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GİRİŞ

İnsanların,

ekonomik, sosyal ve psikolojik ihti-

~çlarını karşılamak

bir

ça~da yaşadığımız

rülmektedir.

ve ücret,

ihtiyaçları,

metleri ve savunma

bağlı oldukları

hergün biraz daha net olara.k gö-

Bwıun sonu,cımd.a

lışma ihtiyacı

giyecek vb.

için birbirlerine
insanlar;

pazarı oluşturanlara

hükümetlere

ihtiyacı,

ça-

işverenlere

çeşitli

yiyecek,
kamu hiz-

derneklere ve klüplere sos-

yal ihtiyaçlar, din merkezlerine ruhsal önderlik vb. ihtiyaçları

ra

için

bağlı kalmaktadırlar. İnsanların yanı sı

ve bUtUn

işletmelerin

üttrebilmeleri ve

ku:rum.ların

da

varlıklarını

a~çlarını gerçekleştirebilmeleri

sanlardan g5rdükleri ilgiye ve
tadır. İşletmeler,

sosyal refah

saygınlığa bağlı

kurumları,

hükümetler, belediyeler ve benzeri bütün
gücü, materyal, pazar, finansal
ihtiyaçlarının

yardım

siir-

in-

kalmak-

sendikalar,

kuruluşlar;

ve benzeri

iş

bi:ı:•çok

giderilmesi için insanlara ve birbirleri-

2

duymaktadırlar(l).

ne ihtiyao

re ile

İşletmelerin

sosyal ve kamu

kuruluşlarının

ilişkilerini

düzenlemek, yaratmak ve kamuoyunun

desteğini sağlama ihtiyacını duy.maları işletme

çev-

ve/veya

kamu yanatiminde "Halkla

İlişkiler"

lan yeni bir fonksiyonun

doğmasına neden-olmuştur.

gUn kamuoyunun

olarak

Bu-

ve faaliyetlerine gö-

desteğini sağlamayı

kuruluşlar

re yan vermeyi amaçlayan bUtUn

adlandırı

"Halkla

İliş

kiler" i bilimsel bir disiplin ve yönetimin vazgeçilmez
bir fonksiyonu olarak ele

ve

almalı

uygulamalıdırlar.

tllkemezin ilk yerel yönetim birimi ve en büyük
belediyesi olan
kent

İstanbul

Belediyesi 1984

uygulamasına geçişle

ne dahi duyuramazken
nın

İstanbul

faaliyetleriyle,

çözümUna

Anakent

kurulmuştur.

Birçok belediyemez kendi
ilişkiler

ana-

yapı değiştirmiş,

bağlanmas:ı.yla "İstanbul

ilçe belediyelerinin de
Belediyesi"

birlikte

yılında

getirdiği

adın:ı.

Anakent

İstanbul'un

projelerle

belde sakinleriBelediyesi'lıalkla

köklü

sorunları~

başta İstanbul halkı

(1) Bertrand CANFIELD, Public Relations (Homewood, Illinois: Riohard D. IRWIN Ine., 1968), s.'3.

3

olmak Uzere tüm Türkiye'nin ilgisini

çektiği

tedir.

her geçen gün daha

ve

Basında

yayın organlarında

gözlenmek-

fazla yer alan İstanbul Anakent Belediyesi basın ve yayın kuruluşları

dahil ilgili bütün

ri ile ilgilenir duruma
Boğaz'ın
diği

getirmiş,

düzenlenmesi gibi

grupları

Haliç'in temizlenmesi,

çalışmalar

çalışmanın amacı, İstanbul

nin kamuoyunun ilgisini ve
ilişkileri

ne ölçüde

kullandığını

oturtmaktır.

Uç temel bölümden

Bu amaçla ele

ortaya koymak, anakent
ilişkilerin

yerini

alınan

çalışmamız

oluşmaktadır.

Birinci bölümde, kavram
sun bUtUn

halkla

belirlemek, bu faaliyetleri bir bilimsel

etkinliğini

amacıyla

Anakent Belediyesi-

desteğini sağlamada

belediyesi ve faaliyetlerinde-halkla
tamele

herkesin ilgilen-

desteklediği çalışmalar olmuştur.

ve

Bu

ve

faaliyetle-

birliğinin sağlanması

gerek kamu gerek özel gerekse sosyal
kuruluşlar

için halkla

ilişkiler olması

tiği şekilde tanımlanmaya çalışılmış,

siplin olarak halkla
içindeki yeri,

ilişkilerin

araçlarıo••

amaçlı

gerek-

bilimsel bir di-

temel

vb. temel

ol-

ilkeleri~

örgüt

unsurları açıklan

JDJ.ştır.

İkinci

bölümde, bir yönetim birimi olarak anakent

belediyelerinin

amaçları,

görevleri ve anakent belediye-
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lerinde halkla

ilişkilerin

Uçüncü bölümde ise
nin halkla
halkla

ilişkiler

önemi

açıklanmıştır.

İstanbul

Anakent Belediyesi'

faaliyetleri birinci böltimdeki

ilişkiler tanımlamaları

alınarak değerlendirilmiştir.

ve modeli

açısından

ele

BİRİNCİ

BÖLÜM

KAVRAM BİRLİGİNİN SAGLANMASI
ı. HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM

İliekiler

1.1. Halkla

Uygulemalar~n~n

rastlanan ve
nan halkla

biçimlerde günümüze kadar uygula-

çeşitli

ilişkiler

Thomas J'EFERSON
lamda ilk halkla

ilk örneklerine miletten önce

deyim olarak ilk kez.l807'de

tarat~nden kullan~lm~ştır.

Bilimsel an-

ise

yüzyılımızın

ilişkiler çalışmalar~

başlarında başlamış

ve halkla

ilişkilerin

bilinen Ivy; Ledbetter LEE halkla
olarak

gerçekleş:ea

yüzlerce
olarak

halkla

uygulamaları

ilişkiler

ve

bir bilim

açtıkları

tör haline

ya da

uzmanını

gelişmesi

bu ülkede

uzmanın çalıştığı, şirketlerin

bir çok halkla

kısa

gelmiştir.

Hatta

ABD'de 17 halkla

bazı

ABD'

zamanda

içlerinde bölüm

istihdam ettikleri ve

ilişkiler şirketinin kurulduğu

ketleri ülkelerin halkla
y~lında

ilişkilerin

gelişmesine yardımcı olmuştur.

Modern anlamdaki
de

öncüsü olarak

halkla

ilişkiler

bir sek-

ilişkiler şir

faaliyetlerini(l957

ilişkiler şirketi)

gerçekleş-
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tirm~ye başla~şlardır(2

tar olarak
gelişmiş,
ları

gelişirken aynı

bir sak-

zamanda bilimsel olarakta

üniversitelerde önceleri ders, sonra-

çeşitli

ana bilim

İlişkiler

). Halkla

dalı,

daha

sonraları

bölüm olarak ele

alınmıştır.

Halkla

ilişkiler

deral Almanya, Fransa,
İsviçre,

İtalya,

gelişmiştire

ilişkiler

lararası

Relations

Halkla

dalı

İsveç,

ve farüiyet sektörü ola-

ABD'de ve bu Ulkelerde

dernekleri

oluşturulmuş

çeşitli

ve 1955

halkla

yılında

İlişkiler Demeği-International

Ulus-

Publie

Assocıatıon-IPBA kurulmuştur( 3',) •

ABD'de ve
la

Belçika, Hollanda,

Fe-

Norveç, Avusturalya, Japonya ve Latin Amerika

lllkalerinde de bir bilim
rak

yanısıra İngiltere,

ABD'nin

ilişkiler

diğer

gelişen

ülkelerde çok çabuk

halk-

ülkemize gerek kavram olarak gerekse uygu-

lama olarak hayli geç

girmiştir. İşıevsel

ifade eden ilk halkla

ilişkiler

olarak anlam

birimi 1961

yılında

Dev-

let Planlama Teşkilatı'nda kurulmuştur. Halkla İlişkiler

(2) Alaeddin ASNA, ~alkla İlişkiler, 2.B.
Bahar Matbaası, 1974), s.91.
( 3 ) Age, s.90-96.

(İstanbul:

7

ders olarak ilk kez 1966

yılında

Siyasal Bilgiler Fakültesi
verilmeye

başlanmıştır.

leğinde çalışanlar
Derneği'ni

1971

Basın Yayın

mış,

gUnümüze kadar bir çok

Halkla

iletişimi

da ve insan

ilişkilerin,

konu edinen

ilişkileri

tanımlanması

nin

tanımı yapıl

olduğu yıllarca

kendisi gibi

geniş

propaganilişkisi

neden olmuştur. Halkla İliş
için bu disiplinlerin

ilişkilerle

olan

farklı

yönleri-

açıklanması yararlı olacaktır.

1.1.1. Propaganda ve Halkla

İlişkiler

Propaganda, insanlarl. içinde
dan

özetlenan

reklamcılık,

tanımlanabilmesi

ve halkla

İlişkiler

gibi disiplinlerle olan

çeşitli ~vrsm kargaşal~rına

kilerin daha iyi

mı

mes-

).

gelişimi kısaca

bir bilim mi yoksa bir sanat

kitlelerle

ilişkiler

ilk örgütleri olan Halkla

yılında kur.muşlard~(4

ilişkilerin

tartışılmıştır.

Yüksek Okulu'nda

Ülkemizde, halkla

Dünya'da ve ülkemizde
halkla

Ankara Üniversitesi

farklı

davranmalarına

tivite olarak

bulunduklar'ı

durum-

yöneltmeyi amaçlayan bir ak-

tanımlanmaktadır(

5 ) • Propaganda tek kay-

(4 ) M.Salim KADIBEŞEGİL, Halkla İliekilerde Temel
keler (İzmir:Tükelmak A.ş., 1986), s.22-23.
(5) Lindley FRASER, Propaganda (New York, Toronto:

Oxford University Press, 1957), s.l.

İl
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naktan

gerçekleştirilir(yani

kontrolü bir tek kaynaktan
davranışı yaratmayı

ve

len

şey

siyasaya en etkin

şe

koşulu

topluma gönderi-

bir elden yönetilmesidir. Propagandada

mesajların

üzerine bilerek. gidilir, mesajlar seçilir ve

yığınların

her

ve istenilen

amaçlar( 6 ) •

en önemli

Propagandanın

iletişim araçlarının

yapılmaktadır)

yüklendiği

bulunmayı

kilde hizmette

kitle

tek

taraflı

olarak yürUtUlUr. Propaganda totali-

ter yönetim düzeninde uygulanabilir. Demokratik rejimlerde ise halkla
lerde kitle

ilişkiler

iletişimi

lenemiyecek kadar
de

başarı

kından

ve

yaygın

söz konusudur. Çünkü; bu rejimaraçları

ve

bir merkezden dsnet- ·

yoğundur.

örgUtUn faaliyetlerindeki

Halkla

başarıları

ilgilidir. Propagandada ise örgütün

propagandanın başarısı arasında

mamaktadır(

İlişkiler

kesin bir

ile ya-

başarısı
ilişki

ile

bulun-

7).

( 6) Daniel LERNER (Çev: ünsal OSKAY), "Effective Propa-

ganda Conditions and Evaluation,n içinde: U.nsal OSKAY(der.), Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş,2.B.
(Ankara: Ankara Üni.Basın-Yayın Yüksek Okulu Yayını,
1985), s.268.

( 7) Metin KAZANCI, Halkla İlişkiler (Ankara: Ankara üni.
Siyasal Bilgiler Fak. Yayını, 1980), s.25.
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1.1.2. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Amerikan Pazarlama

...

reklam; herhangi bir

malın, hizmetiıl

ödenerek ve bedelin kimin
cak biçimde
tım

yapılan

göre

veya fikrin bedeli

tarafından ödendiği anlaşıla

ve yüzyüze

satış dışında

kalan

tanı

faaliyetleridir( 8).
Tanıtımı

şu

Birliği'nin tanımına

Uç

özelliği

ne

şekilde yapılmış

olursa olsun reklam

bünyesinde toplar( 9 ) :

• Bedel ödenmesi
• Kitlesel mesaj

niteliği

• Belirli bir mal veya hizmetin

tanıtılması

ve

reklamverenin bilinmesi.
Reklam~ amacı; genelde ürünlerin satışıni arttırmak ve k&r maksimizasyonunu sağlamaktır. Halkla İliş-

...

kilerin ise

karlılıkle dolaylı

dır.

ilişkiler, kuruluşların yaşamlarını

Halkla

bir

ilişkisi

bulunmaktasürdU-

(8 ) H~William BOLEN, Advertising (New York: john Wıley
and Sona Co., 1981), s.4.

(9 )

İlhan

ÜNLU, Reklam Ortamları Planlaması (Eskişehir:
Anadolu Üni. AÖF Yayını, 1986), s.ll.
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rebilmeleri için
ilişkiler,

ve

reklamcılık

leri ve

yaygın

dıkları

için birbirleriyle

olarak kitle

iki disiplinde
1.1. 3 •. İn·san

ortamın sürekliliğini

desteğini sağlama amacına yöneliktir(ıö).

ve kamuoyunun
Halkla

olan

kaçınılmaz

farklı

sadece benzer yöntem-

iletişim araçlarını

karıştırılırlar.

amaçlara yönelik

İlişkileri

ve Halkla

ilişkilerini iyileştirme,

rinden ileri gelen
melerini

İlişkiler

örgütte aat

çalışanların iş ilişldle

sorunlarını

sağlamaya çalışan

Oysa her

çabalardır.

İnsan ilişkileri(Beşeri İlişkiler),

üst

kullan-

çözme ve örgütle

bütünleş

bir uygulama/çaba olarak ta-

nımlanabilir(ll).

İnsan ilişkileri,
ilişkiler"

olarak

.halkla

adlandırılan

faaliyetleri ile hemen hemen
Ancak, halkla
mayan,

geniş

ilişkiler

kamu

ilişkilerin

"iç halkla

kurumun içine yönelik.

aynı anlamı taşımaktadır.

sadece kurum, içine yönelik ol-

gruplarını

da içeren bir faaliyetler

(lO) Metin KAZANCI, Halkla İlişkiler Açısından Yöneten
ve Yönetilenler (Ankara: Ankara üni.Siyasal Bilgiler F.ak. Yayını, 1978), s.l4.
(ll) Age, s.l9"

ll

bütUnUdUr.
Halkla ilişkiler, reklamcılığın; propagandanm
ilişkilerinin(beşeri ilişkilerin)

veya insan

adı değildir.

İlişkiler

Halkla

kullanmalarından dolayı

taysada bunlardan çok

Çeşitli

nan halkla

rine bir çok
nın

çalışmaya

verilmesi daha

1975

başka

teknikleri
karJ.ştJ.rılmak

bir olgudur.

Nedir?

Kaynaklarda

ilişkilerin

aynı

bu disiplinlerle

farklı

İlişkiler

1.1.4. Halkla

bazen

bir

farklı tanımlarına

tek bir
temel

tanımJ.nın

oluşturan

rastla-

verilmesi ye-

bir kaç

tanJ.mı

yararlı olacaktır.

yJ.lında

"Foundation For Public Relations

Research and Education" Halkla

İlişkiler Araştırma

ve

Eğitim Vakfı tarafından yapılan araştırmada 65 halkla
ilişkiler uzmanı

mişlerdir ( 12)

472

tanımı

inceleyerek

şu tanımı

öner-

:

"Halkla

İlişkiler:

Bir organizasyon ve

( 12> Fraser P.SEITEL; The Practioe

halkı

Publio Relations,
2.B. (Colombus, Ohio: A Bell and Howell Co., 1984),
s.a.
Of

12

arasında karşılıklı iletişim;

me ve

işbirliği bağları k~aya

yönetimini içine

g5rUşlerinden

haberdar

yarayan

Sorunların

bir yönetim fonksiyonudur;
ların

anlama. kabul et-

alır,

yönetimin

olmasına

halkın çıkarlarına karşı

luluğunu

tarif eder,
uyarı

leyen bir
ğ_iŞmelere

lar;

eğilimleri

ve

metodlar olarak
B~bson

halkın

eder; Yö-

olan sorumönceden belir-

sistemi olarak yönetimin deyararlanİI\asını sağ

ayak uydurmada

Araştırma

ve konu-

ve tepki gös-

te~esine(duyarlı olmasına) yardım

netimin

ayrı

İletiş~m

tekniklerini ana

kullanır."

EnstitUsü Halkla

Bertrand CANFIELD ise: halkla.

İlişkiler

profesörü

ilişkileri_şu şekilde

ta-

nımlamaktadır(i3):

"Halkla İlişkiler: Halkın anlayışını ve iyi
niyetini

sağlamak amacıyla

litikaları

ve

saptanan yönetim po-

uygulamalarını

halka

yansıtan(ile•

ten) yönetirnin sosyal felsefesidir$"
Georgia Universitesi Gazetecilik ve Kitle

(13) CANFIELD, s.5.

İleti-
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şimi BölUmU Dekanı CUTLIP, San Diego Universitesi Uyesi

CENTER ve yine
LEN

aynı

üniversitede gazetecilik profesörü BO-

yaptıkları çalışmada

halkla

ilişkileri şu şekilde

tanımlamaktadırlar(l4):

" Halkla

İlişkiler: Halkın tutumlarını değer

lendiren, bir

ya da kurumun

halkın çı

ilgili olan politika ve uygulamala-

karlarıyla
rını

kişinin

belirleyen bir yönetim fonksiyonudur. Hal-

kın anlayışını

ve

onayını sağlamayı

amaçlayan

bir :P.areket programını planlar ve yönetir."
Michigan State:.Universi tesi
Kolleji Dekan
birkaç

yardımcısı

İletişim Sanatları

MARSTON ise halkla

ilişkileri

tanımdan ha~eketle şu şekilde tanımlamaktadır(l5):

"Halkla

İlişkiler: Halkın eğilimlerini değer

lendiren bir kurumun kamu
kalarını

ve faaliyetlerini

yararına

olan politi-

tanımlayan

ve belir-

(14) Scott_ M.CUTLIP vd., Effective Public Relations, 6.B.
(En_glewood Cliffs, New jersey: Frentice-Hall Ine.,
1985), s.3.
(15) john E.MARSTON, The Nature Of Public Relations
(New York: McGraw-Hill Book Company Ine., 1963),
s. 5. '
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leyen,
lama

halkın anlamasını

ve kabul etmesini

faaliyetlerini-iletişimi-yürüten

sağ

bir yöne-

tim fonksiyonudur."
Tanımlardan

özünü

oluşturan

ortaya

çıkan

ve halkla

dört temel prensibi

ilişkilerin

şu şekilde sırala

yabiliriz(l6):

i. Halkla
fesine

dayanır:

Halkla

yönetimin tüm

larını

ön planda

teğine

borçlu

ile

tutması,

olarak

alınmasını

Bu felsefeden ka-

çözümünde kamuoyunun

kurumsal

kararların

çıkar

varlığını halkın

bilmesi içinde

özdeşleşmeyi amaçlamasıdır.

yönetimini etkileyen

kurum yönetiminin an-

kaynaklanır.

sorunların

olduğunu

yönetimin·sosyal felse-

ilişkiler

oradan

layışını yansıtır,
aıt;

ilişkiler

bulunduğu

toplum

Halkla

ilişkiler,

toplum

yararına

amaçlayan bir yönetim

des-

kurum

dönük

anlayışı,

fel-

sefesidir.
ii. Halkla

ilişkiler

bu felsefenin politika-

larla ifadesidir: Halkla

ilişkiler,

felsefenin kurumun karar

mekanizmasında

(16) CANFIELD, s.5.

yukarıda

belirtilen

kendisini gös-
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termesidir. Kurumlar, yönetimda ortaya
muhtemel

sorunların

lirlenen

politikaları

çıkan

çıkması

çözümünde kurum üst yönetimince beizlerler.

Tutarlı

halkla

faaliyetleri, kurumun toplumun hizmetinde
sıtabilecek

ve

yönetim

ilişkiler

olduğunu

politikalarının saptanması

yan-

ile ger-

çekleşir.

i i i . Halkla
uygulanmasıdır:

felsefe

ilişkiler

Halkla

doğrultusunda

belirlenen,

ilişkiler,

politikaların

yukarıda

tanımlanan

uygulamaya konulan yönetim poli-

tikalarının doğurduğu tavır/tutumdur. Kurumların,

yararını

ön plana çıkartarak saptadıkları yönetim poli-

tikaları uygulanmadıkları

tır.
rı

sürece bir anlam

ÇünkU; kurumlar söyledikleri ile

ile

Olumlu kamuoyu

Çünkü;

İlişkiler

oluşturmaya

politikalarını

tanıtmak
tişim

taşımayacak

değil uyguladıkla

değerlendirilirler.

iv. Halkla

netim

kamu

ve savunmak

Bir

belirlemek,

açıklamak,

durumundadırlar.

kamuoyuna

Biçimidir:

yönelik olarak kurumlar yö-

tekniklerini kullanarak
kurumların

İletişim

anlatmak,

Bunu da ancak ile-

gerçekleştirebilirler.

sunduklarını anlaması,

benim-

semesi, desteklemesi ve/veya tepki göstermesi için iletişim kaçınılmazdır.

Bu dört prensip, halkla

ilişkilerin

kurum için
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taşıdığı

bilir.

anlaJDJ.

bir

ve

Yapılan tanımlar

görUldüğU

de

açıklayan

tanım

prensiplerinden

geliştirilen

ilişkiler karıştırıldığı

gibi halkla

linlerden gerek amaç gerekse kapsam olarak çok
bir olgudur. Halkla
olsun bütün
na bir

ilişkiler,

yaklaşım

de etmesinde

sorunudur(l7).

halkında

işin

desteğinin sağlanmasını

tim ile
yıcı

farklı

boyutu-

iletişim

Kuruluşun, amaçlarını

el-

içine girmesini, .kamuoyunun
ilişkiler,

kapsarg Halkla

halkın karşılıklı

disip-

ister kamu ister özel

için bir tutum,

kuruluşlar

alına

olarakta ele

olarak etkilenmelerini

yönesağla

yöntemler oluşturan planlı bir çaba olarak ele alın

malıdır.

1

1.2. Halkla
-

1.2.1.

İlişkiler

İletişim

ve
-

!letişimin Tanımlanması

Halkla
den birisinin

ilişkiler tanımlanırken

da

doğru

İlişkiler

bir

iletişimdir.

deyişle

temelinde
halkla

Modeli

temel ilkelerin-

"iletişim" olduğu belirtilmişti.

ilişkiler uygulamalarının

da daha

-- ..

ve Halkla

iletişim

Halkla

yatar ya

ilişkiler aynı·

Bu nedenle gerek halkla

zaman-

ilişkilerin

da-

(17) james B. ORRICK (Çev: Oğuz ONARAN), Halkla İl~şki
~ (Ankara: Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fak. Basın Yayın Yüksek Okulu Yayını, 1967), s.5.
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anlaş~labilmesi

ha iyi

başarılı olması

uygulayıcılarının

ve sonuca daha kolay

iletişim olgustmım.,

bilinmesi

gerekse

ulaşmaları

daha
için

gerekikavram gerek uygulama olarak

gerekmektedir(ıa).

İletişim kelimesi Latince'de "communis" ten "or-

tak,

ortaklık,

birlikten" gelmektedir.

karşıdaki(hedef)

olarak

bilgilere,

ile bir

aynı düşüneeye

ve

ortaklaşma

aynı

tişim

mesaj

alış-verişini

genel

kurma,

aynı

tutuma sahip olmak(l9).

şeklinde tanlinlanmaktadır. İletişim,
arasında

İletişim

kaynak ile hedef

içeren bir süreçtir.

İle

süreci; kaynak(gönderen), kodlama, mesaj, kanal,

kodçözme,
lerinden

hedef(alıcı)
oluşur(şekil:

KAYNAK.

ve geri besleme(feed back)
1).

Mesaj

(Gönderen)

öğe

Hedef
(Alıcı)

GERi BESLEME

Şekil 'ı: İletişim Süreci

(18)KAZANCI,. s.28.
(19) Wilbur SCHRAMM (Çev: Ünsal OSKAY), "Haberleşme Nasıl İşler," içinde: Ünsal OSKAY(der.), Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş (Ankara: Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fak., Yay.ıni, 1973), s.99.
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Kaynak. M. Wayne De LOZER (Çev.: Haluk
"Haberleşme",

içinde: Haluk

cılık (Eskişehir:
Yayını,

MESÇİ),

MESÇİ(der.),

Anadolu Üni.

Reklam-

Açıköğretim

Fak.

1984), s.5; Scott M.CUTLIP-Allen H. CENTER,

Effective Public Relations, 5.B. (New jersey:
Perntice Hall Ine., 1982), s.l91.
Halkla

ilişkilerde

kaynak(gönderen), kurumun ken-

disi, bağlı organları, işletmeleri veya kitle iletişim
araçlarıdır. Hedef(alıcı),

lenmiş

veya

örgütlenmemiş

bir birey, bir kurum, örgütbin grup ya da toplumun bütü-

nü olabilir. Mesaj, kaynaktan hedefe gönderilen bir uyarı,

bir bilgi, bir

bilir. Kodlama, bir

davranış

veya herhangibir ileti ola-

düşüncenin iletimehazır

bir mesaj

biçimine dönUş;tUrülmesidir. Kanal, bir mesajın kaynaktan hedefe iletilmesini
nalı

genellikle kitle

sağlayan araçtır. İletişim

iletişim araçlarıdır.

ka-

Geri besle-

m!(feed back) ise kaynağın, gönderdiği mesajların hedefte

yarattığı

etkiyi

öğrenme çabalarıdır(20)~

(20) SCHRAMM, s.l00-101; Haluk GÜRGEN, Televizyon Reklamlarında Yaratıcı Strateji, Basılmamış Doktora
Tezi (Eskişehir: Anadolu Üni., 1987), s.8.
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İletişimin amaçlanan etkisi gönderil·en mesaj soalıcının davranışlarında

nucunda

iletişimin amacı,

lerdir. Etkileyici

davranışın iletişim

amaçlanan

mesidir. Hedef

alıcı

çıkan değişme

ortaya

alıcıda

sonucunda

üzerinde Uç ana

tarafından

kaynak

iletişim

görül-

etkisin-

den söz edilmekted1r(21l) •.
-

Alıcının

bilgi düzeyininde ortaya

çıkan

değişme,

-

Alıcının

-

Alıcının açık davranışlarında

tutumunda görülen

değişme,

görülen

değişme.

Her zaman olmasa bile
arda görülür. Bilgide
tum

takınma

Halkla

ise

değişme

çoğu

kez bu Uç

tutum

takınmadan

davranış değişikliğinden

ilişkiler mesajları

bu

sıra

değişme

ard

önce, tu-

önce gelir.

gözönünde tutularak

hazırlanır.

Bir

iletişim

deli Tablo 2'de

süreci olarak halkla

şu şekilde

ilişkiler

mo-

gösterilebilir •. Kaynak duru-

munda olan kurum, hedef alıcılara mesajlarını kanalı

( 21) GÜRGEN, s. a.
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kitle

oluşturan

hedef

Mesajların

alıcılara

kiler sürecinin ilk
gın

sürecinin ve halkla
back) olarak

ilişkiler

sürecinin geri besleme(feed

adlandırılan

rın

KaynağJ.n,

tepkilerini ölçmesi ve

kaynak, hedef gruplar ve

iletişim

dayanır(22).

bu iki

asıl

için

gerekir. Bu yolla
bilgi sa-

aşamadan oluşan

önemli olan ise üçüncü
alınan

ve halkla

aşamadır(III).

tepkilerin, e-

kararlarını

etkilemesi,

alıcıların

doğrultusunda kararların alınması,

beklen-

bunun bir

yönetim felsefesi olarak benimsenmesi gerekir(23).

(22) KAZANCI, s.28.
(23) Age, s. 29.

-

\

{ -\ i '

bir

ve beklentilerin yönetimin(kaynak durumunda

olan kurumun)
tilerinin

karşısında alıcJ.la

aşamanın birleşmesinden oluşan

Hedef gruplardan geri besleme ile
ğilimlerin

daha vardJ.r

eğilimleri hakkında

ilişkiler

ilişkiler

aşaması

araştırması

hibi olur. Halkla

Bu iki

ileşkiler açısın

ve halkla

gönderilen mesajlar

sürecine

Yay-

tamamlandığı

sürecinin

dan özel bir önemi olan ikinci bir
(II).

iliş

aşaman1n tamamlanmasıyla iletişim

iletişim

Oysa

gönderilmesiyle halkla

aşaması gerçekleştirilir(!).

olarak bu birinci

varsayılır.

kullanarak gönderir.

iletişim araçlarını
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İletişim süreci stireklidir. Önemli olan kurumun bu sti-

reklilikte bu

işlevi

kendi

mesidir. Bu da hedef
alınmasının

amaçlarına

grupların

tepkilerine göre karar

felsefe olarak benimsenmesi, felsefenin popolitikaların uygulanması

litikalarla ifade edilmesi ve
ile

göre kullanabil-

gerçekleşir.

1.2.2.

İkna

Etme(Persuasion)

İnsanlara istenilen bir şeyi yaptırabilmenin

dört yolu

vardır(24):

i.

Satın

alma yoluyla

ii.

Baskı

yoluyla

iii. Ast-tist

ilişkisi

ile

iv. İkna ederek
Halkla

ilişkiler, insanların

ranmalarının sağlanmasında

önem

kazanırQ

ler insanlara ve kamuoyuna, kurumun
reketleri

satın

almadan,

baskı

istenilen yönde davHalkla

amaçlarına

ilişki~

uygun ha-

yapmadan ve aat-üst

kisini kullanmadan sadece ikna ederek ve

iliş

inandırarak

(24) Scott M. CUTLIP - Allen H. CENTER, Effective Public
Relations 5.B. (New jersey: Frentice-Hall Ine.,
1982), s.lll.
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yaptırmaya çalışır. İkna

sürecidir.

İnsanların kafalarındaki
koymayı

rine yenisini

li olarak kamuoyunun
ilişkiler

ran

böylece

sağlamaya çalışır.

melerini

la

amaçlanan

etmelidirler. Kamuoyunu
si, ikna edici
adı

eskiyi

sorumluları

kitle

dır.

Bir

kilerde
ması

nin
la

de

uyulması

iletişim

mesajların

gereken

ve

bazı

olduğu

Me-

ve ey-

gibi halkla

temel ilkeler var-

tanımlanan

halkla

iliş

hedef kitlelere gönderilmesinde uyul-

başarının

devamı

ilişkiler

faaliyetleri-

için gereklidir. Halk-

ilişkiler çalışmalarında uyulması

(25) Age, s.ll3.

sağlanır.

İlkeleri

süreci olarakta

gereken bu ilkeler, halkla
başarısı

ikna

ortaklığı sağlar(25).

ve

Temel

oluştu

ikna edilme-

uyumlaştırmayı

Bütün bilimsel disiplenlerde
ilişkilerde

kamuoyunu

iletişim araçları kul~

yönelik

fikirbirliğini

İlişkilerin

1.2.3. Halkla

amaçlayan halk-

oluşturan grupların

amacına

ye-

Kurum faaliyetleriyle ilgi-

geçen gruplara iletilmesiyle

lemi öngörerek

kaldırıp

davranışlar doğrultusunda

mesajların

sajlar, ikna etme

iletişim

davranışlarını değiştir

desteğini sağlamayı

birimlerinin

grupları

lanarak

etmek esas olarak.bir

gereken temel il-
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şu şekilde s~ralanır(26):

keler

DUrüstlük: Halkla

ilişkiler çalışmalarında, araştır

ma,

değerlendirme,

de,

mesajların

sında

yöntemin ve

belirlenmesinde,
aşamalarda

ve bütün

gereken ilkedir.

en

bu ilkenin uy-

titizliğe bağlıdır.

ilişkiler,

gerçekleri örtmek ya da

farklı

göstermek,

hataları

ilişkiler

uygulanma-

sağlam şekilde uyulması

halkla

lamaz ve halkla

seçilmesin-

planların

Çalışmanın başarısı

gösterilecek

gulanmasında

araçların

örtmak

Çünkü;

olduğundan

amacıyla kullanı

görevlilerinden böyle bir

görev beklenemez(27).
Güvenilirlik: Halkla
atmosferi ile

başlar.

ilişkiler çalışmaları

Kurum

bir inanç

tarafından oluşturulan

bu atmosfer, kurumun kamuoyuna ve hedef gruplara hizmet etmek için
Alıcıların,

ma

karşı

duyduğu

arzuyu ve

isteği yans~t~r.

yani hedef kitlelerin

güvenlerinin

olması

kaynağa

yani kuru-

gerekir. Güven

kurumun faaliyetleri, her türlü

etkinliği

ortamı,

ve kurum

( 26) CUTLIP vd., s.283; CUTLIP ve CENTER, s.209; Güngör
ÖNAL, Halkla İlişkiler (Bursa: Bursa İ.T.İ.A Yayını,
1982), s.26.
( 27)

KADIBEŞEGİL,

s. 28.
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.

bUtUnünün

davranışlarıyle

faaliyetlerinde güven
için

Halkla

inandırıcı

Bir halkla

ilişkiler

olabilmesi önce konuya ken-

inanmasına bağlıdır. Mesajların sunulmasın

disinin

inandırıcı

olunması

rulabilmesinin ön
Açıklık~

güvenilir

ortamların oluştu

koşuludur.

Bu ilke dUrüstlUk ilkesi ile

yakından

gilidir. Halkla

ilişkiler çalışmalarında

çarpıtılmamalı,

sorunlar,

lı

ilişkiler

ortamının oluşturulabilmesi

inandırıcı olunmalıdır.

görevlisinin

da

oluşur.

tılmalı,

fark-

açıklıkla

anla-

kamuoyu bilgilendirilmelidir. Halkla

iliş

kiler,

olayları olduğundan farklı

oyunun

desteği sağlanırken gelişmeler,

şullar

gizlilikten

lıdır.

Genel anlamdaki

çıkartılarak

seçiminde de
açık

grupların

tanımlanan

anlatılma

halkla

kullanılarak mesajların

ve basit olarak

konular ve

hazırlanmalı,

hedef

düzeyine göre düzenlenmelidir.

Tutarlılık:

halkla

sorunlar, ko-

kamuoyuna

açık olunmalıdır. Karışık

anlayış

Süreklilik ve

göstermez. Kamu-

açıklığın yanı sıra

ilişkiler kampanyalarında

mesajlar

gerçekler

koşullar olduğundan

hale getirilmeden hedef gruplara

il-

Bir tür

ilişkiler

iletişim

olarak

faaliyetleri bitmeyen

bir süreçtir. Güvenilir olma ve

inandırıcı

olma gi-
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bi özellikler çok uygun sürelerde
rumun,

uğraşları

sonucunda kamuoyunun güvenini ve

desteğini sağlayabilmesi

liyetlerinde

için halkla

tutarlı olması

rekliliğini sağlaması

lardan, birbirinden

ve bu

tutarlılığın

için gereklidir.

akılda kalması

daha iyi

belleğine yerleştirmek

için önemli mesaj-

Böylece, hedef kitleye

ilgili

mesajların

kişilerce

şartıyla

aktarılan

ve gruplares

tartışılması sağlanmış

Başarılı

görüşül

olur.

ve sürekli bir halkla

ilişkiler.için

gerekli olan bu ilkeler birbirleriyle çok il-

gilidirler ve birbirlerinden
Örneğin:

Dürüst olmadan

kampanyaların, tutarlılığı
kalıcılığı

yollarla

unutmayacağı

bir çok kez - dozunu iyi ayarlamek

tekrarlamaktır.

ler.

anlaşılması

Yapılması gere~

ken, hedef kitlenin konuyu bir daha

uyulması

kaynak-

olmamalıdırlar.

ve

mesi ve

sü.-

birbirleriyle

çıkmalı,

mesajların

ları

farklı

faa-

mesajlar gönderse bile

farklı

Yineleme: Bu ilke

biçimde

ilişkiler

gerekir. Kurum,

bu mesajlar tek kaynaktan
çelişkili

Ku-

oluşmaktadır.

ve

ve

inandırıcılığı

sağlanamaz.

ayrı

olarak

düşünülemez

açık olunamayacağı

gibi,

sürekliliği sağlanmadan

ne tekrarla ne de

başka
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2. HALKLA İLİŞKİLERDE KAMUOYU VE HEDEF KİTLELER
2.1. Kamuoyu
Halkla

ilişkilerde

kurumu ve faaliyetleri des-

teklemesi için ikna edilmesi gereken hedef kamuoyu'dur.
Kurum içi olumlu ve üretken
yan halkla

ilişkiler

ve

süreci,

amaçla-

için kamuoyunun ikna edilmesi sü-

reci oldukça önemlidir.
oluşma

ilişkiler sağlamayı

Kamuoyunun(halkın görüşUnUn)

tavır/tutum değişikliğinin

süreci halkla

gerçekleştirilmesi

incelenmesi

ilişkilerin çalış-

. ma konusudur.
Kamuoyu, kamu grubunu meydana getiren bireylerin

tartışmalı

bir konuda ortak

çıkarlarının

ifadesi-

dir. Kamu grubunu meydana getiren bireylerden kaynaklanır,

bir

bireylerarası iletişim

anlaşma

düzeyine

ile

verıldığında

bir grubun üyelerinin

kişisel

gerçekleşir,

ortak

ifade bulur. Kamuoyu,

fikirlerinde

başlar

ve

üyelerin fikirleri gruptan etk1lenir(28).

