiz, İller Bankası’ndan ve diğer bankalardan kredi kullanmadık,
kullanmayacağız. SGK borçlarını ödedik, kaynak yaratarak daha önce yapılmayanları
yapıyoruz. Burhaniye’ye değer katmak, Burhaniye’yi daha da geliştirmek için çabalıyoruz,”
dedi.

HAFTALIK BÜLTEN

10 KASIM ATATÜRK’Ü
ANMA GÜNÜ KAPSAMINDA
Marmaris Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ü 84. ölüm yıldönümünde hem karada hem de
denizde andı.
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Safranbolu Belediyesi THM Korosu, 10 Kasım’da özel konser verdi.
Safranbolu Belediyesi THM Korosu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm
yıldönümünde konser verdi. Konsere, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu
Belediye Başkanı Elif Köse, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok
sayıda vatandaş katıldı. Konser, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından kesitlerle başladı. Başkan
Elif Köse, “Safranbolu’nun sanata ve sanatçıya verdiği değeri de gördük. Bu güzel gecede
salonu dolduran değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum,” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ebedi başkomutan
Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 84.
yıldönümünde Marmaris Atatürk Meydanı’nda düzenlenen
törenle anıldı. Törene, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket
Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş
Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve
Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, askerî erkân,
gaziler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının
müdürleri, oda başkanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Marmaris’te devam eden TYF 2022 Optimist Türkiye
Şampiyonası’na katılan optimistler de Atatürk heykeli önünde
toplanarak görsel şölen oluşturdu. Atatürk, mavi sularda da
anıldı. Marmaris Belediyesi’nin desteğiyle Atatürkçü Düşünce
Derneği Marmaris Şubesi’nin bu yıl 7. kez düzenlediği yüzme
etkinliğinde profesyonel ve amatör yüzücüler “Ata’ya Saygı
Yürüyüşü” gerçekleştirdi.

Mezitli Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.
Çorlu Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal

Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 84. yıldönümünde
etkinlikler düzenledi.
Atatürk Meydanı’nda düzenlenen anma programında Atatürk
Anıtı’na çelenk sunuldu ve iki dakikalık saygı duruşunda
bulunuldu. Sirenler eşliğinde gerçekleştirilen saygı duruşunda
duygu dolu anlar yaşadı. Göndere çekilen Türk bayrağı,
İstiklal Marşı’nın eşliğinde yarıya indirildi. Çelenk sunma
töreninin ardından, Çorlu 15 Temmuz Kültür Merkezi’nde
anma programı düzenlendi.

Anma programı, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın bisiklet tutkunlarıyla birlikte
pedal çevirmesiyle başladı. Mezitli Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu, Mersin Bisikletli
Gezginler Derneği, Mersin Bisikletli Kadınlar, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları,
belediye çalışanlarının belediye hizmet binasından başlayan bisiklet sürme etkinliğine
vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Atatürk sevdalıları, saat 09:05’i gösterdiğinde Mezitli
Belediyesi’nin eski hizmet binası önünde buluştu. Atatürk anıtı önünde gerçekleştirilen
anmaya Başkan Neşet Tarhan’ın yanı sıra Mezitli Belediyesi’nin eski başkanı Nuri Hocaoğlu,
siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle
muhtarları, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
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Çiğli Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yıldönümünde tiyatro oyunuyla
andı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği “Gençler
Atatürk’ü Anlatıyor” adlı tiyatro oyunu, Çiğli Belediyesi
Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Çiğli Belediyesi
Fakir Baykurt Salonu’ndaki anma etkinliği halka açık
gerçekleştirildi. Başkan Utku Gümrükçü, “Kurucu liderimiz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençlere önem ve değer verirdi.
Bunu her sözüyle ve icraatıyla gösterirdi. Biz de gençlerle
beraber Atatürk’ün fikirleri ışığında ve gösterdiği çağdaş
uygarlık yolunda yürümeye devam ediyoruz,” dedi.
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Edremit Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 84.
yıldönümünde düzenlenen törenle andı.

