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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, 31 Aralık 2019 tarihinde, Çin’de Wuhan 

kentinde, ilk vakanın açıklanmasının ardından, sonu öngörülemez bir sürece küresel 

olarak girmiş bulunmaktayız. Bu süreç itibariyle, uluslararası teşkilatlar, ülkeler, 

kentler ve yerel yönetim birimleri, bu sürecin nasıl ilerleyeceğini anlayabilmek ve 

daha önemlisi, yayılmayı engelleyebilmek amacıyla, çeşitli teşebbüslerde bulundular. 

Ayrıca, toplumsal olarak meydana gelmiş ve giderek daha ciddi sonuçlara neden olan 

sosyo-ekonomik yarıklar, yine aynı şekilde hem küresel hem de yerel aktörler 

tarafından uzun süredir değerlendirilmektedir.  

Daha önceki pandemi deneyimleri ile karşılaştırıldığında, şu anda içinde olduğumuz 

durum, kıtalar ötesi bulaşıcılığını arttırarak korkutucu bir noktaya gelmiştir. Özellikle, 

küreselleşme, ulus aşırı politik ve ekonomik ilişkiler, enfekte olma riskini, geçmişteki 

pandemi deneyimlerine oranla kat be kat arttırmaktadır. Dolayısıyla, böyle bir sürecin 

bilgisi, geleceğimiz için yapacağımız yatırımların en başında gelmektedir. Şu an 

elinizde tutmuş olduğunuz bu çalışma da böyle bir sürecin bilgisini üretme amacıyla, 

çeşitli zorluklara rağmen gerçekleştirilmiş yerel yönetim söyleşilerinden 

oluşmaktadır. Özellikle, kentsel ölçekteki deneyimlerin yerel aktörlerce aktarıldığı bu 

kitap, salgına karşı verilen ilk tepkiden kentteki kamusal hizmetlerin dönüşümüne 

kadar birçok noktayı içinde barındırmaktadır.   

Bildiğiniz gibi, Covid-19 pandemisi hem yerel hem de küresel ölçekte bizleri ve 

yaşam alanlarımız olan kentleri birçok boyutta olumsuz etkiledi. Çalışmamızın bu 

merhalede hem söz konusu literatüre hem de okuyucularımıza katkı sunmasını 

umuyoruz. İyi okumalar!  
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AMMAN BLD. BŞK. YOUSSEF AL-SHAWARBEH1 

 

 Öncelikle, bu söyleşiyi yapmamıza vesile olan uluslararası teşkilatımız 

UCLG'ye ve bölgesel ofisimiz UCLG-MEWA'ya teşekkürlerimi sunuyorum. 

Kuşkusuz, tüm insanlık olarak benzeri görülmemiş bir doğal afetle karşı karşıyayız. 

Açıkçası, yeni olan şey, dünyanın çoğu ülkesinin bu tür vakalarla başa çıkma 

konusunda, daha önce bir deneyime sahip olmaması ve bu nedenle belediyelerimizin 

de bu tür istisnai durumlarla yüzleşmek için daha önce deneyimleri veya önceden 

hazırlanmış stratejik planları olmamasıdır. Bugün dünyadaki tüm kurumlar, yerel 

yönetimler, hükümetler ve ülkeler tek bir düşmanla, bu virüsle yüzleşmek için ekip 

olarak çalışmaktadır. Pandemi, kentlerde başta büyük ekonomik ve sosyal etkileri 

olmak üzere, dünya üzerinde birçok yıkıcı etkiler yarattı. Ayrıca, acil durum 

planlarımızı ve bu durumlarla nasıl başa çıkacağımızı bilmediğimiz için gözden 

geçirmemiz gerekti. Bu süreçte, biraz mola verdik, performansımızı ve yıllık 

yaklaşımımızı yeniden değerlendirip stratejik planlarımızı hazırladık. Ürdün, bu 

salgın sürecinde iyi bir performans sergiledi ve virüsün yayılmaya başlanmasından bu 

yana, Kral’ın doğrudan önderliğinde, bölgedeki tüm sivil ve askeri kurumlarla kararlı 

bir şekilde sağlam ve güçlü önlemler aldık.  İlk olarak; salgının Ürdün'de yayılmasını 

önlemek amacıyla, havalimanları, sınırlar, kamu kurumları, okullar ve üniversiteler 

kapatıldı. Allah'a şükür, atılan bu ilk adım sayesinde salgının yayılmasını büyük 

derecede engellendi. Ancak sonrasında devlet ve toplum üzerinde ekonomik etkileri 

gözlemlendi. Ürdün’ün tüm şehirlerini, tesislerini ve kamu kurumlarını sterilize etmek 

için hızlı ve doğrudan planlar yaptık. Kamuya açık mağazalardan, alışveriş 

merkezlerinden ve marketlerden alışverişi güçlü kontroller ve prosedürlerle sınırladık. 

Hastaneleri, sağlık merkezlerini ve kamu kurumlarını da gözden geçirerek, salgının 

Ürdün'de yayılmasını önlemeye çalıştık. Allah'a hamdolsun, şimdiye kadar Ürdün 

sınırları içinde ve yurt dışından bize ulaşan toplam vaka sayısı, %40-50 

oranlarındadır. Bilindiği üzere, bu sayı çevremizdeki ülkeler ve dünya ülkeleri için 

küçük bir rakamdır.  

 

 

 
1 Bu söyleşi, 3 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 



KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ ve NORMALLEŞME SÜRECİ 

4 

Ayrıca, bu süreçte, Amman Belediyesi olarak sterilizasyon çalışmaları yaptık. 

Önce kamu tesisleri ve resmî dairelerle başladık, daha sonra şehirdeki ticaret 

merkezleri ve vatandaşların kullandığı kalabalık caddeler ile Amman Büyükşehir 

Belediyesi'nin tüm alanlarını sterilize ettik. Atıkların şehirde birikmemesi için de 

çalışmalar yaptık. Amman Büyükşehir Belediyesi kurumları bünyesinde çalışmak ve 

bu tip kriz anlarıyla ilgilenmek için tüm devlet kurumlarıyla da iş birliği ilişkisi 

kurduk. 

Amman Büyükşehir Belediyesi portalı üzerinden, inceleme gerektirmeyen 

sterilizasyon işlemleri ile vatandaşlara sağlanan hijyen ve hizmetlerin artırılmasına 

yönelik prosedürler üzerinden ilerledik. Bu portal, vatandaşların gerçek ihtiyaçlarını 

tüm belediye kurumlarının elektronik hizmetlere yönelmesine istinaden kurulmuştur. 

Böylece; vatandaş, ihtiyaç duyduğu herhangi bir talebi belediyeye gelmeden çevrimiçi 

portal üzerinden iletebilir veya ihtiyaç duyduğu herhangi bir işlemi 

tamamlayabilmektedir. Bu yenilik, salgın sürecinde çok büyük bir etki yarattı; 

böylelikle vatandaşı elektronik projenin kendi çıkarlarına hizmet eden pratik bir proje 

olduğuna ikna etmemize yardımcı oldu. Stratejik olarak çok önemli olan bu mesele, 

vatandaşın belediyeden beklentisinin yüksek olmasını ve sürekli olarak daha iyi 

hizmet beklemesine zemin oluşturmaktadır. Resmî tatillerin sona ermesiyle, 

vatandaşlara hizmet vermeye devam edebilmek için belediye kadrolarının %25'i ile 

işe döndük ve verdiğimiz hizmetlerin çoğu elektronik hizmetlerdi. Bu yeniliğin 

yarattığı en dezavantajlı durum, belediye bütçesinin küçülmesi oldu. Amman 

Büyükşehir Belediyesi'nin gelirleri, yaklaşık üç aydır durduğu için belediye bütçesi 

üzerinde olumsuz etkisi oldu, çünkü belediye gelirleri birçok işlem ve sağlanan 

hizmet karşılığında vatandaşlardan alınan ücretlere dayanıyordu. Bu nedenle, Amman 

Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini önemli derecede etkiledi. Amman Büyükşehir 

Belediyesi’ne de yansıyan pandeminin şehir üzerindeki doğrudan etkisi, farklı 

sektörlerde çalışan işçileri, ticari dükkânları büyük ölçüde etkiledi. Şu an Amman 

Büyükşehir Belediyesi bütçesinde normalleşme sürecine yönelik planlar üzerinde 

çalışıyoruz. Bu salgının etkilerini azaltmak için bir plan üzerinde çalışıyoruz; bu 

durumda, 2021 için harcamalar üzerinde, cari yıla göre daha fazla kontrol içeren bir 

bütçe hazırlamaktayız. Amman Büyükşehir Belediyesi'nin performansını ve şehrin 

Covid-19 ile başa çıkma yeteneğini değerlendirmek için Amman Büyükşehir 

Belediyesi'nde uzman bir ekip oluşturduk; ekibin oluşturdukları rapor, web sitemizde 
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yer alacaktır ve bir kopyası da UCLG-MEWA'ya gönderilecektir. Bu rapor, Arapça 

olarak mevcuttur ve yakında İngilizce olarak yayınlanacaktır. Bu raporda, Amman 

şehrinin güçlü ve zayıf yönleri ile Amman Büyükşehir Belediyesi'nin performansının 

güçlü ve zayıf yönleri yer almaktadır.  

Bir sonuca bağlayacak olursak, dünyanın her yerinde yaşam devam etmeli, bu 

salgına uyum sağlamalı ve onunla yaşamalıyız. Saygı duyarak, ciddiyetle ve 

kararlılıkla bu süreci aşmamamız gerekmektedir. Çevremizde her zaman tehlike 

olduğuna inanmalıyız. Dikkatli olarak, hayat devam etmeli ve tüm sektörlerin 

işlemesine izin vermeliyiz. Kralımızın bize öğrettiği gibi, Ürdün vatandaşının 

güvenliğinin ve sağlığı bizim önceliğimizdir.  Ürdün vatandaşının güvenliği, yetkili 

sağlık otoriteleri tarafından verilen talimatlara olan bağlılığıyla başlar. Virüsün 

kendisine ve ailesine bulaşmamasını sağlayan bu talimatlara her zaman uymalıyız. 

Amman şehrinde görevlerimizi yerine getirecek ve vatandaşlarımıza hizmet etmekten 

asla vazgeçmeyeceğiz. Şehrin temizliğini, sağlıklı çevresini, halkımızı koruyacak ve 

hizmetleri vermeyi sürdüreceğiz. UCLG, saygı duyduğumuz ve değer verdiğimiz 

uluslararası bir teşkilattır, Amman Büyükşehir Belediyesi olarak UCLG ve UCLG-

MEWA’ya bağlı olmaktan ve bu teşkilatların aktif bir parçası olmaktan gurur 

duyuyoruz. Bu tür istisnai durumlar karşısında, birbirlerinin deneyimlerinden 

yararlanma ve deneyimlerini kazanmada ortak iş birliği ve sürekli iletişim faydalı 

olmaktadır. 

Yaklaşık iki hafta önce, Beyrut'ta yaşanan patlamadan dolayı, Beyrut 

Belediyesi’ni desteklemek amacıyla, Arap Şehirleri Örgütü ile toplantı 

gerçekleştirdik. Önce krizi yönetmek, ardından hükümetlerin değil, belediyelerin 

yargı yetkisi olan bazı konularda çözümler bulmak ve kuruluşun tüm üyelerine hizmet 

etmek için çalışan ekibin ve UCLG-MEWA'nın bir parçası olmaktan kişisel olarak 

gurur duyuyorum.  
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BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BLD. BŞK. YÜCEL YILMAZ2 

 

 Balıkesir özel bir kenttir, özel olmasının en büyük sebebi de hem deniz hem 

termal hem de doğayı bünyesinde barındırmasıyla ilişkilidir. Dağlarındaki bal ve 

ovalarındaki zeytinyağı ile meşhurdur. Mandalinasından karpuzuna, şeftalisinden 

kirazına kadar Türkiye'nin en lezzetli ürünleri Balıkesir’de bulunmaktadır. Ayrıca, 

jeotermali çok verimlidir, Gönen'de, Edremit'te, Bigadiç'te ve Sındırgı'da şehirlerimizi 

termal suyla ısıtmaktayız. Bu sıcak suyla, tarım bakanlığımızla beraber organize 

seracılık termal bölgesi, kurutma ve seracılık organize bölgeleri oluşturduk. Burada 

belirli ölçülerde parsellerde isteyen vatandaşlara sera desteği sağlayacağız. Bu alanları 

da hibelerle ve kalkınma ajanslarımızdan alacağımız bütçeler ile yapacağız.  

Ayrıca, doğal kaynaklarımızı değerlendirmek amacıyla, Balıkesir'de BAÇEM 

(Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi) kurduk. Bu alanda hem kurutarak hem suyun içinde 

yoğunlaştırarak hem de orijinali depolayarak tohum depoları oluşturuyoruz. Burada, 

yetkili arkadaşlar tarafından çiftçilerimize eğitim veriyoruz. Daha sonra, verdiğimiz 

eğitim kapsamında belirli bölgelerde kümeleşme sağlayarak, o tohumla üretilen ürünü 

ilaç sektörüne katma değeri yüksek değerlerde satarak, küçük dönümlerde yoğun 

işçilikle geliri yüksek işlere dönüştürüyoruz. Türkiye'deki bütün eczacılar buraya 

geliyorlar ve bu işi yapacak kişilere eğitim veriyorlar. Bakanlığımızdan yetkililer de 

tam istedikleri ürünleri tarif ettikleri kurslar düzenleniyorlar. Yani, bu projeyle hem 

kentimize hem halkımıza hem de ülkemize yarar ve kaynak sağlıyoruz. 

 Belediyemizin bir diğer hassas noktası da sıfır atıktır.  Şu anda Balıkesir'de 

1.300.000 küçükbaş hayvan mevcuttur. Ayrıca, 700.000'e yakın büyükbaş hayvan 

vardır. 700.000 büyükbaş hayvan dediğimizde, bu hayvanlar günde elli litre su, otuz 

kilogram civarında da yem tüketmektedir. Dolayısıyla, bunların çıktıları da altmış litre 

civarındadır. Eğer biz bunları yönetebilir, enerjiye çevirip sıfır atık projesini 

tamamlayabilirsek, yüksek değer kazanabiliriz. Aksi takdirde, bu durum devasa bir 

çevre kirliliğine neden olacaktır. Bu nedenlerden dolayı, bizim en büyük mücadelemiz 

şehirlerdeki yerleşik alanlardaki ayıklama ve sıfır atığa dönüştürme hususudur. 

Kıymetli Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım da bu konuda bakanlıklar ve devlet 

üzerindeki telkinleriyle çok ciddi bir yapılanma sağlamaktadır. Şu anda da 

 
2 Bu söyleşi, 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
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köprümüzden elde ettiğimiz elli bin konuta yetecek elektriği alıyoruz. İnşallah yeni 

yapacağımız işlerle beraber bunu yüz bin konuta çıkaracağız. Sıfır atıkla ilgili olarak, 

insanların yetiştirilmesi, öğrenmesi, okulların dahil olması ve toplumun her kesiminin 

bilinçlenmesiyle ilgili süreci herkes gibi bizde bekliyoruz. Sıfır atık bizim için çok 

kıymetlidir dedik, çünkü bu proje çevre dostu belediye misyonumuzu tamamlayan 

değerli bir çalışmadır.  

Partimin de tanımladığı gibi, bir belediyenin 5 özelliği bulunmalıdır. Buna 

göre; bir belediye başkanı ilkin katılımcı olmalıdır. İkinci olarak, bir belediye 

kesinlikle sosyal belediye misyonuna sahip olması gerekir. Yani, bir şehrinde eksiklik 

ve dezavantajın olması, avantajlı olanlarla arasında bir rekabeti oluşturur ve bunun 

sonucunda, öfkeyi ortaya çıkarır. Bu kertede, bu sorumluluğu giderecek olan 

belediyenin yaklaşım açısıdır. Toplumdaki bu heterojen yapıyı dengelemesi gerekir. 

Üçüncü olarak ise kültürel bir belediye olmak gerekmektedir. Toplumun ait olduğu 

sosyal ve kültürel değerlere saygılı bir çerçeve çizerek, projeleri yerele aktarmak çok 

elzemdir. Dördüncü olarak, çevre dostu belediye olmak artık bir zorunluluktur. 

Çağımızın sorunu aşırı kentleşme ve kırsal alanların azalmasıdır. Dolayısıyla, insanlar 

yeşil alan talep etmektedir. İnsanların parklarda, bahçelerde gezmeye ihtiyacı vardır. 

Bunların hepsini yönetecek olan, yine yerel yönetimlerdir. Son olarak da Hizmet 

Belediyeciliği neoliberal dönemde kıymetlidir. Bu beş bileşen birlikte 

düşünüldüğünde de tek bir kavram seti ortaya çıkmaktadır. Bunların hepsinde 

muvaffak olmanın tek yolu, Katılımcı Belediye olmaktır. Peki, katılımcı 

belediyecilikte kastımız nedir? Nerede insanları bir araya getirebiliriz; kent 

konseylerinde. Bu bahsetmiş olduğumuz konuların konuşulacağı, kentte katılımcı bir 

anlayışın inşa edileceği yer, kent konseyleridir. Vatandaşlar ve yerel aktörler bu 

mecliste fikir alışverişi yaparak, kent için yapıcı fikirler sunabilmektedir. Mesela, 

Büyükşehir bünyesinde Balıkesir Kent Konseyi bulunmaktadır. Buna ek olarak, 

Karesi ilçesinde de konsey kurulmuştur. Aynı şekilde, 6 Eylül’ün de konseyi 

bulunmaktadır. Bu yapılanmalar, bölgenin yerel konularını tartışmakta ve istişare 

etmektedirler. Böylelikle, şehirde, bilinçli biçimde inşa edilmiş bir konsorsiyum 

oluşmaktadır. Bu oluşan konsorsiyumla ilgili olarak, büyükşehir meclisinde de artık 

kanaatler oluşmaktadır. Bu oluşan kanaatler, karara dönüşüp uygulanma noktasına 

geldiğinde, biz de yerel gündemimize alıyoruz. Böylece, siyaset tarafından yönetilmiş 

bir şehir değil, halkların yönettiği bir şehir formu oluşmaktadır. Biz de bu işin orkestra 
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şefliğini yapmış oluyoruz. Dolayısıyla, siyaset üstü bir yönetim anlayışının başlangıcı, 

kent konseyinden geçmektedir.  

 Covid-19 konusuna gelecek olursak, biz Balıkesirliler, haberlerde 

seyrettiğimiz korkutucu gerçekliğin ciddiyetini ancak 11 Mart’ta net bir şekilde idrak 

edebildik. Çünkü; Cumhurbaşkanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığımız genelgelerle belirli kısıtlamaları bizlere duyurmaya ve almamız gereken 

tedbirlerle ilgili bizlere bilgiler vermeye bu tarihte başladı. Elbette, bu durum, 

birimizin yaptığı hatanın, hepimizin hayatını ne denli etkileyebileceğini göstermiş 

oldu. Bu etkinin ve salgının akabinde, bizler yerel yöneticiler olarak Balıkesir 

özelinde bu durum dolayımında, neler yapabileceğimize dair toplantı dizileri 

oluşturduk. Toplantı çıktısı olarak, var olan Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi’ni 

güçlendirdik. Ayrıca, ilk günden itibaren alınan devlet kararlarına uyma konusunda ne 

esnafımız ne altmış beş yaş üstü vatandaşlarımız ne de gençlerimiz bu meşakkatli 

süreç içerisinde bizleri zor durumda bıraktı. Yani, alınan kararlara milletçe, 

Balıkesirliler olarak ciddiyetle uyduk.  Bu sayede de süreci az hasarlı olarak 

yönetiyoruz. Süreç içinde iken, ne kadar sürecek, ne kadar etkileyecek, neler olacak 

gibi bir varsayımda bulunmadan tedbirlerimizi almaya başladık. Elbette, salgının ilk 

boyutu zorlayıcıydı; çünkü ilk adım, bu konunun halka duyurulmasıydı. Bu konuda 

çok ciddi çalışmalar yaptık; süre kaybetmeksizin valiliğimiz rehberliğinde duraklar, 

billboardlar ve menülere kadar Covid-19 ile ilgili alınabilecek on dört kurallı 

tedbirleri vatandaşın farkındalığını arttırmak için yerleştirdik. Bu duruma kısa bir süre 

içinde ulaşıldığından dolayı, süreci pozitif değerlendirdik ve vatandaşların üzerindeki 

etkiler konusunda da gelişmeler kaydedildi. Kimseyi geride bırakmayacak şekilde, 

sosyal ve ekonomik bir duruş sergiledik. Biliyorsunuz ki, makineler durduğunda, 

hayat durduğunda, tarım durduğunda ve ziraat durduğunda, telafisi mümkün olmayan 

zarar miktarı kestirilemeyecek kadar yüksek olabilirdi. Burada kastettiğimiz durum, 

aslında yakın çevremizdeki yaklaşık otuz beş milyona yakın nüfustur. Bu sayıyla neyi 

ve kimi kastediyorum; İstanbul’un etini, sütünü, sebzesini, günlük tükettiği balığını, 

yumurtasını, beyaz etini üreten en büyük havza olduğumuz için ve İzmir’i, Bursa’yı, 

İstanbul’u hatta Antalya’dan gelen kamyonları dolduran bölge olduğumuz için bu 

nüfus oranını kullanıyorum. Yani, Balıkesir’de tarımın asla durmaması 

gerekmektedir. Pandemi sonrasında, bunların hepsini yönetmek için kısıtlamaların 

kalktığı haziran ayından sonra turizm bizim için çok önemli bir duruma gelmiştir.  
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Ayrıca, bilindiği gibi hem Ege Denizi’ne hem de Marmara Denizi’ne sahili 

olan bir kentiz. Türkiye’nin ilk turistlik tesis belgesi alan Erdek’e, Marmara Adası’na, 

Cunda’ya, Edremit’e, Akçay’a ve Altınoluk’a ev sahipliği yapan ve Türkiye’nin her 

köşesinden yerli turistin tercih ettiği bir kentiz. Şu anda il sınırlarımız içerisinde dört 

milyona yakın vatandaşımız iskân halindedir. Balıkesir, Türkiye'nin en güçlü 

illerinden bir tanesidir. Hiçbir krizi hissetmeyiz, çünkü Balıkesir’in ekonomisi 

kesinlikle tek taraflı değil, aksine çok yönlüdür. Biz bu bağlamda, Türkiye'nin 

ekonomisi en güçlü şehirlerden biriyiz. Ayrıca, pandemi sürecinde, özellikle 

yevmiyeli ve günlük olarak inşaatlarda veya restoranlarda çalışan vatandaşlara şehir 

birlikleriyle sahip çıktık. Bu noktada, bir vatandaşımızı bile geride bırakmayacak 

sistem kurduk. Bu sistem içinde, farklı siyasi partilerden yirmi belediye başkanı yer 

almaktadır. Bu zorlu süreçte, bütün derneklerimizle ve sivil toplum kurumlarımızla 

ilişki içerisine çalıştık. Büyükşehir olarak, hiçbir şeyi vatandaşımıza şahsen 

götürmedik; dernekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ihtiyaç analizlerini 

yaptık. İlçede aynı kişiye tekrar gidilmemesi amacıyla, yazılım ortamında hepsini 

teyitleştirdik ve düzenli destek sağladık. Akabinde, 1 Haziran’dan sonra yeni normale 

hızlı bir geçiş yaptık. Son zamanlarda, ekonomiyle ilgili yapılan zamlar insanları 

kaygılandırmaktadır; fakat endişe etmesinler, Allah'ın izniyle ülkemiz bu zor durumu 

diğer ülkeden daha iyi bir biçimde aşacaktır. 

Pandemi sürecinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyan işletmelerimize 

hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İşyerlerinde, yerleri belirledikleri ve 

oturma planı yaptıkları için bu durum daha kolay bir biçimde devam etti. Düğünlerde 

ve cenazelerde de tamamen bu kurallara uyup hem cenazesini hem düğününü hem de 

yolculuğunu dikkat ederek yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gördüğüm 

kadarıyla, bütün vatandaşlarımız birbirini uyarmaktadır. Mesafeyi koruyarak bekleyen 

çocukları ve vatandaşları görünce, gerçekten teşekkür etme ihtiyacı hissediyorum. 

 Son olarak, UCLG-MEWA’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü gerçek 

anlamda, bizi bu konuda birbirimize yaklaştırmakta ve çeşitli toplantılara vesile 

olmaktadır. Çeşitli platformlarda, bizleri, başkanları ve bu işle ilgili paydaşları bir 

araya getirmektedir. Yani, UCLG organizasyonunun başarısını çok yüksek 

görüyorum. Dolayısıyla, yerel yönetim başkanlarını bu ağa katılmaya davet ediyorum.  
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BEYT CALA BLD. BŞK.NICOLA KHAMIS3 

 

 Beyt Cala şehri, Filistin'deki salgın için önemli bir merkez oluşturdu; çünkü 

Filistin'de salgın, ilk olarak Beyt Cala şehrinde görüldü. 4 Mart 2020 tarihinde, 

kentimizdeki bir otelde konaklayan turist kafilesi, ülkelerine döndükten sonra bizimle 

iletişime geçerek aralarında Covid-19 teşhisli kişilerin olduğunu bildirdiler. Bu 

bildirimin sonrasında, söz konusu otelin çalışanları ve ziyaretçileri karantinaya alındı, 

testleri gerçekleştirildi ve bölgeye kapatma uygulandı. Süreç içinde, Dünya Sağlık 

Örgütü ve Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan gerekli güvenlik önlemleri 

ve gereksinimleri uygulandı. Vaka sayısının sürekli artması nedeniyle, durum 

maliyetli bir duruma geldi. Bu sebeple, kamu güvenliği önlemlerini takip etmek için 

yoğun bir biçimde özen ve dikkat gösterildi. Beyt Cala vatandaşlarının ve 

kurumlarının çabaları, güvenlik önlemlerine olan bağlılıkları ve acil durum ekiplerinin 

gösterdiği büyük çaba ile şehirdeki belediye, siyasi kuruluşlar ve güvenlik 

kurumlarının öncülük ettiği, bir acil durum komitesi oluşturuldu. Salgın, karantina 

bölgesinde tutuldu ve salgının yayılmasını engellemek için vatandaşlar arasında 

durum ciddiyetle karşılandı.  İnşallah, bu krizin sona ermesini ve yakın gelecekte 

normal hayata dönülmesini umuyoruz. 

 Ne yazık ki, bu yıl Beyt Cala Uluslararası Barış Festivali de dâhil olmak 

üzere, şehirdeki tüm sosyal ve kültürel faaliyetler durduruldu. Bu durum, genel olarak 

Beytüllahim ve Beyt Cala kentlerindeki vatandaşlar üzerinde olumsuz ekonomik ve 

psikolojik etkiler yarattı. Çünkü, bu tür faaliyetler ve etkinlikler, vatandaşlar için bir 

gelir kaynağıdır. Kültürel etkinlikler, Beyt Cala şehrinin dünyaya ve özellikle de 

kardeş şehirlere açılan kapısıdır. Beyt Cala şehrinin Avrupa, Latin Amerika ve bazı 

Arap ülkelerindeki şehirlerle birçok ikizi bulunmaktadır. Heyetlerin festivale katılmak 

üzere gelmeleri, vatandaşların gelirini artırarak yüzlerinde bir tebessüme sebep 

oluyordu. Filistin bildiğiniz gibi, hâlen işgal altındadır; dolayısıyla ekonomik ve siyasi 

durum giderek daha da kötüleşmektedir. Sağlık alanı ise Sağlık Bakanlığı ve sağlık 

personelinin yaptığı tüm çalışmalara rağmen, kaynak yetersizliği nedeniyle hâlâ çok 

sorunludur. İnsana yakışır bir yaşam için maddi desteğimiz ve herhangi bir 

malzememiz maalesef ki bulunmamaktadır. Beytüllahim bölgesinde, gelirlerin %70’i 

 
3 Bu söyleşi, 23 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
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turizm sektörüne bağlı olarak kazanılmaktadır. Bu durumla bağlantılı olarak ve 

bildiğiniz üzere, pandemi sürecinde oteller, restoranlar, düğün salonları ve kulüpler 

kapatıldı. Bu durum da iş fırsatlarının yetersizliğine ve ekonomik krize neden oldu. 

Dolayısıyla, çalışan kişilerin maaşları %40 oranında azaldı. Hatta, Filistin Ulusal 

Yönetimi çalışanlarının bile üst üste üç aydır maaş almadıklarını ve bu nedenle 

ihtiyaçları olan yiyecek veya ilacı almakta zorlandıklarını da eklemek gerekmektedir.  

Durum, görüldüğü gibi oldukça çetindir ama vatandaşlarımızda farkındalık 

olduğu için Allah'a şükrediyoruz. Bu süreç, vatandaşlardaki yardımlaşmayı da epey 

arttırdığı görülmektedir. Dezavantajların avantajlardan daha fazla olduğu bilinmesine 

rağmen, vatandaşlarımızın birbirlerine destek olduğu açıkça görülmektedir. Virüsün 

ortaya çıktığı ilk andan itibaren, söz konusu otel ve çevresi kırk günlük süre için izole 

edildi; çünkü, başlangıçta karantina test sonucuna göre uygulanıyordu. Virüsün 

kuluçka süresinin on dört gün olduğu göz önüne alındığında, durum tamamen değişti. 

Hayati anlam taşıyan bu zaman aralığındaki Beyt Cala Belediyesi’ne destek olan 

güvenlik hizmetlerine; virüs yayılımını azaltmak için gece gündüz çalışan 

Beytüllahim Valisi ve Filistin Sağlık Bakanlığı'na; ayrıca, Beyt Cala Belediyesi’nde 

görev alan personellere; hastaların evlerine gıda ve medikal malzeme dağıtan 

komiteye, muazzam çabaları için teşekkür ediyorum. Çalışmaların iyileştirilmesi 

amacıyla, vatandaşları bilinçlendirmek ve kamu güvenliği gerekliliklerini daha iyi 

takip etmek için Valilik ve Sağlık Bakanlığı’nın da dâhil olduğu bir medya ekibi 

oluşturduk. 18.000 nüfuslu bir şehiriz ve kaynak kıtlığına rağmen vatandaşların 

üzerindeki yükü hafifletip vaka sayısını azaltmayı başardık. Resmi çalışma saatlerimiz 

yok, vatandaşlardan çağrı almak ve gerekli hizmetleri sağlamak için yedi-yirmi dört 

hazırız. Atıkları toplamak, kamuya açık caddeleri temizlemek, tüm kamu tesislerini ve 

okulları sterilize etmek, acil durum komitelerine yardım etmek için yirmi dört saat 

aralıksız çalıştıkları için belediye çalışanlarımızın üzerindeki iş baskısı bir hayli arttı.  

Beyt Cala şehrinin ekonomisi, turizm sektörüne dayanıyor ve buradaki durum diğer iç 

turizmi olan ülkelerden farklı olduğundan, söz konusu sektör burada tamamen altüst 

oldu. Bu sebeple, işsizlik oranı arttı, ücretler düştü ve bu dönemde temel yaşam 

ihtiyaçlarından mahrum kalındı. Bu eksiklere destek olmak amacıyla, El-Halil ve 

Salfit gibi diğer şehirlerimizden destek sağlanıyor; ama bunlar yetersiz gelen basit 

hizmetlerdir. Eksikliklerimizin farkındayız, şehir için birçok planımız da 

bulunmaktadır; ancak bunları uygulamak için mali kaynak yetersizliğimiz mevcuttur. 
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Şu anda aldığımız bütçe, sadece çalışanların maaşlarını ödemek için kullanılmaktadır. 

Beyt Cala Belediyesi, şükürler olsun ki çalışanlarının maaşlarını ödemeye kendini 

adayan Filistin belediyelerinden biridir; ancak daha önce de söylediğimiz gibi, şu 

anda belediye kaynakları en düşük seviyelerdedir. Beyt Cala Belediyesi için dört 

yıllık stratejik planımız ve belirli bir bütçemiz bulunuyor; bu bütçeleri de şehrin 

görünümünü iyileştirmek ve Beyt Cala vatandaşlarına gerekli hizmetleri sağlamak 

için kullanmaktayız. Su ve Sanitasyon Kurumu desteğiyle, birçok cadde için istinat 

duvarı inşası ve kanalizasyon şebekelerinde bakım çalışmaları gerçekleştirdik. 

Bölgedeki kanalizasyon borularının iyileştirilmesi ve bakımı için Beyt Sahur ile 

birlikte bir proje yürütüyoruz. Özellikle, evden çıkma yasağının uygulandığı dönemde 

atıkların artması nedeniyle, çöp konteynerlerinin sayısını arttırıp çöp toplama 

çalışmalarını yoğunlaştırdık. Bu dönemde, sokaklar boş olduğu için sürücüler hızlarını 

arttırdı; bu durumu engellemek için de hız kesici tümsekler yaptık. Vatandaşların 

belediye binasına ziyaretlerini azaltmak için uzaktan ödeme sistemini sağladık. 

Ayrıca, sosyal medya platformları aracılığıyla yayınlanmak üzere hazırlanan kararlar 

üzerinde detaylı olarak çalıştık. Beyt Cala Belediyesi’nin artık elektronik bir belediye 

ayrıcalığına sahip olduğunu söyleyebiliriz ve bu bizim için büyük bir başarıdır. Bu 

sonucun da gösterdiği üzere, krize rağmen, vatandaşlara gerekli hizmetlerin 

sağlanması için belediye çalışanları olarak büyük çaba sarf ettik. 

Kentimizin daha iyi bir duruma gelmesi için bir dizi muhtemel projelerimiz 

bulunmaktadır. Bunlar, Beyt Cala kentinin ana girişindeki caddenin rehabilitasyonu, 

vatandaşlarımıza iş imkânı sağlayabilmek, şehir merkezinde kültür, spor ve ticaret 

kompleksi kurmaktır. Öncelikle, Beyt Cala vatandaşlarına dikkat çekici farkındalıkları 

ve sorumlulukları için teşekkür ediyor; takip ve teftiş görevlerini yerine getiren Beyt  

Cala Belediyesi’nin sağlık personeli ve Ulusal Acil Durum Komitesi gönüllüleriyle, iş 

birliği yapmalarını, talimat ve tavsiyelerine uymalarını rica ediyorum. Bizler de bu 

süreçte, sosyal mesafe, maske, eldiven ve dezenfektan gibi kamu güvenliği 

gereklilikleri haftalık kontroller ile yapılandırıyoruz. Ayrıca, virüs bulaşan kişilerin 

kendilerini izole etmelerini ve bizleri haberdar etmelerini talep ediyoruz. Utanmaya ve 

çekinmeye gerek yok; çünkü herkes bu virüse bulaşmaya yatkındır ve bu durumda 

hastalığa galip gelecek, bulaşmasını ve yayılmasını önleyeceğiz. Filistin'deki vaka 

sayısına rağmen, çoğu vaka semptom göstermiyor; ancak vatandaşlardan bir kez daha 

tüm kamu güvenliği gerekliliklerini uygulamalarını rica ediyorum. Filistin, Beyt Cala 



KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ ve NORMALLEŞME SÜRECİ 

14 

ve tüm dünyada herkes için sağlıklı günler diliyorum. Büyüklerimizin ve 

çocuklarımızın hayatı için dikkat etmeliyiz. Yaşadığımız kriz sebebiyle, birçok ülkede 

durum çok daha zor yaşanmaktadır. Dünyadaki tüm belediye başkanlarından dikkat 

etmelerini, konuyu ciddiye almalarını ve hasta veya ihtiyacı olan herkese yardım 

etmekten çekinmemelerini rica ediyorum. Bu süreç, çalışmalarımızı ve 

vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı kanıtlamanın doğru zamanıdır. Allah'ın 

izniyle ve herkesin yardımıyla, bu virüsü kontrol edip yenebileceğiz. 
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ÇANAKKALE BLD. BŞK. ÜLGÜR GÖKHAN4 

 

Bildiğiniz gibi, Çanakkale birçok bağlamda önemini koruyan bir kenttir. 

Tarihsel açıdan bakıldığında, Antik Çağ’a kadar kentimiz stratejik konumunu 

muhafaza etmiştir. Doğal güzelliklerimiz de kentimizi oluşturan temel güzelliklerin 

başında yer almaktadır. Dağlarımız ve doğal bitki örtümüz, büyük önem teşkil 

etmektedir. Kentimizin bu zenginliklerini sunma amacıyla, Troya Müzesi’nin de 

kurumsallaşma çalışmalarını 2018 yılında bitirmiş bulunuyoruz.  Çünkü, Çanakkale 

herkesin görmek istediği ve görmesi gereken bir şehirdir. Kentimiz hem kültürel 

turizm açısından hem de doğa turizmi açısından son derece önemli bir yerdir. Doğa 

güzellikleri ve turizm denilince, akıllara Ege ve Marmara’ya olan sahillerimiz ve 

adalarımız nedeniyle kentimiz gelmektedir.  Bizler, yerel yönetim çalışanları olarak, 

bu değerlerimizi korumaya ve sürdürülebilir bir duruma getirmeye çalışıyoruz. Aynı 

zamanda, Fox Dergisi tarafından “İdeal Kentler Araştırması” doğrultusunda, 

Türkiye'deki En Yaşanılabilir Şehir olarak seçildik.   Çanakkale’nin kültür ve turizm 

açısından önemi, turizmcilerimiz ve vatandaşlarımız tarafından da göz önünde 

bulundurulmaktadır. Çanakkale merkezde, on dört adet güvenli turizm sertifikalı 

tesisimiz mevcuttur ki bu sayı, Çanakkale'nin nüfusuna oranla çok önemli bir 

gelişmedir. Diğer taraftan, kentimiz üniversite öğrencilerinin de son derece tercih 

ettiği bir kenttir. Bu koşullar, kent içindeki sirkülasyonun ve sürekliliğin düzenli 

olmasını sağlamaktadır. Tüm bunların sayesinde de Çanakkale her geçen gün ismini 

daha büyük bir ivmeyle dünyaya duyurmaya devam etmektedir. Bu ivmeyi 

hızlandırmak ve kentimizi yaşanılır bir kent yapma amacıyla, çevremizide korumaya 

çalışıyoruz; betonarme yerleşimden kaçınarak tarım alanlarını muhafaza etmeye 

çalışıyoruz ve şehir planlamasına dikkat ediyoruz. Kısacası, güzel bir kentte 

yaşadığımızı söyleyebiliriz. Elbette, Çanakkale'nin Belediye Başkanı olmak, 

sorumluluk isteyen bir iştir.  Şehrin özelliklerini bozmadan, kenti korumamız 

gerekmektedir ve bu özelliklerimizi koruduğumuz sürece işimizi hakkıyla yapıyor 

olacağız. Bu değerleri kaybetmediğimiz takdirde, kentimiz sürdürülebilir niteliğini 

kazanabilir.  Tüm bunları yapabilmek için bizlere çok büyük sorumluluk düşüyor. Bu 

süreçte, Çanakkale'nin tanıtım çalışmalarını da ilerletiyoruz. Bu kapsamda, yeşil 

alanlarımızın muhafaza etmeye, daha geniş alanlarda yeşil alan oluşturmaya ve 
 

4 Bu söyleşi,12 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 



KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ ve NORMALLEŞME SÜRECİ 

16 

kamuya kazandırmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi, kamusal alan olmayan yeşil 

alanlar, insanlarımızın erişimiyle doğru orantılı olarak etkili oluyor. Kent içinde 

kumsal alanlarımız mevcut; bunları şehir dışına çıkartıp, kenti rahatlatma konusunda 

planlarımızı ortaya koyuyoruz. Geniş parklar, spor alanları, yürüyüş yolları, bisiklet 

yolları, piknik alanları, plajlar, çocuk oyun alanları, hobi bahçeleri ve kentsel tarım 

alanlarına da son derece önem atfediyoruz. Bu sene, Çanakkale merkezde yüz dört 

dönümlük alana kara keçi buğdayı ektik. Yerel tohumlardan domates, biber, patlıcan 

gibi tarım mahsullerini üretiyoruz.  Kurum olarak, artık farklı bir şehircilik 

anlayışında ilerlememiz gerektiğine inanıyoruz.  Yaptığımız çalışmalar içinde en 

önem verdiğimiz proje, Kardeş Şehirler projesidir; çünkü, bu proje, kentler arası 

dayanışmayı ve bütünleşmeyi sağlamaktadır. Bizim en önemli kardeş şehrimiz 

Almanya'nın Augsburg kenti idi. Augsburg, 30 Yıl Savaşları sonunda Barış 

Antlaşması'nın imzalandığı kenttir. Augsburg’un tarihi bir kent olması, Çanakkale ve 

Augsburg şehirleri arasındaki ilişkiyi güçlendirdi ve yakınlaşmalarını sağladı. Tabi, 

bu konuda Türk vatandaşlarımızın da desteği oldu. Mesela; oradan Türkçe bilen bir 

Alman vatandaş bize geliyor, bizden de yine Almanca bilen bir vatandaşımız bu şehre 

gidiyor. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları ile buradaki sivil toplum kuruluşları irtibat 

hâlinde ilerliyor. Örneğin, değişim programları yapıyoruz, öğrencilere dil bursu 

veriyoruz, uluslararası kadın buluşmaları yapıyoruz, “Göçün Kadın, Çocuk ve Genele 

Etkileri” konulu bir proje üzerinde çalışıyoruz ve kreş öğretmenlerimiz arasında 

karşılıklı değişim yapıyoruz. 1944 yılından beri kardeş şehrimiz, bölgenin korunması 

ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapan kurum ve şehirlere ödüller vermektedir. 

Bu sene için, bu ödüle biz lâyık görüldük. Pandemi durumu göz önünde 

bulundurularak, Ocak 2021'de bu ödülü almayı planlıyoruz. Ayrıca, İtalya'nın 

Pomezia, Macaristan'ın Tapolca ve Kuzey Kıbrıs’ın Gazimağusa kentleri ile de kardeş 

şehiriz.   

Yerel yönetimler olarak, ana temamız eğitim, kültür, turizm, tarım ve 

sürdürülebilirliktir. Detayına inersek, barış, özgürlük ve çevre gibi birçok ana tema 

vizyonumuza dâhildir. Bu dönem, özellikle kırsal kalkınmaya önem veriyoruz ve 

bunu ön plana çıkarmak için gerekli altyapı çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 

Dolayısıyla, yerelden hareketle kalkınma modeli, sağlıklı gıdaya erişim için elzemdir. 

Şu an, halkın en büyük arzusu ve ihtiyacı sağlıklı gıdaya erişebilmektir. Bu süreç için 

tarım teşvikimiz, özellikle yerel tohumların artırımı, korunması ve kooperatifler 
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aracılığıyla bu durumun sürdürülebilir olmasını kapsamaktadır ve görüldüğü üzere, bu 

durum hayati önem arz etmektedir. Kalkınma noktasında da elbette tarım son derece 

önem teşkil etmektedir. Biliyorsunuz ki, Çanakkale'nin isim yapmış birçok tarım 

ürünü bulunmaktadır. Şeftalisinden tutun da kirazına, domatesine, elmasına, 

peynirine, zeytinine kadar birçok ürünü mevcuttur. Çanakkale, bu bağlamda, 

Türkiye'nin şehirleri arasında ilk ona girmektedir. Hatta ilk beşe giren tarım 

ürünlerimiz dâhi mevcuttur. Dolayısıyla, tarıma çok önem veriyoruz. Hayvancılıkta 

ise özellikle peynir üretimi konusunda iddialıyız ki zaten bilindiği üzere, peynirimiz 

“Ezine Peyniri” olarak markalaşmıştır. Bu doğrultuda, koyun ve keçi yetiştiriciliği 

çok önemli bir istihdam alanıdır. Çalışmalarımıza bakıldığında, tüm bunlara stratejik 

planımızda da büyük önem verdiğimiz görülmektedir. 

Çalışmalarımızdan bahsetmişken, perspektifimizi zenginleştiren ve başarılı 

olmamıza olanak sağlayan, kent konseylerine de değinmek isterim.  Kent 

konseylerine gelecek olursak, ilk etapta katılımcılığı ilgilendiren bir konudur ve biz 

ilk Yerel Gündem 21 sürecini, henüz Türkiye'de kanunlaşmadan önce Çanakkale’de 

Kent Konseyi’ni kurarak gerçekleştirmiştik.  Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, 

mevcut yönetimden daha katılımcı bir yönetim vardı. Bu örnekle de görüldüğü gibi, 

biz katılımcılığa büyük önem veriyoruz. Özellikle paydaşlar, sivil toplum kuruluşları, 

kadın meclisleri, gençlik meclisi gibi oluşumlarımız, bu durumu kanıtlar niteliktedir.  

Kent Konseyi tarafından çıkarılan öneriler ve projeler, meclisleri tarafından 

değerlendirilip bizlere ilettiği takdirde, bunları uygulamaya sokmak durumundayız. 

Kent Konseyi’ni belediyeden bağımsız bir yapı olarak tanımlamak durumundayız. 

Mevcut alt çalışma grupları, kentin sorunları ile ilgili bütün durumları ve kenti 

ilgilendiren ne kadar uygulama varsa, bu faaliyetlerin takibini yapmaktadır. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, on yedi hedefin öneminin 

bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Özellikle, Çanakkale'de “Barış” 

kavramının mahiyetinin bilincinde olarak, insanlar arasında ilişkiyi, adaleti ve 

toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentsel 

mirasın korunması, sağlıklı gıda ile tarıma dayalı yerel kalkınma, iklim değişikliği ve 

yoksulluğun sonlandırılması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  Kent yoksullarına 

yönelik çalışmalarımız her zaman olduğu gibi, şu anda da devam ediyor ve bu sayede 

taleplerine yönelik destek sağlayabiliyoruz. İklim değişikliği hususunda ise, akıllı kent 
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süreci içerisinde karbon ayak izinin azaltılması için çalışmalarımız hâlihazırda devam 

etmektedir. Özellikle, tüketim aşamasında sürdürülebilir sağlıklı bir tüketim için 

önayak olmaya çalışıyoruz. Ayrıca, sürdürülebilir ve sağlıklı bir kent için bisiklet yolu 

çalışmalarımız mevcuttur. Bu kertede, ÇABİS- Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi’ni 

geliştirdik. Şu anda on dört adet sabit istasyonumuz ve bir adet mobil istasyonumuz 

bulunmaktadır. Geçen hafta da on adet ikili bisikleti, bu sisteme dâhil ettik. Bu 

kapasite için yüz yirmi adet de park yerimiz vardır. 2016 Ağustos ayından bu yana, 

16.500 yayaya ulaşıldı ve yaklaşık 85.000 civarında kiralama yapıldı. Bu rakamlar, 

Çanakkale nüfusu için ciddi rakamlardır ve bu projemizin vatandaşlarımıza ulaştığını 

göstermektedir. Pandemi sürecinde, özellikle bu projemiz çok fazla ilgi gördü. Toplu 

taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar, bisikletleri kullanmayı tercih 

ettiler. Buna ilave olarak, bildiğiniz üzere elektrikli araçlarımız var.  Biz de elektrikli 

araç uygulamasını sistemimize entegre etmeye çalışıyoruz. Yakın bir zamanda, 

elektrikli araçlarımız halkın hizmetine sunulacaktır ve bu alanları daha fazla 

yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.  Bu örneklerle de görüldüğü üzere, kalkınma hedeflerini 

önemsiyoruz ve stratejik planlarımızda da bu metodolojiyi kullanarak ilerliyoruz. 

Klasik belediyecilikte, mevcut ihtiyaç dâhilinde yapılan işler öncelikliydi. Fakat, 

zamana ayak uydurmanın artık mecburi olduğunu düşünüyorum. Elbette, bildiğiniz 

üzere gençlerin bakış açıları değişti ve artık daha talepkârlar. Yeni gelen nesil, klasik 

kuşakların ötesinde, farklı istek ve taleplerle bizim de gelişmemizi ve sürecin 

iyileşmesini sağlıyorlar. Bu istekleri takip ve anlayabilmek amacıyla, teknolojik 

gelişmeleri takip etmemiz gerekiyor. Şu an kültürel alanda, sanatsal alanda, kırsal 

kalkınmada ve tarımsal kalkınmada projeler üretiyoruz ki kentin gelişmesine katkı 

sağlayalım. Günümüz belediyeciliği, artık rehberlik noktasına geldi. İnsanların 

beklentileri değiştikçe belediyelerin, yerel yönetimlerinde işleri değişiyor. Bunun 

yanında dünyadaki tüm gelişmeleri hızlıca takip etmek gerekli diye düşünüyorum.  

Sonuç olarak, belediyelerin teknolojik dünyanın gereksinimlerine ayak uydurması 

gerekmektedir. 