(28) CANFIELD, s.49; H. Frazier MOORRE - Frank B. KALUPA,
Publio Relations Principles, Cases and Proble~.9.B.
· (Homewood I llinois: Richard D., Irwin Ine., 1985),
s.49.
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Kamuoyunu
takım

oluşturan

özellikleri dikkate

kamu

grupları

alınarak

belirgin bir

iki ana grup

altında

·yerinde

çalışı

tanımlanmsktadır(29).

a. Birincil Kamu

Grupları

Birbirlerine kan

bağı

yor olma gibi özelliklerle
duğu

tak

bağlanan

ortak

eğilimindedirler. Dolayısıyla

b.

aynı iş:_

bu gruplar homojendir. Birçok

görüşleri paylaşma,

şumu

ve

süreci

İkincil

hızlıdır,

Kamu

Gerek

içinde

tartışmalı

çıkarlardan

konuda or-

yararlanma

bu gruplarda kamuoyu olu-

Grupları

geçmişleri

oluşturduğu

bulundukları

gerekse ilgi
farklı

alanları bakımın

nitelikler

taşıyan

bi-

bu gruplar heterojendir. Bireyler,

kamu grubunun

paylaşma eğiliminde değildirler.

görüşlerini

azdır.

(29) FRAZIER-KALUBA, s.47.

her zaman

Bu gruplara üye birey-

ler üzerindeki grup etkisi birincil kamu
la çok daha

oluştur

kolaydır.

dan birbirlerinden oldukça
reylerin

bireylerin

gruplarına

oran-
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2.2o Hedef Kitleler
Kamuoyu ile
toplumun

tamamıdır.

açıklanan

kitle, en

geniş anlamıyla

Ancak, kendi içinde

ları oluşturan

bireylerden

lanebilecek ve

aynı

oluşan

farklı

toplumun

sından

halkla

ilişkiler

ses-

oldukça zordur.

faaliyetleri için kurum

açı

önemli olan, toplumun belirli kesimlerine(grup-

lara) yönelik özel
kir.

tamamına

etkiyi yaratabilecek bir halkla

ilişkiler programının gerçekleştirilmesi

Başarılı

kurum-

amaçlı çalışmaların yapılması

Sınıflandırması,

ca

farklı

şu

ana gruplar

kurumun halkla

gere-

ilişkiler uzmanın

biçimlerde belirlenebilecek hedef kitleler
altında açıklanabilir(JO):

:_ • Kurum Personeli

• Ortaklar
•

Aracı

Kurumlar ve Tüketiciler

• Çevre
•

Basın

ve

Yayın Organları

• HUkümet.

( 30) Tunçdan BALTACIOGLU, İşletmelerde Satış Arttırma
Çabaları (Ankara: Ankara İ.T.İ.A Muğla İşletmeci
lik YUksek Okulu Yayını, 1980), s.l21-125; ÖNAL,
s.26.
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2.2.1. Kurum Personeli
Kurum personeli
larındakiler

kavramı,

kurumun,

bağlı

organ-

dahil olmak üzere en list düzey yönetici-

lerinden en alttaki hizmetlilerine kad.ar bUtUn

çalJ.şan

ları kapsamaktadır.

Kurum personeline yönelik halkla

ilişkiler

faa-

liyetleri personelin tatmin edilmesini ve kurumla bütünleşme

ihtiyacının

giderilmesini

personeline amaca yönelik bilgiler
faaliyetleri

hakkında

sağlayacaktır.

kurum ve

aktarmalı,

bilgi verilmelidir.

Kurum

İşletme

gaze-

tesi, personelle ilişki büroları, ilan ve duyuru panolarJ., üyelerin örgüt yönetim_ine

katılmaları,

moral gün-

leri ve hizmet ödülleri ••• gibi yollarla personelin kurumla

bütünleşmesi

ve bilgi

sahibi.olması sağlanır(31).

Personelin kurum ve faaliyetleri hakkJ.nda amaca yönelik.
olarak bilgilendirilmesi onlarJ.n sahip olduklarJ. bilgiyi çevreye

aktarmaları açısından

da önemlidir.

ÇalJ.şan

lar, kurum hakkJ.ndaki bilgilerini ve kuruma duyduklarJ.
güveni öncelikle aile üyelerine olmak üzere ·tUm çevrelerine

aktaracak/yansıtacaklardır.

(31) KAZANCI, s.l37 •

Aile bireylerinin
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herbiri bu bilgiyi kendi çevrelerine
likle

bir kamuoyu

kendiliğinden

yansıtacak

böyle-

oluşmuş olacaktır.

2.2.2. Ortaklar
Genelde çok

ortaklı

şirketleri

ilgilendiren bir hedef grubudur. Ortaklara,

şirketleri

kuruluş

ve faaliyetleri

luşteki

gelişmelerden ortakları

yönelik halkla
daha çok

bileceği

gibi

ilişkiler

Ortaklara,

aynı

zamanda çevrelerine

doğrudan

ortakları

kuru-

ve bir güven duygusu yarata-

aktarılmasını

postalama,

rullarda bilgi verme, veya

2.2.3.

haberdar etmek halkla

faaliyetleri,

bağlıysaağı

amaca yönelik bilgilerin

bilgi

bilgi vermek ve kuru-

hakkında

biriminin önemli görevlerindendir. Ortaklara

ilişkiler

luşa

özelliklede özel

kuruluş hakkında

da

sağlayacaktır.

toplantılara çağırma,

basını

kullanma

ku-

yollarıyla

aktarılabilir.

Aracı

Kurumlar ve: Tüketiciler

tlretilen

malların satışı

ilişkilerin kurulması açısından

taşıdıkları

me için

öneml~

taşıdığı

ve tüketicilerle ilk
bayii ve

satıcıların

rol ve tüketici kesiminin bir

önem bu gruba yönelik halkla

faaliyetlerinin önemini oldukça

ilişkiler

arttırmaktadır.

lar ve tüketicilerin özellikle tüketicilerin

işlet

Satıcı

kuruluş
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hakkındaki

düşünceleri kuruluşun başarısını·etkileyen

en önemli kusurdur. Tüketicilerin ve
ve faaliyetlerine yönelik

desteğinin sağlanması

edilmesi gerekir. Bunun için
gi vs.),

gibi teknikler

toplantılar,

kullanılır.

TV),

ayrılarak

ve ikna
der-

broşürler, afişler,

ödüller,. hediyeler •••

Kuşkusuz

ki tüketicilere yö-

nelik faaliyetlerde tüketicilerin kendi
lara

kuruma

basım araçları(gazete,

yayım araçları(radyo,

sergiler, fuarlar,

satıcıların

grup-

aralarında

incelenmesi ve faaliyetlerin buna göre

düzenlenmesi faaliyetlerin

başarısını arttıracaktır.

2.2.4. Çevre
Çevre
ve faaliyet

ile

kavramı

gösterdiği

bölgedeki meslek ve

işletmenin

bölge veya

çıkar

çalışılmaktadır.

şehir

bulunduğu

ile birlikte,

birlikleri, sosyal

likler, Universiteler ve bilim
maya

içinde

kuruluşları

da

Bu gruba yönelik halkla

faaliyetleri gerek ekonomik gerekse sosyal
nıımaz

olan çevre

amaçlı

ilişkilerinin kurulması

mesi için gereklidir. Çevre ile

şim araçlarının kullanılması

anlatıl
ilişkiler

açıdan kaçı

ve sürdürUl-

ilişkilerde başta

telerden, radyodan ve televizyondan
daha

bir-

oluşan

doğrudur.

gaze-

kitle iletiBunun

yanı

sıra diğer kuruİuşlarla yazışma(doğrudan poatalama), iş
birliği

yapma, birlikte sosyal etkinlikler düzenleme •••
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gibi teknikler de

2.2.5.

Basın

ve

kullanılmalıdır.

Yayın Organları

"İletişim çağı"

kitle

adlandırılan çağımızda

olarak

kitlelere mesajlar gön-

iletişim araçları geniş

dermekte, bireyler ister istemez hergün kitle
ve bu araçlardan

araçlarıyla karşılaşmakta

tileri
eden

almaktadırlar.

basım

ve

olmakla birlikte

aldıklarını

aktardıklarından

halkla

bilgiyi alan

Kurum

basım

kendi hedef

ilişkiler

hakkında

ve/veya

için

yönelik
en iyi

da

gruplarına

taşıdıkları

önem

olumlu ya da olumsuz bir

yayım organı

bunu hemen ken-

aktarmaktadır.

Bu

için bir anda çok bUyük olumlu ya da olumsuz

bir kamuoyunun
halkla

ile-

kendileri bir hedef kitle

di okuyucu ve/veya izleyici kitlesine
işletme

çeşitli

HergUn milyonlarca insana hitap

yayım organları

tartışılmazdır.

iletişim

neden

oluşmasına

olacaktır.

ilişkiler uzmanları basım
çabalarını
şekilde

lenebilmelidir.

en ince

ve

Basım

ve

yayım organlarına

ayrıntısına

düzenlemeli, bu yolla

Bu nedenle,

kadar

geniş

"'

planlamalı,

kitlelere ses-

yayım organlarıyle ilişkilerde,

haber bültenleri,

basım turları,

sın toplantıları,

haber programlar, belgesel programlar •

•• gibi teknikler

kullanılabilir.

basın

kokteylleri, ba-

2.2.6. Hükümet
Hükümet ve
etkileri önemli ve

devamlıdır. Kuruluşlar,

kararlar ve yönetmeliklerle
rak

çeşitli

ler

uzmanı

sorumluluklar

doğrudan

yasalar,
dolaylı

veya

altındadırlar.

Halkla

anlatır

ola-

ilişki

karar almak ve yürütmek durumunda olan hükü-

organlarına kuruluşunun sorunlarını

met ve
li

üzerindeki

organlarının kuruluşlar

ve bilgilendirirlerse

alınacak

ne kadar iyi

kararlar o den-

yararlı olacaktır.

3. HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ
Halkla

ilişkiler

faaliyetlerinin

başarısı

bu

faaliyetleri yürüten birimlerin örgüt içindeki yerlerine de

bağlıdır. Kuruluşlarda

yollardan biri ya da

birkaçı

halkla

ilişkiler aşağıdaki

biçiminde organize edile-

bilir(32):
• Halkla

ilişkiler

faaliyetlerinin

sorumluluğu,

reklamcılık, satış, endüstri ilişkileri ya da

personel gibi bir bölüme ikincil sorumluluk
olarak verilebilir.

(32) CANFIELD, s.70.
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• Halkla

ilişkilerin

bir halkla
• Halkla

tüm

ilişkiler

sorumluluğunu

müdürü atanabilir •

ilişkilerin çeşitli

rine getirebilecek,
ramlama gibi

yüklanecek

fonksiyonlarını

araştırma,

uzmanları

ye-

planlama ve prog-

olan bir halkla

ilişki

ler birimi organize edilebilir •
• Halkla
ve

ilişkiler politikalarını

programının

tim,

satış,

ilişkileri

lerinden
• Halkla

koordinasyonunu

belirleyecek
sağlayacak,

üre-

finans, personel, hukuk, endüstri
ve halkla

ilişkiler

bir komite kurulabilir.

oluşan

ilişkiler uzmanı bağlı

fabrikalara

bölümü yetkili-

şirketlere

ve

yerleştirilebilir.

Bunlardan hangisi ile organize edilirse edilsin
başarılı

halkla

düzeyinde yer

ilişkiler

alması,

için birimin üst düzey yönetim

yöneticisinin de buna

genel müdüre veya yönetim kuruluna sorumlu
kir. Halkla

ilişkiler

belirlenmesinde ve

görüşü hakkında

temsil edebilecek bir mevkide·

( 33) İl}).an OEMALGI~,R

olması

olarak
gere-

görevlisi veya biriminin sorumlusu

işletme politikalarının

çözümünde kamunun

bağlı

sorunların

bilgi verebilecek veya

bulunmalıcl.:ı:r(JJ).

vd., İşletmecilik Bilgisi, (Eskişehir: Anadolu Üni. İşitma ÖzürlU Çocuklar Eğ. ve
Ar. Vak. Yayını, 1985), s.309.
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Halkla

ilişkiler,

kurum içinde sadece bir görev-

linin veya bir bölümünün sorumluluğu değil, her düzeydeki personelin sorumluluğu olarak ele alınmalıdır. Birimin

programları

ve önerileri bir bütün olarak

değer

lendirilmeli, tüm kuruluşça yürürlüğe konulup benimsenmelidir.

4. HALKLA

İLİŞKİLER KAMPANYALAR!

4.1. Halkla İlişkiler Kampanyalarının Tanımı
Etkin ve
için bir halkla

başarılı

bir halkla

ilişkiler programının oluşturulması

runluktur. Etkin bir halkla
mı

yada

diğer

ilişkiler çalışması

bir

zo-

ilişkiler çalışması/progra

deyişle kampanyası,

ne zaman ne

yapı

lacağının, neyle ve nasıl yapılacağının belirlendiği
....
planlı

ve

programlı çalışmalardır. Başarılı

ilişkiler kampanyası şu

bir halkla

dört aşamadan oluşmaktadır(34):

i. Sorunun Tanımı, Araştırma: Bilgi toplama olarak ta
adlandırılan

bu

aşama

bir halkla

ilişkiler çalışma-

(34) Scoot M. CUTLIP vd., Effective Public Relations,6.B•
(New jersey: Englewood Cliffs, Frentice-Hall Ine.,

1985), s.2oo.
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sının başlangıç noktası

. sorunun ortaya
kiler

ve en önemli

konulması

ve

çalışmaaının amacının

mesiyle

aşamasıdır

yapılacak

halkla

•

iliş

ve hedefinin belirlen-

araştırma başlar. Araştırma olmaksızın

du-

rumu septama ve sorunu çözUmJ.·eyebilme konuannda
nırlı

bilgiye sahip olunur. Bu anlamda

olayları,

durumları

site; halkla

tanımlama

dımcı

aşamada

soruna olan çözümlerin

ilişkilerdeki

halkla

gelişmedir(35).

ilişkiler uzmanı

olarak bütün bilgileri ve

lameli ve

ayıklamalıdır.

ketlerden, bilimsel
tistiki

bulguları

Bilgi toplama

kendisine yartoplamalı,

ve

başkalarınca

araştırmadan yararlanılıre

dandır.

ista-

gerçekleştirilmiş
Araştırmaların

elde edilecek bilgilerin, bilimsel, objektif ve
olması kampanyanın başarısını

der-

an-

aşamasında,

araştırmaların sonuçlarından,

çalışmalardan

her türlü

araştırma,

ve anlamada ki kapa-

kontrol edilmesindeki sistematik
Bu

sı

ve

tarafsız

etkileyen önemli unsurlar-

·

ii. Planlama/Programlama: Programlama ile bilgi toplamadan

değerlendirmeye

mektedir. Bu

( 3 5) Age , s. 201.

kadar olan bir süreç ifade edil-

aşamada, ulaşılmak

istenen hedef kitle-
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ler kimlerdir, ne gibi özelliklerden

oluşmaktadır

ve planlama aşamasında bu gruPlara ulaşmada kullanılacak iletişim araçlarının saptanmasında

bilgiler derlenmelidir?

Sorularına

cevap

hangi

aranması

gerekir. Önemli olan stratejilerin ve politikaların

nasıl

belirlenmesi,

bir halkla

liği gerçekleştirileceğinin

na

bağlı

kampanyanın

olarak

kullanılacak

hedef kitlesi,

ilişkiler

ortaya konulmasıdır. Bumali portresi(bütçesi),
araçlar,

çalışacak

sonel ve nitelikleri, zamanlama ve mesajlar
lı

per-

ayrıntı

olarak belirlenmelidir. Planlama/programlama

masında yanıt verilmemiş
ması

Bu

etkin-

hiç bir sorunun

aşa

kalmamış

ol-

gerekir.
A

aşamada,

rıldığında

planlanan

çıkması

ortaya

düşünülmeli,

çalışmaların

aksaklıklarda

planlanmalıdır.

çözümleri

iii •. Uygulama: Halkla

muhtemel

uygulamaya akta-

ilişkiler kampanyalarının

üçüncü

aşaması planlanan çalışmaların harekete geçirilmesi,

uygulamaya
Bu

aktarılması,

aşama aynı

zamanda

landırılmaktaysada

birine

(36)

Age,

günlük

iletişim aşaması

harekete geçme ile

karıştırılmamalıdır(36).

s.258.

yaşama uyarlanmasıdır.

olarak ta adiletişim

bir-
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Planlanan programlar doğrultusunda harekete geçilir.
Kağıtlar üzerinde gözüken düşünceler artık eyleme
.dönüşmekte,

lar

kitle

iletişim araçları

şeyler, düzenlenmekt~,

Bu

araç-

ilanlar

yayınlanmakta

hedef-

iletişim başlamaktadır.

aşamanın

çilen

diğer

seminerler, konferanslar vb.

kullanılmakta,

lerle

ve

özü, planlama

çalışmaları sırasında

se-

iletişim araçlarına ulaşılması, hazırlanan

mesajların

bu araçlar ile yine önceden belirlenen

ki tl el ere iletilmesidir(37). Bu
artık dönüş olmaması,

etkilerin bu

aşamanın

önemi ise

olumlu yada olumsuz bütün

aşama sonrasında görüleceği,

araştır

ma, planlama ve programlama çalışmalarının hep bu
·'

aşama

için

iyi bir

olması,

uygulamanın gerçekleş-

tirilebilmesi içindir.
Bu

aşamada

aşamada

da

ortaya

çıkabilecek aksaklıklar

açıklandığı

gibi

planlanmalı

hedef kitleleri etkilerneden ve

önceki

çözümler,

programları

aksak-

madan getirilmelidir.
iv.

Değerlendirme:

( 37) KADIBEŞEGİL,

Bilgi toplama ile

s. 218.

başlayan,

planla-
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ma/programlama ve uygulama ile devam eden sürecin
son

aşaması değerlendir.medir.

Bu

aşamada;

çalış

manın başarısı, amacın gerçekleştirilme oranı,

çenin,

elemanların

ve

zamanın

büt-

ne denli etkin kul-

nıldığı gibi sorular cevaplandırılmaya çalışılır.

Halkla ilişkiler kampanyaları değerlendirilirkan
üç

aşamanın değerlendirilmesi

deyişle değerlendirme

a.

doğru

·bir

aşamada yapılmalıdır(38).

Hazırlık çalışmalarının değerlendirilmesi

çalışmal.arının değerlendirilmesi

b. Uygulama
c. Etkilerin
Bu

üç

yada doha

aşamaları

değerlendirilmesi

içeren bir

yanın başarısı

ve

değerlendirme

etkinliği

ile kampan-

ortaya konulabilir.

İyi bir değerlendirme yani objektif yapılan, ger-

çek bilgi ve

bulguları

içeren bir

değerlendirme,

daha sonraki halkla ilişkiler kampanyalarının daha
isabetli uygulanması ve sonuçlandırılması ve kaynakların

(Ja}

(39)

optimal kullanılması için gereklidirC?9).
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Kaynak: Scott M. CUTLIP vd., Effective Public Relations (Englewood Cliffst
New jersey: Prentice- Hall Inc.t 1985), s.296.
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4.2. Halkla

İlişkiler Kampanyalar~nda Kullanılan

Araçlar
Halkla
sajların

hedef gruplara gönderilmesinde

tişim araçlar~
tad~r.

olmak üzere

Kurumlar, kitle

iletişim araçların~

de kendi

işleyişierinden

yararlanmaya

rultusunda bir gazetede

istediği

kitle ile-

kullanılmak-·

kendi istek-

araçlar~n

amaçları

çalış~rlar. örneğin:

ği ilan~ ya~nlatacağı

başta

araçlar

çeşitli

lerine göre kullanabilecekleri gibi bu
normal

belirlenen me-

ilişkiler kampanyalar~nda

doğrultusunda

Kurum, istekleri
yeri

sat~n al~p

isteğe bağlı

hemde

doğ

istedi-

gibi aynı zamanda gazetede haber

olarakta yer almaya çaba gösterir. Böylece kurum
hem

kendi

isteği dışı

kullanmaya

aracı

çalışl

l~r.
Kullan~lan

olarak

araçlar,

sınıfland~r~lırsa

iki grupta birden yer

isteğe bağı~

birçok kitle

alacakt~r.

nik özelliklerinden hareketle
l~dır.

ve istek

dış~

iletişim aracı

Bu nedenle

ara·çıan

sın~flandırmak

yayın

yapan

şında

kurum

hakk~nda

rilen

organizasyonlar~

araçları"yayın araçlar~"

imaj yaratmak

ve

tek-

daha yarar-

Basım tekniğinin kullanıld~ğı araçları"bas~l~

lar",

her

araç-

bunların dı

amacıyla gerçekleşti

ise "organizasyon faaliyetleri

ile imaj yaratmaya yönelik araçlar"

şeklinde

s~nıflan-
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dırmak müınkUndür.

şunlardır(40):

Bu araçlar
4.2.1.

Basılı

Araçlar:

Bu gruptaki araçlar, gazeteler, dergiler, süreli .
yayınlar,

broştirler,

el

ve

kitapları

afişlerden oluşmak

tadır.

Gazeteler:

Basılı

malzemelerin içinde en çok

okunanı

ve

en kolay elde edileni gazetelerdir. Bu yüzden gazeteler,
basılı

malzemeler

lesine

ulaşan,

lunan
halkla

her

araçtır(41).

yaştan,

en yüksek

sayıda

Bu özelliklerinden

Halkla

gerektiği şekilde

okuyucu kit-

her tabakadan okuyucusu bu-

ilişkiler kampanyalarında

nılan araÇlardır.

tan

arasında

dolayı

en çok ve en

ilişkiler

gazeteler
sık

kulla-

görevlisinin bu araç-

yararlanabilmesi için gazetenin

özelliklerini, okuyucu profilini, okuyucusunun özelliklerini ve gazetelerin
kir. Halkla
bilmesinin

çalışma

ilişkilerin
koşulu

düzenlerini bilmesi gere-

gazete yoluyla

gerçekleştirile

gazetelerle ve gazetecilerle olumlu

(40) CUTLIP-CENTER, s.233-253; CANFIELD, s.452-462;
KAZANCI, s.ll9-132; KADIBEŞEGİL, s.l00-105.
(41) ÜNLÜ, s.22.
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ilişkilerin geliştirilmesidir.

rin

basına hızlı

dır. Basın

güvene
Basın

doğru

ve

miktarda

ve

sürekliliği sağlanınal.ıdır.

ilişki sağlamada şu

o

Basın

Bültenleri

•

Basın

Toplantıları

•

Basın

Kokteylieri

•

Basın Turları

Dergiler: Dergiler,

yollar

kullanılır:

konuları açısından çeşitlilik

terirler. Genellikle konulara
n~

akması sağlanmalı

arasındaki ilişkiler karşılıklı

ile örgüt

dayandırılmalı

ile

Örgütle ilgili haberle>-

ayrıntılı

gös-

ve derinlemesi-

yer verdiklerinden yöneldikleri belirli bir okuyucu

kitleleri

vardıro

Bu

bakımdan

dergilere gönderilecek bül-

tenlerde ve yay~lanaeak ilanlarda seçme açısından daha
dikkatli
ları

olunmalıdır.

nokta günlük

aylık

ve

yıllık

Dergilerin gazetelerden

değil, haftalık, aylık,

üç

gibi belirli sürelerde bir

ayrıldık
aylık, altı

çıkmalarıdır.

Dergiler, gazetelerden daha fazla sayfa ile
dan konulara daha fazla yer verirler, renkli

çıktıkların
basılırlar 9

baskı ve kağıt kaliteleri daha iyidir. Dergilerin, daha

uzun sUrelerde bir
halkla

ilişkiler

li bir

özelliğidir.

yayımıanmaları

ve teknik özellikleri

görevlisinin dikkat etmesi gereken önem-
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Süreli

Yayınlar:

sözetmek için

gelişmelerden
lık,

süreli

yayınlardır.

"dergiler"'den

ayıran

li

yayınlar ulaşmak

grupta

ve

çıkan

üç ay-

bu tür ya-

Bu gruptaki sUreli

özellik süreli

tarafından bastırılıyor

kuruluşteki

kullanılırlar. Aylık,

gibi belirli sürelerde

altı aylık

yınlar

Çevreye bilgi aktarmak ve

yayınları,

yayınların

kurum

dağıtılıyor olmasıdır.

istedikleri kitleler

SUre-

açısından

üç

değerlendirilirler:

•

Kuruluş

•

Kuruluş dışına

• Hem

içine yönelik
yönelik

içine hem de

kuruluş

kuruluş

dışına

yöne-

lik.
Broşürler,

El

Kitapları, Afişler:

manlarda belirli konular için
nıtılması,

için)

bir hizmetin

Bu araçlar belirli za-

(örneğin:

açıklanması

veya bir faaliyet

kur~uş tarafından hazırlanırlar.

gerekse içerik

açısından istenildiği

bir ürünün ta-

Gerek

şekilde

dağıtım

düzenlene-

bilen {grafik düzenleme,metni yazma, renk, karakter, baskı, kağıt

ve

seçebilme

olanağı olduğundan)

bu araçlar okuma

dağıtım kolaylığı sağlar.

1''

/\.. 3,~
2. 2. Yayın Araçlar:ı.
.
Yayın araçları kulağa

ve/veya göze hitap eden kit-
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le

iletişim araçlarıdır.

leme ve gBrme söz konusu
la belirli

bazı

Bu araçlarda, okuma yerine dinolduğundan basılı

üstünlükler sBz konusudur(42). Bu grup-

taki araçlar, radyo, televizyon ve video
Radyo: tllkemizde en

yaygın

birisi olan radyo halkla
bir

araçtır.

etkili bir araç
bütün

kitle

bantlarıdır.

iletişim araçlarından

ilişkiler

için oldukça önemli

Radyonun, okuma-yazma bilmeyi gerektirme-

mesi, okuma-yazma
Halkla

araçlara oran-

ilişkiler

oranının düşük olduğu

olması

önemini daha da

ülkelerde daha
arttırmaktadır(43).

faaliyetlerinde radyonun hemen hemen

programlarından;

• Haber bültenleri,
• Röpörtajlar
•

Açık

oturumlar,

• Anonslar,
yoluyla

yararlanılabilir.

Televizyon: Televizyonun,

kulağa

seslenmesinin

yanı sı

ra göze de hitap etmesi onu, kitleleri en fazla etkile-

(42) ÜNLÜ, s. 30.
(4 3) Age , s. 30

47

yen

iletişim arac~

haline

getirmiştir.

göre ülkemizdeki televizyon
lam izleyici
şidir(44).

göre) 37.524.000 ki-

geniş

kitleye seslenebilen

geniş

çal~şmasında

kitlelere yönelik bir halkla

mutlaka

programı hazırlaması

yaptırılarak

olanaklarıyla

oldukça zordur.

gerektiren TV

ilişki

kullanılmasına çalışılmalıdır.

kendi

Kuruluşların

donanım~

lO.ooo.ooo adet,.top-

say~sı(TRT rakamlarına

Ülkemizde bu kadar

televizyonun
ler

say~sı

1985 verilerine

programları

bir televizyon
teknolojik

Pahal~

ya özel

kuruluşlara

ya da televizyon kurumu ile işbirliği ya-

pılarak gerçekleştirilir.

Film-Video Bant: Halkla

rıdır.

Filmler ve video

gi ve radyodaki kadar
ler. Ancak iyi bir

bantlar~

geniş

bakışta

bir kitleye

eğitsel,

bantları yaygın

kültürel, belgesel ve

hazırlanırlar.

gözükür-

s.lll.

ge-

kullan~l~r

olarak döküman-

tanıtım programları

Bu araçlar, hedef kitleler

( 44) Age, s. 33.
KADIBEŞEGİL,

gazete, der-

ulaşmaz

kitlelere seslenebilen bir araç olarak

olarak

( 45)

ilk

dağıtım mekanizması kurulduğunda

lar(45). Filmler ve video
ter,

kulla-

önemli araçlardan biriside filmler ve video bantla-

nılan

niş

ilişkiler kampanyalarında

arasın-

4.8

da seçim yapabilme ve

doğrudan ulaşabilme.kolaylığı

ladıklarından

ön~mli araçlardır.

oldukça

4.2.3. Organizasyon Faaliyetleri ile

İmaj

sağ

Yaratmaya

Yönelik Araçlar
Halkla
ğü

ilişkilerin

uygulamada en fazla göründü-

biçim organizasyon faaliyetleridir. Yemek, kokteyl

gibi küçük olarak nitelendirilebilecek faaliyetlerden
başlayıp,

lararası

seminer, sempozyum, festival, kongre, ulusdüzeyde organizasyonlara kadar

yetler halkla
şirler(46).

ilişkiler programları

ulaşan

faali-

beraberinde geli-

Bu gruptaki araçları iki bölümde ele alı

nırlar:

i. Organizasyon faaliyetleri ile imaj yaratma-

ya yönelik araçlar:
Bu gruptaki

araçların

toplantılar(seminer,

açık

konferans,

yaygın kullanılanları,

karşılıklı· tartışma,

oturum, panel, sempozyum), sergiler, fuarlar, fes-

tivaller, konserler,

yarışmalar,

li törenlerdir.

( 46)

en

KADIBEŞEGİL,

s.ll2.

moral günleri ve

çeşit
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11. İyilik sever yatırımlar:
Hem toplumsal bir hizmetin
hemde

kuruluşun adının duyurulmasını

taki araçlara, okul
rihi eserlerin
edilmesi,
maddi

gerçekleştirilmesini

yaptırılması,

burslar verilmesi, ta-

onarılması, hayır kuruluşlarına yardım

doğal

afet,

yangın

yardımda bulunması

sorumlulukları

amaçlayan bu grup-

vb. durumlarda

kuruluşun

veya yeniden yapma gibi

bazı

yüklenmesi gibi araçlar örnek olarak ve-

rilebilir.
Organizasyon faaliyetleri ile imaj yaratmaya yönelik araçlar iyi
diklerinde
yaratan

geniş

kullanıldıklarında

ve iyi organize edil-

kitlelere seslenebilen ve

kalıcı

etki

araçlardır.

Sınıflandırarak
rın sayısı kuşkusuz

çalıştığımız

ki bu kadarla

şitli araçların farklı

etkileri ve

saymaya

zamanlarda

bu araçla-

sınıflandırılamaz.

Çe-

kullanılması farklı

farklı sonuçları doğuracaktJ.r. Araç'ıarın,

hangilerinin hangileriyle birlikte, hangi zamanda ne kadar sUreler için
halkla
ve

ilişkiler

kullanılacağı kampanyanın amacına

görevlisinin

yeteneğine bağlıdır.

uzmanlığına,

ve

tecrübesine

İKİNCİ BÖLilM

ANAKENT BELEDİYESİ VE ANAKENT
BELEDİYESİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

1. BELEDİYE

1.1. Belediyenin

Tanımı

Bir hizmet birimi olan belediyenin,
daha iyi

anlaşılabilmesi

bilinmesi gerekir.
kiye'nin
lar,

oluşmaktadır.

sinde

yapıdaki

Merkeziyetçiliğin

İdari Yapısı,

bunların taşra

için idari

tanımının

hakim

merkez, merkeze

yerinin

olduğu

Tür-

bağlı kuruluş

örgütleri ve mahalli idarelerden

Mahalli

İdareler Anayasanın

127. madde-

şu şekilde tanımlanmaktadır(47):

"İl,

belediye ve köy

yaçlarını karşılamak

halkının müşterek

üzere

nunla belirtilen ve karar
da gösterilen, seçmen

{47) T.c. Anayasası 1982
1982), s ..a6.

ihti-

kuruluş esasları
organları

tarafından

ka-

gene kanun-

seçilerek

oluş-

(İstanbul:Kayı Yayıncılık,
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turulan kamu tüzel
Türkiye'nin idari
•

İl

Özel

kişileridir."

yapısında

mahalli idareler:

İdareleri,

• Belediyeler,
• Köyler,
olmak üzere üçlü biçimde
GörUldUğU

gibi belediyeler, Türkiye'nin idari

mahalli idareler olarak

yapısında

den yönetim ilkesinin
ması

sonucu ortaya

dır(49).

sınıflandırılmışlardır(48).

coğrafi

çıkan

adlandırılan,

yerin-

alan. itibariyle uygulan-

yönetim

Belediye ilgili kanunda

şeklinin

bir

parçası

şu şekilde tanımlanmak

tadır( 50}):

"Belediye: Beldenin vebelde sakinlerinin
mahalli mahiyette

müşterek

ve medeni ihtiyaç-

(4.8} Şeref GÖZtt:BttYUK, Türkiye 'nin İd&ıri. Yapısı (E"s.kişe
hir: Anadolu Uni. Açıköğretim Fak. Yayını,l984),s.86.
(49} Age, s.86.
(50) 1580

sayılı

Belediye Kanunu, Resmi Gazete, 14.

Nisan, 1930, Madde

ı.
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larını

tanzim ve tesviye ile mükellef hükmi bir

şahsiyettir."

1.2. Belediyenin Görevleri
Belediyelerin,
bağlı

ri

olarak

vardır.

esenlik ve
önlemek

tanımlarına

gerçekleştirmek

ve

zorunda

oldukları

görevle-

Belediyeler, beldenin ve belde sakinlerinin
refahını sağlamak

ve düzenin

amacıyla gerçekleştirdikleri

diye kanunundan ve daha sonra
liklerden

kuruluş amaçlarına

çıkan

bozulmasını

bu görevleri belekanun, ve yönetme-

alırlar(51).

Belediyelerin ilgili kanunun 15. maddesinde 76
kalem halinde belirlenen ve daha sonra
salarla bunlara eklenen görevleri

diğer bazı

şu şekilde

ya-

sınıflan

dırılabilir(52):
~. Bayındırlık

Hizmetleri

ii. Ekonomik Hizmetler
iii.

Sa~lık

Hizmetleri

(51) Halil NADARoGLU, Mahalli İdareler (İstanbul: İs
tanbul İ.T.İ.A. Ekonomi Fak. Yayını,l982), s.322.
(52) BeyhanATAÇ vd.,

~elediye

Eskişehir İ.T.İ.A.

Bütçeleri (Eskişehir:
Yayını, 1977), s.4.

iv. KUltUr ve Turizm Hizmetleri
Tar~m

v.
vi.

ve Veterinerlik Hizmetleri

Ulaşt~rma

Hizmetleri

vii. Esenlik Hizmetleri
viii. Mahalli Hizmetler(53)
2 • ANAKENT BELEDİYESİ
2.1. Anakent Belediyesi

Uıgulamas~na

Geçiş

Bir mahalli idare (yerinden yönetim) birimi olan
belediyelerimiz halen 1930

y~l~nda.yUrUrlüğe

konulan

1580

say~l~

lar~

1750'yi geçen belediyelerimizin nüfusu birkaç

olan~da,

Belediye Kanunu·ile yönetilmektedir.

birkaç milyon

olan~da

Say~
,bin~.

bu yasa ile yönetilmek-

tedir.
Nüfus .
oldukça fazla
artm~şt~r.

art~şın~n
olduğu

ve k6ylerden kentlere göçlerin

ülkemizde kent

Kentsel nüfusun

payı

1960'ta

58,5'e, 1980'de ise % 63,3'e

te

~

mi

yıl

içinde kentsel nüfus

nüfuslar~

giderek

% 45,3'e, 1975'

yükselmiştir.

art~ş~n~n%

41,5'i

Son yirbeş

bii-

(5j Belediyelerin görevieri hakkında ayr~nt~lı bilgi
için bkz. Belediye Kanunu Md. 15.
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yük kentte,

İstanbul,

gerçekleşmiştir(54).

likle

İstanbul,

Ankara,

İzmir,

Bu kentlerdeki nüfus

Ankara ve

İzmir'de

gelişmalerin

Şehir

kopuk, merkez ile
kezleri

oluşmuş;

özel-

gerçekleşmiştir.

sonucu olarak bu kentlerde ana-

kentleşme(metropol alanların
hızlanmıştır.

artışı,

kent merkezi ile bir-

likte ondan daha fazla çevrelerinda
Bu

Bursa-ve Adana'da

çıkma)

ortaya

eğilimleri

merkezleri çevresinde merkezden
çevresel yerle şim mer.-

bütünleşmemiş

bunlarla merkez

siyasal ve y5netimsel

ilişkiler

arasındaki

ekonomik,

her geçen gUn daha da

kar.maşıklaşmıştır.