Şehit Hamdibey Meydanı’ndaki törende, Kaymakam Ahmet Odabaş, Garnizon ve 19. Komando
Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan
tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Anma töreni, Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde
düzenlenen etkinlikle devam etti. Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından
düzenlenen anma etkinliğinde, “Türk Gençliği Atatürk’ün İzinde” konulu şiir, kompozisyon ve
resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiirler okundu, konuşmalar
yapıldı, Atatürk’ün sevdiği türküler söylendi. Öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk
oratoryosunun ve zeybek gösterisinin ardından anma törenleri sona erdi.

Ceyhan Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin
Büyükçekmece Belediyesi, Ulu Önder Mustafa

Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 84. yıldönümünde
andı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören,
Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saat 09:05’i
gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk için iki dakikalık saygı duruşu yapıldı
ve İstiklal Marşı okundu. Anma törenine, Büyükçekmece
Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkanı
Hasan Akgün, Garnizon Komutanı Albay Turan Akdemir, ilçe
protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Anma
töreni duygu dolu anlara sahne oldu.

84. yıldönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Ceyhan Belediyesi Kadın Eli Birimi Korosu’nun düzenlediği “Atatürk’ün Sevdiği Türküler”
konseri büyük ilgi gördü. Atatürk’ün sevdiği türküleri, şarkıları Ceyhanlı hemşerileriyle
birlikte dinlemenin keyfini, huzurunu ve kıvancını yaşadıklarını belirten Başkan Hülya
Erdem, “Ülkemizin birbirinden değerli sanatçılarının kültür-sanat dünyasına kazandırdığı ve
bugün dahi dillerden düşmeyen ‘İzmir’in Kavakları’, ‘Mani Oluyor’, ‘Çile Bülbülüm’, ‘Vardar
Ovası’ ve daha nice şarkılara, türkülere eşlik ederek huzur bulan Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ü sevgi ve saygıyla anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Etkinlikte emeği geçen
arkadaşlarımı kutluyorum. Atatürk’ü gönüllerden kimse silemeyecek,” dedi.

HARİKA ECEM DEĞİRMENCİ
SODEMSEN Toplu İş Sözleşmesi Avukatı

ENFLASYONİST ORTAMDA İŞÇİ ALACAKLARI
Ülkemiz yaklaşık iki yıldır enflasyonist bir dönemden geçiyor. Açıklanan enflasyonun
%80 civarında seyrettiği ülkemizde, işçi alacakları için uygulanan en yüksek mevduat
faizi %20 oranında kalıyor. İhbar, kıdem, eksik ücret vb. alacakları için dava yoluna
başvuran işçiler mağdur oluyor.
İşçi alacakları için işverenin temerrüde düşürülmesinden, yani basit usulle işverenden
talep edilmesinden ya da bu alacaklar için dava açılmasından itibaren faiz söz
konusu oluyor. Faiz, alacağın niteliğine göre mevduata yaklaşık %20 ya da %9 (yasal
faiz) oranında uygulanıyor. TÜİK tarafından açıklanan resmî enflasyonun bile %80
civarında olduğunu düşünürsek, bir-bir buçuk, hatta iki yıl sonra alacağın kesinleşmesi
durumunda, işçinin en az %60 kaybı oluyor. Fazla mesailer için durum daha da vahim.
Fazla mesaiye faiz işlemesi için işverenin temerrüde düşürülmesi gerekiyor. Yani siz,
dört yıl önceki fazla mesai alacağınıza, dört yıl sonra işverenden talep ettiğiniz tarihten
itibaren faiz işletebiliyorsunuz. Diğer mağduriyet, fazla mesai hesabının, işçinin fazla
mesai yaptığı dönemdeki ücreti hesaba katılarak yapılması.