Tüm dünya için olduğu gibi, kentimiz için de pandemi süreci alışık 

olmadığımız bir süreç olarak şekilleniyor. Tüm dünyayı etkileyen bu zaman 

diliminde, bizler de ilk etapta şaşırdık ve acemilik yaşadık. Öncelikli olarak, 

Çanakkale halkını ve çalışanlarımızı korumak için tedbirler almayı tercih ettik. Sonuç 

itibarı ile Çanakkale halkından ve yönettiğimiz belediyenin çalışanlarından 
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sorumluyuz. Dolayısıyla, yoğun bir çalışma dönemi içerisine girmiş bulunuyoruz. 

Mart ayından bu yana, sağlıklı ortamlar sağlamak amacıyla çalışmalarımızı 

sürdürmekteyiz. İlk aldığımız tedbirler, öncelikle hamile kadınları, engelli bireyler, 

altmış beş yaş üstü vatandaşları kapsadı. Ayrıca, bu süreçte evden çalışma sistemine 

geçtik. Diğer taraftan, toplu ulaşım araçlarımızın düzenli ve sık aralıklarla 

dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Kapalı alanların da yine aynı şekilde dezenfeksiyon 

işlemi gerçekleştirildi. Otobüs duraklarında, otobüslerimizde ve kamusal alanlarda da 

aynı süreci sürdürdük. Bu arada, ekonomik olarak da önlemler almaya çalıştık. Bazı 

kapanan işyerlerinden kiralarını almadık ya da kiralarını bir süreliğine erteleme 

kararına vardık. Su borcu olanlar da dâhil hiçbir kişiyi susuz bırakmadık; tam aksine, 

su rezervimizi on tona çıkardık. İnsanlarımızın pandemi sürecinde sıkıntıya 

düşmemesi için elimizden gelen her türlü fedakârlığı yaptık ve yapacağız.  Pazar 

yerlerini dezenfekte ettik, maske dağıtımı ve temizlik ürünlerinin dağıtımında 

halkımıza yardımcı olduk ve ihtiyacı olan kişilere sıcak yemek ve erzak yardımında 

bulunduk.  Yaşlı vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti verdik. Bu arada, evlerde 

gezen mobil tahsilat aracımızı devreye soktuk. Evlere kadar gidip su doldurulması 

için hizmet verdik, sokak hayvanlarına mama bıraktık ve hastane çalışanlarımıza 

geceleri sıcak çorba, koruyucu tulum, temizlik malzemeleri ve koruyucu maske 

verdik. Sağlık çalışanlarımız için özel otobüs seferleri düzenledik; çünkü bu süreçte 

onlara büyük bir yük düştü, biz de bu durumu biraz olsun hafifletmek istedik. Bu 

hizmetten sağlık çalışanlarının ücretsiz faydalanmasını sağladık. Kısaca özetlersek; 

insanların bu süreci rahat atlatması amacıyla, temel hizmetlerde bulunduk. 

Belediyemizden hiçbir personeli işten çıkarmadık, birlikte çalışmaya devam ettik. 

Dolayısıyla, bu süreci sıkıntısız geçirmek için her türlü çalışma gayretini gösterdik 

diyebiliriz. Elbette, bütün bunlar toplu ulaşımı kullananların sayısının azalmasına, 

imar uygulamalarının durmasına ve gelirlerde ciddi bir düşüşe neden olduğu için 

devlet bütçesinden gelen payın da azalmasına neden oldu. Her ne kadar bazı 

kesintileri bir müddet yapmasalar da devletin gelirinin azalması, bize gelen bütçenin 

de azalmasına ve ekonomik yönden bizleri kısıtlamasına neden oldu. Dolayısıyla, 

harcamalarımızı en aza indirecek tedbirleri almak durumunda kaldık. Mesela, yapılan 

etkinlikleri iptal ettik, kültürel ve sanatsal faaliyetlere verdik ve birtakım 

seyahatlerinizi kısıtladık. Ayrıca, kooperatiflerimizden destek alarak maske üretim 

süreçlerine dâhil olduk. Normalleşme sürecine girince, açıkçası bizler de risk altına 



KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ ve NORMALLEŞME SÜRECİ 

20 

girmiş bulunduk.  Biliyorsunuz, pandeminin yoğun olduğu süreçte büyükşehirlerde 

çıkışlar yasaklanmıştı.  Coğrafi konumumuz sebebiyle, bu süreçte daha az hasar 

gördük. Fakat normalleşme süreci başlayınca, kapıların açılması ve yaz mevsimi 

sebebiyle de tercih edilen bir bölge olmamız nedeniyle, insanlar büyükşehirlerden 

kentimize doğru yöneldiler. Yaz sezonun açılması ve bayram dolayısıyla, gelen nüfus 

oranı artış gösterdi.  

Ayrıca, coğrafi güzelliklerimizi korumanın önceliklerimiz arasında yer aldığını 

belirtmiştim. Bu süreçte, denizlerimizi temiz tutmaya, atık su arındırma tesislerimizi 

kullanmaya ve plajları sosyal mesafeye göre planlamaya özen gösterdik.  Dolayısıyla, 

plajlarımızda sağlık ve hijyen açısından herhangi bir problem yaşamadık. Bu 

durumda, hijyen koşullarını muhafaza etmek için maske kullanımına, özellikle de 

maske dağıtımına önem verdik. Bu konu dâhilinde, emniyet birimlerimizle beraber 

çalışarak süreci yönettik. Görüldüğü gibi, kurumumuz emniyet birimlerimizle birlikte 

denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Tedbirli olursak bu süreci daha rahat atlatacağımızı 

düşünmekteyim. 

Son olarak, bu kıymetli söyleşiyi yapma şansı tanıyan UCLG-MEWA 

teşkilatına teşekkürü bir borç biliyorum. UCLG-MEWA, Orta Doğu ve Batı Asya 

bölgesinde, yerel yönetimler arasındaki ilişkiye daha da güçlendirmek için büyük çaba 

gösteriyor. Hizmet kalitemizi arttırmak, zamana ayak uydurup hızlanmak, akıllı 

uygulamalarla maliyetlerinizi düşürmek, akıllı kent uygulamalarını öğrenmek ve yerel 

yönetimlerin pandemi sürecindeki önemi için büyük katkılar sunmaktadır. 
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D-8 GENEL SEKRETERİ DATO’ KU JAAFAR KU SHAARI5 

 

D-8, 1997 yılında kurulduğundan bu yana, ekonomik iş birliğine odaklanan ve 

üye devletlerin küresel ekonomideki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen hükümetler 

arası bir organizasyondur ve sekiz üye devletten oluşmaktadır. Bunlar; Bangladeş, 

Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’dir. D-8 olarak, 1997 

yılında kurulmuş olup, üç önemli alana odaklanmaktayız: Bunlardan ilki, D-8 

topluluğundaki ekonomik iş birliğini güçlendirmek, ticareti teşvik etmektir. İkincisi, 

üye devletlerin halklarını ekonomik kalkınma açısından daha yüksek seviyelere 

çıkarmaktır. Üçüncüsü ise ulusal düzeyde karar verme sürecine katılımı arttırmaktır. 

D-8 ile ilgili olarak, 2017 yılında, İstanbul’da gerçekleştirilen zirve konusuna da 

değinmek isterim. Söz konusu zirve 23 yıl sonra gerçekleştirildi.  2017 Zirvesi 

oldukça güçlüydü ve şimdi uygulamaya koymamız gereken bir süreci beraberinde 

getirdi. Bu nedenle, İstanbul deklarasyonunun bize, hızlı bir şekilde, bir şeyler 

yapmamız gereken bu tür bir teşvik, motivasyon ve talimat verdiğini kabul ediyoruz. 

Son zirvede, liderler bize bu organizasyona yeni bir dinamizm getirmeniz gerektiğini, 

sadece konuşmakla kalmayıp, çalışarak konuşmanın önemli olduğunu ve aynı 

zamanda, bakış açımızı değiştirerek konuşmamızın önemini vurguladılar. Biz de bakış 

açımızı tam anlamıyla değiştirerek yola devam ediyoruz.  Organizasyonu, daha 

hareket ve sonuç odaklı bir organizasyon hâline getirmek için çabalıyoruz. Bu son üç 

yıl boyunca, liderlerimiz tarafından istenen hedeflerinin ve vizyonlarının çoğunu 

oluşturabileceğimizi bildirmekten mutluluk duyuyorum. Ayrıca, küresel ilkim 

değişikliği ve diğer hususular ile alakalı şu an çalışmalarımız devam etmektedir. Bu 

duruma ek olarak, İstanbul zirvesi sonrasında, D-8 Üniversitesi’nin kurulması için 

karar alındı. Bu üniversiteyi, İbn-i Sina’nın doğduğu yer Hamedan’da, geçen sene Bu-

Ali Sina Üniversitesi kompleksi içerisinde, tahsis edilen yerde kurduk. Bu girişim, 

İran'ın bilim ve teknoloji misyonuna girmektedir; çünkü, şu anda odak noktamız bilim 

teknolojisi geliştirmektir. Bu nedenle, D-8 Uluslararası Üniversitesi, İran bilim ve 

teknoloji misyonu altında yer almaktadır.  

 Covid-19 pandemisine gelecek olursak, aslında karşı karşıya kaldığımız 

durumun hem insanlık hem de ekonomik durumumuz ile ilgili olarak, benzerinin 

 
5 Bu söyleşi, 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
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görülmemiş olduğunu söyleyebilirim. Bildiğimiz üzere, virüs tüm dünyaya yayılmış 

durumdadır. 23 Kasım 2020 itibariyle baktığımızda, elbette biraz endişe verici bir 

durum söz konusudur. Covid-19 salgınının etkisinin sadece sağlık sorunlarıyla sınırlı 

olmadığını da vurgulamak isterim. Bu durumu, ekonomik ve sosyal etkilerin büyük 

olduğu bir insanlık sorunu olarak görüyorum. Şu anda, virüsün yayılmasını kontrol 

altına alabilmek için mücadele veriyoruz. Aşı ile ilgili gelen haberlere bakıldığında, 

inşallah yakın zamanda üretilebileceğini umuyoruz. Biz de Islamic World Science 

Citation Center ile üzerinde çalıştığımız görsel haritamızı daralttık ve verileri günlük 

olarak izlemeyi mümkün kıldık. Ayrıca, durumu takip edebilmek için Sağlık Sosyal 

Koruma programını kurduk. Genel olarak, D-8 ülkeleri genelinde üç milyona yakın 

Covid-19 vakası, doksan altı bine yakın vefat söz konusudur. Şu an D-8 ülkelerindeki 

sağlık sisteminin oldukça zorlu bir süreçte olduğunu ve vakaların artmaya devam 

ettiğini söyleyebilirim. Bununla birlikte, 2.700.000 yatak kapasitesi olan Türkiye gibi, 

üstün sağlık sistemine sahip ülkelerde bile durum ciddiyetini korumaktadır. Bu 

sorunun çözümü için kullanılabilir kaynakları bulmaya çalışıyoruz. 

Bu salgının, 2008 ekonomik krizinden çok daha derin ve daha yıkıcı küresel bir 

durgunluğa yol açması beklenmektedir. Dünya çapında, hayati oranlara varan gelir 

kaybı ile karşı karşıyayız, bunların toplamı belki de milyarlarca insanı etkileyecektir. 

Bugün IMF, dünya GSYH büyüme rakamının-%5 gibi yüksek bir orana ulaşmasını 

beklemektedir. Bu kriz kaynaklı işsizlik oranı da çok endişe verici bir hâl almıştır. D-

8 üye devletlerinin endüstrileri, üretimi, ihracatı-ithalatı ciddi şekilde 

engellenmektedir. Ülkelerin turizm oranları zaten en düşük noktaya ulaşmıştır. Bu 

nedenle, üye devletlerimizde ki vatandaşımızın yaşamını ve ekonomilerini güvence 

altına almak için iş birliğine ve dayanışmaya duyulan ihtiyaç kaçınılmaz olmuştur. 

Covid-19'un yayılmaya başladığı süreçte, D-8 olarak, D-8 Sağlık ve Sosyal 

Koruma Programı’mızı hemen başlattık. Dolayısıyla, bu, önem verdiğimiz yeni bir 

sektördür ve bunu, üye devletlerdeki durumu hafifletmeye yardımcı olmak için hayati 

bir adım olarak attık. Bu nedenle, D-8 Sağlık ve Sosyal Koruma Programımız 

aracılığıyla, hemen bir yuvarlak masa toplantısı düzenledik ve bu yuvarlak masa 

toplantısının bir sonucu olarak, iki çalışma grubu oluşturduk. Bunlar; Uygulama 

Çalışma Grubu ve Kaynak Seferberliği Çalışma Grubu’dur. Bu önemli iki çalışma 

grubunun üyeleri, direkt olarak üye devletlerin sağlık bakanlıklarından gelmektedir.  
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Bunlara ek olarak, İslam Kalkınma Bankası’yla da yakın olarak çalışıyoruz. 

Bu konudaki iyi haber ise İslam Kalkınma da bizimle üye devletlerle bölgesel iş 

birliği ve ticaret için sağlık pazarını yeniden canlandırmayı amaçlayan bir projenin 

söz konusu olmasıdır. Şu anda, üye devletlerdeki Covid-19 pandemisi süreci ile ilgili 

olarak destek sağlamak ve elimizden gelenleri görebilmek adına sağlık bakanlarımızla 

toplantı düzenleme sürecindeyiz. 

Bizler, Covid-19’dan önce de sağlık konusu üzerinde duruyorduk. Çünkü, üye 

devletlerimizdeki sağlık sistemine bakış şeklimiz, ülkede sağlık sistemini geliştirmek 

için yakın çalışmayı içermekteydi. Nijerya hükümetine programa destek vermeleri ve 

tüm üye devletlerin de desteğini istemelerine istinaden ulaştık. Akabinde, D-8 Sağlık 

ve Sosyal Koruma Programı’nı iki yıl geçmeden kurabildik. Şu an, malumunuz 

Covid-19 problemi ile karşı karşıyayız. Bunu kurarken amacımız, kaynak seferberliği, 

teknik yardım ve inceleme mekanizması aracılığıyla üye devletlerin GSYH'sini 

artırmayı hedeflemek ve evrensel kapsamda daha fazla öncelik verebilmekti. 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşabilmek adına çalışmalar yürütmek 

arzusundayız. Bu sayede, bir milyardan fazla nüfus, bu durumdan bir miktar 

faydalanabilecekti. Nijerya hükümetinin, program ofisimizi yakın zamanda entegre 

etmesinden dolayı mutluyuz; böylece, Nijerya Hükümeti bu programı desteklemek 

adına çok nazik bir adım attı. Bize; bina, ofis, finansal destek ve çeşitli olanaklar 

sağlamaktadırlar.  

Genel olarak, Covid-19 sürecinde aktörlerin konumuna ve önemine değinmek 

gerekirse yerel yönetimlerin merkezi bir yerde bulunduğu şüphesizdir. Şu anda 

bahsettiğim gibi, şehirlerin Covid-19 bağlamında, salgına nasıl tepki vereceğini 

belirlenmesi hususunda yerel liderlerin rolünün son derece hayati olduğunu 

düşünüyorum. Yerel liderin, daha fazla bilgi ile vatandaşla daha fazla iletişim kurması 

gerekliliği söz konusudur. Doğrudan iletişim kurmada çok etkili olan yerel 

yönetimlerin, halkı sakinleştirebileceğini görüyoruz. Çünkü, insanlar şu anda oldukça 

huzursuz bir şekilde süreci deneyimlemektedirler. Kapanma ve diğer hususlar 

nedeniyle, evlerinde kapanan insanların bazı kötü işleri yapmalarına engel olmak 

adına, onlara uygun bir düzenleme, disiplin, sistem ile teşvik ve motivasyon sağlamak 

gerekmektedir. Ayrıca, kurumsal düzeyde, yerel yönetimin sağlık hizmetlerine destek 

göstermek için kaynaklarını harekete geçirdiğini düşünüyorum. Özellikle de ön 
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saflara önemli bir önem verilmelidir. Bu bağlamda, UCLG'nin bu konuya ciddi bir 

şekilde odaklanmasından duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim.  

İnsanlık olarak, yeni normale uyum sağlamak için düşüncemizin yapısını 

değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şu anda, bütün sektörlerde görebileceğimiz 

gibi, endüstride, bilgi temelli alanda ve okullarda değişim yaşanmaktadır. Dünya 

ekonomisi tamamen daha dijital bir hâle bürünecektir. Bu üzerinde ciddiyetle 

durmamız gereken konulardan biridir. Bu dijital konuları, küresel olarak daha fazla 

benimsememiz gerekmektedir.  

Son olarak, UCLG-MEWA ile bir kez daha paylaşmak isterim ki sizin 

dostlarınız olarak yine bazı iş birliklerine hep birlikte imza atmayı memnuniyetle 

beklediğimizi ifade etmek istiyorum. 
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EL-HALİL BLD. BŞK. TAYSEER ABU SNEINEH6 

 

Küreselde olduğu gibi, yerelde de tüm dünyayı bir anda etkisi altına alan 

pandemi süreci, kentimizi ve vatandaşlarımızı hazırlıksız yakaladı. Bu hastalığın 

doğasının bilinmemesi, üretim, hizmet ve yaşamsal faaliyetleri derinden etkilemiştir. 

Politik, ekonomik, sosyal, güvenlik, turizm… Salgının yayılımı ile birlikte, yeni 

düzende hayatın etkilenmediği hiçbir alan kalmamıştır. Buna ek olarak, bu salgın 

bizlere gücün sadece askeri güçle veya maddi güçle olmayacağını; aksine çok daha 

karmaşık bir yapısının olduğunu ispatlamıştır. Salgınla mücadele hususunda, güçlü 

olarak görünen devletlerin çok zayıfladığını ve zayıf olarak görünen devletlerin ise 

daha güçlendiğini görüyoruz. Ayrıca, bu pandemi sebebiyle yüz yüze iletişim kesilmiş 

ve ulus aşırı ticari ve ekonomik ilişkiler durmuştur. Böylece, içinde bulunduğumuz 

küresel ekonomik sistemin kırılganlığı ve önemi bu aşamada belirgin olarak 

görülmüştür. 

Bu küresel sistem içinde, Filistin de diğer tüm ülkeler gibi sosyal, politik, ekonomik 

ve güvenlik açısında derin yaralar almıştır. Bu duruma ek olarak, Filistin’in bu 

süreçten aldığı yaralar, politik durumla ikiye katlanmıştır. Çünkü, Filistinliler bu 

süreçte sadece pandemiyle mücadele etmemektedir; dahası, pandemi sürecini fırsat 

bilen ve Filistin halkının tüm koşullarından yararlanan işgalci kuvvet ile de mücadele 

etmektedir. Filistin halkının her türlü kriz anını fırsat bilen işgalci kuvvet, özellikle bu 

pandemi sürecinden yararlanmış; Filistin hükümetine düşman olarak, toprakları 

yağmalamak ve kontrolü ele alma istenci taşımıştır. Filistin halkını sınır dışı ve 

terörize etmek için işgalci kuvvet, kuruluşunun ilk anından beri katliamlar 

gerçekleştirmektedir. Tarihten örnekler vermek gerekirse; Deir Yasin, Kafar Kasem 

katliamları gibi… Ayrıca, bu süreçten yararlanarak Harem-i İbrahim Mescidi’ni ve 

El-Halil topraklarını bölmeye çalışmışlardır. İnsanların mücadele süreci ile 

meşguliyetini fırsat bilerek, Harem-i İbrahim Mescidi, El-Aksa gibi kutsal ve dini 

yerler üzerindeki kontrolünü ikiye katlamıştır. İşgal; toprakları yağmalama, yerleşim 

alanlarını genişletmeye çalışmakta, El-Halil Belediyesi’nin ve İslami vakıfların 

yetkilerine yönelik saldırılar gerçekleştirmektedir. Bu süreçte, Covid-19 pandemisi ile 

de ulusal olarak karşı karşıya kalmak, bizleri daha çok zorladı ve yıpranma düzeyini 

 
6 Bu söyleşi, 27 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
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arttırdı. Filistin'de ve özellikle de El-Halil şehrinde virüs hızlı bir şekilde 

yayılmaktadır. Velâkin, El-Halil Bölgesi'nde vakalardaki bu yayılım, birkaç sebepten 

dolayı daha çok görülmektedir. El-Halil, ülkedeki en büyük kenttir ve ülkenin üçte 

birini oluşturmakta olup, en çok nüfusa sahip şehirdir. Aynı zamanda, Filistin 

ekonomisi için etkin ve dönüştürücü bir role sahiptir. Sosyal yaşamın ve ilişkilerin de 

güçlü olduğu göz önünde bulundurulduğunda, insanların da düğün vs. gibi toplu 

etkinlikler aracılığıyla, toplu bir şekilde bir araya gelip kaynaşması da vaka artışlarına 

sebep olmuştur. Buna ek olarak önemli bir sebep daha var; o da sağlık alanındaki 

imkânlarının zayıf olmasıdır. Bu da sağlık personelinin az ve bazı alanlarda yetersiz 

olmasından kaynaklanmaktadır. Böylelikle, vaka sayılarında artış yaşanmış, mevcut 

durum daha tehlikeli bir hâl almış ve vefat sayılarında da artış olmuştur. Bu 

durumlardan dolayı, bilindiği üzere, ülke çapında birçok önlem alındı. El Halil'de ise 

önlem alma konusunda hükümetten daha hızlıydık. İlk olarak, etkinlik alanlarını, 

sosyal alanları ve spor alanları gibi toplu şekilde kullanılan alanları kullanıma 

kapattık. Buna ek olarak, uzun süre sokağa çıkma yasağını uygulayarak, kent içindeki 

mobilize olma hâlini azalttık. Ayrıca, her türlü önleme yöntemlerini kullanarak, 

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kuralları uyguladık. Bu da vaka sayılarının 

azaltılmasında büyük rol oynadı. El-Halil Belediyesi olarak, şehrin tüm bölgelerinde 

temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. Özellikle de toplu hâlde kullanılan alanlar, tüm 

toplum merkezleri, otobüsler, sokaklar, caddeler, virüse yakalanan vatandaşların 

evleri ve ikamet ettikleri sokaklar dezenfekte edildi. Buna ek olarak, El-Halil 

Belediyesi, bu süreçte halkına hizmet vermeye büyük bir özenle devam etmiştir. 

Belediye hizmetleri, atık, atık su ve elektrik vs. gibi hizmetler vatandaşlar için 

gerçekleştirilen temel hizmetlerdir. Bazı iş yerleri, evden çalışma sistemine geçmiş ve 

işleri dijital platformlar üzerinden hizmet verebilmek için yeni bir sistem kurarak 

çalışmalarını sürdürmüştür. Ayrıca, vatandaşların istek ve arzularını bizlere sosyal 

medya üzerinden ulaştırabileceği bir sistem sağladık. Böylece, bu süreçte hizmetin 

devamlılığını teknolojik olarak da sağlamış olduk. 

Bu sıkıntılı süreçte, sağlık personellerimize de her türlü desteği verdik. 

Vatandaşlara ihtiyaçları olan, ulaşım, lojistik gibi diğer tüm hizmetler, belediye ve 

belediyeye bağlı olan departmanlar tarafından verilmiştir. Sağlık alanında verdiğimiz 

destekten bahsedecek olursam, tüm sağlık merkezlerinde dezenfekte çalışmaları 

gerçekleştirdik, hastaların sağlık merkezlerine ulaşımında yardımcı olduk, ayrıca 
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eldiven, maske, koruyucu giysi desteği sağladık. Söylediğim gibi, salgın sürecinde 

belediye gelirlerini de etkilendi, gelirler minimal seviyeye düşürüldü. Bu bütçe 

farklılaşması ve küçülmesi, belediyelerin rolünü büyük ölçüde etkilemiştir. Eğer 

merkezi hükümetten veya diğer destekleyicilerden gerekli destek sağlanmaz ise bu 

durum belediyelerin hizmetlerini sınırlandıracağından, tüm belediyeleri tehdit 

etmektedir. Hükümet adına, topluma ve tüm toplum kuruluşlarına hizmeti sağlayan 

ana birimler belediyelerdir. Aynı zamanda, bu salgın uluslararası iletişimi de 

engellediğinden, proje destekçileri ile de iletişimi azaltmış, belediyelerde 

gerçekleştirilen projelerde, -özellikle altyapı projelerinde- bu sebeple azalma 

görülmüştür. Hayal edin, sizce bir toplum sanitasyon ve atık giderme projeleri 

olmadan nasıl yaşayabilir? Bünyemizde itfaiye ve atık araçlarında çok büyük 

eksiklikler bulunmaktadır. En yeni atık taşıma araçları 2010-2011 model olup, harap 

durumdadır. Ayrıca, tüm çöp konteynerlerinin de değiştirilmesi ve açık konteynerlerin 

kapalı olarak dönüştürülmesi gerekmektedir. Bizler, gerekli olan değişiklikleri en iyi 

şekilde yapmaya çalıştık; fakat yeterli olmadı. Salgın, aynı zamanda finansal gelir 

seviyesini de etkiledi. Ekonomik koşulların bozulması, Filistin vatandaşlarının gelir 

seviyesini de etkilemiştir. Çalışanların birçoğunun maaşları dört aydır sadece bir sefer 

yatırıldı; yani, maaşlarının sadece %25'ini alabildiler ki tahmin edilebileceği üzere 

birçok Filistinli bu maaşlar ile yaşamlarını sürdürmektedir. Ayrıca, bu salgın 

sürecinde, El-Halil Belediyesi’ne ait itfaiye biriminde de büyük eksiklikler olduğunu 

gördük. El-Halil’de itfaiye sivil savunmaya bağlı değildir, El-Halil Belediyesi’ne 

bağlıdır. Çünkü sivil savunmaya bağlı olan itfaiyeler; kapalı bölgelere girememektedir 

ve anlaşmaya göre bu konu El-Halil Belediyesi’ne verilmiştir. En yeni itfaiye aracı, 

yirmi beş yıldan eski bir modeldir ve bunun için destek gerekmektedir. Buna ek 

olarak, atık taşıma araçları için de desteğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Çalışanların, 

işçilerin, yöneticilerin gönüllü çalışmaları olmasaydı, atık toplama konusundaki 

felaket daha büyük olurdu. Ayrıca, önleyici teçhizat konusunda da destek 

beklemekteyiz. Çünkü koruyucu giysi, eldiven ve maske gibi teçhizatları tedarik 

etmede zorluk yaşamaktayız. Görüldüğü gibi, şehirdeki sağlık alanına da destek 

gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinde ciddi eksiklikleri bulunuyor. Salgın sürecini 

atlatabilmemiz için bu hizmetlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. 

Normalleşme ile birlikte, salgın daha çok yayılım gösterecektir. Mesaj olarak şunu 

iletmek istiyorum; Filistin’de bulunan yerel yönetimlerin desteklenmesi 
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gerekmektedir. Söylemiş olduğum üzere, salgından dolayı hasar gören ticari 

işletmeler genellikle küçük ve orta çaplı işletmelerden oluşmaktadır ve iflâs edenlerin 

oranı oldukça yüksektir. Bu durum da dolaylı olarak belediye gelirlerini etkilemiştir. 

Belediyelerin görevlerini yerine getirebilmesi için gerçek bir desteğe ihtiyacı 

olduğunu düşünmekteyim. Şu an birçok belediye kendi çalışanlarının maaşlarını 

ödeyememektedir. Belediyelerin hizmetlerini sürdürebilmesi, geliştirebilmesi ve 

ekonomik durumunu düzeltebilmesi için hep birlikte çalışmalıyız. Ülkedeki ekonomik 

durum olumsuz etkilendi ve bu durum performanslara da yansımıştır. Özellikle dış 

ilişkilerin kesilmesi, belediyelere dışarıdan ulaşan yardımları etkilemiştir. Bizler, 

Filistin'de kuşatma altında yaşadığımız ve ülkenin tüm girişleri, gelirleri ve ekonomisi 

onların kontrolü altında olduğu için zaten kapalı bir durumda yaşamaktaydık. Bu 

yüklerin üstesinden gelebilmek için, ilk andan itibaren tüm kurumlar ile bütünleştirici 

bir çalışma gerçekleştirdik. Ülkedeki tüm kurumlar ile iletişime geçtik. Akabinde, 

gönüllülük çalışmaları başlattık. Bu sebeple, El-Halil şehrinde gönüllülük ve gönüllü 

çalışmaları izleme birimi kurduk. Salgın sürecinde, tüm mescitler; kamu güvenliğini 

sağlamak, salgının yayılımını önlemek ve vatandaşları arasındaki teması azaltmak 

amacıyla kapatıldı. İşgal de bu süreçten yararlanarak Harem-i İbrahimi'nin kontrolünü 

tamamen eline geçirdi. Kontrolü ellerine geçirerek namaz kılmayı, ezan okunmasını 

ve restorasyonu engellediler. İbadete gelenlerin sayısını kontrol etmeye başladılar. 

Yapılan anlaşmalarda Müslümanların özel günlerinde, bu yerlerin Müslümanlara açık 

olması gerekliliğine rağmen, Hicri Yeni Yıl'ın kutlaması kapsamında, Harem-i 

İbrahimi'yi Müslümanlara açmadılar. Bu sebeple, İşgal’in Müslümanların mescide 

alınmasını hiçbir şekilde engellememesi gerekiyor. Harem-i İbrahimi'nin UNESCO 

Dünya Miras Listesi’nde bulunmasına rağmen, işgal değişiklikler yapmaya kalkışmış 

ve işgal sebebiyle, tehdit altında olan halka açık miras alanı olarak kaydedilmiştir. Biz 

bunun için direndik ve gerekli itirazda bulunduk. Fakat bu itirazlar, siyasi sebepler 

yüzünden ve kanunla ilgisi olmayacak şekilde reddedildi. El-Halil şehrinde herhangi 

bir yapının kuruluşuna izin veren tek yetki, El-Halil Belediyesi'ndedir. Fakat, işgal 

hiçbir şekilde kanunların-ki kendi imzaladığı kanunlar da dâhil- hiçbirini 

uygulamamaktadır. Taraflardan birinin yaptığı anlaşmaları ve müzakereleri 

uygulamaması, alınan kararların hiçbir anlam ifade etmediğini gösterir.  

El-Halil ailesi ve tüm Filistin halkına şunu söylemek istiyorum; bu salgınla  

birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz, çünkü başka bir seçenek bulunmamaktadır. Sağlık 
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protokolünde belirtilen her türlü önlemlere uymalıyız. Buna ek olarak, entegre bir 

şekilde çalışmalıyız. Ayrıca, farkındalık yaratması için birçok broşür dağıttık, 

broşürde yazılanlara harfiyen uymalıyız. Böylece, salgınla birlikte yaşarken aynı 

zamanda kendi sağlığımızı, çocuklarımızı, ailemizi ve bulunduğumuz toplumu 

güvende tutabiliriz. Ülkedeki tüm sivil toplum kuruluşları ve ekonomik kurumlar ile 

tamamlayıcı ve ortak bir şekilde çalışmalıyız. Her türlü hizmeti vermeye ve bu 

hizmetleri geliştirmeye devam edeceğiz. Örneğin, El-Halil Belediyesi, salgın 

sürecinde performansını yol çalışmaları ve su çalışmaları özelinde geliştirmeyi büyük 

ölçüde başardı. Atık toplama çalışmalarında ise Covid-19 salgınından önce günlük 

300 ton olarak toplanan atık, salgın sürecinde 350ton atık miktarına kadar çıktı. 

Çalışmalarımızda gelişmeleri kaydettik; fakat tüm bunlar için imkânlara ihtiyaç 

olunduğu gibi diğer kurumlarla entegrasyona da ihtiyaç vardır.  

Sonuç olarak, bu önemli sohbeti yapmamıza vesile olan UCLG ve UCLG-

MEWA teşkilatlarına teşekkür ederim. İnşallah bizler, özellikle de salgın sürecinde 

kardeşlerimizle, ortaklarımızla ve UCLG-MEWA ile hizmetlerimizi devam ettirmeye 

ve kurumlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz.  
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FİLİSTİN YEREL YÖNETİMLER BİRLİĞİ BŞK. ve RAMALLAH 

BLD. BŞK. MUSA HADID7 

 

Şüphesiz ki dünya, içinde olduğumuz bu günlerde, daha önceden 

düşünülmemiş ve planlanmamış günleri deneyimlemektedir. Dünyayı vuran son 

salgın 1918 yılında gerçekleşmişti. Dolayısıyla, son salgından bugüne, yüz yıldan 

fazla bir süre geçtiği görülmektedir. Sonuç olarak, bu tür durumlarla nasıl başa 

çıkılacağı konusunda elde edilen bir deneyim ve bilgi henüz mevcut değildir. Filistin 

özelinde, durum biraz daha farklı ve olumsuz gelişmektedir. Çünkü, Filistin halkı 

birden çok problem ile mücadele etmektedir. 2020'nin başında, Filistin'i vuran Covid-

19 salgını ve bu salgını daha da şiddetli hâle getiren, Filistin halkına karşı işgalin 

yarattığı engel ve zorluklardır. Bu süreçte, vatandaşlarımıza en yakın kurumlar olarak 

belediyeler, salgınla mücadelede ön plandaydı. Filistin'de alınması gereken tedbirleri, 

Filistin hükümetinin Filistin bölgelerini kontrol etme kabiliyetinin de sınırlı olduğunu 

göz önünde bulundurarak analiz etmek gerekmektedir. Dolayısıyla, İsrail’in 

müdahalesi nedeniyle, hükümet tarafından alınan kararlar bazı alanlarda etki 

gösteremedi. Ayrıca, İsrail tarafından tedavi veya muayene için birçok temel 

malzemenin girişinde de gecikmeler yaşandı. Filistin’de, sağlık sektörünün bu salgınla 

başa çıkmak için tam donanımlı olmadığı da bilinmektedir. Filistin hükümeti bu 

durumu iyileştirmek için büyük çaba sarf etti; ancak, sunulan sağlık hizmetinin 

düzeyini yükseltmek için sarf edilen çabanın önüne birçok engel konuldu. 

Filistin, ilk andan itibaren olağanüstü hâl ilan eden ilk ülkelerden biri 

olduğundan, başta Filistin Yerel Yönetimler Birliği olmak üzere, tüm taraflar sürece 

dâhil oldu ve Filistin'de yerel yetkililerle temasa geçerek, atılacak adımları ve planları 

izlemeye davet ettiler. Özellikle, salgının geçici bir aşama olmadığını, aylarca ve 

muhtemelen yıllarca devam edebileceği ihtimaliyle, uzun vadeli planlar söz konusu 

oldu. Bu durum, Ramallah şehrinde de olduğu gibi, yerel otoritelere birçok ek yük 

getirdi. İçinde yaşadığımız koşulları düzeltmek için yerel yönetimlerin planlarında 

kapsamlı bir değişiklik yapılması gerekiyordu. Birlik, yerel yönetimler arasında 

iletişim ve bilgi alışverişine ve ayrıca salgınla başa çıkma yöntemi hakkında görüş 

alınmasına katkıda bulundu. Ayrıca, İsrail kontrolü altındaki sözde "C" bölgelerinde 

 
7 Bu söyleşi, 7 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
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bulunan yerel makamlarla iletişim yolları ve araçları bulmaya çalışıldı. Birlik 

sayesinde, organların kapasitesi arttırıldı ve Filistin hükümeti tarafından dayatılan 

prosedürlerle başa çıkma yeteneklerini geliştirildi.   

Genel olarak belediyeler ve Ramallah Belediyesi, 2020 yılı için yıllık 

planlarını tamamen değiştirdi, birçok projeyi durdurdu ve birçok kültürel faaliyet 

tamamen iptal etti. Vakalarla başa çıkabilmek için acil durum planı oluşturuldu. Genel 

olarak, Filistin'de ve Ramallah'ta bir dizi yerel makamlara ait tesisler tahsis edilmiş ve 

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın mevcut vakalarla başa çıkabilmesi için hazır hâle 

getirilmiştir. Özellikle, karantina altına alınan ve tedavi uygulama yerlerinden gelen 

tıbbi atıklarla başa çıkmamız gerekiyordu. Bu nedenle, oluşan değişikliklere ayak 

uydurabilmemiz için yerel yönetimlerin çalışma yapısında kapsamlı bir değişiklik 

oluştu. Elbette, bu çalışmalar, elektrik, su, kanalizasyon, atık toplama gibi temel 

hizmetlere ek olarak gerçekleşti. 

Belediyelerimiz maddi açıdan zor durumdalar, dolayısıyla bölgenin tanık 

olduğu değişimler, yerel organlara ve başa çıkma yeteneklerine de yansıdı. Tüm 

ülkelerde olduğu gibi, ekonomik koşulların da bu salgından etkilendiği bilinmektedir. 

Bu etki, yerel makamlara da yansımış; bu sebeple, birçok durumla finansal olarak 

başa çıkma kabiliyeti azaltmıştır. Böylece, ek mali kaynakların nasıl temin edileceği 

konusu, belediyeler üzerinde ek bir yük oluşturmuştur. Ekonomik durumun yerel 

yönetimleri büyük ölçüde olumsuz şekilde etkilediğini, artan ihtiyaçların bir sonucu 

olarak bu ekonomik durumun, belediyelerin kapasitesini de büyük ölçüde 

düşürdüğünü söyleyebiliriz. Şehirlerde uygulanan karantina ve kısıtlamaların 

vatandaşları psikolojik olarak baskı altına soktuğu, bu durumun vatandaşların artan 

gereksinimlerine olumsuz yansıdığı ve aşina oldukları konulara bakışlarının daha da 

genişlediği bilinmektedir. İnsanların ihtiyaçları ne kadar çok olursa, genel olarak 

belediyelerin bu gereksinimlerle başa çıkma yükü o kadar büyük olur. Bu 

belediyelerin çalışmalarını büyük ölçüde etkilese de Filistin’in ve Ramallah 

Belediyesi’nin büyük çaba göstermesinden gurur duyuyoruz. Ramallah Belediyesi 

temel ihtiyaçları sağlamakla birlikte, diğer konulardaki gereksinimler için de büyük 

çaba gösterdi.   

Salgının ilk günlerinde, Filistin şehirlerinin tamamen kapanmaya gideceği 

duyulduğunda, tam kapanmaya büyük bir şekilde uyuldu; ancak, süreç uzadıkça doğal 
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olarak bu oran giderek azalma gösterdi. Çünkü, Filistinli ailelerin ekonomik durumu, 

istek ve ihtiyaçları ile bağlantılıdır. Bu da hükümet, yerel makamlar veya belediyeler 

tarafından uygulanan önlemlerle yüzleşmeye neden oldu. Bu durum, belli bir noktaya 

kadar bilinçle ilgilidir; ancak, aynı zamanda insanların uzun süre çalışmadan, gelir 

kaynağı olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri ile de ilgilidir. 

Dünyanın herhangi bir yerindeki çözüm, Filistin’deki çözümden çok daha 

kolay olabilir. Salgının, güvenlik koordinasyonunun durdurulması ve Filistin takas 

fonlarının transferinin askıya alınması da dâhil olmak üzere, Filistin liderliğinin bazı 

önemli kararlarıyla çakıştığı ve buna yansıdığı da bilinmektedir. İsrail işgali 

tarafından kesilen fonların, Filistin tarafına ödenmesi durdurulmuş ve bu durum genel 

olarak ekonomik duruma yansımıştır. Bu nedenle, zor bir ekonomik durumla karşı 

karşıyayız. Filistin topraklarında patlama anının ne zaman olacağını, şu an içinde 

bulunduğumuz zor durumdan dolayı kestirmek mümkün değildir. 

Elbette, her geçen gün belediyelerde masaya yatırılan meseleler ve gelişmeler 

artmaktadır. Yılın son aylarındayız ve yeni bir yıla yaklaşıyoruz, dolayısıyla yerel 

yönetimlerin bütçeleri de dâhil olmak üzere, gelecek yıl için planlar hazırlamak ve 

geliştirmek üzere çalışmaktayız. Salgın, yerel kuruluşlara dayatılan ve tüm ülkelere 

empoze edilen durumun artık farklı bir mantıkla düşünülmesine sebep oldu. Çıplak 

gözle görülemeyen bir virüs, yaşam biçimini ve düşünce biçimini değiştirmiş, 

sorumluluk sahibi kişilerin salgın anından itibaren, ortaya çıkabilecek krizlerle nasıl 

başa çıkılacağını yeniden düşünmeye teşvik etmiştir. Yıllar önce, Ramallah şehri 

zorluklarla karşı karşıya olan yüz şehir ağı içindeydi ve 2050 yılı için Ramallah 

şehrinin karşı karşıya olduğu zorluklarla nasıl başa çıkılacağına dair bir plan vardı. 

Salgın bu zorluklardan biriydi, ama dürüst olmak gerekirse, biz bu konuyu ciddiye 

almadık, salgınların ya sınırlı süreli ya da coğrafi olarak kısıtlı olmasına güvendik. 

Fakat, şu an böyle bir salgının, bu şekilde yayılacağı kimsenin aklına gelemezdi. 

Çocuklarımız ve gelecek nesiller için nasıl daha iyi bir gelecek yaratacağımız 

konusunda, yeni zorluklarla karşı karşıyayız. Bu durumun üstesinden gelmek de 

bilimsel gerçekçiliğe dayanan, iyi ve doğru bir planlama ve abartı olmadan geleceği 

tahmin etme yeteneği ile elde edilir. Bu salgın, beklenmedik bir durumdu; şimdi bu 

salgınla ve yakın gelecekte karşılaşabileceğimiz krizlerle başa çıkmamız gerekiyor. 
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Pandemi sadece Filistin değil, tüm insanları değiştirdi; çünkü, her birimizin 

ruhunda ve yaşamında bir etki bıraktı. Eskiden uyguladığımız örf, adet, gelenek ve 

sıradan şeylerin çoğu gerçekçi olmaktan çıktı ve daha da ötesi olarak, tokalaşma bile 

geçmişin bir parçası hâline geldi.  Filistin’de ise yaşanan zorluk, işgalin de bulunması 

sebebiyle, çok daha büyük bir forma sahiptir. Şimdi, gerçekten sağlık gerçeğini ve her 

türlü zorluk karşısında ihtiyaç duyulan gereksinimlere ne ölçüde cevap verebileceğini 

düşünmemiz gerekiyor. Gelecekte yaşanacak herhangi bir zorluk, sağlık boyutuna etki 

edecektir; hatta, ekonomik bir kriz olsa bile bunun da sağlık boyutuna etkisi olacaktır. 

Bu nedenle, her zaman sağlık sektöründe kapasitemizi nasıl arttırabileceğimizi 

düşünmeliyiz. Gözle görülmeyen bir virüs, dünya ekonomisini etkiledi, sistemler bu 

virüs yüzünden çöktü; artık, herkesin, devlet kurumlarının ve diğer ülkelerin bu 

zorluğa göğüs gerebilecek daha işbirlikçi bir ekonomi bulması gerekmektedir. Bu 

zamanlarda dünya ekonomisi, bölgesel ve kategorik çıkarlara dayalı bir ekonomidir. 

Şimdi, belirli bir bölgeye, sınıfa veya gruplara hizmet etmekten ziyade, tüm insanlara 

hizmet edebilecek farklı bir ekonomi düşünmemiz gerekiyor.  

Tüm içtenliğimle söylüyorum ki bu salgınla mücadele için çalışan teşkilatlar 

ister Sağlık Bakanlığı’nda olsun ister güvenlik teşkilatlarındaki kardeşlerimiz olsun 

ister yerel teşkilatlarda olsun, her geçen gün azalan imkânlarla herkes elinden gelenin 

en iyisini yapmaktadır. Halkımızın yararına, yaşamamız ve sevdiklerimizi 

kaybetmememiz için, bir dereceye kadar sert gibi görünen ve geleneksel yaşam 

biçimini engelleyen bazı önlemler alınmalıdır ve bunun için ihtiyacımız olan şey sabır 

ve iş birliğidir. Hepimiz bu zorlukla yüzleşmek için tek vücut olarak çalışıyoruz. Biz 

pek çok zor günleri atlattığımıza göre, Filistin bu büyük insanlarla bu çileyi aşmayı 

başarmalı ve Allah’ın izniyle bundan kurtulup özgürlüğümüze doğru yürümeye 

devam edeceğiz. 

Tüm bu şartlara, yüz yüze görüşme yapamamamıza ve doğrudan temas 

olmamasına rağmen, teşkilatın bir an olsun belediyeleri ve şehirleri terk etmediğini, 

tüm saygımla söylüyorum. Deneyimlerin aktarılmasında ve şehirlerin dünyadaki 

durumu hakkındaki gelişmelerin dâhil edilmesinde inisiyatif alan UCLG ve UCLG-

MEWA, birçok konferansta fikir paylaşmak için harika bir çaba göstermektedir. Daha 

önce olduğu gibi, en kısa zamanda şehirlerin kalitesini yükseltmeye yönelik konferans 

ve tartışmalarda buluşmak dileğiyle.  
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GÖLCÜK BLD. BŞK. AV. ALİ YILDIRIM SEZER8 

 

Gölcük; çok hızlı gelişen, 1930'lu yılların başında kurulan ve 1999 Depremi nedeniyle 

nüfusu 56.000’lere kadar düşen; fakat, mevcut resmi nüfusu 200.000’lere erişen, 

dinamik ve aktif bir şehirdir. Elbette, nüfus hızının yüksek ivme ile hızlı bir biçimde 

artmasında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızın Gölcük’ü tercih 

etmelerinin büyük etkisi bulunmaktadır. Buna ek olarak, sporda olan başarılarımız, 

afetle ilgili çalışmalarımız, bu konulara gösterilen refleksler ve Covid-19 sürecinde 

hep birlikte yapılan mücadele çok net biçimde bu ivmeyi etkileyen dinamiklerdir. Bu 

ivme sonucu oluşan tabanımızı, halkımızı ve Gölcük’ü tanımlarken, genellikle Ebru 

Sanatı benzetmesini kullanırız. Mozaik benzetmesi de birçok kent için kullanılır; fakat 

ben tercih etmiyorum. Bunun şöyle bir sebebi bulunmaktadır; mozaik, farklı boyut ve 

şekillerdeki parçaların bir araya gelerek kendi benliğinden öte, bambaşka bir şeyi 

oluşturmasını tanımlar. Ebru Sanatı ise çok farklı renklerin bir araya gelerek kendi 

benliğinden ödün vermeden ve diğer benliklere de alan açarak kolektif bir varlığı 

temsil eder. Biz de kentimiz için bu benzetmeyi kullanmaktayız. Ayrıca, Ebru Sanatı 

dediğimizde, bize bizi hatırlatır ve tarih boyunca varlığını sürdürmüş olan geleneksel 

sanatlarımızı anımsatır. Dolayısıyla, Türkiye'nin dört bir yanından gelip, bir Ebru 

misali kaynaşan insanların kenti, Gölcük’ün önemini, bu noktada vurgulamak isterim. 

Gölcük, yardımlaşma ve vefa şehridir. Kentimizde, “Gölcük Belediyesi’nden talep 

edip de alamadım” diyen hiçbir vatandaşımızı bulamazsınız. Bu durum, aslına 

bakarsanız hem şehrilerimizin belediye kanalıyla yardımda bulunmasıyla mümkün 

hâle geldi. Bundan dolayı, derin bir mutluluk ve memnuniyet duyduğumuzu 

söylemeliyim. Geçmişte yaşadığımız elem dolu afete rağmen, geleceğe umutla bakan 

ve ülke ekonomisine çalışarak katkı sağlayan insanlarımıza müteşekkirim. Bizler de 

vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti vermeye çalışmaktayız.  

Tarihsel olarak baktığımızda, Gölcük, aslında bir deniz ve donanma kentidir. 

Biz eskiden beri kullanılan “Donanma Kenti Gölcük’’ sloganını özümsemiş 

durumdayız. Benim dedem, donanma komutanı genel sekreteriydi. Daha sonra da 

babam, yine donanma komutanlığı bünyesinden emekli oldu. Bu kişisel hikâyemden 

de anlaşılacağı üzere, Gölcük’te yetişmiş her birey için donanma ve denizin önemli 

 
8 Bu söyleşi, 30 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiştir.  
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bir yeri bulunmaktadır. Tarihi bir donanma kenti olmasının öncü nedeni, Osmanlı’nın 

son dönemleriyle ilişkilidir. Tarihimizde önemli bir yer tutan “Yavuz Gemisi” 

bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinde önemli rol 

oynayan Türkiye Cumhuriyeti Gemisi Yavuz’un bulunduğu yerde, daha sonra tersane 

fabrikası kurulmuştur. Akabinde, donanma komutanlığı da Gölcük’e taşınmıştır ve 

böylece, donanma kenti hürriyetini kurulduğu günden bu yana Gölcük kenti, varlığını 

sürdürmektedir. Kentimizde, bu konuyla bağlantılı olarak, yakın zamanda denizaltı 

projesi hayata geçirildi. Kaynak ve denize indirme töreni de sayın 

Cumhurbaşkanı’mızın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Reis Sınıfı Milli Deniz Altı 

Projesi, sekiz deniz altı olarak Gölcük’te yapılacaktır. Donanma kenti Gölcük, aslında 

17 Ağustos 1999 Depremi akabinde, Ford ve Otosan fabrikasının da Gölcük’te 

kurulmasından sonra hem donanma kenti hürriyetini hem de sanayi kenti hürriyetini 

kazanmıştır. Gölcük’ün tarihini her ne kadar 1930’lu yıllardan başlatmış olsak da 

kentin varlığı 1500’lü yıllara kadar uzanmaktadır. Gölcük’te bulunan Kazıklı 

Kervansarayı, 1500’lü yılların başında yapılmıştır. Ordu için Gölcük, sefer esnasında 

ikmalin sağlandığı bir menzil konumundadır. Bir de Yazlık Ilıca’mız da Roma 

döneminden kalma bir eserdir. Dolayısıyla, tarihsel olarak çok eskilere dayanan, 

modern anlamda ise denizaltı, gemi inşası ve otomotiv sektörüyle ön plana çıkan 

kentimiz için modern bir kent tanımını yapmak mümkündür. 