Ekonomik ve toplumsal
lerinden

ayrılamayan

ilişkileri

merkez ve çevre

rinde kamusal kent hizmetlerinin
ce

yurttaşıara

kesine ters
nun

yanısıra

sunulması,

düşmekte,

larını karşılamada

(54)

yerleşim

ayrı ayrı

hizmetlerin

savurganlığa

küçük belediyelerde

yönünden birbir-

yol

birimle-

belediyeler-

bölünmezliği

il-

açmaktadır.

Bu-

halkın yoğun

ihtiyaç-

oldukça zorlanmakta, birçok konuda

ve Fehmi YAVUZ, Yerel Yönetimler (Ankara: Turhan Kitabevi Yayını, 1983), s.26o.
Ruşen KELEŞ
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yetersiz

kalmaktadırlar(55).

Ulkemizde, hizmetleri

karşılamada

zorluk çeken

büyük kentlerimizin yönetimin yasal olarak düzenlenmesi

çalışmaları 1960'lı yıllarda başlamış

da

hız kazanmıştır.

ki "anakent

1982

hükmU

lamaya geçmesini

anakentleşme çalışmalarının

uygu-

sağlamıştır.

li Resmi Gazetede
nüfus

kentlerin
tırma

artışı

127. maddesindeoluş

Milli Güvenlik Konseyi'nin
lı

yıllar

özel yönetim biçimlerinin

alanlarında

turulabileceği"

Anayasasının

1980'li

yayımlanan)

34

(ll.Aralık.l980
sayılı kararı

tarih-

ile,

hız

ve köyden kente göçün sonucunda büyük

yakınlarında

kurulan, su kanalizasyon ve

ulaş

gibi hizmetlerin halka yeterli biçimde götürüle-

memesine neden olan belediyelerin ana belediyelere
lanmasına

olanak

sağlanmıştır.

Karar

sonrasında,

bağ

23 ili-

mizde 140 belediye ve 127 köy, il ve ilçe belediyelerine

bağlanmıştır.

Bir çok köyün ve mahallenin

lere ve mahallelere

bağlanması

ve

köy-

uzaklık kavramlarının

gözetilmemesi sonucunda uygulamada ortaya

( 55) Age, s.268.

diğer

çeşitli

aksak-
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lıklar çıkmış,

uygulama

amacından uzaklaşmıştır(56)

Milli Güvenlik Konseyi'nce 34
uygulanmasında

ortaya

sayılı kararın

ve yeni dUz.en-

çıkan aksaklıklar

lemede g5zetilen ilkelerin

yetersizliği

{8.12.1981 tarihli Resmi Gazetede

Uzerine,

yayımlanan)

Şehirlerin Yakın

Çevrelerindeki

Ana Belediyelere

Bağlanmasına ilişkin

Yerleşim

Büyük

Yerlerinin

2561

sayılı

yasa

çıkartılarak yürürlüğe konulmuştur.

2.2. Anakent Belediyesinin

Tanımı

Köyden kente g5çün ve
nucunda

nüfusları

kaybolması

kartmıştır.

köy ve

nüfus

artışının

giderek artan ve büyüyen

lerde, kent, k5y ve kasaba
rek

hızlı

bazı

a·rasındaki ayrımların

anakent{metropol) olgusunu ortaya

kentgideçı

Anakent, kent merkezi ile birlikte civar

kasabalarında bulunduğu bağlı yerleşim

lerinden

so-

oluşan coğrafi

merkez-

bir bölgeyi ifade etmektedir.

Anakent, bir yönetim düzeni, bir toplumsal Organizma,

{56) Osman :MERİÇ, "Bazı Yerleşim Yerlerinin Büyük Kent
Belediyelerine Bağlanması Konusunda Amaca Aykırı
Uygulama," İller ve Belediyeler Dergisi, (Ankara:
Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını,
sayı: 429-430, 1981), s. 523.
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bir ekonomik birim olarak
Anakent
eden bir

kavramının

le

çok

amaçlara hitap

farklı

yapmak oldukça gUçtür. Anakent Bele-

tanımını

diyesi ise 2561

düşünülebilir(57).

sayılı yasanın ı.

maddesinden hareket-

şu şekilde tanımlanabilir:

"Anakent Belediyesi: Anakentlerde, enerji,
içme ve kullanma suyu, kanalizasyon,
toplu

taşıma

ulaşım,

ve imar gibi_temel belediye hiz-

metlerinin, birbirleriyle uyumlu ve

bütünleş

tirici bir planlama içinde yeterli ölçüde ve
verimli bir biçimde yerine getirilmesini

sağ

lamak

olan

amacıyla

kurulan ve tüzel

kişiliği

bir yerel yönetim birimidir."
Anakent belediyesi, anakent belediyesi ve
ilçe belediyelerinden

oluşur.

bağlı

Hem anakent belediyeai-

nin hem de ilçe belediyelerin yönetimleri, seçim ile
göreve gelirler.

İlçe

belediyelerinin

başkanıari aynı

(57) Ali Erkan EKE, Anakent Yönetimi ve Yönetimlerara~
sı İlişkiler (Ankara: Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fak. Yayını, 1982), s.7.
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zamanda anakent belediye meclisinin de üyesidirler.

2.3. Anakent Belediyesinin Görevleri
Anakent belediyelerinin görevleri esas itibariyle ilçe belediyelerinin yerine getiremeyecekleri görevlerle, ilçe belediyelerinde yürütülen hizmetler
da koordinasyonu
rinin görevleri

sağlama

arasın

görevidir. Anakent belediyele-

şunlardır(58):

1. Anakent yatırım pl~nlarını ve programlarını

yapmak,

ii. Anakent nazım imar planlarını yapmak ve
uygulamak, ilçe belediyelerinin
....

plana uygun olarak

nazım

hazırlayacakları

tat-

bikat imar planlarını onaylamek ve uygulanmasını

denetlemek,

iii. Anakent, su, kanalizasyon ve toplu

taşı

ma hizmetlerini yürütmek,
iv.
v.

Mezarlık alanlarını

İlçe

belediyeleri

saptamak ve

arasındaki

işletmek,

ihtilaflar-

da belediye hizmetlerinin koordinasyonunu

(58) GÖZUBÜYÜK, s.93.
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sağlamaktır.

2.4. Anakent Belediyesinin Görevleri ve Faaliyetleri
Gereği İliekide Olduğu

Belediye

hakları

tü ile belde'de
ma

işlerinde,

reye, intihaba(seç-

idaresineiştirakeve devamlı yardımlar

meye), belediye
dan istifadeye

13. maddesinde yer alan "bel-

Kanunmıun

de sakinlerinin belediye

Gruplar

vardır",

hükmüyle belediye örgü-

yaşayanlar arasında

hizmetten yararlanbeldenin ve

ilişkisi doğmaktadır. Kuruluş amaçları,

belde sakinlerinin ortak
belediyeler, bu
yetlerini

karşılamak

ihtiyaçları karşılamaya

gerçekleştirirkan

halkı

içindedirler. Belde
ları

ihtiyaçlarını

da

heran belde
anılan

olan

yönelik faaliile

ilişki

doğan

hak-

halkı

maddeden

nedeniyle belediyeden hizmet talep ederler. O hal-

de, anakent belediyesinin faaliyetleri
olduğu

en önemli grup , daha

"belde

halkı"

dır,

doğru

bir

gereği ilişkide

denilebilir.

Ana grup olarak nitelendirilen belde
içinde kendisi kadar önem
mektedir. Ana grubu
lerinden

dolayı aynı

tadırlar. örneğin:
işyeri

ana grup

deyişle

taşıyan

oluşturan

alt

bireyler

zamanda alt

halkı

kendi

grupları

da içer-

çeşitli

özellik-

grupları

da

oluşturmak

bir semtin sakinleri, bir bölgedeki

sahipleri,. bir bölgedeki semt in sakinleri, bir
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daldaki

işgörenler,

meslek ve

amaçlJ. birlikler, yerel
rJ. daha da

birlikleri, sosyal

çıkar

basın organları •••

arttırJ.labilecek

gibi

sayıla

gruplar, ana grubun alt grup-

larıdırlar.

Anakent belediyesi, belde
larınJ.n yanı

larJ. ve
mak

sıra,

diğer

hükümet, ulusal

ve onun alt gurp-

basım

ve

belediyeler gibi gruplarla da

yayım

organ-

ilişkide

ol-

durumundadır.

Görüldüğü

gereği

de

halkı

gibi anakent belediyesi faaliyetleri

öncelikle belde

halkı,

onun alt

gruplarla

ilişki

içinde olmak

dışındaki

Bu gruplar

şu şekilde

grupları

durumundadır.

gösterilebilir:

I. Belde HalkJ.
II. Belediye Örgütü
a. Anakent Belediyesi

Çalışanları

, b.

Bağlı

Belediyeler

c.

Bağlı

Belediyelerin

Çalışanları

III. Yerel Gruplar
a.

Basım Organları

b. Meslek ve
c. Sosyal

Çıkar

Amaçlı

Birlikleri

Birlikler

d. Çevre Belediyeler

ve bel-
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IV. Ulusal Gruplar
a. Kamu

Kuruluşları

b. Belediye Birlikleri
c. Üniversiteler, Bilim Kuruluşları

d. Ulusal

Basım

ve

Yayım Organları

e. HükUmet
3. ANAKENT BELEDİYELERİNDE HALKLA. İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Halkla İlişkiler, mal ve hizmet üreten bütUn kuruluşlarda olduğu

gibi bütün belediyelerde de ve ana-

kent belediyelerinde de önemli bir yönetim fonksiyonudur. Bu önem birbirini tamamlayan üç

başlık altında

celenebilir:
3.1. Yasalar

Acısından

Bir mahalli idari birimi olan belediyeler ile
halkı arasında

•

belediye kanunun;

Hemşerilik

Hukuku(59):

"Her Türk, nüfus

kUtüğUne

(59) Belediye Kanunu Md •. 13.

yerli olarak

yazıl-

in-
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dığı

ye

beldenin

rından

ve belde idaresinin

istifadeye

• Belde

beledi-

reye, intihaba, belediye idaresine

işlerinde

iştirake

hemşerisidir. Hemşerilerin

Sınırı

devamlı yardımla

hakları vardır."

Dahilindeki

Şahısların

Vazife-

leri(60):
"Belde
şiği

ve

olan her

talimatına

şahıs

belediyenin kanununa, nizam

müstenit emirlerini, hükümlerini

tutmak,.yapma~,
ıarını

içinde oturan, bulunan, ili-

sınırları

resim ve harç, ücret ve aidat-

vermekle mükelleftir."

hükümleriyle iki yönlü bir
sakinleri, belediyeden
likte

aynı

zamanda

yerine getirmek
diyaya

bazı

bazı

ilişki

Belde

hizmetleri beklemekle bir-

görevleri ve yükümlülükleri de

durumundadırlar.

karşı bazı

kurulmaktadır.

Belde sakinleri, bele-

yükümlülükleri yerine getirebildikle-

ri sürece belediyelerden kendilerine yönelik hizmetleri
beklemek ve yararlanmak

hakkına

3.2. Belediyelerin Konumu

sahip

olacaklardır.

Açısından

Belediyeler ve anakent belediyeleri,

{60) Belediye Kanunu Md. 14.

organları
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halk

tarafından seçildiğinden

-.karşıya

gelen kurumlar

sahiptirler. Bu

sağlam

olduklarından

konumları

• Kamuoyunun,

ve halk ile en fazla

karş.ı

özel bir konuma

nedeniyle belediyeler(61):

çalışmaları hakkında

tutarlı

ve

bilgiler edinmesi için faaliyetleri
düzenli bilgiler vermek

hakkında

durumundadır·-

lar •
•

halk

Organları

duklarından,

seçilen birimler ol-

tarafından

halka hesap verilmesi ve halka de-

mokratik denetim

olanağının sağlanması

lışmaları hakkında

için ça-

bilgiler vermek durumunda-

dırlar •

•

faaliyetleri ancak toplumun ilgisi ve

Başarılı
katkısı

ile

ile bilgi
• Halk ile

gerçekleştirebileceklerinden

alış-verişinde bulunmalıdırlar.

·yakın ilişkilerinden dolayı

lerinde olumsuz yönetsel
dıklarında

halk

halk

çalışmaları

tarafından

faaliyettekrarla-

merkezi yönetimden

(61) Selçuk YALÇINDAG, "Mahalli İdarelerde Halkla İliş
kiler," içinde: Fermani MAVİŞ(der.), Halkla İliş
kiler (Eskişehir: Anadolu Üni. AÖF Yayını, 1986),
s.230-231.
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çok daha fazla
ler

eleştirilmekte

ve olumsuz etki-

yaratmaktadırlar.

• Toplumun günlük

3.3. Faaliyetlerinin

yönelik hizmetler

görevleri olmayan

sunduklarından

da da sorumlu

yaşantısına

bazı

konular-

tutulmaktadırlar.

Başarısı Açısından

Belediyeler ve anakent belediyeleri faaliyetlerini

başarılı

bir

i. Belde

şekilde

halkının

yürütebilmak için:
ve kamu

gruplarının desteğini

ve kamu

gruplarının

sağlamak,

ii. Belde

halkının

len görevlerini düzenli bir
getirmelerini
durumundadırlar.

yeler bunu
ı.

şekilde

belirtiyerine

sağlamak,

Anakent belediyeleri ve

diğer

beledi-

gerçekleştirmek amacıyla(62):

Kurum

politikaları

ve günlük faaliyetleri hak-

kında

bilgi vermeli,

(62) Nuri TORTOP, Halkla İlişkiler (Ankara: İlk-San
Matbaası Ltd. Şti. Yayını, 1986), s.l53.
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taraf~ndan

2. Kurum

kesin kararlar

ce önemli projeler
nin

belirtma

3. Kurumun,
ve

r~

rini

f~rsat~

işleyişi,

konusunda belde sakinle-

ayd~nlatmal~d~r.

belediyelerin

başarıs~ gereği

kitlelerle

geniş

görüşlerini

görevleri ile kendi hakla-

sorumluluklar~

ların getirdiği,

üzere

ve/veya

vermeli,

Anakent belediyeleri ve

liyetlerinin

ön-

belde sakinleri-

hakk~nda

görüşlerini almal~

al~nmadan

diğer

belediyeler, yasa-

konumları gereği

öncelikle belde

belediyelerin ve belde

ilişkiler

dışındaki

olmak

halkı

içindedirler.

yoğun ilişkiler

Anakent belediyeleri, bu

ve faa-

çerçevesinde

bağlı

gruPların desteğini

sağlamak zorundadırlar.

Halka en
diğer

leri ve

mek ve bunun
z~

şeyleri

teren bu
la

belediyeler,
karşılığında

talep etmek

olan anakent belediye-

çeşitli

hizmetleri sunabil-

ücret, bedel,

durumundad~rlar.

ilişkilerin düzenıanebilmesi

ilişkiler

mazdır.

yak~n kuruluşlar

faaliyetlerinin

başa~sı

kiler faaliyetlerini

gibi ba-

Çok yönlülük gös-

için

planı~

halk-

gerçekleştirilmesi kaç~nıl

Anakent belediyeleri (ve

liyetlerinin

katılım'

diğer

belediyeler) faa-

için etkin ve bilinçli halkla
gerçekleştirmek,

iletişim

iliş

kanalla-
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rını

la

en iyi

ilişkiler

şekilde

kullanmak,

bağlı organlarının

halk-

faaliyetlerini kontrol ve koordine etmek

zorunda dırlar.
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4.

İSTANBUL

BELEDİYESİNİN

ANAKENT

İLİŞKİLER

HALKLA

FAALİYETLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Büyük

yerlerinin ana belediyelere
yasalaşmasıyle

lenen

çilmiştir.

4.1.

kurulan

bağlanması

İstanbul

özelliklerinden

bazı

çevrelerindeki

şehirlerin yakın

yerleşim

çalışmalarının

Anakent Belediyesi göz-

dolayı

teze konu olarak se-

Bu özellikler:

İstanbul'un
İstanbul,

Özellikleri
çok

sayıda

Açısından

ilçesi,

nüfusu ile Türkiye'nin en büyük
nüfusunun birlikte

yaşamak

iş

şehridir.

zorunda

6.ooo.ooo

hacmi ve

Bu kadar çok

olduğu İstanbul'da,

köyden kente göçün sonucunda nüfus giderek artmakta
hir her geçen gün daha da
ğun

nüfusun,

gibi

ulaşım,

sorunları

runların

Bu yo-

kalabalıklaşmaktadır.

su, temizlik, kanalizasyon, konut

giderek çözülemez duruma gelmekte ve so-

boyutu giderek büyümektedir.

4.2. Anakent Belediyesinin
Anakent belediyesi
ve

şe

İzmir'de

birlikte

sorunlarına

uygulamasına İstanbul,

geçilmiş

Anakent Belediyesi göreve
diyelerden

Faaliıetleri Açısından

olmakla birlikte

İstanbul

diğer

bele-

farklılaşmaya başlamıştır. İstanbul'un

köklü

getirilmeye

başladıktan

çalışılan

sonra

Ankara

köklü

çözümıer

ve bun-
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lara yönelik projeler
ri ilgilendirir duruma
hazırladığı

relerde
geride

gelmiştir.

Anakent

~elediyesi'nin

çözüm önerileri, önerilerin projelendirili-

projelerin

şi,

zamanda ilgili bütün çevrele-

kısa

kapsamı

ve projelerin

uygulanması

gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

birçok belediyeler

bırakan

50.

adlarını,

sü-

kısa

yıllarını
amaçlarını

ve

faaliyetlerini kendi belde sakinlerine bile duyuramaz, ilgilerini ve

katılımlarını sağlayamazken İstanbul

Belediyesi'nin faaliyetleri ve
projeleri nedeniyle

4.3.

Basın

ve

gruplar,

ve

basın

gözlenmektedir.

zümleri, Bedrettin

DALAN'ı

si'nin faaliyetlerini ve

ve

alması

(Boğaz'ın

lenmesi,

Acısından

Basın,

ulaşım

İstanbul

Ana-

daha faz-

kamuoyu ve

çeşitli

sorunlara getirilen çö-

İstanbul

Anakent Belediye-

tartışır olmuştur.

anakent belediyesinin kitle

bul'un

Yeri

yayın organlarında

İstanbul'un sorunlarını,

daha fazla yer

geniş

gözlenmektedir.

Bedrettin DALAN olmak üzere

kent Belediyesi'nin
aldığı

olmak üzere çok

Anakent Belediyesi göreve geldikten son-

başta Başkan

la yer

çektiği

Yayın Organlarındgki

İstanbul

ra

gerçekleştirmeye başladığı

başta İstanbul

bir çevrenin ilgisini

Anakent

Başkanın

iletişim araçlarında

hemen hemen tüm Türkiye'yi

ve

giderek
İstan

yeniden düzenlenmesi, Haliç'in temizsorununm1

çözümleıımesi ••• gibi)

sorunla-
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rıyla

ilgilenir duruma
İstanbul

ilişkiye

getirmiştir.

Anakent Belediyesi

girerken ve bu

grupları

lenir duruma getirirken kitle
rek seçiminde, gerek
gönderilecek
li

davranmıştır?

halkla

Sorun,

ilişkiler

gruplarla

faaliyetleriyle ilgi-

iletişim araçlarının

kullanımında

mesajların

çeşitli

ge-

gerekse bu araçlarla

belirlenmesinde ne denli bilinçİstanbul

Anakent Belediyesi'nde

bir bilimsel olgu olarak ne düzeyde

bilinmektedir?
Anakent belediyesi kamuoyunun ilgisini çeken faaliyetlerinin

gerçekleşmesinde,

kurum içi halkla

ilişki

ler birimi mi etkin olmakta, kurum yöneticileri mi bu
faaliyetleri

başarı

ile

gerçekleştirmekte

olasılığın dışında İstanbul

İlişkiler

ler

veya bu iki

Anakent Belediyesi Halkla

faaliyetlerinde kurum dışı bir halkla ilişki

şirketinden

mi

yararlanmaktadır.

tiÇttNCtr BÖLÜM

İSTANBUL

HALKLA

Çalışmanın

diyesi'nin halkla

ANAKENT

BELEDİYESİ

İLİŞKİLER FAALİYETLERİ

bu bölümünde

İstanbul

ilişkiler ~aaliyetleri çalışmanın

birinci bölümünde ortaya konulan
açısından

Modeli"

Anakent Bele-

ele

11

Halkla

İlişkiler

alınarak değerlendirilmiştir.

Bilgilerin derlenm.esinde öncelikle "yüz-yüze
görüşme yörıtemi kullanılmış,

yesi'ne ve halkla
bilgiler

ilişkiler

Verilen bilgiler ile
sındaki ilişkinin

Belediye

Başkanı

faaliyetlerine

gerçekleştirilen

ortaya

konulmasında

alınmıştır.

uygulamalar araise

"katılımlı

Anakent

Bedrettin DALAN olmak üzere ilgili

lerin faaliyetlerine

faaliyetlerinin

ilişkin

kullanılmış, başta İstanbul

birimlerin yöneticileri ile birlikte

İstanbul

Anakent Beledi-

belediyesi yetkilelerinden

a~akent

gözlem" yöntemi

İstanbul

katılarak

olunmuş,

gözlemler

Anakent Belediyesi halkla
incelendiği

bu

bu birim-

yapılmıştır.

ilişkiler

çalışmada çalışmanın

konusu ve bilgilerin derlenmesi Mart 1984-Mart 1987
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arasındaki

tarihleri
tır.

yıllık

üç

görüşme"

"yüz-yüze

ve

basın mensupları

İSTANBUL

ANAKENT

ı.ı. İstanbul
tlıkemiz

11 katılımlı

ile

gözlem 11

olarak

İstanbul

basın taraması yapılmış,

Anakent Belediyesi ile ilgili
ilgili

bilgilerin der-

çalışmanın gereği

yöntemleriyle birlikte

1.

ilişkin

Bu dönemdeki faaliyetlere

lenınesinde

sınirlandırılmış

süre ile

görüşülmüştür.

BELEDİYESİ

Anakent Belediyesinin Kısa Tarihçesi
ayrı

tarihinde

bir yeri olan

İstanbul

kenti, mahalli idarelerimizin ve belediyelerimizin
hinde de

ayrı

dışındaki

Bu

ayrı ayrı

belediyeler

ayrılığın yanı sıra,

belediyelerin

İstanbul,

rınca

ile onun
kurulmuştur.

Belediyesi ile

mevzuatlarda da

diğer

farklı

6 3) •

Tanzimat dönemi öncesinde mlemi esas-

göre yönetilmekteydi. Dört

olan kent,

zamanlarda

İstanbul

bağlı oldukları

lıklar bulunmaktadır (

ıara

İstanb1u

bir yere sahiptir.

tari~

İstanbul,

11

kadı"lığa bölünmüş

Eyüp, Galata ve Üsküdar

yönetilmekteydi.

( 6 3) NADAROGLU, s. 316.

Kırım savaşından

kadılıkla

sonra bütün

72

müttefik kuvvetlerin merkezi haline gelen
birçok problemi ortaya

ve kent içi

ulaşırnın

bozulmasına

yol

Fransız

Komün

Belediye hizmetleri-

çıkmıştır.

nin yok denilecek kadar az

olması,

sağlık koşUllarının

düzensiz ve yetersiz

açmıştır.

İdaresi

esas

İstanbul'un

Bu nedenlerden
alınarak

oluşu

huzurun

dolayı

1855'te

ilk Türk belediyesi

ve mahalli idare (yerel yönetim) birimi olan

"İstanbul

Şehremaneti İdaresi" kurulmuştur.

Belediye, hükümetçe

atanan bir

yönetilmekteydi ve

12

"Şehremini"

tarafından

kişiden oluşan şehir

lu da bünyesinde

meclisi

sayılabilecek

bir kuru-

bulundurmaktaydı(64).

Belediye idaresi konusunda. bilgi ve tecrübe
sahibi olmayan
olamayınca
hakkında

üzere

9

kişilerden oluşan Şehremaneti başarılı

Mayıs

1855'te, kurulacak belediye yönetimi

öneride bulunmak ve bir

"İntizamı Şehir

Komisyonu"

"Nizamname-1 Umu.mi" yi

tasarı hazırlamak

kurulmuştur.

Komisyon

hazırlayarak Babı~li'ye sunmuş

tur. Padişah tarafından da onaylanan bu yönetmelikte,
İstanbullun

kanalizasyon ve su yolunun

ların genişletilmesi

ması,

bunun için de

(64) A.g.e., s.316;

hizmetlerinin
İstanbul'un

KELEŞ

yapılması,

sokak-

yapılmasının sağlan

on dört daireye

ve YAVUZ, s.40.

ayrılması
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ve her birinde

ayrı

rülmekteydi. Ancak,
mümkün

ması

belediye idaresinin
bunların

görülmediğinden

aynı a~da

hepsinin
öncelikle

Beyoğlu

Daire-i Belediyett

adı altında

kurul-

ve Galata

yılında

(pilot bölge seçilerek) semtlerinde 1858
tıncı

öngö-

kurulması

"Al-

fiilen ilk belediye

kurulmuştur(65).

Daha. sonra 1869

yılında çıkartılan

"Dersaadet

İdare-i

Belediye Nizamnamesi" ile belediye örgütü,

Beyoğlu

ve Galata

dışında

tüm

İstanbul'a yaygınlaştı

rılmış, "İstanbul Şehreminliği"
şitli

tarafından

Şelıremini,

organları

olarak

1876

Çe-

seçilen üyeleri ve devletçe

İstanbul Şehreminliği 1 nde

yılında çıkarılan "qleşkilatı

benimsemiş.olmasına karşın,

det Belediye

Yasası"

korumuştur. Bu

NADARO~LU,

üst yönetim

çalışmışlardır(66).

l877'de

Esasiye Kanunun

oluşması esasını

(Anayasa), yerel meclisierin seçimle

(65)

kurulmuştur.

semtlerin belediye hizmetlerinden sorumlu on dört

dairenin halk
atanan

örgütü

çıkartılan "~ersaa

eski belediye örgütünü

yasa ile

.farklı

s.316.

(66) KELEŞ ve YAVUZ, s.41.

olarak

olduğu

İstanbul'daki

gibi
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on dört olan belediye dairesi
mıştır(67

sayısı

yirmiye

)•

Taşrada

da belediye örgütü

kurulmasını

1298 tarihli "Vilayen Belediye Kanunu" ile
dışındaki

yılında yürürlüğe

günümüze kadar

şehri

giren 1580

ve nüfus

olan

şiklik yapılamadan
yıllara

Bu kanundan sonra 1930

sayılı

yoğunluğu

İstanbul

"Belediye Kanunun

1580

kadar

nedeniyle Türkiye'nin

kentinin yönetimi özel

çalışılmış

yasalarla düzenlenmeye

sayılı

ancak, köklü bir

gelinmiştir.

ile metropol yönetimine ilk

1981

Her biri birer

rilen belediyeler 2561
lemeye tabi

sayılı

tutulmuşlardır.

( 67) NADAROÖ.LU, s. 321.
(68) Aog.e., So322.

Milli

yılında

34

sayılı

adım atılmış,

İstan

anılan

bul'daki 31 adet belediye anakent belediyesine
bağlanmıştır.

deği

Belediye Kanunu ile

Güvenlik Konseyi'nin önceki bölümlerde
kararı

İstanbul

işlerliğini sürdürmüştür(68).

Büyüklüğü

1980'li

öngören

her kent ve kasahada bir belediye örgütü

kurulması esası benimsenmiştir.

en büyük

çıkartıl

şube müdürlüğü

bağlan

haline geti-

yasadan sonra tekrar düzen-
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1.2.

İstanbul

1980

Anakent Belediyesinin Bugünkü Durumu
izleyen

yılını

yıllarda yapılan

yasal düzen-

lemelerle belediye yönetiminde, 27.6.1984 tarihinde
3030

sayılı

yasa ile !stanbul, Ankara ve

kent (metropol)

uygulamasına geçilmiştir.

işbaşına

yerel seçimlerle

İstanbul'un

diyesi,

gelen

İstanbul

en üst yerel idare

İzmir'de

1984

ana-

yılında

Anakent Bele-

organıdır.

İstanbul Anakent Belediyesi, 5.712 km 2 yüzölçümü,
5.842.985 (20.12.1985

sayımı

sonucu)

kişi

olan nüfusu,

555 mahallesi ve bu mahallelerdeki 1.500.000 konutta
belde

yaşayan

halkına

kendisi ile birlikte,

belediye hizmetlerini kendisi ve
bağlı;

• Adalar Belediyesi
•

Bakırköy

Belediyesi

•

Beşiktaş

Belediyesi

• Beykoz Belediyesi
•

Beyoğlu

Belediyesi

• Eminönü Belediyesi
• Eyüp Belediyesi
• Fatih Belediyesi
•

Gaziosmanpaşa

•

Kadıköy

Belediyesi

Belediyesi

• Kartal Belediyesi
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•

Sarıyer

•

Şişli

Belediyesi

Belediyesi

• tlsküdar Belediyesi
• Zeytinburnu Belediyesi,
ile sunmaya
İlçe

çalışmaktadır.

belediyeleri, ilçe

lendiren ve hergün

halkını doğrudan

gerçekleştirilmesi

gereken hizmetleri

yapma görevine ve yetkisine sahiptir. Bunlar1n
kalan ve

İstanbul'un

ilgi-

dışında

genelini ilgilendiren hizmetlerde

anakent belediyesi yetkilidir ve ilçe belediyeleri
anakent belediyesine

bağlıdır.

2. İSTANBUL ANAKENT BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER
FAALİYETLERİ

2.1.

İstanbul

Anakent Belediyesi Faaliyetlerinde Halkla

İliskilerin
İstanbul

% 50'den

Yeri

kenti Türkiye ticaret potansiyelinin

fazlasını

kapsar. Ülkenin tüm elektrik tüke-

timinin% 20'sini, sanayide
ini

İstanbul

tüketir.

kıyı değiştirir

kullanılan elektiriğin%

Yılda yaklaşık

ve toplu

taşıma

6,5 milyon araç

ile 130.000.000 insan

61'-
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taşınır( 69). Bu yoğunluğun getirdiği hizmet artışı me.t-

ropoliten

gelişmenin

sonucunda hizmetlerin ve

altından kalkılamaz olmuştur. İstanbul
taş~a

ve

ve trafik

Bu sorunlar,
ması

buna

sorunları

her zaman

sorunların boyutlarının

karşın

ve gelirlerinin

kentinin, toplu

temizlik, su, kanalizasyon ve

ulaş~,

şehirleşme

sorunların

belediye örgütünün

varolmuştur.

her geçen gün artgeliştirilememesi

sonucu

arttırılamaması

altyapı,

çözümlenememiş-

tir(70).
İstanbul'un

her_geçen

yıl

lerinde

İstanbul

belediyelerinin

daha da artarak ve

günümüze kadar
yönetimine

ve

yapılan

gerekse

koruyarak

Ancak, günümüzde gerek metropol

gelmiştir.

geçiş

sürekliliğini

sorunları

aynı yıllarda

belediye gelir-

düzenlemelerle(71) hizmetlerin

iyileş

tirilmesi ve belediyelerin güçlendirilmeleri yolunda
önemli

adımlar atılmıştır.

(69) Vefa POYRAZ, "İstanbul'un Bugünkü Durumun, içinde:
Qpmhuriyetin 50. Yılında İstanbul'un İdari Sorunları
Semineri, (İstanbul: İstanbul tlni. Hillcuk Fak. Yayını,
1973), s.lO.

(70) Fahri ATABEY, "İstanbul Belediyesi'nin Bugünkü Durumu",
içinde: Cumlıuriyetin 50. Yılında İstanbul'un İdari
Sorunları Semineri, (İstanbul: İstanbul Üni. Hukuk
Fak. Yayını, 1973), s.74-79).

(71) Belediye gelirlerinde yeni düzenlemeler
tılı

bilgi için bkz.,

KELEŞ

hakkında ayrın

ve YAVUZ, s.l93-204.
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İstanbul Anakent Belediyesi göreve geldiğinde,

İstanbul'un tarihi ile birlikte gelen ve bugün çok büyük

boyutlara

ulaşmış

bazı

olan

kalmıştır. Bu sorunları

hiz matleri ana

ve

sorunlarla

karşı karşıya

gerçekleştirilmesi

gereken

hatlarıyla şu şekilde sıralamak

mümkün-

dür:

- Çevre

temizliği

ve

kentleşme

-

İçme

-

Sokakların temizliği

ve kullanma suyu

- Cadde ve
-

sokakların aydınlatılması

Ağaçlandırma

ve

yeşillendirme

- Farklar, bahçeler ve

yeşil alanların

düzenlen-

mesi
- Tanzim
- Yol

satışlar

yapımı

ve

onarımı

- Sosyal ve kültürel hizmetler
- Spor tesisleri
- Tarihi eserlerin
-

Sağlık

korunması

ve restorasyonu

hizmetleri

- Belediye personelinin tutumu
- Fiyat kontrolleri
-Kalite kontrolleri
- Kanalizasyon
- Trafik
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İstanbul
sunulması

Anakent Belediyesi'nce bu sorunların ve

gereken hizmetlerin

olarak belirlenen,
çalışmalarına

yetler ise

halkı

hemen

arasında

en fazla

en önemlileri

rahatsız

eden ve çözüm

başlanılması kararlaştırılan

faali-

şu şekilde sıralanabilir:

• Haliç'in temizlenmesi,
• Toplu

taşımacılık

ve

• Temizlik ve çöplerin
• Yol

yapımı

ve

ulaşım,
toplanması,

onarımı,

• Su (içme ve kullanma),
•

Altyapı

ve kanalizasyon,

• Trafik.
Bu hizmetlerin

ve

sunulması

mesi için yürütülen faaliyetlerde halkla
ihtiyaç

çözümlen-

sorunların

ilişkilere

fazlasıyla hissedilmiştir. örneğin: Bu

faali-

yetlerden birisi olan Haliç'in Temizlenmesi projesinde
Haliç'te, 600 1 ü fabrika, 800'ü atölye ve dükkan, 2.600'ü
işyeri

olmak üzere toplam 4.000

yıkılması kararlaştırılmıştır.

işyerinin

Bu kadar fazla

yerin istimlak edilmesi, halkla
rinden yararlanmadan
İstanbul

ve 231 evin

ilişkiler

sayıdaki

faaliyetle-

gerçekleştirilmesi olanaksızdır.

Anakent Belediye

Başkanı

Bedrettin

DALAN'a göre, "Demokratik rejimlerde, belli

işleri
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yapabilmek, insanları zorlamakla mümkün değildir. İnsan
ların, yapılanın doğru olduğuna

aksi taktirde olumsuz sonuçlar

ve yapılması gerektiğine,
doğacağına inandırılması

gerekir. İşte bu noktada halkla ilişkiler önem kazanmaleta
halk ile iyi

ilişkileri gerektirmektedir'~" (7 2)

2.2. İstanbul Anakent Belediyesi Halkla İlişkile,r
Faaliyetlerinin

Amaçları

İstanbul Anakent Belediyesi'nde halkla ilişkiler

faaliyetlerinin

amacı İstanbul

Anakent Belediye

Başkanı

Bedrettin DALAN'a göre: "Belediye faaliyetleri için
halkın desteğini sağlamak,
halkın isteğine

lerin

göre yön vermek, halk ile iyi

kurulmasını sağlamak;

koruma, korunma ve sevgi
kurum

belediye faaliyetlerine

hakkında

İnsanların, acıma,

duygularına

olumlu imaj

imaj

yaratması" değildir.

şe~kat,

hitap edebilmek;

yaratmaktır(73).

Anakent belediyesinde halkla
lerinden beklenen "kurum

ilişki

ilişkiler

faaliyet-

hakkında her·şartlarda

olumlu

Öncelikle halka yönelik

(72) Bedrettin DALAN, İstanbul Anakent Belediyesi Baş
kanı ile yapılan "İstanbul Anakent Belediyesinin
Halkla İlişkiler Faaliyetleri" konulu görüşme (İs
tanbul, Ocak-1987).
(73) Bedrettin DALAN, adı geçen görüşme.
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faaliyetler olumlu
faaliyetler kitle
oyuna

yapılmalı,

girişimleri

İstanbul

ön gören bu

yruclaşım İstanbul

Anakent belediyesi kurulmadan önce
İstatistik Müdürlüğü"nce

Turizm

Müdürlüğü"nce

yılında İstanbul

birlikte

birim

2.3.1. Halkla

ve Halkla

ilişkiler

7~.

Birimi

"Neşriyat

ve

ilişkiler

"Basın,

Anakent Belediyesinin

Halkla

tarafından

kurulan

yürütülmeye devam

"Basın, Yayın

kurulmuştur.

yürütülen halkla

sonraları

Anakent

İlişkiler

Anakent Belediyesi Halkla

faaliyetleri daha

kamu-

Bütün faaliyetlerde öncelikle

Belediyesi faaliyetlerinin temel ilkesidir(

2.3.

olumlu

ilişkilerle

iletişim araçları kullanılarak

aktarılmalıdır.

olumlu

halkla

Yayın

etmiştir.

ve

1984

kurulmasıyla

İlişkiler Müdürlüğü"

faaliyetleri halen bu

sürdürülmektedir.