Yani fazla mesai alacağına dört yıl faiz işletilmediği gibi, dört yıl önceki ücret üzerinden
mahkemeler aracılığıyla hesap yapılıyor. Faizin enflasyon karşısındaki durumu da
düşünülünce, işçi alacaklarının enflasyonist ortamda pul olduğunu söyleyebiliriz.
Örneğin, alacak toplamı 100.000 TL olan işçi, bir yıl önce 60.000 TL’yi arabulucu
sürecinde kabul etmiyor, dava açıyor, faiz işletiliyor, 100.000 TL alacağını 120.000
TL olarak iki yıl sonra alıyor. Fakat yasal düzenlemeler yeterli olmadığı, enflasyon
karşısında alacaklar hukuki olarak korunmadığı için dava sonucunda alacağın
tamamına hak kazanan işçi, iki yıl önceki teklife göre zararlı çıkıyor.
Peki çözüm ne olmalı? Açıklanan enflasyon oranının faizi aştığı durumlarda işçi
alacakları, enflasyon karşısındaki zarar giderilerek tahsil edilmeli. Bu sayede 100.000 TL
alacağı olan işçi bir yıl sonra 120.000 TL değil, 180.000 TL alacaktır. Kur korumalı hesap
olabildiğine göre, enflasyon korumalı işçilik alacakları için de düzenleme yapılabilir.
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“VERİMLİ HİZMETLER ÜRETMEYİ
HEDEFLİYORUZ”
Göreve geldiğinizde vaatleriniz nelerdi?
Vaatlerinizin hangileri hayata geçti?
ADNAN AKGÜN: Beldemizi doğalgaza kavuşturduk.
Yol çalışmalarını tamamladık. Beldemize yeni konutlar
kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Belediyenizin stratejik hedeflerinde ve
planlarında değişiklik yapıldı mı? Hangi
konularda değişiklik söz konusu oldu?
Bu güncellemeye neden ihtiyaç duyuldu?
ADNAN AKGÜN: Stratejik hedeflerimizde ve planlarımızda
herhangi bir değişiklik yapmadık.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz ve bu
görev döneminde hatırlanmasını istediğiniz
projeleriniz nelerdir?
ADNAN AKGÜN: Beldemize yeni konutlar kazandıracak
projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Yeşil alanları artıracağız.
Parklar ve sosyal yaşam merkezleri yapacağız.

ÇATALAĞZI
BELEDİYESİ
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BELEDİYELER
ÇALIŞIYOR

ADNAN
AKGÜN
Zonguldak-Kilimli-Çatalağzı
Belediye Başkanı

KURUMSAL YAPI: Yazı İşleri
Müdürlüğü, Mali Hizmetler
Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü,
Destek Hizmetleri Müdürlüğü,
Kültür ve Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü, Zabıta Amirliği,
Veterinerlik Müdürlüğü.
MİSYON: İlerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimseyen
çağdaş bir yerel yönetim anlayışı oluşturmak.
VİZYON: Belediyemizin çalışanlarını ortak değerler ve amaçlar
etrafında buluşturmak. Teknolojinin imkânlarından yararlanmak.
Verimli ve erişilebilir hizmetler üretmek.
STRATEJİK HEDEFLER: Demokratik ve laik ilkeleri rehber
edinmek. Rasyonel bir yönetim anlayışıyla daha yaşanabilir,
sağlıklı ve çağdaş bir belde olmak.
ÇALIŞAN SAYISI: 83
BÜTÇE: 45.403.510 TL

Dezavantajlı gruplara yönelik projeleriniz
var mı?
ADNAN AKGÜN: Dezavantajlı gruplara ekonomik açıdan

Maden mühendisidir. 17 yıl boyunca
Zonguldak’ta maden ocağında çalıştı.
2014 ve 2019 yerel seçimlerinde
Çatalağzı Belediye Başkanı seçildi.
Evlidir.

destek oluyoruz, sosyal yardım yapıyoruz.

Belediye hizmetlerini
yerine getirirken
ne tür zorluklarla
karşılaşıyorsunuz?
ADNAN AKGÜN: Her

Belediyenizin il/ilçe belediyesiyle
işbirliği yaptığı çalışma alanları nelerdir?
Olumlu-olumsuz neler yaşanıyor?
ADNAN AKGÜN: İl/ilçe belediyesiyle bugüne kadar
işbirliğimiz olmadı.

Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği
yapıyor musunuz? Katılımcılığa yönelik
faaliyetleriniz nelerdir? Kent konseyiniz var
mı?
ADNAN AKGÜN: Çevre Derneği, Engelliler Derneği ve Tarım
Kooperatifi’yle iletişim kuruyoruz, işbirliği yapıyoruz. Kent
konseyimiz yok.