Bildiğiniz gibi, Gölcük’te iki önemli Sanayi kuruluşumuz mevcuttur. Hem 

donanmamız ve donanma içerisindeki askeri tersanemiz hem de otomotiv sektörümüz 

kentimizin önemli dinamikleridir. Covid-19 kapsamında, Tersane Komutanlığı’na 

gereken desteği verdik, özellikle dezenfektasyon ekipmanlarında yardımlarımız oldu. 

Askeriyede de aynı şekilde bunu sağlama konusunda desteklerimiz yansıdı. Bunun 

dışında, otomotiv sektörü çok kısa sürede normal değerine geri döndü; hatta son 

dönemde de personel sayısında artış meydana geldiğini görebiliyoruz. Sosyal 

belediyecilik anlamında, özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu ya da belirli 

işyerlerinin olduğu dönemde, esnaflarımıza destek olduk. Şunu rahatlıkla 

söyleyebilirim ki, vatandaşlarımızın belediyelerinden talepte bulunduğu her ihtiyaç 

giderilmeye çalışıldı. Bu konuda arkadaşlarımız çok aktif bir şekilde çalışmaktadır, 

mesela sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde, yaklaşık 17.000 hemşiremiz altmış beş 

yaş üzeri vatandaşlarımızın evine giderek maskeleri kendilerine ulaştırdılar. Bu süreç 

nedeniyle, esnafımız gerilemeden elbette etkilendi; ancak şurada görebildiğimiz gibi, 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
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yeni normalleşme ile toparlanma sürecinde olan vatandaşlarımızın eski aktivite 

düzeyine gelmesi yakındır diyebilirim. Özellikle, büyük fabrikalar açısından çok 

büyük etkisi olmadığını da belirtmem gerekir. Sadece küçük ölçekli işyerlerimiz 

etkilendi, bizler de bu noktada kendilerine destek sağlamaya çalışıyoruz.  

Bir diğer yaramız olan afetle mücadele konusudur; Gölcük ve bizler için 17 

Ağustos 1999 Depremi nedeniyle, çok önemli bir olgudur. Bugün, arkadaşlarımızla 

depremle alakalı olarak, orta hasarlı olan ve güçlendirilmesi gereken altmış dokuz 

bina alanını yıktık.  Bunun haricinde, deniz bölgesinde, kentsel dönüşüm nedeniyle 

elliye yakın alanın yapımını gerçekleştirdik. Şimdi detaylı olarak bakacak olursak, 

neredeyse bizim göreve geldiğimiz günden itibaren altmış dokuz alan yapıldı; bu da 

haftada bir binanın yıkılmasına tekabül etmektedir. Bu duruma sosyal anlamda 

baktığımız zaman, kent estetiğini bozan ve başka amaçlarla kullanılan binaların 

ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Bunun dışında, geçtiğimiz yıllarda Elâzığ 

ve Malatya Depremi meydana gelmişti, o deprem sırasında hemşerilerimizden yardım 

talep ettik. Çünkü 99 Depremi’ni de yaşayanlar olarak, bu acıyı yakından tanıyoruz. 

Süreç içinde, iki tır malzeme gönderdik; Elâzığ’a öğrenci gönüllüler ve Kızılay ile 

destekte bulunduk. Hangi malzemelerin gerekli olduğunu değerlendirdik ve bu 

konuda yardımlarımızı aktardık.  

Gölcük için, şehirleşmenin her hâlükârda, insanın doğasına uygun yapılması 

gerekmektedir. Bu yapılırken, bizi biz yapan özelliklere dikkat etmemiz gerekir; 

bunlar, tarihi ve kültürel özelliklerdir. Tarihi ve kültürel özelliklerin yansıtılması, 

kentimiz için hayati önem taşımaktadır.  Bu durum göz önünde bulundurulduğu 

şehirleşme süreci, 1999 Depremi’nden sonra özellikle büyük bir dikkatle üzerinde 

durduğumuz bir alandır. Elem dolu deprem hadisesinden bahsetmişken, şehirleşmede 

dikkat ettiğimiz en temel dinamiğe de değinmek isterim. Altyapı çalışmalarının 

sağlam yapılması, şehirleşme sürecimizdeki en temel hassasiyetimizdir; bu durum ile 

alakalı olarak, öncelikle bizim hedefimiz kentsel dönüşümü de gerçekleştirerek son 

safhaya kadar çalışmalarımızı hassasiyetlerimizi göz önüne alarak tamamlamaktır. 

Özellikle, hemşehrilerimizin sağlam binalarda oturuyor olmaları, bizim açımızdan en 

büyük güven kaynağıdır. Bunun dışında, dediğimiz gibi her şehrin bir estetiği ve 

kimliği olması gerekir. Özellikle tarihi ve kültürel yapıların, insan olarak bizlerin ve 

toplumsallığımızın yansıtılabileceği bir biçim, kentimizin kimlik kompozisyonun 
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nadide parçalarıdır. Bütün bunlara, bütünsel bir bakış açısı getirerek, bir şehirleşme 

formu arzu ediyoruz. Yeşil alanların yoğunlukla yer aldığı, insanların birbiriyle 

kaynaştığı ve huzur ortamının mevcut olduğu bir şehir oluşturmaya gayret ediyoruz. 

Bütün bu dinamikler birleşince sağlıklı bir kent ve kentlileşme pratiği gündeme gelir. 

Aksi hâlde, tamamlanmış bir anlayış ve metodoloji söz konusu olmayacaktır. Elbette, 

kim olduğumuza dair bilgi sunan tarihi eserlerimizi de muhafaza ederek gelecek 

nesillere aktarıyoruz. Örneğin, Roma döneminden kalma Yazlık Ilıcası 

bulunmaktadır. Yazlık Ilıca, genellikle günlük ziyaretçiler tarafından tercih edilen bir 

yer idi. Fakat, şu anda konaklamanın da olabilmesi için otel projemizi hayata 

geçiriyoruz. Ayrıca, altı yüz dönümlük bir alanda, Tabiat Parkı bulunmaktadır; yine, 

bu konu ile ilgili Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne, yeni bir proje için başvurduk. 

Buna ek olarak, Kazıklı Kervansarayı bulunmaktadır; 30 Eylül tarihinde, Kanuni 

Sultan Süleyman'ın tahta çıkışının 500. yılı olması hasebiyle, önemli bir güne denk 

geldi. Kent içinde, tescilli elli bir binamız bulunuyor. Mesela, Sultan Baba Türbesi 

var; Fatih Sultan Mehmet döneminden günümüze kadar varlığını sürdüren bir eserdir. 

Dün yaptığımız bir ihale ile bu bölgede bulunan türbemizin restorasyon ihalesini 

gerçekleştirdik. Bunun dışında, Değirmendere'de Osmanlı Sokağı Mahallesi’ni 

canlandıran değerlerimiz bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi, Gölcük’te tarihi ve doğal 

güzellik olarak sayabileceğimiz birçok yer mevcuttur ve gezilecek çok sayıda yer 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Spor konusunda da Gölcük isim yapmış bir kenttir; çünkü, kent tarihi ve 

turistik yerleri ile gezilebilecek yerleri kadar spor konusundaki tanınmışlığı ile de 

bilinir. Gölcük,3. Lig’de büyük bir ivme ile başarı yakalayan bir futbol takımına 

sahiptir. Aynı zamanda, Gölcük Kadın Voleybol Takımı olarak profesyonel bir 

takımımız da 2. Lig’de mücadele etmektedir. Amatör takımlarımızdan Değirmendere 

Spor, BAL Lig’ine yükseldi. Bütün bunların dışında, bu sene yirmi ayrı futbol 

takımımız bulunmaktadır. Gölcük Belediye Spor olarak da on bir ayrı branşta 

arkadaşlarımız faaliyet gösteriyorlar. Bunların içerisinde, profesyonel sporcularımız 

da yer almaktadır. Ata sporumuz olan güreşte de Avrupa üçüncülüğü ve dünya 

dereceleri alan sporcularımız mevcuttur; örneğin, Nedim Gürel, başpehlivan olarak 

Gölcük Belediyesi’ni temsilen başpehlivan olarak güreşmektedir. Belediye Spor 

bünyesinde, iki binin üzerinde sporcumuz mevcuttur. Gördüğünüz gibi, Gölcük 

Belediyesi olarak, büyük bir spor kulübüyüz. 
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Covid-19 sürecine gelecek olursak, Sayın Bakanımız Fahrettin Koca 

tarafından, Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının açıklandığı akşamın sabahında, kendi 

ekiplerimizi tam manası ile oluşturamamıştık. Özellikle temasın çok yoğun olduğu ve 

sirkülasyonun sürekli olduğu otobüslerin dezenfekte edilmesi gerektiğini tespit ettik. 

Böylece, sabah erken vakitte, ekip arkadaşlarımızla beraber otobüslerin 

dezenfektasyonlarına başladık. Aslında, bu adım bizim için başlangıç oldu diyebiliriz. 

Bu süreçten sonra, yöntemimizi geniş alana yaydık ve kent ölçeğinde ancak böyle bir 

çalışma gerçekleştirirsek, başarılı olabileceğimizi gördük. Burada, kentin 

dinamiklerini dahil ederek çalışma yapmanın gerekliliğine kanaat getirdik. Çevre ve 

Koruma Müdürlüğümüz, bu noktada sorumluluk aldı. Kentimizde vaka görülmeden 

önce, temizlik işleri Çevre ve Koruma Müdürlüğü bünyesinde tek bir müdürlük olarak 

hizmet veriyordu.  Bu hizmeti iki katına çıkararak dezenfekte işlemlerini de Çevre 

Koruma Kontrol Müdürlüğü bünyesinde devam ettirdik. Daha sonra, vaka sayıları 

yavaş yavaş görünür olmaya başlayınca, sivil inisiyatifi ve sivil toplum 

oluşumlarımızla birlikte süreci yöneterek önlemler aldık; bu amaçla, minibüslere, 

minibüs kooperatiflerine, taksi duraklarına, okullara, camilere, berberlere ve farklı 

sektördeki çalışan vatandaşlarımıza pülverizatörler dağıttık. Genel olarak, üç yüz 

berber salonuna, doksan camiye ve geri kalan yerlere de ekipman desteği vererek 

netice itibariyle, beş yüzü aşkın yere dezenfeksiyon imkânı sağladık. Böylelikle, 

bizler bu yükü dağıtmış olduk. Vatandaşlarımızın sorumluluk almasını sağlayarak, 

kolektif bir çalışmaya dönüştürdük. İstatistik olarak bu verileri karşılaştırdığımızda, 

Covid-19 ile mücadelede Gölcük’ün ciddi bir başarı sağladığını rahatlıkla 

söyleyebiliriz. 

Covid-19 ile ilgili olarak, yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetin çok ciddi 

çalışmaları olduğu kuşkusuz aşikârdır.  İl ve İlçe Pandemi Kurulları’nın almış olduğu 

kararlar, aslında yerel yönetimlerin işin içerisinde olması gerektiğini ve süreç 

içerisinde de sorumluluk sahibi olduğunu göstermektedir. Sokağa çıkma yasağının 

ilan edildiği günün akşamında, gece yarısı ekip arkadaşlarımı çağırdım.  Vefa Grubu 

oluşturulmadan önce, biz Gölcük Belediyesi olarak hemşehrilerimizin talep ve 

isteklerini yerine getirebilmek niyetiyle, telefon numaralarımızı sosyal medyada ve 

belediyenin bilgileri sayfalarında paylaştık. Vefa Grubu oluşturulduktan sonra, aslında 

en temel desteği belediye olarak sağladık. Bunun dışında, alınan kararlarda Temizlik 

İşleri Müdürlüğü’nün ve özellikle Zabıta Müdürlüğü’nün çok önemli görevler 
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üstlendiğini görüyoruz. Yakın zamanda, pazar yerleri ve düğünler ile ilgili alınan 

kararlar ve tatbiki konusunda, kesinlikle yerel yönetimlerin çok büyük işler 

gerçekleştirdiği görüldü.  Bizler, bu merhalede sağlık çalışanlarımızın yükünü nasıl 

hafifletebileceğimize dair mütalaalarda bulunduk. Buna ek olarak, hastaların ön 

muayenelerinin yapılabilmesi için konteynerler yerleştirdik. Yine sokağa çıkma 

yasağı olan bir dönemde, özel izin alınarak sağlık çalışanlarının güvenliği adına, 

numune almaları için dört adet numune kabı yaptırdık. Sağlık çalışanları için kalın 

kumaştan 1.200'e yakın günlük maske üretimi gerçekleştirdik ve sağlık çalışanlarına 

dağıtımını sağladık. Dolayısıyla, hastane çalışanlarının bu süreçteki maske ihtiyacını 

biz karşılamış olduk. Akabinde, pazarlarda gereken tedbirleri aldık; hem pazar 

esnafına ve vatandaşlarımıza da maske dağıtımını yaptık. Yerelde yaptığımız bu gibi 

çalışmalarla, aslında sağlık hizmetlerinin iyi bir şekilde yürütülmesini de desteklemiş 

olduk. 

Covid-19 ile mücadelede de yardım kuruluşlarının destek verdiğini görüyoruz. 

Bu süreçte, Vefa Yardım Kurumları da son derece önemli bir yer aldı. Afet çok geniş 

kapsamlı bir şeydir; sadece deprem değil yakın zamanda sel felaketi de yaşadık. Sel 

felaketinde de sekiz hafriyat firması, sel felaketi ile mücadele için bizim birimlerimize 

destek sağladı. Daha sonra, geçenlerde yangın meydana geldi; aynı şekilde bu 

firmalardan bizler destek aldık. Belediye meclislerinden, siyasi partilere kadar geniş 

bir kitleye, yangın ve sel ile mücadeleye destek verdiklerinden dolayı plaket takdim 

ettik.  

Ayrıca, pandemi sürecinin ilk safhasında, çok büyük endişe olduğunu ve bu 

durumun kitlelere yayıldığını rahatlıkla gözlemledik. Bu vaziyet, belediye 

çalışanlarından sağlık çalışanlarına kadar her alanda geçerliydi. İlk zamanlarda, tüm 

dünyada olduğu gibi hastalığın yapısına ilişkin ve neler yapılabileceği konusunda 

bilgi edinme sınırlıydı, dolayısıyla bu durum bireysel endişeleri ve stresi 

körüklüyordu. Lâkin, şu anda bu süreçle ilgili epey yol almış durumdayız, akıllar daha 

berrak ve yapılması gereken durumlar gerçekleştiriliyor. Bu noktada söyleyebilirim 

ki, ekonomik faaliyetlerin sürmesi, eğitimin devam etmesi ve yeni normalin 

kurallarına uyulması elzemdir.  Çünkü, pandemide yol aldığımız gibi, 

sürdürülebilirliğimizin de imkânlarını genişletmeliyiz. Bu yüzden, bizler yönetim 

açısından destek ve çalışma sağladığımızı söyleyebiliriz. Ayrıca, özellikle sokağa 
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çıkma yasağının olduğu dönemde çalışmalarımızın altyapı ve Fen İşleri 

faaliyetlerindeki kısmını geri plana atmadık. Hatta bu kapanma hâlini avantaja 

çevirdik diyebiliriz; çünkü, bu dönemde köprülerin ve üst geçitlerin onarılması ve 

boya işlemi gibi faaliyetleri gerçekleştirdik. Az önce söylediğim gibi, sağlık 

çalışanlarının gece mesai sonrasında evlerine dönebilmeleri için ulaşım desteği 

verdik. Bu açıdan baktığımız zaman, belediyecilik anlamında yaptığımız hizmetleri 

noksansız bir şekilde yerine getirmeye çalıştığımız görülmektedir. Covid-19 

nedeniyle, yapılması gereken işlerin daha zor bir hâle geldiğini söylememe gerek 

yoktur diye düşünüyorum. Aslında, yerel yönetimin üzerine normal belediyecilik 

hizmetinin yanı sıra, bir de Covid-19’dan kaynaklanan yükümlülükler, bu süreçte 

bizleri zorlayan dinamiklerdi. Bu deneyim sonucunda, rahatlıkla söyleyebilirim ki 

personelimiz bu süreç içinde tecrübe ve birikim kazanarak bu zorlu zamanı aşabildi. 

Özellikle, son dönemde maske, mesafe ve hijyen gibi hassasiyet gerektiren konularda 

gerekli uyarıları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu uyarılara, sizin de bildiğiniz 

üzere sosyal medyada, sokaklarda ve sosyal platformlarda devam ediyoruz. Ama şunu 

söylemeliyim ki, hayat devam ediyor. Bu nedenle, ekonomik faaliyetler de devam 

etmelidir. Gereken tedbirleri alarak hem belediyecilik hizmetlerine hem de ekonomik 

faaliyetlere devam etmek zorundayız. Buradan vatandaşlarımıza şöyle bir çağrı 

yapmak isterim: Lütfen bütün tedbir ve uyarılara uyalım. Aksi hâlde ülke olarak 

kapanmak zorunda kalabiliriz. Bu durum da toplumun her kesimini hem ekonomik 

hem de sosyolojik olarak derinden etkileyecektir. Bu durumdan dolayı yaşanacak 

hasarı, en çok da kent yoksulları deneyimleyecektir. Komşumuzu, sevdiklerimizi 

düşünerek hareket edelim.   

Bu süreçte, UCLG ve UCLG-MEWA'nın çok önemli bir fonksiyonu söz 

konusudur.  En azından, bilgi ve birikimin paylaşılması açısından aktarıma ivme 

kazandırmaktadır. Bizim de deneyimlerimizi paylaşabildiğimiz bu platformda, hem 

Covid-19 döneminde yaşadıklarımızı hem de depremle ilgili yaşadığımız tecrübe ve 

birikimleri diğer üye belediyelerle paylaşılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Bu 

konularla ilgili olarak yaptığımız çalışmaları da UCLG-MEWA ile daha önceden 

paylaşmıştım. UCLG-MEWA’nın özellikle 99 Depremi ile ilgili tecrübe sahibi 

olmaları açısından çok önemli bir bilgi aktarımına vesile olduğunu düşünüyorum. 

Elâzığ ve Malatya depremleri nedeniyle, bu şehirlere gittiğimde, özellikle yasal 

prosedürlerle ilgili deneyim aktarımının ne kadar önemli olduğunu gördük.  Biz de bu 
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konu ile alakalı olarak, üye belediyelerle tecrübelerimizi memnuniyetle paylaşmak 

isteriz. Keşke bu gibi doğal afetler yaşamasak, anlatmak zorunda kalmasak ama ne 

yazık ki mecbur kalıyoruz. Bu gibi dayanışma örnekleri içi alan açan UCLG-MEWA, 

çok önemli bir rol üstleniyor. Dayanışma ile her sorunu çözeceğimize inanıyorum.  
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GÜZELYURT BLD. BŞK. ve KTBB BŞK. MAHMUT ÖZÇINAR9 

 

Sözlerime başlamadan önce hem Güzelyurt Belediye Başkanı hem de UCLG-

MEWA Çevre Komitesi Eş Başkanı olarak, Covid-19 nedeniyle yaşadığımız bu zorlu 

süreçte tüm vatandaşlarımıza sağlık ve esenlik diliyorum.  Özellikle bu süreç çevre 

hakkının ve insan-doğa ilişkisinin ne denli önemli olduğunu bizlere acı bir şekilde 

gösterdi. Bu bağlamda, söyleyeceklerimi yerelden hareketle somutlaştırmak isterim; 

Özellikle çevre çalışmalarında yoğunluğumuzu arttırmış bulunuyoruz. Avrupa Birliği 

ile yürüttüğümüz, şu anda da son aşamasına gelen Atık Su Projesi’nin tarımda 

kullanılması örnek bir projedir. Çıkan atık suyun, ihtiyacı olan tarım arazilerinin 

sulanması ve modern sulama ile denetiminin sağlanması konusundaki çalışmalarımız 

devam ediyor. Tesis veya projemiz içerisinde üretip, kendi örneğini yaratan bir proje 

ortaya koyduk. Buradan çıkan suyun tarımda kullanılmasından öte, gençlerimize ve 

çocuklarımıza çevre ve geri dönüşüm bilinci aşılama adına bir projemiz şu anda 

Avrupa Birliği ile beraber yürütülüyor. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu 

bölgedeki asrın projesi niteliğindeki projesiyle, Anamur Çayı’ndan alınıp Geçitköy 

Barajı’na, oradan da tüm ülkeye dağıtımı yapılarak, arıtımlı suyun ulaşımı 

sağlanmıştı. Ocak ayında, borularda meydana gelen arızanın onarımı için Türkiye 

Cumhuriyeti'nin kurallarıyla açılan ihale sonucu, şu anda sonuçlanmış ve uygulama 

aşamasına geçilmiştir. Yapılan açıklamalarda, ağustos ayında normale dönme hedefi 

koyuldu. Bu suyun tarımda kullanılması amacıyla, Güzelyurt Ovası’nın da sulanması 

için kanal açma çalışmaları devam ediyor. Türkiye’den gelen sudan önce denenmiş 

olan balonla, gemilerle su taşıma başarısız olmuştu. Şu anda, havaların ve yağışların 

iyi gitmesi, Türkiye’den gelen su ile yeraltı kaynaklarından su çekiminin azalması, 

Güzelyurt havzasının zenginleşmesine olumlu katkı sağlamıştır. Zaten, bu sürecin 

uzaması hâlinde bir avantajımız bulunmaktadır; Güzelyurt merkezi ülkenin en büyük 

su akiferine haiz, yani şehrin altı su rezervimiz olan bir çanaktır. Yıllarca bu su 

kaynağı, bütün adayı beslemiş, şu anda da su rezervi artmaktadır. Bu yıl tamirat 

süresinin sonuna kadar yetebilecek bir boyutta olduğunu söyleyebilirim. Hazırlanan 

projelerle, gerek Türkiye'nin yarattığı Derivasyon Su Projesi, gerekse Türkiye’den 

gelen Su Boru Destek Projesi ile akiferin zenginleşmesini hedefliyoruz. Akiferin 

zenginleşmesi demek, herhangi bir doğal afet sonrasında akiferdeki mevcut biriken 

 
9 Bu söyleşi, 26 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
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suyu da bir rezerv olarak tutabilme şansına haiz bir bölgede olduğumuz anlamına 

gelmektedir. Bu yüzden, akiferi zengin tutabilme adına, Türkiye’den gelen suyun bir 

an evvel tamiratının ve akışın sağlanması gerekmektedir. Yılda yetmiş beş milyon 

metreküp olarak oluşacak bir yapıdan yararlanmanın yolunu bulunmamız gerekir. 

Ayrıca, kullanılan suyun geri dönüşümünü sağlayarak, tarımda kullanılması hakkında 

başlattığımız örnek projeye, bu ülkedeki kaynağın sürekli zengin bir yapıya 

dönüşmesi konusundaki su politikalarımızı desteklememiz gerekir. Bu desteği de 

Türkiye Cumhuriyeti’nden sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Anavatanımıza 

yürekten teşekkür ediyoruz. Çünkü, ada için vazgeçilmez ve en önemli ihtiyaç, su 

rezervinin canlılığı ve devamlılığıdır. Bunun yanında, doğal kaynağımız olan güneş 

enerjisinden yararlanmanın yolunu bulmalıyız. Türkiye’den gelen boru içerisindeki 

kablo sistemiyle, Türkiye’yle entegre bir biçimde güneş enerjisinden daha fazla 

yararlanmanın yollarını bularak, ekonomik değerimize değer katmalıyız. Şu anda, 

Akdeniz içerisinde doğalgaz arayan ve sondaj çalışması yapan, Türkiye’nin ve Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını koruyan, gözeten ve güvencesi altına alan 

Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konudaki kararlılığının devamı en büyük dileğimizdir. 

Ayrıca, kendi çöp alanımızı, ilçe sınırımızdaki vahşi depolama alanımızı 

kapattık. Avrupa Birliği tarafından yürütülen düzenli depolama alanını, Güngör ve 

Lefke Belediyesi ile paylaşarak bunu aşmaya çalışıyoruz. Şu anda, kabul gören 

önemli bir projemiz de geri dönüşümdür. Lefke ve Güzelyurt beldelerinin iş birliği 

projesiyle, geri dönüşüm konusunda önce kaynaktan ayrıştırmaya, daha sonra geri 

dönüşüme kazandırmaya ve en son adım olarak yok etme aşaması için Güngör 

transfer istasyonuna ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunun içerisinde moloz, yeşil atık, pet 

şişe, cam atıkları gibi yapıyı da oluşturma hedefiyle, yolumuza devam ediyoruz. 

Kendi projelerimiz içinde de tesislerimize yönelik yaptığımız çalışmalar var; örneğin, 

her vatandaşımıza çöp bidonlarını biz veriyoruz. Belediye olarak kendi yapımız içinde 

tedarik ediyoruz, elde ettiğimiz gelirle kendi yerinde evde ayrıştırmayı içeren bir 

çevre yapısını da oluşturacağız. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği olarak, güneş 

panelinden elde ettiğiniz güneş enerjisiyle tüm belediyelerin enerji ihtiyacını 

karşılayacak bir projeye imza atmak istiyoruz. Ayrı bir biçimde yapmaktansa tek bir 

projede buluşturmayı hedefliyoruz ve buluşturduğumuz bu tek projede, belediyelerin 

en büyük giderlerinden biri olan enerji giderlerinin tasarrufunu da bu tesisle 

sağlayacağız. Böylece, belediyelerimizin gelir yapılarına olumlu bir katkı 
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sağlayacağız. Belediyelerimiz ve ilçeler arasında iş birliği sağlayarak, Lefke ile 

Güzelyurt Belediyesi’nin yarattığı ortamı diğer beldelerde de yaratabilirsek, çok 

önemli bir görevi yerine getirmiş olacağız. Bir diğer önemli görev de Yeşil Ada 

ifadesini yaygınlaştırmamızdır. Ülkemizde her alana ağaç dikmek, yeşili koruyup 

çoğaltmak ve bunun idamesini sağlamak zorundayız. Sadece ağaç dikmek değil; 

yaşatabileceğimiz ağaçları dikmenin yolunu bulmamız gerekir. Eğer siz on ağaç 

gelişimini sağlayabilecekseniz on ağaç dikeceksiniz; on iki tane ekip de iki tanesini 

veya beşini öldürecekseniz o ekim doğru bir ekim olmayacaktır. Yeşillendirme, 

ağaçlandırma ve koruma sürecine kendimizi adapte etmeliyiz. Yaşadığımız çevrede, 

orman yangınlarıyla mücadelede gördüğümüz bir eksikliği de paylaşmak istiyorum: 

Öncelikle, şehir içi itfaiye yetkisinin yerele devredilip, yerel yönetimlerin görev 

tanımı içerisinde yangınla mücadele konusunun yer alması gereklidir; buna ek olarak, 

devletin ağırlığı da yeşili koruma üzerine yoğunlaşmalıdır. Devlet, şehir içi yangınları 

kontrol edeyim derken, gücünü ve imkânlarını azaltmaktadır; böylece, doğa ve 

ormanlarla ilgili görevleri yerine getirirken ve ekonomik anlamda tedbirleri alırken 

sıkıntıya girebiliyor. Bizim çağrımız, yerele daha fazla yetki, denetim konusunda 

merkezi hükümetçe şeffaf, katılımcı, denetleme ve sonucunda paylaşımcı bir yapıyı 

yaratabilmektir. 

Ayrıca, çevre sadece yerel bağlamda düşünülmemelidir. Küreselleşen yapı içerisinde, 

çevreyi bir bütün olarak ele almamız gerekir; çünkü, bütünlüklü projelere uyum 

sağlayabilecek bir yapıya dönüşmeliyiz ve en önemlisi kirlettiğimiz her ülkede, kirli 

bir yapı varsa o ülkenin kirli yapısını da dönüştürebilmeliyiz. Biliyorsunuz ki Covid-

19, Çin’den tüm dünyaya nasıl yayıldıysa, sağlıkla ilgili tedbirler alamazsanız 

KKTC’den bile bütün dünyayı etkisi altına alabilir. Doğal olarak, dünyanın her 

noktası, her insan için açıktır. Bu yüzden, bu konunun evrensel bir boyutta ele 

alınması gerektiği inancındayım. Sonuçta, Covid-19’un ne dini ne ırkı ne de ülkesi 

vardır; tüm dünyada görüldü, bu yüzden Çin'de çıktı diye Çin'in malı değil, şu anda 

tüm insanlığın malı, tüm dünyanın hastalığı olmuş durumda ve tüm herkesin tedbir 

alma zorunluluğu doğmuştur. Aslında, sıfır vakaya sahip bir ada ülkesi olarak, turizmi 

bölgemizde sürdürebilmek ve bunu ekonomiye yansıtabilmek için mutlak surette 

tedbirler almalıyız. Bu avantajı, sağlık sektöründeki tedbirlerle güvence altına 

almalıyız. Sağlıkla ilgili duyurularımız ve tanıtımlarımızda, ülkeye gelen her 

vatandaşın sağlık sorunlarını sahipleneceğimize ve tedbirlerini alacağımıza dair 
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güvence veren bir ortam oluşturmalıyız. Bunu sadece devletten bekleyerek 

sağlamamız mümkün değildir; buna ek olarak, yerel yönetimler, turizm sektörü ve 

STK'larla beraber sahiplenmek zorundayız. Aynı duygu, düşünce ve kuralları, eğitim 

alanında da yaratmalıyız. Bunun ikinci ayağı ise gelen turistlerin aynı şekilde 

kontrollü ve güvenli hareket etmesine bağlıdır. Eğer bunları sağlayabilirsek, pandemi 

ile boğuşan dünyamıza örnek bir model yaratma şansımız olabilir. Vatandaşlarımızın, 

devletin, hükümetlerin ve yerel yönetimlerin ortaya koyduğu sosyal mesafe, maske 

kullanımı ve hijyen kuralları gibi birtakım kurallara uyulması gerekmektedir. Test 

yöntemini doğru algılayıp, doğru yönetebilmenin yolunu bulmalıyız. Bunun yanında, 

organizasyonlar açısından da aynı hijyen koşullarını yaratmalıyız ki, turizm için 

güven yaratacak bir duruma gelelim. Aynı şekilde, kendi vatandaşlarımızın da 

sağlığını güvence altına alırken ekonomik yaşantımızı devam ettirebilmenin yolunu 

bulmalıyız. Bunu da paydaşları aklıselim bir biçimde kurallar oluşturarak 

gerçekleştirmelidir. Ekonomik hayatın olmadığı yerde sağlığın da olamayacağını 

anlamalıyız; dolayısıyla, birlikte düşünmek zorundayız. Hem ekonomiyi hem sağlığı 

düşüneceğiz ve ekonomik paydaşlardan gelebilecek yapımızı sürdürülebilir 

kılabilmeliyiz. Bütün bunları, yerel yönetimlerin, merkezi hükümetin, Sağlık 

Bakanlığı’nın ve paydaşlarının sahip çıkmasıyla, mümkün olabileceğini görmekteyiz. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün ortaya koyduğu yeni gelişmelere ve süreçlere de dikkat 

etmeliyiz; çünkü bu mücadele sadece yerel bölgelerin veya ülkemizin problemi değil, 

küresel bir mesele haline gelmiştir. Sağlık tedbirlerini alırken de sağlık koşullarını 

yerine getiremeyen, imkân ve olanakları iyi olmayan ülkelere de gelişmiş ülkelerin 

destek vermesi bir gerekliliktir. Bu durumu, bu şekilde değerlendirmek gerekir; çünkü 

o ülkede oluşabilecek bir sağlık sıkıntısı, milyonlarca insanı etkileyecek ve birçok 

kaynağın gereksiz yere kullanılmasına neden olacaktır. Bu bahsettiğimiz yükümlülük 

durumu, görev alanının yapmakla yükümlü olduğu bazı gerçeklerle yüzleşme hâlidir. 

Bir projenin olumlu olmasını hedeflemeniz gerekir; yaptığınız işin kaç insana hizmet 

edeceğini görebilmelisiniz; bunun sürdürülebilir olmasını sağlamanız gerekir, bireysel 

değil, toplamsal bakmalısınız ve en önemlisi, kaynakların belirli ve sınırlı olduğu için 

kaynakları her zaman için doğru ve yerinde kullanmalısınız. Bu kaynak yapınızı 

yerelde doğru yönetebilmelisiniz. Popülist düşüncelerden kaçınıp, insanlara aynı 

gözle bakmalı ve toplumsal yararı gözetmelisiniz. Hizmet adına bir şeyler yaparken 

de mutlak suretle eşit bir biçimde, herkese o hizmeti sunabilmenin yolunu 
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bulmalısınız. Bu yüzden belediyecilik doğumdan ölüme kadar bir görevdir, bu görevi 

de doğru yönetebilmeniz ve doğru kullanarak insanların gönlünde taht kurmanız 

gerekir. Eğer, bu tahtı kurabilirseniz, inanın ki yerel yöneticilik çok zevklidir ve haz 

vericidir; çünkü, insanlardan aldığınız olumlu mesajlarla siz yüceliyorsunuz.  

Sanıyorum ki altı dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum ve bu süreç 

gerçekten hiç kolay bir süreç olmadı. Ama bilinmesi gerekir ki, uzun süreli bir 

belediye başkanlığı, kentte önemli etkileri ve dönüşümleri tetikleyen bir durumdur. 

Uzun süreli belediye başkanları, süreklilik sağladığı için projelerde neticeye 

ulaşabilme şansını daha rahat elde eder. KKTC’de kanalizasyon projesini, yirmi yıl 

önce başlamış bir belediye başkanı olarak, bugün bile sonlandıramadığımızı 

görebiliyorum. Büyük ölçekli projeler, ancak uzun vadede neticelenebilir. Aksi hâlde, 

küçük küçük projelerle kendinizi tatmin etmeye çalışırsınız ki o da geriye baktığınızda 

“keşke bunu yapabilseydim” dedirtmektedir. Güzelyurt halkı altı dönem boyunca 

bana görev verdi ve o şansı iyi kullandığını söyleyebilirim. Çünkü, bu sürede dört 

belediye başkanı değişmiş olsa, şu andaki konumda olamayacağını açık olarak 

görebiliyorum. Kaynakları yönetebilme adına da daha popülist ve daha dağınık olma 

olasılığı doğabilir. Her görevinde bir sonu vardır, bunu da bileceğiz: Her gün seçim 

varmış gibi çalışacaksınız ve seçimi kaybetmeyi de göze alarak kararlar 

verebileceksiniz! Bu, yerel yönetimlerin ana felsefesi, benim genel ilkemdir. Yerel 

yönetimler açısından, dinamik olan genç neslimize de değinmek gerekmektedir. 

Gençlerimiz için yerel yönetim konusunda, ilkin uluslararası eğitimlerini en iyi 

şekilde almasını sağlamalıyız. Bizler; belediyecilik ve kamu yönetimi konusundaki 

eğitim ve yerel yönetim akademileriyle, bu alanda doktora ve yüksek lisans tezleri 

oluşturmayı, çevre bilincine ve belediyecilik adına katkı sağlayacak bir anlayışı ortaya 

koymaya çalışıyoruz. Sivil toplum örgütleri veya gençlerin oluşturacağı oluşumlar 

aracılığıyla, yerel yönetimlerle birlikte proje üretilmesi, gençlerin yerel yönetim 

zevkini, heyecanın yaşamasına imkân vermektedir. Biliyorsunuz ki, yasalar 

aracılığıyla kurumsallaşan gençlik meclisleri, çocuk meclisleri ve kadın meclisleri 

gibi oluşumlar bizim ülkemize henüz yerleşemedi; çünkü, kurumsallaşma adına 

büyük sorunlarımız mevcuttur. Reform ihtiyacı da bundan dolayı doğmaktadır; 

öncelikle KKTC’de yerel yöneticiliğin bir an önce kurumsal yapıya ulaşabilmesi için 

kendi öz kaynakları ile sürdürülebilir bir yatırım yapabilecek yapıya dönüşmesi 
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gerekir. “Kullanan öder” prensibiyle hareket ederek, belediyeler verilen her verginin 

kendilerine dönebileceğini hissedecekleri bir anlayışı oluşturmalıdır. 

Kentimiz ve pandemi sürecinde yaşadığımız deneyime bakacak olursak, burası 

hem eğitim turizmi açısından hem de tatil turizmi için önemli bir noktadır. Eğitim 

bağlamında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri 

Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi olmak üzere üç tane eğitim kurumunun yer 

aldığı bir bölgedeyiz. ODTÜ açısından, hijyen kuralları, çevre ve kampüs 

uygulamaları gerçekten çok yardımcı olmaktadır. Aynı durum, Kıbrıs Sağlık ve 

Toplum Bilimleri Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi içinde geçerlidir. 

Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, kendi sağlığımız ve çevre sağlığımız için sağlık 

hizmeti verebileceğimiz yapıyı oluşturmamız gerekmektedir. Şu anda hükümetin 

aldığı karar doğrultusunda, Güzelyurt Hastanesi, bu yıl itibariyle başlayıp 

tamamlanma sürecine girecektir. Doğal olarak, sağlık altyapılarının tamamlandığı bir 

kentte hizmet vermek veya hizmet alabilmek adına, öğrencilerin bu bölgeyi tercih 

etme durumu artacaktır. Sağlık bağlamında ise bölgemiz sağlık turizmi için de önemli 

bir noktadır. Türkiye'den gelen öğrencilerimizin SSK hizmeti alabilmesi için Türkiye 

Cumhuriyeti avantaj sağlamaktadır. Bu açıdan, biz sağlık hizmetlerimizi doğru ve 

sürdürülebilir bir yapıda tutmamız, öğrenci akışının aynı boyutta çoğalmasını 

sağlayacaktır. Bir ada ülkesi olması nedeniyle, on beş günlük karantina süresi sonunda 

adada vaka olmadığını düşünürsek, güvenilir ülke konumumuz devam edecektir. 

İnanıyorum ki, eğitim için bölgemize gelecek öğrencilerimizin sağlık sorunlarını da 

çözebilecek ve alacağımız tedbirlerle, bunu sağlayabileceğimiz bir yapı oluşacaktır. 

 Bu kompleks yapı içinde düşünüldüğünde, virüsle ilk karşılaşmamız, 

yurtdışından gelen turistlerle ve ülkemizde bulunan iki Alman vatandaşımızla beraber 

gerçekleşmiştir. Bu süreç içerisinde, yerel yönetimler ve merkezi hükümetin 

müştereken sürdürdüğü tedbirler ile erken zamanda kontrol altına alındı. Belirli bir 

süredir, sıfır vaka ile yaşamımızı devam ettiriyoruz. Aynı şekilde, ekonomik 

tedbirlerin de geliştirilmesi ve buna yönelik mücadelenin kontrollü ve denetimli bir 

biçimde yürütülmesi gerekmektedir. Ada ülkesi olmamız nedeniyle, yurt dışıyla, 

bilhassa vakaların olduğu ülkelerle iletişim sağlanırken ve oradaki insanlarımızın 

buraya gelirken, denetimli bir şekilde ve kontrolden geçerek normalleşme sürecine 

dâhil edilmelidir. Yerel yönetimler olarak, hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda, 
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öncelikle okullarımızın tatil olması, sonrasında resmi dairelerimizin faaliyetleri ve 

tüm sosyal etkinlikler sınırlandırılması veya yasaklanması söz konusu oldu. İlk 

zamanlarda, yerel yönetimler bu duruma hazırlıksız yakalandı. Kendi imkânlarıyla, 

bütçelerini zorlayarak bunu aşmaya çalıştılar. Zaten görevimiz olan bulaşıcı 

hastalıklarla ilgili yerel yönetim ile merkezi hükümet ilişkilerini iyi boyutta tutarak 

bunu belirli bir noktaya taşıdık. Uygularımızda, sosyal mesafe konusunda büyük 

titizlik gösteriyoruz, maske kullanımını kontrol altında tutuyoruz ve hijyen kurallarını 

sağlamaya çalışıyoruz. Ada ülkesi olmamız, bize bu konuda avantaj sağladı; bu 

avantaja ek olarak, temmuz ayında başlayacak süreç içerisinde denetimli giriş çıkışları 

sağlamak ve hastalığı yaymamak adına, vaka sayısını asgari sayıda tutabilmeyi 

hedefliyoruz. Güneyle ilgili açılım, şu anda belirli bir noktaya taşınmış durumda, 

dolayısıyla bu süreçte PCR kontrolü yapılarak kuzeye geçişler sağlanıyor. Hava 

ulaşımı konusunda, ülkemize Türkiye üzerinden gelen kişilerin, turistlerin, burada 

yaşayan ve burada çalışma izniyle bulunanların ve öğrencilerimizin 1 Temmuz’dan 

itibaren karşılıklı PCR testi alınarak girişleri sağlanmaktadır. Bu bağlamda, kontrollü 

bir sürece geçiyoruz. Ekonomi çarklarının işlemesine, sağlık ve hijyen kurallarının 

yerine getirilmesine gayret göstereceğiz. 

Bu durumun ekonomik arka planından bahsetmek gerekirse, biliyorsunuz ki 

genel itibariyle belediyelerimizin gelirleri merkezi hükümetteki payından gelen ve 

yerel gelirlerden toplanan pay ve öz kaynak dediğimiz belediyeye ait gelirlerin 

toplanmasıyla oluşturulan bütçeyle oluşmaktadır. Hükümetin bütçe konusunda 

belediyelerin lehine ve aleyhine olarak aldığı önemli kararlar söz konusudur. Üç ay 

süreyle, devlet katkısından gelen payda %25 kesintiye gidilerek, buradaki çalışanların 

maaşlarında bir indirim/erteleme söz konusu oldu. Bu durum; bu ay itibariyle 

sonlandı, buna bağlı olarak da geçmişten üç aylık kesintinin bir aylık ödemesi de 

belediyelere aktarılmış oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde, her ay bir aylık gecikme 

sağlanarak, hem yerel gelirlerimizden gelen pay normalleşti, hem de paylarımızdan 

kesilenler geri alındı. Bunun yanında, belediyelerin banka borçları ve mecburi 

ödemeleri ertelendi. Belediyelerimizin gecikmeden kaynaklanan borçlarıyla, gecikme 

zamları ile ilgili bir karar verildi; bu da 31 Eylül 2020 tarihinden itibaren, 

vatandaşlarımızın başvuru yapması halinde 2018’e kadar olan gecikmiş 

alacaklarımıza gecikme faizi uygulanmama durumunu oluşturdu. Vatandaşlarımızla 

bu süreç içerisinde, geçmişten kalan borçlarının tahsil edilmesi konusunda bir açılım 
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sağlandı. Belediyelerimizin, sivil toplum örgütlerinin ve girişimcilerin yardımları 

belediyelerin pandemi mücadelesine önemli katkılar sağladı. Ayrıca, Belediyeler 

Birliği olarak, kendi bütçe olanaklarımızla daha önce kültür fonunda biriktirmiş 

olduğumuz kaynağın, pandemi mücadelesinde kullanılması için belediyelerin 

büyüklüğüne göre dağıtımı gerçekleştirildi. Söz konusu olan bu yardımın bir milyon 

civarında olduğunu bilinmektedir. Belediyelerimizin tasarrufla ilgili tedbirlerini 

sağlama adına, kültürel etkinliklerimize ve spor kulüplerimize yapmış olduğumuz 

yardımları erteleme kararı alarak, belediyelerimizin vatandaşlarımıza hizmetini 

aksatmadan sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesini sağladık. Bir önemli unsur da şudur: 

Belediyeler Yasası, görev süreleri içerisinde ödeme yapma ve devletten gelen payı 

aşmama koşuluyla, borçlanma yetkisi vermektedir, bu da bütçeye %50’lik bir katkı 

sağlamaktadır. Bu süreyi daha uzun süreye yayarak, şu anki faiz sistemiyle daha 

düşük faizli borç almayı ve belediyelerin kendi bölgelerinde, yerel sınırları içerisinde 

yatırımları kesmeden, ekonomik çarkların kendi içerisinde hareketlenmesini 

sağlamaktadır. Sadece hizmet adına değil, belediyelerin kendi bütçelerini yerel 

ekonomilerin hareketlenmesi için kullanmaya ihtiyacı da bulunmaktadır. Merkezi 

hükümetten talebimiz, yeni yapılan 2. Ekonomi Paketi doğrultusunda, belediyenin 

borçlanma limitleriyle ilgili bir açılım sağlayarak reel sektörün ülke ve kent 

bağlamında gelişimini ve ekonomik çarkın hareketlenmesinin sağlanması yönündedir.  

Ülkemiz; boyut, gelir kaynakları, hizmet alanları ve sürdürülebilirlik açısından 

küçük olduğu için gerçek anlamda sıkıntılı bir süreç yaşamaktadır. Belediyelerimiz 

küçük boyutlu olduğu ve kurumsallaşma adına yereli de yükseltmediğimiz için 

kurumsallaşmayı da sağlayamıyoruz. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve sürdürülebilir 

bir boyutta hizmet sunma adına, belediyeler arasında bir farklılık yaratıyoruz; çünkü 

öyle bir boyuttayız ki, bir belediyede gelir yapıları çok yüksekken, bir beldemizde 

daha küçük olabiliyor. Bu yüzden, eşit bir gelişim gösterilemiyor, ısrarla yapmamız 

gereken ülkemizin her noktasının aynı gelişim trendi içerisinde olmasını sağlamak ve 

yatırımı her noktaya ulaşabilecek şekilde düşünmektir. Eğer, durumu bu şekilde ele 

almazsak, iç göç yaratırız ve kaynaklarımızı doğru kullanamayıp sürdürülebilirlik 

sağlayamayız. Ölçek, kuramsallaşma, gelir kaynakları sorunları ve coğrafi yapımızı 

ele alıp, sürdürülebilir bir belediyeciliği yaratabilme adına reform sürecine girmemiz 

gerekir. Personel yapımızı da buna paralel olacak şekilde düzenlememiz ve 

dönüştürmeliyiz. Pandemiyle beraber, değişen ekonomik koşullarla birlikte 
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yaşadığımız olumsuz süreç bizlere şu durumu göstermiş oldu; güçlü, kaliteli ve 

sürdürülebilir yapılar, bu durumu aşma süreci içerisindedir. Daha kötü bir senaryonun 

gerçekleşmesi demek; bunun altından kalkamaz bir vaziyette olmamız anlamına 

gelebilir. Kanalizasyon sorununu aşmamız, çevre sorununa daha bütünsel bir biçimde 

yaklaşmamız ve hayvan haklarıyla ilgili yasaları daha geniş ölçekli düşünmemiz 

gerekir. Bu noktada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin reforma ihtiyacı 

bulunmaktadır. Dünya örneklerinden ve Türkiye’nin engin deneyim ve 

tecrübelerinden yararlanarak, UCLG-MEWA gibi uluslararası platformlarda bunları 

tartışabilmeliyiz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında tartışmalıyız. 

Bölgesel birliklerle iletişim kurmalıyız, kardeş belediyecilik çerçevesinde tecrübe 

paylaşımını yaratabilirsek, inanın ki bu ülkede dünyaya örnek olabilecek bir modeli 

de yaratabilme şansımız olur. 