İlişkiler

Biriminin Anakent Belediyesi

Organizasyonundaki Yeri
İstanbul

birimi olan

Anakent Belediyesi halkla

Basın, Yayın

Genel Sekreter

ve Halkla

yardımcılarından

(74) Bedrettin DALAN,

adı

geçen

ilişkiler

İlişkiler Müdürlüğü

birisine

görüşme.

bağlı

alt
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düzey bir müdürlük olarak faaliyetlerini sürdürmektedir
ve

organizasyon

şamasındaki "'!ye

şekil

ri

4 'de

görüldüğü

gibidir.
Anakent Belediyesine

bağlı

olan ilçe belediyele-

rinde de;
~ Sarıyer

Belediyesi

Basın,

Turizm ve Halkla ·

İlişkeler Müdürlüğü,

* Eyüp Belediyesi
* Beykoz
kiler

*

Başkanlık Basın Danışmanı,

Belediyesi Özel Kalem ve Halkla

İliş

Müdürlüğü,

Beyoğlu

Protokol

Belediyesi

Basın,

Halkla

İlişkiler

ve

Müdürlüğü,

i: Kartel Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İliş

kiler

Müdürlüğü,

i: Kadıköy Bel.ediyesi Basın, Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü,

* Zeytinburnu
ler

Belediyesi

Basın

ve Halkla

İlişki

Müdürlüğü,

i: Şişli Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü,

* Adalar Belediyesi

Basın

ve

Yayın Müdürlüğü,

l, ı
~ Araştırma

Planlamal

Koordinasyon

~

Calro Bşk.

~l
.
li ~' 1 1
,..oz
~

z

ı=

"'

L

:e

z
~

~

a::

~

;!:

'-

L-

~
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Bas~n,

:t Fatih Belediyesi

kiler

Ya~n

ve Halkla

İliş

Müdürlüğü,

:t

Gaziosmanpaşa

:t

Bakırköy

* Eminönü

Belediyesi

Basın-Yay~n Danışman~,

Belediyesi Halkla

Belediyesi

Basın,

İlişkiler Müdürlüğü,
Yay~n

ve Halkla

İlişkiler Müdürlüğü,

:t Usküdar Belediyesi Bas~n, Yay~n ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü,

~

!SK! Halkla İlişkiler Müdürlüğü

anakent yönetimine
masıyla

birlikte

geçiş

adı

ve ilçe belediyelerinin kurulhalkla·ilişkiler

geçen

kurulmuştur.

Bu birimler

lar~na bağl~

olarak yada daha alt yönetim düzeylerinde

~aaliyetlerini

Basın, Yayın

ilçe belediye

ve Halkla

İlişkiler Müdürlüğü'nün
yukarıda s~ralanan

ile

birimlerinin halkla

ilişkiler ~aaliyetleri

gözlenmektedir. Bunun

anakent belediyesi halkla

ilişkiler

halkla

ilişkiler

ortak davranma

eğilimleri

birimi ile

birimleri

alış-verişi, karşılıklı görüş

halkla

halkla

aras~nda eşgüdüm.olmadığ~

organların

başkan

sürdürmektedirler. Anakent Belediyesi

.ilişkiler ~aaliyetleri
ilişkiler

doğrudan

birimleri

yokturo

bağlı

aras~nda,

bildirme,

görüş

yan~s~ra

bilgi

alma ve
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2.3.2. Halkla

İlişkiler

Biriminin Görevleri·

İstanbul Anakent Belediyesi halkla ilişkiler

birimi olan

Basın, Yayın

nün iki önemli görevi

ve Halkla

İlişkiler Müdürlüğü'

vardır:

Vatandaşlardan,

i.

-

Şahsen yapılan,

- Telefonla
-

yapılan,

Yazılı yapılan,

şikayetleri,
organıara

dilekleri ve

iletmek ve

başvuruları

başvuru

ilgili

sahiplerine

cevap vermek,
Basında İstanbul

ii.

yetleri

Anakent Belediyesi ve faali-

hakkında çıkan

haberlerden anakent

belediyesinin ilgili birimlerinin haberdar
olmasını sağlamaktır.

Başvurular,
ayrılırlar.

iletiıir

sıralarına

göre

Acil olanlar telefonla ilgili birimlere

ve ilgilenmeleri rica edilir. Acil olmayan

yani uzun vadede
başvurular

gerçekleştirilecek

ilgili birimlere bir

15 gün içinde
müracaatı

müdürlükçe öncelik

cevaplandırılması

konusunda sözlü veya

faaliyetleri içeren

yazı

ile iletilir ve

istenir.
yazıiı

Vatandaşa,

olarak cevap
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dileği hakkındaki gelişmeler

verilmeye, sorunu ve/veya
hakkında

bilgi verilmeye

çalışılır.

Nüfusun oldukça yogun

olduğu İstanbul'da

halk

genelde ilçe belediyelerini atlamakta hemen hemen bütün
sorunlarında

anakent belediyesine

Müdürlük,bu durumdaki

başvuruları

başvurmaktadırlar.

da kabul etmekte ve

sorunların

çözümü için ilgili belediyelerle

veya sözlü

iletişime

geçmektedir.

Müdürlük, ulusal ve yerel
yayımlarını

bu

başta başkan

dar edilen birimler,

Basındaki

gerektirdiği

yanlışları

M:üdürlük, her türlü

şu

çıkan

görev-

bütün haberleri

olmak üzere ilgililere birer

fotokopisini iletmektedir.

bilmekte ya da

şikayetler,

belediye hizmetleri,

liler ve ilgili olaylar konusunda

yayımları

basım organlarının

incelemekte{ günlük, gazeteler ve dergiler),

yayımlardaki',

toplayarak

yazılı

haberlerden haber-

takdirde cevap vere-

diJzeltebilmektedirler.
başvuruyu

yerine iletmek ve

taramak olan iki önemli görevinin

yanı sıra

görevleri de yürütmektedir:
• Haber bültenlerini (istekler
gerek

görüldüğünde hazırlamak

sağlamak,

doğrultusunda)

ve

dağıtımını
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•

Basın toplantısı,

açılış,

tören, kutlama ve

temel atma gibi durumlarda
organlarına

•

Şehir

basım

ve

yayım

bilgi vermek,
dıŞındaki açılış,

merkezi

tören vb. kutlamalarda

temel atma,

basın mensuplarının

olay yerine götUrUlmelerini ve geri getirilmelerini saglamak,
• Turizm ile ilgili
manlık

yapılan başvurularda danış

broşür

yapmak,

tanıtım kitapçıkları

ve

ı

~.

1

vermek,
• Elektrik ve su kesilmesi, otobüs, vapur güzerya da yeni saferlerin

gahlarının değiştirilmesi
konulması

••• gibi belediye hizmetleriyle ilgili

gelişmeler hakkında basım

haber vermek,
o

halkın

ve

önlem

yayım organlarına

almasını sağlamak,

Anakent Belediyesinin Taksim Sanat Galerisi'ndeki sergileme

işlerini

takip etmektir (Müdür-

lük, sadece galerideki sergileri takip etmek ve
galerinin düzenini korumakla görevlidir. Sergiler ve sergilenecek eserler, anakent belediyesince her
luşları

yıl

sanat

kuruluşları

yetkililerinden

fından de~erlendiril&rek

ve bilim kuru-

oluşturulan

jüri tara-

belirlenmektedir).
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2.3.3. Halkla

İlişkiler

Biriminin

İç

Organizasyonu

Anakent belediyesi organizasyonunda genel sekreter
yardımcılarından

Yayın

ve Halkla

birisine

bağlı

olarak

çalışan Basın,

İlişkiler MUdUrlüğü'nün

iç örganizasyonu

şu ·şekildedir}

MÜDÜR

MÜDÜR Mv.

ı

ı
'I'urizm

Basın Yayın

Şefi

Şekil

Ve

Galeri

Yazı İşleri Şefi

5:

Basın, Yayın

Şefi

ve Halkla İlişkiler

Müdürlüğü'nün İç

Organizasyonu

Müdürlükte, görevlerde bir bölümleme

yapılmış

olmakla birlikte bu görevleri yüklanecek personelin
görevleri ve
tir.

sorumlulukları

net olarak

belirlenmemiş-
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Basın, Yayın
çalışan

personel

İlişkiler Müdürlüğü'nde

ve Halkla

sayısı

toplam on

sadece birimin müdürü, bir
mezunudur. Yüksek okul

şef

mezunlarının

Diğer çalışanların

kişiden

ve bir memur yüksek okul
birim müdürü

İlişkiler

kalan ikisi Gazetecilik ve Halkla
mezunudur.

Bu on

kişidir.

dışında

Yüksek Okulu

birisi lise, ikisi ortaokul,

kalan dördü ilkokul mezunudur. Birimin, gazetecilik ve
halkla

ilişkiler

yüksek okulu mezunu olan iki personeli

dışındaki çalışanları

konusunda hiçbir

İstanbul

2.4.

bugüne

biriminde gerekse daha üst dUzey yönetim

tikalarla ifade

ilişkiler

faaliyetleri belirli poli-

edilmemiştir.

Hedef kitlelerin belirlen-

bu kitlelere yönelik faaliyetlerin
çözümünde

lecek ilkelerin
dan

Politikası

Anakent Belediyesi 1 nde gerek halkla

düzeylerinde halkla

sorunların

farklı

ilişkiler

İliskiler

Anakent Belediyesi Halkla

İstanbul

diği,

halkla

eğitim almamışlardır.

Faaliyetlerinin Genel

ilişkiler

değin

saptandığı

birimlerde

İstanbul

kullanılacak

oluşturulmadığın

uygulamalar gözlenmektedir.

Anakent Belediyesi'nde halkla

faaliyetleri belirli politikalarla ifade
birlikte halkla

ilişkiler

ve

yöntemlerin, gözeti-

politikalar

farklı

belirlendiği

ilişkiler

edilmemiş

olmakla

faaliyetlerinde belirli temalar
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ve mesajlar

kullanılmaktadır.

İstanbul'a

Belediyesi bir hizmet birimidir,
hiz~et

vermek,

çalışmaktadır.

İstanbul

Ana tema,

İstanbul'un sorunlarını

Anakent

halkına

ve

çözebilmak için

Belediye faaliyetlerinin halka

duyurulması

ve halkta istenilen etkiyi yaratabilecek etkili mesajgerekmektedir. Anakent Belediyesi

ların oluşturulması

Bedrettin DALAN'a göre "

Başkanı

sinde önemli
ve net

ve

sloganların

kullanılan

özel olarak

seçilişlerinde

iyi seçilmesi,

Bu amaçla belirli

olmasıdır".

mesinde
nınca

öğe

mesajların

iletilme-

mesajların

sloganlar anrucent belediyesi
belirlenmiştir.

gönderilbaşka

Bu mesajlardan

gözetilan ilkeler

öz

kısa,

bazıları

şu şekilde açıklana

bilir(75):
~

'1 İstanbul'

göreve
ganın

a Hizmet !badettir." Anakent belediyesinin

geldiği

hem

aşırı

tarihten bugüne kadar

kullanılan

dinci gruplara hem de

lara bir anlam ifade

edeceği dlişünUlmüştür.

gruplar ibadet kelimesini sevecek,

aşırı

ise hizmet kelimesini, hizmetin ibadet
yeceklerdir. Böylece çok
rahatsız

aşırı

yaygın

bu slo-

olmayan grupAşırı

olmayan· gruplar

olmasını

benimse-

bir kitleye kimseyi

etmeyecek ortak bir sloganla seslenilmeye

çalışılmıştır.

(75) Bedrettin DALAN,

adı

geçen

dinci

görüşme.
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• "Çocuklar için
sloganı,

en verimli.

yapılan yatırım

ağırlıklı

olarak çocuklara yönelik

yatırımdır."
yatırımlarda,

park ve bahçe düzenlemelerinde (-ki bunun için yıkımla
rın yapılması

gerekmektedir)

Bu sloganda, Türk Milletinin en

mıştır.

'
larının çocukları olduğu,

larda olursa olsun önce

cesinden hareket
çocuklar

~

anne ve

babalarına

değerli varlık-

babalarına

seslenilmeye

halkın desteğini sağlamaktır.

çalışmalarında halkın desteği

yapacağım." Bu

İstanbul

sloganda

bütünleştirmek

öncelikle

başkanın

halkın

bağlı

fiziki bir

dikkati

baş

olarak da anakent

belediyesine ve faaliyetlerine çekilmeye

2.5.

doğrudan

Haliç'in teraizlenmesi

için

gözlerine, sonra Haliç' e

hem de

çalışılmıştır.

"Haliç 1 i gözlerimin rengi gibi

kanın

şart

Bu slogan ile hem çocuklar,

ile anne ve

özelliği kullanılmıştır.

hangi

çalıştıkları düşün

amaç, kurumu ve onun yöneticisini halkla
ve

hazırlan

çocuklarının yaşam şartlarını

edilmiştir.

aracılığı

üzere

babaların

giydirmeye, yedirmeye

iyileştirmeye,

anne ve

kullanılmak

Anakent Belediyesi Halkla

çalışılmıştır.

İlişkiler

Kampanyaları

İstanbul

Anakent Belediyesi'nde halkla

faaliyetleri, kampanyalar olarak

ilişkiler

düşünülmemekte,

belirli

dönemler ve/veya belirli faaliyetler için düzenlenmemek-
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tedir.

Gerçekleştirilen

bilgi toplama

halkla

olarale

tedir. Bundan, düzenli halkla
gerçekleştirilmediği

olmasada

bütünlüğü

ve

sonucu

içermediği

yazılı

ilişkiler kampanyalarının

çıkartılmamal::tdır.

bazı aşamaları

ve de-

gerçekleştirilmemek

kampanyaların aşamaları

kesin-

Kampanyalar

içermekte, bir kampanya

içinde görülmekle birlikte bütün kampanyalar

İstanbul

Anakerit Belediye

beyninde

gerçekleşmekte,

sımamaktadır.

geldikçe

faaliyetlerinde,

(araştırma), pl~nlama/programlama

ğerlehdirme aşamaları yazılı

likle

ilişkiler

Başkanı

Bedrettin

DALAN'ın

diğer

yönetim

organlarına

Anakent Belediye

Başkanı

DALAN,

yapılmasını istediği

faaliyetlerin

yan-

zamanı

gerçekleş

tirilmesi için emirler vermekte, bu faaliyetlerin devamını,

tekraraını; ...ve

İstanbul
çeşitli

kamu

süresini sadece kendisi bilmektedir.

Anakent Belediyesi'nce

grupları

yönelik halkla

ile

ilişkiler

iletişim

ilişkide

bulunan

kurulmakta onlara

faaliyetleri

gerçekleştirilmek

tedir.

2.5.1. Belde Sakinleri (Halk) ile
Belde sakinleri ile
şitli sorunları
başvurma

İlişkiler

ilişkilerde

temel amaç, çe-

ya da istekleri nedeniyle belediyeye

ihtiyacı

yetkili bir makama

duyan sakinlere

açık kapı bırakmak,

ulaşabilme olanağını sağlamaktır.
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Başkan

ile

görüşmele

isteyen herkes bir

doldurmaktadır(Bkz.

Ek 1).

nün incelemeleriyle

görüşme

edilir ya
göre bir

başkan
başka

Başkan

yetkiliyle

sahiplerinin,

Başkanı

istedikleri, bir

başka

kişi

davet

niteliğine

konusunun

görüştürülür.

Ancak, anakent

dönemde bütün

yapıldığı

yazılı,

Anakent Belediye

bulunan

isteğinde

belediyesinde incelemelerin
görüşme

ve özel kalem müdürü-

görüşme

ile ya da

formu

görüşme

sözlü veya telefonla olsun

Bedrettin DALAN ile

yetkili ile

gmrüşmek

görüşmekten kaçındık

ıarı gözlenmiştir.

Halk ile
yanı

sıra

ilişkilerde

çeşitli

iletabilma gerekirse

rine bu yönde sözlü

ları

için

soru sorabilme,

iletmektedir.

talimatlarını

halkın

gösteriler,

hava müzik

ortak

geniş

şölenleri

Tesislerinde tatil yapabilme
yıl

çoşkuları yaşama

kitlelerin

olanağına

olduğu

Florya

sahiptirler.

bu tesislerdeki, oteller, moteller,

kampingler ve dinlenme evlerinde kalmakta,
olanaklardan

katılabi

düzenlenmektedir. Belde

sakinleri anakent belediyesinin sahip

Sakinler her

dileğini

eleştirebil~e olanağı sağlanmıştır.

zamanlarda

ışıklı

leceği açık

toplantılarda

görevlilerine ve özel kalem görevlile-

konuşma

Çeşitli

yapılan başvuruların

gezilerde, törenlerde ve

halkın başkana yanaşabilme,

Başkan,

kuruma

yararlanmaktadırlar.

Her

yıl

sağ&anan

Ocak

ayının
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2.

ha~tasında

müracaat tarihleri ve ücret tarifaleri

tespit edildikten sonra en az iki gazetede ilan edilmektedir. Müracaatlardan sonra Nisan

ayının

2. hafta-

sında

Belediye Meclisi salonunda

o

tesislerden yararlanacak aileler belirlenmekte,

yıl

yapılan

kura çekimi ile

sonuçlar ailelere mektupllia bildirümektedir. Halka daha
iyi bilgi vermek ve tesisleri her yönüyle
cıyla İstanbul

leri

tanıtmak

Anakent Belediyesi Sosyal Turistik Tesis-

kitapcığı bastırılarak dağıtılmıştır(Bkz.

Bu faaliyetlerle birlikte,
yangın-patlama,

hızır

servis ilk

havagazı,

ruhsat almak, toplu
rında

nerelere

taşıma,

ku~uz,

yol

hakkında

bozuk

gıda

gibi ihtiyaçla-

buraların

adresleri

bilgi verilmeye

çalışıl

Bu amaçla, acil hizmetler, günlük hizmetler

İstanbul

bağlı

Belediyesi Hizmet Rehberi

dağıtılmıştır(Bkz.

2.5.2.

çöp sorun-

kömür almak, ölüm,

ve ilçe belediyeleri ve bu belediyelere
içeren

baskını,

şikayet,

onarımı

nasıl başvuracağı,

ve ilçe belediyeleri
maktadır.

ilaçlama,

su

şartları,

darülaceze, evlenme, elektrik,

maddeleri,

Ek 2-a).

İstanbul halkının
yardım,

can kurtarma, gUvenlik, kötü hava
ları,

ama-

mahalleri

bastırılarak

Ek 2-b).

Basın

ve

Yayın Organlarıyle İlişkiler

Basın

ve

yayın organlarıyle ilişkiler İstanbul
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Anakent Belediyesi halkla
ilişkilerden

önemli

organları,

kurum

başarısını

Basın

ile

ile iyi

supları

faaliyetlerinde en

birisidir. Çünkü;

hakkında

ya da sempati yaratan
rinin

ilişkiler

kamuoyu

dolayısıyla

basın

yayın

antipati

oluşturan,

ve kurum faaliyetle-

etkileyen bir güçtür.
ilişkilerde
ilişkiler

amaç,

kurmak,

ve

basın

en

elden

almasını sağlamaktır.

Ierin

kişisel yorumlarına bırakmaksızın

basın

men-

olaylar hak-

basının

kında

doğru,

ve

en yeni ve en güvenilir 'bilgileri birinci
Böylece, haberlerin, muhabir-

yayınıanmasını sağlamaktır.

Basın

ile

ve

çarpıtılmadan

ilişkilerde

iki

temel ilke sözkonusudur. Bunlar;
i.

Basından

isteğinin

gelen her türlü sorunun ve

açıklama

atlatmadan, gece veya gündüz, tele-

fonla, sözlü veya

yazılı

olsun

cevaplandırıl

ması,

ii.

Basının eşitliği

siyasi
bütün

eğilim

ilkesine

yada tiraj

bağlı
farkı

basın mensuplarına aynı

mesi, özel ya da gizli

kalarak,
gözetmeksizin

bilginin veril-

açıklamaların yapılma

masıdır.

İstanbul

nin

hazırlanması

Anakent Belediyesinde
ve

dağı,tımı

basın

zaman zaman

bültenleri-

yapılmakla

96

birlikte bu araç çok

sık kullanılmamaktadır~

tenleri için hemen hemen hergün malzeme
de

basın

dığından,

bültenleriyle

hep yüzyüze

basın mensupları

ise

oluşmakta

bilgi

basına devamlı

bül-

Basın

aktarılama

ve bilgi

görüşme

alma yöntemini tercih etmektedirler.
Halkla

ilişkiler

birimi

basın

karışınama eğiliminde olduğundan,

yapmaktan

ıama

ilişkilere

bilgi vermek ve

kaçındığından basın mensupları

konuda olursa olsun
Sayın

ile

İstanbul

Bedrettin DALAN ile

Anakent Belediye

görüşmeyi

pek

açık

da hangi
Başkanı

tercih etmektedir-

ler.
Basın

ile

ilişkilerde

bülten

kullanmayan anakent belediyesi
lantılarını

da çok

Belediyesi'nde
bir

aynı

olayını

çok

zamanda

basın

sık

sık kullanmamaktadır. İstanbul

basın toplantıları sık sık

topAnaketit

ve düzenli

şekilde yapılmamaktadır.

2.5.3.

Çıkar Gruplarıyla İlişkiler

Barolar, birlikler, odalar ve derneklerle olumlu
ilişkilerin oluşturulması

mektedir.

Çıkar gruplarıyla

faaliyetler
İstanbul

ve sürdürülmesine dikkat edil-

pl~nlı/programlı

Anakent Belediye

olan

ilişkilere

faaliyetler

Başkanı

yönelik

değildir.

Bedrettin DALAlT,

r

1
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Ticaret

Sanayi

Odasında,

ve

Odasında

faaliyetlerini

yapılan toplantılara sık sık katılmakta,

desteklemekte,

onların

destekleme.lerini

birliklerde

çeşitli

da belediyenin faaliyetlerini

sağlamaya çalışmaktadır.

Yıkım,

onarım,

1

ve yer

değiştirme

larında,

rin

o

gibi faaliyetlerin

kolların bağlı olduğu

dernekler ve birlikle-

·toplantılarına katılım sağlanmakta,

belediyenin konulara

alınmakta,

aktarılmrurtadır.
sorunlarınJ.

İstanbul

İstanbul'un

Anakent Belediyesi,

ve anakent .. belediyesinin bu

kitabın basımını gerçekleştirerek

sorunların

"İstanbul İçin"

bu gruplara

çözüadlJ.

dağıtmış

Ek-3).

2.5.4. Kültür ve Sanat Çevreleriyle
İstanbul
olduğu

düşünceleri

ilişkin düşünceleri

müne yönelik faaliyetlerini içeren

tır(Bkz.

kol-

yapılacağı iş

İlişkiler

Anakent Belediyesi'nce

diğer

gruplara

gibi kültür ve sanat çevreleriyle olan

ilişkilere

de çok önem verilmekle birlikte bu çevreye yönel'ik halkla
ilişkiler

faaliyetleri

gibi·pl~nlı/programlı

değildir.

Bu çevrenin kültürel ve sanatsal faaliyetleri

desteklenmekte, belediye
çalışılmaktadır.

tim Kurumu'na

Belediye

olanakları

ile

yardım

konservatuarının

bağlanmasından

kültür ve sanat çevreleriyle

faaliyetler

edilmeye

Yüksek

Öğre

sonra Anakent Belediyesi'nin
ilişkilerindeki

en etkin
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birimi

İstanbul

Anakent Belediyesi

Şehir Tiyatroları

her

yıl

oyunlara konuk oyuncular
lonlar~n~

çağırmakta,

halk konserleri ve

d~ş~nda

sahnelerini ve sasanat ve kültür

Kültür ve sanat çevreleriyle

açmaktadır.

stadyum ve benzeri

işbirliği yap~larak

çılar

oyunlar sergilemekte, bu

kendi faaliyetleri

çevrelerine

Şehir Tiyatrolar~d~r.

alanlarda

düzenlemekte; halk, sanat-

şenlikler

ve anakent belediyesi

aç~k

arasında kaynaşmanın sağlan

masına çalışılmaktadır.

İstanbul

sanat çevreleri ile

yanı sıra
çılara

Anakent Belediyesi

Şehir Tiyatrolarının

ilişki

içinde olan, sanat-

ve sanat severiere hizmeti amaçlayan Belediye

Taksim Sanat Galerisi de faaliyetlerini sürdürmektedir.
Gerek belediye, gerek

sanaçılar,

gerekse

kuruluşlar

bu

galeride sergi düzenleyebilmektedirler. Anakent Belediyesi

her,y:ıl

sanat ve kUltür çevrelerinden ve bilim

kuruluşlarından oluşturulan

leri

değerlendirerek

jüri sergilenmeye aday eser-

sergilenecek eserleri belirlemek-

tedir.
Sanat ve kültür çevreleriyle olan
incelerken
kuruluşu

İstanbul'un

olan

BİLSAK

yararlı olacaktır.

ilişkileri

etkin sanat, kültür ve bilim

ile

yaşayan

bir

olayı

aktarmak
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BİLS.AK, Beyoğlu Belediyesine açık alanlarda

sanatsal etkinliklerin, festivalierin ve müzikli gösterilerin

yapılmasını önermiştir.

gerçekleştirecek

olan

Her türlü organizasyonu

BİLSAK, Beyoğlu

Belediyesi'nden

sadece saptanan yerlerin belli süreler için tahsis edilmesi ve belediyenin bir yaz sürecek bu faaliyetlerin
finanamanına katılmasını istemiştir.

cevapta

çalışmanın

gereksiz

olduğu

Belediyeden

ve istenilen maddi

desteğin sağlanamayacağı belirtilmiştir.

sında BİLSAK

bütün

alınan

Bu olay sonra-

Yönetim Kurulu Beyoğlu Belediyesi ile olan

ilişkilerini kesmiştir.

2.5.5. Hükümet ile
İstanbul
başarı

İlişkiler

Anakent Belediyesi, faaliyetlerini

ile yürütabilmesi için

çalışmalar~ hakkında

kilileri bilgilendirmenin ve hükümetin
lanmasının

ne denli gerekli

olduğunun

yet-

desteğinin sağ

bilincindedir.

İstanbul'un sorunlarının

Türkiye'nin en büyük kenti olan

çözümü büyük projeleri gerektirmektedir. Gerek finansal,
gerekse uygulamaya yönelik destek projeler yetkililer
tarafından onaylandıktan

nedenle

İstanbul

gerçekleşmektedir.

Anakent Belediyesi kamu

hükümet yetkililerini,
faaliyetleri

sonra

hakkında

Başbakanı

ve

Bu

kuruluşlarını,

Cumhurbaşkanı'nı

bilgilendirmektedir.

ÇeŞi$li
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İstanbul'a

yöneticiler

davet edilmekte, faaliyetlerle

ilgili bilgiler verilerek destekleri
maktadır(Bkz.

sağlanmaya çalışıl

Ek 4).

2.5.6. Kurum Personeli ile
İstanbul

İlişkiler

Anakent Belediyesi, Belediye Meclisi ve

Encümeni ile olan

yüz yüze

ilişkilerini

iletişim

sağlamaktadır.

Bu birimlere bilgiler öncelikle

genel sekreter

tarafından

neline yönelik halkla
içi

iletişim

tişim

halkla

ve

faaliyetleri ve kurum

yok denilecek kadar
birimi

azdır.

Kurum içi ile-

tarafından şikayetlerle

ilgili olarak ilgili birimlere
istenmesi düzeyinde

başkan

verilmektedir. Belediye perso-

ilişkiler

ilişkiler

ile

yazı yazılması

kalmaktadır.

üst yönetimin

ve cevap
altındaki

birimler ve personel, kurum faaliyetleri konusunda bir
çok bilgiyi

vatandaşlarla

birlikte kitle

iletişim

araç-

larından öğrenmektedir.

Halk ile en fazla

ilişki

içinde olan belediyeler

için en önemli hususlardan birisi olan personelin halk
ile

ilişkileri

yönelik bir
tavrı,

konusunda anakent belediyesinde personele

çalışma yapılmamaktadır.

davranışları

kurum personeli
çalışmaktadır.

ve halk ile

vatandaşa

iyi

Başkanın, koyduğu

ilişkilerinden

davranıyor

esinlenen

gibi yapmaya
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çalışanları

Belediye

her

yıl İstanbul halkı

ile

birlikte Florya Turistik Tesislerinden yararlanma hakkına

sahiptirler. Belediye

ayında

müracaat

formlarını

mensupları

de~erlendir.me

puan

göre

kamptan

kurulunda incelenerek

yapılan değerlendirme

yararlanacakıar

gibi uygulamalar

İstanbul

işletme

kampın dışında

gazetesi gibi

perso-

yayımlar çı

kurum içi moral günleri, hizmet ödülleri

kartılmamakta,

2.6.

sonucunda

belirlenerek belediyenin bütün

birimlerinde ilan edilmektedir. Bu
nele yönelik olarak,

yıl şubat

doldurarak müracaat etmek-

tedirler. Formlar
sıralamasına

her

gerçekleştirilmemektedir.

Anakent Belediyesi Halkla

Kampanyalarında Kullanılan

İstanbul

faaliyetlerini

İliskiler

Araçlar

Anakent Belediyesi halkla

ilişkiler

gerçekleştirirkan yukarıda değinilen

hedef gruplarla

iletişimi sağlamada çeşitli araçları

kullanmaktadır.

Bu araçlar

2.6.1.

Basılı

şunlardır:

Araçlar

İstanbul

Anakent Belediyesi, halkla

kampanyalarında basılı

ilişkiler

araçlar olarak nitelendirilen

araçları kullanmaktadır.

Bunlar:
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İstanbul

Gazeteler ve Dergiler.•
halkla

Anakent Bel-ediyesi,
belediye hizmetleri

ilişkiler çalışmalarında,

ile ilgili ihaleleri ve anakent belediyesi hizmetlerinin
gazetelerden ve dergilerden yararlan-

tanıtımı amacıyla
mruttadır.

Basın ilanları hazırlanarak,

satın alınmakta

sütun/santim ücreti edenerek ilanlar

.yayınlanmaktadır(Bkz.

Ek-5).

Anakent belediyesi
yararlanmakle birlikte

bir medya olarak

basından

basınla ilişkilerini

çalışarak basının İstanbul

kilde tutmaya

yesine ve faaliyetlerine yer vermesini
maktadır.

Basınla ilişkiler,

bültenleri,

basın

lamaktadır.

Basınla

lı

güvene

gazetelerde yer

dayalı

anakent belediyesi
sürekliliği

şe

Anakent Beledi-

sağlamaya çalış

basın toplantıları,

gazileri ve yüz yüze

ve

en iyi

basın

ilişkilerle sağ

arasında karşılık

olan bir

ilişki

kurulmaya

çalışılmıştır.

Süreli
bir

Yayınlar.

yayını

İstanbul

yoktur.

İSKİ Müdürlüğünde

İlçe

süreli

Anakent Belediyesi'nin. süreli

belediyelerinden
yayınlar

anakent belediyesinin gerek
kuruluş dışına

Broşürler,

El

diyesi'nde

değişik

ve

bulunmakla birlikte

kuruluş

yönelik süreli bir

bazılarında

içine yönelik gerekse

yayını

yoktur.

Kitapları, Afişler. İstanbul

Anakent Bele-

zamanlarda ihtiyaç üzerine

broşürler

10.3

ve el

kitapları bastırılmış,

Kamu

dağıtılmıştır.

kuruluşlarına,

birliklere ve meslek
çalışmaları

yönelik
adlı

kitap

hede:f ·gruplara

çıkar gruplarına,

gruplarına dağıtılmak

İstanbul'un

belediyesinin

çeşitli

üzere anakent

sorunlarının

köklü

ve projeleri içeren

11

çözümüne

İstanbul İçin"

hazırlanarak dağıtılmıştır. incelendiğinde

gerek dili gerekse yapısı ve st~atejisiyle İstanbul
halkının

hede:f

sadece kamu

kuruluşlarına

larak hataya
ve

luşları

alınarak hazırlandığı

düşülmüştür.

İstanbul

için

çıkar gruplarına dağıtı

olarak belirlendiysa

hazırlanması

kitabının

makalelerden bir derleme olan

adlı

kitap

yayınlanmıştır(Bkz.

Kurum personeline ve

kitapçık

yer

almış

"Basında İstanbul 11

Ek-6).

İstanbul Halkına

belediyenin

katılma şartlarını tanıtan

bir

ile büyük bir ihtiyaca cevap veren, belediye

organlarını

ve ihtiyaç durumunda belediyenin hangi

organlarına nasıl başvurulacağı

içeren

kitabın

gerekirdi(Bkz. Ek-3).

yanı sıra basında

bazı

turistik tesislerini ve

kamu kuru-

Dağıtım amacı eğer,

çıkar grupları

bu hedef kitlelere göre

ve

gözlenen bu kitap,

İstanbul

Belediyesi Hizmet Rehberi

dağıtımı yapılmıştır(Bkz.
Bunların yanısıra

örneğin İSKİ

konusundaki bilgileri

Genel

hazırlanarak

Ek-2/a-2/b).
kurumun

çeşitli organlarında

Müdürlüğünde, İmar İşleri Müdürlüğünde
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ve ilçe belediyelerinde anakent belediyesi ve halkla
ilişkiler

biriminden habersiz

dergiler vb.

çıklar,

lanmaktadır(Bkz.

2.6.2.

basılı

çeşitli broşürler,

araçlar

kitap-

hazırlanmakta yayın

Ek-7).

Yayın Araçları

Radyo ve Televizyon. İstanbul Anakent Belediyesi geniş
kitlelere

ulaşmada

vizyonu etkin bir

en etkili araçlar olan radyo ve telekullanmaya

şekilde

çalışmaktadır.

Anakent belediyesi, faaliyetleri, faaliyetlerindeki
gelişmeler,

yeni

kuruluşları

haberdar edilmekte, bilgi verilmektedir.

girişimler

Yayın organlarından,

ve projeler

haber bültenlerinin iletilmesi

ile haber geçilmesi, röportajlar ve TV
yararlanılmaya çalışılmaktadır~

gözlenmektedir ki

hakkında yayın

İstanbul

Bu

programları

çalışmalar

ile

sonucunda

Anakent Belediyesi, gerek

faaliyetleriyle, gerekse projeleriyle radyoda ve telavizyanda oldukça

sık

Film-Video Bant.

İstanbul

duyulduğunda,

yer

almaktadır.

Anakent Belediyesi ihtiyaç

konuklara, heyetlere ve ilgililere göste-

rilmek üzere Haliç'in temizlenmesine yönelll{
içeren

11

Haliç 11

adlı programını,

İstanbul'un

çalışmaları

su sorununu

ve bu sorunun çözümüne yönelik !'aaliyetleri içeren

11

Su
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ve

İstanbul" adlı

iki video

programı hazırlamıştır.

Bu

Ajansına yaptırılmıştır.

programlar Ava Reklgm

İmaj

2.6.3. Organizasyon Faaliyetleri ile

Yaratmaya

Yönelik Araçlar
İstanbul

yayın araçlarının dışında
yaratmayı

leri ile imaj

araçları

makta ve bu
yetlerin
sini

basın

ve

amaçlayan

kullanarak

içeren

araçları

Bunlar:
salon sergi

kullanmakta, faaliyetleri ve

~Belediye

faali-

haber olarak geçme-

binası girişindeki

fotoğraflar

da kullan-

gerçekleştirdiği

yayın organlarına

* Anakent Belediye

ve

kalan, organizasyon faaliyet-

sağlamaya çalışmaktadır.

amacıyla

basılı araçların

Anakent Belediyesi

gelişmeleri

burada sergilenmektedir.

Taksim Sanat Galerisinde kültür ve sanat

çevrelerinin sergilerinin

yanı sıra İstanbul

Anakent

Belediyesi de sergiler düzenlemektedir.

s

Stadyumlarda halk konserleri düzenlenmektedir.

i: Çeşitli fuarların

rilmesine
~ Bağışta

organizasyonuna ve

gerçekleşti

yardımcı olunmalctadır.

bulunanlara ve

çalışmalarıyla katkıda

nanlara plaket, vb. ödüller verilmektedir.

bulu-
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:t Haliç•te,.iki

İngiliz

üniversitesi ile birlikte kürek

yarışması düzenlenmiştire

:t Anakent belediyesi,

şantiyelere,

projeyi, proje bedelini,

çalışma

yapım firmalarını,

tarihleri gösteren tabelalar

leceği

yerlerine,
bitiri-

astırmructa,

bilgi vermektedir.
İstanbul

yanı sıra

Anakent Belediyesi

yine imaj

rımlar yapmaktadır.

yaratmayı

faaliyetlerinin

amaçlayan iyiliksever

yatı

Bunlar:
edilmektedir •

~·i Hayır kuruluşlarına yardım

•

anılan

İstanbul'un çeşitli

yerlerindeki tarihi eserler

onarılmaktadır.

• Anakent Belediyesi
Eğitim

ve Kültür

öncülüğünde

Vakfı

okullar

Göztepe'de 35 derslikli Semiha
:ı:ıisesi'ni

ve

Büyl.ikada' da

:utses~ni vatandaşların

öğretime açmıştır. Bu
eğitim

Spor

görmektedir.