işimizde merkezî yönetimle
olumsuzluk yaşıyoruz. İller
Bankası’nda, Devlet Su
İşleri’nde, Karayolları Genel
Müdürlüğü’nde ayrımcılık
söz konusu oluyor.
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“PLANLADIĞIMIZ PROJELERİ
HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ”
Göreve geldiğinizde vaatleriniz nelerdi?
Vaatlerinizin hangileri hayata geçti?
TUNCER UZUNOĞLU: Güzel, daha yaşanabilir bir belde
yaratmak için altyapı (yol, kanalizasyon, su) sorunlarını
çözmeyi, vatandaşların rahat gezebileceği parklar ve mesire
alanları yapmayı, belediyemizin imkânları dahilinde ihtiyaç
sahibi ailelere, öğrencilere ve vatandaşlara destek olmayı,
beldemizdeki pazaryerine ulaşımı kolaylaştırmayı, sosyal
etkinlikler düzenleyerek vatandaşları bir araya getirmeyi,
çevre köy ve beldelerle dayanışma içinde olmayı hedefledik.
Bu hedeflerin %90’lık kısmını gerçekleştirdik.

Belediyenizin stratejik hedeflerinde ve
planlarında değişiklik yapıldı mı? Hangi
konularda değişiklik söz konusu oldu?
Bu güncellemeye neden ihtiyaç duyuldu?

YAZICIK
BELEDİYESİ
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BELEDİYELER
ÇALIŞIYOR

TUNCER
UZUNOĞLU
Tokat-Niksar-Yazıcık
Belediye Başkanı

KURUMSAL YAPI: Yazı İşleri
Müdürlüğü, Mali Hizmetler
Müdürlüğü.
MİSYON: Sosyal belediyecilik
anlayışıyla çalışmaya devam
etmek.
VİZYON: Yazıcık halkının
yanında olmak.
STRATEJİK HEDEFLER: Planladığımız projeleri hayata geçirmek.
ÇALIŞAN SAYISI: 10
BÜTÇE: 10.000.000 TL

TUNCER UZUNOĞLU: Çevre köy ve beldelerle, sivil toplum
kuruluşlarıyla daha uyumlu çalışmayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz ve bu
görev döneminde hatırlanmasını istediğiniz
projeleriniz nelerdir?
TUNCER UZUNOĞLU: Beldemizde iş imkânları yaratmak
amacıyla istihdama yönelik projeler hazırlayacağız.
Projelendirdiğimiz mesire alanlarının eksiklerini
tamamlayacağız, beldemizde turizmi hareketlendireceğiz.
Makine parkını genişleteceğiz, yol, su ve kanalizasyon
çalışmalarını tamamlayacağız. İhtiyaç sahibi ailelere
desteğimizi artıracağız.

Belediyenizin il/ilçe belediyesiyle
işbirliği yaptığı çalışma alanları nelerdir?
Olumlu-olumsuz neler yaşanıyor?
TUNCER UZUNOĞLU: İl/ilçe belediyesiyle işbirliği ve ortak
çalışmalar yapamadık. Girişimlerimiz sonuçsuz kaldı.

Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği
yapıyor musunuz? Katılımcılığa yönelik
faaliyetleriniz nelerdir? Kent konseyiniz var
mı?
TUNCER UZUNOĞLU: Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği
yapıyoruz. Yatırımlarımızla ilgili vatandaşlarla, kurum ve
kuruluşlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz.

Dezavantajlı gruplara yönelik projeleriniz
var mı?
TUNCER UZUNOĞLU: İhtiyaç sahibi ailelere destek
oluyoruz.

Öğretmen Okulu’nu bitirdi. 1973-1974
öğretim yılında sınıf öğretmeni olarak
göreve başladı. Beş yıl öğretmenlik
yaptı. 1979 yılında Gümrük ve Tekel
Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. 1984
yılı Şubat ayında bu görevinden istifa
etti, Yazıcık Belediye Başkanlığı’na
aday oldu ve kazandı. 1984-2014
yılları arasında bağımsız olarak
belediye başkanlığı yaptı. 2014 yılında
CHP’ye geçti. 2014 ve 2019 yerel
seçimlerinde Yazıcık Belediye Başkanı
seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Belediye hizmetlerini
yerine getirirken
ne tür zorluklarla
karşılaşıyorsunuz?
TUNCER UZUNOĞLU:
Ekonomik sıkıntılar
nedeniyle projelerimizi
hayata geçirirken zorluk
yaşıyoruz. Yerel yönetimlere
devlet yardımının artırılması
gerekiyor.