Yerel yönetimlerin daha etkili olabilmesi ve bu pandemi sürecini de daha iyi 

bir biçimde yönetebilmesi için imar yasalarının oluşumunda yerel yönetimler daha 

fazla yetkiye sahip olmalı, imar izinleri belediyeler üzerinde toplanmalı, siyasi 

kontrolün dışına çıkmalı ve bu bilinç, yerelde iyi kullanılmalıdır. Mutlak surette 

merkezi hükümetler denetim sorumluluğunu elinde tutacak ama yerel yönetimlerin 

hızlı karar alıp, hareket etme şansı olması rağmen, birkaç bölge ve Gönyeli Belediyesi 

dışında, imar izinleri tamamen merkezi hükümet tarafından verilmektedir. Reform 

süreci içerisinde, bunun planlanıp güçlü bir belediyecilik ağı kurulması durumunda, 

yayılmanın ve şehirleşmenin altyapı sorununu çözmeden yapılmaması kuralını bir an 

evvel getirmeliyiz. Çünkü, binaları yükseltip, kanalizasyon sorununu, trafik sorununu 

çözmeyince, iyi planlama yapılamamaktadır. Bu durumda, daha kötü sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca, bir diğer önemli sıkıntımız da gerek kanalizasyon konusunda 

gerek altyapı konusunda gecikmeler yaşamamızdır. Avrupa Birliği fonlarından gelen 

kaynaklara mülkiyet rejimi bir engel oluşturduğu için bu gelişmeye Avrupa Birliği 

kaynaklarını kullanarak ulaşabilme şansımız bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti 

Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nce yürütülen destek programlarını bu alana 

yönlendirmemiz gerekir. Görüldüğü gibi, oluşan bütçe açığına yönelik, Türkiye 

Cumhuriyeti devletinin desteği oluşmuştur. Bunun yanında, yatırım projelerinin 

tamamlanmasına yönelik de kaynak akışı bulunmaktadır. Avrupa Birliği projeleri 

kaynaklarının her yıl düzenli olarak sağlanabilmesi adına, proje bütünlüğünü 

sağlamamız gerekir, ama Avrupa Birliği kurallar noktasında Türkiye Cumhuriyeti 
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Devleti gibi cömert değildir. AB, kendi kuralları üzerinden yönetmek, kendi 

kararlarını kendi vermek istiyor ve sonuç olarak belki de olumlu olmayan bir proje 

ortaya çıkıyor. Dünyada uygulanan proje örneklerine göre daha bağımsız olmamız 

gerekmektedir. Ayrıca, Türkiye'den boruyla su gelmesi konusunda yaşadığımız doğal 

bir arıza, tarımda kullanılacak suyun gecikmesine neden olmuştur. Şu anda, 

Türkiye'de bu bağlamdaki ihale süreci tamamlandı; yapım işlerinin de yakın zamanda 

tamamlanmasını umuyorum. Yukarıda bahsettiğim gibi, adada su seviyesi düşmüştü, 

büyük bir oranda su sorunu yaşanıyordu. Türkiye'den gelen su ile bu sorun aşıldı. 

Son olarak, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı olan UCLG-MEWA’ya, 

Başkanımıza, Genel Sekreterimiz Mehmet Duman Bey'e ve sizlere yürekten teşekkür 

ediyorum. Bu oluşumda, teşkilatta ve Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai 

Güngördü’nün de bulunacağı bir yapı içerisinde yer almamız bizler için çok 

değerlidir. Pandemi sürecinden bir an evvel kurtulup, tecrübe paylaşımını, kentler ve 

ülkeler arası buluşmayı ve komite çalışmalarını daha sık bir hale gerçekleştirmeyi 

ümit ediyoruz. Hepinize saygı sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum. 
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HAN YUNUS BLD. BŞK. ALAADDİN M. AL BATTA10 

 

Tüm dünyayı, şehirleri, evleri etkileyen bu salgın sebebiyle, bugün çok büyük 

bir zorlukla karşı karşıyayız. 364 km2 yüzölçümüne sahip Gazze Şeridi, bildiğiniz 

üzere kapalı bir alan, büyük bir hapishanedir. Han Yunus de coğrafi olarak büyük bir 

alana sahiptir. Yani, Gazze Şeridi'nin üçte birini oluşturuyoruz. Bölge 420.000 nüfusa 

sahip yedi belediyeden oluşmaktadır. Han Yunus Belediyesi ise en büyüğü olarak 

260.000 nüfusa sahiptir. Arap ülkelerinin toplam alanlarına göre küçük bir nokta 

olarak sayılmasına rağmen; erkekleriyle, kadınlarıyla, haklarını korumaya karşı olan 

direnciyle bilinen bir şehirdir. Gazze Şeridi, 1967 yılından 2005 yılına kadar İsrail 

işgali altında kalmıştır. 1994 yılında, barış amacıyla yapılan Oslo Antlaşması’na 

rağmen; işgal, Gazze Şeridi'nin yarısından bile geri çekilmemiştir. Yaşanan bu acı 

dolu süreç, Gazze Şeridi'nde kalkınmaya, hayata ve insanlığa bir engel olarak 

kalmıştır. Bu süreçte Gazze Şeridi'nin yarısı işgal altında kalmış olup, belediye 

başkanı olduğum Han Yunus’un coğrafi alanının yarısı ise 2005 Kasım ayına kadar 

işgal altında kalmıştır.2006 Temmuz seçimlerinden bu yana ise Gazze Şeridi abluka 

altında tutulmaktadır. Bu sebeple, Şerit ve Refah Kapısı tamamen kapatılmıştır. Diğer 

Filistin şehirlerine geçişin sağlandığı ve kuzeyde bulunan Beyt Hanun geçişinden giriş 

ve çıkışlar yasaklanmış; Refah Kapısı da bazı siyasi sebepler dolayısıyla kapatılmıştır. 

Maalesef, Gazze'de havaalanı veya liman bulunmamaktadır. 1994 yılında yapılan 

Oslo Antlaşması'nda çekilen çileyi ve Gazze'den yurt dışına seyahati rahatlatacak bir 

Gazze Limanı inşa edilmesi konuşulmuş, fakat bir yıldan az bir süre dilimi içerisinde 

işgal, bu projeyi engellemiştir. Mısır aracılığı ile geçiş tam dört saat sürmekteydi; şu 

an ise dört yüz kilometrelik yolu kat etmek dört gün sürmekte ve birçok prosedürün 

uygulanması gerekmektedir. Havaalanı, Gazze halkı için bir nefes alabilme ve çıkış 

yolu olacaktı; ancak hayatın ve insanlığın düşmanı olan işgal, hayatın tüm alanlarını 

engelledi.  2000 yılında yaşanan ayaklanmadan sonra, işgal 1999 yılında tamamlanan 

havaalanını tamamen bombalamış ve hiçbir eser bırakmamıştır. Aynı şekilde Fransa, 

Avrupa ve Araplar tarafından finanse edilen ve 1999 yılında inşasına başlanan Gazze 

Limanı da ayaklanma sonrasında işgal tarafından yıkılmıştır. Covid-19 sürecinde ise 

Gazze Şeridi iki aşamalı olarak kapatılmıştır. İlk vakalar, Refah Kapısı aracılığıyla, 

Umre’den ve Pakistan'dan Şerit’e giriş yapan vatandaşlarda görülmüştür. Bundan 

 
10 Bu söyleşi, 26 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 
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sonra, hükümet Gazze'de önlem almaya başladı; evden çıkma yasakları başlatıldı ve 

yurt dışından gelenler öncelikle okullara, sağlık ocaklarına götürülüp tüm yaşam 

gereksinimlerinin sağlanmasıyla karantina altına alındı. Karantina süresi ilk aşamada 

on dört gündü, sonrasında bu süreyi yirmi bir gün yaptık. Bu arada yedi belediyeyi 

kapsayan ilde, Merkezi Acil Durum Komitesi Başkanı olarak da görev almaktayım. 

Geçtiğimiz mart ayında geçişleri kapatarak salgını kuşatma altına almayı başardık, 

sonrasında Refah Sınır Kapısı’nı ayın sadece belirli günlerinde açtık. Bu sınır kapısı 

aracılığıyla geçiş yapan 2.000-2.500 vatandaşı, Gazze’de bulunan on yediden fazla 

karantina merkezine yönlendirip temel yaşam gereksinimlerini sağladık. Fakat, 24 

Ağustos tarihindeki ihmal sebebiyle, vaka sayılarında artış gözlemledik. Altı aylık 

direniş sonucunda, sadece yüz vakamız varken, iki aydan bu yana maalesef vaka 

sayıları 5.500’lere kadar ulaştı. Bazı kişilerin virüsü taşıdığını bilememesi de virüsü 

ailesine taşımasına sebep olmuştur. Yerelde virüsün yayılma hızını üç temel faktör 

etkilemiştir; birincisi, Filistin halkı, özellikle de Gazze halkının%70’i, evlerinden 

çıkarılan mültecilerin büyük bir yüzdesini oluşturmaktadır. İkincisi, çok nüfuslu 

mülteci kamplarının bulunmasıdır. Son olarak üçüncüsü de aile bağlarının kuvvetli 

olması, yani ailelerin aynı apartmanda yaşamalarıdır. Bu sebepler de kent içindeki 

hareketliliği arttırdığı için virüsün yayılma hızı ve kapasitesine etki etmektedir. 26 

Ekim 2020 tarihinde, yani bugün, Han Yunus’ta 2.024 test yapılmış;152 pozitif vaka 

tespit edilmiş ve 85 iyileşen kişi kaydedilmiştir. Böylece, toplam vaka sayısı 5.500’e 

ulaşmıştır. Buradaki zor koşullara, kuşatmaya, işgale ve kapıların kapalı olmasına 

rağmen; öncelikle Allah’ın lütfu sayesinde, sonrasında da Sağlık Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı’nın iş birliği içinde çalışmasıyla, süreci kontrol altına 

aldığımızı söyleyebilirim. Allah’ın izniyle, bu kontrolün sağlanmasını ve farkındalığın 

artmasını ümit ediyoruz. Böylece, bu tehlikeli hattı geçerek, daha güvenli bir aşamaya 

varmış olacağız. 

Beş ilçeden oluşan Gazze Şeridi’nde, mart ayında, ilk andan itibaren Yüksek 

Acil Durum Komitesi oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı, Kalkınma ve İçişleri 

Bakanlığı’ndan acil durum görevlilerinin bulunduğu ekip, Gazze Şeridi'ndeki resmi 

hükümet çalışmalarını yakından takip etmekteydi. İlk andan itibaren, karantina altına 

alınanların takibi yapıldı. Refah Kapısı’ndan giriş yapanlar Han Yunus’da bulunan üç 

merkeze ve bir otele yerleştirildiler. Yerleştirilme durumu, bireysel gidişata göre 

yapılıyordu; örneğin hastalıkları veya özel durumu olan kişiler özel bir otele 
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yerleştirildi. Allah'a şükür, böylece süreci daha iyi yönetmeyi başardık . Sürecin 

başlangıcı elbette zordu; fakat sonrasında salgın sürecini organize etmeyi başardık. 

Vatandaşlara her gün ücretsiz olarak üç öğün yemek ulaştırdık, tüm ihtiyaçlarının 

giderilmesi için elimizden gelen yardımı sağladık. Ağustos ve eylül ayında, vaka 

sayısı artış gösterip 5.500 sayısına ulaştıktan sonra, yurtdışından gelenler de dâhil 

olmak üzere, virüs yayılımını önlemek için ev karantinası yöntemini uyguladık. Ev 

karantinasında bulunan vatandaşlarımızın binalarının önüne, iki görevli ve polis 

görevlendirdik. Daha önce de bahsetmiştim, aile apartmanı olduğu zaman aile 

ilişkilerinden ötürü bulaşma beş kat artabiliyor; bu duruma engel olmak için, dışarı 

çıkışı engellemek adına, binanın önünde bir polisimizi bulundurduk. Süreç içinde, 

gerekli olan ihtiyaçları, personellerimiz üzerinden zaten kendilerine ulaştırıyorduk. 

Karantina döneminde ve devamında, Merkezi Acil Durum Komitesi önemli adımlar 

atarak durumun vahametini minimuma indirdi.  İlçedeki yerel komite yaklaşık olarak, 

yirmi kişiden oluşmakta ve yedi belediyeyi kapsamaktadır. Kurum içinde yedi 

belediye temsilcisi, Sağlık Bakanlığı temsilcisi, İçişleri Bakanlığı temsilcisi, Sosyal 

Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Ziraat Bakanlığı temsilcisi bulunmaktadır. Ziraat 

Bakanlığı, çiftçilerin bu süreçte evden çıkma durumlarını düzenlemekte ve organize 

etmektedir. Çünkü son iki ay içinde, akşam sekizden itibaren sokağa çıkma yasakları 

başlatıldı. Hayat akışını ve sokağa çıkma yasağını düzenlememiz gerekiyordu, 

dolayısıyla çiftçiler için tarla sulamaları ve ekimleri için bazı esneklikler 

gerçekleştirildi. Ekonomi Bakanlığı, belediyelerle birlikte fiyatlarda artış olmaması 

için günübirlik teftiş ve incelemeler gerçekleştirdi. İlk olarak, tamamen sokağa çıkma 

yasağı ile başlayan ve sonrasında belirli saatler olarak belirlenen bu dönemde, gururla 

söylemek isterim ki bu duruma ilçemizde çok nadir rastladık. Hatta, bazı restoran 

sahipleri, günlük olarak sahada görevli olan yaklaşık sekiz yüz görevliye yemek 

dağıttı. Genel olarak bakıldığında durum çok iyi değil; ama dediğim gibi, Allah’a 

şükürler olsun ki durumu kontrol altına alabildik; fiyatlarda artış yapıldığını 

görmedik. Böylece, zor bir salgın sürecinden normalleşme sürecine geçtik. Bu süreçte 

cüz-i olarak restoranları, sahilleri ve ticari işyerlerini, belirlenen kurallara uyacak 

şekilde tekrar açtık. Bu süreçte, vatandaşlarda farkındalık oranının yüksek olması 

gerekiyor; maske kullanımı, el yıkama ve fiziki sosyal mesafe gibi istenilen kurallara 

uyulması gerekiyor. İlçede bulunan vatandaşlara 160.000 adet maske dağıtımı 

gerçekleştirdik. İşyerlerinde, toplu taşımalarda, sokaklarda maske takmayı zorunlu 
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kıldık. Bunun dışında Hamas ve İslami Cihad Örgütü de yaklaşık 100.000 adet maske 

dağıttı. 

 Krizin başlangıcında, yedi belediyemizi bir noktada toplayıp coğrafi bölgeyi 

kırk dört nokta olarak ayırdık. Yani, “A” noktasında market, manav, eczane, hastane 

olduğundan emin olarak, virüsün yayılımını engellemek amacıyla, vatandaşlarımızın 

mobil olma durumunu azalttık. Hedeflerimizden en önde geleni, insan hareketliliğini 

azaltmaktı. Herkese talimatlarda bulunarak okulları, camileri kapattık; yaşlıların, 

hastaların ve çocukların dışarı çıkmasını yasakladık. Bunun ilk zamanlar oldukça 

zorlayıcı olduğunu da vurgulamam gerekir, yeni bir durum ve yeni “normallik” 

olduğu için insanlar zorlandı. Bu prosedürlerle birlikte Han Yunus Belediyesi ve diğer 

belediyeler günlük sterilizasyon işlemleri gerçekleştirdi. Örneğin; Gazze Şeridi’nde 

maaşlar belli bankalar üzerinden yatırıldı ve insanların bir araya geldiği ve kalabalık 

oluşturduğu noktalara dezenfeksiyon işlemleri uyguladık. Ayrıca, buralarda sosyal 

mesafenin uygulanabilmesi amacıyla yerlere çizgiler konuldu. Aynı şekilde, alışveriş 

yapılan ortamlara günlük olarak dezenfeksiyon işlemleri uyguladık. Bu süreç içinde 

kentlerimiz birbirinden izole edildi. Vilayetler arası giriş-çıkış yapan araçlara 

dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Karantina uygulamaları sürecinde, Gazze Şeridi beş 

vilayete ayrıldı. Zorunlu durum beyan edemeyen vatandaşlarımızın vilayetler arası 

seyahatine izin verilmedi. İlk aşamada, sokağa çıkma yasağının yüksek seviyelerde 

olduğu dönemde, sadece belirli kişilere izin verildi. Bugün ise normalleşme sürecinde 

olduğumuzdan bazı vatandaşlara tehditler oluşturmayacak şekilde bazı esneklikler 

sağladık. 

Han Yunus Belediyesi’ndeki mükemmel çalışma ekibiyle ve belediye 

meclisiyle gurur duyuyorum. Herkes bu şehir için tek bir yürek olarak çalışıyor. 

Sokağa çıkma yasağında bile gece 02:00’ye kadar çalışma arkadaşlarımla eylem planı 

hazırlıkları ve çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar sonucunda, doğru prosedürlerin 

uygulandığından emin olduk. Bizler, Han Yunus Belediyesi olarak temizlik 

çalışanlarını “güzellik üreticileri” olarak adlandırdık. Tüm Gazze Şeridi’nde de 

temizlik çalışanlarının künyelerini ‘güzellik üreticileri’ olarak değiştirdik. Geceleri 

bölgemizde bulunan ve bu işi icra eden iki yüz yirmi kahramanımıza ziyaretlerde 

bulunduk. Sokağa çıkma yasakları sürecinde, bu kahramanlar gece 01:00’a kadar 

görevlerinin başındaydılar. Belediye yönetiminde görevli olan herkes, sabah 
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08:00’dan gece 01:00’a kadar görevlerini tam olarak yerine getirdiler. Bu süreçte, biz 

hizmet verenleri en çok zorlayan durum, bazı vatandaşlarımızın umursamazlığı idi. 

Pandemi sebebiyle dünyadaki vefat sayısı bir milyonu geçmiş olmasına rağmen, 

maalesef Covid-19’a dair asılsız söylemler söz konusu oluyor. Mesela, böyle bir 

virüsün olmadığı, rahat davranabileceğini telkin eden vatandaşlar bu süreçte işimizi 

epey zorlaştırdı. Bu vatandaşlarımıza da mevcut olan kültürle, sağduyu ve sabırla 

yaklaşılması gerekiyor.  

Bizler için salgın sürecini değerlendirme durumu çok karmaşık bir hâl 

almaktadır. Çünkü, yaşadığımız en büyük zorluk salgın değil; salgına ek olarak 

kuşatma altında olmamızdır. Gazze Şeridi’nde, bizler bugün tam on dört yıldır 

yasadışı ve insanlık dışı olan bir kuşatma altındayız. Kuşatmanın tek olumlu yanı var 

ise bu daCovid-19 sürecinde giriş ve çıkışların zaten uzun süredir yasaklanmış 

olmasıdır. Kuşatma, belediye hizmetlerinin yerine getirilmesini çok etkilemektedir; bu 

sebeple bizler pandemi sürecinde vatandaşlara hizmet verebilmek için kaya kazıyoruz 

diyebilirim. Bizler Gazze’de zaten elektrik krizi yaşamaktayız; sadece sekiz saat 

elektrik veriliyor. Buna ek olarak, Covid-19 sürecinde, işgal, yakıt kesimi yaptı ve bu 

nedenle elektrik sadece dört saat geldi. Yani yaşadığımız bu teknolojik dünyada, bilgi 

çağı dünyasında, vatandaşlarımız telefonunu şarj etmeye bile zaman bulamıyordu. 

Çok şükür, şimdi biraz daha düzene girmiş durumda; elektrik sekiz saat kesiliyor ve 

sekiz saat veriliyor. Bu dezavantajlı durumdan bahsediyorum, fakat bu durumun 

sadece salgın süreci bağlamında geliştiği düşünülmesin. Biz bu durumu on dört 

senedir deneyimliyoruz; fakat, bizler ümmetimizle ve halkımızla Allah’tan ümitliyiz. 

Bu acımasız, saldırgan ve insanlık tarihindeki en uzun kuşatmaya karşı olan sabrımız 

devam etmekte ve inşallah yakında sabrın sonuçlarını göreceğiz. Bizler Filistinliler 

olarak, dünyadaki diğer insanların yaşadığı ve insanın temel hakkı olduğu gibi özgür 

olmak ve yaşamak istiyoruz. Bu sebeple, kuşatma Filistin halkını, özellikle de bunun 

faturasını ağır bir şekilde ödeyen, yaşam koşulları etkilenen ve gerileyen, yavaş ölüme 

maruz bırakılan Gazze halkını olumsuz bir şekilde etkilemektedir.  

Ayrıca, yaşadığımız çaresizlikler bunlarla da sınırlı değildir. Mesela, bizler 

belediyeler olarak maalesef atık suları denize boşaltıyoruz. Yeterli yakıtımız olmadığı 

için atık su arıtma tesislerini kullanamıyoruz. Çevremiz için hayati önemi olan bu 

durum, ne yazık ki elimizde olmayan nedenlerden kaynaklanıyor.  Atıkların denize 
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dökülmesi, sizin de tahmin edeceğiniz üzere yüksek oranda kirliliğe neden oluyor. 

Otuz beş kilometrelik sahil şeridi, Gazze Şeridi’nde tek nefes alabildiğimiz ve izinsiz 

gidebildiğimiz yerdir; bu yüzden, bu alanın kirletilmesi bizleri doğrudan etkileyen bir 

durumdur. Bu soruna, kendi ölçeğimizde çözüm bulmak Han Yunus’da arıtmalara 

başladık. Sonuç olarak, çok şükür şu an atık suların %80’i büyük arıtma tesisine 

pompalanıyor. Elbette, bu proje, çok büyük katkısı olan kardeş ülkemiz Kuveyt ve 

Japonya’nın seksen beş milyon dolarlık katkıları sayesinde mümkün oldu. Han Yunus 

halkı için sahilin önemini hatırlayacak olursak, bu temizleme işlemi çok elzem idi. 

Ben de halktan biri olarak, çocukluğumda okula, camiye, çarşıya giderken atık sulara 

basmamak için taş koyarak atlamaya çalıştığımızı hatırlıyorum. Bugün ise on beş 

yıldır üzerine çalışılan bu tesis, UNDP’nin büyük desteği ve ilgisiyle faaliyete 

geçmiştir. Bizler bugün artık %90’lik atık suyu denize yöneltmeyi bıraktık ve bu 

tesise vermeye başladık. Geriye kalan %10 oranındaki atık su için de gece gündüz 

belediye meclisi ile çalışmaktayız Han Yunus’da 18.000 m3 atık suyun 16.000 m3’ü 

tesise, 2.000 m3’ü ise denize pompalanmaktadır. Bu yıl bitmeden inşallah bunu 

tamamen tesise pompalamayı ümit ediyoruz. Böylece, gelecek yaz Covid-19 sürecini 

de atlattığımızda sahillerimiz vatandaşlarımız için daha güvenli bir yer haline 

gelecektir. 

Salgın hastalık sürecine yerel yönetimler bağlamında bakacak olursak, 

pandeminin belediyeleri birçok yönden büyük bir şekilde etkilediğini ifade edebiliriz. 

Özellikle belediye gelirlerinin azalması, sokağa çıkma yasağı ve insan 

hareketliliğindeki azalma sebebiyle vatandaşların hizmet yerlerine erişimi de azaldı. 

Dolayısıyla, bu sebeple ödemelerde de aksaklıklar yaşandı ve %70 oranla belediye 

gelirleri geriledi diyebilirim. Hatta, bu ay elimizde sadece %10 kaldı. Gazze 

Şeridi’ndeki belediyelerin, hatta bildiğim kadarıyla dünyadaki çoğu belediyenin üç 

çeşit gelir kaynağı bulunmaktadır; belediyenin ana bütçesini oluşturan kaynakların ilki 

piyasalar, ikincisi vatandaşların ödemekle yükümlü olduğu su ve temizlik hizmetleri 

faturaları ve üçüncü kaynak ise imar ve ruhsatla ilgili olan gelirlerdir. Elbette, 

öncelikle bu süreçte piyasalar tamamen durdu. Mesela, şu an Han Çarşısı tamamen 

kapandı, sebze pazarları tamamen durdu. Halk sağlığını korumak amacıyla, bu çarşılar 

kırk dört noktada sınırlı olarak açıldı. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle, otomobil pazarı 

tamamen kapandı. Belediye bütçesinin üçte birini oluşturan bu piyasalar tamamen 

kapandı. Geri kalanı ise Han Yunus’da bulunan Filistin vatandaşlarının aylık ödediği 
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faturalara bağlıdır, fakat, iki haftalık sokağa çıkma sürecinde, ne yazık ki kapımızı 

çalan kimse olmadı. Yasaklarda esneklik uygulandığında, %50 oranında bir değişim 

oldu. Yani şöyle hesaplayabiliriz; ilk %35’lik oran şu an sıfırdır; diğer %35’lik oran 

ise %10’u ödenmiş durumdadır; sokağa çıkma sebebiyle, geri kalan oranda ise 

yaklaşık %15 mevcut diyebiliriz. Yani belediye olarak, normal şartlarda elde ettiğimiz 

kaynağın1/4’üvar diyebiliriz. Gazze’de ve Batı Şeria’da sosyal yardım olarak 

adlandırdığımız bir birim var, maddi durumu yeterli olmayan ailelere hükümet veya 

Avrupalılar tarafından finanse edilen maddi yardımla destek oluyorlar. Senede dört 

defa verilen bu yardımı alan bazı vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarında bizlere bir 

şekilde ulaşıp yatırılması gereken parayı yatırıyor. Kalıcılığı ve sürdürülebilirliği 

korumaya çalışan bu basit vatandaşlara tüm saygılarımı sunuyorum. Filistin 

ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar da belediye ekonomisini oldukça etkiledi. 

Mesela, Han Yunus’da bulunan on beş adet düğün salonu, bu süreçte kapatıldığında, 

sahibine hiçbir şekilde gelir sağlayamadı ve aynı şekilde elli adet restoran ve her 

restoranda on beş çalışan olduğunu farz edersek yine aynı şekilde hiçbir gelir 

sağlanamadı. Sonuç olarak, ekonomik durum benzeri görülmemiş bir düşüşe tanık 

oldu. Hatta, 2008-2009-2012-2014 yıllarında yaşamış olduğumuz savaşlarda bile 

durum böyle değildi. Normalleşme sürecinde bu yerler kademe kademe açıldı. Çok 

şükür bugün biraz daha iyiyiz; fakat, ekonominin iyileşmeye başlaması aylar 

sürecektir. Görüldüğü gibi, bu süreç ne kadar devam ederse, olumsuz finansal etki 

yaratacaktır.  

Diğer bir yönden düşünecek olursak, bu süreç şehri yeniden düzenleme 

çalışmaları için bir imkân olarak görülebilir. Bu kapanma hâlini, belediye olarak 

yeniden düzenleme çalışmaları için değerlendirdik ve şu anda da devam ediyoruz. 

Özellikle de kalabalık olan çarşı alanlarında, insan yoğunluğundan ötürü 

gerçekleştirilemeyen bakım ve onarım çalışmalarını süreci fırsat bilerek ilerlettik. Bu 

çalışmaları, maddi durumların kötü olması göz önünde bulundurularak, imkânlarımız 

el verdiği ölçüde gerçekleştirmeye çalıştık. Şikâyetleri, belediyenin resmî web sitesi 

veya Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden ulaştıran vatandaşlarımıza 

yardımcı olmaya çalıştık. Ayrıca, bölgede büyük öneme sahip plan Jamal Abdulnasır 

Caddesi’nde süreci fırsat bilerek, çalışmalar gerçekleştirdik. Birçok tesiste günlük 

sterilizasyon işlemlerine aralıksız devam ettik. Ardından, yol düzenleme ve temizleme 

çalışmalarına başladık. Zor koşullara rağmen, bu süreçte yol onarımını gerçekleştiren 
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şirketle iletişime geçip, gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ettik. 

Belediyeler, bu zor süreçte, vatandaşa hizmet edebilmek adına elinden geleni 

yapmaya çalışıyor. Bizler temel hizmetlere odaklanıyoruz ve otuz beşten fazla hizmet 

sağlıyoruz. Bizim açımızdan, öncelikli olan üç temel hizmet; her belediyede olduğu 

gibi su, temizlik ve sanitasyon hizmetidir. Tüm zorluklara rağmen, Han Yunus 

Belediyesi’nde görevli olan yüz yirmi “güzellik üreticisi”, günlük olarak temizlik 

görevlerini yerine getirdiler. Evlere günlük olarak yüz elli çalışanımız aracılığıyla, 

yaklaşık olarak 30.000 m3 su dağıtımı yapıldı. Ayrıca, günlük olarak, yaklaşık 

şehirden 200 ton, ilçeden 300 ton atık toplanıyor. Dahası, pandemi süreci sonrası için 

planlarımızı da süreç içinde sürdürdük ve hâlen üzerinde çalışıyoruz. Bu sabah bile üç 

okula ziyarette bulunduk; 1.000-1.200 öğrencisi bulunan kalabalık okullarda, eğitimi 

öğleden önce ve öğleden sonra olacak şekilde ikiye ayırdık. Eğer sınıfların mevcudu 

kırk öğrenciyi aşıyorsa, bunu yirmi öğrenciye düşürdük; sıralarında tek öğrenci olma 

ve birbirlerine çapraz oturmaları kaydıyla bir değişimi uyguladık. Gazze’de merkezi 

ve en eski çarşı olarak bilinen Çarşamba Çarşısı’nı tamamen kapattık. Aynı şekilde, 

bu süreçte kapatılan camiler %30 kapasiteyle yeniden açıldı. Cuma namazları için 

evden namaz kılabilme konusunda, âlimler tarafından fetva da verildi. Elbette, tüm bu 

gelişmeler sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi. Filistin 

halkının yüzünde bir gülümseme çizebilmek ve umut ağacını sulayabilmek için 

çabalarımız devam etmekte ve karşılığını bulmaktadır. Allah’ın izni ile halkımızın 

istikrarını koruyabilmek için topraklarımızı ve kutsal yerlerimizi de ayrıca işgal atında 

olmaktan kurtarabilmek için her türlü fedakârlığı göstereceğiz. 

İşgal sürecinden bahsetmişken, Han Yunus Kampı’nda yaşayan mültecilerden 

de bahsetmek gerekmektedir. Bu kampta, yaklaşık olarak 80.000 Filistinli mülteci 

yaşamaktadır; ki bu sayı da bölge nüfusunun üçte birine tekabül etmektedir. Han 

Yunus Kampı, fiziki olarak sadece bir kilometre karelik bir alanı kaplamaktadır ve bu 

alanda 80.000 kişi yaşamaktadır. Görüldüğü gibi, bir metrekareye seksen kişi 

düşmektedir. Gazze Şeridi’nde bulunan en kalabalık ikinci kamp olan Han Yunus 

Kampı’nda, kalabalığın ve acının boyutu hayal edilmeyecek seviyeye gelmiştir. 

Evlerinde güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürürken; bir anda insanların gelmek 

zorunda kaldıkları bu kamp, saldırganlığın ve acımasız İsrail’in savaşının gerçek bir 

sembolü ve tanığıdır. Geri dönmek için umut ağacı diken ve haklarını aramak için zor 

şartlar altında yaşamayı kabul eden bu insanlarla gurur duyuyorum. Lübnan’da 
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bulunan mülteci kamplarını da ziyaret etmiştim. Suriye’deki Filistinlilerin bulunduğu 

Yermuk Kampı’nda insanlar hayatlarını gayet normal bir şekilde sürdürüyorlardı; ülke 

vatandaşlarından hiçbir eksikleri yoktu. Elbette, Lübnan’da durum daha zordu, eğer 

Lübnan’daki kampları görme şansınız oldu ise Han Yunus Kampı’nın Lübnan’da 

bulunan kamplarla, yoğunluk, hizmet eksikliği, zorluk ve temel hizmetlere duyulan 

ihtiyaç açısından büyük benzerlik gösterdiğini fark etmişsinizdir. Bu mülteci 

kampları, mülteciye hizmet etmek ve hakkını güvence altına almak için kuruldu. 

Bizim görevimiz de kamu kurumlarının sorumluluklarını yerine getirmelerini 

sağlamaktır: Çünkü, orada bulunan çalışanlarımız, maaşlarını kamp ve sığınma 

dolayısıyla kazanıyorlar.  Bizler sadece destekleyicileriyiz, hizmetler UNRWA 

tarafından sağlanmaktadır. Kent olarak; Filistinli mültecilerin, Filistin halkının çektiği 

acıların ve Filistin davasının sembolü olan Filistin kamplarını korumalıyız. Bizler de 

yerel yönetimler olarak, su hizmetleri gibi temel hizmetler sağlıyoruz, hatta bazen 

savaş sebebiyle hizmet veremeyen bazı kuruluşların görevlerini belediye olarak biz 

üstleniyoruz. Bizler; destekleyici görevleri yürütüyoruz, temel görevler ise 

UNRWA’nın sorumluluğunda gelişmektedir ve sorumluluklarından feragat etmesine 

hiçbir şekilde izin vermiyoruz. 

Sözlerimi sonlandırırken, elbette minnetimi ve sevgimi belirtmem gerekir. 

Herkese, özellikle de Han Yunus halkına, buradan tüm sevgilerimi ve saygılarımı 

iletiyorum. Belediye Başkanı olarak, Khan Younis halkının ve ailemin bana olan 

güveninden gurur duyuyorum. Halkımıza ziyaretlerde bulunuyorum; geçtiğimiz hafta 

yaklaşık elli haneye ziyarette bulunarak istek ve ihtiyaçlarını dinledik. Elimizden 

geleni yerine getirmeye çalışıyoruz, yetişemediğimiz durumlar için de iletişim kurarak 

imkân sağlamaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinde, kardeşlerimden belirlenen kurallara 

uyma noktasında özen göstermelerini rica ediyorum. Biliyoruz ki, hastalıktan 

korunmanın %90'ı kurallara uymaya bağlıdır. Konu çok basit; maske, elleri yıkamak, 

kalabalık ortamlardan uzak durmak, zorunlu olmadıkça evden çıkmamak ve bireysel 

olarak mesafeye dikkat etmek her şeydir. Bunlara dikkat edersek, vaka oranlarını 

minimalize etmiş oluruz. Belediye meclis üyelerimizle birlikte, gece gündüz halkımız 

için çalışıyoruz. Mesela kendi çalışma saatlerimden örnek verebilirim; dün kurumdan 

akşam 22:00’da çıktım, önceki gün23:30’da ondan önceki gece ise01:00’da çıktım. 

Bizlerin bu denli mesai harcamasının karşılığı, vatandaşlarımızın daha dikkatli olması 

olacaktır. Bir Filistin vatandaşının daha acı çekmesine, vefat etmesine tahammülümüz 
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kalmamıştır, böyle düşünürsek ulusal bilinç de önemli bir motivasyon olacaktır. 

İnsanların umutları yüksek, tabi bizim de umutlarımız yüksek o yüzden elimizden 

geleni yapmaya çalışıyoruz. Han Yunus, çok zulüm gördü, gelişimden mahrum edildi. 

1994-2000 yılları arası Yaser Arafat döneminde, projeler zirvedeydi. Han Yunus 

bölgesinin yarısı, maalesef bu projelerden faydalanamadı; çünkü, işgal altındaydı Han 

Yunus'da bulunan en güzel yerler, kuzeyde işgal edilen taraflarda bulunmaktadır. 

Coğrafi alanımızın yarısından maalesef mahrum edildik. Sonrasında, 2007 yılında 

Hamas ve El Fetih arasında çatışmalar yaşandı. Kuşatma sonrasında da zaten ekonomi 

daha da kötüye gitti, projeler ve gelişim durduruldu. Son beş yıldır, daha iyiye doğru 

bir süreç olduğunu söyleyebilirim; fakat, daha fazlasının olmasını ümit ediyoruz. 

Birlik içinde Han Yunus’a hizmet edebilmek için çabalıyoruz. Belediyemizin sloganı 

“kimseyi geride bırakmamak” olarak tanımlanmıştır. Bu sloganın tanımladığı çalışma 

vizyonumuzu gerçekleştirmek için şehit ailelerine, yıkılan evlere, özel ihtiyaç 

sahiplerine kolaylıklar sağladık. Ayrıca, cumartesi günleri vatandaşlarımızı herhangi 

bir randevu verilmeden ağırlıyoruz. Buna ek olarak, sosyal medya hesapları üzerinden 

de desteklerimizi çevrimiçi olarak sürdürüyoruz. Bu mecralardan gelen hiçbir talebi 

geri çevirmiyoruz. Vatandaşlarımızdan bizlere dua etmelerini talep ediyorum, eğer bir 

eksiğimiz var ise bizleri affetsinler. Ama emin olsunlar ki inşallah çalmadık kapı 

bırakmayacağız. Vatandaşlarımız da Allah'ın izniyle bunu görecektir. 

 Han Yunus Belediye Başkanı olarak, bu zorlu sürecin bizler için bir sınav 

olduğunu ve buna dayanmamız gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşı memnun etmek, 

aynı zamanda yüce Allah'ı da memnun etmek demektir. Bizler bu koltuklara 

vatandaşları memnun etmek ve elimizden geleni sunmak için oturduk. Bizler; 

çalışıyoruz, inşa ediyoruz, çabalıyoruz, dua ediyoruz ve finansman kaynakları 

arıyoruz. Büyüklerimizin dediği gibi, “kapıyı çalan bir cevap alır”, kapıyı bir başarı 

elde etmek için çalan kişiler de Allah'ın izniyle mutlaka başarılı olacaktır. 
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Pandemi süreci deneyimimize değinmeden önce, genel olarak kent varlığımızı 

ve kültürümüzü içeren bir çerçeve çizmek isterim. Kütahya şehrimiz, bildiğiniz gibi 

tarihsel kökeni, M.Ö. 1800’lü yıllarda varlığını sürdürmüş olan Hititlere kadar 

gitmektedir. Bundan dolayı, kent içinde sit alanlarının yoğun olduğu net bir biçimde 

görülmektedir.  

Tarihsellik içinde değinebileceğimiz en önemli eserlerden biri, Darülkurra’dır. 

Uzmanların bize aktardığı bilgiler doğrultusunda, dünyada altı ülkede benzeri yapılar 

bulunmaktadır; fakat, bu yapılar içerisinde ayakta kalabilmiş tek Dünya eseri 

Darülkurra’dır. Darülkurra, elimizde bulunan en önemli somut kültürel miras 

örneğidir; çünkü, benzeri bir eser kalmamış, hepsi harabe olmuştur.  Söz konusu yapı, 

özel mülkiyette idi; fakat, daha sonrasında tarafımızca ve Kütahya Valisi’nin sağladığı 

destekle bu yapıyı kamulaştırdık. Akabinde, restorasyon ihalesini gerçekleştirdik ve 

ihalemiz sonuçlandı. Hedefimiz, 2020 yılı sonunda restorasyon çalışmalarını 

tamamlayarak, ata mirasımız olan bu yapımızı insanların ziyaretine açmaktır. Söz 

konusu yapıyı, Balıklı Hamamı’nı ve Tarihi Külliye’yi bulunduğu bölgeyle, bir 

Kültür-Sanat Sokağı Projesi kapsamında, Germiyan sokaktan başlatıp, Kütahya 

Kalesi'ne kadar turizme açmayı düşünüyoruz. Bu durumla ilintili olarak, TURSAB ve 

benzeri organizasyonlarla da görüşüp turların normal güzergâhlarına buraları dâhil 

ettirip, şehrimize gelen turistleri en iyi şekilde ağırlamayı planlıyoruz. Bu tarihselliği 

koruyabilmek amacıyla, 1987 yılında yapılmış olan koruma amaçlı imar planı, o 

günden bugüne şehrin gelişmesine ciddi sıkıntılar yaratmıştır. Bu durumun daha iyi 

bir hâl alması amacıyla, 2019 yılında Bölge Anıtlar Kurulu Bölge Kurulu’na bu 

konuyu ayrıntılarıyla aktardık; akabinde, daraltılmış revize planımızı uyguladık. 

Böylelikle, sahip olduğumuz tarihselliğimizi, gündelik şehir formuyla dengeli bir 

biçimde yapılandıracağımız bir yol haritası çıkarmış olduk.  Yerel yönetimler olarak 

sorumluluğumuz, hem doğal ve tarihi yapıları korumak hem de şehrin yeni nesil 

alanlarına temel kamusal hizmetleri sağlamaktır. Yeni nesil alanlar derken, özellikle 

imar planı üzerinden bir gelişim stratejisi kurmaktayız. Örneğin; sulu tarım alanlarına 

  imar planı yapmamayı prensip olarak uygulamaya karar verdik. Diğer taraftan, yeşil 

 
11 Bu söyleşi, 10 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  
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alan açısından kişi başına düşen yeşil alan verilerine baktığımızda, Dünya Sağlık 

Örgütü’nün standartlarının üzerinde bir imkâna sahip olduğumuz görülmektedir. Şu 

anda, kişi başına ortalama on üç buçuk metrekarelik yeşil alanı düşmektedir. Bu 

açıdan, birçok ilimizden daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle, 

pandemi sürecinde bu avantajın yarattığı olumlu etki, vatandaşlarımız açısından çok 

önemlidir. Biz de bu durumu korumak ve mümkünse yeni alanlarda yeni imar 

uygulamalarını uygulamak üzere yeni bir genel ilke kararı aldık; bu karar nezdinde, şu 

anda özellikle temiz enerjinin üretilmesi ve güneş enerji santrallerinden yararlanılması 

konusunda ciddi adımlar atıyoruz.  

Kentimizin bir diğer özgül yönü, 31 Ekim 2017 tarihinde, UNESCO 

bünyesindeki Zanaat ve Halk Sanatları alanında, Yaratıcı Şehirler Ağı’na girmiş tek 

Türkiye kenti olmasıdır. Bu başarıyı elde eden dünyadaki on üç kentten biri olmamız, 

ülkemiz için de gurur vericidir. Kentimiz, aynı zamanda UNESCO’da Yaratıcı 

Şehirler Ağı’na giren kırk dokuz kentten de birisidir. Elbette, bizim bu noktaya 

gelmemizi sağlayan en önemli zenginliğimiz, çini sanatlarımızın özelinde el sanatları 

yetkinliğimizdir. Kütahya’mız 2017 yılında gündeme geldikten sonra, 2019 yerel 

seçimlerine kadar çok fazla faaliyette bulunamamıştır. Bunu gidermek için, 31 Mart 

2019 seçimleri sonuçlandıktan sonra bu alanda sürekliliğimizi sağlayabilmek ve 

UNESCO’ya verdiğimiz taahhütleri yerine getirebilmek amacıyla, paydaşımız olan 

diğer kurumlarımız ve valiliğimizin başkanlığında önemli toplantılar yaptık. Bu 

kertede, Kütahya belediyemizde UNESCO Birimi ve AB Projeleri Takip ve 

Hazırlama Birimi kurduk, kendi müdürlüklerimiz de yeni düzenlemelere gittik, Etüt 

ve Proje Müdürlüğü ihdas ettik ve Strateji geliştirme Müdürlüğü’müzü kurduk. Bu iki 

yeni müdürlüğümüz aracılığıyla, bu konulara daha fazla zaman ayırmaya ve projeler 

üretmeye başladık. Nitekim Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosistemin Geliştirilmesi 

isimli projemizle, geçen yıl Nisan ayında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız 

aracılığıyla açılan Rekabetçi Sektörler Ağı’na proje desteği sunduk. Türkiye'de bu 

alanda beş proje kabul edildi; diğer dört proje, İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir 

belediyeleri tarafından gerçekleştirildi. Bir Anadolu şehri olarak Kütahya Belediyesi, 

bu başarının onurunu yaşamaktadır. Böyle bir projeyi ülkemize kazandırmanın 

mutluluğu, bir belediye başkanı olarak hissediyorum. Kentimizin, bir diğer 

uluslararası ilişki bağı olan Macaristan'ın Pech şehri ile olan iş birliğimize istinaden, 

ilgili Kültür ve Yaratıcılıkta Güçlendirme Projesi’ni sunduk ve akabinde desteğimizi 
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aldık. Yine 2020 yılında, toplam proje bütçesi 1.516.000 TL olan ve bölgemizdeki 

TR33 Bölgesi'nin Kalkınma Ajansı olan Zafer Kalkınma Ajansı’ndan hibe projemizi 

aldık. Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe isimli projemizde, 

Kütahya’da Katılımcı Kadın Kooperatifi kurduk. Aynı şekilde, Avrupa Birliği'nin 

Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının 

Desteklenmesi hibe programına başvuru yaptık; bu merhalede, Kütahya'nın Yaratıcı 

Kadınlar İçin Yaratıcı İşler isimli projemizin ön başvurusu kabul edildi ve 

sonuçlanmasını bekliyoruz. Özellikle uluslararası ilişkileri çok önemsiyoruz; çünkü 

hem ilimizin hem de ülkemizin tanıtımı açısından bu tür platformların önemli 

imkânlar sunduğunun farkındayız ve bu bilinçle hareket ediyoruz. 

Ayrıca, kentimizi jeotermal kaynak noktasında zenginliği herkesçe bilinmektedir. 

Kütahya ili özellikle içilebilir nitelikteki şifalı su kaynaklarının bulunduğu tek dünya 

kentidir. Yani, birçok ilde bu kaynaklar bulunur; fakat, içilebilir sıcaklıkta değildir. 

Bu da bizim diğer illere kıyasla, büyük bir avantajımız ve büyük potansiyelimizdir. 

Bizler de bunun için nitelikli yatak sayımızı arttırmak adına, ciddi adımlar atmaya 

başladık. Örneğin; Kütahya ili içerisinde ilk kez beş yıldızlı bir otel imalatı için yapım 

ruhsatını on beş gün önce imzaladık. Yine yakın zamanda, en az altı yüz yataklı beş 

yıldızlı otel kapasitesindeki turizm yatırımını, şehrimize kazandırmanın sürecinin 

sonuna yaklaştık. Ayrıca, Kütahya'nın Yoncalı ve Ilıca bölgelerinde yeni jeotermal 

kaynak arayışlarımız devam ediyor; sera tarımında kullanımı, özellikle sağlık turizmi 

amacıyla nitelikli tesislerle ülkemize ve şehrimize kazandırma adına ciddi 

çalışmalarımız mevcuttur.  

Yerel kalkınma açısından Kütahya’ya bakarsak, çok ciddi çalışmaya ihtiyaç 

duyan bir kent olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü, Ege Bölgesi'ndeki 8 kent arasında, en 

düşük kişi başına düşen milli gelir oranına sahibiz. Burada yaşayan insanımızı daha 

müreffeh bir hayata kavuşturmak zorundayız. Bu durumu kotarabilmek için Kütahya 

kentinin sahip olduğu iki çevre yolu önemlidir. Birincisi, Çanakkale-Balıkesir 

üzerinden gelen hattın Tavşanlı ilçemizden gelen Tavşanlı çevre yolu; ikincisi ise 

İstanbul-Antalya hattı veya Ankara-İzmir hattının geçtiği Eskişehir-Afyon çevre 

yolumuzdur. Şu anda her iki çevre yolumuzun iki tarafını da ticari alana dönüştüren 

imar planlaması çalışmalarımız devam etmektedir.  Tavşanlı çevre yolumuzun iki 

tarafına yüz elli metre derinliğinde ticaret; elli metre ticaret ve konut olmak üzere 
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imar düzenlememizi yaptık. Bu çevre yollarını; çevre ticaretini açmak, Kütahya'nın 

yöresel ürünlerini tanıtmak ve seramik ürünleri sergilemek üzere kullanışlı bir hâle 

getireceğiz.  Nasıl ki Afyonkarahisar'dan geçerken Afyon lokumu ve Afyon sucuğu 

alarak yolumuza devam edebiliyorsak, buradan geçerken de Kütahya’nın ürünlerini 

alıp yola devam edebileceğimiz bir düzen oluşturuyoruz. Çünkü, Kütahya ili dört 

büyük şehrimizin tam kesişim merkezinde yer almaktadır.  Kentimiz, Ankara-İzmir 

hattının tam ortası ve İstanbul-Antalya hattının da tam ortasında yer alıp; 300-350 

kilometre mesafede yer aldığı için günü birlik olarak rahatlıkla gidilecek bir konuma 

sahiptir. Özellikle, yatırımcılarımızı bu güzel şehrimize gelmeyi ve burada işler 

yapmayı öneriyorum. Şehrimizin geleceği ve kentleşmesi açısından önemli 

bulduğumuz projelerimiz, kentimizin daha yaşanılır bir hâl almasını sağlayacaktır. 

Ek olarak, geride bıraktığımız yıl içerisinde, 500 kWh’lık güneş enerjisi 

santralini şehrimize kazandırdık. 250 kWh’lık santralimiz, daha önceden kurulmuştu. 

Şu anda, 750 kWh’lık güneş enerjisi santralimizden elektrik üretimi yapıyoruz ve 

elektrik idarelerimizle mahsuplaşıyoruz. Gelecek projelerimiz içinde, yaklaşık 3,5 

MW’lık yeni bir güneş enerjisi santrali bulunuyor. Ayrıca, Porsuk Nehri şehrimizin 

kenarından geçiyor; oradan hidrolik enerji üretimi ile ilgili ayrı projelerimiz de devam 

etmektedir.  Ayrıca, ilimizin sınırları içerisinde hem Seyit Ömer Termik Santrali hem 

de Tunç Bilek Termik Santrali ve oradaki kömür işletmeleri de önemli bir kaynak 

olarak tanımlanmalıdır. Enerji kaynağının ülkemize servis edilmesi açısından önemli 

gelişmeler kaydediyorlar. Görüldüğü gibi hem jeotermal kaynakları ekonomiye 

kazandıralım hem tarih ve kültür birikimimizi ekonomiye kazandıralım hem de 

Kütahya’nın şu anda sahip olduğu jeopolitik ve coğrafi konumunu iyi değerlendirelim 

istiyoruz. Bütün çalışmalarımız, bu saydığımız hedefleri geliştirebilmek adına 

gerçekleştirilen teşebbüslerdir.  