Bakanlığı'ndan

lerinin de üstlinde

kurulan

İstanbul

yaptırmaktadır. Vakıf,

Şakir

özel Deneme

12 derslikli Beyhan Aral

da destekleriyle bitirip
iki okulda toplam 265

Vakıf,

Milli

Eğitim

öğrenci

Gençlik ve

özel statü alarak Anadolu Liseyabancı

dille

eğitim yapmaktadır.
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2.7.

İstanbul

Anakent Belediyesi Halkla

Faaliyetlerinde
rilen

Kullanılmak Amacıyla Gerçekleşti

Araştırmalar

İstanbul

lendirmek

İliskiler

değer

Anakent Belediyesi faaliyetlerini

amacıyla

komuoyu

araştırmaları yapmaktadır.

Anakent belediyesinin kendi bünyesinde ve halkla

iliş

kiler biriminde

araştır

araştırma

bölümü

olmadığından

bu

malar İNTERLİNK Kurumlararası İletişim ve Halkla İliş
kiler

Şirketine

ve

PİAR araştırma kuruluşlarına yaptı

rılmaktadır.

İNTERLİK şirketine,

anakent belediyesi,

ilçe belediyeleri, ilçe belediye
hizmetleri konusunda

başkanları

Bu

ve belediye

İstanbul ~alkının görüşlerini

beklentilerini belirlemeye yönelik
rılmıştır.

başkanı,

ve

araştırmalar yaptı

araştırmalardan İNTERLİK şirketince

6 ay

arayla her yıl iki adet yapılmıştır. PİAR şirketine ise
Uç adet istatistiksel (rakamsal) sonuç ortaya koymaya
yönelik

araştırmalar yaptırılmıştır.

kamuoyunun

eğilimlerine

Araştırmalardan

yönelik rakamsal sonuçlar

alın

mıştır.

Bu araştırmalardan alınan

kent Belediye

Başkanı

sonuçlar

Bedrettin DALAN

lendirilmektedir. DALAN,. halkla

İstanbul

Ana-

tarafından değer

ilişkiler

faaliyetlerinde
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yapılan araştırmalardan

yapılan araştırmaların

sadece

Bedrettin DALAN

sonuçlarının

İstanbul

Anakent Belediye

tarafından değerlendirilmesi,

alt yönetim birimlerine

olumsuz sonuçlar
larından

araştırmaların

göre faaliyetlerine yön vermektedir. Ancak,

sonuçlarına

Başkanı

yararlanmakta, bu

Bu

de~~maktadır.

aktarılmaması

araştırmaların

sonuç-

haberdar olamayan alt yönetim birimleri faali-

yetlerine

araştırmaların sonuçlarına

göre yön verememek-

tedirler.

3.

DEGERLENDİRME
İstanbul

Anakent Belediyesi'nde halkla

bir yönetim fonksiyonu olarak
likte bu fetsefanin

İstanbul

ilişkiler

olmakla bir-

ben~senmiş

Anakent Belediye

Başkanı

Bedrettin DALAN, Genel Sekreter ve özel Kalem Müdürü
dışındaki

kurum personeline de

tim birimlerince de

bilindiği

aktarıldığı

ve

ve alt yöne-

benimsendiği

söylene-

mez. Ust yönetirnce benimsenen bu anlayışın, tavır/tutumun
politikalarla ifade

edilmediği

felsefesi politikalarla ifade
organların

lama

farklı

edilmediği

faaliyetlerinde felsefe
olabilmektedir.

Belediyelerine
mayla

gözlenmektedir. Yönetim

yaptığı

karşılaşması

uygulanamayışına

aynı

için

bağlı

olsa bile uygu-

BİLSAK'ın, Beyoğlu

müracaatlarda iki

felsefenin

farklı

ve Anakent
uygula-

politikasızlıktan dolayı

güzel bir örnektir.

ı~

İstanbul

bir

Anakent Belediyesi'nde kampanyalar, belli

biriınce yazılı

olarak

pl~nlama/programlama,
rını

hazırlanmamakta,

değerlendirme aşamala

uygulama ve

içermemekte, hedef kitleler ve bu kitlelere

kullanılacak

araçlar

Kampanyalar,

başlangıcı

yazılı

ve

ilişki kurulamamaktadır.

ilişkiler

halkla
Başkanı

bitişi

belli zamanlar veya
kampanyalararası

kampanyalar,
DALAN'ın

sadece

Anakent belediyesindeki bütün

DALAN'ın

ve hedefleri

pl~nlanmakta, diğer

yönetim

bütün

sayın

organları

emirlerini yerine getirmektedir. Halk

ilişkiler, çıkar grupları

kültür çevreleri ile

yaları

Anakent Belediye

tarafından düşünülmekte,

aşamaları, araçları

beyninde

ilişkilere

İstanbul

faaliyetleri

Bedrettin DALAN

ulaşınada

olarak belirlenmemektedir.

belli faaliyetler için düz.enlenmemekte

ile

bilgi toplama,

ile

ilişkiler,

ilişkiler,

Sanat ve

dış ilişkiler

yönelik faaliyetler halkla

ve bu

ilişkiler

kampan-

olarak ifade edilmektedir.
İstanbul

Anakent Belediyesi halkla

ilişkiler

birimi olan Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
bazı

görevleri

yüklenmiş

olmakla birlikte, gerek perso-

neli, gerek organizasyonlardaki yeri, gerek
larla

ilişkileri,

anlamda halkla
mekten çok

gerekse görevleri

itibarıyla

ilişkiler fonksiyonlarını

uzaktır.

bağlı

organ-

gerçek

yerine getir-
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basın

mensubunun·bir

diğerinden

öncelikli

inandıklarını belirtmişlerdir. İstanbul

Bedrettin

olmadığına

Anakent Belediye

gerek

duydukları

her an her

yerde arayabildiklerini belirten

mlliıabirler

bu ilkeler-

Başkanı

'den ve

oldukça memnun

başkanın tavırlarından

ve güven

olduklarınJ.

duyduklarını açıklamışlardır.

İstanbul

yansıması

bir

DALAN'ın

Anakent Belediyesi faaliyetlerinin

basına

basının görüşlerinin değerlendirilmesi

ve

basın taraması gerçekleştirilmiştir. İstanbul

Belediyesi ve

İstanbul

Belediye.Başkanı

Anakent

için

Anakent

Bedrettin

DALAN ile ilgili gazetelerde ve dergilerde hemen hemen
hergün birden fazla haber ve makale
ması düşünülen basın taraması

makalelerde

yazımına

geçilen Mart-1987

lerde ve dergilerde
makale incelemeye

yazılarda

Mart-1984 ile tezin

arasındaki

dönemde gazeteyazı

159 yorum içeren

alınmıştır(Bkz.

ve

Bu noktadan hareketle,

geldiği

yayımlanan

Basın taramasının

* İstanbul

yorum içeren

gerçekleştirilmiştir.

anakent belediyesinin göreve

çıktığından yapıl

ve

Ek-9).

sonucunda:
tamamına

Anakent Belediyesi faaliyetlerinin

yakın kısmının basına yansıdığı görülmüştür.

* 159
kanı

yazının

9l'inde

Bedrettin

İstanbul

Anakent Belediye

DALAN'ın İstanbul'a

yönelik

Baş

girişim-

lll

leri, Haliç'in temizlenmesi,

Boğaz'ın

düzenlenmesi,

Hafif Metro, Su ve Kanalizasyon Projesi, Yol
maları •••

çözümler

* Bu

gibi

çalışmaları

yazılarda İstanbul
"Sarı

rettin DALAN;

İstanbul

övgüye

sloganı

Karınca,

[stanbul'u Kurtaracak

çok

benimsenmiştir.

Anakent Belediye

layık

larda hukuka

başkan

saygısızlığı,

gerekçelerle

lukların

girişimlerinden dolayı

aynı

yıkım

zamanda,

tarihi eserleri

yıktığı,

ve belediye meclis

yıkımında

43 tanesinde ise

hakim

Bedrettin DALAN,

ihmalkar davran-

eleştirilmiştir.

olduğu

eleştirilerin

olumsuzlukları

24 tanesi

İstanbul

içeren

b~

Anakent Belediye

yöneliktir. Bunun

yazıdaki eleştirilerin

ve olumsuz-

gözlenmektedir. Ancak,

rileri ve

DALAN'a

ve

yıkımında

vekilinin evinin

Yazıların

Başkanı

görülmekle birlikte

bir otogalerisinin

*

Bed-

İstanbul'un Mimarı,

yazıda çalışmalarından

dığı

Başkanı

özellikle "Haliç'i gözlerimin rengi gibi

yapacağımtt

18

Anakent Belediye

II. Menderes ••• gibi) lakaplarla ve ünvanlarla

anılmış,

*

layık görülmüştür.

Bedrettin,

Buldozer Dalan, Atom
Kişi,

getirdiği

ve sorunlara

ve övgüye

de!J.teklenmiş

çalış

dışında

eleşti

yazılardan

Başkanı

sadece

Bedrettin

kalan ll adet

Bedrettin DALAN ile ve

bul Anakent Belediyesi ile ilgisi yoktur.

İstan

Eleştiriyi
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İstanbul

meslek ve
iyi

çıkar

ilişkiler

Anakent Belediyesi, belde

halkı,

basın,

birlikleri, kültür ve sanat çevreleriyle

kurmaya

çalışmakta

ve bu

grupların

anakent

sağlamaya

belediyesi faaliyetlerini desteklemelerini

yönelik çeşitli faaliyetleri gerçekleştirmektedir(Bkz.
Ek-4, Ek-8) •
İstanbul

kilerde
için

Anakent Belediyesi'nce

uyulduğu varsayılan

yapılan araştırmada

gazetelerinin

ilkelerin

ulusal

basın

ile

iliş

değerlendirilmesi

basının trajı

en yüksek

bazılarının;

Cumhuriyet Gazetesi

- Serpil GilldDÜZ

Hürriyet Gazetesi

- Atilla DAGLI

Türkiye Gazetesi

- Sadtit ÖZCAlT

Güneş Gazetesi

- Datma KARAALİ
- Şule ÖZÇELİK
- Makbule BATUR

Tercüman Gazetesi

- Sadettin ERKİŞİ

Milliyet Gazetesi

- Abdullah ÖGÜTÜLMÜŞ

belediye muhabirleri bu ilkelerin
liliğini anaylamışlardır.

Belediye

Başkanı

cevaplar

verdiğini

ve geçer-

Muhabirler, İstanbul Anakent

Bedrettin

yerde sorulara, kaçmadan,

doğruluğunu

DALAN'ın

her zaman ve her

kızmadan, açık,

net ve

doğru

ve anakent belediyesinde hiç bir
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ve

olumsuzluğu

içeren

diğer

8

yazıda

birlikte hatta ondan daha fazla,
adam

çıkarlarını

ön

ve kurumlar

kişiler

* Taranan

oluşması İstanbul

den

rettin
basın

DALAN'ın

grubuna

ve

men, 91

yazıda

sadece 24
Belediye

Başkanı

Anakent Belediye

ne kadar

ve faaliyetleriyle 18
desteklanmiş

Bedrettin

Başkanı

kullanınada

DALAN Ulusal

ve
çok

Dış basında

sıra dış

bazı

Anakent
basın

ilişkiler aracı

gözlenmektedir.

Başkanı

Bedrettin

basında

da yer

basın organlarını

yer alan

bir

karşı

bu rakamlarla

bir halkla

Anakent Belediyesi

dış

geniş

yazıda kıs

olan buna

başarılı olduğu

basının ~nı

faaliyetleriyle

DALAN'ın

basını

Bed-

görülmektedir.

yazıda doğrudan eleştirilen İstanbul

İstanbul

tir.

gazelerden, dergiler-

girişimlerinin

tamamen

ilişkilerinde

olarak

••• gibi nedenlerle,

Turgut ÖZAL, Korkut ÖZAL vb.

değişik

yansıdığı

Girişimleriyle

kişisel

eliştirilmektedir.

çok

yazıların

yanlış politikaları,

yapmaları,

pl~nda tutmaları

Başbakan

ANAP Hükümeti,

ile

particilik

kayırmaları,

ise DALAN ile

da

haberler

almış,

ilgilendirmiş

şunlardır(76)

(Bkz. Ek-10).

(76)

İstanbul İcin,

(İstanbul:

Cem Ofset, 1986), s.68-69.
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The Wall Street (Amerika)
"İstanbul'da

Durum"

Die Welt (Federal Almanya)
Altın

"Dalan:

Boynuz, Gözlerim Gibi Mavi Olacak"

Mercury (Avusturalya)
"Dalan•ın

Sıhbun

Asahi

"Dalan

Ziyareti"
(Japonya)
Çok Seviyor 11

Çocukiliarı

Chicago Tribune (Amerika)
''Enerjik,
Time

Kararlı

Bir Belediye

Başkanı"

(İngiltere)
ıtDalan,

Savaşan

Kahraman"

Die Welt (Federal Almanya)
"Altın

Sayıları

İstanbul
basına

Boynuz

daha da

Işıldayacak"

arttırabilecek

Başkanı

Anakent Belediye

olduğu

ne kadar çok .konu

Bedrettin

bir

DALAN'ın

gözlenmektedir.

ve haberler içerik ve görüntü olarak
DALAN'ın açık

bu örneklerde

Yazılar

incelendiğinde

şekilde desteklendiği

ancak,

İstanbul

Anakent Belediyesi'nin kurum olarak hemen hemen hiç yer
almadığı,

sadece

DALAN'ın

ve

girişimlerinin,

çabalarının
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konu

edildiği gözlenmektedir(Basında çıkan

örnekler için

Bkz. Ek-ll).
İNTERLİNK şirketince yapılan

da Haliç'e yönelik

araştırmasın

çalışmaların İstanbul Halkınca

oranında desteklendiği
şirketince yapılan

kamuoyu

% 93

(1985'te) görülmektedir. PİAR

kamuoyu

ise kamuoyu-

araştırmalarında

nun Raliç'e yönelik çalışmalarından dolayı İstanbul Anakent Belediye

% 75, 1985
teklediği

Başkanı

yılında%

DALAN'ı

Bedrettin
85, 1986

yılında%

1984
96

yılında

oranında

des-

görülmektedir.

İstanbul

Anakent Belediye

Başkanı Sayın

Bedrettin

DALAN'ı çalışmalarından dolayı baaının, İstanbul Halkı'nın

ve

çeşitli grupların yanı sıra

lediği

Hürriyet Gazetesinin düzen-

bir açık oturumda: Ana illihalefet ~artisi İstanb~

İl Başkanı

Niyazi YURTSEVEN, SODEP

İl Başkanı

Morel

GÖYMEN, DYP İl Başkanı Hü.semettin CİNDORUK, M:DP İl Baş
kanı Erdoğan

CELASUNve Refah Partisi

Hasan AKSAY'da desteklediklerini ve
karşıladıklarını açıklamışlardır(
İNTERLİNK şirketince

tırmada İstanbul halkınca

1985

İstanbul İl Başkanı

başarılarını

takdirle

77).
yılında yapılan

araş

İstanbul'un

önemli

belirlenen

(77) Mehmet TÜRKER, Hürriyet Gazetesi 6 Nisan 1985, s.2.
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anakent belediyesince belirlenen-hemen çözüm-

sorunları,

lenmesi gereken sorunlar
diye

Bedrettin DALAN'in iyi

Başkanı

geldiği

aynıdır. İstanbul

dönemden itibaren

iyileşme olduğu

göreve

çalıştığı,

İstanbul'un

ve bir düzene

Anakent Bele-

bütün

sorunlarında

yine

girildiği inancı

İNTERLİNK şirketince yapılan araştırmalarda

ortaya

çık

mıştır.

Bu

araştırmalarda

halkın,

ise

yaşadığı

olmadığıdır.

haberdar

başarının İstanbul

çıkan

önemli bir sonuç

ilçenin dahil olmak üzere birçok

başkanının adını

ilçe belediye
ğından

ortaya

dahi

bilmediği,

varlı

Belediye hizmetlerindeki

Anakent Belediye

Başkanı

Bedrettin

DALAN'ın kişisel başarısından kaynaklandığı görüşü

gındır.

İlçe

belediyelerinin ve

çalışmadığına,

sorunları

başkanlarının

çözemediklerine,

ilgilenirse ve haberdar edilirse bütün

yay-

yeterince

eğer

DALAN

sorunların

çö-

~Umlenebileceğine inanılmaktadır.

Basın

ça

başarılı

yayın kuruluşlarıyle ilişkilerinde

ve

olan

rettin DALAN'a

İstanbul

karşı

Anakent Belediye

ilçe belediye

Başkanı

pek

hakkında

olumsuz imajlar yaratan haberlerin yer

başarılı olamadıkları,

gözlenmektedir (Bu sonuç
elde

edilmiştir)(Bkz.

adı

Ek-12).

geçen

adları

Bed-

bu

başkanlarının

ilişkide

olduk-

ve belediyeleri
aldığı

araştırmalarda

da
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İstanbul

Anal<ent Belediyesj_

retti.n DA LAN'ın faaliyetlerindeki
ödüller le de

değerlendirmek

beledi yesindeki

dire

layık görülmüştür.

an

Bed-

başarısını aldığı
Baş ka n,

mUmkündü r.

çalışınale rınd

lar, dernekler ve birlikler

Başkanı· Sayın

dolayı,

tarafından

Bu ödüllerden

anakent

çe şi tl i kurumödüle

ve tak-

bazıları şunlar

dır (Adı geçen ödüller 1985-86' da verilmiştir) (Bkz.

Ek-13):
• Etiler Lionnes Klübü Ornır Plaketi (yardımla
rından dolayı),

• Muhtarlar Derneği Marrrara Bölge Başkanlığı
Onur Plaketi (yardımlarından dolayı),
• Türkiye Emniyet Teşkilatı Şehit ve Malülleri
Dul ve Yetimleri

Eğii;im

ve

Yardım Vakfı

Pla-

keti (ma.ddi ve manevi yar dımları için),
• Türk Hava Kirlenmesi ile Savaş Derneği Onur
Plaketi

(İstanbul'un güzelleştirilmesi

konu-

sundaki ça.lıı:;ımalarından dolayı) ,
• İstanbul Pik Dökümü Sanat karlar Der ne ği
Plaketi (sanayi kok kömürü sorunun çözümlenmesindaki ilgilerinden dolayı),
• Karaköy Lionnes Klübü Ple.ket i (yard.Jınlarından
dolayı),
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• İstanbul Turist Rehberi Esnaf Derneği (Türk
turizmine katkıJar ın dan doley ı),
Acentaları Birliği

• TÜRSAB Türkiye Seyahat
Plaketi (Türk turizmine

değerli katkılarından

dolayı),

• Lion-Lionnes-Leo Dernekleri Onur Plaketi
(Hal iç' i İstanbul' lulara kazandırmas ında n
dolayı)

•

Boğaziçi

Üniversitesi

Mensupları

Konut

Yapı

Ortaklığı Plaketi (katkılarından dolayı)

• Orman BBlge
larının

MUdUrlüğü

Plaketi (orman

yangın

Bnlenmesi ve sBndürülmesinde gBste-

rilen i lgi si ve yar dımlarından dolayı),
• İstanbul Meyva Sebze ve Bostan İl Komisyoncuları Derneği

Plaketi (yeni hal tesisleri

hizmetleri nden dolayı),
• YUksek Denizcilik Okulu Mezunları Derneği
Plaketi (kıyılarınu.z ın denizleri mi:iiin ve İs
tanbul'un koı-unması faaliyetlerine minnettarlık),

• İstanbul Bilimum Madeni Eşya Sanatkarlar
Dernekleri Birliği (ilgilerinden dolayı),
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• TUrk

Kadınls.r

Bir l i ği Plaketi.

rının veril:Lşini.n

50.

(kadın

halda-

yılınc1a yardımlarından

dolayı),

• TUrk

Basın

Başarı

•

Yankı

Birliği

1985

Hakkı

Taruz Uz

Basın

ÖdUlU,
Dergisi

"Yılın

Adamı"

• Nokta Dergisi "Dorukte.kile r' 86" (politika
dalında),

( okuyucuları n oylar:ıyla),

• Başbakanlık Çevre Genel MUdUrlUğU BUyük ÖdUlU
(Haliç' in düzen lerınıesi çalışmalarından dolayı).

SONUÇ VE ÖNERİLER

İstanbul Anakent Belediyesi göreve başladığı

1984

yJ.lından

bugüne

başarıl:u:Jır.

faaliyetlerinele
yetleri
basın

gerçekleştirdiği

hakkında

ve yay ın

belde

çıkar. gruplarını,

faaliyetleri

% 90

ilişkiler

Anakent belediyesi faali-

halkını,

organlarını

gile ndirmiş kamuoyunun

halkla

bil-

hakkında

civarında desteğini sağla

mıştır.

İstanbul Anakent Belediyesi halkla ilişkiler

faaliyetlerindeki başarının altında yatan neden İstan
bul Anakent Belediyesi
kişisel

kiler,

çabaları
kuru~un

ve

Başkanı

Sayın

Bedrettin DALAN'in

kişisel yeteneğidir.

Halkla

il:iş

sosyal felsefesi, bu felsefenin politi-

kalarla ifadesi ve politikala rm uygulanması (iletişim)
olarak tam.mlanmıştı. İst

bul Anakent Belediyesi' nde

ilgili felsefe politikala la ifade
felsefenin bütün kururnca
ların

bir bütün olarak uy
İstanbul

felsefesi

açık

edilmediğinden

enimsennıesi

hem

hemde politika-

lanması sağlanamamıştır.

lediyesinde halkla

ilişkiler

ve net ola ak belirlenmeli, bu felsefe

pal i tikalarla ifade edilm lidir. Politikalar ilgili
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bağlı

birimlere ve

belediyelere iletilerek anakent

belediyesinin bütünü için bir

davranıf}

ve uygulama

bütünlüğU sağlanmalıdır. İstanbul Anakent Belediye

Başkanı Bedrettin DALAN, kendi bey ni nde planladığı,
zamanlamasını yavtığı,
yaptığı,

lendirmesini
rılı

halkla

katmalı,

hedefini

belirlediği,

değer

ar~ tırmalar yaptırdığı başa

ilişkiler çalışmalarına bağlı organlarıda

halkla

ilişkiler

kampamyaları

hemen hemen

bütün kurumu ilgilendirmelidir.
Halkla
lanmalı,

ilişkiler

çalışmaları

yıllık

A

olarak plan-

hedef kitleler, kul lanılacak araçlar, ileti-

lecek mesajlar planlı ve programlı olarak belirlenmelidir. Her

çalışma

dönemi bir

değerini

izlemeli, uzun

dönemli hedeflere göre belirlenen halkla
amaçlarına ulaşabilecek

bir kampanya

ilişkiler

sürekliliği

ve

tutarlılığı sağlanmalıdir.

Basın, Yayın
adında

geçen

ve Halkla İlişkiler ~üdürlüğü,

fonksiyonları gerçekleştirecek

şekilde

yeniden düze nlenmeli dir. 1fudür lük, organizesyanda
başkana bağlanmalı,

oyu

araştırmaları

larının

daha aktif hale getirilerek kamu

yap an ve üst yönetj_ rnde kurum halk-

beklentilerini ve

bir koruma getirilmelidir.

eğiLimlerini

savunabilen
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Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler tllidürlüğü

halkla ilişkiler konusunda ivedilikle hizmetiçi eği
timden geçirilmelidir. Müdürlük, kamuoyu
basından

yapabilen,
porlar

hazırlayan,

topladığı

halkla

haberlerden

ilişkiler

ilişkin dökümanları arşivleyen

araştırmaları
devamlı

ra-

faaliyetlerine

ve bunlardan istatis-

tiki sonuçlar elde edebilen bir bir:im haline getirilmelidir.
İstanbul
artırmalı,

Anakent Belediyesi kurun içi

halkla

ilişkilerin

bir bölümü olarak kurum

personeline yönelik faaliyetler
ilişkiler

baş

la tılmalıdJ.r. Halkla

biriminin diğer birimlerle, bağlı belediye-

lerle ve bu belediyelerdeki halkla
riyle olan
yıllık

iletişimi

bağları tıları

halkla

iliş

ar ttırll malı,

ilişkiler programları

kiler birimle-

hazırlanacak

ilçe belediyele-

rini ve bağlı organları da kapsaroolıdır. Anakent belediyesi ile ilçe be le diye leri halkla

ilişkiler

birimle-

ri arasındaki koordinasyon arttırılınalı bir çok konuda
ortak çalışma, ortak tavır/tutum geliştirilmelidir.
İstanbul

Anakent Belediye Başkanı Sayın Bed.re ttin

DALAN'ın halkla ilişkiler faaliyetlerinde çok başarılı
olduğu

bir gerçektir. Ancak, sa yın DALAN belli bir

süre için görevdedir. İstanbul Anakent Belediyesi'nin
kurumsa.llaşması,

kamuoyununun desteğini sürekli
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sağlanması,

İstanbul

Anakent Belediye Başkanı Bedrettin

DALAN' da n sonra da faaliye tl erinde başarılı olabilmesi
için kurum-halk

etkileşiminde bazı sorumlulukların

yer-

leşmesi ve halkla iliş kiler in sistemli ve bilimsel bir

uygulama olarak

oturması

gerekmektedir.
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T. C.
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ŞEHJR
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T:ıh:bl ldaıı

Tarl\'1

Ek-1

Başkanlık

Görüşme

Formu
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·-l

iSTANBUL
BELEDiYE
i
-

HIZMET REHBE 1

1
1

i

1
1

i

1

'

ı

T.G. iSTANBUl BUYUK ŞEHiR BELEDiYESi
L _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ek- 2/a

Ek- 2/b

--11
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Ek- 3

nİstanbul İçin" Kitabı
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Kenan Evren'in Haliç'te
Ek-

Şahir

Nedim

Pa1:~kını açışı

4/a

Cumhurbaşkanı

Kenan Evren'in Haliç'teki
Ve Düzenlemeleri İnceleme Gezisi
Ek~

4/b

Yıkım

134

isTANBUL'UN

GURURUNU

PAYL~.

~A

DAYETLISINIZ
22 Haziran 1986 Pazar günü, İstanbul'un ıarihinde
bir kilometre taşı daha a.şılacak

Ülkemizde ilk kez İstanbul, kent i~·i toplu ulaşımın
hızlı, ekonomik, rahat aracı Hafif Metro
. (IRTS) sistemine kavuşmak için ilk adımı atacak
Bu önemli girişimin temel atma töreni Vatan

Caddesinde,

saat lO.OO'da;.

Cumhurbaskanı Sayın _KENAN EVREN'in
Başbakan Sayın TURGUT ÖZAL'ın
huzurlarıyla gerçekleşecek.
İstanbul'un

sevincine

tanık

olrriak

istıyorsanız,

bu önemli günün guruıi.ınu hep birlih.1e paylaşalım ...
!stanbul sevgisi ile ...

21 Haziran 1986

Sabahf Milliyet, Güneş t Tercüman~ Currılıuriyet,

Hürriyett

Günaydın.

Ek- 5/e
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iSTANBUL BÜYÜKŞEHiR BELEDiYE BAŞKANLIGI'NDAN
Bayrampaşa hal kompleksindeki aşağıda numara, aylık muhammen bedelleri ile geçici teminat miktarları yazılı buzhaneler 1 yıl süre il.e kiraya verilecektir.
Aylık

Buzhane No:
(A1)
(B1)
(A2)
(B2)

Blok
Blok
Blok
Blok

1, 2, 3,
7, 8, 9,
13, 14,
20, 21,

Muham:c:.m:.:ce:.:.n.:__,...B_ed_eli Geçici Teminatı
4, 5, 6 nolu

250.000.-

10, 11, 12 nolu
15, 16, 17, 18, 19 nolu
22, 23, 24 nolu

90.000.- TL.
(Ayrıca 500.000.- TL.
ihale iştirak teminatı
Isietmeler Müdürlü-

ğ'ü'ne ya,tırılacaktır.)
Yukarıda belirtilen buzhane 23 Aralık 1986 günü saat 11.00'de Istanbul Büyükşehir
Belediye Encümeni'nde 2886/45. maddesine göre açık arttırma usulü ile şartnameleri
vechile ayrı ayrı ihale olunacaktır.

$artnameler Işletmeler Müdürlüğü'nde ~örülebilir.
.
Ihalelere katılmak isteyenlerin geçici temınat makbuzları, ihale giriş teminatları ve Iş
letmeler Müdürlüğü'ne başvuruyla alacakları ihaleye iştirak belgeleri ve şartnamEllerin
de belirtilen diğer belgeler ile birlikte ihale günü yukarıda belirtilen gün ve saatte Istanbul Büyükşehir Belediye Encümeni'ndc1 hazır bulunmaları lazımdır.
B-35877

Ek- 5/b İhalelerle İlgili Basın İlanı

----------~

ı

'

iSTANBUL BÜYÜK SEHiR BELEDiYE
BAŞKANLU~I'NDAN
istanbul Büyük Şehir l:lelediyesi Harita hizmetlerinde kullanılmak üzere;
1- Otomatik Navıgasyon sistemi,
2- 305 mm. odak uzaklıklı, 23x23 cm. formatlı metrık kanıera.
3- Forwad Motion Compansation (kasete monte edilmiş)
4- Otomatik pilot (komple aksesuarı ile uçağa montesi)
5- 150 rulo O, 24x76 m.lik hava filmi.
6- 15.000 adet 24x24 cm. diapozitif film.
7- 50.000 adet 24x24 crrı.lik fotoğraf kağıclı.
2886 sayılı yasanın 51. p maddesine göre dış piyasadan
teklif alınarak pazarlık usuli.ı ile satın alınacaktır.
Şartnameler, Araç Gereç Satın Alma Müdürlüğü'nden temin
edilebilir.
istekliferin bu iş için hazırlayacaklı;ırı teklifler en geç 24 Haziran 1987 günü saat 17.00'ye kadar Istanbul Büyük Şehir Belediye Encümeni'ne teslim edilecektir. B.21471

:J

Ek- 5/c İhalelerle İlgili Basın
İ lanı
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Ek-/

6"Basında İstanbul" Kitabı
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Ek- 7 Diğer Organların Yayınlarından Örnekler

138

ABONE

REHBERi

•

•

ISKI

iSTANBUL
SU VE KANALilASYON
iDARESi
GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Ek-

7/b
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Ek-

7/c

140

Ek-

7 /d

141

İstanbul

Milletvekillerinin Haliç Gezisi
Ek- 8/a

Basın Mensuplarının

Haliç Gezisi ve

Çalışması

Ek- 8/b

1tğaçlandırma

142

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Haliç'i Ziyareti

Ek- 8/c

Federal Almanya

Cunılıurbaşkanının

Ek- 8_/d

Haliç'i Ziyareti
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Ek- 9

Basın Taramasının Yapıldığı Yazılar

• 29 Nisan 1984 Milliyet, Abdullah ÖGÜTÜLMÜŞ

"Dalan:

Her Hizmetin Mutlaka

Götürdüğüm

Karşılığını Alacağım"

• 27

May:ı.s

1984, Milliyet, Mehmet BARLAS

"Haliç'in Fethi"
• 30 Eylül 1984,

Güneş,

Oktay

EKŞİ

"İstanbul İçin"

• 10 Ekim 1984, Milliyet, Nezihe ARAZ

"Dalan Projeleri"
• 10 Ekim 1984, Tan, Haber Merkezi
"Yalı

Sahipleri

Sarı

Bedrettin'e

Ateş

Püskürüyor"
• 14 Ekim 1984, Hürriyet, Hasan PULUR
"Dalan'ın

Pantolon

İçi"

• 16 Ekim 1984, Cumhuriyet, Burhan ARPAD

"Sevgilimin Gözleri Mavi"
e'

20 Ekim 1984, Tercüman, Taylan SORGUN
"İstanbul

En Geri

Kalmış

Bir

Şehir"
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• 21 Ekim 1984, Tercüman, Taylan SORGUN
"Yeni Konut

Alanları Kalmıyor"

• 25 Ekim 1984, TercUman, Mukbil ÖZYÖRÜK
"Haliç

İçin

Önemli

Uyarı"

• 27 Ekim 1984, TercUman, Ahmet KABAKLI
"Belediyeleri

Konuşmak Zamanı"

• 29 Ekim 1984, Milliyet, Teoman EREL
"İnanmak İstiyoruz

Ama"

• 14 Mayıs 1985, Milliyet, Abdullah ÖGÜTÜLMÜŞ
"Boğaziçi, Dalan'ın"

•

6

Kasım
11

1984, Cumhuriyet,

Mehmed KEMAL"

"Topkapı Sarayı'nda Yaşam ••• "

• 14 Kasım 1984, Cumhuriyet, İlhan SELÇUK
"Dalan•ın Gerçeği"

• 16 Kasım 1984, Cumhuriyet, İstanbul Haber
Merkezi
"Dalan:

İstanbulsı

Türkiye'nin En Geri,

En Yoksul Kenti"
• 20

Kasım

1984, Cumhuriyet, ARP AD

"Ayakt opu ve Saraylar"
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•

5

Aralık

1984, Son Havadis, Abdullah URAZ

"Dalan-Bir

•

6

Aralık
"Başkan

Aralık

• 26

Vaka-İmiş"

1984, Çocukça
Amcadan Çocuklara MUjde"
1984, TercUman, Rauf TAMER

"Bir Brifing"
• 27

Aralık

1984,

Günaydın,

Necati

Zİ!lCİR

KIRAN
"Haliç'te Ne Oluyor?"
• 27

Aralık

1984, Hürriyet Hasan PULUR

"Haliç Kurtulacak
• 27

Aralık
tıNefes

• 28

Aralık

mı?"

1984, Tercüman, Ahmet KABAKLI
BORUSU"
1984,

Günaydın,

Necati

ZİNGİR

KIRAN
''Nasıl

Temizlenecek"

• 8 Ocak 1985, Son Havadis
nHukuk Devleti Deyince ••• "
• 22 Ocak 1985, Cumhuriyet
"İş Nasıl

Bitiriliyor?"

Yalçın PEKŞEN

146

• 29 Ocak 1985, Cumhuriyet, Burhan ARPAD
"Kim

İşler?"

• 29 Ocak 1985, Son Havadis, Abdullah URAZ
"Oteller"
• 16

Şubat

1985, Hürriyet, Hasan PULUR
Bile Kapkara Ettik"

"Kar'ı

• 17

1985, Cumhuriyet,

Şubat

"Özal'ın Ruhsatsız

• 17

Şubat

"İşte

• 17

1985,

ZİNGİRKIRAN

Necati

Bu Güzel"

Şubat

1985, Cumhuriyet

Şubat

Şubat

Boğaziçi"

1985, Tercüman, Mukbil ÖZYÖRUK

"Seçim Dönemi
• 26

Evi ••• "

Günaydın

"Haliç, Gökova,
• 19

MUMCU

Uğur

Düşünülmezse"

1985, Cumhuriyet, Burhan ARP AD

"Boğaz'a Saldırı"

• 26

Şubat
"Tanrı,

• 26

Şubat

"Ucuza
•

1985, Cumhuriyet,
Suudi

Tahtını

SELCUK

Korusun! •• "

1985, Cmnhuriyet,

Uğur

MUMCU

Gitmiş ••• "

3 Mart 1985, Cumhuriyet,
"Kızma

İlhan

Birader"

Uğur

MUMCU
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• 14 Mart 1985,

Güneş,

Canan BARLAS

"Dalan Soruyor: Bugün

İtiraz

Edenler Nere-

deydi?"

• 15 Mart 1985,

Güneş,

"9 Milyar Lira Kar

Güneş,

Canan BARLAS

Edeceğiz"

• 18 Mart 1985, Milliyet, Nezihe ARAZ
"İşte!

•• "

• 18 Mart 1985, Hürriyet, Hasan PULUR
"Dalan•ın İstifa

Mektubu Elimizde"

• 24 Mart 1985, Cumhuriyet,

Uğur

MUMCU

"Para ve Arap"

• 29 Mart 1985, Tan
"Sarı

Bedrettin'in

Kulakları Çınlasın!"

• 5 Nisan 1985, Cumhuriyet, Haber Merkezi
"Boğaz,

•

Dalan'a Teslim Ediliyor"

5 Nisan 1985, Türkiye, Vecihi ÜNAL
"Dalan'ın

•

5 Nisan 1985, Cumhuriyet,
"Altın

•

Bilançosu"
Uğur

MUMCU

Boynuz ••• "

6 Nisan 1985, Cumhuriyet,

Yalçın PEKŞEN

"Bedrettin Dalan: Hticrelerime Kadar
bul •u

Düşünüyorum"

İstan
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•

6 Nisan 1985, Tercüman, Taylan SORGUN
İstanbul,

"Da lan,
•

6 Nisan 1985, Hürriyet, Mehmet TÜRKER
"Nasıl

•

Siyaset"

Bir

İstanbul?"

7 Nisan 1985, Nokta (Bedrettin Da1an)
"Hamsili Pilav

Eşliğinde İstanbul Sorı.m.

ları"

• 20 Nisan 1985, HUrriyet, Hasan PULUR
"Dalan'ın

•

3

Mayıs

Öfkesi"

1985,

Günaydın

"Haliç'e Dalan Bedrettin"

•

6

Mayıs

"61
• 14

1985, Cumhuriyet, Okay

Yıl

Mayıs

GÖNENSİN

Bi terken ••• " .
1985, Cumhuriyet, Doç.Dr.Uçkun GERAY

(İ.U.)

"Haliç 'te Zaman ve Kaynaklar

Nasıl Kullanı

lıyor?"

• 16 Haziran 1985, Milliyet,
"Beşiktaş Pazarı

• 20

Ağustos

ve Fukara

Edebiyatı"

1985, Sabah, Necmi TANYOLAÇ

"Deniz Cinayeti ve

•

Yılmaz ÇETİNER

Kayıp

Cennet"

2 Eylül 1985, Dünya, Ruhi YILDIRIM
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"İstanbul

•

Belediyesi

Devrini

Yaşıyor"

Yılmaz ÇETİNER

2 Eylül 1985, Milliyet,
"İstanbul'u

•

Altın

Sevmezse Gönül"

7 EylUl 1985, Son Havadis, Abdullah URAZ
"İstanbul'un

Bir Depremlik

Canı"

• 10 EylUl 1985, Cumhuriyet, Burhan ARPAD
"Bir Kolyenin

İncileri"

• ll Eylül 1985, Türkiye
"Kimi

Çatlatıyoruz?"

• 19 Eylül 1985, Sabah,
"İstanbul

• 20

Şubat

Ertuğrul

SOYSAL

Temizleniyor"

1985, Cumhuriyet

"Petro-Dolar ve öteki
• 24 EylUl 1985, Sabah,

De~erler"

Ertuğrul

SOYSAL

"Haliç'i Görün"
• 27 EylUl 1985, Son Havadis
"Dalan'a Bir Filo Fantom! •• "
• 28 Eylül 1985, Cumhuriyet, Ergun BALCI
"Haliç ve Habercilik"

•

2 Ocak 1986, Milliyet, Abbas GÜÇLÜ
"Dile

Düşenler"
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• 21 Ocak 1986, Yankıt Dr.Agah Oktay GÜNER
"Hızlı

Şehirleşme"

• 23 Ocak 1986, Türkiye
"Sorumlusu Kim?"
• 23 Ocak 1986, Türkiye, Mehmed SEDAT
"Haliç

Parkı"

• 28 Ocak 1986, Tercüman, Mukbil ÖZYÖRÜK
"İstanbul

•

Metrosuz Olamaz"

4 Şubat 1986, Cumhuriyet, Burhan ARP AD

"50.
• lO

Yıl

Şubat

Önce

İstanbul"

1986, Bulvar

"Dalan, Vehbi Koç'un Önce
Canına Nasıl

Şubat

• ll

Sonra

Gözkoydu? ••• "

1986, Bulvar,

"İstanbul

Malına,

Prof.İsmet GİRİTLİ

Olimpiyatlar

İçin Hazırlanma

lıdır"

• 15

Şubat

1986, Tercüman, Mukbil ÖZYÖRÜK

"Ceremesini Kim Çekiyor?"
• 18

Şubat

1986, Milliyet Renk, Kandemir KONDUK

"Bedrettin DALAN"
• 18

Şubat

1986, Cumhuriyet,

Kazım

GÜLMEZ

"Enflasyon, Belediyeler ve Tüketicinin
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Korunması"

• 23

Şubat

1986, Tercüman, Rauf TANlER

"Sahildeki Evler
• 24

Şubat

1986, Cumhuriyet, Osman ULAGAY

"Dışa Açılan

bul'un

Türkiye'nin

İncisi İstan

Ayıpları"

• 15 Mart 1986,
"Utanç

Yıkılmayacak"

Günaydın,

Necati

ZİNCİRKIRAN

Duvarı"

• 16 Mart 1986, Tercüman
"Ankara' da Gözüm Yok. Ne bugün ne de
yarın"

• 18 Mart 1986, Cumhuriyet, Burhan
"Hangi

ARP AD

Beyoğlu"

• 29 Mart 1986, Milliyet, Mehmet BARLAS
"Güzel

İstanbul"

• 30 Mart 1986, Hürriyet, Oktay
"Korkmayın

Yemeyecek"

• 31 Mart 1986, Milliyet,
"Boğaziçi'ne

•

EKŞİ

Yılmaz ÇETİNER

VarlJ.k Vergisi"

1 Nisan 1986, Tercüman, Ahmet KABAKLI
"Koruk, Helva Olur"

•

1 Nisan 1986,

Güneş, İsmail

CEM
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"Çuvaldız

•

ve

İğne

Hikayesi"

1 Nisan 1986, Güneş, Güneri CIVAOGLU
"Yalıspor-Dalanspor Karşı Karşıya"

• 1 Nisan 1986, Tercüman,
"Dalan ve

•

İstanbul"

Etkin Olan ••• "

2 Nisan 1986,. Tercüman
"Sıra

•

Özal'dan

3 Nisan 1986, Cumhuriyet, İlhan SELÇUK

"Dostça Bir

•

öğUt!

••• "

4 Nisan 1986, Milliyet, Yılmaz ÇETİNER
"Boğaziçi'nde

•

ILICAK

2 Nisan 1986, Cumhuriyet, Oktay AKDAL
"Halktır

•

Nazlı

Lodos

Fırtınası

Dindi mi?

4 Nisan 1986, Türkiye

"Sosyal Adalet!"

•

4 Nisan 1986, Cumhuriyet,

Yalçın PEKŞEN

"Güçlüler ve Güçsüzler"
• 15 Nisan 1986, Cumhuriyet, Burhan ARPAD
"Cibali Tütün

Fabrikası"

• 15 Nisan 1986, Son Havadis, Bilgin PEREMECİ
"Bedrettin Dalane
ler ••• "

İstanbul

ve

Bazı

Pürüz-
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• 21 Nisan 1986,

Nazlı

ILICAK

"Dalan, Haussmann, Menderean
•

2

Mayıs

1986, Hürriyet, Hasan PULUR

"Dalan'la Bir Gün

•

Mayıs

2

"Sayın

•

2

Mayıs

1986,

Mayıs

3

1986, Türkiye 0 Mehmet SEDAT

Mayıs

5

İstanbul"

1986, Hürriyet, Oktay

"Değişen

•

5

Mayıs

EKŞİ

Ölçülerle"

1986, Son Havadis, Bilgin

"Kapalı Çarşı

•

Çetin ALTAN

Dalan'la Bir Gün"

"Fatih ve

•

Güneş

PEREMECİ

ve Bedrettin DALAN"

1986, Milliyet,

Yılmaz ÇETİNER

"Bedrettin Dalan'la 8 saat ••• "

•

5

Mayıs

1986, Sabah, Ferit ÖNGÖREN

"Dalan Bizi Esir

•

7

Mayıs

Aldı"

1986, Hürriyet, Hasan PULUR

"Top Dalan'da"
8

Mayıs

1986, Milliyet, Haldun TANER

• 10

Mayıs

1986, Türkiye, Mehmed SEDAT

•

"Yeşeren İstanbul"

• 12

Mayıs

1986,

Cumhuı•iyet,

Prof.Dr.Necati
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İNCEOGLU
"Tarlabaşı

.• 13

Mayıs

Caddesi

Genişletilince ••• "

1986, Cumhuriyet, Burhan ARPAD

"Yutturmaca"
•

7 Haziran 1986, Son Havadis, Abdullah URAZ
"At Binenin ••• "

• ll Haziran 1986, Bayram, Tekin ERER
"Haliç Sevgisi"
• 12 Haziran 1986, Cumhuriyet, Ergun BALCI
"Haliç ve

Kızıl toprak"

• 12 Haziran 1986, Milliyet, Mehmet BARLAS
"Gökdelenlerin Beklentisi"
• 13 Haziran 1986, Tercüman, Rauf TAMER
"İstanbul"

• 15 Haziran 1986, Cumhuriyet,

İlhan

SELÇUK

"Gökdel en"
• 17 Haziran 1986,

Günaydın,

Necati

ZİNCİR

KIRAU
"Gökdelen

Tartışması"

• 19 Haziran 1986, Cumhuriyet,
"Dalan Tehlikenin

Eşiğinde"

İlhan

SELÇUK
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• 25 Haziran 1986, Cumhuriyet, Ali

SİRMEN

"Aman Yarabbi ••• "
• 13 Haziran 1986,
"Çevre

Günaydın,

Kavramının

ZİNGİRKIRAN

Necati

Neresindeyiz?"

• 15 Haziran 1986, Milliyet, Altan ÖYMEN
"Hangisi

Çağdaş?"

• 17 Haziran 1986, Cumhuriyet, Ali

SİRMEN

"İstanbul'un Dostları, Düşmanları"

• Temmuz - 86, PLAYBOY
"Bedrettin DALAN"

•

3

Mayıs

1986, Tercüman, Ahmet KABAKLI

"Ufka Çizilen

İstanbul"

• 1 Temmuz 1986, Sabah, M. MUTLU
"Boşuboşuna"

•

2 Temmuz 1S86, HUrriyet, Hasan PULUR
"Da1an•ın Kavfa1arı

•

••• "

2 Temmuz 1986, ~ercüman, Rauf TAMER

"YAZ MI TATİL/Mİ?"

• 2 Temmuz 1986, Türkiye, Mehmet SEDAT
"Metro ve Tramvay"
• 18 Temmuz 1986, Türkiye, Mehmet SEDAT
"Gökdelen

Çağı

ve Biz"
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• 20 Temmuz 1986, Milliyet,
"Dalan'ın

da

Şikayetleri

Var"

• 22 Temmuz 1986, Cumhuriyet, Prof.H.Kemali
SÖYLEMEZOGLU
"Belediye

Başkanları

Bilmeli ki ••• "

• 24 Temmuz 1986, Cumhuriyet,

Uğur

MUMCU

"Haberi Yok mu? ••• "

• 25 Temmuz 1986, Hürriyet, Hasan PULUR
"Ah O GUnler! ••• "

• 26 Temmuz 1986, Cumhuriyet,
"Dalan

Uğur

Dalmış ••• "

• 27 Temmuz 1986, Cumhuriyet, Ali
"Sokak

MUMCU

SİRMEN

Adları"

• 28 Temmuz 1986,

Güneş,

Güneri CIVAOGLU

"Hukukun Aya k Se al eri"

• 29 Temmuz 1986, Cumhuriyet,
"Bekliyoruz

Sayın

Yalçın PEKŞEN

Dalan ••• "

• 29 Temmuz 1986,, Milliyet, Melih

AŞIK

"İatanbul'u Satıyoruz, Sat ••• "

• 30 Temmuz 1986,
"Kirlilik

Günaydın,

Necati

ZİNGİRKIRAN

Artıyor"

• 30 Temmuz 1986, Sabah, Ferit ÖNGÖREN
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"Dalan'a Yeni Bir Destek"

• 14

Ağustos

1986, Sabah,

"Dalan'a G5re
•

Aral~k

"Bedrettin DALAN:

•

6

Aralık

Aralık

Olayı,

Aytekin

Beyoğlu'nu

HATİPoGLU

Kurtarmak

Birçivi Bile Çalanadılar"

1986, Hürriyet, Celalettin

"Dalan' dan

• 20

SOYSAL

İş"

- 1986, Sanat

İsteyenler

Ertuğrul

ÇETİN

GÖRÜŞLER"

1986, Milliyet, Rafet BALLI

"Dalan Modeli

Özelleşme"

• ll Ocak- 24 Ocak 1987,

Güneş

Gazetesi,

Canan BARLAS
"Başkan

Pamuk

Bedrettin

DALAN'~n YaşE'lm

İşçiliğinden İstanbul'un

ÖYKÜSÜ,

Y5neti-

ciliğine"

(14 b5lüm1Uk

yazı

dizisi)

• Mart 987, Kapital Dergisi, Emel KUTLUCA
"Dalan: İstanbul'un Alt Yap~s~ Sıfır"

...............................

----------------··-·-------------------------------~----------~--~--~

DIŞ BASINDA İSTANBUL

....---------------

Jlraris as Bosporus ferries
İstanburda

durum

..~.f
~:~~;;;,~
;;~·.~:; .ı:.-ı
~x:=:.p Shi~raü':i!~

~'
.
. .•

~.

MTMoweraaldthalKruppıı

~=!}'C:!ı~r:ı~ ~~

bulJd the 10 boa&. for

uwrikan ı,:at.t·ı~·:-i rhe W aU. Street, verdlhallerin m.. para\!r:ıfında şöyle dhıır,
''(;t·~·t·ıı ~oı.ıb:ılıar h:ı~l:ırınd:ı Helediye
B:ı':'k:ını Bedretlin l>al:ın Hali~· l..ı~·ı:;ında
ui:m:ın hin:ıl~rın ~ ıkılması i~·iıı emir
't·nli" H' h:ılıt•r ::-n) h• de,:uıı l'di)ur:
··tkl..,ıç ,,ıat ı.;ınd~·. bi~.,.oJ.. dı.:pıl. ;Hlllye, i~yerleri
ki cı.;l<!rırıd>! ııH.,:ııiıı l'mlc gd·:n .'ana} ı..:ilı.!l'irKicn \'e hhı k.lı,:'ıııı d.ı hr i)~l·rı l•uluıuluğuJ bir.;ok )'er bul-

A

dlı/l·rkr !ar.ııınJan \Jkı1Jı.''

H:ıht·nlr j,i:ınhul'~n içjnc duşiii gü durum anluıı
lı~nr H' Bell'tti~l' B:ı~k:ını iılmadan önce bir ll.'kstil
ı:nılıhtri'i ~unclid~i Gl:ııı lkdn•llin D:ılan'ın hiçbir
h it\~~· ı..ıırıılıı-ı:ı !:ni; H'tml.'ılrn i~ıanhul'u kurıar
ıpat( t(~. harculıgı ~ıı)!un ~·aba anl:ııılı)or.

.. ~_;;.

The

pou:lblıcı

ule to lhe

~r~ıhı.~./:~
lnh.rnational Catamarana

=~~!h~n~':ı~D~ri~~h

::-:.::... order for two c:al.a·

:.

:·

/

il

-""'"·..,.

e M~DebreU..n~AJltd.l •• ·-..

(T&dı.nr ı.ı:;::ıa:_ traıuıport

Dalan"ın

A

r . <:~~~::'~;[.~

·~!

-r~

..

~

~~·

OC

ziyareti

.:,:~:·~-~·-::::.:::.:·::

~1:"~~~~1"

ı..ıs3'de İstanhul'u fetbeden ~h·hmet ll,

Haliç'i lerniL

bto..bultS..<p,_, _ _ _ Daı...ı.atcbıı~ .. ----oft.ıut

F

(;~uetesi'adc

~
:

..

in5ııa edilen ~l·ni kamıl l..ulkkturll·ri ,a~t"!tin
de, Hali~· l..irlenım·l..tt.·n J..ıırıul:u·aı...

"Yl·ni lı:na '1.' ı.u J..irlili)!i l·l.knnwdii:i;i t:ıl..
dinh·. llalir!. emiini IIJ} ıld:ı ll'lllii.ler" di,-en
Ual:ın, dektril.. muh{'ndbi. "F:ıl..at hit bunu
bt•klemeyen·!{iı. 1\~ıı"'l kolt·l..tnrü \l' arıtm:ı
tes.i ..Jerinin ~:ııııını 3 ~ıl içinde biıim·e. Haii\·'in
ll.'miJ.h•nınc'i -.aı.lı·n~ 3 :ı~ ahı&l·:ık. ·•
Oal:ın a}m·a. 11ali\· kı~·ısında _lııılıın:ın
\ll'pe H' Sl'iıtc lhıli'nin ~-erini ı.leı:ı;i~tirım·k
i'ti' ur. "Halin hu hul~t·dt• hulunııı:ı~ı. lıul
~1.'~i kirlcti~ur" di'l'rt lhılan, }dtir ... url:ırının
di}IIIU çık;U':IJ:IIIı

d .. li~ur.

·"'::·

Dalan
•

I

pek nlagan sa~ ılınayan mavi ~ozlerl ile R,ıtrur
du.ı makJa birilk le, yine dt sırf bu nedenle hareket et·
ıaedit}he inandı~ımıthlr l'lkri Tmlila ka w 111.1iınkün olllll
r-n lwa ~ürede gerçekle,tirml"k üure kafasına koymuş
bultınll}·or, ve:

Dalan çocuklan
çok seviyor

J

apon~a·nın IJ aUiynn salan gazeltı!i
Asa hı Sı h b un 22 Ma.yıs 1935'te \erdi~
gi haber'de, "Başkan Dalan·ın çocukları
çok se\"di~i" anlatılıyor \'e şö~ Ic
derıiliyor:

"Dtinya Metropoliten Belediyeleri ZirYe
JJe.

loplantıınna k&tılan isı an bul Büyük Şehir

ledi.\t B"''kanı Bf'drenin Jlalan, Osmanlı
İmp:ıraıorlugu z:ımaınndan beri İstanbul'un
Beledi~·e Başkanı.
Dahtn'ın Japonya ge1.isi sırasında en çok
Lr:\k ~?<'Y· Tok~ o Dhnc~"iand'ıli~:ırel et·

50l'nci

ınek \e tilaobul'da a~nı leshi kurmak onun riı

;, !..;-M

savaşan

kahraman

Anakt:ııt

Ua~l..:ını Ht·d~

slanbul
relt:in Dalan,

Bl'ledilt·

Tiınt! dl'rgİsinin

''('eHe

Su~

J.:ÜLiii cm·rjik !Jl'lctli'r: h:ı~l..aııı·· di~ e :-ıut l'dildi.
H:ıliç için ~UI.)ıllar ho, n "(hmanlı -.ult:ınları
nın Ü1.t'l ~iili.ı" de~ imini kııllaıuı.n fiınc. Redrcrtin
Ualan'ın 2110 nıil~nn rlularlık pruje.~in.i ci.ırctli bir
aldım olarak t:ınımhıdı. ll:ıli\·'in t•:-ıki gıinlerine ka~
Yuşması iı;in hıihın isı:ıobulluların Bedreııio Dal:ın'ın ~anında olduğunu ileri süren yazıda, Belediye Başkaııt'nm} iizde 84 oranında destek ıı.tirdü~
gü de lıelirtiliyor. Dalan·ın 22 :ıydan bu ~ana ~ıi
revdt' lıuhındug.una dikkat Çl'ken Time, Ueledi~c
H:ıııl.:tnı'nın, Dün~a ('l'He Saglı~ı BirliJ!i ii~('Jcri
nin büyük l:ıkdiriııi lupladıJ,!ını H' ü~· üdıil k:ll.andı~ını da hrlirıi}or.
''llıtli\·'i t\·miLlt.-mek, lıeııim i\·in bir onur sorunu oldu" di}en Oalan·uı, İ!tlanhtıl i\-'in ~:ııııı*-ı ~e·
nilikierden ti,~ii~ll' ,ıiJ.edili~ur. htanbııl'u park·
ların. spur sahalarının 't' çocuk bahçelerinin duldurdııgu bir şehir haline getiren Dalım'ııı. fahri·
!..aları n• iş nıerkl•J.Icriııi İ.!,,tanhul'dan ııt:ıl..laştır
ın:ı:o,ı ve Jıa,a kirlili}!i}lc miic:ıdclc:-.i, Time dergisi
larnfıııd:ın 111\'llikle \llrgulaııı~cır.
ll:ılan'uı Haliç'i lt·miLil•ınektt•ki ha~amı, geçtigiıniz hat'lahuda;ı y;ınılarak tlaliç"e giren iki yunuı.un lt•miısularda ~ıiıct·eı.. nrtaıııılıulm:ılan~la ~~~
rıınıhı~aıı dergi, ola~ ı 'nnm·un:ııılıı~ını) lıir lu•dcl'

dhe

~&SI~IDlf."
Diıı:neylutd'1 JtUO

Ualan, ''\HI} nnlarcıı
Tur k çucutu böyle bir aiı.temi hcl..li~nr. E~l'f

t:ınımlandı.

·.·\ltı ınil~unlıık bir ~t·hirlc tek b~~Şına ~:ı,:ı'1;ı;n lıir

muaıkiııı nhaydı buIşeyann ha~lardıın" de~

l..:ılır:ımaıı ul:ır:tl.. ı,:ıi,ll'rill'l1 Bt.·dn•ııin D:ıl:ın. n~
nıı• th·rJ!i:-ıiıtdt• }t'r :ıl:ın fntnğrafuıda. H:ıli\"'tt• lıir

di.

jl:Ul.la

Ek- lO

~.-

...

nınlan" sayfa~ın:ı konu oldu. Yazının başında &dretlin Ualan'ın ünlü :o,üıü, "19HH
yılında Altın Uo,mu'u }!i"h•rimin ımn-i:o,ine
hl'lll.{'lc\>e~im'' yer :ı lırken. llal:ın'd:ın "'Açık n•nk

İıelcdi~e Başkanı lh•drellin Ilalan blrTilrk için

·····ı

,

f

\·or:

ıı11ın ıı1~ın anlatı~ur.

halk l..ull:ınınııııa acıl.. }l'$İI

:ılanl:ırın )ıtpıhmN lhıl:ın·ııı pl:ıııı. Hııl}.!l'dc

>~:-~~

Dahın';t gıire. "lstaııbul'd:ı hergiin S mil} un kişi tııp

fakat hıınlan.n sadece ~llL
de 7'si dcnit ı:ışıll:ırına bini~ ur. deni1. otObi.iı.li aJımıyla
deoi7.de fa)taao insan s:ı~ı:-ııııııı ~ıiLdt.• JS'e ııl:ı.\>nı:ı~ı
imgörtiliiyor''

·<;.'"':""'"'

·'·-:'?-..

lııt:ı:,ıın araçlarını kııllanı}or

E. Anto-

"Aitınbo~·nuz, be.im gözlerim ~ibi ma\·i olacak" digurur ,.e ~~ecau. ile söz \eriyor.
Türkler tarafından ''Kaliç'' di) e anılan Altmboynu:ı,
aı1lk bir 1amanl;ı.rki efı.11ne\·i nilelilı:re degil, zira en at ~ir
mi ~ıldır iı.tanbul'un kalbinde yer alan bu lı:oy, bir çöp·
Hik halini almış, bir 1.amanlar )!{'rçekteo ma,·i olan ~u.
tamonla gri-~·l')ililll.\ıi bir çamur halim· diınüşmilş. 'e sa·
de\'C Haliç bıı~unca de8;il. t,ı.mlıul'un 110 kilomerrelik
kı~ ıl arında t.:im!ten.in kalıhrin:ı~ a ~ anaşmadı~ı fena kokn
ya~ an ~·öp ~ı~ınları WJ. sıra ll'pedkler uJuşlurmuş durumdalar.
iık ba4ta, in'lllllln Ho~:ui\·inde tartb boJUnca ~aşa
mı) ı~k ÇHn kont~m·u,u ki,inin Fatili Sultan Mehmet
ulduıtıııa inlfUI~ı ~eli~ ur. l~SJ 'ılmda Falila Biz..au
İmparwıortug&ndan n t..:ınıanl..i :ıdı~la Konshltıtinopel'f fe.
tih ~nf•yla aldı~ındıı. ~ııma\·lard:ı.k.i )cın~eşil çayırlan
eru1.~ona kan.ı korumalı. IUPIIUia Ralifte koyun oıla
ıılma"ru da1U )'Uak!lnmştı. Bir &:.Un lllların bu ndis ça)1l'lllml&a ytrlııde buıun 5e :.on10ı htr beton \l.' tl.'nl'ke
çüJıi UlllllDl:ı.kladU', u ll<ı~'ndeld bu aı.eıropuldt: l.n)uwkt6111 f'>lbtll e~~r·lcalllwtnf$flr.
L Aatoaıoıı: ~:m1aruıd:ı Rl'll'di~P lla)k:mı Bedretlin
Dsıtan'ın hıanlıul "nrunhırını \'nllm·l.. i\·in 'erd~i çaba~ ı

ıı)guluyıır. ll:ılk'iıı hl·r
kıyısında bulıman yıl..ılnı:ı~a ~ııt tııtıııtı)

binaların ~l'rine.

Tiırklere Boııat'ı geçiı'l't't.'k. İstanhııl Beledi~·e H:ı~kanı

n:uoı.'un im:ıası~la y:ıyınl:ıuaıı ~..:w şilylr. bıış\1·

~· ~·akın dogu~a ha~ bir

il..i

Başkanı

mudl·rn rnrmu ile

diyor:
·
''llulıa_rı firma!tı ıararınd:ın çitilen 10 deniı
otobü5li (kaiJlm:ıranl }akında belki i~e ~idl·n

, DaJ-. "Altın lloyatıi, gözlerim
.
gibi mavi olac:ik"
ederal Alman Die \\eli

llllmayı cınretmişti. Dal:ın bıı-

mı

~ü~le

Dalan, Patrk~ı adlı J mllyoo dol:ırl&k kataın:ıranı in·
))alan, T~~:sınanya gemilcrini duyduj!unu 'l'
bunlan yl'rinde incelemek istedltlni söyledi.

.-~·

cl'liklerinıh.·n

t.~~~~~~~j

et·lı~~ccek.

Das Goldene Horn soll wieder gliinzen

"Allah hiıc n kadar güzel bir şehir 'l'rnıi.:
ki. nnıı kurunmk için her ~e~ i yapmulı~ıl. Öıı
biri de, ~u anda açıl.. hir kanaliLa!'>~un olan Hali\·'i temiLlemek. ll al iç' in .~ıı
lıırını J!(llleriın ~ibi ına,·i ~apat·a~ıın" di~ en
Ilalan'ın J!ÖLieri açık m:ni.

.::~~:j_-ç_:;j=~.;-_z:

lk-drellin Dalan li u hafta, istanbul ula.~ını si.sll'nıi içi.n H uha rf' ıLiyaret l'di~or.

.'.ILICKIN OH! *llf

C

diye.,i'ııin ula·ı.ıın ı.orununa nasıl yaklaşuj.ı.nı

haberinde

bir Belediye

Halk ı..n~
mı:-.ıın:ı geni5 ~l'r 'eriyor le hahı·~
rinde ştiyle diyor:
Geçen Marrtan lıl'ri, htanlıııl'ıın
44 yaşında, enerjik, kar:ırlı bir Deledi~l' Başkanı var. Gelmiş ba~kanların t'O
~cnci Bedrettin Dalan, whriıı pasını atıp ~
ki panlııhırııı:ı kavıışturmaya kararlı.

,tı,lnıl~a g:ıJ.t.•le:-ıi \1ercıır~. istanbul IMe()letle~l'rck,

kararlı

hil·a~o.l'ribune (;:ııetcsi

Bruised, batten.l ;ni lıhftd,. lıut a ~ glory

~

• '
,_..
·
· ·, -..

1\ıriıey

!:e~~,.nyUtheorder
:.:ı

',

.·

1

Enerjik

iSTANBUl,

Jlltl

verirl.en göstl·rildi.

Dış Basında İstanbul

Altın

Boynuz lşıldayacak

Alman (;ourıesi Dil·\\ {'lt, 1J
Vt'rdigi .. :\ltın Do~nıll-h·kr·.ır

F

J\:ı.. ıın ICJH~ !!lin u
l':'rld:ı~:ll':ıı. .. h;ı ...

lıkh lıabt.·rde, "ll:ıli\· ll"miıleme prujt•,inin Ha~·
kan Bt>dretıin Dal:ın'ııı 11/l'rinılt.• en çoJ.. durdu-

go konu oldugu" hl'lirıili~ur.
Gazete haberinde, "Hali\· dı~ına t·ı!.:ırıl:ıc·· ·rahril..:ıl;ı
eksikliklerinin ~iıil'rilnıt·'i i,·in hukuını·ıiıı 77
milyar lira. ödenek B)rıldıJlını" hdirti~ıır \t' "Bw;l..an lbl:ın'ın Haliç projesini kıiJtıt tı/l'rindl· hır:ıknıa ni~ı·ti
ıılnı:ıdıgını'' vurguluyor.
rın alıyapı

Üstün Çaba
ııudi

S

Ar:ıhi~tan

hasınında

)"l'r;ılan,

"'\ılların

hu.\>'t'rilmc~i~lı• İslaııhut'un m·rclh·~ ~t.· 'onu'' tm.';>·

hklı lıalıerdl·.

"i ..ıanburun

'ııl, "" l..:ınaliLaswn

gibi so~yal H' td-.nik alı}apı l'J...,ji..Jil..leri" anl:ıtı·
lı~nr H' "Relrdi~e Ua.~l..anı Bedrt.·tıin D:ılan'ın ~ton

35 yılda kl•ndini S kal hiıytiten i ..ıaııhul'ıı iı;im• dti~ltıgıı
dunnndan kurtarın:ıl.. i~·in ~u,ıt·rdigi ~·:1lıa 'tırgııhını~ur.
r;atete halıeriııdt· :ı,m·:ı. ··i,ranhul Udt·di\l',inin lwr
~·:tlı)ına,ını plana da~~ılı ularak ,ıırıılftiJl.iı" l;elirtilen•ı...
"delauı l'dt•ıı ~atırımlar lıal..l..ında" hil:!i H·rili~ur. ..

"1-'
\J1
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Dalali'a alk1ş
Taraflı tarafsız lıeıtuısln blr1eı;llğl bir nokta var.
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...·'.'Süleymaniye'd~ eski Istanbul'lı kuracağ!z" ·';'

Boğaz'•R;'üçte •biJJ

halka açiiacak'~

MESELA bir yalı düşünün, sağı ve solu depolarla dolu. Böyle konumu olan depolan istimlak ediyoruz. Oranın bütünlüğü için ortada kalan yalıyı da istimlak şart. 5-6 taneden fazla
değil

-Bedrettin Dalan iş yapıyor.
Gelmiş ~eçmiş .bütün.lstanbul Belediye Başkarıia:
rıııdan Hal ıç Edebıyatı dınledik. Ama hiç birisi Haliç'e
grayderı sokamadı. Fakat
adam hiç dinlemedi, kuru gü- ;.· ·
rültüye pabuç bırakmayarak ,.,
Haliç'in altını üstüne getirerek bugün hepimizinbeğen- .
diği yeni Hallç'i yarattı.
·
Yine yıllarca herkesten bir
metro edebiyatı dinledik. ,
Kimse bir şey yapamadı.
Bakıyoruz meiroyu da Dalan yapıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Evren'in atacağı temelle Istanbul ve Türkiye'nin ilk metrosu bir rüya olmaktan çıkıp gerçeğe doğru ilerliyecek.
Geçmiş Belediye Başkanlarının, neden kendile~i
nin Haliç Projesini ve meiroyu yapamadıklarına dair
bınlerce mazareti olabilir. Hatta bu mazeretleri inandırıcı da olabilir.
Ancak artık biz,
Mazaret söyleyen değil, Daları gibi If yapanlan Istiyoruz ...

Haziran-86

Sabah

BoöAZ'ın kıyılannı tüm Türk milletine, hatta dünyanın en
güze.! yeri olduğu için tüm insanlık alemine açmamız gerekir. Onemli olan bunun ölçüsü
·

Ocak-86

Güneş

Dalan'~

yeni
bir lakap:
''GENÇOsMAN''
· Ali Avaz, son doldurdugu kasetin bir bölü~ .
monde Istanbul Bele'diye Başkanı Bedrettin
:. ·, Oalan 1 ın.~~~ışm~~arına yer ~riyor.

i

Piyi.saYıi slltllil~ll son i<ı!selinde Bedrettin Da-lan'a "Genç Osmanıı IAkabıni takan Ali Avaz~
ın kaseti daha şimdiden rekor seviyede satıyor.

All Avaz, YOfllllklore bürünan Hallç'l göstererek, "Bu güzel manzeraya bakıp da Badrallin
hlye dolu taşlama yazmamak haktuzlık olurdu" diyor.
ğini ve lstanbul'a gelmiş geçmiş belediye başkan
ları arasında en çalışkanı oldu~unu belirten sanatçı, "Bedrettin Bey gerçekten çalışkan, zeki ve

dürüst bir insan. Çalışmaları beni o kadar etkiIedi ki, onu nıethetmeden edemedim. Başkan da ·
herhalde bu kasetimi dinlemiş ''e hoşuna gitmiş
.ıir" diyor.
Ali Avaz'ın Dalan'a sundu~u methiyelerin bir
bölilmünde bakınız neler var:

Hemen bUtün eserlerin sözlerini ve müzi~ini
de kendisinin hazırladığı kasete ''Adı Şakacı/I ••
adını veren sanatçı 1 bu çeşit kasetierin müzikse·
verler tarafından sevildiğini dile getiriyor.
Bedr~uin Dalan'ın çalışmalarını çok beğendi-

Temm.uz-86

Daıan, Dalan, Dalan, UaJan, Bedrettin DaJan,
onu bir arslan
,
Dalan, ·Dalan, Dalan, Dalan, Bedrettin Dalan,
Kelle koltugunda gelir Genç Osman
Mavi gözler çakmak çakmak- bakıyor
Yagmacılar kor~u yUrek hopluyor
Haliç bitıi şimdi sıra bagazda
Yiyenler midesini yokluyor.

Anası do~urmuş

Tercüman
Ek- 11/a

Dı
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''Benim baskaniarim
pirianta gibidirler"
Başbakan Özal, ..Benim Belediye
Başkaniarım

iyidir. Başta Dalan
olmak üzere hepsinin
çahşmasmdan memnunum." dedi

14 Temmuz 1986

•

Başbakan Özal, haklarında yolsuzluk söylentileri çıkan
belediye başkanları ile ilgili olarak şöyle konuştu:"Bütün
belediye başkanlarının arkasındayım. Çünkü en iyi hizmet belediyeler kanalıyla halka götürülür. Merkezi hükümet her işi yapamaz. Istanbul'da başta Dalan olmak
üzere ilçe belediye başkanları arı gibi çalışıyorlar" .

•

Bir takım eski alışkanlıkların yine hortladığını, 'yolsuzluk yapılıyor' diye söylentiler çıkarıldığını söyleyen Özal, "Ciddi Iddialar var.ıi· belgeleri lle müracaat etsinler. Ben bunları Içişleri Bakanlığı mlifeltlş
lerlmlze lnceleHirlyorum. Böyle ciddi Inceleme yapbrdığımız 6-7 tane belediye var. Gerlal yalandır. ı,ıe
rl engellemek Içindir." teklinde konuştu.

Ss b ah

•••••••••
B

Dalan 'ın kavgalan...

iz pes ettik ...

Bırakın gazeteciliği, yazarlığı, çizerliği, vatandaş olarak pes

ettik...
Her yıl bu mevsimde Istanbul'da llelediye ile bilim adamları arasında bir
kavga çıkıyor, biz de ne yapacağımızı

Bilim adarnlarının yaptığı araşbrmaya
göre, sulardaki zararlı maddelerin miktarı dünya standartıarıyla karşılaşbrıldı
ğında anormalin üzerinde anormal
görünüyormuş ...

O

YSA Dalan bunu kabul etmiyor...
"Nokta Derglsl''nde çok ilginç
Geçen yıl. bir sinek ilacı kavgası var- ·
ve 1!111\ bir söyleşisi var...
dı. bu yıl da su...
.
Daian önce, araştırmanın niteliği
Hatırlayacaksınız, Dalan, geçen yıl
hakkında görüşünü belirtiyor:
havadan ve karadan ilaç püskürterek
"Bir arattırmanın doğru sonuç versineklere savaş açmıştı ...
mesi ıc;ın, bem bir formül gereklidir;
Niçin bu savaşa gi_rdiğini de şöyle
çok daha fazla örnek almaları gereaçıklıyordu:
kir. Araştırmavı yapaniann doktor
şaşırıyoruz.

2 Temmuz 1986

Hürriyet

Dalan'•n yeni bir
Haliç mucizesi

8 Evet, Bedrettin DaJan yeni mucizeyi başlato. Yedikule nın
ünlü kulelerinden başlayarak, Belgradkapı, Mevlanakapı,
Topkapı, Edirnekapı üzerinden Haliç Köprüsü'nün Aı.vansa·
ray ayağına kadar uzanan ünlü İstanbul surlaiı, içerden ve
dışardan çevresi açılarak onanlıyor.
• Dünyanın Alen Boynuz dediği Haliç'i Marmara denizine
bağlayan tarihi "Altın Kolye" bütün ihtişamı ile ortaya çıkacak
Çalışma Yedikule yönünden Belgradkapı ve çevresi ilk adım
olarak başlamış buluntıyor. Bu bölümün istimlakinin önemli
bölümü yapılmıştır. Çalışmalar adım adım, bir deyinile kapı
kapı sürdürülerek Istanbul'un boynundaki altın kolye yeniden
parlayacaktır.
• Haliç'i anladık ama neden bu surlar diyebilirsiniz. Iki
yönden, birincisi Haliç eskiden nasıl pisliğin, hao'ialığın,
çirkinliklerin üstüste yığıldığı bir bölge idiyse, bu sur çizgisinin içi
ve dışı tıpi_Q o durumdadır. AtJar, eşekler orada sucuk olur.
Asitler, makina yağları, zehirli boyalar oralarda şeker olur, yağ
0uı:· Lağım .ve battıklık içinde çocuklar azrail ile öpüşürler.