Pandemi deneyimine bakıldığında, ülkemizin pandemi sürecini en az hasarla 

atlatmış olması, hepimiz için mutluluk kaynağıdır. En azından, bölge illerimiz 

arasında bu süreci en aza vaka ve vefat sayısı ile yönettiğimizi söyleyebilirim. Bu 

durumda, tüm kamu kurumları ve kuruluşlarının, değerli yöneticilerinin ve belediye 

çalışanlarımızın devasa katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle, Kütahya 

Belediyesi olarak neler yaptığımızı ifade etmek isterim. Özellikle, şehir pandemi 

kurulu toplantısında alınan karar gereğince, Kütahya Belediyesi hem kendi hizmet 
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birimlerinde hem de dolaylı olarak müdahil olması gereken birimlerde, ihtiyaç 

duyulan maskeden dezenfeksiyona kadar büyük bir alanda görev aldı. Bu kapsamda, 

kurum olarak 9 Mart tarihinden bugüne kadar geçen üç ay süre içerisinde, bir milyon 

metrekarenin üzerinde kapalı alanı defalarca dezenfekte ettik. Bu kapalı alanlar 

içerisinde, hemen hemen tüm kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum 

kuruluşlarının kapalı alanları dâhil olmak üzere periyodik olarak ilaçlama çalışmaları 

gerçekleştirdik. Kamusal alanlarda ise bunun en az üç dört katı kadar ilaçlama 

çalışması yaptık. Ayrıca belediye olarak, vatandaşımızın hem ellerini dezenfekte 

etmelerini hem de vücut ısılarının kontrolü sağlayacak taşınabilir el dezenfektasyon 

istasyonlarını pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarına kurduk. Benzer bir şekilde, 27 Mart 

2020 tarihinden itibaren belediyemizin girişinde vatandaşlarımızın ve belediye 

çalışanlarımızın vücut ısı ölçüm kontrollerini yapmaya başladık ve hâlen devam 

ediyoruz. Denetimlerin devamı olarak, sosyal mesafeyi koruma amacıyla belediyemiz 

veznelerinde düzenlemeler yaptık ve vatandaşlarımızın harfiyen bu kurallara 

uymalarını sağladık. Kütahya Belediyemizin iştiraki olan SİMPAŞ Anonim Şirketi 

aracılığıyla, maske imalat atölyesi açtık ve üç aylık süre içerisinde yaklaşık iki milyon 

adet maskeyi burada ürettik. Bununda yaklaşık olarak yedi yüz elli binlik kısmını, 

belediyemiz aracılığıyla ilgili birimlerimizde hizmet alan vatandaşlarımıza ücretsiz 

olarak dağıttık. Ayrıca, pandemi sürecinde 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren 

uygulamaya başladığımız Hilal Kart uygulamamızı ivme kazandırarak devam ettirdik. 

Bunun özü şudur; sosyal yardım kriterlerine uyan ailelerimizin müracaatları, ailedeki 

birey sayılarına göre 150 TL ile 350-400 TL arasında değişen miktarları kartlara 

aktardık. Bu kartı alan vatandaşımız mahallesindeki bakkalda veya istediği markette 

%8 KDV’nin altındaki ürünleri alıp evine götürebilecek hâle geldi. Bunu özellikle 

pandemi sürecinde yoğun uygulamaya başladık. Yaklaşık iki bin aileye sosyal yardım 

desteğimizi sürdürdük. İhtiyaç sahibi olan yüz yetmiş kadınımıza ve otuz beş engelli 

vatandaşımıza ayni ve nakdi yardımlarımızı destek olarak sağladık. Yine yapılan 

sosyal destek grubu aracılığıyla, altmış beş yaş üstü ve yirmi yaş altı 

vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hızla yerine getirmeye gayret ettik. Ramazan ayı 

içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan yaklaşık beş bin ailemize ve esnaf 

odalarımıza kayıtlı ama bu süreçte sıkıntıya düşmüş olan iki bin beş yüz esnaf 

ailemize olmak üzere toplam yedi bin beş yüz adet gıda yardımı kolisini yaptık. Ama 

bunu yaparken, vatandaşlarımızın adresini alarak gıda kolilerini belediyemizin sosyal 
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yardım müdürlüğü aracılığıyla bizzat ilettik. Böylece de hem vatandaşlarımızın 

deşifre olmasının önüne geçtik hem de herhangi rencide edici bir uygulamayı 

yapmamaya özen gösterdik. Tabiri caizse sağ elimizle verdik, sol elimizin 

görmemesine dikkat ettik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, yaklaşık üç bin altı yüz 

öğünü bu süreçte ilettik.  

Pandemi sürecinde, özellikle Çöl Yak hastalarımızın ihtiyacı olan glütensiz 

ekmek ve simit üretimini yaparak Kütahya ÇÖLYAK ve PKO Yaşam Derneği’ne 

destek verdik. Bu süreçte, önemli uygulamalarımızdan bir diğeri de su ücretlerine yeni 

düzenleme yapmamızdır. Bu düzenleme ile daha önce üç ton olan iki aylık avans 

yükleme miktarını on tona çıkardık. Ayrıca, iki aylık su tüketimi elli ton a kadar olan 

tüm vatandaşlarımıza en alt ücret üzerinden ücretlendirdik. Daha önce meskenlere bu 

desteğimizi sağlarken, bu süreçte hem meskenler hem de işyerlerine aynı ücret tarifesi 

uygulayarak ucuz su hizmeti sağladık ve bunu teşvik ettik.  COVID-19 tedbirleri 

kapsamında, belediyemizin kiracılarının kira bedellerini üç ay süreyle erteledik. İlgili 

genelge kapsamına giren tüm işyerlerimizde bu ertelemeyi yaptık. Diğer taraftan, yine 

ilgili genelge kapsamında öngörülen süre içerisinde kira ücreti tahakkuk ettirmedik. 

Özel halk otobüsleri, ticari taksiler, Emniyet Müdürlüğü araçları ve belediye hizmet 

araçlarını sürekli olarak dezenfekte edildi. Aynı şekilde, pandemi sürecinde şehir içi 

halk otobüslerini düzenli olarak dezenfekte ederek, halk otobüslerine binmek için 

gelen vatandaşlarımızdan maskesi olmayanlara yüz bine yakın maskeyi ücretsiz 

olarak dağıttık. Kent genelinde tüm sağlık çalışanlarımıza ücretsiz servis hizmeti 

sağladık ve üç ay süreyle servis hizmetinden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağladık. 

Doğa ve Hayvan Severler Derneği’mize yaklaşık iki ton mama desteğinde bulunduk 

ve doğadaki canlarımızın bu dönemde aç kalmaması için ufak bir katkı sağladık. Yine 

belediyemize ait olan üç yüz yirmi altı adet mahalle parkının tamamında 

dezenfeksiyon çalışmalarını yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Sosyal mesafeyi 

koruma amacıyla, vatandaşlarımızın yoğunlukla vakit geçirdiği ana caddelerimizdeki 

bankları kaldırdık ve banka oturma nedeniyle oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmeyi 

amaçladık.  

Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte, başta Ulu Camii olmak üzere 

ilimizdeki yüz altmış beş adet camiimizin düzenli olarak temizlik ve dezenfekte 

çalışmalarını yürüttük. Kentimizdeki tüm çöp konteynerlerini, çöp konteyner yıkama 
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aracı satın alarak o araç içerisinde düzenli olarak temizledik. Belediyemiz, ana 

arterleri ve caddeleri düzenli olarak köpüklü su ile yıkamasını gerçekleştirdi. 

Belediyemize bağlı sosyal tesislerden kare kod menü uygulama sistemine geçerek 

masa ve sandalye düzenlerini yine sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yeniden 

yapılandırdık. Cuma namazı kılınacak pazar yerlerimizi her namaz öncesinde 

dezenfekte ettik. Diğer taraftan, cuma namazı için pazar yerine gelen vatandaşlarımıza 

hem ücretsiz olarak tek kullanımlık seccade dağıttık ve aynı zamanda maske 

dağıtımını da gerçekleştirdik. Salgın riskini en aza indirmek için kent genelindeki 

yaklaşık dört yüz berber, kuaför ve güzellik salonumuzu dezenfekte edip, maske 

ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladık. Pandemi sürecinde, öğrencilerimizin 

eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla, Kütahya Belediyesi Online Eğitim Portalı’nı 

açtık ve çocuklarımızın hizmetine sunduk.  Halkımızın yoğun olarak bulunduğu ve 

virüsün yayılmasının riskli olduğu semt pazar yerleri ile ilgili alınan tüm kararlar 

doğrultusunda, tezgâh aralarından en az üç metre mesafe olmasını sağladık. Pazar 

esnafına zorunlu olarak koruyucu maske kullandırdık. Pazara gelen vatandaşlarımızın 

koruyucu maske kullanmak şartıyla, pazara alınmasını sağladık ve maskesi 

olmayanlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdik. Kalabalık olma riskine karşı, 

pazar yeri giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınmasını da zabıtalarımız aracılığıyla 

mümkün hâle getirdik. Halkımızın yoğun olarak bulunduğu ve virüs yayılma riskinin 

olduğu semt pazar yerleri ile ilgili olarak alınan kararlar doğrusunda, diğer tüm 

uyulması gereken kuralları harfiyen yerine getirmeye özen gösterdik. Yine, kamu 

kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon çalışmalarımızın sürekli olarak devam 

ettirilmesine özen gösterdik. 

Bunlara ek olarak, çevre temizlik vergileri su gelirleri gibi öz gelirlerde 

erteleme ve indirim sağladık. Bu nedenle, merkezi idare vergi gelirlerinden alınan 

paylar yaklaşık olarak %30 oranında azaldı. Yaşanan ekonomik daralmanın etkisini de 

azaltmak amacıyla, personel maaşlarımızda kullanılmak üzere 11 Haziran 2020 tarihi 

itibariyle 10 Milyon TL’lik kredi talebimizi gerçekleştirdik ve bu aldığımız kredi ile 

düzenli olarak personelimizin maaşlarını ödeme imkânı bulduk.  

Bu sürece maddi yönden baktığımızda, özellikle İller Bankası aracılığıyla 

belediyelerimize gelen genel vergi paylarında ortalama %50 oranında bir azalma oldu. 

İller Bankası’nda takvime bağlanmış ve imza atılmış kredi borçlarının ertelenmesi 
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maalesef gerçekleştirilemedi. Dolayısıyla, biz bunları düzenli olarak ödedik. Zaten 

para buraya gelmeden, İller Bankası veya diğer garantör bankalar aracılığıyla 

kesintiye uğradığı için hareket alanımız daraldı. Sonuç olarak, elimizde kalan kendi öz 

kaynaklarımız oldu. Mümkün olduğu kadarıyla, kendi öz kaynaklarımızı hem 

pandemi sürecinin getirdiği yeni şartlarda öncelikli olarak kullanmaya özen gösterdik 

hem de diğer taraftan takvime bağlanmış borçlarımızı mümkün olduğunca ödemeye 

gayret ettik. Ama bu süreçte, uygulamayı düşündüğümüz bazı projelerimizin de doğal 

olarak ertelenmesi gündeme geldi. Güz döneminden itibaren düşündüğümüz ve 

ertelemeye mecbur olarak zamana bıraktığımız projelerimizi 2020 yılı sonu ve 

2021'de yoğun olarak uygulamaya koyacak şekilde bir takvim düzenlemesi yaptık. 

Özellikle, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Bakanımız Fatma Şahin 

aracılığıyla da bir konferansta bunu dile getirdik. Hem İller Bankası borçlarında en 

azından erteleme olsun hem de kesintiler bu dönemde mümkünse yapılmasın diye 

bunu amaçladık. 

Yeni normalleşme döneminde, belediyemiz ve diğer kurumlarımızın aldığı 

genel kurallara uyumu konusunda huzurunuzda tüm hemşehrilerime teşekkür 

ediyorum. Maske ve sosyal mesafeye uyum hakkında sayın bakanımızın da her 

defasında tekrarladığı gibi, hijyen kurallarına uyumu biz de özellikle vatandaşlarımıza 

sık sık hatırlatıyoruz ama Kütahya'nın genelinde bir uyum koordinasyonunun 

olduğunu da söylemek isterim. Bu konuya katkı sağlayan tüm hemşehrilerimizin de 

ciddi anlamda bizi desteklemektedir. Biz yeni normal dönemde alınan genel kurallar 

çerçevesinde şehrimizde bunları harfiyen uygulamaya özen gösteriyoruz. Elbette, 

takdir edersiniz ki bu süreçte özellikle işyerini kapatan vatandaşlar için kurallarda 

esnetme başlattık. Özetle şunu söyleyebilirim ki yeni normalleşme dönemine Kütahya 

halkı alıştı. Halkımızın şimdiye kadar gösterdiği desteği, bu dönemde de 

göstereceğine dair inancımız tamdır. Huzurunuzda katkı sağlayan herkese teşekkür 

ediyorum. 
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MEZİTLİBLD. BŞK. NEŞET TARHAN12 

 

Mezitli, güney kısmı Kilikya Bölgesi’nde yer alan bir yerleşim alanıdır. Doğu 

ve Batı Kilikya, yani dağlık ve ovalık Kilikya’nın tam ortasında yer almış üç bin yıllık 

bir geçmişe sahip tarihsel bir alandır. Geçmişte bu alanda, Helenistik kültürler 

varlığını sürdürmüş ve kültürlerini yansıtmıştır. Dolayısıyla, tarihsel olarak 

baktığımızda Romalılardan kalan kültürel miras öğelerinin de bugüne kadar ulaştığını 

görüyoruz. Liman olarak da önemli roller üstlenen Mezitli’nin en önemli 

simgelerinden biri antik limandır. Akdeniz’de yüzeye çıkarılması beklenen bu antik 

limanın henüz kazıları başlatılmamıştır. Roma İmparatorluğu Komutanı Pompeius, 

M.Ö. 66 yılında, Soloi adındaki kenti yeniden yapılandırmıştır. Kent, bu 

yapılandırmadan sonra Pompeipolis adıyla anılmaktadır. Soloi-Pompeipolis M.Ö. 11-

13 yılları arasında, Kilikya’da önemli bir merkez hâline gelmiştir. Bu tarihselliğin 

kalıntıları ve kazı çalışmaları hâlen devam etmektedir. Ayrıca, tüm dünyanın bildiği 

ilk uzay bilimcisi, astroloji bilimleri kurucusu, filozof, matematikçi ve şair gibi birçok 

özelliği olan Aratos, Mezitli’nin tarihselliğine katkıda bulunan önemli bir isimdir. 

Aratos, dünyaya mâl olmuş bir isimdir; Ay’a ilk adım atıldığında, kratere NASA 

tarafından Aratos’un ismi verilmiştir. Bu denli dünyanın önem verdiği bir kişinin 

burada yaşamış olması gurur vericidir; fakat, bölgede değer görmemesi de çok 

üzücüdür. Çünkü, anıt mezarı dâhi toprak altındaydı. Bu durumu telafi etmek için 

projelendirerek çalışmalara başladık. Tarihsel olarak, bu değerler toplamı dünyamızın 

ortak mirası ve kültürüdür. Herkese bunu aktarmamız, iyi bir biçimde temsil etmemiz 

ve herkesin tanıması gerekir. Bu anlamda, çalışmalarımıza devam ediyor ve çok 

büyük destek görüyoruz. Yaptığımız çalışmalarla, Mezitli’nin kültür, sanat kenti 

almasını hedefliyoruz. Bu konuda, yaptığımız işe ve Mezitli’mize olan inancımız 

tamdır. Bu amaç, bizim vazgeçmeyeceğimiz ve sürdürebilir olan bir hedefimizdi. 

Birinci yıldaki çalışmalarımızın öznesi, kadınlar oluşturacak demiştik; çünkü, 

kadınlar, üretici kadınlar olacaktı ve buradaki amaç üretici kadınlarımızın ürünleri 

daha iyi değerlendirilmesi ve tüketiciyle buluşturulmasıdır. Bu kertede, kırsal kesimde 

kenti bir araya getirelim dedik, kırsaldaki vatandaşlarımız için kentte var olan aracıları 

ortadan kaldırmak istedik. Doğrudan bir iletişim kurgulamaya ve bunu yerelde yaygın 

hâle getirmeye çalıştık. Tabi bu süreç vatandaşlarımızın sosyalleşmelerini de sağladı. 

 
12 Bu söyleşi, 1 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 
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Dokuz adet üretici pazarımız bulunuyor ve buralarda altı yüz elli kadın çalışmaktadır. 

Bunun bir göstergesi de 2018 yılı sonunda dünya birinciliği kazanmamızdır. Hemen 

2019’un başında, yine aynı projeyle Milan Gıda Paktı çerçevesinde, “Zorluklar 

Ödülü” bağlamında “Çevresel Zorluklar Ödülü”ne lâyık görüldük. Bu süreçte, 

Washington, Tokyo ve Milan gibi birçok büyük kentle yarıştık. Ayrıca, bölgemiz 

kadınlar konusunda da örnek teşkil etti; bu durumu, Kadın Üretici Kooperatifi ile 

taçlandırdık. Bu kooperatif, izinler alınarak kent içindeki boş arsaları ve imarlı arsaları 

kullandı. Bu sayede, şu anda kent içindeki o yüksek binaların arasında ne kadar boş 

yer varsa Kadın Kooperatifi oraya mısır, sebze ve çeşitli ürünleri ekiyor. Bunları da 

yine kadınlara parça parça vererek hem o kadınların istihdamını sağlamış ve destek 

olmuş oluyorlar hem de artı değer sağladıkları parayla genç kadınlarımıza burs 

sağlıyorlar. Kız çocuklarına, üniversitedeki kız çocuklarımıza da öğrenci yardımıyla 

burs olarak da geri dönüşüm sağlıyoruz. Bu anlamda, kentimizin kadınlarıyla olan bu 

projemiz gerçekten çok önemliydi. Bu projemizi önümüzdeki yıllarda da genişleterek 

devam ettirmeyi planlıyoruz; ama bu sene çalışmalarımızın gündeminde kadınlar 

yerine çocuklar daha ön planda olacaktır. Kadınlarımızın ön planda olması demişken, 

önemli etkiler yaratan ve bir kadın belediye başkanı tarafından yönetilen kardeş 

şehrimizden de bahsetmek isterim. Berlin merkezde yer alan ve kardeş şehrimiz olan 

Tempelhof-Schöneberg Belediyesi, kadın bir belediye başkanı tarafından 

yönetilmektedir. Artık, gerçekten kardeş gibi olduk; kardeş şehrin ötesinde bir aile 

gibi olduk. Sık sık onlar geliyor ya da biz gidiyoruz. Ayrıca, bizim bazı projelerimize 

kendileri maddi olarak da destek sağlamaktadırlar. Mesela bunlardan birisi, Aktif Yaş 

Alma Merkezi’dir. Belli yaşlardaki insanların buradan yararlanacağı ve güzel saatler 

geçireceği bir projede çocuk hobi bahçesi geliştirdik. İkili ilişkiler bağlamında 

bakıldığında, iki belediye arasında olumlu bir süreç işliyor; lâkin biz bu sürecin daha 

da kuvvetlenmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dilimiz farklıda olsa, çok rahat 

anlaşıyoruz, benzer acıları yaşayıp aynı güzellikleri paylaşıyoruz. Bu nedenle, biz 

onlardan, onlar da bizlerden karşılıklı olarak destek görüyoruz. 

Pandemi sürecindeki deneyimize bakmak için öncelikle elimizde bulunan 

imkân ve sınırlamalardan bahsetmek gerekir. Öncelikle, şunu söyleyeyim Mezitli'de 

imar planında yeşil alan olarak görünen tüm alanları özenle takip edip gerekli 

çalışmaları yapıyoruz. Hepsini ya çocuk oyun alanı parkı yaptık ya da koruluk yaptık. 

Mezitli’mizin rengi mor olsun diyerek, kadın dayanışmasını kentimizde daha görünür 
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olması arzusuyla, mor renkli jakaranda çiçeğini seçerek elli altı tane jakaranda 

koruluğu yaptık. Bütün Mezitli, ilkbahar ve sonbaharda mor çiçek açar ve baharımız 

jakaranda çiçekleriyle bezenmiş durumdadır. Hatta çiçeklerini döktüğü zamanda dâhi 

yollarımız, sokaklarımız mordur. Buna ilaveten, zeytin koruluğu, ıhlamur alanları, 

enginar ekimi, mısır ekimi ve biberiye ekimi gibi çalışmalarımız devam etti. Bu 

çalışmalar içinde benim gönlümde ayrı bir yer tutan çalışmamız, kesinlikle imara 

açılan alanların boş olduğu sürede tarım için kullanılması ve buradan kamu yararı 

oluşturulmasıdır. Vatandaşlarımız bize güvendiler ve biz de çok yıllık olmayan kısa 

dönemli sebze üretimini bu alanlarda gerçekleştirdik. Hiçbir şekilde bir ödeme 

gerçekleştirmiyoruz, gönüllü olarak vatandaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, 

halkımız da bu süreçte maddi olarak bizlere destek oluyor. Tohum konusunda bize 

destek verenler var; “madem siz bu kadar çalışıyorsunuz biz de size destek olalım” 

diyorlar. Tohum konusunda bağışlarda bulunuyorlar, yani kolektif olarak beraber çok 

güzel şeyler yapıyoruz. 

Mezitli'de üç yüz yirmi gün, yani üç yüz altmış beş günün üç yüz yirmi günü 

güneşli olan, en fazla güneşten yararlanan bölgedir. Maalesef, Türkiye'deki bir diğer 

genel sorun da var olan güneş etkisinden yararlanma kapasitesinin düşük olmasıdır. 

Avrupa'da güneş olmayan şehirler, güneşi bizden çok daha etkili kullanmaktadır. Bu 

şekilde sürdürülebilir enerji üretimi de sağlanmaktadır. Böylece, belediyelere mali 

olarak da destek sağlanmaktadır. Fakat, bu süreç Türkiye'de çok yeni başladı; biz bu 

duruma dikkat çekmek için festival düzenliyoruz. Güneş Festivali’nde temiz enerjiyi 

önermek ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Mesela, makine 

mühendisleri odamızda çok büyük bir alanda, Güneş Evi isimli güneş yapısını yaptık. 

Tüm okullar, gelip burada eğitim alıyorlar, dersler veriliyor ve güneşin önemi 

anlatılıyor. Bu nedenle biz de güneş enerjisi üretimine girmek istiyoruz; çalışmalar 

için Hazine Bakanlığı’ndan yer tahsisi taleplerinde bulunduk, durumun 

sonuçlanmasını bekliyoruz. 

Mezitli Belediyesi olarak, Covid-19 deneyimimize bakacak olursak 

bölgemizin ve ilimizin Türkiye’deki vakaların çok olduğu iller arasına son zamanlar 

girdiğini görmekteyiz. Elbette, vatandaşlarımızın yeterince önlem almadığını ve 

kamusal olarak geri çekilmediklerini söyleyebiliriz. Bu genel söylemlere ek olarak, 

bölgenin karakteristik özelliği de önemlidir. Bölgemiz, oldukça yüksek sıcaklıklarda 
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yaz ve bahar aylarını geçirmektedir. Sıcak yaz mevsimi, küresel ısınmanın da etkisiyle 

daha yoğun hissedilmektedir. Hâlen deniz suyu sıcaklığı oldukça yüksek, hâlen 

insanlar denize rahat rahat giriyor ve daha da önümüzdeki süreçte girmeyi 

sürdüreceklerdir. Mezitli’nin on beş kilometre sahilinin olması ve her noktasında 

denize girebilme imkânı, bu durumu daha da yoğunlaştırıyor. Bu sahil şeridini 

kullanan vatandaşlarımızın yarısının çevre kentlerden olduğu da rahatlıkla 

görülmektedir. Özellikle, Doğu ve Güneydoğu kentlerinden gelen vatandaşlarımız, 

kitlenin önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Böylelikle, kış döneminden farklı bir 

süreç yaşıyoruz; bu dinamikler de önemli bir hareketlilik yaşamamıza neden oluyor. 

Düğünler ve taziyeler de Mersin’deki Covid-19 sürecinde, vaka artışına neden oldu. 

Ama bizler, sürekli merkezi idarenin de almış olduğu kararlar doğrultusunda, 

çalışmalarımızı düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bugün yine geçmişte olduğu gibi, 

Mersin Valisi, Emniyet Müdürü ve tüm yetkililerle beraber Mezitli’de esnaf 

ziyaretleri gerçekleştirdik ve denetim sağladık.  

Salgın sürecinde, sadece belediye olarak değil, kaymakamlıktaki çalışma 

grubuyla beraber de çalışmalar yürüttük. Mezitli’de nüfusun %20’si emeklidir ve 

ilçemiz emeklilerin çoğunlukla yaşadığı bir yerdir. Böyle olunca altmış beş yaş ve 

üzeri nüfus için Türkiye’ye oranla oldukça yüksek bir yerleşim alanı oluyor. Altmış 

beş yaş üzeri vatandaşlarımıza, kent yoksullarımıza ve ihtiyaç sahibi olan 

vatandaşlarımıza gıda ve maske dağıtımımızı adaletli ve eşit bir biçimde 

gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak on bir bin gıda kolisi, üç yüz bin maske ve yüz bin 

hijyen paketi dağıttık.  Belki bu nicelikler çok önemli şeyler olmayabilir, ama üretimi 

kendimiz yaptığımız için sürdürülebilir şekilde ilerliyoruz ve bu durum çok çok 

kıymetlidir. Bu süreç de şöyle işlemeye başladı; hayırseverlerimizin bağışıyla makine 

aldık ve gönüllülerimiz tarafından bu maskeler üretiliyor. Bu sayede, ilk günden beri 

Mezitli’de maskem yok diyen bir vatandaşımız dâhi olmadı. Şu anda bile on binlerce 

maske kapasitesine sahibiz ve sürekli dağıtım sağlıyoruz. Gıda yardımının da büyük 

bölümünü hayırseverlerin ayni yardımları sayesinde gerçekleştirdik. Ayni yardımlara 

ek olarak, nakdi yardım bulunan vatandaşlarımız da oldu. Bu maddi aktarımların 

hepsi yasal çerçevede gerçekleştirildi. Bu yardımların geldiği kaynaklara 

bakıldığında, farklı kesimlerden geldiği açıkça görülmektedir ki bu durum da bizim 

için mutluluk kaynağıdır, çünkü bu durum her politik görüşü kapsayabildiğimizi 

göstermektedir. Açıkçası, gönüllülük ve yardım severlik ilkesiyle belediyemiz 
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bütçesine yük olmadan süreci başlattık, sürdürdük ve devam ediyoruz. Değerli 

vatandaşlarımızın katkıları da bizleri oldukça memnun etmektedir. Okullara, sitelere, 

düzenli olarak dezenfektan ve maske ulaştırıyoruz. Evden çıkamayan vatandaşlarımız 

için de her desteğimizi sağladık.  

Salgın sürecindeki Türkiye deneyimine baktığımızda, toplumsal olarak 

iyileşeceğimizi düşünüyorum. Ben şuna inanıyorum, her şey daha güzel olacaktır. 

Herkes bu süreçten kendine ders alacaktır, sadece bizim gibi kentler değil; daha büyük 

kentler, metropoller ve büyük ülkeler Amerika’dan, Çin’e ve Rusya’ya kadar her 

ölçekteki yapıların yönetim sistemlerinde salgına ve halk sağlığına dair çıkarımlar 

olacağını düşünüyorum. İlla ki böyle bir virüs salgınının olması gerekmiyordu; ama 

bu bize büyük bir ders verdi. Bu sürece pozitif yönden bakıyorum, bu bize ders oldu 

derken hayatımızın bundan sonrasında gerçekleştirebileceğimiz yeniliklere 

odaklanmaktayım. Dolayısıyla, bundan sonraki yaşamımızı ve halkımızın yaşamını da 

buna göre daha iyileştireceğiz.  Bu süreçte, Türk belediyelerinin başarılı bir sınav 

verdiğine inanıyorum. Üstelik çoğu belediye, bütçelerindeki sınırlılıklara ve 

zorluklara karşın bunu gerçekleştirebildi. Yani, ben burada Mezitli Belediyesi’nin 

hikâyesini anlatırken, aslında Türkiye deneyiminin de hikâyesini anlatıyorum. Biz 

nasıl başarılı olduysak, birçok belediyemiz de aynı şekilde başarılı oldu. Fakat, 

fikrimce bu noktada belediyelere daha fazla inisiyatif verilmesinin ve daha büyük 

ölçekte alan açılmasının gerekliliğine inanıyorum. Örneğin; bizler bir taraftan kendi 

çalışmalarımızı yürütürken diğer taraftan da kaymakamlık tarafından oluşturulan 112 

Vefa İletişim Programı içerisinde de ortaklaşarak çalışmayı sürdürdük. Bu sürecin 

yükünün de büyük bir kısmının, ağırlıkla belediyemizde olduğunu açıkça 

söyleyebilirim. Belediye personellerimizi hiçbir sınır tanımaksızın orada 

görevlendirdik, belediye araçlarımızı vakfettik ve sürecin kolaylaştırıcıları olarak 

emek sarf ettik. Yani, söylemek istediğim şudur; biz bu süreci kaymakamlığın işi gibi 

görmedik; aksine, bu sorumluluğu belediyenin işi olarak gördük. Hiçbir zaman 

belediyedeki iş aksar diye bir kısıntıya girmedik. Kaymakamlıktan her ne istenirse 

desteği verdik, hâlâ daha arkadaşlarımız orada da aynı hızla çalışmaya devam 

etmektedir. 

Elbette, süreç içinde ulusal olarak zor zamanlar yaşadık. Süreçte ekonomik 

anlamda, bazı işverenlerin, iş insanlarının ve iş yeri sahiplerinin sıkıntıya düştüğü 
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bilinen bir gerçektir. Bunun dolayımında, işsizlik zaten Türkiye’de var olan bir sorun 

idi; fakat, pandemi sürecinde bu sorun ivme kazanarak yükselmiştir. Çünkü, bazı iş 

yerleri kapatıldı, bazıları işçi sayısını azaltarak küçüldü, bazıları ise üretime ara verdi. 

Dolayısıyla, bizler yerel yönetimler olarak bu sürecin iyi yönetilmesinde de yardımcı 

olmalıyız. Bu süreç de ancak iyi bir planlama ile mümkün olabilir. Biz de bu planlama 

sürecini tamamlamış bir belediyeyiz. Birçok belediyelerde üst ölçekli planlar, alt 

ölçekli planlar henüz tamamlanmamış iken bizler bu çalışmaları gerçekleştirdik. 

Türkiye’de inşaat sektörü, şu an tamamen durmuş durumdayken, son bir aydır 

Mezitli’de inşaat sektöründeki hareketlenme ivme kazandı ki bizim bölgemiz, %5,5 

nüfus artışı ile nüfus artışının çok olduğu bir bölgedir. Bu nicelik, Türkiye 

ortalamasının %2 olduğu düşünüldüğünde epey fazladır.  

Bizim özellikle üstünde durduğumuz bir diğer konu da bu süreçte kadınlar ve 

çocuklardır. Kadınların ekonomiye katılımını çok önemli görüyoruz; bu konuda çok 

önemli projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Kadınların eğitimlerini ve sosyal çalışmaları 

sürdürürken onlara destek olarak kadınların işsizliğine çok kolay çözüm 

bulabiliyoruz. Yani kadınlarda işsizliğe çözüm bu yönde oldukça kolay, ilçemizde çok 

sayıda kadın istihdamı böylece gerçekleşmektedir. Her üretim yapmak isteyen 

kadınımız, ücretsiz şekilde kurumsal bünyemizden rahatlıkla yararlanmaktadır. 

Kısacası, işim yok ve iş arıyorum diyen bir kadın geldiğinde, kendisine iş kapısını 

sağlamak için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Ek olarak, kadın kooperatifi 

kurduk; bu sürecin içerisinde kent konseyi de dâhildir, ama hepsinden önemlisi, bir 

taraftan sosyal çalışmaları yaparken diğer taraftan da yatırımın önünü açacak 

planlama çalışmalarını tamamlamış olmamız bize büyük bir avantaj sağlamaktadır. 

Tekrar krizden önceki günlere dönmemiz bu sayede daha kolay olacaktır ve 

önümüzdeki günlerde çok daha hızlı şekilde ve daha büyük ölçekli yatırımları 

bölgemizde göreceğiz. Dolayısıyla hem kadın hem de erkek işsizliğine de çözüm 

sağlayacaktır. Çünkü, bu süreç bir zincirdir. İnşaat sektöründe üretimin durmaması, 

diğer sektörler için de itici güç olacaktır ve üretim halkaları bu zorlu koşullarda dahi 

kadın erkek ayrımı olmaksızın devam edecektir. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliğine 

gerçekten önem veriyoruz. Belediyemizde çalışan yönetici başkan yardımcısı ve 

müdür kadrosunun rahatlıkla yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Kent konseyi 

başkanımız kadın, belediyemize ait spor kulübünün başkanı kadın bir milli tenisçidir. 

Yani, kadınların eliyle bölgemiz yönetilmektedir. Eğer, siyasette başarılıysak ki 
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başarılıyız, oylarımızı birinci dönemden ikinci döneme kıyasla %43'ten %57'ye kadar 

yükselttik. Ben o zaman da “burada başarı benim değil, kadınlarındır” demiştim. 

Gerçekten de kadınlarla iyi bir diyalog kurarsanız, iletişim kurarsanız bu hem kent 

için hem ülke için hem de siyasetin iyileştirilmesi anlamında katkı sağlamaktadır.  

Altı buçuk sene önce göreve gelirken iki şey söylemiştim; birincisi, Mezitli’ye 

değer katacağımız, ikincisi ise Mezitli’nin mutlu bir kent, vatandaşlarımızın ise mutlu 

vatandaşlar olacağıydı. Mezitli’ye değer katma anlamında, mütevazı değiliz; bu süre 

içince önemli değerler kattık. Mezitli’de yaşamak, artık Türkiye’nin her yerinden 

gelen vatandaşlarımız tarafından tercih edilmektedir. İlçemiz, yeşil alanlarıyla, sosyal-

kültürel etkinlikleriyle ve mimari yapılarıyla oldukça güzel bir yerdir. Mutlu olmak, 

elbette Türkiye’de bir günde ya da beş yılda olacak şey değildir ama mutluluğa giden 

yolda önemli bir gelişim kat ettiğimize inanıyorum. Daha çok gülsünler, daha huzurlu 

olsunlar ve daha güvenli yaşasınlar istiyoruz. Örneğin; Türkiye’de %51 erkek nüfusu, 

%49 kadın nüfusu bulunurken; Mezitli’de %51 kadın, %49 erkek nüfusu 

bulunmaktadır. Bunun nedeni, Mezitli’yi yaşam alanı olarak, yalnız yaşayan kadın 

vatandaşlarımızın güvenle tercih etmesidir. Çünkü, diğer ilçeler ve kentlerle kıyasla, 

ilçemizde çok daha huzurlu bir ortam söz konusudur. Bizler bu huzurlu ortamın 

sürdürülebilir olması ve daha kaliteli bir biçimde çevremize yayılması için 

çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki, biz bu noktaya geldik? Yani başarılıyız 

diyoruz da bu süreç nasıl gelişti? Elbette, bu durum salt olarak benim eserim değildir. 

Meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, halkımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile gelişen 

bu süreç hepimizin sevgi ve emekle büyüttüğü çalışmayla gerçekleşti. Hep beraber 

yapıyoruz, bu da halkımızın güveniyle büyüyen bir süreçtir. Halkımız inanırsa ve 

güvenirse çeşitli engebeler aşılıyor. Örneğin; gıda konusunda destek oluyorlar, maddi 

kaynak sağlıyorlar, hatta kamu yapılarının inşa edilme süreçlerinde bile desteklerini 

esirgemiyorlar. Farklı siyasi görüşlerden iş insanları, belediyemizden maddi bir 

kaynak talep etmeden ilçemizde kafe, kütüphane, gençlik merkezi ve sosyal tesisler 

yaptılar. Yani, bu derecede güven ilişkisi inşa edebildik. Bende etkimi daha arttırmak 

için çok tecrübeli olmama rağmen UCLG-MEWA gibi uluslararası kurumlara dâhil 

olarak bilgimi tazeliyorum, kapasitemi geliştirmek ve yeniliklerden haberdar olmak 

istiyorum. Çünkü, bu çabalarımın kentime fayda ve hizmet olarak geri döneceğini 

biliyorum. UCLG-MEWA ile ilişkimize gelecek olursak, çeşitli faaliyet ve deneyim 

paylaşımında yararlı bilgiler ediniyorum ve o öğrendiklerimi de ilçemizde 
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uygulamaya çalışıyorum. Örneğin; Birleşmiş Milletler’in Habitat bünyesindeki, 

Habitat toplantılarına da katıldım. Toplantı sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma 

bağlamındaydı. Bu kertede, yoksulluğa ve açlığa son vermek iyi bir hedef olarak 

tanımlanmaktadır. Bu süreçte, Covid-19 dolayımında yaptığımız gıda yardımları, bize 

kentteki yoksulluk haritasını çıkarmak için hızlandırma imkânı sağladı. Şu anda, 

lokasyon olarak hangi sokakta, hangi numaralı evde, hangi ihtiyaç sahibi bulunuyor 

ve gereksinimleri neler olduğuna dair yeterli bilgilere sahibiz. Yani, bu şekilde 

yoksulluk haritasını da çıkarmış olduk. Sağlıklı bir kent olma konusunda, örneğini 

verdiğim iki tane Aktif Yaş Alma Merkezi yaptık. Vatandaşlarımızın sağlıklarına 

dikkat çekmek amacıyla bisiklet kullanımı için çalışmalar gerçekleştirdik. Sağlık 

Bakanlığı tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, finale kalan 580 

belediye arasında finale kalan on belediyeden biriyiz.  

Belirtmiş olduğum gibi, ikinci dönem çocukların yılı olacak demiştik.  Bir 

hayırseverimiz tarafından 180 öğrencilik anaokulu yaptırıldı. Geçen günlerde, ikinci 

anaokulumuz için yine bir hayırseverimiz temel atma sürecini tamamladı. Şubat 

ayında, bu anaokulumuz da bitmiş olacaktır. Hep bunlar gönüllülükle ve güvenle 

büyüyen bu süreçtir, çocuklarımızın yedi yaşından önce üç ve altı yaş arasında çok iyi 

eğitim görmesini istiyoruz.  

Genel olarak deneyimlerimize baktığımızda kuşkusuz ki UCLG-MEWA 

teşkilatının gelişimimizde ve kamu yararını daha geniş ölçekte uygulamamıza önemli 

katkıları olmuştur. Çünkü, küresel gündemlerden haberdar etmesi, iyi deneyimleri 

aktarması ve düzenli olarak dünyanın farklı yerlerinden belediyeleri bir araya 

getirmesi en önemli avantajlardır. Bizler de bu kuruluşun bir üyesi olmaktan gurur 

duyuyoruz. Pandemi gibi bir felaketten hep beraber kurtulacağımıza inanıyoruz.  
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NEVŞEHİR BLD. BŞK. RASİM ARI13 

 

Kentimiz, M.Ö. 7000’li yıllara kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Kent, Farsça 

“Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelen Katpatuka kelimesinden gelen Kapadokya 

Bölgesi’nin merkezidir. Nevşehirliler olarak bizlerin en büyük mirası, doğal 

güzelliklerimizdir. Peri bacalarımız, vadilerimiz, balonumuz ve bölgeye özgü diğer 

kültürel öğelerimiz, kozmopolit kültürümüzü tamamlayan parçalardır. Göreme Açık 

Hava Müzesi, Ihlara Vadisi, Nevşehir Yeraltı Şehirleri, Nevşehir Kalesi, Temenni 

Tepesi, Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Sarıhan Kervansarayı ve Kapadokya Kaya 

Evleri sahip olduğumuz bazı kültürel miras öğelerimizdir.  Bölgeye özgü 

değerlerimizi kaybettiğimiz zaman, tarihi ve doğal güzellikleri gelecek nesillere 

aktaramadığımız andan itibaren, bölgemizin özgüllüğünü de kaybetmiş oluruz; bu 

durum da ruhu olmayan kentler arasında sıradan bir kent olmamıza neden olur. 

Dolayısıyla, tarihi ve doğal güzellikleri mutlaka muhafaza etmeliyiz. Bu amaçla, 

hükümetimiz, bölgemizde Kapadokya Alan Başkanlığı ismiyle, bir başkanlık 

kurulmasına dair önemli bir kanunu yürürlüğe soktu. Burada iki hedef bulunmaktadır: 

İlki, tarihi ve doğal güzelliklerin muhafaza edilmesi, ikincisi ise bürokratik işlemlerin 

kolaylaşmasını sağlamaktır. Bölgemizi muhafaza etmek adına, planlı yapılaşmanın 

dışında, kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğimizi zaten Cumhurbaşkanımız 

da net bir dille açıklamıştır. Dolayısıyla, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini 

ortadan kaldıracak kaçak yapıların, virane dükkânların tamamı ortadan kaldırıldı. Tam 

bu noktada, Kapadokya Alan Başkanlığı, sık sık denetleme gerçekleştirerek tarihi ve 

doğal güzelliklere zarar verilmesinin önüne geçmektedir.  

Bölgemizi dünya turizminin gözde kentlerinden biri olarak tanımlamak 

yerinde olacaktır. Çünkü, sadece geçen yıl 3.600.000 kişiden fazla turist ağırlama 

kapasitemiz gerçekleşmiştir. Bu yıl, pandemi süreci olmasaydı 5.000.000 turist, 2023 

yılında ise 7.000.000turistin gelmesi hedeflenmekteydi. Ülkemizdeki en önemli üç 

turizm şehrinden birisi olan Nevşehir; sadece ilçelerimiz için değil, şehir merkezimiz, 

çevre il ve ilçelerimiz için de ciddi bir turizm destinasyonu olarak tanımlanmaktadır. 

Hatta bu konuya istinaden, Sayın Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alparslan ile 

yaptığımız görüşmede, Dünyaya büyük bir turizm merkezi kazandırdığımızı 

konuştuk. Dünyanın en büyük yamaç yerleşimi ve etrafında çok özel mekânların 

 
13 Bu söyleşi, 10 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi.  
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bulunduğu bir bölge, burayı da turizme açma çalışmalarımız son hız devam 

etmektedir. Ören yerlerinin gezilebilmesi için gerekli gezi güzergâhlarını oluşturduk 

ve etrafındaki peyzaj, yol yapımı, yamaç yerleşiminin entegrasyonunu ve beraberinde 

Çarıklı Kilise ve Meryem Ana Kilisesi’nin birbiriyle entegrasyonu ile alâkalı 

çalışmayı da yürütüyoruz. 1 Temmuz’dan itibaren de muhteşem bir güzelliği ve görsel 

şöleni hem şehrimize hem ülkemize sunmuş olacağız. Şehir merkezi, turizmden sıfır 

pay almasına rağmen bir milyon hedefinde bulunmaktadır ve umuyoruz ki bu daha 

yüksek seviyelere de çıkacaktır. Bunun haricinde, üç yüz doksan dönümlük büyük bir 

araziyi belediyemize tahsis ettik. Yüz bin kişilik stadyum, yedi kortluk bir tenis 

kompleksi, sekiz antrenman ve bir maç sahası, bir adet otele dâhil olarak futbolcu 

kamp eğitim merkezi, bir adet elit sporcu merkezi ve buna ek olarak hâlihazırda elit 

sporcu statüsündeki kardeşlerimizin kamp yapacağı bir alan oluşturuyoruz. Bunu 

şehrimizin, Dünyamızın ve Türkiye’mizin hizmetine sunacağız. Bu çalışmaların 

tamamı gençlerin şehirde kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerdeki eksikliklerini 

gidermek için düşünülmüştür. Bu şehirde, gençlerimizi, kadınlarımızı ve bu şehrin her 

bir ferdini mutlu edecek, onlara hitap edecek işleri yapmaya devam edeceğiz. 

Bir diğer sloganımız da “Bizim Bir Hayalimiz Var" projesi idi. Şu anda o 

hayalimizi gerçekleştirmemize imkân veren bir görevdeyiz ve gerçekleştiriyoruz. 

Fizibilite çalışmaları esnasında, şehrin psikolojisine, fiziki şartlarına ve sosyolojisine 

yönelik hazırlıklar gerçekleştirmiştim. Şehrimizin mevcut durumunu, psikolojisini, 

rahatsız olduğu durumları ve fiziksel olarak ihtiyaçlarını önceden tespit etmiştim. 

Belediye çalışmalarını ve şehre değer katacak fikirleri tespit edip projelendirmiştik. 

Bütün bu çalışmaların nedeni, sağlıklı su içmeyen bir hane bırakmamak, halkımızın 

yaşadığı sorunları analiz ederek çözüme kavuşturmak, kentimizde her hizmetin 

erişilebilir olmasını sağlamak ve refah seviyemizi yükseltmekti. Şu anda, şükürler 

olsun ki hızlı bir şekilde bu çalışmaları yapıyoruz. Kentteki en büyük eksikliklerden 

biri de şehirde insanlarımızın sosyolojisini ve psikolojisini etkileyen, fiziksel mânada 

eksiklik oluşturan şehrin her tarafındaki parke yollar idi. Hayallerimizden biri de 

parke yollardan kurtarılmış her tarafı asfalt haline gelmiş, peyzajı ve ağaçlandırması 

yapılmış, daha huzurlu, sağlıklı ve çevreci bir kent ortamı oluşturmaktı. Geldiğimiz 

günden itibaren, elli bine yakın fidan diktik; giderek ivme kazandırdığımız bu 

çalışmalarda hedefimiz yüz yirmi bin fidandır. Şehrimiz yeşillenme çalışmaları 

sıralamasında son üçe girmekte idi; bizler şu an bu iyileştirme çalışmalarıyla, hızlı bir 
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şekilde kentimizin konumunu yukarıya doğru çekiyoruz. Vatandaşlarımızın doğrudan 

yaşamını kalitesini arttıracak bir şehir oluşturmak, bir dizi proje ve çalışmalarla 

olacaktır. Bu nedenle, çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz. Mimariyle, imar 

planlarıyla, çevre çalışmalarıyla, sağlık reformlarıyla ve şehirleşmeyle parmakla 

gösterilecek bir örnek olmayı amaçladık. Bu amaçla, otuz yıldır bir türlü 

gerçekleştirilemeyen kentsel dönüşüm alanını öne alarak başladık; bu projeyle birlikte 

yeni bir şehir modeli ortaya çıkaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ifade 

edildiği gibi, planlarımızı çok katlı olmayan, yatay mimari, 4+1 olarak, bol peyzajlı, 

bol yeşillikli, otopark sıkıntısı olmayan ve iki tane geniş otuz iki metre caddesi 

açılmış olan bir bölge olarak ilerletiyoruz. Ayrıca, şehir içinde neredeyse bir milyon 

metre kare alanı işgal eden, sanayi esnafımızın daha temiz bir yerde hizmet vermesini 

sağlayacak çok özel bir sanayi projesi geliştiriyoruz. Bu çalışmanın yanında, 

sanayinin olduğu yere özel bir şehir projesi daha oluşturuyoruz. Bunları 

gerçekleştirdiğimiz andan itibaren, hayalimizdeki şehri fiziksel olarak oluşturacağız.  

Bu çalışmaların elbette önemli bir amaca hizmet etmesi gerekmektedir; bu da 

kentimiz için dünyanın ve Türkiye’nin tanıdığı bir şehir hâline gelmektir. Bu sayede, 

turizmden aldığı payı sıfır olan bir şehrin, birinci etapta payı %20'ye; ikinci etapta ise 

%50'ye kadar yükseltecek bir turizm bölgesi oluşturacağız.  

Bildiğiniz üzere, bir buçuk yıldır belediye başkanlığı yapmaktayım. Belediye 

başkanlığımın ilk üçüncü ayından itibaren, uluslararası bir teşkilat olan UCLG-

MEWA’nın yönetiminde yer almaya başladım ve düzenlenen birçok etkinliğe de dâhil 

oldum. Bizler sokakta vatandaşlarımızla nasıl içten bir tavırla diyalog kuruyorsak, 

sizlerle olan diyaloğumuzda da aynı tavrı sergiliyoruz. Belediye olarak, en etkin 

olduğumuz konulardan biri, gerçek hayattaki bu samimi tavrı iletişimde 

kullanabilmemizdir. Bunun en somut örneği, sosyal medya platformlarındaki 

kurumsal duruşumuzdur. Özellikle, bu durum pandemi sürecinde oldukça işimize 

yaradı. Buna ek olarak, siyasi bir figür olarak, gençlere ulaşmanın önemli olduğunu 

düşünüyorum. 2002 yılından bu yana, 12.000.000 kişi yeni seçmen olarak oy kullandı. 