22 Ekim

1986

Sabah

Thames geleneği, Haliç'te yaşflndt

Kür8k.·lenliai·.,
e Ingiltere'nin iki ünlü üniversitesinin, Cambrid!Je. ve Oxford'u~ 'kürek !*~_:
kımlarının Haliç'tekı nefes kesen mucadelesını, ıkı yakayı dolduran b.ın·
lerce kişi, heyecanla izledi. Büyük yarışı, Lqndra·~aki antrenmar)larıncıa
"Hurriyet" forması giyen·ve "Bize uğur gelırecek dıyen Cambrıdge ta·
kımı kazandı.

ll Temmuz 1986 Hürriyet
Ek- ll/b
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Haliç mucizesi

. • Evcı. Bedmııin Dc.ıldıı y·..~ııı rntıcı/ı...').'· b.·ı;:.. ii. '·ı> ı ...... :"· :ıııı
_l~ıılU ku!el~1iııcleı) I~J,.y.ır,ık. lk:iı_sı.Hlkcıj ıı. :\.1, ....;,uı,ık,ıııı.
/ l_oplmpı, Edinw~..ıpı ~I.L'I"lli<~eıı t !~ılk. Klıprii:--u llllll 1\I..V.ırı--.,ı

Pazarhkta anlaşamayinca mahkemelik oldular
Haliç'teki yıkım çalışmaları ilk gOnka hızla devam ediyor. Yıkılan binaların yerine hemen dOzeni i
ve bakımlı parklar yapılıyor. Fatih'in hocası Akşemsettln'in adı verilen bu bOyOk park ta sahipleri
belediye lle mahkemelik olan oç bina dışında ne varsa yıkılmış. Binaların sahipleri Belediye uz·
manları ile sıkı sıkıya pazarlıOa tutuşmuşlar, belediye'nin takdir ettiOI parayı az bulunca mahke·
meye başvurmuşiar. Çalışmalar o oç bina yok sayılarak devam ediyor. Çok yakında dozenlenmesi
tamamlanacak olan Akşamsettin Parkı hizmete açılacak.

1

Haliç, Dalan 1plôket
reliortmeni yapt1 !
Çeşitli kişi

• Turistik açıdan bu surlar ve çevresi Çin Seddi'nt! benzer Lir
çekim gösterecek. Niha~t, özellikle Fatih döneminden kalın~
pek çok taıihi yapı bu meAıe!e!iğin alıın<ldıl kurtanbc.lktır.
• Dalan'ı i.lk destekleyen yazıının b~lığııı• bu hı'ilyc ıçin tekrar
dme!iyim: Istanbul >~kıldıkça güzcd]('.Şi>ıcır. Sdyın I )alan. kesin
bir kamuoyu yaratmak istiyorsa, re.storas~:on (ondllm) çô:ı.lışma·
lllnndan önce 8ıkım ve yeşillendimıe faaliyetlerine giıişmeli ve
bunu da geniş çapta tutrnalıdır. Böylece, turistik, spor
hiırnetlerine daha çok yer açılabik..oceği gibi. hem bölge tıateıniz
olacak hem de kale içi trafiği. ulaşırnı büı.oül~ ölçüJt~
hafifleyecektir.

Sabah Gazetesi Ekim-86

nedeniyle plaketlerle onurlandmlan Bedrettin Dalan'a son plaketi
Ulaştırma Bakanı verdi.
Iki )'lldır Haliç 'i kurtarma çab~malannda bUyük

kazanan Bedrettin Dalan'a bir onur plaketi

de UlaıŞtırma Bakanı Veysel Atasoy verdi.Ataaoy pla~
keti verirken, ''Haliç temizlenmez diyorlardı.Dalan bu
nu söyleyenierin yanıldıtıru güzelce ispat etti.ÇUnkü
Haliç mavileı:ımeye baoladı. ''dedi.

"Haliç tertemiz olacak"
Bedrettin Dalan, Haliç'e na zaman girecekini soraıılara da, "Ben yUzme bilmem.Ama yakında Haliç
tertemiz olacak.Sadece Haliç'i değil, bUtUn Istanbul
denizlerini temizleyeceğiz'' oeklinde konuştu.
Haliç'teki çalısmalar ilk günkü hızıyla devam ediyor.Eyüp yakınlarmda bulunan fabrika ve atölyeler de
taşınma hazırlıklarını tamamladılar .Yıkılan yerlere hemen yemyeşil alanlar haline dönü@türülerek halka açılıyor.
Ali BEKTAN

Günaydın

b~ cıvıltıyia dolacaktır.

kuruluşlar tarafından

ve
O mesi
Haliç'ln temizlenmesi ve düzenlenkonusunda göslerdljjl çaba

başanlar

· r.ı:/ <~y<ıı1ııı.ı k.ııi<~r u/..ın.ııı ıiıılti 1-.ı,ıı,i.ııl •.ıırl,ıı:. :t.·ı.l.•l, \"•'
lb.ınl<ltl :.:ı:vr\::-.l .ı<;ıl.ıı.:ık (>Tı.ınl:y, ıı
·
iii Diiııy.mın Alıın Boymv. d(.•tliüı J Lıhı_:'ı
h.ıüicwcın kırilıi "Altın Kolye" bııti"ııı ıhı: .... ~ııı:
,,ıkl..'<.l
(eılı~ıııa Y~dikule yOnünden Bdgrt~dk<ıpı VI' (l'VT~"'i
<~diııı
olnw.k başlamış bulunuyor. Bıı bhlüınlııı !-;rinıi<Ü-:ının <""•rwınlı
b()JÜnı~ ytıpı/ınrştır.- (,:aJış:mıJar ildt!ll adım. hır di'YJI ııJe k.ıpı
küpı simhiriilcr(!k bıanbul'ım txMıııııd,ıhi :ılt1rı kı,iw wrıidL'tı
j><.\r!ayac_;."\klır.
·
a 1 ialiç'i ilııiudık tıına Tıl!d,,m bu surJ,ır drydıi!ır..iııir. !hı
yöııderı, bizineisi Hüliç eskiden ııa::;ıl pblidı11. h<l.'>l<ılı~lın.
.
çirkinliklerin üstüste yığıldığı bir bölg~ 1< li~-:;t:!, bu sur çizgisiııin içi
ve dışı tıpkı o dunımdadır. Atlar, ~l!kler <m:ıda 5Ucuk oh ır
A<>itler, makina yağlan. 1.ehırli boyalar oralarda şekı.:!ı olıJr. yağ
olur. Lağım ve bataklık içinde çocuklar aırai! ilı.! öpüşl.irl.Jr
<lirilmez baraY.a döküntül.ai arasınti..J..ı clGıı ::,...ı;....J.; [x, v.eı i
aralıklarda her türlü gayrimeşnılu!~ kol geıer.
•
~ Ikinci neden is~ şu: Burası da tıpkı Haliç gibi. İ-;tcltılıııl\ırı ~~n
gur.d coğrafya parçasıdır. N:wkiın ::.ıulır d,ı oııu11 ıc,ııı lııı çır.~ıi
ü:-erindedir. Surlcır tarihi yanıncıd.ının Avnıı"><ı'ycı lıdk.m
ytl.t.iı<lür. Bir kaleye kil~ısıııddn bukılıııca !lÖriıliır 1\.ı<.; ku:;:<ıktır
bianbullular kendi şehirlerinin batağa ve çirkde baıı.ıış vi.b.i.ıııü
göremiyordu. Bu pt:!rişan, tiksindirici, ku!>rı.ırucu !:>Ur t\ip!~ri IJiraz
sonra, yeşillikler, çocuk parklan. spor, gezinti y(~rl~..>riy•le ::.ağlıklı

Gazetesi

"Bana Istanbul halkı yardım ediyor"
Bedrettın Dalan Haliç'ln temizlenmesi çalışmaların
dan ötürü Ulaştırma Bakanı Atasoy'dan plaketi ni alırken, "Bana Istanbul halkı yardım ediyor" dedi ...

Temmuz-86

Ek- ll/c
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DALAN'IN DANIMARKA ~IKARMASI
mnrntr-:rrwıtllal,
,--------------------------------

!~ '.'ı;_.;_.;

ıt··
ıl:
HAMLET SARAYI: Danimarka'nın en çok turist çeken yerlerinden
birisi de ünlü Hamfet Saravı. Bedrettın Oalan'la bu saravı da ziyaret etlik.
Sarayı gezerken, Dalan, "Olmak ya da olmamak işte bütün mesele
bu" sözünü sık sık tekrarlamadan edemedi.

Tercüman Gazetesi
Ek- ll/d

""-'--'---'"-'-'-d

Danimarka'da 25 bin dol.:ıyınd~ı Türk~·~
şıyor. Bunların büyü~ çoQunlul)u labrl~.alarda iso:; i. Biı kı~rnı ~.ı t~f;k,ır .• ıı.ı
nav. lokanta gibi özel lşyerl~ri açmış. Içlerinde St>rdar Şahın gıb• ış;ıd.:ırr.\a·
rımn sayısıise çok az. Kopenhe.g'da bir toptcın dCHI işyeri oıaıı Sll!d!H s.~·hıı'
Danimarka'da toplam 90 butiğe deri giyecekler Ye riyor. Türt.iytı'do:! ıt.tı ... ı ı::·
tiOi derileri Kopenhag'da diktirerek bütün Ülk~ye d~ğıtan Ş;ıh~ıı "Uım ·· ıı•t
sında mührümüzü vurduk. Amacımız diğer Tuıklerı dP r.ı;ıdd: 'lt,•H'•·
.ı..,
lendlrip burada bir Türk lobisi kurmıık" diyor.

25 BiN TÜRK YA$1YOR:
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"Dalan Istanbul'un değ._.._il. . .
Haliç'in BelediY.e Baş~ka. .nt~"
.. ~
,"1

,:•
: .
::':,.......,.
...
.,. •
~
,...,.......

DYP Genel Başkanı Cindoruk "Dalan yurt içinde ve yurt dışında ken·
dini meşhur etmek için devletin olanaklarını har vurup harman
savurmaktadır" dedi.
Seçimlerden bu yana geçen 3 yıl içinde Dalan'ın verdiği sözlerin
hiçbirini yerine getirmediğini öne süren Cindoru k, "lstanbul'da bul·
dozer hukuku esmektedir. Dalan hakkında 500 dava açılmıştor. Be·
lediye Başkanı himayesindeki 3·5 kişille lstanbui'u tarumar ediyor"
diye konuştu.
O~u• GÜVEN

n ~t.~~d~~~r~ıo~~:?:idd:~f!~~~!~~:
rek, "Dalan İstanbul'un değil HaJiç'in Belediye Başkanı" dedi.
Dalan'ın kendini meşhur etmek için dev·
letin olanaklarını har vurup harman savurdutunu bildiren Cindoruk, bu konuda şun·
ları söyledi:
.
"TUrkiyc'nin hı::r yerinde oldukil gibi ls·
tanbul Belediyesi'nde de yolsuzluklur ayyuka çıkmış. Istanbul borç yükü altına gir·
miştir.

Istanbul trafikinde bir keşmekeş aJmış
başııu gidiyor. Yold;a askeri manevra yapa·
rak yürüyorsunuz. Istanbul yakında sakat·
lar sehri haline gelecek. Beyoitlu 'nda kıyım

var.' Buldozer hukuku esmektedir. Dalan
500 dava açılnuştır. !3elediye Baş
k am himayesindeki 3·5 kişi ile lstanbul'u ta·
ruınar ediyor.
Dalan. İstanbul Belediye Başkanı dckil.
Haliç Belediye Başkanı'dır. Seçimlerden bu
yana geçen 3 yıl içinde verdi~i sbzlerin hiçbirini yerine getirmemiştir,
ESENBOGA FAŞINGI
Cindoruk, Başbakan Özal'ın yurda dO.
nüşU ile ilbıili olarak "Başbakaıı'ın yurdu
donınesinden sevinçUyiz, ancak insancıl duy·
KUları sömi.ırıneınesi gert>kir. Bu faşing mevhakkında

~:b~~~;~~~~~ !~t~fat~~~~~~~;~:

yana çok yakışıyar ama Türkiye'nin bugünkU durumuna uygun deg-il" dedi.

..

[t::

1

Rüşve!, yolsuzluk, hileli ihale: DYP Genel Baska n Y<:ı.rdınıcısı. bel(-!-

dıyclerın vatrındaş zıhnınde. ru~;veı. acJarn kcıvırma. h:ıks11 krıL.:::ırı(. toı
leli ilıale ıle· eş anıama geldıQini i lerı siırdu

A~:~~\.~~'\.,ı;::~::~~::·~~~~~~~~~~~~~-~~)ı,~ıjı~~~;

\~·ı dı.

ıkıiJ;ıı ııı

ıııı ''ı::iıl hu~aıııa"dan oıt:~l..' !,!idl.'nı~·dıgi.

mahalli

id:ııck·re ~oııcliJ.. ı..~,.·~

fi

ıuıurıılar uygulaJıgıııı, bclı.:Jiyckrc '>ağ
hııwn tıc~~tP'>II J..ayna\..hırııı parıit;m d-

lı:rJc

heba olur g.iııiğini örıc .. urdll.

:'\1l'lınwıl>ıil~t·r duıı dült't~kdigi ha~ın
ıııptaııl!'tııda mahalli idarderiıı icraaııııı

dırıııı IU';ol:ın (k·fal:ır~:a ~üJ.:ulup ıal..ılıri-.l'll.
b;ı~l-a ~cı h:rdı: bottık. kıınlnıı~. ll..'t ı..ı:dil
ıni) yoll:ırda i.iğıın!<ırm :ıo.,:ıkıa aktığını.

lı;ıfıalaıdır :ıl..ıııayarı .,uJ<ır, p.ııl<ınıı;. htı
ıııl:ıı, l..iıli ı.,.·ııı...· .. ul;ıı ı

i\'iııtlt', ~t·rt'I.Ji

krı: aldıı.ırı \ılıııadığuıı

bul ka!->Uhtn 'ı':l'ı''-.ııılı~ı
ll•l..nik in:-.an ~ikti H' ıılan
lama l"ikrindt·n mahrum lıdcdi~cler, ht•!->:.IIJ'ill ınul..iııu parkı ediıınıt·~c )Üııelmi)~
lt·r, inlinınst:r. :ıli )apı ~alırıınl:ırı lıt•r ıa
r.ıfıa yaz-bol l:.ılllaMna ~·cHilıni~. imar l'aaliyellcri isc birl..a\' a,·ık~ÜI.l' ul\'lisiil. menfaal saı(l:.ımaktaıı iilc~c gidcınt'mişlir"
Vatandaşın

t.ihnindc bdcdiyl' nıılcssc
adam ka~ ırma, lıaksıt
hilt•li ihale,
tı'iubiil üdt'IIW, hasl..ı \C l..t•yl'i idare" ilc
C)dcğer anlam k;vaııdığını hı.:liıtcrck ''Nt•
kadar at•ııhr ki, hukuk kaiddcrinin :ı~ aklar alıma alııımasnıa altlırılınadan yapı·
lan biimlakların ımıı::_duru cıl:ın \-ıJiandaş
lar mür.1caaı t•dcn•k bir ycr bulaınaınak
ıa, gayrı adil )·niJarl:ı ıap;ı dl'linıneh.le, karanlık oyunlarl:ı pek ~·ok kim~cnin malı
t•lindı•ıı alınınakıutlır" gonişiınc yer
..e .. inin

"RÜŞ\l'l,

kazan~· .,uglaına, ~obuJ.Iııl..,
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idard.:r ı.ııafıııdaıı ~apıl.ııı!:ı

de-'a\ umııı l>iılgt'r, bir ~erde ı~·ıı!..lı l..:ıl

ı:it')liriı 1-.t•ıı "\":.ıı.:ı

dedi.

Günaydın

~l:ıhal!i

ııi

ltuı...lırıı~.·ıiu

utt·rindd,i >iı...:"ı~~,.·r
da ~O) kd i.
l't·m·r'i'

''lla.,ımlarını

~:ık~huua" p.:ı~·n:ıı

nıalı<ılli

ilc l9S4'tk

'>1..'·

•.,:iıııkri J..ı~ kıyameııe Yilpll!;:ırıı uıılaıaıı
Ui.ılger, hugiinı...u

tablonun o

gı!n ,r.:~,_·im

kri kat.an:ın.ıı... ı~ıi..;ıı:ıi $<.ırılaıd:ın }arar
lannHt hakkını r.:lı.k eden hı:kdi\ı:krirı

~~eri olduğunu kaydcııi.
·
l>tilgt'r, DYP olara\.. vawndaşın rııağ
duriycıiııc '>t:hcpn olan her ı url u lı<.ık'>ı/·

lığın hc~ahıııı ~onnm.l;ı karaılı oldtıklarını
ht:lirıcrt·k, ~otkriııi .~t)yk ıaııı:uııladı:
"\':ıp:ının }!lnına l..:ir hır:ıl..ılımı~:ıı::ıl..
lır. U\"P, :ıoehirlt'rimil.dt• 19. asrıııl-'r:ın'>ll
rom:ım·ılarııı:ı !..onu ulan bakııns11lı~ın.
pbligin \"C scl':ılclin )t•rini 21. :ı~rı rnujdt•klt'n ınaınıır. pınl pınl H' ht•r hakıın
d:ın

ürnek

le~!.. il

t·tft.•t't•k ınel..ii.nlar.ı hır.ıl..
i\·in hüliin güt•tinii st•·

nıasıııı :~ağlamak
Jt•rbı•r

t•dt.•ct'klir.''
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İzmir Belediye Başkanı, icraatlannı anlattı

Ozfatura'dan Dalan'a taş
Anakent Belediye Başkam, "Saym Dalan o kadar açiidı
ki, herhalde hükümete giiveniyor. Örneğin ben son
~amanlarda birçuk krediyi geri teptim. Da/an. herhalde
'Hukümer lstanbul'u harcamaı: diye düşiinüyor ..
biçiminde konuştu.
iZMIR ICumhuri)'t'l Ege Bü·

ru~u) - lt.nıir An<ıkcnı Bclt!div~· lhı>k:ıııı Burhan Üıfalura,

;,l'ürki)e'dt< Uume)·ni tar.-fhırla
rının )"tizli ge\'mediği" görüşün
d!.'. Ölfatura, "Bizim çocuklara
a.~da)·abilt<ct<gimit bir felsefe yok,
u nedcnlt< \'t'Ht•mizdeki tüm ülkder hite kendi Msefderini
t•rnpuıı.• t'lmcye çalışıyorlar"
dedi.
"Sulıbt'~_için" g.azett!mili zıya
reı eden 0/'.faıura, tııun uzun,
~;.ıpıığ.ı vı..• yapıııaJ...ıa oldu~u

be·

Jcdiyt.· hiw11:tkrini anlatıı. ilıuir"t· en ~r·ı..ık alı \"l' Osıg.ı..•çidin
kendi dönı..·nıindı..· yapıldığını,
ıı..·J..-çifı plaka uygulama!-.ıııın ıra-

fiS:i büyük ölçüde rahaılatııgını,
su ve ka nalizasyon çalışmalanna
bUyük agırlık verdigini irade
eden Ö.lfaıura, İstanbul Bdediye Başkanı Dalan'a da çaımadan
edemedi ''C "Sa)'ın Dalan o ka-

dar açıldı ki herhalde hükümete
güwni~·or. Ama öyle olmaz ...
Orne-gin ben son zamanlarda
birçuk krediyi geri leplim. Bu·
gün almak koh,~· da yarın nasıl
üde)eceğil. Ünce bunu lıesapla
malı. Dalan, herhalde 'llükümel
ls_ıanbul'u harcamaz' diye

dUÖüı~·~;~:~:~· ~~~i~1~i~~~~ k~Ji~i~~;
konu doğal olarak 'd ine" de geldi. L·ınir Anakente Belediye Baş-

kuııı, bu kıınuda ""~ıııdun ~ika
yetçi oldu. Öt.faıura ~öyle dedi:
''t\ardt·~lın TOriı.i)·e'dc llumey~

ni rejimini bıt.':yenlı:riıı s:ıyısı luplasan loplasan yüıii geçmez. Konuyu basın büyülüyor. Bunun
yanında günlerdir lürban diye
tutlurdunuı. Türkiye'de 350 bin
öğrenci varsa, bunların i\·inde
türban takanların sayısı üç bini
bulmaz. Ama konu öylesine
abarlıldı ki, sanki Ttirkiye'nin j
gündemindeki t'n önemli sorun 1
bu) muş gibi ı::ünlt>n'e kamuoyunu meşgul elli. A!->hndu işin ~cr
çeği şu: Biıim kendimize özgü,
gençlerimiıe aşıla)abileceğimiz 1

bir felseremiz )'Ok. Bityle olunca
da çt'\·remizdeki ı üm iilkeler ken·
di giirüşll•rini biu• eıııpote t•tıne,
)"C ~·alışıyorlıır. Alaıürkc;ülük konusunda da \t'rilt.•n baıı genel
bilgiler yelerli olmuyur. Zaıen.
okullarda ,·erilen derslerin çoğu
gereksiz. Oıe yandan sen büıün
ge\'mişini bir yana il ip tarihini·
son 50-60 yılla sınırlarsan iilem
sana güler. Bugün Amerikan as-

~ri\~~:~~~~~!a11k~~~~~~-~~ t~~~:\
ran serı.·ri ulwtııhıyor. ldare Hukuku'nda Kanuni i~leniyor."

Cumhuriyet Gazetesi Temmuz-86

Dalan, Özfatura ve Altınsoy'un
harcamaları da incelenecek

Belediyelere
sıkıdenetim
içişleri Bakant Yıldırım Akbulut, yolsuzluk iddiaları
olan belediyeler/e ilgili olarak süren soruşturma/ara ek
olarak Ankara, Istanbul ve /zmir anakent
belediyelerinin daha sıkı bir şekilde denetlenmesi"ni
istedi. Akbulut, denetime gerekçe olarak bu üç
belediyenin çok mali harcama içinde olmasım gdsterdi.
Akbulut, ha/en.J-4 belediyenin incelenmekte oldugu
haberlerini dogru/ayarak, "Şu anda 3-4 belediyeyi
soruşturuyoruz. Bunlardan birini gdrevden alabilirim"
dedi.

Cumhuriyet Gazetesi
Şubat-87
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(t] !!\'1 !!1 ;1~e ·iNSANLAR
HASAN PULUR

Şu

Dalan'ın kavgaları...

B

ettıil. ...

IZ pes ettık ...

Bırakın gazeıeciliği, yazarh~ı. çizerliği, vatandaş olarak pes

Her yıl bu mevsimde Istanbul'da belediye ile bilim adamıarı arasında bir
kavga çıkıyor, biz de ne yapacağımızı
şaşınyoruz.

Geçen yıl, bir sinek ilacı kavgası var~
bu yıl da su ...
Hatırtayacaksınız. Dalan, geçen yıl
havadan ve karadan ilaç püskürterek
sineklere savaş açmıştı ...
Niçin bu savaşa girdiğini de şöyle
dı,

açıklıyordu.

"Gece yarısı saat bir, teleton çaldı
açtım, biri, sen Belediye Başkanı Dalan mısın? dedi. Evet, dedim! Ulan
enekoğluenek, dedi, madem bu slneklerle baş edemeyeceklln, ne diye
Belediye Başkanı oldun?... Telefon
eden emekli bir memurdu, galiba öğ·
relmendi, adam sineklerden uyuyamamış, hıncını benden alıyordu ...
Haklıydı, bunun üzerine ben de şehri
havadan, karadan ilaçlamaya karar
verdim .•. "
AY, sen mısin bu kararı veren...
Yer yerinden oynadı, bilim adamıarı bu bir cinayettir, diyorlardı,
Dalan sinekleri öldürece~im derken, insa~ları zehirleyip öldürecek,. sinekler
yerıne insanlar sapır sapır dbkülecek,

V

diyorlardı.

Ehh. bilim adamları böyle deyince biz
ne yaparız?

Geçtik daktilonun başına, "Ey Dalan!" diye başladık feryada ...
Bizim feryadımıza başkaları da katıl
dı, bir coreunadır koptu...
Hele, sabık selir-ı kabirierden ekselans Muharrem Nuri Birgi Beyefendi...
Köşkünün balkonuna sofrayı kurmuş,
Ameri~ah misafırini buyur etmiş, derken gbkten bir uçak, ilaç püskıirtüyor ...
Sayın Birgi, ..Azlzlm bu rezalet, bu

cinayet!" diyordu da,

başka

bir

şey

demiyordı:ı...

ONUNDA Dalan'ın tepesi attı,
çağırdı gazetecileri, üzerine duman gibi ilaç püskürttü, içinden
ateş çemberinden geçen, akrob.:;ıtlar
gibi geçip gitti.
Zehire de zehirlenmeye de meydan
okudu ...
Dalan'ın bu müthiş gösterisinin devamı da var ...
Bu gösteriyi yaptıktan sonra, Belediye
Sarayı'na dönmüş, Genel Sekreteri
Atanur oguz'la çalışmaya başlamış ...
Bir ara dikkat etmiş, Atanur Oğuz
yüzüne garip garip bakıyor, merak

S

etmiş:

"Ne bakıyorsun öyle yahu?"
"Bekliyorum efendim!"
•·Neyi bekliyorsun?"
"Çıldırmanızı!"

"Niye çıldıracakmışım?"
"Efendim, sizin Ilacın içinden geçtl~lnizl duyan profesörler, biraz sonra
çıldırır dediler de, onu bekliyorum!"
Şimdi, ne zaman, nerede bu sinek
ilacı lafı açılsa, Dalan bunu anlatır ve
biz.i de göstererek şöyle der:
"Işte çı~rmadım, herkes boş yere
çıiWrmamı bekledi!"

Pli;

LAH var, o ilaçtan zehirlaneni
e daha duymadık."
alan'ın şimdi de başı suyla
dertte ...

A~:~~~ ~f. ::şk~!~~s~r~~kDr~8~:

Güray'a göre ıstanbul suları mikrop
dolu. Hem terkos suyu, hem de damacana ve şişelerde satılan sularda neler
yok, neleı1 ...
Mikrop filan bir yana. bilimeesi
"gaita" kibarcası "kaka veya dışkı",
halkçası
da "bok" bile varmış
sular da ...

A

i<alr.:h

Bılim adamlarının yaptığı araştırmaya

göre. sulardaki

zararlı

t"\ytekın Ol .:ın ın kım alduğurlu
'W"ndılık bırakın da. yaptığıısın ne oi·

üzerinde anormal

Ba~kan Vekiliiğinden düşürüldü,

(ıugi~~tst~~b~,~~bTo;r şenııde, Uç yıl

O

~~~=~~~~=~~~e~~~~. uo~~~~~~ak
t: bir işi başardı, yüzdü yUzdü kuy1

')ecelı-gunduzlu u~raşarak bır kaçak
ınşaatı yfk!ırılacak

hale gatınnerıin
ne oldufıur.u. ne derneye geldığinı

ruğuna geldi, şimdi herşey Boğazi
çi Imar MüdürlUğü'nün ufacık bir
hikmetine kaldı, eğer onlar da Aytekin Ozan'ın bu akıl almaz çabaları
na ufak bir katkıda bulunurlarsa, bu

bıt'r mislnız?

işte Aytekın

Hem de

!il

Oalan, böyle dedikten sonra "istanbul'da insanlar melreküpte 10 bine
yakın koli ba~;ııı olan yerde yüzmüyo~lar mı?" dıye sorup devam ediyor:
•·ınsanlar bu suda yüzünce, gözlerine, ağızlarına koU girmiyar mu? Ne~
den haslalanmıyorlar? O uzmanların
söyledikleri limltler, teorik bilim
adamı limitl, uralite limiii değlll Gk:lin
söyleyin o doktorlar&, kendi ameliyat
yaptıkları odanın
metrekübündekl
mikrop sayısını bir ölçsünter bakalım,
dünya standartt~rının ne kadar üstünde çıkacak? Idealde onun da sıfır
olması lazım .•• "

Ozan onu becerdi ..

Kıme karşı?

An~kent Beledıye

vekılı ANAP'lı

Meclis Başkan
Güven Kurtul'a kar-

dirB~Ok~z-buz şey (1eğıldir,

.

daşın yaptığı bu işi, bu kadar

::;:
..':·.').:j
:
..

}

:m
::::

kı.
D.iyeceksınıznarnındaki
kin Ozan

çok

tepesi atmış bir soru daha soruyor:
"Bakın siz, bu üniversitenin verdiği
rakamlardan rahatsız oldunuz mu?"
Hiç oıunmaz mı?
Dalan, "Kuşkusuz" cevabını alınca
da yüklerıiyor;
"Peki, falanbul suyundan hasta oldunuz mu? Önemli olan bu! Rakam~

"Madem Ayte·
bu vatan-

m

~~~ ıdı~~; ~oJ~~rTıg~i?~~~~~ei~~a~;
Y•\~~iı~~ğ~~ü~~~~~im tamam, Ayte1

kin Ozan. Yılların Adamı!

M ~~~r~· ~:;t:~ds~~~~=~··d:~ı

da ondan

kal~~~d'ıYeden, Bayındırlık ve lskan
Bakanlığı'na. Vılayetten, içişlerı Ba·

kanlığı'ııa, Başbakanlık'tan Cum-

hurbaşkanlığı:_na, aklınıza ~elecek

Stres yaratmamak lazım. Bilim adamlarımız slrese bağlı olarak kanser
oranındaki arlıfı hJç arattJrmışJar mı?
Böyle bir haberle istanbul halkı
strese girerse, kanser oranı ne kadar
artar? Acaba Iki koliformun yüze
çıkması mı halk sa(llığı açısından
daha önemli, yoksa Insanları strese
sokup sekonder hastalıklar çıkarmak
mı? Bilim adamlığa öy'e üç kuru ra~
kamla sınırlı olmamalıdır."
' Eyvah ki eyvah!
Sudan vazgeçtik, şimdi bir de başımı
za kanser çıktı!

devlet ve hükumet yetkililerıne, her
yere başvurdu ...
' ·(

1 :::

Qı ~~~a~:/~~r~~a~~~~e~~~;n~:.'.•·
6ürokrasi malum taktiklerıyle işi

~~=~~Y:trri;;.~:§~~k~r~~ae~~.~~~~
k0nuııu btiyiitUp. ıistlitıü kapattığı
yetınezmış gıbı,

bir de

çatı katı çıkı·

Y~~rcj!J

•\ma

Avtekııı Ozr:ı.n yılmadı, bık·

madı. yoruırnadı, ,;:-;anmadı,
çıtıp

pes

havlu

Ptrnedı

Ugraşlı'

A

MA Prof. Or.övat Güray, Oalan
gibi düşünmüyor:
"Sayın Oalan'ı muhalap kabul
elmlyorum. Bu ara,tırmaların eonuç~
larını kabul etmemesi bilimi ve Unlverslleyi karşısına alması demekUr.
Bizim araş,lırmamızın doOrulu~undan
zerre kadar kuşkumuz yok. Zaten bu
ilk de(llll Hemen her yaptıQımız araş·
tırmada belediye lle kartı karşıya
geliyoruz."
Sirndi ne olacak?
Çocukluğumuzda bir film vardı, adı:
"Fantoma Fant~ma'ya Karşı ••. "
Bu da onun gıbi bir şey!
Üniversite, belediyeye karşı!
Galiba en doğrusunu Cerrahpaşa ~ıp
Fakültes.i'nden Doç.Dr.Kemaı Altaşsby
lemiş, "lstanbul'u kırıp geylrecek bir
salgının baş göstermemlf olması, suların bu ölçüde kirlilik d9zeyine
ulatmamı, olmasından değil, Istanbul
halkının yıllardır aynı suyu Içerek do-

Sade :e beledıyeye 75 ı ane yazı
Jerisini siz dOsünün ..

yazdı.

N ~~~~~ ~~ ~~::,~~~eu~anş~~meni
1€.1. 1987'de kaçak
inşaatın yıktı

rılmasına

karar verdi.
Madde. 2- Karar üç gün sonra

~~~t·eiı~~~~~ ~~~·ÜM'898;w~~:~~;

gün sonra kararı, Inşaatın sahibi
Güven Kurtul'a tebUğ etti ve kaçak
inşaatın kendisi tarafından 15 gün
içtnde yıktınlmasını Istedi. 15 günliık süre 17 Şubat 1987'de doldu,
ınşaatın çivisine dokunulmadı ...
BuglJP 20 Mart 1987, aradan bir
itydan fazı~ geçıı, top şımdi Boğa
zıçı Imar MUdurlü(Ju'nde bakalım ne
!)lacak?
Madde 3- Kaçak yapıyı kurtarıp,

~r k~~!~~~~~ ~o:~~~~~ 6~i~ı ~=~~fk

ğal bağıfıkltk kazanmış olmalarına

Buro sahıbi mühendis Yusuf Sürer

baghdır"

demeye getirmiş ...
aynen katılıyoruz ...
Biz de geçenlerde, "Kim korkar hain
radyasy:ondan!" derken, başka neye
güvenmıştik ki!

ıcı rı "'sahtekarhk" ıddiasıyla kamu
davası açıldı. hakkında başka bir

Doğrudur,

"BIR KAÇAGIN ROMANI."

~;;~,
:~~~~~~;?~?ilmesine ramak
ÇUnkü. maalesef, kanuni süresi

Aytekın Ozan'ın başvurmadığı yer

·:::

Kitabın adı şğyle olmalı:

onemsiyorsun da, niçin hAlA (Yıl-

V=o~::·b~;:~~-~.cera

~~~C::~~~=~~; :~~~rd~:U~~~~z~:z:~:

fasını noktalayacak ...
Kitabın adını merak ediyorsanız,
onu da biz koyalım da, bu çorbadaki tuzumuz iki tutarn olsun, birinci tutam ı 29 Nisan 1986'da almıştık ..

şey-

komşusu Güven Kurtul, evinin balkonunu genişletmeye başlayınca
Belediye Şub.esi gelip yıktı. ..
Derken saçımler oldu, kaçak inşa
atın sahibi Güven Kurtul, ANAP lisıesi0den Belediye Meclisı Uyesi seçitdı. başkan vekilliğine geldi ve
1984'de inşaata tekrar başlandı.

ELLI ki Calan bu işe iyice kızmış,

~a~~~~ei~~~ eft~~~i~~b~n~~~~~~~~Y~

ŞI.

:_j:i.i

:_;_[_~

değil!"

Hürriyet Gazetesi

Madde 4- Kaçak inşaatın sahibi
Güven Kurtul hakkında Boğaziçi
Kanunu'na göre, 6 ay ile 1 yıl arasında hapis istemi ile dava açıldı ...
Madde 5- Belediye Meclisi'nin
son toplantısında Güven Kurtul

.:Hk':>ınız?

YSA Oatan bunu kabul etmiyor ...
"Nokta Derglsl"nde çok ilginç
ve tatlı bir söyleşisi var...
Dalan öne~. araştırmanın niteliği
hakkında görüşünü belirtiyor:
"Bir araştırmanın doğru sonuç ver~
mesl için, belli bir formül gereklidir,
çok daha lazla örnek almaları gere~
kir. Araşlırmayı yapanların doktor
olarak bilgileri olabilir. Ama araştır
manın Istatistiki değer taşıması Için
asgari kaç numuneyle yapılması gerektiğini matematiksel model yönün~
den bllmezler, bilmeleri de mümkün

B

yleKın Ozan'ı yılın cJe~ıl, "Yılla
rın Adamı" secmemıze ramak

"'\ımmiş t)U "Aytekin Ozan" dıye

maddelerin mik-

tarı dı.inya standar!l~rıyla karşılaş.tınldı·
~ında anormalln
görünüyormuş ...

belediye işleri!

suçtan, gıyabi tutuklama
olan sanık aranıyor ..

kararı

L

fon etti. aQ:lamakh:
"Bu olacak Iş ml. Oalan bir taraftan park. yapıyor, çocuk b~hçe
sl yapıyor, b-ir taraftan da Istanbul'un en eski parkına ve çocuk
bahçesine Iş han ı dlklyortar•.. Ben
Nlşantaşı'nda otururum, billralniz
Vali Konağı'nın ka1"9ısında çok gü~
zel bir park vardır, oranın tek yeşil sahasıdır, tek çocuk bahçesidir. Dün baktım, birtakım adamlar geldi, ellerinde metreler ölçüp

~~~!:fı':.· s~:J:~~r~~~h~~zy:~a~

cağız dediler,

hatta müteahhitin
bile adını verdiler. Bu cinayeti durdurun!"
Pek aklımız almadı ama, öyle akıl
almaz şeyler olduğu için hanımı yatıştırdık, bir sorup soruşturahm, dedik.
ışli Belediye Başkanı Mehmet
:ıı Emin Sungur'u aradık, sorduk,

S

anlattı:

"Hiç öyle şey olur mu, biz şehi~
re nefes aldırmak Istiyoruz, orası
aynen kalacak, hatta daha güzelıe,tlrllecek, yalnız oranın alt tara-

fı~~~a~=r~k~~;~~rd~~·:·· ,,
"Yani par~a. çocuk bahçesine
dekunulmayacak değil mi?"
"Hayır, efendim hayır, aksine
daha da güzelleştlrllecek."
Sayın Sungur'un söyledikleri aynen bOyle ...
imdi bakın, ortaya çıkan şu du·
(Uma bakın ...
Biz bu yerel yönetimlere nıçin ta·
raftardık, niçin ılçe belediyelerınden

Ş

yanaydık?

Oralarda yaşayan insanlar, kendi
sahip çıksınlar, kendi
b_eldelerinde neıer olup, bıtıyor bıl·
sorunlarına

sınlN dıye

Laf aramızda değil. açıkça, bazen
bu işi desteklediğimiz için, kendi
kendimize de kızıyoruz ya, çünkü
öyle şeyler duyup, öyle şeyler işitı·
yoruz ki!
Neyse!

~~mpd~r~~ 3~~ıRıı~=~~6~ğı, alt !a-

rafında çarşı yapılacağı
halkına duyurulmaz ...

niçin çevre

Zor bir iş mi?
Parkın ortasına bir levha assanız,

yeter!
Hayır, böyle yapmazlar, çünkü is·

~~~~~.rih~~~ıa(a~~~~~~~ l,~~ay~~r~~-

Umarız, bugünlerde Şişli Beledi·
ye Başkanlığı oraya bir levha asıp,
durumu açıklar ..