Bu gençlere ulaşabilmenin yolu da sosyal medyayı iyi kullanmaktan geçmektedir. Bu 

şekilde, gençlerden inanılmaz derecede iyi tepkiler alıyoruz. Elbette, bu durum bir 

tesadüf değildir. Şehre geldiğim andan itibaren ifade ettiğim iki tane husus 

bulunuyordu ki hâlen de böyledir: Gençler ve kadınlar, hayata bakış açımızda çok 

önemli bir yeri kapsamaktadır. Göreve geldiğimiz gün, ilk yaptığımız iş belediyede iki 
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tane yeni müdürlük ihdas etmek oldu. Yeni dönemde, Kadın ve Aile Müdürlüğü ile 

Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nü oluşturduk. Aslında bu başlangıç, bizim izleyeceğimiz 

politikanın sinyallerini veriyordu. Bu müdürlüklerin kuruluş amacını hatırlatarak, iş 

arkadaşlarımıza kadınlarımızın istihdamını artıracak projeler geliştirmemizin 

gerekliliğini daima hatırlattım. Mesela, Nissa isimli bir projemiz bulunuyor, iki yüze 

yakın kadının çalışacağı ve bölgemizdeki 30.000 yatak kapasiteli otellerimizin günü 

birlik tüketim ihtiyaçlarını karşılayacak bu projenin her türlü imkânını sağladık, 

sadece turizmin durumundan dolayı erteliyoruz. Kadınların mahallelerinde ve şehrin 

farklı noktalarında katılım gösterebileceği Hanımlar Konağı projemizi de bitirdik, 

pandemiden dolayı ertelesek de önümüzdeki günlerde başlatacağız. Öte yandan 

gençlerle ve sporla alâkalı bambaşka bir başlık açmak istiyorum: İlki, şehrimizin en 

güzel noktası Gül Bahçe’ye gençlik akademisi kurmaktır. Gençlik akademisiyle 

birlikte gençlerimizin her türlü teknolojik imkânları bulabilecekleri, kendilerini 

geliştirebilecekleri bir akademi kuruyoruz. Buna ek olarak, bir adet de kitap kafe 

kuruyoruz ki sadece kitap kafe diye adlandırmak belki hafif kalır. 7/24 açık olarak 

planlanan bu kitap kafe, gençlerimizin kendileri için her türlü imkânları 

bulabilecekleri bir proje olarak hayata geçecektir. Projeyi hazırladık, yerini tespit ettik 

ve bitirdik; yakın zamanda ihaleye çıkabilecek hâle geldi. Ayrıca, şehrin ve 

belediyenin nikâh ve düğün salonu yoktu; hayata geçirmek için çalışmalara da 

başladık. Nikâh ve düğün salonu olmasının yanında, üst kısmını gençler için özel bir 

alan olarak hazırladık. Bana “çocuklarla oturarak belediye başkanı olacağını 

zannediyor” diyenler, gençlerin ağırlığının ve gücünün farkında değillerdi. O gençler; 

benim nasıl bir insan olduğumu, çalışkanlığımı, projelerimi ailelerine anlatarak, 

ailelerini ikna ettiler. Bu durum, benim doğru bir noktadan siyasete adım attığımın en 

büyük göstergesiydi. Anket sonuçlarına göre, diğer şehirlere kıyasla gençlerin 

yaklaşık %57’sinin desteğini alıyorum. İşte bu karşılıklı olarak kurduğumuz diyalog 

sayesinde mümkün hâle geldi.  

Covid-19 sürecinde, belediye başkanı olarak verdiğim net bir talimat 

bulunmaktadır; bu talimat temelde çevre düzeni ve temizliği içermektedir. Şehrimizin 

temiz ve düzenli olması, bireysel olarak temiz ve düzenli olmamız, şehrimize ilk 

girdiği andan itibaren göze çarpan ilk şeylerden birkaçıdır. Bu nedenle, temiz ve 

düzenli bir çevreye kavuşulması gerektiğinin altını çizerek çalışmalarımıza başladık. 

Diğer taraftan, Covid-19 sürecinden önce kış aylarında çeşitli salgın hastalıklara 
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önlem amaçlı, tüm okulların, otobüslerin ve umumi kullanıma açık yerlerin 

dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Covid-19’un yavaş yavaş görüldüğü 

süreçte, yani ilk aşamalarında, ülkemizde vaka görülmemişti. Tam bu esnada, 

şehrimizde UCLG-MEWA’nın Yönetim Kurulu Toplantısı’nı düzenledik ve dünya 

gündemine dair değerlendirmelerimizi paylaştık. Ülkemizde vakaların görülmeye 

başladığı andan itibaren, belediyemiz adına diğer belediyelerin almış olduğu tedbirler 

kapsamında, bizlerde tüm önlemlerimizi aldık. Maske dağıtımı, sosyal mesafe 

hakkında bilgilendirme ve tüm kapalı ve açık alanlarının dezenfekte edilmesi gibi 

çalışmalar düzenli aralıklarla yapıldı. Bizi bu süreçte diğer belediyelerden de ayıran 

durum ayrıcalıklı olarak yaptığımız işlerdi. Bu ayrıcalıklı işlemlerden biri de Foşur 

Foşur Yıkama işlemiydi. Ülkemizin ve belediyemizin tanınırlığı için önemli bir 

çalışmaydı. Bugün itibariyle, sosyal medyada on dokuz milyon civarında izleyici 

kitlesine ulaştık. Bu oran, sadece ülkemizdeki vatandaşlarımızı temsil etmiyor elbette, 

dünyanın birçok farklı yerinde izleyiciye de ulaştı. Pandemi sürecinde, yaptığımız 

diğer işler de diğer belediyelere örnek oldu. Bir başka örnek de vatandaşlarımıza evde 

sunduğumuz hizmetlerdir. Sadece dezenfeksiyon alanında değil, bu süreçte evlerinden 

çıkamayan vatandaşlarımıza da destek olarak hem sosyolojik alanda hem de 

psikolojik alanda hizmetler verdik. Vatandaşlarımızın daha iyi hissetmesi için üstü 

açık bir otobüsle mahalle mahalle gezerek halkın psikolojik anlamda rahatlaması için 

mini konserler düzenledik. Bu çalışmalar neticesinde, yine örnek bir belediye hâline 

geldik. Sosyolojik anlamda ise evine ekmek dâhi götüremeyecek durumdaki 

vatandaşlarımızı düşünerek Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası başlamadan önce, 

Gönül Kumbarası ismiyle bir kampanya başlattık. Belediye çalışanlarının katkılarıyla 

bir fon oluşturarak, şehrimizdeki on üç bin beşyüz ihtiyaç sahibine sosyal yardım 

sağladık. Akabinde, 23 Nisan sonrası, çocuklarımızın sokağa çıkabildiği zamanlarda 

da yine çocuklarımızın psikolojisini düşünerek etkinlikler yaptık. Halkımızın sosyal 

aktivite ihtiyacına binaen, Türkiye’de ve dünyada ses getiren bir iş olan Arabalı 

Sinema organizasyonunu düzenledik. Genel anlamda ifade edecek olursak; insan 

psikolojisini düşünerek, sosyal motivasyonu arttırıcı etkinlikler yaptık ve bu süreçte 

diğer belediyelerden ayrı olarak öncü duruma geldik. Bu durum da bizleri son derece 

mutlu etmektedir. Özellikle toplumsallıktan giderek uzaklaştığımız, insan ilişkilerine 

hasret kaldığımız bu süreçte bu tür uygulamalar birliğimizi daha da güçlendirdi. 

Bizler de görevimizi bu motivasyonla yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yerel 
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yönetimlerin görevi olarak görülen kamu yararı da böyle zorlu günlerde daha ön 

planda olmalıdır. Bu noktada, görevimiz daha zorlu bir hâle gelmektedir. Sadece 

Türkiye’deki yönetimi değil, Orta Doğu ve Batı Asya’daki tüm bölgelerin yerel 

yönetim anlayışını bildiğiniz gibi, belediyecilik ve yerel yönetim zor bir görevdir. 

Yedi gün yirmi dört saat ayakta olmanız ve bulunduğunuz şehirdeki insanlara hizmet 

etmeniz gerekmektedir. Elbette, finansman ayağından tutunda personellerle, şehirle, 

Ankara’yla ve dünya ile kurulan diyalog çerçevesinde, şehri iyi yönetebilmeniz için 

iyi yönetişim söz konusu olmalıdır. Biz de bu anlamda, diyaloglara şahitlik ettiğiniz 

gibi, bu süreci iyi yönettiğimize ve olumlu bir çıktı oluşturduğumuza inanıyoruz. 

Dinamik bir belediye başkanı olarak, bu süreci daha geniş alanlara yaymaya 

çalışıyoruz. Çevre belediyeler, kentler ve belediyelerimiz bağlı olduğu kurumlarla 

iletişime geçerek, bu değerleri ve deneyimleri büyütmeyi amaçlıyoruz. Böyle bir 

amaç doğrultusunda, şöyle bir soru sormak çok yerinde olacaktır; peki pandemiden 

sonra ne olacak? Yeni düzen, yeni alışkanlıklar ve yeni sosyallik nasıl mümkün hâle 

gelecek? Bu sorunun cevabı, yerel yönetim temsilcilerinin aklını büyük ölçüde 

karıştırmaktadır. Bu duruma yanıt verebilmek açısından bölgemizden, yerelden 

deneyimimizi aktarıp bilgi paylaşımı yapabilirim. Öncelikle, insanlarımız artık 

kalabalık otelleri tercih etmeyecekler, daha butik ve daha az sayıda insanın olduğu 

otelleri tercih edecekler. Şehrimizin en büyük avantajı minimal düzeyde olmasıdır. 

Yeni dönemde krizin fırsata çevrildiği bir şehir olma hedefiyle yürüyoruz. Bu hedef 

doğrultusunda, turizm ve kültür alanında yenilikler ve düzenlemeler yapıyoruz. Bu 

düzenlemeler bağlamında, otellerimiz tüm hazırlıklarını gerçekleştirdiler; çeşitli 

sertifika programlarını tamamladılar ve her türlü dezenfeksiyon ve fiziksel mesafe 

önlemlerini aldılar. Özellikle, turizm bölgesi olduğumuz için sıfır vaka ile gitmeye 

özen gösteriyoruz. Kentimizin önemli bir simgesi olan vazgeçilmez balonlarımız yine 

gökyüzünde süzülecektir. Şehrimizden, ülkemizin ve diğer ülkelerden gelen insanları 

bir hayal dünyasında ve romantizm içerisinde ağırlayabileceğiz. Bizim bölgemizin 

alternatifi dünyada yok, Kapadokya’nın bir benzerini dünyada bulamazsınız. 

Dünyanın en romantik, fantastik ve mistik şehri, Hacı Bektaş-i Veli'nin yurdudur. 

Hacı Bektaş türbesisin olduğu Hacı Bektaş ilçemiz gibi üç unsuru bir arada 

bulunduran başka bir şehir kesinlikle bulunmamaktadır. Bu yüzden herkesin tercih 

edeceği ve bir defa gelen kişinin tekrar gelmek için can atacağı bir yerdir. 
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Nevşehir’deki belediyecilik deneyimimize bakacak olursak, oldukça farklı bir 

profil çizdiğimiz açıkça görülmektedir. Anadolu’nun göbeğinde yüz on beş bin 

nüfuslu bir şehir olmasına karşın, Nevşehir belediyesi olarak yaptığımız işler son 

derece dikkat çekicidir. Daha önceki vazifelerimizden de tecrübeli olduğumuz için 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndaki bürokrasi görevimiz sebebiyle, yine Türkiye’de ve 

dünyada ses getiren işlere imza atıyoruz. Örneğin; bu günlerde yine gündem 

oluşturacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Teknik birkaç konunun çözümü 

doğrultusunda, ilk ve tek olacağımız, başka bir platformda tekrarının olamayacağı ve 

uluslararası arenada ses getirecek bir proje gündemimizdedir.  

Bütün arkadaşlarımıza, bizleri seyreden kardeşlerimize, yerel yönetim 

mensuplarına, özellikle MEWA bölgesindeki yerel yönetici kardeşlerimize, 

MEWA’nın yönetiminde olan dostlarımıza, genel sekreterimiz Mehmet Duman Bey’e 

ve başkanımız Mohammed Saadie Bey’e selamlarımı iletiyorum. 
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SANCAKTEPE BLD. BŞK. ŞEYMA DÖĞÜCÜ14 

 

Öncelikle, bir kadın ve bir belediye başkanı olarak burada bulunmam hakkında 

birkaç şey söylemek isterim. Beni siyasete iten şey ilham değildi; insan hakları ile 

mücadele şekliydi. Çünkü, Türkiye, benim yaşadığım o dönemde, birçok anlamsız 

kuralla, kadınların eğitim ve iş hayatının dışına atıldığı ve dışlandığı bir süreçti. Ben; 

o süreçlerde okudum, çalıştım, avukat oldum, adliyelerde çalıştım ve beni sahada 

çalışmaya yönelten şey, insan hakları mücadelesiydi. İnanç, fikir ve yaşam hürriyetleri 

bu anlamsız kurallarla daraltılıyordu. Biz de onlara karşı mücadelede bulunma 

durumunda kaldık; biz de varız dedik. Bizi siyasetin içine sokan durum tam olarak 

buydu. İşin doğrusunu söylemek gerekirse, şu anda oturduğum koltukta, sadece bir 

şahıs olarak oturduğumu düşünmüyorum. Burada, sadece Şeyma Döğücü oturmuyor. 

O dönemin kadınları, o güçlükleri yaşayan kadınlar, AK Parti teşkilatlarımızda 

fedakârca çalışan kadınlarımız oturuyor. Önyargılar olmuyor mu? Siyasette her zaman 

karşılaştığımız durumlar bunlar, ama onları hiçbir zaman ciddiye almadım; çünkü, 

önyargılar her zaman yıkılmaya mahkûmdur. Sağlıklı bir iletişim, etkin bir hukuk 

çerçevesinde, bir mücadele ile tüm bu önyargıların yerle bir olduğunu hep gördüm ve 

görmeye devam edeceğiz.  

Elbette, bu durum küresel bir konudur; yani, sadece ülkemizin konusu değil, 

bütün dünya kadınlarının ortak konusudur. Kadınların siyasette ve karar 

mekanizmalarında yer almaları konusunda, ciddi çalışmalar dönem dönem yapıldı ve 

ben de bu çalışmaların içerisinde yer aldım. Bu süreçte, birçok ülkenin, kadınlarla 

ilgili çalışmalarını takip etmek amacıyla, siyasette nasıl yer almaları gerektiğine dair 

çalışmaları gidip yerlerinde inceledim. Dolayısıyla öğrendiğim bir şey varsa o da 

şudur; asıl önem teşkil eden durum, var olduğumuz ve temsil ettiğimiz yerlerde güzel 

işler yapmamızdır. Bu örneklerini doğru oluşturursak, hizmetlerin ve makamların 

aslında cinsiyet odaklı olmadığını gösterebiliriz. Mesela, yerel yönetimlere ve 

belediye başkanlığına, genelde hep erkek mesleği olarak bakılır. Fakat, ben yönetim 

meselelerine cinsiyet odaklı yaklaşmak istemiyorum ve bu anlamda da önemli bir 

misyon yüklendiğimin farkındayım. Şu anda otuz dokuz ilçe arasında, tek kadın 

belediye başkanıyım ve AK Parti olarak da İstanbul'da, yine ilk kadın belediye 

 
14 Bu söyleşi, 8 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 
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başkanı benim. Dolayısıyla, bu anlamda da büyük bir sorumluluğum var. Yaptığım 

işlerde bu sorumluluk yükümü iki üç kat daha arttırıyor. Çünkü, zorlu bir sürecin 

temsilcisiyim ve doğru bir örnek ortaya koymam gerekiyor. Ayrıca, ben hep şunu 

söylerim; aslında yerel yönetimler becerisi, kadının doğasında bulunmaktadır. Kadın 

doğuştan yöneticidir; çünkü kendi evinin bütün organizasyonunu yapar, komşuluk ve 

akrabalık ilişkilerinin bütün koordinasyonunu ve bütün organizasyonunu yapar. 

Kadınlarımızın bu bütüncül iç görüsü, durumları derinlemesine analiz ederken, çeşitli 

öğelerle olan bağlantısını da göz önünde bulundurmasını sağlar. Kadınlarımızın sayısı 

ile nitelikli kadın çalışmalarının oranı, doğrusal olarak büyük önem teşkil etmektedir. 

Bu noktada, eğitimli ve iş yapabilen kadınlara fırsat vermenin çok önemli olduğunu 

düşünüyorum. Biz de bu fırsatı verebilmek adına, ilk adımları, yani örnek olma rolünü 

üstlendik. İnşallah gayretle çalışarak, kadınlarımızın hayallerinde artık belediye 

başkanlığı ve bakanlık gibi birçok yönetim kademeleri yer alacaktır. Burada, Sayın 

Cumhurbaşkanımızı anmadan geçemem; çünkü, bu konuda onun desteği çok 

önemlidir. Kadınların teşvik edilmesi ve bizlere alan açılması gerek siyaset alanında 

gerek eğitim alanında çok mühimdir. Aksi takdirde, siyaseti sadece erkeklere 

bırakırsak bize biraz zor yer verirler; ama biz çok şükür ki hakkımızı sökersek 

alıyoruz.  

       Bizler, küresel bir yapılanmanın, bölgesel ölçekli unsurlarıyız. Yerel yönetimler 

olarak, bölgesel ölçeklendirme ile çalışmalarımızı yapıyoruz. Bütünsel olarak 

bakıldığında, yerelde yapılan bu çalışmalar birleşince küresel bir oluşum ortaya 

çıkmaktadır. Az önce değindiğim gibi, kadınlarımızın ev içi emeğinde aldığı 

sorumluluklar gibi, yerel yönetimlerde de benzer bir sistem söz konusudur. 

Tümevarım yöntemi olarak kavramlaştırabileceğimiz bir durum söz konusudur. 

Dolayısıyla, yaptığımız çalışmaların etkisi, önce yerelde daha sonra ise küreselde 

yankı bulmaktadır. Küresel olarak da şu anda yaşanan krizleri düşünecek olursak, 

birbirimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu ve yaptıklarımızın birbirimizi ne denli 

etkilediğini de görüyoruz. MEWA Bölgesi ve yerel yönetimler özelinde daha güçlü, 

koordinasyonlu ve verimli çalışmaları yapmak durumundayız. Bir kadın ve bir 

belediye başkanı olarak, ben de bu sürece katkı sunmayı amaçlamaktayım. Böyle bir 

perspektiften bakıldığında, bu oluşumun ve sistemin çok önemli ve değerli olduğuna 

inanıyorum. Bugüne kadar gerçekleşmiş olan bütün güzellikler ve gelişmeler de iş 

birliği ve stratejik hedeflerin bir arada yürütülmesi sayesinde gerçekleştiğine 
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inanıyorum. Bu yüzden, MEWA Bölgesi özelinde, kültürel yakınlığımızdan dolayı da 

bu çalışmalarda önem taşıdığını düşünüyorum. Elbette, biz tarihten gelen mirasımızla 

farklılıkları zenginlik olarak gören bir milletin mirasçılarıyız. Bu dokuları bir arada 

tutup, bir arada yaşamanın ve ortaklaşmanın noktasını bulmaya çalışıyoruz. 

Tarihselliğimize bakıldığında, bizim buna alışkın bir millet olduğumuz açıkça 

görülmektedir. Kültürel mirasımız ve yapımız, İstanbul'un fethinden başlayarak 

bugünlere gelmiştir.  Dolayısıyla, biz her zaman camiyi ve kiliseyi bir arada görmüş 

bir milletiz. Özellikle, bizim ilçemizi de Türkiye'nin küçük bir örneği, küçük bir 

ölçeği olarak görüyorum. Her kesimden vatandaşımız bulunmaktadır; kültürel 

mozaiğimizin parçaları gibi, hepimiz birleşince apayrı bir tablo, apayrı bir renk ortaya 

çıkarıyoruz. Gerçekten de Sancaktepe’mizde güzel ve zengin bir demokratik yapı 

bulunmaktadır. Ben bunu zenginlik olarak algılıyorum ve bunu da her yerde 

vatandaşlarımızla paylaşıyorum.   

Yerel yönetimlerin değerine gelecek olursak, öncelikle genel bir mahiyet 

değerlendirmesi yapmak gerekir. Yerel yönetim demek; herhangi bir kriz anında 

vatandaşımızın ilk olarak kapısını çalacağı yerdir. Yerel yönetimler, bütün merkezi 

sistemle, vatandaşımızın arasında çok önemli bir köprü vazifesi görmektedir. Bu 

bilinçle, bizler de bu misyonun farkında olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Elbette, 

kriz süreçlerinde, merkezi bir rol alarak sürece yön vermek bizim vazifemizdir. Şunu 

söylemek isterim; ülkemizin her yerinde, yerel yönetimler aynı çabayı ve gayreti 

gösterdi. Fakat, İstanbul'daki yerel yönetimler olarak, bu süreci daha yoğun geçirdik. 

Çünkü, İstanbul’un koşulları ve zorluk seviyesi, durumu daha çetrefili bir hâle getirdi. 

Dolayısıyla, mesai süreleri ve verilen emek maksimum düzeye ulaştı. Bu süreçte, 

Valilik koordinasyonunda, hiçbir parti ayrımı yapmadan bir araya geldik ve 

çalışmalarımızı gerçekleştirmeye başladık. Bu noktada, asıl olan kamu yararı ve 

vatandaşlarımızın bu süreçten minimum düzeyde etkilenmeleri idi. Bu görüşmelere ek 

olarak, STK’larımız başta olmak üzere, birçok yerel kuruluşla dirsek dirseğe 

çalışmalarımızı sürdürdük. Yerel yönetimlerin en önemli görevi, vatandaşımızın 

ihtiyaçlarını bekletmeden gerçekleştirmektir. Süreç içinde, çevre temizliği ve 

kalabalık yerlerde bulaşıcı hastalığı azaltma amacıyla çalışmalar yürütmekle birlikte, 

kaymakamlık tarafından kurulmuş olan, Vefa Destek Grupları ile birlikte çalıştık. 

Hatta, bahsi geçen grubu biz oluşturduk diyebilirim. Elbette ki kaymakamlıklarımız 
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süreç koordinasyonunu gayet iyi bir biçimde sağladı; fakat, tüm içeriği ile birlikte bu 

süreci belediyeler yürüttü diyebilirim. 

İstanbul'a şöyle bir baktığımız zaman, çevreye ve doğaya en çok duyarlı olan 

belediyelerden birisi olduğunuzu görmekteyiz. Gerçekten, Anadolu'nun kültürünü, 

komşuluğunu ve ilişkilerini çok güzel yaşayan, bununla birlikte kentleşmeye ve 

modernleşme hizmetlerinin giderek yaygınlaştığı bir ilçeyiz. Aydos Ormanı’mızla, 

Samandıra Meydanı’ndaki Bizans'tan kalma eserlerimizle ve doğal zenginliklerimizle 

tanımlanan bir ilçeyiz. İmar planlarında da yüksek katlı yapılara çok fazla izin 

vermeyerek, ilçemizde daha nefes alınabilir bir çevre inşa ediyoruz. Ailelerimizin 

çocukları ile mutlu yaşayabilecekleri bir yaşam merkezi hâline getirmenin yolunu, 

öncelikle kentsel tasarım ile mümkün olduğunu biliyoruz; dolayısıyla, buna yönelik 

çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Bu sayede, çok zor olan bir durumu biz ilçemizde 

gerçekleştireceğiz hem modern olacağız hem de tarihimizi ve kültürümüzü bir arada 

tutacağız. Bununla ilgili, Çevre Koruma Müdürlüğümüz ile görüşmelerimiz 

hâlihazırda devam etmektedir. Özellikle, sıfır atık konusunda da güzel çalışmalara 

başladık, bunun sonucu olarak, gerekli belge ve sertifikaları edindik. Doğayı temiz 

tutacağız, doğal tutacağız. Bu durumun mahiyetini, özellikle son deneyimimiz olan 

Covid-19 pandemisinde edindik. Doğamıza ne kadar sahip çıkarsak ne kadar doğayla 

bütünleşik bir kent formu inşa edersek, doğa da bize karşı o kadar vefalı 

davranacaktır. Göreve geldiğimiz ilk günden beri, bu durum öncelikli alanımız 

arasında yer aldı. Biz de Sancaktepe bölgesinde, gelecek tehlikeleri önceden görmek, 

hazırlıklı olmak, ona göre çalışmalar yapmak için öngörülü davranmaya çalıştık. 

Dolayısıyla, bütün yerel yönetim birimlerimizle Çevre Bakanlığımızın yapmış olduğu 

çalışmalara dâhil oluyoruz. Buna ek olarak, binaların depreme dayanıklılığı, riskli 

binaların tespiti, yıkım işlemlerinin takibi vs. işlemleri de hep birlikte yürütüyoruz. 

Her türlü afete ve olumsuz etkene karşı kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bunlardan 

en önemlisi de depremdir. Bizim ilçemizde şöyle bir avantajımız var; yeni oluşmaya 

başlayan bir ilçe olduğu için çok fazla eski binamız bulunmamaktadır. Elbette, bir kişi 

bile olsa tehlikeden korunmak ile mükellefiz, dolayısıyla her anlamda tedbirleri elden 

bırakmıyoruz. Bunun için de gündemde pandemiler vs. yokken, başlamış olduğumuz 

Afet Eylem Planı ile ilgili arkadaşlarımız ile çalışmalarımızı başlattık. Bu durumla 

ilgili neler yapılacağına ilişkin değerlendirmeler sağlamak için bu süreçte 

muhtarlarımızla ve kanaat önderlerimizle görüşmeler yaptık. Bu süreçte, meydana 
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gelebilecek olası depremlerin ilk anında hemen müdahale edebilecek mekanizmayı 

gerçekleştirmek adına muhtarlarımızla ve belediyemizle bir afet konteyneri hakkında 

toplantılar gerçekleştirdik ve bu süreci hızlandırdık. Merkezi yardım gelene kadar, 

süreci hızlandırmak ve vatandaşlarımızın kaybını minimuma indirmek amacıyla, araç 

gereçlerimizi düzenleyerek bunlardan sorumlu kişileri belirledik. Geçtiğimiz günlerde 

de her mahallemizde muhtarlarımıza anahtarları teslim ederek konteynerlerimizi 

yerleştirdik. İçinde; jeneratör, kazma, kürek, ip ve el fenerine kadar birçok alet 

bulunmaktadır. Bu arada, ekibimiz hem çalışanlarımızdan hem de gönüllerimizden 

oluşmaktadır. Bu şekilde bir yapılaşmaya ek olarak, AFAD ile birlikte çalışmalar 

yapıyoruz. Deprem anında olası arama kurtarma eğitimleri verir durumda 

olabilmemiz için.  Dolayısıyla, elimizden gelen çalışmaları bugünden yapıyoruz ki 

ilerleyen süreçte böyle bir durumla karşılaşılırsak, zor durumda olma ihtimalini 

minimalize ediyoruz.  

Belediyemizin dikkat ettiği bir diğer husus ise gençlerimize yönelik 

çalışmalarımızdır. Hem çocuklarımız hem de gençlerimiz için eğitim kapsamında 

merkezlerimiz bulunmaktadır. Yirmi altı tane Bilge Evimiz ve dört tane Gençlik 

Merkezimiz önemli eğitimler verilmektedir. Okul öncesinden tutunda üniversite 

sınavına kadar, çocuklarımızla her aşamada eğitimler veriyoruz. Çocuklarımız okul 

sonrası evinde çalışacağı çalışmaları, bizim merkezlerimizin imkânlarıyla 

gerçekleştirmektedir. Söz konusu kurumlarımızda, kalifiye bir eğitimli kadromuz 

bulunmaktadır. Dolayısıyla, gençlerimizle birebir ilgilenme durumu olmaktadır. 

Üniversite sınav sonuçlarına göre ilçemizin verilerine baktığımızda, bu 

çalışmalarımızın karşılığını aldığımız apaçık şekilde görünmektedir. Bu sonuçlara 

göre, kendi merkezlerimizde yetiştirmiş olduğumuz 1.772 gencimizi üniversiteye 

gönderdik. Bu gençlerden on tanesi tıp fakültesi, on bir tanesi hukuk fakültesi, otuz 

sekiz tanesi mimarlık, on üç tane diş hekimliği, iki yüz yirmi sekiz tanesi de 

mühendislik gibi gerçekten önemli bölümleri tercih etti. Ben de seçim çalışmaları 

esnasında, sahada gezerken gençlerimizle karşılaşmıştım. Bu karşılaşmalar sırasında, 

"Ben sizin Bilgi Evlerinizde sınavlara çalıştım.  Üniversiteyi ücretsiz olarak bana 

çalıştırdığınız için çok teşekkür ediyorum" gibi teşekkür içeren söylemleri sıklıkla 

duydum. Elbette bu motivasyonla, gençlerimize sunduğumuz olanakları daha 

geliştirmek ve onları daha iyi yerlerde görmek istiyorum. Onları ne kadar iyi eğitirsek, 

gidişatı daiyi anlamda manipüle etme imkânımız o derece artacaktır. Bu eğitimlerin 
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dışında da kültür ve sanatsal faaliyetler konusunda gençlerimizi unutmuyoruz. 

Örneğin, Tiyatro Tırı bu konuda çok önemli bir yeri işgal etmektedir. Tiyatro 

bölümümüzdeki öğrencilerimizle birlikte, mahalle mahalle gezerek hem eğitici hem 

de öğretici tiyatrolar hazırlıyorlar. Kapalı mekânlarda yapamadığımız için bu tarz 

etkinlikleri mahallelere yönlendirdik. Bu duruma ek olarak, müzikle ilgilenen çok 

fazla öğrencimiz var. Harika güzel sesleri olan yetenekli olan öğrencilerimiz var. 

Onlar da pandemi döneminde Anneler Günü vs. gibi faaliyetlerde şarkı söylediler. Bu 

süreçte, sitelere giderek, sitelerin bahçelerinde konser verdiler. Herkesin de çok 

hoşuna gidiyor. Üzerimizdeki bu kasvetli pandemi sürecini bu şekilde biraz olsun 

dağıtmaya çalışıyoruz.  

Pandemi demişken, kurumumuzun pandemi sürecini uluslararası mecralarda 

aktarması oldukça önemlidir. Bunu dijital ve matbaa hâline getirmenin de aslında bir 

zaruret olduğunu düşünüyorum. Aslında, biz bu tarihi mücadele ile ilgili, çok önemli 

bir işaret koyduk. Çünkü, Türkiye'de devlet ve milletin el ele verdiği, sivil toplumun 

unsurlarının birlikte olduğu bir örnek daha ben göremedim. Bu süreçte, sivil toplum 

organizasyonları, yardım kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarımız hep birlikte süreci 

yönettiler. Yerel yönetimler ve merkezi yönetimler birlikte hareket etti. Yerele dair 

sorunlar ve ihtiyaçlar merkeze aktarıldı ve bu sürecin iyileştirilmesi için çalışmalar 

yapıldı. Yani, gerçekten devlet ve millet olarak el ele verdik, bu süreci çok başarılı bir 

şekilde atlattık. Bununla birlikte, elbette bu mücadele bitmedi, devam ediyor. Son 

geldiğimiz durumda da sağlık altyapısının iyi bir şekilde aktarılması gerekiyor. 

Bakınız bizim ilçemizde kırk beş günde hastane kuruldu. Kırk beş günde bin sekiz 

yataklı Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi kuruldu. Büyük bir gayretle hem 

bizim ilçemizde hem de Avrupa Yakası'nda iki hastane açılışını Cumhurbaşkanımız 

öncülüğünde yaptık. 

İnsanların çoğu bu süreci evinde yaşarken, bizler belediyeciler olarak sahada 

hep görev başındaydık. Pandeminin ilk başladığı süreçlerde, alanları temizleme ve 

mikroptan arındırma konusunda hızlı bir çalışma içerisine girdik. Bu amaçla, ilk 

işimiz okulları dezenfekte etmek oldu, bu süreç yaklaşık olarak altı ay boyunca devam 

etti. Kurum olarak, altı buçuk milyon metrekarelik alanı bu süreçte dezenfekte ettik. 

İnsanların sıklıkla uğramış olduğu kamu kurumlarından başlayarak, parklar, bahçeler, 

açık alanlar ve otobüs durakları gibi alanları dezenfekte ederek süreci ciddi ve sürekli 



YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ 2 

93 

bir şekilde devam ettirdik. Bildiğiniz gibi, tam kapanma sürecinden sonra sosyal 

yarım talepleri yoğunluk kazanmaya başladı. Bizler bu duruma cevaben kuaförlerden 

tutun da kahvehanelere kadar her biri ile görüşerek, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli 

desteği verdik ve sosyal yardımlarımızı genişlettik. Sancaktepe'de hayırsever 

vatandaşlarımızın yardımıyla, kendi kaynaklarımızı genişleterek otuz bin haneye 

sosyal yardım sağladık. Bunun nüfusa oranlarsanız hemen hemen ilçemizdeki ihtiyaç 

sahibi herkese ulaştığımızı rahatlıkla görebilirsiniz. Bu nedenle, bütün mahallelerde 

kanaat önderlerimiz aracılığıyla meclis üyelerimizden gruplar oluşturduk. Dolayısıyla, 

biz burada hiçbir ayrıma gitmeden tüm vatandaşlarımızın kapısını çaldık. Ayrıca, 

maskelerle ilgili hiç sıkıntı yaşamadık; ilçemizde bu süreçte dağıtmış olduğumuz 

maskelerin sayısı neredeyse beş yüz elli bini aştı.  Zor durumda olan yaşlılarımıza ve 

ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, belediye olarak sıcak yemek yapıp götürdük, altmış 

beş yaş üstü yaşlılarımızla özel olarak ilgilendik ve evlerine panik butonları 

yerleştirdik ki herhangi bir ihtiyaç anında tek tuşla bize ulaşabilsinler. Evde sağlık 

hizmetlerinin çoğunu da birlikte üstlenmiş olduk. Bir süre sonrasında da 

vatandaşlarımız evlerinde iken online kültür sanat hizmetlerimizi devam ettirdik ki 

zamanlarını değerlendirebilsinler. Tüm bunların hepsini de ücretsiz olarak yaptık. 

Önemli olan vatandaşımızın bu zor günlerinde psikolojik olarak onları diri tutmak idi.  

Bütün dünya, Covid-19 salgınıyla ilk defa karşılaştı. Yani, dünyanın her 

yerinde, insanlar aynı tehlike ve aynı korkuyla, aynı duygularla bu süreci tecrübe 

etmiş oldu. Bu süreçler elbette yaşanabilir ama önemli olan yaşadığımız bu 

süreçlerden ders alıp, bundan sonra neler yapabileceğimiz doğrultusunda hareket 

etmemizdir. Bu bağlamda, bizim ülkemiz bu süreçte gerçekten başarılı bir sınav verdi. 

Türkiye, diğer çok güçlü ülkeler arasında, Covid-19 mücadelesi ile en üst sıralarda 

yerini aldı. Bu durumu iki açıdan ele almak gerekiyor; birincisi hükümetlerin merkezi 

yönetimlerinin yapmış olduğu çalışmalardır. Çünkü, yoğun bakımlarda herhangi bir 

tıkanma olmadı. Diğer ülkelerde gördüğümüz manzaranın çoğu ile biz karşılaşmadık. 

Hatırladığınız gibi, diğer ülkelerde spor salonlarında, sedyeler üstünde bekleyen 

hastaları gördük. Elhamdülillah, bizler bu gibi manzaraları ülkemizde ve dünyanın en 

büyük en kozmopolit şehirlerinden biri olan İstanbul'da yaşamadık. Biz zaten sağlık 

alanında, şehir hastanelerimizle birlikte çok büyük bir vizyonun başındaydık.  Bu da 

bize Covid-19 salgınıyla birlikte çok büyük bir avantaj sağladı. İkinci olarak da 

vatandaşlarımızın etkisi söz konusudur. Gerçekten, bu süreçlerde hep birlikte hareket 
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ettik ve Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan kurallara millet olarak kulak kesildik. Bu 

yönergeler ve bilgiler doğrultusunda da kurallara uyma, evde bekleme süreçleri, 

kısıtlamalar gibi tüm uygulamaların hepsini azami gayretle riayet ettik. Bir de bizim 

milletimizin DNA’sında olan hijyen kuralları, dayanışma ve yardımlaşma gibi 

dinamiklerin de çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. 
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TEBRİZ BÜYÜKŞEHİR BLD. BŞK. DR. IRAJ SHAHIN BAHER15 

Bildiğiniz gibi, Tebriz 4.000 yıllık tarihe sahip, çok eski bir şehirdir. 2018 

yılında da İslami ülkelerin turizm başkenti olarak seçildi. Dünya halklarına, Tebriz’in 

turistik bölgelerini tanıtmak için birçok uluslararası fuara katıldık. Örneğin; Abu Dabi 

Helal Turist Fuarı, Türkiye’de İstanbul Turizm Uluslararası Fuarı, Bakü’de 

düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı ve son olarak Tahran’da düzenlenen Turizm 

Rehberleri Uluslararası Fuarı’na katılarak, Tebriz’in turistik yerlerinin herkese 

tanıtmaya ve kültürümüzü temsil etmeye teşebbüs ettik. Bu doğrultuda, turistik 

yerlerimizi çoğaltmaya başladık. Bu doğrultuda da eğlence merkezlerimizi, 

parklarımızı turistlere hizmet veren merkezlerimizi geliştirmeye başladık. İlkin, 

Şairler Mezarlığı isimli yerimizi onardık. Ardından, bildiğiniz gibi Tebriz Kapalı 

Çarşısı, dünyanın tuğladan yapılmış en büyük kapalı çarşısını onardık; bu yapının 

yedi yüz yıllık tarihi vardır ve İlhanlılar dönemine kadar tarihselliği dayanmaktadır. 

Daha sonra, dört yüz altmış hektarlık arazimizde kırk tarihi eserimizi onarmaya 

başladık. Ayrıca, özel sektörümüze de talepler doğrultusunda, alan açtık ve onları 

teşvik etmek için kolaylıklar sağladık. Özel sektöre de ruhsatlar verip bu kolaylıkları 

sağlayarak otel inşa etmelerine olanak verdik. Özellikle de kardeş şehirlerle bilgi 

alışverişinde bulunduk, Tebriz’de tanıtma gezileri düzenledik ve yaya geçitlerimizi de 

geliştirdik. Tebriz Büyükşehir Belediyesi, bildiğiniz gibi, Doğu Azerbaycan 

Eyaleti’nin başkenti sayılır. Dolayısıyla, bizim bölge dağlık bir bölgedir ve birçok su 

kaynakları su madenleri bulunmaktadır. Birçok kaplıca bulunmaktadır. Bunların 

tanıtımında ve kullanımında birçok kolaylıklar sağladık. 

Kültürel ve sosyal açıdan da İslam İş Birliği Teşkilatı, Tebriz’in İslami Sanat 

Üniversitesi ve Tebriz Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Tebriz’de uluslararası üç 

adet festival düzenledik. Dolayısıyla, Tebriz kentini, dünyanın el ile yapılmış halısının 

payitahtı ve başkenti olarak, kültürel mirasımızı birçok faaliyet aracılığıyla temsil 

ettik. Farklı ve değişik fuarlarda hazır bulunarak, Tebriz’in el ile dokunmuş halısını 

dünyaya bir daha tanıttık. Diğer kent ortamlarını ve fuarları, el sanatlarının arzı için 

desteklemeye yönlendirdik. Bildiğiniz gibi, ayakkabı ve deri sanayi, Tebriz’in halıdan 

sonra ikinci el sanatları arasında yer almaktadır; bu doğrultuda da Tebriz’in Azad 

 
15 Bu söyleşi, 25 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşti.  
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İslami Üniversitesi ve Ayakkabıcılar Birliği iş birliği ile Tebriz’in Ayakkabı Sanayii 

Fakültesi ve Okulu’nu kurduk. 

Pandemi sürecinin Tebriz’deki yansımasına gelecek olursak, İran’da Tebriz 

şehri deCovid-19 salgınına maruz kaldı ve önemli hasarlar yaşadı. Salgın, Tebriz’de 

şubat ayından itibaren başladı ve virüse yakalanan hastaların sayısı hızla artmaya 

başladı. Covid-19 salgınının başlamasıyla, okullarımız, dükkânlarımız ve işyerlerimiz 

kapanmak durumunda kaldı. Akabinde, bu süreci azaltmaya çalıştık ve vaka oranları 

düşmeye başladı. Söylediğim gibi, aldığımız önlemlerle birlikte bu hastalığın 

yayılmasını önleyebildik. Ama bir süre sonra her yerde olduğu gibi, İran’da da halk 

bu süreçten yoruldu ve dışarı çıkmaya başladı. Ayrıca, ekonomik nedenlerden dolayı 

bazı esnaflarımız dükkânlarını açmak zorunda kaldı ve toplu taşımacılık sistemimiz 

de önlemlerini alarak işe başladı. Maalesef, salgının ikinci dalgasında bu nedenlerden 

ötürü kaçınılmaz olarak vakave vefat sayısı artmaya başladı. 

İstatistiklere bakıldığında, Tebriz’de maalesef yaklaşık 9.000vatandaşımızın 

bu hastalığa yakalandığı görülmektedir. Bu sayının %10’u olan, yaklaşık 800 kişi, 

hayatını kaybetti. 8.207 kişi ise tedaviye cevap vererek iyileşti.  Salgının başladığını 

günden bu yana, Tebriz Belediyesi’nde hastalığın yayılımını önlemek amacıyla çeşitli 

teşebbüslerde bulunduk. Bu teşebbüslerden ilki, Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyesine 

binaen temizlik ve dezenfeksiyon işlemleriydi. Dolayısıyla, bu süreçte yetmiş beş 

milyon litre dezenfektan tükettik. Hem askeri ve idari örgütlerimiz hem de halkımız, 

belediye çalışanları ile beraber bu sürecin tamamlanması için seferber oldu. Bu 

sayede, caddeleri, geçitlerimizi, sokaklarımızı ve mahallelerimizi dezenfekte etmiş 

olduk. Tebriz Belediyesi olarak birtakım uyarı çalışmalarını şehir genelinde 

uyguladık. Ayrıca, aynı amaçla afişler asıldı, sağlık protokolleri vatandaşlara aktarıldı 

ve mesafe telkini gerçekleştirildi. Herkesin evde kalmasının önemini ve yaratacağı 

hayati avantajı bütün vatandaşlarımıza ilettik. Bildiğiniz gibi, bu doğrultuda kültürel 

işlere de teşebbüs ettik. İnternet üzerinden yarışmalar yapıldı, evde kalıp kitap 

okumalar gerçekleştirildi ve bununla alakalı sorular soruldu. Bu süreçte, 

vatandaşlarımızın sosyal olarak iyi olma hâlini de sağlıklarını düşündüğümüz kadar 

düşündük. Bu çalışmalara ek olarak, çoğu belediyenin yaptığı gibi, maske ihtiyacına 

da yanıt bulmaya çalıştık. İmkânlarımızla belediye olarak maske üretimine başladık. 

Dağıtımında da otobüsleri, metroları ve toplu taşıma araçlarını kullandık. Hastane 
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atıklarını da sağlık protokollerine ve standartlarına uyarak gömme faaliyetlerini 

gerçekleştirdik. Bu süreçte birçok önlem aldık ve Covid-19 hastalarından hayatını 

kaybeden vatandaşlarımızı hem şeriata hem de sağlık protokollerine uygun olarak 

defnedilmesini sağladık. Ayrıca, Tebriz Belediyesi olarak, bazı esnafların Covid-19 

nedeniyle işsiz kalması nedeniyle, aile geçimi sağlamaları için yardımlarımızı 

ulaştırdık. Belediyemiz bünyesinde,15.000aileyi aradık, belirlerdik ve yoksul olan 

ailelere destek olarak maaş ve on dört çeşit yiyecekten oluşan gıda paketleri dağıttık.  

Bu yardımlar kapsamında, Tebriz Belediyesi’ne ait on iki bin vakıf malının kirasını 

hibe ettik. Böylece, bu dükkânların aylık kirası, geçimini sağlayamayan yoksul 

ailelere verildi. Dünyanın diğer belediyeleri gibi, Tebriz Belediyesi de bu konuda 

müstesna değildir. Yani, ön görülmemiş bir vaziyette, Covid-19 ile karşı karşıya 

geldiğimizde, maliyetlerimiz yükselmeye başladı. Dolayısıyla, kültürel toplantıları 

Covid-19’u önlemek için kapattık ve bunlara ayırdığımız finansmanı ve mali 

kaynaklarımızı Covid-19 ile mücadeleye aktardık. 

Bildiğiniz gibi, Covid-19 hastalığı; alım, satım ve alışverişleri olumsuz 

etkiledi. Mağazalarımızın ve marketlerimizin büyük bir kısmı, belirli bir süre 

kapatılmak durumunda kaldı. Daha sonra ise kısıtlı bir biçimde, yeni normal adı 

altında çalışma hayatına geri dönmeye çalıştık. Tebriz Büyük Kapalı Çarşısı başta 

olmak üzere, birçok faaliyet kısıtlandı, ertelendi ve iptal edildi. Tebriz sanayi şehri 

olduğundan dolayı, birçok fabrika aktif olarak üretim yapmaktadır. Onlarda da 

çalışanlar ve personel vardiyalı olarak çalışmaya başladılar ve üretime devam ettiler. 

Biz de toplu taşıma araçlarıyla, çalışanların güvenli bir biçimde işe gidip gelmelerini 

sağladık. 

Covid-19 sürecinde, tüm dünyada olduğu gibi, bizim de kültürel 

faaliyetlerimiz hemen hemen bitme noktasına geldi, yapılamadı ve son çare olarak 

internet üzerinden yürütmeye başladık. Bürokrasi ile bağlantılı işlerimizde, fiziksel 

dosyalarımızı elektronik dosyalara çevirerek süreci yönettik. Çalışmalarımızı 

durdurmadık; internet üzerinden halkımıza hizmet verdik ve bu süreçte her anlamda 

yanlarında olup destek sağladık. Sonuç olarak, Covid-19, küreselde ve yerelde hem 

bizim hizmet verme hem de halkımızın hizmet alma formunu tamamen değiştirdi. Bu 

durumun yeni bir çağın doğuşuna işaret ettiğini düşünüyorum. Çalışma şeklimiz 

giderek dijital bir hâl alacaktır.  Covid-19’un kötü yanlarının olmasının yanı sıra iyi 
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yanları da vardır; örneğin, çağımızın ve çağdaşlarımızın internetten daha fazla 

yararlanma kapasitesini arttırdı ve internetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 

gösterdi. Bunun bir sonucu olarak, çağımızın en büyük problemi olan ulaşımdaki 

etkisini gördük; bu süreçte trafik bir hayli azaldı. Vatandaşlarımızın büro ve 

kurumlarda hazır bulunmasına gerek kalmaksızın işlerimizi yürüttük ve hem gereksiz 

olan hem de çok maliyete mâl olan formaliteler ortadan kalktı. Bunların ortadan 

kalkması, halkımıza birçok noktada kolaylıklar sağladı.  Her bir ülkede, her bir 

sistemin ve kurumun idari davranışlarının değişmesi, gerekli ve kaçınılmaz bir 

konudur. Mesela, bu noktadaki bir örnek de kardeş şehrimizle olan ilişkimizin 

sürdürülme biçimidir. Biz Covid-19’a rağmen, kardeş şehirlerimizle alakalarımızı ve 

ilişkilerimizi bitirmedik; aksine, sürdürdük. Internet üzerinden toplantılarla ilişkimizi 

güçlendirdik. Bu durumun önemli bir çıktısı olarak, Covid-19 hakkında bilgi 

alışverişinde bulunduk ve deneyimlerimizi paylaştık. Uygulamalı ve pratik olarak 

birbirimizle yardımlaştık; bu da Covid-19’u yenmemizde çok etkili oldu. 

Bu sürecin iyileşmesinde katkısı olan Tebriz halkına, vatandaşlarıma teşekkür 

ediyorum. Covid-19’un ikinci dalgası da giderek azalmaya başlamıştır. Biraz daha 

sabredersek, tekrar birbirimize özgürce sarılabileceğimiz, kahveler içip sohbet 

edebileceğimiz günler yakındır. Biz Orta Doğulu halklar için samimiyet ve gönül işi 

çok önemlidir. Sosyal ilişkilerimiz, kültürel varlığımız ve tarihsel bağlarımız bizi 

birbirimize bağlamaktadır. Mesela, Tebriz’de dilenci yoktur. Neden yoktur? Çünkü 

birbirlerine sevgileri, şefkatleri olan bu insanlar ve birbirlerini her zaman 

desteklemektedir. Bizde belediye olarak, elimizden geldiği kadar hizmet veriyoruz. 

İnşallah, bu elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde, yöntemlerimizin değişmesi ve 

iyileşmesi, halkımızın, ülkemizin ve dünyamızın yararına olacaktır. Bizler elde 

ettiğimiz bilgileri, halkımızın refahını daha da arttırmak için kullanmaktayız ve 

kullanacağız. Bu kertede, önemli yeri bulunan UCLG-MEWA teşkilatına da teşekkür 

etmeyi bir borç bilmekteyim. Çünkü, bu bilgilerin büyümesini, yerel yönetimlerin 

arasındaki ilişkinin daha güçlenmesini önemsemeleri ve bu niyetle çeşitli uluslararası 

teşebbüslerde bulunmaları çok kıymetlidir. Atalarımızın da söylediği gibi, iyi dost 

kötü günde belli olur. Birbirimizin yanında olalım ve tecrübelerimizi paylaşalım.  İyi 

tecrübeleri ilke edinelim ve bu doğrultuda yürüyelim.  



YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ 2 

99 

TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ1617 

 

Tolga Öztürk: Bugün, Kent Konseyleri Birliği ile Covid-19 sürecinde kent 

konseylerini konuşacağız. Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Mürsel Sabancı, 

Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Akçasoy ve Kent Konseyleri 

Birliği Denetim Kurulu Üyesi Hasan Soygüzel, bu önemli konu hakkında bizleri 

bilgilendirecekler. Bu yayında, bize moderatör olarak Sayın Melis Türker eşlik ediyor. 

Sözü, mesai arkadaşım Melis Türker’e bırakıyorum. 

Melis Türker: Teşekkürler Tolga Bey tanıtımınız için. Konuşmacılarımıza da 

davetimizi kırmayıp kabul ettikleri için ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kent konseylerini 

Covid-19 süreci bağlamında değerlendirmek için sizleri davet ettik. İlk sorumuzu 

Hasan Bey’e yöneltmek istiyorum: Kent Konseylerinin kurulmasını resmiyete 

bağlayan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun kabul edilmesinin üzerinden tam 15 yıl 

geçti. Bu süreçte, sizin yayınlamış olduğunuz “Kent Konseylerinin Arasında İletişim 

ve İş birliği: Türkiye Kent Konseyleri Birliği Örneği” makalenizde belirttiğiniz doğal 

ve örgütsüz bir iş birliği serüveninden başlayarak bu zamana geldik. İlk olarak, Kent 

Konseyleri’nin kuruluş hikâyesini bize kısaca anlatır mısınız? Tarihsel süreçteki 

kırılma noktaları nelerdir? 

Hasan Soygüzel: Aslına bakılırsa, Belediye Kanunu’nda kent konseyleri 

düzenlemesinin üzerinden bugün itibariyle, tam on beş yıl geçmiştir. Fakat, kent 

konseylerinin serüveni çok daha eskiye dayanmaktadır. Biliyorsunuz ki bu yolculukta 

önemli kilometre taşlarından biri, 1992 Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesi’dir. 

Türkiye de bu zirvenin katılımcıları arasında yer almaktaydı. Daha sonra ise 1996 

yılında Habitat İnsan Yerleşmeleri Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu zirvelerin 

çıktılarından biri de hepimizin çok yakından bildiği, Yerel Gündem-21 süreçleriydi. 

Kent Konseyleri Yönetmeliği’nde 76. maddenin gerekçesinde de bu süreçten 

bahsedilmektedir. Yerel Gündem-21 süreciyle birlikte, Türkiye’de çeşitli isimlerle 

katılım mekanizmaları oluşturulmaya başlanmıştır. Kent meclisleri, kent 

parlamentoları, kent kurultayları gibi çeşitli isimler adı altında bu yapılar 

oluşturulmuştur. Ama bu yapıların hepsinin de ortak faydası ve fonksiyonu, 

 
16 Bu söyleşi, 28 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşti. 
17 Bu söyleşi, diğer görüşmelerin aksine, üç görüşmeciyle yapıldığı için bu şekilde bırakılması uygun 
görülmüştür. Kişiler ve kurumsal söylemin daha iyi anlaşılması, buradaki temel hassasiyettir.  
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kentlilerin yerel yönetimlerin katılım süreçlerine ve mekanizmalarına katılımına 

aracılık etmek idi. Elbette, Yerel Gündem-21 Programı, Türkiye’de başladığı 1997 

yılından 2005 yılına kadar, çok başarılı bir şekilde uygulanan bir program olmuştur. 

Programın sonlanmasına yakın, Türkiye’nin gündeminde bir başka tartışma vardı; o 

da Türkiye’de bir kamu yönetimi reformu yapılması tartışması ve bu kamu yönetimi 

reformunun bir parçası olarak da yerel yönetim reformuydu. 2005 yılında, Türkiye 

köklü bir yerel yönetim reformu hayata geçirdi. Bu çerçevede, başta Belediye 

Kanunu, İl Özel İdareleri Kanunu, Mahalli Yönetim İdareleri Kanunu, Büyükşehir 

Belediye Kanunu olmak üzere, köklü değişiklikler yapıldı. 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 76. maddesinde, bu süreçte, Yerel Gündem-21 Programı kentleri, farklı 

isimlerle oluşmuş da olsa bu süreçte yer alan katılımcı mekanizmaların temsilcileri 

olarak, kent konseylerinin ya da bu yapıların tek bir kent konseyi ismiyle mevzuatta 

yer alması için epey mücadele ettik. O dönem, hükümetin yaptığı mevzuat 

düzenlemesinde, kent konseylerine 76. maddede yer verdi. 76. maddeye baktığımızda 

şunu görüyoruz; aslında, yerel düzeyde katılım mekanizması, danışma formu olarak 

kent konseyleri planlanmış ve Belediye Kanunu’nda konuşlandırıldığı için de kent 

konseyleri aslında, belediyenin bir danışma mekanizması olarak yapılandırılmıştır. Bir 

nevi belediye karar organı olan belediye meclisinin yanında, bir de danışma organı 

niteliği taşıyan kent konseyi kurgulanmıştır. Burada, birinci belirtmemiz gereken 

husus şudur; Yerel Gündem-21 sürecinde iken, katılımcı mekanizmalar arasında 

iletişim ve iş birliğini sağlamak üzere bir ulusal koordinasyon mekanizması söz 

konusuydu. Ama bu durum mevcut iken şehirlerin sayısı da yaklaşık olarak altmış 

civarıydı. Bu düzenlemenin yapıldığı dönemde ise Türkiye’nin belediye sayısı 

yaklaşık 2.950 idi. Mevzuatta da bütün belediye bölgelerinde, kent konseylerinin 

kurulması bir zorunluluk olarak görülüyordu. Bu dönemde, hızlı bir şekilde kent 

konseyleri kurulmaya başlandı. İşte o zaman insanlar bizi aramaya başladılar: “Kent 

konseyi kuracağız, nasıl yapmamız lazım?”; “ilk genel kurulumuzu ne zaman 

yapacağız?”, “ne tip kararlar almamız lazım?” ve “kent konseyi ne işe yarar?” gibi 

sorular sıklıkla karşılaştığımız sorulardı. Biz bu sorulara ortak bir merkezden cevap 

üretebilmek adına, 2010 yılında, Bursa’da Birinci Türkiye Kent Konseyleri 

Buluşması’nı, Bursa Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Bu toplantıda, 

Türkiye Kent Konseyleri arasında bir iletişim ve iş birliği ağının kurulmasının yararlı 

olacağı değerlendirildi.  Söz konusu ağı oluşturmak adına da on dört kent 
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temsilcisinden oluşan bir teknik komite oluşturuldu. İşte bu komite, bugün Türkiye 

Kent Konseyleri Birliği’nin çatısını ve omurgasını oluşturan oluşumdu. Bugün 

Türkiye Kent Konseyleri Birliği, ülkemizin dört bir yanına yayılmış kent 

konseylerinin sesi olmaya, lobicilik anlamında destek olmaya ve mevzuata ilişkin 

eksikliklerin, problemlerin giderilmesi için çalışmaya gayret etmektedir. Bu süreçte, 

birtakım kırılma noktaları hakkında birkaç şey söylemek gerekirse, kent konseylerinin 

gönüllü mekanizmaya sahip olması söylenebilir. Bu duruma baktığımızda, şu ortak 

kanaati ifade edebiliriz; şehirlerin demokratik kültürünün ve sivil toplum geleneğinin 

görece daha yerleşmiş ve daha kökleşmiş olduğu şehirlerde kent konseylerinin daha 

başarılı bir performans ortaya koyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, sivil toplum 

geleneği güçlü olmayan şehirlerde, kent konseylerinin görece daha düşük 

performansta kaldığını görüyoruz. Elbette, Belediye Kanunu’nda, 76. Maddede, kent 

konseyleri ile alakalı birtakım hükümler var. Bu hükümlerden bir tanesi de şuydu: 

Belediyelerin, kent konseylerini ayni ve nakdi olarak desteklemesi zorunluluğudur.  

Ama, kent konseyi kurulmadığında ya da ilgili belediye kent konseyini nakdi ve ayni 

olarak ve personel yönünden desteklemediğinde, ne olacağı sorusu açıktadır. Birçok 

kent konseyi de belediyesinden mevzuatta belirtilen desteği göremedi. Çünkü, birçok 

belediye başkanımız belediye meclislerine dayanarak bu durumu önemsememişti. 

Ayrıca, ilk zamanlarda, bunun muadili gibi ama daha geniş katılımlı bir meclise çok 

da gerek olmadığı algısı üzerinden kent konseylerine biraz mesafeli yaklaşıldı. 

Aslında, “Kent Konseyleri Birliği ne yaptı?” diye soracak olursanız, büyük ölçüde bu 

ön yargıyı değiştirmek için çaba sarf ettiğimizi söyleyebilirim. Bu duruma ek olarak, 

kent konseyleri ile ilgili yönetmelikte kent konseylerine birkaç önemli fonksiyon 

tanımlanmıştır. Bunlar; katılım, sürdürülebilirlik, hemşehri hukukunun 

yaygınlaştırılması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve hesap verme-hesap sorma gibi 

fonksiyonlardır. Ama, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, çevre bilincinin 

geliştirilmesi ve kentte dayanışma ortamlarının oluşturulması gibi konularda kent 

konseyleri son derece başarılı işler yapmıştır. Ayrıca, biliyorsunuz ki mevzuatta kent 

konseylerinin görüş ve önerilerinin belediye meclislerine aktarılacağı ifade 

edilmektedir. Bu noktada da birçok kent konseyi, kendi şehrinin gündemini belirleyip 

belediye meclisinde tartışılmasını sağlayarak, söz konusu konuları gündeme taşımayı 

başardı. Çıktı olarak, bunlarla ilgili önemli ve fark yaratan raporlar üretildi. Bu 

anlamda, katılımcı bir biçimde şehrin temel eğilimlerini, yönelimlerini, eğilimlerini 
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etkilemeyi başardı. Maalesef ki, bir tarafta böyle çalışmalar gerçekleştirilirken, diğer 

taraftan da ciddi bir üretkenlik içinde olmayan kent konseyleri de oldu. Bu nedenle, 

çok uzun bir süre, kent konseylerinin tüzel kişiliğiyle ilgili meseleler tartışıldı. Bu 

konu, bizim de kendi aramızda sıkça yaptığımız tartışmalardan biriydi. Bütün bu süreç 

içerisinde, kent konseyleri artarak varlıklarını devam ettirdiler ve bugüne kadar 

geldiler. Bir diğer husus da kent konseylerinin kendi aralarında yerel, bölgesel, ulusal 

düzeyde birtakım iş birlikleri geliştirilmesiydi. Bugün, Türkiye’nin farklı yerlerinde 

bölgesel kent konseyleri birlikleri bulunmaktadır. Bütün bu süreci göz önüne 

aldığımızda Türkiye’nin kent konseyleri deneyiminin sağlıklı olduğunu düşünüyorum.  

Melis Türker: Çok teşekkürler Hasan Bey. Kent konseyleri sürecini çok güzel 

özetlediniz. Aslında bütün sorularımıza ufak girişler yapmış oldunuz. Bir sonraki 

sorumu da hem size hem de Mürsel Bey’e yöneltmek istiyorum. Az önce sizin de 

değindiğiniz kent konseylerinin her belediyede kurulmasını zorunlu hâle getiren Kent 

Konseyleri Yönetmeliği 5. maddesini biliyoruz. Bu zorunluluğun getirdiği bir tecrübe 

birikimi de söz konusudur. Bu tecrübelerin paylaşımı noktasında, Türkiye Kent 

Konseyi Birliği’nin çalışmaları oldukça başarılıdır. Bu başarıyı nasıl sağladınız? Bu 

konuda bizim gibi uluslararası kuruluşlara düşen roller nelerdir? 

Mürsel Sabancı: Teşekkür ederim Melis Hanım. Hasan Bey’e de teşekkür ederim. 

Hasan Bey, Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin kurucu üyelerindendir. Ben, UCLG-

MEWA ailesine ve elbette Mehmet Duman Bey’e teşekkür ederek sürece başlamak 

isterim. Her zamanki gibi, UCLG-MEWA ailesi kent konseylerine ev sahipliği 

yapmaya devam ediyor. Bizler, bu süreçteki desteğinizi hep hissettik. Bir teşekkürü de 

kent konseyleri çatısı altında yer alıp kentleri için çalışan kent gönüllülerine teşekkür 

etmek istiyorum. Aslında, Birlik dönem başkanlığını yapıyorum ama Hasan Bey de 

Nuray Hanım da bizden daha kıdemlidir. Kent gönüllülerinin o gönüllü duruşu, 

aslında kent konseylerine başarıyı getiren ve farkı yaratan temel dinamiktir. 

Yönetişim ve katılım kavramına anlam katacak şekilde, bir gönüllü ve uzlaşma 

çerçevesinde bir duruş söz konusudur. Kent konseylerinin, ülke geneline bakıldığında 

başarılı olduğu görülmektedir. Bu durum, biraz da yerel yöneticilerin bakışına bağlı 

olarak gerçekleşmektedir. Biz, bu noktada uluslararası kuruluşlardan, ulusal 

kuruluşlardan bu yönde destek ve katkı bekleyebiliriz. Türkiye Belediyeler 

Birliği’nden, UCLG-MEWA’dan ya da diğer kuruluşlardan yerel yöneticiler; katılım, 
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yönetişim ve kent gönüllüsü kavramlarına biraz daha yakındır. Sadece, zannediyorum 

ki kent konseyi süreçlerinin çok iyi anlatılmasına ve danışmaya devam etmemiz 

gerekiyor. Belediye meclisleri de kent konseyleri süreçlerinde gelen kararları çok iyi 

bir şekilde çalışıyorlar. Daha sonra, komisyonlarında çalışıp mecliste karar sürecine 

de taşıyorlar. Mesela, sabah komisyonda görüştük, şu an Balıkesir Büyükşehir 

Belediye Meclisi’nde, konseyden aktarılmış iki tane gündem yer almaktadır. Bununla 

alâkalı Türkiye’nin pek çok yerinden çok güzel örnekler paylaşabiliriz.   

Nuray Akçasoy: Kentin hem yönetilmesi hem de kentteki bütün kaynakların ortak ve 

adil bir biçimde dağıtılarak kadın, çocuk ve engelli bireylere ulaştırılması noktasında, 

kent konseylerinin yerelde hayati bir önemi bulunmaktadır. Bu noktada, kent 

konseyleri en azından önemli durumları ve raporları belediye meclislerine taşıma 

imkânına sahiptir. Tüm dertleri kentler ve kentlileşme pratiği olan ve gönüllü 

çalışanlardan oluşan bu yapı, bu toplumsallık içinde pozitif değer üretmeyi, bu 

üretime destek olmayı görev olarak bilmektedir. Bizim yerel mücadelemizin temel 

yapı taşı olan birlik bilincinin tüm Türkiye’deki katılımcılara ve tüm Türkiye’deki 

kent konseylerine örnek olması önem teşkil etmektedir. Yerelde herkesin 

deneyimlediği sıkıntıların ve ihtiyaçların aslında bir araya gelerek, takibinin önemli 

olduğu da yine Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin yaptığı bölgesel toplantılarda 

ortaya çıkmaktadır. Toplantılarda, deneyimlerin nasıl elde edildiğine ve yereldeki 

deneyim formuna dair çıkarımlara yer verilmektedir. Böylelikle, bölgesel 

toplantılarda deneyim aktarımı gerçekleştirilmektedir. Katılım mekanizmasının 

derinlemesine kanalize edildiği bu toplantılarda, yönetişim noktasında büyük 

kazanımlar sağlamaktadır. 

Melis Türker: İlk olarak 1930 yılı Belediye Kanunu ile hayatımıza girmiş olan 

Hemşehri Hukuku kavramının, kent konseyleri ve sivil toplum için ne kadar önemli 

olduğunu belirtmek isterim. Sonrasında, 2005 yılında 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 

bu kavramın Hemşehri Hukuku’na dönüştüğünü ve tanımın genişletildiğini 

görüyoruz. Fakat, aslında çok önemli olan bu kavramın oy verme ve yardım 

bağlamına indirgendiği kanaatindeyim. Yönetişim ve katılımcılık için büyük bir önem 

teşkil eden bu kavramı nasıl yorumluyorsunuz? Türkiye Kent Konseyleri Birliği 

olarak bu alanda neler yapmaktasınız? Bunu Covid-19 süreci özelinde nasıl 

yorumlarsınız? 
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Hasan Soygüzel: 1930 yılı Belediye Kanunu ile hayatımıza girmiş olan Hemşehri 

Hukuku kavramının, Kent Konseyleri ve sivil toplum için ne kadar önemli olduğunu 

belirtilmelidir. Ayrıca, çok önemli olan bu kavramın oy verme ve yardım bağlamına 

indirgenmesi söz konusudur. Belediye Kanunu’nun 13. maddesinde Hemşehri 

Hukuku altında bir tanım bulunmaktadır. Bu tanıma göre, “herkes yaşadığı yerin 

hemşehrisidir”. Bu da aslında hemşehri hukukunun kapsamı altına girmenin tek bir 

şartı olduğunu göstermektedir; bu şart, o beldede yaşamaktır. Eğer bir yerde 

yaşıyorsanız, yaşadığınız yerle ilgili zihninizde mutlaka bir şeyler vardır. Söz konusu 

beldede yaşayan insanlara, kanun birtakım haklar yüklemektedir. Bu haklar, yaşadığı 

beldenin yönetiminin kararlarına katılma, faaliyetlerinden haberdar olma ve 

yardımlardan yararlanma gibi koşulları kapsamaktadır. Açıkçası, ben Türkiye’de 

hemşehri hukukunun gün geçtikçe önem kazanan bir kavram olduğunu düşünüyorum. 

Özellikle, yeni Büyükşehir Yasası ile neredeyse Türkiye’nin %90’lık kısmı şehirlerde 

yaşamaktadır. Şehirde yaşayan insanların şehirli olma serüveninin en önemli mihenk 

taşı, hemşehri hukukudur. Burada da iki önemli husus görülmektedir: Bir tanesi, 

birtakım haklara sahip olan hemşehrilerin farkındalık seviyesi ve haklarını kullanma 

biçimleridir. İkincisi ise bu hakların muhatabı olan yerel yönetimlerin, hemşehrilerin 

hemşehri durumlarından kaynaklanan haklarını önemseme derecesidir. Burada bence 

ikili bir ilişki söz konusudur. Söz konusu şehrin yönetiminin yaptığı iş ve işlemleri 

merak etmeyen ve irdelemeyen bir bireyin de ne denli kentli olduğuna değinmek 

gerekir. Elbette, hemşehri hukukundan gelen haklara kentlilerin sahip çıkmaları da 

çok kolay bir süreç değildir. Dolayısıyla, birtakım mekanizmalara ihtiyaç 

bulunmaktadır. Kent konseyi de işte bu mekanizmaların en etkililerinden bir tanesidir. 

Türkiye’de tüm kent konseyleri, hemşehri hukuku bağlamında hakların kökleşmesi, 

gelişmesi ve insanların zihninde bir karşılık bulması her geçen gün güçlenmektedir. 

Bu durumun devamında ise bir başka kavram daha gündeme gelmektedir: Kentlere 

karşı işlenen suçlar. Yani, eğer bizim birtakım haklarımız varsa, bu hakların 

çiğnenmesi de hiç şüphesiz suç olması gerekir. Her ne kadar bizim kanunumuzda 

kente karşı işlenen suçlar bakımından bir suç tanımı olmasa da en azından demokratik 

ve sosyolojik kültür ile insanların kente karşı işlediği suçlar bakımından, daha fazla 

önemsediklerini ve her geçen gün artan bir bilinç olduğunu görüyorum. Dolayısıyla 

bu noktada, kent bilinci ve kentli birey olma bilincinin de gelişmesi söz konusudur. 

Kentlilik bilinci, kent aidiyet duygusu gelişmiş olan toplumlarda hem kişiler arası 
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ilişkilerin hem sosyal ilişkilerin hem de kurumlar arası ilişkilerin daha güçlü olduğunu 

görmekteyiz.  

Mürsel Sabancı: Hemşehrilik hukukundan kavramı alıp kentlilik bilinci, kent aidiyet 

duygusuna kavramı getirmek istiyorum. Kentlilik bilinci, kent aidiyet duygusu 

gelişmiş olan toplumlarda, ilişkilerin hem kişiler arası ilişkilerin hem sosyal ilişkilerin 

hem de kurumlar arası ilişkilerin daha güçlü olduğunu görüyoruz. Pandemi ile alâkalı 

olarak, 14 Mart’tan itibaren bu süreci yaşadık. Bu süreçte, kent konseyi olan şehirlerin 

daha dirençli şehirler olduğunu gözlemledik. Birlik yönetimi olarak, Türkiye’deki 

bütün kent konseyleri ile bütün sosyal ağlar üzerinden düzenli toplantılar 

yaptığımızda, deneyim paylaşımlarında, proje paylaşımlarında gördük ki kent 

konseylerinde aktif yer alan ve kent konseylerini yapılandırmış şehirler, Sosyal Vefa 

Destek gruplarıyla, pandemi kurullarıyla ya da kendi çevresinde toplanan STK ve 

şehir gönüllüleriyle hem dayanışmaya çalıştılar hem de bilgilendirme ve yönlendirme 

süreçlerini daha dinamik tuttular. Gönüllü beslenme ve dayanışma süreci, aslında, 

kentlerin bu süreçteki işini baya baya kolaylaştırdı. Ardahan’dan Elazığ’a, 

Kocaeli’den Esenyurt’a, Ankara’dan Eskişehir’e çok sayıda şehirde çok güçlü 

projelerle pek çok vatandaşımızın hem hayatı kolaylaştı hem yaşadığı sıkıntılar 

azaltıldı. Pandemi sürecinde, Birlik yönetimi olarak, mart ayından itibaren hem 

yerelde geliştirdiğimiz projeleri sürekli paylaşma fırsatı bulduk hem de sorunları 

tanımlayıp aldığımız çözüm önerileriyle şehirlerimize taşımaya çalıştık. Kurumlar 

arası ilişkileri de şekillendirmeye çalıştık. Kaymakamlıklar ve valiliklerle hem resmi 

yazışma yollarıyla hem de iletişim araçlarını kullanarak birçok mekanizmanın 

içerisinde gönüllü duruşla yer almanın çabası içerisinde olduk. Bu durum; meclis, 

çalışma grupları, yönetim ya da danışma kurullarını oluşturmuş olan kent 

konseylerinin şehirlerine hem güç kattığını hem de bu tür kriz durumlarna dirençli 

olduklarını somut bir şekilde gösterdi.  

Nuray Akçasoy: bu dönemde, bizim gibi örgütlü olan sivil toplum kuruluşları, 

aslında, Türkiye’nin her yerine de yayıldıkları için birbirlerinden haberdar olma 

imkânı buldular. Özellikle de pandemi döneminde, kooperatifçiliğin ne kadar önemli 

olduğunu gözlemlediğimiz için kooperatifçilik vasıtasıyla doğru ve temiz gıdaya 

ulaşmada, insanların güvenilir olan üretim kanallarını öğrenme ihtiyacı da doğdu. Biz 

hiç beklemediğimiz bir şekilde, Türkiye’nin her alanına yayılan için ciddi bir ağ 
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oluşturduk. Bu süreçte görülen ihtiyaçlara, kent konseyleri de dâhil oldu ve bu ağdan 

bir zincir grubu oluştu. Ardahan’dan Batı’ya kadar çeşitli vesilelerle Balıkesir ve 

çevresinden Doğu’ya giden bir zincir oluştu. İnsanlar doğru ve güvenilir gıdaya bizler 

sayesinde ulaşmış oldu. Bu durum, pandeminin kırıcı etkisinin yarattığı olumlu 

çıktılar arasında en önemli olanıdır. Deneyimlediğimiz pandemi sürecinin bilgisini 

geliştirerek, önümüzdeki günlerde -hiç arzu etmeyiz ama- paylaşacağız; çünkü, yeni 

bir salgın durumunda, örgütümüz böylece daha hızlı hareket etme becerisine sahip 

olacaktır. Konseyler, hemşehri hukuku konusunda ortak yaşamdan oluşan bilincin 

geliştirilmesinde önemli bir görev üstlenmektedir. Aslına bakıldığında, insanlar tek bir 

alanda sabit olarak hayatlarını idame ettiren canlılar değildir. Yani, bazı yerlerden 

gelme ihtimali yüksektir. Hemşehrilik dernekleriyle, aslında kendilerini ait 

hissettikleri, aidiyet bağı kurmak istedikleri yerle ilişki kurarlar. Bu bir araya gelme, 

yaşanılan kentin vatandaşı olmalarına imkân verir.  

Melis Türker: Çok teşekkürler, üçünüzün de ayrı ayrı çok güzel katkıları oldu. 

Aslında sizlerin azıcık değindiğiniz konu üzerine sorumu yöneltmek istiyorum. Kent 

Konseylerinin varlığı özellikle Covid-19 sürecinde daha da anlam kazandı. Toplumun 

kırılgan ve dezavantajlı gruplarıyla bu süreçte nasıl bir iletişim kuruldu? Kent 

konseyleri ve birlik bu süreçte nasıl bir rol üstlendi? 

Mürsel Sabancı: Aslında bir proje özelinde bunu anlatmakta fayda var. Özellikle, 

engellilerle ve özel topluluklarla ilgili yaklaşım modelleri üzerinde danışmanlık 

boyutunda, önemli bir süreci başlattık. Kent konseylerinin yapısı içerisinde, farklı alan 

uzmanlıklarına sahip üyelerimiz ve gönüllülerimizle zaman zaman sosyal mesafeye ve 

sağlık kurallarına dikkat ederek gerekli destek çalışmasını geliştirdik. Bu süreçte, 

Kent Konseyleri Birliği’nin yürüttüğü engellilere yönelik önemli projeler devam 

etmektedir.  

Nuray Akçasoy: Artık, biliyorsunuz ki engelli kavramının alt açılımları, yıllar 

içerisinde çok farklılaştı. Bu, hem çok mutluluk verici bir durumdur hem de olması 

gerekendir. Fakat, her ilimizde, bunun bu denli geliştiğini söyleme imkânımız 

bulunmamaktadır. Bunun için de var olan eksikliğe önem vererek, Türkiye Kent 

Konseyleri Birliği olarak, proje geliştirmeye ve özellikle, engelli hakları konusunda 

çalışmalar yapmaya hâlihazırda devam ediyoruz. Bunun bir çıktısı olarak, Burdur 

ilimizde böyle bir proje geliştirildi. Bu proje, aslında Türkiye’ye de örnek teşkil etti.  
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Kentim için ve Kendim için Hakkımı İstiyorum! adıyla, bir buçuk yıl periyodunda, 

Burdur’a gidip gelerek hem STK’ları hem de kamu yöneticilerini, yerel yöneticilerini 

ve üniversiteleri örgütleyerek, bu konuda çatışan insanları bir masa etrafında 

buluşturduk. Şimdi, Burdur’da eminim ki yerel yönetimler de kamu yetkilileri de sivil 

toplum organizasyonları da kendi içinde farklı çalışmalar yapıyordur. Türkiye Kent 

Konseyleri Birliği üyeleri, eski Çanakkale Birliği Başkanları, Engelli Danışmanı 

Hasan Kaya, Gülay Aktaşçı ve Burdur Kent Konseyi Başkanı’nın dâhil olduğu süreci, 

Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile birlikte insan hakları için hakların 

kullanılabilmesi amacıyla gerçekleştirdiler. Engellilerin yasal hakları, sağlık hakları, 

sosyal güvenlik hakları, eğitime erişilebilirlik konusunda da tüm bu gruplarla bir 

araya gelerek, haklarla ilgili eğitimler verildi. Akabinde, toplumdaki engelli bireyler 

için çalışan kurum, kuruluş, yerel yönetim ve iç yapılanmalarındaki iletişim 

eksikliğini giderebilmek ve önyargının ortadan kaldırılabilmesi için kentte toplantılar 

gerçekleştirildi. Çıktı olarak, kentteki engelli veya engelsiz bireyleri de kapsayacak 

şekilde, bir Engelli Birimi oluşturuldu. Bu şekilde, farklı engellilik türleri olan kadın, 

erkek ve çocuk bireyler bir araya geldi. Bu çatı altında, engelliliklerini tartışarak 

haklarını öğrenmeye başladılar. Çünkü, Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin bölgesel 

yaptığı toplantılarda, bu durum örnek proje olarak sunulmaktadır. Bu örnek projeler, 

diğer belediyelere ve kent konseylerine aktarılmaktadır. 

Tolga Öztürk: Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin yönetim yapısından da 

bahsetmek gerekiyor sanırım. Bu yapıya dâhil olmak isteyen kent konseyleri olabilir.  

Mürsel Sabancı: Türkiye Kent Konseyleri Birliği bünyesinde, güçlü bir iş birliği ve 

danışma ağı bulunmaktadır. Yönetim organı olarak, bir yönetim kurulumuz ve genel 

kurulumuz yer almaktadır. Danışma kurulumuz, etik kurulumuz, hukuk 

danışmanlarımız ve basın danışmanlarımızdan oluşan bir yapı vardır. Ana tüzüğe 

göre, yönetim kurulu üç yıllığına belirlenmektedir. Yönetim kurulunun içinde de 

dönemlik olacak şekilde her yıl bir dönem başkanı belirlenmektedir. Dönem Başkanı, 

bir yıl boyunca koordinasyon görevini üstlenir; bir yıl sonrasında da başka bir 

arkadaşa dönem başkanlığını devreder. Kişiler, resmi sitemiz üzerinden kent 

konseylerimiz için üyelik başvurusunda bulunmaktadır. Genel kurul ve yönetim 

kurulu kararlarımızla da süreci işletiyoruz. Üyelik sürecinde, kent konseyleri 

başkanlarımız ve genel sekreterlerimiz başvuru sürecini sağlıklı bir şekilde 
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yürütmektedir. Ayrıca, bugüne kadar kent konseyleri birçok atölye çalışmasına da 

imza attı. Pek çok yarışmaya, bölge çalıştaylarına, bölge toplantılarına, kongreye 

katılım sağladı. Bir diğer yoğun çalıştığı konulardan biri de Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerinin Yerelleşmesi’dir. SKA’ların Yerelleştirilmesi’ni önemle takip ediyoruz 

ve çalışmalarımızı bu amaçla ilerletiyoruz. Kurum olarak, bu çalışma sürecini kent 

konseyleri vasıtasıyla yönetiyoruz ve yerele taşıyoruz. Hemen hemen kurumumuzun 

üyesi olan her kent konseyi, bu başlıklar bağlamında şehirlerinin önceliklerini de 

dikkate alarak önemli bir süreç izledi. Ayrıca, pandemi sürecinde de bu durumun 

mekânsal ve kentsel yansımalarını çok net bir biçimde gördük. Aslında, kent 

konseyleri özgün yapıları içerisinde, kentlere dair çok kıymetli değerler ve bu 

değerlerin bilgisini üretmektedir. Bu noktada, gerçekleştirilen işlerin samimiyetle ve 

hassasiyetle gerçekleştirildiği de vurgulanması gereken bir diğer unsurdur. Söz 

konusu özgün yapıya da çok fazla müdahale etmeden, kent konseyleri kentin gerçek 

ihtiyaçları ve doğal yapıları içerisinde filizlenmekte ve gelişmektedir. Yapıyı dışsal 

bir etkiyle değiştirmeden, olabildiği kadar doğallığını koruyarak, kurum üzerinden 

akademik, teknik ya da hukuki destek sunmaktayız ve bu sürecin daha fazla 

gelişeceğini umut ediyoruz.   

Hasan Soygüzel: Pandemi sürecinde, valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde Vefa 

Sosyal Destek grupları oluşturuldu. Aynı zamanda, kişisel olarak da destek verdim ve 

Yalova İl Genel Meclisi Başkanı olarak, işin kamusal tarafında da etkin bir biçimde 

yer aldım. Dolayısıyla, bu süreçte birtakım gözlemlerim oldu. Bu gözlemlerden en 

önem verdiğim durum, Vefa Sosyal Destek Grupları’nın topluma ulaşması sürecinde, 

sivil toplum kuruluşlarının destek sağlaması olmuştur. Çünkü, kent konseyi de bu 

duruma benzer olarak, bir nevi toplumla kamu arasında bir köprü vazifesi 

görmektedir. Bu pandemi sürecinde, kent konseyi bünyesindeki sivil toplum 

kuruluşları, hayatın ve kent yaşamının içerisinde her türlü zorluğa karşı etkinliğini 

sürdürmüşlerdir. Bu durumun bir çıktısı olarak, kamuda birtakım süreçleri harekete 

geçirdiler.  Biz de bu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, birçok ihtiyaç sahibinin 

gereksinimlerinden ve taleplerinden haberdar olduk. Mesela, Yalova’da pandemi 

sürecinde yaklaşık dört buçuk ton kedi ve köpek maması dağıttık. Bu işi yaparken, 

kent konseyinde de çok aktif rol alan gönüllülerimizin çabaları, girişimleri ve talepleri 

son derece belirleyici oldu. Bu nedenle gönüllülük anlamında, kent konseylerinin yeni 

süreçte bir başlık açarak gönüllülüğün toplumda nasıl yaygınlaştırılabileceği, 
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toplumda insanların gönüllü olarak kamu hizmetlerine katılmalarına ilişkin birtakım 

yeni mekanizmalar nasıl kurulabileceğine dair çalışmaları sürmektedir 

Melis Türker: Katılımcılık kültürünün de ne kadar önemli olduğuna değinmiş 

oldunuz. Bu önemli bilgileri bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.  
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UCLG-MEWA BAŞKANI MOHAMAD SAADIE18 

 

Tüm insanlık olarak, Covid-19 pandemisi sebebiyle, çok büyük zorluklarla 

karşı karşıyayız. Dünyayı olumsuz bir şekilde etkileyen Covid-19 yüzünden, maalesef 

çok sayıda vefatlar gerçekleşmiş, milyonlarca insana bu virüs bulaşmış, birçok işyeri 

kapanmış ve bundan dolayı işsizlik oranı artmıştır. Büyük bir şok yaratarak hayat 

düzenini tamamen değiştiren bu pandemi sebebiyle, insanlar evden çalışmakta ve 

öğrenciler de eğitimlerine online olarak devam etmektedir. Bu musibetler, büyük ve 

küçük çaplı ülkeleri, yerel, bölgesel ve uluslararası ekonomi politikalarını 

değiştirmiştir. Tüm dünyada, korku ve istikrarsızlık oluşturmuştur. Bu süreçte, UCLG 

ve bölge teşkilatları olarak, kayıpları azaltmak için değerlendirmeler 

gerçekleştirmekteyiz. Herkesin bildiği gibi, teşkilatımız Birleşmiş Milletler’in işleyiş 

şekliyle faaliyet göstermektedir. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri’ni esas alarak çalışmaktayız. Teşkilat olarak, küresel ve tarihi bir dönüm 

noktası oluşturan Covid-19 pandemisi ile yüzleşmek zorunda kaldık. Bu durumu 

iyileştirmek amacıyla, çalışmalarımızda üyelerimiz arasında etkileşimi ve katılımı 

hızlandırmak amacıyla yeni bir ivme kazandırdık. Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri’ne ulaşmak için tüm paydaşlar arasındaki çalışmayı ve dayanışmayı daha 

yoğun bir forma kavuşturduk. Bu süreç, iş dengesini ve önceden oluşturulmuş 

politikaları restore etmekle birlikte, bu tür bir dengenin insanları refaha erdirmesi ve 

her çeşitten farklılıkları gidermesini gerekmektedir. Kurumumuz da nu hassasiyetle, 

çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 

Covid-19, ilk olarak Lübnan’da21 Şubat tarihinde görülmüştür. Tüm dünyanın 

da bildiği gibi, Covid-19 pandemisi ile birlikte, ülkede zaten ekonomik kriz ivme 

kazanmakta, mülteci sorunu ve protestolar devam etmektedir. İlk vakanın 

görülmesinden bu yana, sokaklar, piyasalar ve tüm insanlar devasa derecede 

etkilenmiş ve yaygın bir korku iklimi oluşmuştur. Bu ülke, şu süreçte etkilendiği 

kadar geçmişte yaşadığı en büyük savaşlardan bile etkilenmemiştir. 1982’de, İsrail’in 

Lübnan’ı işgalinde bile, işlerin, günlük alışkanlıkların ve kamusal hayatın tamamen 

durulduğu görülmemiştir. Lübnan’da vaka sayısı, şu ana kadar 1.770’i geçmiş olup,34 

kişi vefat etmiştir. Ekonomik, sosyal ve finansal kriz sebebiyle, işsizlik ve yoksulluk 

 
18 Bu söyleşi, 1 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
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oranı da artmıştır. Lübnan Hükümeti, Covid-19 ile ilgili anlık gelişmeleri takip etmek 

için Yüksek Savunma Konseyi Toplantıları’nın devam edeceğini açıklamıştır. 

Belediyeler, Bakanlar Kurulu ve İçişleri Bakanlığı’nın almış olduğu kararlar, 

yayınlanan genelgeler ve kurallar çerçevesinde, valilikler ve kaymakamlıklar ile 

koordineli bir şekilde, çalışmalar devam etmektedir. Verdiğimiz bu sağlık savaşı, 

ulusal bir mücadeleden daha fazlasıdır; dünyamızın savaşıdır. 11 Mart’ta Nevşehir’de 

katılmış olduğumuz toplantıdan bahsetmek istiyorum; hemen 4 gün sonra, yani 15 

Mart’ta Covid-19 süreci nedeniyle, Lübnan’da her şey durduruldu. Bu süreçte, çok 

sayıda seminer ve toplantı, dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı. 

Böylece, salgınla mücadele sürecinde son gelişmelere ilişkin haber ve tecrübe 

paylaşımı sağlandı. Özellikle Gaziantep, Nevşehir, İzmir, Karesi, İstanbul ve Adana 

gibi belediyeler acil müdahalelerde bulundular. Buna ek olarak, MEWA bölgesindeki 

belediyeler, Ürdün’deki belediyeler, özellikle de Amman Büyükşehir Belediyesi ve 

Tahran Belediyesi, tüm sokaklarda ve bölgelerde dezenfeksiyon işlemlerini 

gerçekleştirdiler. Böylece, pandeminin kontrol altına alınmasını sağladılar. UCLG-

MEWA’ya üye olan belediyelerin deneyimlerini birbirlerine aktarabilmeleri ve bu 

deneyimlerden faydalanılmasını amaçlayan platformu oluşturduk. Bununla birlikte, 

MEWA bölgesinde bulunan üyelerimizle ve üye olamayanlar ile doğrudan iletişim 

kurduk ve böylece, danışmanlık rolünü üstlendik.  

Bu süreçte, 15 Mart 2020 tarihinde Lübnan Başbakanı seferberlik ilan etmiştir. 

Lübnan Hükümeti tarafından, salgını önlemek amacıyla alınan bazı kararlar ve 

önlemler çerçevesinde, Lübnan’ın, tüm insanlığın ve Lübnan vatandaşların korunması 

hedeflenmiştir. Okullar, havalimanları, eğlence yerleri, sinemalar, sokaklar, tiyatrolar 

ve kafeler gibi kalabalık alanlar kapatılmıştır. İlkin, biraz sert olsa da sonrasında daha 

esnek hâle getirilen, belirli saatlerde dışarıya çıkmayı içeren bir çıkma yasağı 

getirilmiştir. Çünkü, vaka sayıları bu süreçte zirveye ulaşmıştı. Tüm devlet ve özel 

hastanelerden acil durum planı hazırlanması talep edildi. Belediyeler olarak, 

bizlerdende bu kriz sürecinde neler yapabileceğimize dair plan talep edilmiştir. Bu 

deneyimden de görüldüğü gibi, salgın, belediyelerin rolünü ve önemini bir kez daha 

hatırlatmıştır. Tüm belediyeler ve belediye birlikleri, bulundukları bölgelerdeki vaka 

sayılarını düşürebilmek için aldıkları tedbirlerden ve bakanlık tarafından verilen 

kararlardan sorumlu tutulmuştur. Bizler de acil müdahale planı geliştirdik ve şükürler 

olsun ki ülkemizin bu süreci daha olumlu geçirmesi adına kıymetli bir çalışmaydı. Bu 
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istisnai durum için uzmanlar tarafından on dört komite oluşturulmuştu; bu 

komitelerde sivil toplumdan ve özellikle de genç kesimden dört yüz yirmi beş kişinin 

üzerinde gönüllü yer almaktadır. Örneğin; Çağrı Merkezi/Yardım Hattı Komitesi, 

Covid-19 ile ilgili konular hakkında yirmi dört saat boyunca hizmet vermektedir. 

Gönüllü birçok doktorun oluşturduğu komitede, Covid-19 belirtisi olan veya virüsü 

taşıyan kişilerin takibi yapılmaktadır. Acil Durum Yardım Komitesi’nde ise acil 

müdahale sağlanarak, İslam Tıp Derneği ve Lübnan Kızıl Haç ile iş birliği içerisinde 

şüpheli vakaların tedavi merkezlerine yönlendirilmesi yapılmaktadır. Hemşireler 

Komitesi, güvenlik güçleri ve Lübnan Ordusu ile birlikte bölgenin girişlerinde yer 

alan kontrol noktalarında, sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümlerini yapmakla 

görevlidir. Sağlık Komitesi; dezenfeksiyon çalışmalarından, kamusal alanların, 

yolların ve bölgeye dışarıdan gelen araçların dezenfeksiyon işlemlerinden sorumludur. 

Medya ve İletişim Komitesi ise farkındalık çalışmaları yürütmektedir. Burada sadece 

sesli veya görsel medya üzerinden değil; buna ek olarak, sokaklarda da evde kalma 

çağrısı için araçlar aracılığıyla bilgilendirmeler yapmaktadır. Veri ve İstatistik 

Komitesi; zarar gören veya ihtiyaç sahibi ailelere ilişkin verilerin toplanmasını, ilgili 

dernekler ile iş birliğinde yardımların ulaştırılmasını sağlamaktadır. Lojistik 

Hizmetler Komitesi; yirmi dört saat boyunca, özellikle karantina altına alınanlar, 

ihtiyaç sahipleri ve yaşlılara hizmet vermektedir. Kalite Kontrol Komitesi; işyerlerinin 

sosyal mesafe kuralına uyma kapsamında, kontrolünü sağlamakta ve ticari işyerlerinin 

sağlık prosedürlerine uyumunu kontrol etmektedir. Bulunduğumuz ekonomik durum 

sebebiyle, ayrıca satış fiyatlarının da kontrolünü yapmaktadırlar. Polis Desteği 

Komitesi de evlerinde veya tahsis edilmiş yerlerde, karantina altına alınanları kontrol 

etmekle görevlidirler. Belediyeler Arası Kontrol Komitesi ve Risk Komitesi; insanlara 

bilgiyi en hızlı şekilde ulaştırma hizmetini sağlamaktadır. Her komite, görev tanımı 

olan her bir görevi, en iyi şekilde yerine getirmiştir. Bölgemizi tehlikeden korumak 

için kurulan bu komiteler, özellikle insanlık için büyük özenle çalışmaktadır. Fakat, 

bildiğiniz üzere sürecin başlangıcında salgının tehlikeli olması sebebiyle, virüsü 

taşıyan hastalar kimliklerinin bilinmesinden çekinmekteydi. Bu duruma istinaden 

çalışmalar gerçekleştirildi; kriz durumlarıyla başa çıkma konusunda tecrübe kazanıldı. 

Bu da bizim ve Lübnan için gurur vericiydi. Diğer ülkeler sağlık ve ekonomi 

konusunda çöküşler yaşarken, burada yapılan çalışmalar salgının daha fazla 

yayılmamasını ve kayıpların yaşanmasını engelleme konusunda başarı göstermiştir. 
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Bahsedilen hizmetlere ek olarak, Belediyeler Birliği’mizin de desteğiyle, toplum 

sağlığını muhafaza etme amacıyla, yurt dışından gelen kişilerin takibi de sağlanmıştır. 

Ayrıca, üniversite öğrencilerine eğitimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamalarını 

sağlayabilmeleri için uygun sağlık koşullarında salonlar sağladık. Bunlara ek olarak, 

ihtiyacı sahibi olan ve uzaktan çalışan kişilere dizüstü bilgisayar desteğinde bulunduk. 

Bölgemizde, salgını önlemek için dayanışma içinde olduğumuzu ispat ettik. Böylece, 

çok şükür Dannieh Bölgesi’nde, minimum düzeyde kayıpla bu süreci atlatmaya 

çalıştık. 

Covid-19, yerel ekonomiyi daha önce benzeri görülmemiş şekilde etkiledi. Bu 

da bildiğiniz üzere MEWA bölgesinde bulunan marjinalleşme, eşitsizlik, ayrımcılık 

gibi sosyal problemlerin artmasına neden oldu. Böylece, Covid-19 salgınına karşı 

savunma hattı olarak görülen, yerel yönetimlerin yükünü devasa bir biçimde arttırdı. 

Yerel yönetimlerin gerçekleştirdikleri dikkat çekici çalışmalarda, sadece hükümetin 

belirlediği kararları uygulama ve yardım dağıtımı dışında, bölgedeki gönüllü 

girişimciler ve maddi durumu iyi olan vatandaşlarımızın da desteği olmuştur. Resmi 

yerlerin, okulların, lokantaların ve sosyal alanların kapatılması, ekonomik hareketliliği 

çok etkiledi. Belediyeler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları, bütçelerinin 

kısıtlı olmasına rağmen, özellikle yoksul veya marjinalleştirilmiş kesimlere destek 

verdiler . İnsanları güvende tutabilmek için elimizden geleni tüm gücümüzle 

gerçekleştirdik. Onlara evlerinde kalmaları için çağrılarda bulunduk.  

Geçirdiğimiz bu zorlu süreçte, bölgemiz olan Dannieh Bölgesi’nden 

bahsetmek istiyorum. Dannieh, Lübnan’ın kuzeyinde bulunan dağları, ormanları, 

vadileri ve su kaynakları ile bilinen bir bölgedir. Bu bölge, iki özelliği ile öne 

çıkmaktadır: Birinci özelliği, turistik bölge olmasıdır ki bildiğiniz üzere, şu süreçte en 

çok etkilenen alanlardan biri turizm sektörü oldu. İkinci özelliği ise tarım alanı 

olmasıdır. Tarım da olumsuz derecede etkilendi; çünkü, çiftçilere gübre, tohum gibi 

ihtiyaçların temini, Lübnan Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı sebebiyle 

sağlanamadı. Bu sebeple, ithalat ve ihracat imkânsız duruma geldi. Bunlara ek olarak, 

bölgede yaşayanların %50’sini geçen Suriyeli mülteci popülasyonu da etki 

etmektedir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız, mülteciler ile aile gibi bir mahallede 

yaşadılar. Onlara, mülteci gözüyle değil, bölgenin vatandaşı gözüyle bakıldı. Bazı 

mülteciler, uluslararası organizasyonların yardımlarından istifade ettiler; fakat, yerel 
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halk bu yardımlardan yaralanamadı. Bu durum da zaten pandemi nedeniyle ekonomik 

krizin olduğu bir süreçte, iki taraf arasında gerginliğe sebep oldu. Bizler de bu aradaki 

gerginliği, kardeşlik ve yükümlülük ruhuyla çözmeye çalıştık. 

Genel olarak mültecilerin durumuna bakıldığında, sadece Lübnan’da değil, 

tüm ülkelerde, gerginlik ve çekişme durumu yaratmaktadır. Çünkü, mültecilere olan 

bakış açısısın değişmesi gerekmektedir. Hepimiz insanız ve Allah bizi eşit bir şekilde 

yarattı. Mültecilerin durumuna özel olarak gerçekleştirilen bazı toplantılarda 

konuşulduğu üzere, zor konular üzerinde uzun çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

Dahası, Lübnan’da bulunan mültecilerin özel durumları bulunmaktadır. Covid-19 

salgınının başlaması ile iki farklı topluluk olan ve çok nüfuslu çadır kentlerde yaşayan 

Filistinli ve Suriyeli mülteciler, sosyal mesafe kuralını uygulama konusunda çaresiz 

kaldılar. Ayrıca, mülteciler maddi tasarruf açısından, bir evde kalabalık olarak 

yaşamlarını sürdürmektedirler. Mülteci kamplarında salgının yayılmasını önlemek 

için UNHCR, UNRWA ortakları ve Lübnan Hükümeti tarafından, izolasyon çadırları 

kuruldu ve gerekli koruma araçları temin edildi. Hijyen ve sıhhi malzemeler, konuyla 

alakalı bilgilerin de paylaşımıyla tüm Lübnan’da, Birleşmiş Milletler tarafından 

istisnasız şekilde, kayıtlı olan tüm mültecilere ulaştırıldı. Birleşmiş Milletler, 

Lübnan’da 34.500 aileye düzenli olarak, 11.500 aileye ise ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek amaçlı, acil maddi yardım olarak destek sağlamıştır. Lâkin, burada 

küçük bir orandan bahsediyoruz, tahmin edilebildiği üzere büyük oranda mülteci, 

hiçbir yardımdan faydalanamamıştır. Bu durum hem onların yükünü hem de ev sahibi 

topluluğun yükünü arttırmıştır. Buna ek olarak, geçirdiğimiz ekonomik krize rağmen, 

Lübnanlı aileler de hiçbir yardımdan faydalanmamıştır. Biraz önce de söylediğim 

üzere, yerel halk ve mülteciler arasındaki gerginliği önlemek için sosyal uyum 

çalışmaları yürütmekteyiz. Burada altını özellikle çizmek istiyorum, Lübnan yüksek 

oranda göç alan bir ülkedir. Herkesin bildiği gibi, Lübnan halkının %80’indenfazlası, 

göç etmiş insanlardan oluşmaktadır. Covid-19 süreci, özellikle dışarıda çalışmak için 

göç eden gençleri ve ailelerini çok etkilemiştir. Çünkü, bu gençler, Lübnan’da 

yaşayan ailelerine, Lübnan’daki ekonomik durumdan ötürü maddi olarak destek 

sağlamaktaydılar. Buna ek olarak, bankalar bu süreçte paralarını vermedi; böylece 

havaleleri de teslim alamadılar ve bu da büyük yük yarattı. Buradan bakıldığında, 

bölgemizde yaşayan halkların önceden yaşadıkları yaşam kalitesine geri 

dönebilmeleri için uzun bir zaman gerekmektedir. Mülteciler açısından ise Lübnan’da 
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sadece belediyelerden ve yerel yetkililerden mültecilere her türlü hizmetin verilmesi 

bekleniyor; fakat, bunun karşılığı ne merkezi otoritede ne de uluslararası 

organizasyonlarda karşılık bulabilmektedir. 

Normalleşme bir prensip değildir, bazı sebepler sonucunda meydana gelen bir 

mekanizmadır. Bu hızlı normalleşme, virüsün ikinci defa yayılmasına sebep olabilir. 

Böylece deneyimlediğimiz üzere tekrardan hükümetler tarafından bazı kısıtlamalar ve 

yasaklar getirilebilir. Bu da beraberinde özellikle de marjinalleştirilmiş ve yoksul 

gruplar için birçok zorluk ve ekonomik yük getirmektedir. Bireyleri, ne kadar zor olsa 

da koruma ve sosyal mesafe kuralını uygulamaya devam etmeliyiz. Bu niyetle, her 

toplumun, her popülasyonun ihtiyaçlarına göre bir yol haritası çizilmesi 

gerekmektedir. Böylece, yapılan çalışmalar farklı bölgelerde farklı sonuçlar verebilir, 

yani yerelleşebilir. Bildiğiniz üzere, Covid-19 virüsünün on sekiz farklı çeşidi 

bulunmaktaydı ve her ülkede farklı belirtiler göstermekteydi. Normalleşme süreci ya 

da yeni normal de aynı şekilde, ülkeye ya da topluluğa göre farklı olabilmektedir. 

Hatta aynı bölgedeki, köylerdeki, çadır kentlerdeki nüfus sayısına göre bile değişiklik 

gösterebilmektedir. Böylece, normalleşme sürecinin göreceli bir süreç olduğunu 

söyleyebiliriz. Tüm tecrübelerime dayanarak ve diğer ülkelerdeki tecrübeleri takip 

etmiş biri olarak, bu konunun genelleştirilemeyeceğini söyleyebilirim. Her bölge bu 

konuda kendi özellikleri, kendi sonuçları, kendi sosyal durumu, çevresel durumu, 

nüfusuna göre değerlendirilmelidir ve bu sebeple genelleme yapılmamalıdır. 

Bu süreçte UCLG-MEWA olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, UCLG 

Dünya Teşkilatı ile tam koordineli şekilde, belirlenen planların uygulanması 

kapsamında gerçekleşti. Burada, özellikle bizimle sürekli dayanışma hâlinde 

çalışmalar yapan UCLG Başkanı Dr. Mohamed Boudra‘ya ve ekibine, Genel Sekreter 

Emilia Saiz’a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sivil topluma odaklanan bu teşkilat, 

afet ve krizlerle yüzleşme, zamandan kazanma ve acil müdahale için bölge teşkilatları 

aracılığıyla, başarılı deneyimlerin paylaşımı da danışmanlığın kolaylaştırmasını 

sağlanmaktadır. 2030 Kentsel Gündem ile ilgili ortaklık ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri’nin uygulanması üzerine gerçekleştirilen küresel konferanslarda, kaza 

risklerini en aza indirme, su ve çevre konusunda işbirliği yapma gibi konular ele 

alındı. Bu bağlamda, dirençli ve dayanıklı toplumlar oluşturmak için yerel 

yönetimleri, hizmetlere erişim konularında güçlendirme, âdem-i merkeziyetçiliğin ve 
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yerel demokrasiyi güçlendirme, yerel finansı güçlendirme, kadınların rolünü 

güçlendirme, göçün sebeplerine değinme, sürdürülebilir kalkınma için tek bir kültür 

oluşturma ve sosyal uyumu güçlenmeye dair çalışmalar gerçekleştirildi. UCLG-

MEWA’nın da bu süreçte gerçekleştirdiği gibi, küresel platformlar aracılığıyla, 

deneyimlerin paylaşımları sağlandı . 

UCLG-MEWA olarak, çalışmalarımıza değinmişken, bu önemli işlere imza 

atan ekibimizi de vurgulamanın gerekli olduğu kanaatindeyim. Öncelikle, 

teşkilatımızla ve tüm çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Arı gibi çalışan 

arkadaşları, her zaman olduğu gibi çok takdir ediyorum. Harika bir ekip tarafından 

temsil edilen bu teşkilatın amaçlarını yerine getirmek için yapılan tüm çalışmalar, 

MEWA bölgesindeki tüm üyelerin ve belediyelerin güvenini kazanmış, tüm kriz 

süreçlerini en iyi şekilde yönetebilen Mehmet Duman; şu ana kadar 

gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızı, tüm enerjimizle yerine getirmemizi ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın uygulanmasında, istenilen sonuca ulaşmamızı 

sağladı. Bildiğiniz üzere, teşkilatta bulunan altı komite aracılığıyla, üyeler ve 

paydaşlar arasındaki bağlar sağlamlaştırıldı. Bu komiteler; Akıllı Şehirler ve Kentsel 

Mobilite Komitesi, Çevre Komitesi, Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi, 

Kültür ve Turizm Komitesi, Sosyal İçerme Komitesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Komitesidir. MEWA bölgesinde bulunan çeşitlilik, teşkilatımızı bu alanda başrolde 

kılmıştır. Özellikle MEWA bölgesindeki göçün, yerel toplum üzerindeki etkisi de 

mevcuttur. 

Burada bizimle birlikte emeği geçenlere, özellikle de sürekli iletişim hâlinde 

bulunduğum Genel Sekreter Mehmet Duman’a teşekkürlerimi iletmek istiyorum. 

Kendisiyle, en son gelişmeleri takip ettik ve deneyim paylaşımında bulunduk. Kendisi 

UCLG-MEWA adına, TBB, TDBB, Marmara Belediyeler Birliği, AMF, Lübnan 

Belediyeler Birliği ve uluslararası organizasyonlar ile ilişkileri sağladı. Böylece, 

çalışmalarımız herkesin faydalanabileceği bir küresel boyut kazandı. 

Sözlerimi sonlandırırken, sevgili Dannieh halkına hitap etmek isterim. Sizinle 

çok gurur duyuyorum; çünkü, sizden biriyim ve bu seçkin bölgeden biriyim. Devletin 

sizlere karşı ettiği zulümlere ve sizleri hayatın en basit direnişlerinden mahrum 

etmelerine, sağlığınız ve geleceğiniz için savaşmanıza, en basit gerekli olan şeylerden 

mahrum edilmemize, paralarınızın bankalarda haczedilmesine ve uluslararası 
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organizasyonların zulmüne rağmen bu sorumluluğu üstlenebildiniz. Bu büyük salgınla 

mücadelenin üstesinden gelebildiniz. Tüm bu koşullara rağmen, mültecilere misafir 

gözüyle baktınız, onlarla aile olmayı başardınız ve onlara insana yakışacak şekilde ve 

Allah’ın da emrettiği üzere kardeş muamelesi ile yaklaştınız. Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları ve Kentsel Gündem Hedefleri’nin uygulanmasına yardımcı oldunuz. 

Birlikte gerçekleşen çalışmalara ve projelere katılımı sağlayabilmek ve takım 

çalışmalarının başarılarıyla başkalarına örnek olabilmek adına, tüm şeffaflığımızla 

çalıştık. Birlik binasının adını Dannieh Belediyeler Birliği olarak değil de Dannieh 

Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi olarak adlandırdık. Bu yolda, insanlık için çalıştık 

ve çalışacağız. Çoğunuzu tanıyorum ve çoğunuz da beni tanıyor. Kardeşliğimize 

şahitlik eden bir tarihimiz bulunmaktadır. Ailelerimiz ve insanlık için kardeşlik bağı 

kurduk. MEWA bölgesinde bulunan yerel yönetimlerdeki tüm arkadaşlarım, maruz 

kaldığımız şey hiç kolay değildir. Allah’ın yardımı ve dayanışmamızla atlatacağız. 

 Bizler UCLG ve UCLG-MEWA olarak, her zaman hizmetinizdeyiz. Dünya 

teşkilatı ve bölge teşkilatı olarak, herhangi bir yardıma ihtiyacınız olduğunda bizleri 

uzmanlarımızla hazırda bulacaksınız. Bizler Covid-19 süreci öncesinde umutluyduk, 

umutluyuz ve sonrasında da umutlu kalacağız. Bugün olan siyasetimiz, gelecek 

üzerine kuruludur ve gelecek şimdiden başlamaktadır. Bildiğiniz üzere, Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçları’na, sayenizde ve sizinle ulaşılabilir. Ailelerinize ve bölgede 

yaşayan vatandaşlara en yakın birimler olarak, kalkınma sizlerin vasıtasıyla 

gerçekleşebilir. Alandan kişiler olarak, onların nelere ihtiyaçları olduğunu sizler 

bilebilirsiniz. Böylece, dirençli topluluklar inşa etmiş olursunuz. Salgın süreci 

tecrübeydi, esas sınav salgın sürecinden sonradır. Bu salgın sürecinden sonra 

beklenmeyen bir salgınla, krizle veya afetle baş edebileceğimizi ispatlamış olacağız. 

Her zaman sizinle olabilmemiz için bu teşkilatta bizimle dayanışma içinde olun. 

Yaşadığı bölgeye, dinine, mezhebine, ırkına göre ayırmaksızın insanlık onuru ve 

şerefi için hep birlikte çalışalım.  
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ÜSKÜDAR ÜNİ.TIP FAK.DEKANI PROF. DR. HAYDAR SUR19 

 

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı’nın yaklaşık yirmi gün önce söylediği gibi; 

bütün Dünya’yı ve bütün kıtaları çökme noktasına getiren, insanlığın son nokta olarak 

düşünmesine neden olan salgın rüzgârlarına pandemi denilmektedir. Bu acımasız 

salgınlar dizisi karşısında; insanlık, yenilgiyi kabul etmeyip, küresel bir örgütlenme 

inşa ederek pandemiye karşı savaşmaktadır. Bu açıdan, uygarlık tarihinin son derece 

önemli anlarına tanıklık etmekteyiz.  

Böyle bir tehlikeye karşı, yönetim mekanizmalarına büyük ve hayati bir işin 

düştüğü görülmektedir. Yerel yönetimler, toplumsal alt yapının merkezi 

durumundadır. Dolayısıyla, yerel yönetimlerin önemi ve değeri, bu süreçte daha iyi 

anlaşılmıştır. Şu an için uluslararası bir sorun ile karşı karşıya olmamıza rağmen, 

alınan önlemlerin ulusal olması da yerel yönetimlerin sorumluluğunun ne denli 

arttığını göstermektedir. Belirlenen kriz merkezleri, bilim kurulları, her ilin kendi 

içerisinde önlemler almasına sebebiyet vermiştir. İllerde kurulan pandemi kurulları, 

pazar yerlerinin denetlenmesi, toplu yerlerdeki ihlâllerin önüne geçilmesi, sokakların 

ve çöplerin temizlenerek hijyen kurallarına uyulması, su kaynaklarının kesintisiz 

olması, toplu ulaşım araçlarında sosyal izolasyona ve sosyal mesafeye tam uyum 

gösterilmesi gibi daha birçok önlem, yerel yönetimlerin hizmetleriyle mümkün hâle 

gelmektedir. 

Hastalığın seyrine gelecek olursak, 31 Aralık’ta, Çin’de çıktığı bilinmektedir. 

Dolayısıyla, tüm insanlığı etkileyen bu sürecin dört veya beş aylık bir arka planı 

bulunmaktadır. Bu virüsün daha önce SARS ve MERS dediğimiz diğer örneklerini de 

görmüştük; ama bu virüsler, Covid-19 gibi hızlı bir yayılma gösteremediler. Covid-19 

hastalığın belirtilerini birçok kişi bilmektedir, fakat üzerinden bir kez daha geçmekte 

fayda bulunmaktadır. Otuz sekiz ve daha yüksek derecelerde ateş en sık görülen 

semptomudur. Başlangıçta boğaz yanması, kuru öksürük, solunum güçlüğü, hâlsizlik, 

kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı ve burun akıntısı şeklinde belirtiler vermektedir. 

Ayrıca, Covid-19 virüsünden en çok etkilenen kesim, altmış beş yaş üstü 

vatandaşlarımızdır. Bununla birlikte, kronik hastalık ve kanser gibi hastalıklar da bu 

süreci oldukça zorlaştırmaktadır. Test yöntemlerine gelecek olursak, üç farklı test 

 
19 Bu söyleşi, 7 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
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yöntemi bulunmaktadır. Bunlar; Antijen testleri, Antikor testleri ve PCR testleridir.  

Bu görüşmeyi yaptığımız günlerde, ne yazık ki elimizde aşılanma imkânı 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla, testlerin ehemmiyeti bu anlamda çok fazladır. 

Hastalıktan korunmak için öksüren kişilerin çevresinde bulunulmamalı, yabancı eşya 

ve maddelere dokunulmamalı, ellerimizi otuz saniyeden az olmamak koşulu ile 

sabunlu su ile yıkamalı, ev içi zemin ve yüzeyleri, sabah ve akşam düzenli aralıklarla 

temizlemeliyiz. Bunlara ek olarak, Evde Kal kampanyası ile ev hijyeni de çok önemli 

bir gündem maddesi hâline gelmiştir. Covid-19 virüsünün öksürük ile havaya 

saçılması ve bu doğrultuda virüsün havada ortalama iki saat asılı kalması dikkate 

alınarak, odaların sık sık havalandırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, açık 

alanlarda fazla risk bulunmamaktadır. Bununla beraber, evin güneş ışığı almasına da 

dikkat etmeliyiz. Tüm bunları düzenli aralıklarla yaptığımızda, risk minimum düzeye 

çekilmiş olacaktır. Yine, toplu eğlence mekânları, sinema, kafe ve alışveriş merkezleri 

gibi ortamlarda bulunma durumumuza da dikkat etmemiz gerekmektedir. Tüm bunlar 

yerine getirilmiş olursa, bu salgın bir müddet sonra düşüşe geçecektir. 

Dünya üzerinde tedbirleri en iyi almış ülke, şu anda Çin’dir. Çin’in refleks 

anlamında çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Dünya’da ilk defa, on gün gibi 

kısa bir süre içerisinde, bin yataklık Covid-19 hastanesi yapmaları, bu durumun 

sonucudur. Avrupa ülkelerinde, son otuz yıldır sürdürülen politikalarda, insanların 

doğrudan hastaneye gitmesi ve hastane yatağı kullanması teşvik edilmemektedir. 

Daha ziyade, evde bakım ya da aile hekimliği sistemi uygulanmakta, çok gerekli 

durumlarda yataklı tedaviye gerek duyulmaktadır. Genel olarak, hastane yatak 

kapasitesi azaltma stratejisine gidildiği görülmektedir. Bizim ülkemizde ise henüz 

hastane yatağı azaltma politikasına girilmemiştir. Şu anda,230.000’e yakın hastane 

yatak kapasitemiz mevcuttur. Bunların185.000 civarı Sağlık Bakanlığı’na bağlı 

bulunmaktadır. Diğerleri ise özel ve üniversitelere aittir. Ayrıca, her yüz bin kişiye 

düşen yoğun bakım yatağı açısından, Dünya’nın birinci sırasında yer almaktayız. 

Yoğun bakım açısından Türkiye’nin ardından, Amerika Birleşik Devletleri %33’lük 

dilimle, ikinci sırada yer almaktadır. Üçüncü sırada da %29’luk kapasite ile Almanya 

gelmektedir. Mesela, İtalya%13 oranındaydı ve yaşlı nüfusuda toplam nüfusun %23’ü 

idi.  
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Çin’in insan haklarına riayet etmeden, bu önlemleri aldığı çok bilinen bir 

gerçektir. Bizim ülkemiz ise daha ılımlı bir süreci yürütülmektedir. Ayrıca, Avrupa 

Birliği’ndeki ülkelerin çoğu da tedbir alma sürecini geciktirdi. Avrupa ülkeleri 

arasında en iyi tedbiri alan ülke Almanya oldu. Sorunu doğru analiz etti ve buna 

yönelik önlemleri de doğru bir biçimde aldı. İtalya gibi sıcak iklim kuşaklarında yer 

alan ülkelerde, sosyal izolasyonu sağlamak ise oldukça güç bir durumdadır. Türkiye, 

kısmen de olsa, sıcak iklim kuşağında bulunmaktadır; fakat, buna rağmen son derece 

iyi bir uyum gösterdik. Alınan tedbirler sayesinde, %80 civarında izolasyonu sağlamış 

durumdayız. Ayrıca, ekonomik boyutu göz önünde bulundurursak, iktisadi sistemi 

ayakta tutmamız için sosyal ilişkilerin de ayakta tutulması gerekmektedir. Bu 

dönemde, sosyal etkinlik alanlarının faaliyetlerini durdurmaları da yine önem arz eden 

en önemli konulardan biridir. Tam sokağa çıkma yasağının uygulanması, 

ihtiyaçlarımızı tedarik etme noktasında olumsuzluk yaratacağı için kısmi zamanlı, 

belirli yaş grubunu kapsayan sokağa çıkma yasağı daha uygulanabilirdir. Alınan bu 

önlemlere uyulduğunda, bu süreci en kısa zamanda, minimum kayıpla atlatacağımız 

inancındayım. Diğer ülkeleri de gözlemlersek, nisan ayının sonuna kadar zirve 

yapacağını söyleyebilirim. Haziran ayının ortalarına doğru, kontrol altına almış 

olacağımızı ümit ediyorum. Bahar ve yaz dönemlerinde, güneş ışınlarının daha dik 

açıyla gelmesi ve ultraviyole ışınlarının daha fazla etki yapmasıyla virüs etkisini 

düşük seviyelerde gösterecektir. Bu da virüsün havada ve diğer yerlerde yayılma 

olanağını kısıtlayacaktır.  

Konuşmamı sonlandırmadan evvel, iki önemli konuya değinmek isterim. 

Bunlardan ilki, çocuklarımız; ikincisi ise bizlere kulak kesilen vatandaşlarımıza olan 

önerilerimdir. İlkin, bildiğiniz üzere, çocuklar bu süreçte evden dışarıya çıkamıyorlar. 

Özellikle, 0-3 yaş aralığındaki çocuklar, 3-5 yaş aralığındaki çocuklar ve okul 

çocukları farklı formlarda etki görecektir. Bu yaş gruplarının her biri, kendi içinde 

farklı tepkiler gösterecektir. Genel olarak konuşursak, okul çocukları kapalı ortamda 

bu kadar uzun süre kalmaya alışık değildir. Evin bir bahçesi var ise bahçe oyunlarıyla 

bu süreç değerlendirilebilir. Fakat, apartman hayatı içerisinde zaman geçirmek 

zorunluluğu olan çocuklar, aile fertleri ile toplu oyunlar, toplu eğitim seansları ve 

toplu sohbetler yapabilirler. Internet ortamında, çocuğun kişisel gelişimine yönelik 

konular dâhilinde aktiviteler yapabilirler. Çocukların bu durumdan olumsuz 

etkilenmemeleri için tüm insanlığın etkilendiğini belirtmemiz gerekiyor. Bu süreçten 
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sonra her şeyin atlatılacağını, normale dönüleceğini, okuluna ve arkadaşlarına 

tekrardan kavuşacaklarını sıklıkla belirtmeliyiz. Eski dönemlere referans vererek, 

çocuklara hikâyeler anlatabiliriz. Yetişkinlerin bu süreçten olabildiğince az zarar 

görmesi için de bazı noktalara değinmek isterim. Bağışıklık sisteminiz güçlü olsa da 

yeterli sayıda virüsü vücudunuza alırsanız hasta olursunuz. İkincisi, virüs taşıyıcı 

durumda olabilir ve tedbirsiz davranırsak, bulaştırma riskimiz söz konusudur. Buna 

bağlı olarak; A, B, C, D, E vitaminlerini ihmâl etmememiz gerekmektedir.   

 Son olarak, böyle mühim bir konuda konuşma fırsatı veren siz değerli UCLG-

MEWA teşkilatına müteşekkir olduğumu belirtmek isterim. Bu süreçten hep birlikte 

dayanışma ve umut ile çıkacağız. Söylediklerimize kıymet veren herkesten hem şahsi 

iyilikleri için hem de toplumumuz için kurallara uymalarını ve hassasiyet 

göstermelerini rica ediyorum.  
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WALD YÖN. KURULU ÜYESİ AV. EMİN CANACANKATAN20 

 

Vakfımız WALD Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nı ve 

faaliyetlerini tanıtmaya geçmeden önce vakıflarla ilgili kısa bir girizgâh yapmak 

istiyorum. Malumunuz, küçük bir beylikten sonra bir dünya imparatorluğuna dönüşen 

ve yedi yüz yıl dünyanın dört bir yanında hükümranlık süren atalarımız Osmanlı 

İmparatorluğu, vakıfları çok önemsemiştir. Söz konusu dönemde, çeşitli vakıflar 

kurulmuştur ve bu vakıfları sultanlar kurduğu gibi, o dönemin ileri gelen yöneticileri 

ve valide sultanları da kurmuştur.  O dönemde kurulan vakıflara o kadar önem 

atfedilmiştir ki bu vakıflarla ilgili tarihe geçmiş olan birçok dua ve beddua söz 

konusudur. Bunları, kronolojik olarak aktaracak olursam, ilkin 1 Şubat 1495 tarihli 

Sultan II. Bayezid’in vakfiyesinde yer alan duadan bahsedebilirim. Duada, “Sultan, 

Emir veya herhangi bir kimseye bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, başka hâle 

getirmek, iptal etmek, işlemez hâle getirmek, ihmal etmek ve değiştirmek helal olmaz. 

Kim onun şartlarını değiştirir veya iptal ederse, günaha girmiş olur, cehennemde 

zebanilerle denetlensin, Allah hesabını hızlıca görsün’’ şeklinde bir ibare 

bulunmaktadır. Yıllar boyu hükümdarlık süren Kanuni Sultan Süleyman, 1543 

tarihinde, vakıf duasında “Her kim ki vakıfların bekasına özen ve gelirlerin artmasına 

itina gösterirse, bağışlayıcı olan Yüce Allah’ın huzurunda ameli güzel ve makbul 

olup,  mükâfatı sayılamayacak kadar çok olsun, dünya üzüntülerinden kurtulsun, her 

türlü tehlikeden muhafaza olunsun’’ şeklinde bir dua ederken, İstanbul’un fethine nail 

olan Yüce Peygamberimizin müjdelemiş olduğu Fatih Sultan Mehmet Han, 

yayınladığı Ayasofya Camii kapsamındaki vakfiyesinde de “Eğer hayır müesseseleri 

yıkılacak olursa, ikinci defa ve üçüncü defa yeniden inşa oluna. Bütün bu şerh ve 

tay’in eylediğim şeyler tespit edilen şekilde ve vakfiyede yazılı hâliyle vakıf 

olunmuştur. Şartları değiştirilemez, kanunları tayin edilemez. Asıl maksatları dışında, 

başka bir hâle çevrilemez. Tespit edilen kurallar ve kaideler eksiltilemez. Vakfa 

herhangi bir şekilde müdahale, Allah’ın diğer haramları gibi haramdır” şeklinde, 

vakıfların önemine yer vermiştir. Böylece, Ayasofya’yla ilgili vakfiyesinin ne kadar 

değerli olduğunu ortaya koymuştur.  

 
20 Bu söyleşi, 10 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
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Günümüze gelince de yüz yıla yakın tarihimizde, genç Türkiye 

Cumhuriyeti’nde, vakıfların aynı öneme sahip olduğu görülmektedir. Çünkü, 

insanların bazen insanlık fıtratı gereği bazen de ihtiyaç sahiplerine yapmak istedikleri 

hayırlar dolayısıyla, vakıf kurmaya teşebbüs etmiştir. Bu kurulan vakıflarla, ihtiyaç 

sahiplerinin ihtiyaçlarını giderilmesi istenmiştir. Bazen eğitime yönelik vakıflar 

kurulmuş ve gençlerin eğitimleri karşılanmış bazen de ihtiyaç sahibi yaşlılarımızın 

daha huzurlu olabilmeleri ve yaşlılıklarını daha konforlu geçirebilmeleri için vakıflar 

kurulmuştur. Bu vakıflarda genç cumhuriyetimizde, Vakıflar Genel Müdürlüğü 

tarafından denetlenmekte ve gözetlenmektedir. Şimdi, tüm bu saydığımız vakıf 

hikâyelerinden sonra bizim vakfımıza gelecek olursak, bizim vakfımız isminden de 

anlaşılacağı gibi ismiyle müsemmadır. İsmimizde üç ana unsur ön plana çıkmaktadır; 

biri dünya, biri yerel yönetim, biri de demokrasidir. “Dünya” günümüzde çok 

küçüldü, dijitalleşen Dünya’da hepimiz ellerimizdeki küçücük bir akıllı telefonla 

bilgiye anında ulaşabiliyoruz. Eskiden bir yılda, iki yılda, üç yılda ulaşılamayan 

bilgiye ulaşmak artık bir saatimizi bile almıyor. Dolayısıyla, küçülen ve globalleşen 

bu Dünya’ya entegre olmak gerekiyor. Bizim adımızda bir de “yerel yönetim” 

bulunuyor. Tarihsel süreç içerisinde, her zaman merkezi otoriteler tarafından gücün 

kendisinde olmasını istemiştir. Merkezden yerele doğru yönetim, merkezden yerele 

doğru harcama planları, merkezden yerele doğru yönetimin belirlenmesi ilkeleri 

ismimizin üçüncü unsuru olan “demokrasi” kavramıyla birlikte ele alındığında, ortaya 

çok farklı durumlar çıkarmaktadır. Yerelin daha katılımcı olması, yerelin 

yönetimlerde daha fazla söz sahibi olması, yerelin merkezi otoriteler karşısında daha 

özgür hareket edebilmesi ve yerelin bu bağlamda tanımlamaya çalıştığımız kimliğiyle 

daha farklı alanlarda yapacağı bu çalışmaları alt birimde bulunan yerel bölgesi 

içerisinde bulunan insanlara aktarmasıdır. 

 İşte kurumumuz, bu üç kavramı bir araya getirerek Dünya’ya entegre olabilen, 

yerel yönetimleri bağrında barındıran, yerel yönetimlerle daha yakın, daha sıcak, daha 

girişimci, daha sürdürülebilen ilişkiler kurabilen, buna ek olarak da tüm bu ilişkileri 

demokratik çoğulculuk, demokrasi, özgür düşünceye bağlı bir potada yoğurarak bir 

şeyleri arıtabilen ve bir şeyler katabilen bir vizyonla kurulmuştur. 27 yıldan bu yana, 

ülkemizde kendi adımıza yakışan çalışmalar yapmaktayız. 
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Bizler yöneticiler olarak, vakfımızın yapmış olduğu faaliyetleri duyurma 

anlamında siz değerli basın çalışanları aracılığıyla bu faaliyetlerimizi kamuoyuna 

duyurma imkânı buluyoruz. Bizler, tüm dünyada sonuç verici yerel yönetişim 

kurabilmek için kurumsal modellere uygun uygulama stratejilerini geliştirme konusu 

ile ilgilenen yerel yönetim temsilcileri başta olmak üzere kent uzmanları sosyal 

bilimcilerin bir araya geldiği bir buluşma ağı oluşturmayı kendimize misyon edindik. 

Vizyonumuz ise demokrasinin yerel yönetimler arasında yeniden kavranmasına katkı 

sağlayan, yerel yönetimleri demokratik katılımcı süreçleri kurumsallaştırmalarına 

yardımcı olan, insan haklarının gelişmesine ve yerleşmesine yönelik alternatif işlevsel 

yollar, araçlar ve bu konudaki her türlü imkânı bulmalarına olanak sağlamaktır. Şimdi 

bu misyon ve vizyon doğrultusunda, birçok faaliyetimiz gerçekleşmektedir. 

Demokrasinin temel gereksinimi olan denetim ve şeffaflık dikkat ettiğimiz önemli 

dinamiklerdir. Maalesef, dünyanın birçok ülkesinde ve birçok dönemlerde, 

yöneticilerin denetim ve şeffaflık konusunda, bazen yanılgılarını deneyimlerine 

karıştırdıklarını görmekteyiz. Ancak, biz demokrasinin bugün geldiği dönemde bir 

STK olarak, isminde Demokrasi Akademisi Vakfı künyesini taşıyan bir vakıf olarak, 

insan haklarının gelişmesi ve yerleşmesi için şeffaflığın ve denetlene bilirliğin 

olmazsa olmaz olduğunu düşünüyoruz. Örneğin; her yılın kendi dönemini bildiren 

faaliyet raporlarımız yayın olarak bulunmaktadır. Bu kitapçıklarda, 2012-14, 2015-

2016 ve 2019 yılına kadar çalışma dönemlerinde neler yapıldığına dair, açık bir 

şekilde çalışmalarımızı tüm dünya ile paylaşmaktayız. Bu doğrultuda, bu yayınlar 

Arapça, İngilizce ve Türkçe olarak üç dilde yapılmaktadır. En son, 2019 yılını 

kapsayan çalışma dönemine ait birkaç örnek sunmak istiyorum; burada 

faaliyetlerimizi dört bölüme yaymış bir şekilde anlatmaya çalıştık. Bu bölümler, vakıf 

olarak katıldığımız zirveler, konferanslar, forumlar ve projeler olarak dört ana başlık 

hâlindedir. Katıldığımız toplantılardan ilki, Kalkınma Politika Forumu Asya Bölgesel 

Toplantısı idi. Bu toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Duman katılım 

sağlayarak, vakfımızın temsil etmiştir. Moğolistan, Pakistan ve Endonezya'dan 

konuşmacılar da katılmıştır. İkinci toplantımız, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

Türkiye Haritalandırılması Projesi’nin kapanış toplantısıdır. Üçüncü katıldığımız 

toplantı, çok önemli bir toplantıdır; vakfımızın dünyada kabul görmesi anlamında bizi 

de çok mutlu eden bir toplantı olmuştur. Avrupa Birliği Türk Delegasyonu Başkanı 

Christian Berger, vakfımızı ziyaret etmiştir. Global Gastroekonomi Zirvesi, UCLG-
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MEWA kardeş kuruluşun Kültür Zirvesi ve son olarak zirve olarak 2019 yılında 

Kartepe'de Kentleşme Mutlu Şehirler Zirvesi adı altında yapılan üç zirveye vakfımız 

katılmıştır. Katıldığımız forumları sıralamak gerekirse; Enerji Verimliliği Forum 

Fuarı, Zorla Yerinden Edilme Bağlamında Yerel Ekonomik Kalkınma İçin Stratejik 

Planlama Forumu ve Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Çözümler Uluslararası 

Forumu olarak sayabilirim. Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler 

Uluslararası Forumu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği Uluslararası Göç Örgütü, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi 

Akademisi Vakfı, Türkiye Belediyeler Birliği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 

Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın ortaklaşa olarak yapmış olduğu bir 

zirvedir.  Bu anlamda, bir vakıf olarak bizim böyle bir projenin hazırlanmasında yer 

almamız ve en saygın kuruluşlar arasında bulunmak son derece onur vericidir. Son 

olarak, Küresel Mülteci Forumu, dünyanın farklı yerlerinden savaş, şiddet ve zulüm 

sebebiyle, yerlerinden edilmiş yetmiş milyondan fazla insanın sorunlarının ele 

alındığı, Birleşik Küresel Mülteci Forumu’nun 17-18 Aralık 2019 tarihinde, 

İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen zirvesidir. Yine, vakfımız burada da 

ülkemiz adına temsilci vakıf olarak gitmiştir. Bu da bizler için mutluluk veren bir 

durumdur. 

Bunları kitapçıkta topladığımız gibi, vakfımızın sitesinde dijital ortamda da 

paylaşılmaktadır. Her anlamda, denetime açık şeffaf, herkes tarafından görülebilir ve 

izlenebilir şekilde faaliyetlerimizi sıralıyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak, 

toplumda alınması gereken sorumlulukları almayı ve bu sorumlulukları alırken tabiri 

caizse elimizi taşın altına koymaya niyetliyiz. 

Bütün dünyayı kasıp kavuran, maalesef ki etkileri ekonomik, sosyal, hukuksal 

ve siyasi olarak ülkemizde de hissedilen salgın durumuna değinmek gerekirse, Çin’in 

Wuhan kentinde başlayan bu hastalık hakkında, başlangıçta Çin’deki yetkililerin ve 

Dünya Sağlık Örgütü’ndeki yetkililerin bizleri doğru bilgilendirdiklerine şahsen 

inanmıyorum. Bu nedenle, süreç çok ağır sonuçlar doğurdu. Belki, daha doğru bir 

bilgilendirme olsaydı, insanlar çok daha büyük ölçekli ve öncelikli tedbirler 

koyabileceklerdi. Maalesef, bugün gelinen noktada, otuz milyona ulaşan vaka sayısı 

ve bir milyona yaklaşan vefat sayısından oluşan ağır bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu 
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noktada, aklıma önemli bir söz gelmektedir; “bir olayın kime yaradığına bakarsanız, 

kimler tarafından meydana getirildiğini görürsünüz”. Aslına baktığımız zaman, bu 

süreçte kuruluş kârını beşlere, onlara katlayanlar görülmektedir. Teknolojiye yatırım 

yapan firmaların fiyatlarını misli misli katlandığını da görüyorsunuz. Şimdi ister 

istemez aklımıza farklı sorular geliyor: Bu bir komplo mudur? Bu üretilmiş bir 

hastalık mıdır? İşte daha önceden planlanan bir kurgunun aşama aşama hayata 

geçirilmesi midir? Bu tür sorular herkesin aklını meşgul etmektedir. Böyle bir 

bağlamdan hareketle, bütün ülkelerde çok ağır bir bedeller ödendi. Nasıl bir sürecin 

sonunda böyle bir sonuç doğduğu şu an bile muammadır. Rasyonel olarak bilinen bir 

şey varsa, bu da yaşanan vahim sonuçtur. Küresel olarak görüldüğü gibi, ülkemizde 

bu hastalığın sınırlandırılması amacıyla önemli tedbirler alındı. Bu anlamda, başta 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Sağlık Bakanımız ve değerli yöneticilere teşekkür 

etmeyi gerek kendi şahsım adıma gerekse vakfım adına bir borç olarak görüyorum. 

Alınan tedbirler sayesinde, şükürler olsun ki ülkemizde diğer ülkelerdeki kadar kötü 

bir tablo görülmedi. Ancak, alınan tedbirlerin tek başına merkezi yönetim tarafından 

alınmasıyla, sağlıklı sonuçlara ulaşmak çok olası değildir. Önemli olan, ilan edilen 

tedbirlerin yerelde etki ve anlam bulmasıdır. İşte bu katılım sürecinde, yerelin etki 

kapasitesini bilen ve geliştiren yerel yönetimlere büyük görev düşmektedir.  Daha 

sonra, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve daha minimal organizasyonlar bu 

konuda itici faktördür. Peki, bu bahsettiğimiz görevler nelerdir?  Bu görevler, 

tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu anlatabilmek, uymayanları uymaya 

yönlendirebilmek, etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak, gıda yardımında 

bulunabilmek, eğitim yardımı sağlamak ve hastalık varsa doğru adreslere 

yönlendirebilmektir. WALD olarak, yerel yönetimlerle ve okullarla çok yakın 

çalışmalar ve yardımlaşmalar içerisinde olduk. Elimizden gelen desteği sağlamaya 

çalıştık. 

Kısaca şöyle ifade etmek isterim; vakıf olarak Covid-19 pandemisinin 

başlamış olduğu mart ayı itibariyle, ağustos ayı sonuna kadar kırk beş bin mülteciyle 

yüz yüze ve online görüşerek mültecilere en yakın ve en yoğun desteği vermeye 

çalıştık. Bunun yanı sıra, Uluslararası Göç Örgütü ve İstanbul Büyükşehir 

Belediyesiyle iş birliğinde, sosyal koruma masaları oluşturduk. On bir ilçede 356 

Suriyeli aileye koli desteği sağlayarak, gıda ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık; süreç 

içinde de Kızılay ile bir iş birliğimiz oldu. Kızılay ile yapmış olduğumuz iş birliğinde, 
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471 mülteciye, Ümraniye, Pendik, Sancaktepe ve Maltepe ilçeleri başta olmak üzere 

hijyen kitleri dağıttık. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü etkinlikleri çerçevesinde, 

belediye başkanları ve yardımcılarının da katıldığı mentörlük ve sosyal uyum 

etkinlikleri düzenlendi. Bu süreçte, öğretim sürecini olumsuz etkilediğinden dolayı, 

çocuklarımız ile yaptığımız mentörlük çalışmalarımıza hız verdik. Mentörlük 

etkinliklerine 6-13 yaş arası ilköğretime devam eden yetmiş beş çocukla ve 14-25 yaş 

arası iki yüz altmış dokuz Türk ve Suriyeli genç ile karşılıklı temas sağlandı. Bu 

çalışmalarda, ilköğretim çocuklarımız için altmış altı hikâye kitabı dağıtımı 

gerçekleştirilirken, üniversiteye hazırlanan genç kardeşlerimize ise seksen altı 

yükseköğretim soru kitapçığı dağıtımı gerçekleştirildi. WALD olarak, tüm bu 

çalışmaları yerel yönetimlerle başlatmış olduğumuz iş birliği çerçevesinde 

yürütmekteyiz. WALD olarak bizler, bu kıymetli çalışmaların daha geniş kitlelere 

duyurmasını sağlamak adına, belediye başkanlarını dünyadaki tüm mültecilerin ve 

sığınmacıların insan onuruna yakışır şekilde yaşam koşullarını iyileştirmesi, daha adil 

yük ve sorumlulukları paylaşılması içeriğini taşıyan Türkçe ve İngilizce mesajları 

WALD resmî sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlamaktayız. Yukarıda 

bahsettiğim çalışmaları gerçekleştirebilmek için paydaşlarımızın yeri de elbette çok 

önemlidir. Özellikle, çalışmalarımızda yerel yönetimlerin yer alması son derece 

hayatidir. Bu anlamda, birlikte hareket etiğimiz yerel yöneticilerle bundan sonraki 

süreçte neler yapabileceğimize dair sürekli değerlendirmeler gerçekleştiriyoruz. 

Bu çalışmalar ve paydaşlık, aslına bakılırsa hepimizi kapsamaktadır. Hepimiz 

bu kamusallığı oluşturan bileşenleriz. Dolayısıyla yaptığımız çalışmalar, bireysel 

olarak bizi de yansıtan çalışmalardır. Pandemi sürecinin yarattığı tahribat hepimizi 

etkilemektedir. Girdiğimiz restoranda masaların eksiltildiğini görüyoruz. Yirmi 

masalık bir yer, sosyal mesafeyi koruma adına on masaya indirilmiş. Bindiğimiz 

otobüste iki koltuktan biri boş bırakılmış. Belediyeye gittiğimizde, sosyal mesafe 

nedeniyle, içeriye alınan kişilerin sayısı sınırlı tutulmuş. Gireceğimiz bir alışveriş 

mağazasında, aynı anda sekiz kişiyle sınırlandırılmış. Bu noktadan bakıldığında, bu 

realitenin, belediyelere ve yerele yansımaması, elbette çok mümkün değildir. Bu 

anlamda, yerel yönetimlerde akıllı belediyecilik anlayışının ön plana çıkması, 

teknolojik yapılanmalarını güçlendirecek olan yerel yönetimlerin hizmetlerini e-

belediyecilik sistemi üzerinden gerçekleştirmesini artık kaçınılmaz kılmaktadır. 

Bizlerde bu durumu WALD olarak görmekteyiz. Bunun hayata geçirilebilmesi 
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anlamında, yerel yönetimlerle devamlı istişareler ve görüşmeler sağlanmaktayız. Bu 

durumun bir sonucu olarak, tahayyül edilen “yeni normal” de görüşmelerimizde 

önemli bir alanı kapsamaktadır. Yeni normal yaşam formu, pandemi sonrasında 

gerçekleşmesi planlanan yaşam biçimine referans vermektedir. Yeni normal dönemini 

sosyal, ekonomik ve hukuk açısından irdelemek gerekmektedir. Her yere yansıyan bu 

sürecin hukuka, adliyeye yansımaması elbette düşünülemezdi. Bu süreçte, ne yazık ki 

yargılamalar yapılamadı ve uzun bir süreye ertelenmek durumunda kaldı. 

Cezaevindeki tutuklular, pandemi nedeniyle savunma yapma amacıyla, adliyeye 

getirilemedi. Tutuklu kişi, adliyeye getirildiğinde on dört gün karantinada kalması 

gerekiyordu.  Bu zorunluluk, kapalı ortamdaki yoğun nüfusun olduğu bir yerde, 

oluşacak bir vakanın çok hızlı bir şekilde yayılmasını ve kayıp miktarını arttıracaktır. 

Sonuç olarak, sürecin devamında mahkemeler kapatılarak karantina altına alındı, 

avukatların adliyeye girişleri sınırlandırıldı ve yargı sürecinde aksamalara neden oldu. 

Adalet Bakanlığı, bu aksamaları en az hasarla atlatmak amacıyla, çeşitli önlemler 

almaya çalıştı. En son, e-yargılama altında, avukatların adliyeye gitmeden yargılama 

sürecini yürütmesine dair çalışmalar yapıldı. Böyle bir hastalığın gelmesine hazırlıklı 

olmayan tüm dünya nasıl zorluklar çekiyorsa, bizim ülkemizde de maalesef benzer 

durumlar ve zorluklar oluştu. Yaşanan bu zorlu süreç, bizlere arabuluculuk 

faaliyetlerini anımsatmaktadır. Bizim toplumsal geleneğimizde, insanlar, aileler ve 

aşiretler arasında araya giren ve arayı bulan belirli kişiler olduğunu görmekteyiz. Bu 

kişilere kimi yerlerde akil insanlar denilmiştir.  Bu kişiler, bilgelikleriyle, 

deneyimleriyle ve itibarlarıyla; kırgınlıkları, kavgaları ve anlaşmazlıkları çözerler. 

Bunun günümüze yansımasına gelecek olursak, adliyeler inanılmaz bir iş yükü 

altındadır; mahkemeler tıkanmış durumdadır. Bu tıkanıklığı aşabilmek ve yerel ile 

yüksek mahkeme arasına hukuksal problemleri çözmek için yeni çıkış yolları 

yaratmak gerekiyor. İşte bu arayışlar içerisinde, arabuluculuk akla gelen çözümlerden 

biriydi. Arabuluculuk, iki tarafın gönüllü olarak ya da yargıya gittikten sonra Adalet 

Bakanlığı’nın belirlediği bir arabulucuya başvurmasıdır. Bu anlamda, iki çeşit 

arabuluculuk faaliyeti vardır. İlki, Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu sınavlara giren 

ve orada başarı gösteren Adalet Bakanlığı'na bağlı Daire Başkanlığı’nda sertifikası 

olan kişilerin oluştuğu arabuluculara denir. Diğeri ise iki taraflı çözümün oluşabilmesi 

için arabulucuya başvurmalarıdır.  Arabuluculuğu mahkemelerden ayıran en önemli 

husus, haklı haksız diye bir durumun söz konusu olmamasıdır.  
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Evlere kapalı kaldığımız dönemlerde, hepimiz birçok şeyi yeniden keşfettik; 

sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı ve kendi kendimizi sorgulamayı öğrendik. 

Bizler bugüne kadar olan yaşamlarımızı bütünsel olarak yeniden analiz ettik. 

Vazgeçilmez olarak gördüğümüz şeylerin bu süreçte kullanışsız ve gereksiz olduğunu 

idrak ettik. Onlarca arabamız vardı ve arabalarımızı kullanamadık; çok pahalı 

teknelerimiz vardı ve teknelerimiz pandemi boyunca kullanılmadı; uçaklarımız vardı 

uçaklarımıza binemedik. Ailelerimize gerekli önemli, gerekli hassasiyeti ve sevgiyi 

çeşitli gerekçelerle, yoğun işlerle, toplantı ve arkadaşlar nedeniyle gösteremedik.  

Bizler WALD olarak, çeşitli dijital uygulamalar üzerinden birçok kesime 

ulaşmaya çalıştık. Bu kesim arasında kendi ülkelerinden zorunlu şekilde ayrılan, 

ülkemizde yaşayan mülteci kardeşlerimizin de olduğu birçok kişiye ulaşmaya çalıştık. 

Yine az önce de ifade ettiğim gibi, bu kapalı kaldığımız süreçlerde birçok güzel şeyi 

keşfettiğimiz gibi, maalesef bazı ailelerde üzücü şeylerde oldu. İnsanların birbirine 

sevgisinin bittiği, kırgınlıkların olduğu ve boşanmaların artığı bir süreç içerisinde de 

girdik. Bu anlamda, WALD olarak İstanbul Barosu'nun Adli Yardım Bürosu ile süreci 

geliştirdik. Bu üzücü olaylarla ilgili olarak, vakfımıza başvurulma durumunda, Baro 

ile birlikte vakıf kimliğimiz doğrultusunda hareket ederek, başvuru yapan insanların 

mağduriyetlerinin nasıl giderileceğine dair yoğunlaştık. Mülteci ve sığınmacı 

kardeşlerimizin hayatlarını idame ettirebilmeleri için kurmaya çalıştıkları birtakım 

ticari teşebbüsleri de destekliyoruz. Elbette, bu teşebbüslerin de yasal mevzuata uygun 

olarak kurulması ve faaliyetlerinin yönlendirmesi gerekmektedir. Bu anlamda da 

WALD olarak, belediyelerle temasın sağlanması ve bu işyerlerinin ruhsatlanması 

konusunda büyük katkılar sunmaya çalışıyoruz. Bu amaçla, WALD olarak, bütün 

yardımların olabildiğince hızlı bir biçimde ulaştırılabilmesi için çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. 

 Son olarak, Yönetim Kurulu Üyesi olmaktan büyük onur duyduğum Dünya 

Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı olarak, bizlere kendimizi ifade 

edebilme ve kamuoyuna vakfımızın yaptığı faaliyetlerle ilgili anlatımlarda 

bulunabilme adına bize de bu fırsatı tanıdığınız için kardeş kuruluşumuz UCLG-

MEWA’ya çok teşekkür ediyorum. 
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