Haziran-86, Mart-87

Ek- 11/f

af beledıye ve imar ışlerinden
açılmışkan sürdürelim ...

Çarşamba sabahı bir hanım tele-
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Dalarıolayı

/

11

~~~~~~~~~~;brr
~~cd~v:S;~k!n~~:a~~~~~~~~~o:San'ın müthiş
iktısatçıların, yönetıcı

un.
bu
serüveni
ların ve polıtikacılann dikkatle incelemesi gereken hır
"Dalan" olayı haline dönüşmlistUr. Çünkü:
Dalan, sergilediği icra tarzıyla kendısınden "müstakbel ba11bakan" dedirtacek kadar puan topınv;ı.

D

bilmışhr.

K;WOalan, 1987. yılında dev_ıet Bütçe.si'!'lin onda bın ka·
Udar büyük bır belediye bUtçesinı yOnetecek !tr Dalan, ayrıca buglme kadar, Istanbul Beledıyesı'nı. Turk

~~~:~;~~~~~~~~~ia~~bt~ö:~~r~~;:~ı;~~~~:~~ ~~~{

büyük güç kazanmıştır.

lr,:WDalan, Türkiye'nin en _büyük ş~hri olan lstanbul'u
K:.Jyönetmekle. dığer şehırıerimizın beledıye başkan
Ianna da örnek teşkil etmektedır
Dalan, son yıllarda hemen hemen aleyhıne hıç k(>nuşulmayan ve basın taralından mı.ithış desteklenen tek
yöneticidir. Dala,n'ın icraatına karşı, bugı.ir.e J..adar g.:ıy~;t
cılız bir ses ve ı.irkek bir edayla ortaya konan tenkıtler

AYNA AYNA- Lesotho Krallığı mı. yoksa l.ihtenstayn
Oin aynasıdır." Bu sözü, tele-objektif gibi 1905 ydına ait
i
uzatlık
ll
ayrıasınd~
Sultanahmet Meydanı'ndan bu görüntü kağıda düştü. Kusur. ne aynaoa ne meyda;ıda Kusur, bozuk parasızlıkt:ı
"Gayri rabıtasızlık"ta. Cepte 70 seni bulunmamasında. Allah çok verip, azdırmasın: az verip geıdirmesin. Amin
(Kartpostaı: ılzal kollekstyon)

şunlardır:

Dalan, tam bir dağınıkhk içinde çalışmakta. plan ve
program yapmamakta, başladıgı hıçbir ışı bıtıre

D

memektedır.

EWDalan, aşırı borçlanmakta, kendis!ne devletin bah·
U şettiği kaynakları çarçur etmekledır. Da lan v~ arkadaşlarının. eser diye ortaya koydukları şeylerin malıyetı.
faydasma gore aşırı yüksektir. Bu ısrafın yaraıtı~ı pahalı·
lıQın yükı.inü halk taşımaktadır.
I:'IDalan:ın sergilediği icra tarzı. geniş bır yonetıcı
l:lkesimıne inanılmaz boyutlarda haksız kazanç ve
rüşvet imkAnlan sağlamıştır.
1'!'W Dalan, hukuk dı~ ı davranışlarıyla memleket ın temelilli olan adalet hıssinıde zedelemektedir
Bu tenkitlere ~arşı, Dalan'ı sevenların verdıklerı cevaplar ise şöyledır:
Pian. program laftır Mesela. bır ışe basıamaı...
tır. Başlamak. bitirmanin yarısıdır. Başta ıstanbııı
halkı olmak ı.izere. bütün Türk. mitletı .. eser"e susamış
tır. Bir tek Haliç Projesi. her şeye bedeldır. Ezıyet ct:ıkıi·
meden, hiçbir ış bıtrrıez. Bugün sılı.ıhyoruı. ama yarın
rahat edeceğiz
r:I!Borç. ~·iğidin kamçısıdır Borçtan korkan t$ yaUpamaz. !sraf. misraf laflarını çok Cuydt.~ Halk. es·
kiden de pahalılığın allında ıkı büklı.irııdu. ar na hıçoır ~ey
yapılmıyordu. Şimdı de ıki bukiLHr:. aır.a hrç oımaı5<ı

Dalan'1n Van seyrüseferi
istanbul Beledıye Başkarum.'z
Bedrettın Da tan Van 'a sefer eyledi, Sultanlar g1bi karşılfınd1, aşıret
rersleri gibi ağır/andı.
KarakOy'ün trafi(Jine bak1p iç1 kararanlara, Büyükdere 'de S!.fSuzluk·
tan tnyanı gevreyenlere Istanbul
Beledıye Başiiam olmenm ş.ıın ve
seretim Varıhlara. Rus smmndan
ses getirecek btçımde gosrerdı
Arkada~;mız Asıye Uystıl Van
seftmni adım adım izledi, Da lan ·a
kesı/en kurbaniarm, çalman uzunhavalarm. anlatılan flkrafarm. armağan ijdlfen kodllerin notunu tuttu.
· Dalan, gorf: v mn.haflinden binler..:.e kilom~<~tre ıuakta da olsa sefa·
IRt ve yokluk edebiyatma muh.:ırap
olmaktan kurrutamadı.
ANAP Van ll B.ışkanı Sulahettirı

D

eser

ka.ıanıyoruz

IICWRuşvet. bu memıeketın nz~~i· V\~ ı"l)t·<!r cJı:ırd;dır
~fskiderı de rUsvet vardı. şirnnı :,.1.., ('ı<Jbı.•r Z~~te;ı
rüşveıı. kımsc ıspat edemez
r.IITürkıye'de. ,~evle: dahıl., hukuka •:•w·.,v· vP litı·
li.lkuk.a uygt.Jn davranan hıçbır kışı veya kuııım ~'... l<!ıır
Şimdı kalkıp "'Dalan ve arkadaşları hukuka ııyrn•ı (t•rlnr
demek, haksızlıktır. ~arnımıyetsııl;kt.r. Z;ıte:ı hu~ııl<rı
uyulsa, bu memlekette rs yapılamaz
SON SÖZ: O yalan bu yalan. oır kahrarr.;vı ~"·•t1,.'

Mumcuoğlu, akşam yemeğmao ft·

rm sutleç yennC' yamk Wrkiilor soylı::di. Btr baska ANAP'lı yetkili.
uzunhawı/1 ga;::;,'/ar att1
Dclım ·m gi:JLII:Jfl dalip g1trmşt1
Dalcın ·, !':ıJ yU:wns \;.kartın ak 1çm
olrnalr. i· :r b:işk<ı }'•W ;;; flit v/ay al-.·
tardt Yı/cl..ı .:.ar H::O sel yı"izund&n 9
ay çevrCtSIJ·IfJ il!sl<.isı kesilen Vf'J ciurı
yadakt MJ. !•~/:ÖI'".!IiiSI, admd;ıilr smuy

Calan.

ol,ırı 8.ıf•,,':.•:.-,ımi'll<lhJyıısltııll.1 !lı'•rr
Olı\1 ;J.'•Iollci,

f-in iı..Oı-

1

m/l,ımış

"HehJ..opr&r yumurtasi b<Jbey
Helikopter yu.T.urtas1 babey ··
Olayı aktaran ANAP"i!. Batıçe sa·
r:::(m i"ı!lı/11 yol bt::kMdl(}lnr ı ll.' tw
umut eklc·mı:clen eaomod1
Sc!ler. ViJn"m Ba~kall! Gurptnd'
IIÇL·i:Jfl/lfJ du uzandı

Ynlria. orto:ıc<ı.;;dan M<ılnı<J urı/ı.
Hoşap Kah! sı rım k8rşı~JIJ(};J 0.-i·

--

.

Dalan bediye edilen Van kedls.lyle

taklll görrnem:şlrır. Na!ııyedel\1 asbulrrw.
youm:n
Arap
yafelli:Jindun J)t'feı kışı yiizundr:n
yivocok nakli helıkoptt)t/Ct vap,lryor·
mvs Yıvvcol-.lı.ır arasmdcı S<ı11rill.. ·
lar r;:mcle portak.ıl/;;.1 cia v.ırmw
T.l$1rltrf..ım srmd:lıl:ırdcm brrı ,#,ri.p
holikopr~wtcrı bırkuc po:t.ıi<.al vr:·
re düsmu:: lwmut,:•ı (/,1 l<;ırl,ı:,,•
lı. eri

ıcirıoen pr:ırtakullafl toplatm:ın~.;;;

Tiırk u•ausımun Twl1 rmli•.'ltn<. ,J,
nı.=.ğaı; Q/(lrak oracic~t;:r,1t<.:ı;ıf:. L!.l·
1-ı.-ı s,··w.J ccı,·,Jiı.lar p"rr.ıkrıi/;ıt.n
•'•.' !J8U::OI/,.') C!~j~/(•11111'

lan·a çayla bırlıkte tantır rrt<Jiı.:maı

da 1kram ed1ldı.
l'ia/enın onundekı yoldan çeçmeil rcrn para odeme;.: g&ruJ..ryor
muş.
yoksa
ka/ey1
rutan
al<ıii:Utmlzm ataları p<ıra ooemO;'I?n
boleşçı kcrvtJncilarm tepelerme ka·
y<J

atryormuş

Kurmaylarr bu o/ayr ve tutumu
bvn
zctrrlı;r ~·o Daliiln ·,ı mus.ıvıriıl; mu·
ldlrws; ~·erm~derı tJdenı&d!lı;r
An•<t DiJI<m yır.ı:: ,jcı.ıp gırmr~tr
gunumiı.:un pw;ı/r yoll~ıron'J

GC?It>r• Aa1eru.-ı burc!arm;ıtalı.ıfm•s·
f, 811 al(ı ki.'ru::mı.: J]t•ldt ve ı;urm.:w·

donou
Buaya ·· do:. cil.

!,;,.,,,ı

ne

uuu:; ow.

c"IO!IIft.,•i.

Tff,· YUMUFHA~;I

IJA;·~·ıiS<;r;~}'ı, çncuk/,~r

ffurriyet, Mart-87

ne?·· cily~ '->Ormuşlür ÇocuAiür ya

f7!(

:~v-

Ana rıuh;ıl::."

· Kovnw:;ı:ı.'.a"

Cumhuriyet, Nisan-87
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Bedrettin Dalan
Bedrettin Sokaği'ni unuttu
Sadeitin ERKIŞI

• :-.tanhul'da. Belediye
Redretlin
I
k.:ını

adını

Baş

Ualan'ın

ıaşıyaıı

Soka~ı"

"Bedr-eHin
çamurdan geçilmi-

kinlerini daha da sevindirdi
ve birbirlerine "Arıık çamur·
du, su sıkmıısı)"dı bi.ııün bun~
lar ıarihe karışacak. Ne de
olsa Bedrellin Soka*ı'nda

tozdan geçılmı:z
hale geldı. .
.
.
. Sokak sa~ıııler~n.e ge~ın~e,
bır doku n bın ah ışıt. Bırbır
lerine bir z~manlar "B.iı

olııru)"uruz. Biz farklıyız"

r_arldıyız"

diyorlardı.

~.~~=~·e~~~::1,1,e~ıiy~~~·~'si~::

1\adıköv, Aı:ılıa<.lcm Yıldıl

baU.;,ıl ·~1:ıh:ıllesi'ndı:ki
"Ut•dreıtin Sokagı"

. :.

Ut•dn·ııin

lklcdıy~

n.-lan

saldnk·bıanhtıl

Ba'}kanı

:-.c~·ilinı:,·

."d~ ,c\innıı~lcrdi.

Zira ~ch

. ııı hiıılı:rl'l' 'oka~ıııdan
'·: bir ıaııı:..,i Ualan'ın
:.hı~nrı.hı \C ;.ın ık')

~ilde
a<.luıı

<,okak

~a

~ııılı:ri "lnrpilli'' ,a~ılırJı.
1h.'h.• Uuları'!n ı~ıar.lıul'd;ı
!'tlf!ılrıl· ~:ıJm· g,ırulnh·nıı~
ıııı,.ıt.. \,-ıııuııhr \l'

: ~·~çi ıt•ııııı.•

imar ha-

)!lıllll''ı '\lk;ıJ,. ~:.ı·

Ama ne gezer, araUan ay-

lar gı:~ti. seneler geçıi. ha bugun ha yarın, ne gdcn var,
nc gi<.lcn. litm ıiıniıl~riııi kc:-.nıi~h:rdi ki, bir guıı hdcdiyc
d(ll.erleri 'Rt•dreUin Soka~ı~
na <.!aldılar ve birk<.ı~r' ... aatıı:
alıını üo;ılınc geıirip gittilı:r.
(~idi~ (ı gidiş, be., •tydır ne gı:·
kn \ar rıc dı: gi<.ll.'n. Şimdi

gtlneş açı~ca

yeılcrini

~ıyeı~

~edr;t~ın

şöyle dile

getiri·

yorlar:
"~e

bt.•kledik, ne bulduk.
Sukaı;tu oıomubilh:r giremi·
yur. Aru,_,·lar üç beş sokak
ütedc bıntktlıyor. Çocukları·
ınız bt.-ş aydır sokağa çıkamaz

oldu. Bizler ise ildeta cam·
baıhk ~;aparak evierimize gi-

~anılan

dip gt.'liyoruz. Çamur yüzün·
dtm sokatımızdaki esnarlar·

Bedrettin Sokağı'nda ~un'!
p~ıllı.·r ve ıcpedldcr ulıı~ıu.

dan kimse ahş·veriş etmiyor.
istanbul'un 2öbe~inde çile

··ıorpilli''

ol:ı.ı:ağ.ı

);ıgmur yağııı~a ~·:ırmırd.ın.

Tercüman,

dulduru)·oruz."

Aralık-86

Ek-

Corinne Hermes, önceki gün zıyaretine gitti~ı Istanbul Belt."diyc Başkanı Dalan'a, ABD Hürriyet Abidesi için yaptığı plağrnr armağan etti. Bu arada "Istanbul" plaQııçın de soz v~rdı

Mireille Mathieu'dan sonra
Hermes de Dalan'a söz verdi

jjistanbui'u şarkıy!a
dünyaya tanıtacağım"
Bir sı.ire once 'l'iırkiyt•'yL• gt•lı·n tınltı ~cırka·ı l\1ırc·i!k
Muthk•u'nun, u lkesi Fransa'ya diuıı:r tloııııwi'. lst;mlıul Bi··
lediyt:ı Başkanı Dalan'ı

arayarak, "_H:.ıliç" i.çm y:.ıp:.ıt:.:ığı

plağın çalışmalarına başladığını sôyl~mesındcn sımra.
şimdi de Corinnc Herın~s "Istanbul" ıçin plak yapnı~k

üzere, kolları sıvadı. İstanbul'n hayran kaldıgmı söylt•yL·n
Hı.•rmcs, OnL'Cki gün Da!an'a yaptığı ziyaret sırasıııdıı şöyiL'
k(lnuştu: "Yoğun kar bile, bu hüytil(·yici şı•hr(• ayrı lı ır h::·
va vermiş. istanbul için, nıutlalaı lıir rlıık yaprmık. lııı ı.:ıı
zcl şehri tiım dünyaya tıınılnıak ıstiyorunı. T(•k şanssızlı
ğı m. Miu~ille Matlıicu'nun bı.mdt.•n ıım't..' davranm:ı.sı.''

Sabah, Mart-87
11/g
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Kotil ve Dalan'm kaderi
• istanbul'un seçimle gelmiş son iki lıck•diyl! başkanı. 12
Eylül'ün paşa bel(.>diyc ~kanlannı s.:ıym<:ı~...;..ık hülıA selef
xıyılırl..ır. 11.--ına bu iki bdŞ<ınlı bdcdiyc ~kanının bir !>Üt:Ü vdr:
Kımdilerini bir (ll"i:iya yetiıip bir sohQ~ı yöpau:ığv..

• Efendim; Bedreddin Dalı:m basına verdiği brifingdc "Biz
daha önceki projeleri günümüze ayariayarilk uyguluyoruz"
diyerek. belediyenin devamlılığını ifade eden .~kak gönülli.i.
olgun ve onurlu bir giriş yapmışb.
• Hukuk Fakültesinden okul arkad~ım Aytek.in Koti!
ködirbilir b!J sözk.'Ti duyunca. çok duygu!anmışh. Sonunda iki
başkan da Istanbul'un sonınlan üstüne bir ~ohlıete wct dediler.
• Bunu hem iki ba~kanın hazır olması lıenı dıt b~ka bir
gazctL>ei arkar.Jaşırnın lstdnbul bıdediye başkanlannı bır rlraya
geıinne:;;i için yazıyorum. Çünkü rClhatstlJığırn nedeniyle ben bir
gecikıne yarattım. Ayııca demokrasi adına bir devir teslim
yapmak istiyorum.
• Şimdi bu açklamalar neden. sohbetini yap okuyalım
diyebilirsiniz. Doğrudur. Ancak beklemec.iiğim bir hızla l<otil ile
Da.lan arasında bir kader birliği ortaya çıktı. Bu d!ın ycızısını

Vali Nevzat Aya:ı. ile Belediye Başkanı Oalan ödül töreninde sık sık öpüştüler. Fotoğratta Vali Ayaz. Dalan'a plaket verirken görülüyor.

bugün yazmak zorundayım. Ve o belediye sohbetine bu tip
politik konulan eklemek istemiyorum.
• Mesele nedir. Özal ile Dalan beklenmedik bir çabuklukla
karı;ı karı;ıya getirildiler. Gazeteciler defter tutarlar. Bu bir
·
ayretle gördüm ki Dalaıı'la, Katil'in kaderi tıpatıp
benziyor. Takvimler bile birbirine uyuyor.

di küçük kongreye gidiyor. Küçük kongr•de büyük
gürültü kopacak. Açtım CHP Kurultayının notl..nnı. Ecevit.
Koöl'i ve lstanbul'u suçluyor. Basını CHP'Y" karı;ı. genel
merkeze karşı )Ön!endirmekle suçluyor. Hayretimden tavşan
resimleri çizmiştim. Ben hayatımda Katil kadar Ecevit'i seven
bir insan görmedim.
• B~ SHP b~ DSP se<;imi olsa oyum Ecevit'indir. Bir Ecevit bir
Kotil seçimi olsa oyumu yırt.<?fdım. Ama ne oldu.

l!i!L~tı!

•

Anakent Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, Istanbul Valisi Nevzat Ayaz'ı nerede görse "Paşam" diye hitap ediyor. 1986 yılmda okul ve derslik yaptır
ma kampanyasındaki başarılı çalışmalarından dolayı plaket veren Vali Ayaz'dan ödülünü alan Da··
lan "Omrümde pek çok plaket aldım. Ama ağabe
yim kadar sevdiğim "Paşam" dan aldığım bu
plaketi n ayrı bir önemi var dedi.

g

Okul ve derslik yapıırma kampanyasında başarı
lı çalışmalar gösteren 34 belediye başkanı ve
kaymakama plaket veren Valf Nevzat Ayaz'a sarılarak öpen Dal an "Türkiye tarihinde hiç bir vali
lle belediye baş,kanının Ilişkisi bizim gibi olmamıştır. Biz ağabey karde.ş gibiyiz.•• diye konuştu.
Ödül töreni sonuna kadar da Vali Ay az lle da lan
birkaç dela öpüştüler.
Sevil UZUNA V

a

Gene ben hayatımda Ozal'ı Dalan kadar seven bir ikinci
ANAP'lı görmedim. Buyurun bakalım. Karşı karı;ıya geörildiler.
• Acaba bu Kobi ile Dalan'ın ortak kaderi mi'' Yoksa ülkenin
~konomik ve kültürel gücünün yüzde doksanını elinde tutan
Istanbul'un yarattığ1 doğal problem mi; yani Ankara 'nın henüz
aşamadığı

bir eziklik mi'?

.• Düşünelim bakalım. Neden problem hep Ankara ile
arasında çıkıyor. Bugün bir Ecevit'e bir Kotil'e bak;
yaıınki Ö.lal ile Dalan 'ın durumunu görürsünüz.

Istanbul

• F.Ö.

Sabah, Ekim-86

Sabah, Mart-87

Van'da
3 caddeve
"Dalan" adı
· verildl

IZ' Tersine torpll!

VAN. (A.A)- İstanbul BuyUk Şdıir Belediye Ba~kanı
Bedretlin Dalan, Van Bdedi·
yesi'nin dawılisi olarak 30
ki~ilik bir heyetle Van'a gel. di. Van Belediye Ba~kanı
Muslafa (uka.r.'ı makaınııı·
da ziyaret eden Hcdrellin Dalan, karayoluyla Ercis'c geçti. Ilalan burada keiıdi adı
verilen cadı.kyi hizmete açı ı.

Kadıkoy Acıbadem:
dek ı Bedretlin Sol<agı

çamurdan

geçıl

mıver 5 ay önce sokağa

da!an Oalan'ın
dozerlerı etrafı hallaç panıugu gıbi atın
ca sokak sakinleri
"Tamam bu iş" deınışler

B:ı~kalc \C Gurpım.ır

ama o gün-

lar da Kapatılmayın
ca sokak çamw der-

Caddı.•)ti'' adıııın k{ınu!nıa~ı

m

yasına donmuş

mGBQ9tHD
HASERI S. SAYFADA

TercUman,

Bele-

diye 1\ledisi Jc, il~o"eit:rJc veni ya:ııJaıı caJJelerc "Daian

den bu yana çukur-

br:ırla<;ııırdı. Ycııi ~.:a'ı'Jt:.

kr bugun Bcdrt·llin Ualan

ıa

r:ı/ıııdaıı ıoıcıık a,·ıJ.ı~·:!~.

Istanbul'daki binlerce sokaktan Belediye Başkanı Daıaı:ı'ın adını taşıyan tek sokak
"Bedretlin Sokağı" çamurdan geçilmiyor. (AIIINCEGÜL)

Aralık-86

Ek- ll/h

Tercüman-87
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Gece kuşunun duydukları
Kadıköy

Rotary'de iki

iNSANLAR

başkan ...

ADIKÖY ·Rotary Kulübü'nün geçen haltaki toplantısı gerçekten
goruımeyede!)erdi. Hanımtarla birlikte yapılan haftalık geneltoplantının kotıuşmacısı Istanbul Anakent Belediye Başkanı Bedrettin
Calan'dı ve çok sayıda konu!)un toplanmasına neden olmuştu.
Büyük KutUp'deki toplantıda neredeyse tam kadro üye ve bir o ka-

K

8

~!re~i~~~~~~ b:~~~i~~~~:r~ ~e~;~ks~~{~~=~~:ı~r~r:~~~~~k~~~·a~

~~~~n~a~~Yıb~~~~~"e~=~~~,v~!ıt~ ~~;:n~~~~~e::~.~~rg,~~~~r~~~:·

rettin Oııılan toplantının yasal kısmı başlayana kadar Haluk Ersanit
ile bol bol sohbet etti.

Dalan'ın itirafı
Daha sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı neredeyse bir seçim
propaganda konuşmasındaki kadar detaylı ve hiç bir şeyi unutmamaya çalışa,rak Istanbul şehriyle ilgili bilgı verdi. Kimseden korkusu
olmadı{lmı, lstanbul'a hizmet vermeyi amaçladıQ:ını belirten Bedret~
tin Oaıan bunu da şöyle vurAuladı:
"Politikaya glrd!Qimde Anka- ~----

~Jh.. k~!r•:.:::ı~ı::~ı "~~s:~

Ben Ise, letanbul'u seçtim.''
Konuşmasının ·arasında pek
çok espri yapan Delen konı-ıklar
tarafından dikkatle dir;ılendi. Ikinci
BoQ:az Köprüsü ve Uçüncü BoQ:az Köprüsü hakkında, nerelerden geçece~i konularında bilgi
veren Dalan BoQaz temizlemeleriyle ilgili olarak da ayrıntılı açık
lamalar yapıı, bu açıklamalar arasında konuşmayı dinleyen Flkret
Evliyagll'e de; "Hadi Flkret Bey
müjde, sizin yalı kalıyor", diye-

B

Dalan'm sözü

iZ, niye yerel yönetimlerden yanayız?

Çünkü bir beldede yaşayan halkın
derdini, sıkıntısını, ihtiyacını o belde
halkının seçtiği kişiler daha çabuk
ani.W ve çözerde onun için ..
OzeUikle büyük kentlerde bunun
örı.emi daha büyüktür.
ısıanbul'a bir beledıye başkanı seçeceksiniz, getirip Belediye Sarayı'
na oıurıacaksınız, o ne anlar Şite'
nin, Faıih'in, Sarıyer'in, Beykoz'un,
Beşiktaş'ın derdınden ..
Her ılçeye bir şube müdüıü tayin
edecek, adam da ıayinle geldiği için
vatandaşı kapısından içeriye sokmayacak, Beykoz'daki vatandaş kalkıp
Saraçhanebaşı'na gelecek de, belediye başkanını bulup derdini anlatacak da ölme e_şeğım ölme ...
Anlatsa bile kım dinleyecek?
Ama ilçe belediye başkanı saçlin
mi, halk, icabında geceyarısı bile
enun kapısına dayanır "Hey baş
kan, bu nedir?" diye hesap sorar ..
Çünkü o belediye başkanı seçimle gelmiştir, seçmene hesap vermek
zorundadır.

işte biz bunun için yerel yönetimlerden yanaydık, bu yonelimi destekiemişlik

M ~~;,Rd~~~ııgı~f~~j·ipi,hale gel~i.
tam bir curcuna

re~~e~;\k;:k~~~rTsY:~ib~~~~~~*j

kimın

üzerinde hararetle duran Oalan'ı
kulUbün garsonlannın pür dikkat
kesilerek dinlemeleri gerçekten
görülmeye deQer bir manzaray-

dı.

ce~=~~~~~n~~.~~~~i~J!IlJ!~~ ~~~f~~9ı~ö B~~~r; :~~~~~ı~ç:~~

13ntısında çok heyecanlandıOını saklamadı. ~ık şık eski dostlanna kürsüden espri/er yaparak sataşan Dalan'ın konuşması oldukça uzun
sürdü.

kırnin elın

de belli değıl! ..
Hele hele yolsuzluk lafları, ayyuka çıktı! ..
Ama peşın peşin söyleyelim, bu
kargaşa yerel yönetimin kusuru değildir, bu insanımızın kusurudur ...
"Yanılmışız!" dedik; niye yanıt

dık?

Şimdi onu anlatacağız ..

Çünkü seçimle gelen belediye

başkanları, Ankara'dan tayin edilen
bürokratları bile geçli/er de ondan ...

Sayın başkan
Sorular bölümOnde ise "Saym Blı•kan", diye başlayan hitaplar
gülüşmelere neden oldu. Normal olarak konuşmaya ~aşlarken Ha~
luk Eraanlr kastedilerek "Sayın Safkan" deı:tilmesi gerekirken kulüpte gerçek bir bqkan bulununca hitap edilen ki$il8f ikileşmiş oldu. Sorulara da uzun uzun cevaplar ver.en Bedrettin Dalan'a daha
sonra Başkan· Haluk Etaantı tarafından teşekktlr plaketi verildi.
... "Bu plak4tt nmbollk olarak
vertllyor, ama ben bui'lu kal~
bJmde ta,ryorum ve Rotary felıtefesl alen kendinden önce
hizmetin de örneklerini veriyorum", diyen Bedrettin Oalan bu
~:'J.~" gerçekten içtenlikle al-

~oplantı

bittikten sonra büyOk
bir rahatlık Içinde görülen BedreHin Oat•n eski dostlarıyla tavIaya oturdu_ Eski, serbest günlerinde tavla oynadığı ·dosrıarıxıa

~~~s:nret!J:~~k~~~ ai~

lı •••

..:=~=Yı. ~t:ı'!ı'!'iı.~~:ı;
Prof.Ytlmez Manlaelı Ttvflk

1·

HASAN PULUR

1

~~'=~r~~~~~,o~?~~n~o:!~
ytrll, Yüksel· Or. Vahlt

~edlko(l·

işin daha garibi, belde halkı da,
yerel yönetimin bilincinde değil! ..
HAlA eski ahşkanlıkla, belediye

başkanlarını, bakanlara, başbakana,
cumhurbaşkanına şikayet ediyor-

lar ...
Belediye başkanı, beledıye başka
nına şıkayet edilir .
Çünkü onu ne bakan seçm;şıir. ne
başbakan ne de cumhurbaşkanı ..
Onu seçen biziz, o halde kozumuz u da bız paylaşacağız

N ~!~~~~.'~C:ak b~~~şş~kclyeı dılek-

gönderileceğine. belediye
başkanına birer rneklup yazılır:

çeleri

"Biz senden memnun değiliz,
gOrevierini yapmıyorsun, gelecek
seçimde bizden oy değil, hava
alırsın!"

Gitsin bakalım bu mektuplar. günde, üçyüz. beşyüz, bin, siz o zaman
görün belediye başkanının halini ..
Demokrasi budur! ..
Ben, bana hizmet etsin, diye belediye başkanı seçeceğim, sen be-

ni pislik içinde yüzdürecek, suyurrıu
akıtmayacak, yolumu yapmayacak,
sakaQımı aydınlatmayacaksın ...
Görürsün seçimde gününü ..

E ~~r ~~~d~~~ıi~~~n Y;~~~ ~~~i~~
~~~a~:~~~~ı;a~i~ı!e~~~~~ ~ı~~~::~:

ları

bile geçti, demiştik.
G&çtıler ki hem de nasıl. fersah.
fersah! ..
Geçen gün "Oalan'a sevgilerle"
diye yazdığım ız yazıdan sonra hem
sevgili Dalan'la, hem de bazı belediye başkanlarıyla konuştuk, daha
doörusu onlar ararlılnr
Bu konuşmalardan ne anladık biliyor musunuz?
Muhteremler topu birbirlerine almayı çok iyi öğrenmiş/er, tam eskı
memur olmuşlar ...
"Filan caddenin hali?" diyorsunuz, cevap hazır:
"O cadde Anakent'e ait!"
"Şu sokak!"
''Oraya ilçtl' belediyesi bakar!''
·•va çöpler!"
"Çöp işi, ilçe belediyesinden
sorulur!"
"Sokak larnbaları?"
"TEK karışır!"
"$ul~r akmıyor!"

"ISKI'ye müracaat!"
Sonunda dayanamadık:
''Be muhteremler, siz seçimden
önce şu caddeye ben bakmam, şu
sokağa ben dokunn:ıam, elektrik
için TEK'e, su Için ISKI'ye gid'!l~
ceksiniz dediniz ml? demedinizi
Biz her Işi yapacağız, her işi becerece& .. , diye ortaya çıkan siz değil miydiniz?"
Eskiden karakol polislerinin günahına girerlerdi, cinayet işlenmiş, katıl
k.:ıçmış, ceset yerd~ yatıyor, iki karakolun polisleri "Bızim mıntıka değil!" diye kavga ederlermiş ..
Aynı, o hesap! ..

V ;i~~~~~~~~J:.'~bi8~e~~~
~~:
galiba ...
laştırdık

Rahmetli Muammer Karaca .. Şu
memleketi 15 gün komünist yapmalı!" dermış ..
Yüzüne şaşkın bakanlara da. ıa
fının sonunu getirirmış:
"Onbeş gün sonra, Ruslar komünistlikten vazgeçerlerı''

8

~ö~r8~~ sıze s:::~r~?ıı~~·ın bır

"Ni!ı.tın sonuna kadar istanbul'da düzeltilmedik, onarılmadık, 8$·
laltlanmedık cadde kalmayacaktır.
Haziran sonuna kadar da PTT'nin,
iSKi'nin, TEK'in açtığı çukt•rların
hepsi kapatılmış olacaktır?"
Dalan'ın sbzü bu, açın takvimlerinizı "1 Mayıs"la, "1 Temmuz"u
işaretleyın ....
Içinizden "Inşallah!" diyorsunuz
galiba.
Bız de Oyle dıyoruz.

lu, NIIOier-Sallh Nuri Tüzel,

31rel-Tuncan Tontaş, Bfrsen-

~::~~~~'luu=~

kök kalabalık salonda ilk anda
dikkati çekiyorlardı.

Çekişrneli

tavla partisi

bi~7::~~0'ı"ç=~:~~~~"~ ~:~~~:r~~Tn~k~gir~ ~P~:~~~~~~·r6~~Y~~~

met"i vaazeden ve bir anıan:ıda vicdan sesi olan Rotaıy çatısı altın
da, yıllar önce inandıQı ve yeminini etti~i bir felsefenin Inanmış bir

~~l~~:nm~.:,~rıg;,~~ sıö~~': ~~~~3i~~~~:"~;P~~t~~~~~;~;~~~
masına neden oldu. Görevi bittikten sonra yine dosilarının arasına

~~ı~~~~~~eb~~:~:!~~rzk·~~~~~7;~; :::.rxd~~~~~~:uıe~d~o~

duydu{ıu mutlulu{ıu da defalarca dile getirdi.
Normalde saat dokuzbuçukta daOrlan toplantı ise o gece onbuçuQa kadar sOrdü ve daha sonra da gece yarısını geçane kadar herkes
sohbet etmek iÇin kulüpte kaldı.
Gece kuşumuz eski dostları tavlamasasının başında ~ırakıp uzaklara kanat açarken maçın sonucunu merak etmiyor deQildık, ama şunu
da biliyorduk ki önemli olan kazanmak veya kaybatrnek deQildir. Hem
kazanmak veya kaybelrnek de izafidir. Haklı olmak veya olmamak

8:~:·9~~~~8~~ear:r~~ ~~~Y: ~~~=~h~~~~z.]e ~~~~~~~~:~:~g:rı~eıa~~craaz~:

leyen sıcak atmosferlerinde bırak.trk ...

GUneş,

Mart-87
Ek-

ll/ı

GUneş,

Nisan-87
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Görevden al1nd1lar
Dalan, "Kurtlu undan" ekmek üreten Halk Ekmek Fabrikası
Müdürü ile Yönetim Kurulu Başkanı'nı görevlerinden aldı
Istanbul Halk Ekmek Fabrikasının "kurtlu
·· · un"dan ekmek ürettiği haberinin belgeleriyle birlikte SABAH'ta yayınlanması üzerine olaya elkoyan Istanbul Belediye
Başkanı Bedrettin Dalan, sorumlular
hakkında soruşturma açmıştı.

..

Ramazan ÖZTÜRK
Istanbullulara aylarca kurtlu ekmek yediren Halk Ekmek Fabriltasının Müdürı.i Turgay Balçık ve Yönetim Kurulu Başkanı Mashar Kurtlan, Belediye Başkanı Bedrettin Dalan tarafından görevlerinden alındı.
Türkiye'nin en bUyük ekmek fabrikası olan ve günde 300
bin ekmek üreten Halk Ekmek Fabrikası'nda, 'kurtlu
un'dan ekmek üretildiği haberi geçtiğimiz günlerde belgeleriyle birlikte SABAH'ta yayınlanmıştı. Olayın duyurulması
üzerine Bedrettin Dalan sorumlular hakkında soruşturma
açılması için emir vermişti. Daha sonra Hıfsısshha EnstitÜ·
sü'den bir sağlık ekibi ile Bı::lediye görevlileri tarafından fatr
rikaya yapılan baskın sırasında 400 den fazla kurtlu un çuvalına rastlandı. Bu arada Zirai Donatım kurumu ekipleri,
Edirnekapı'daki Halk Ekmek Fabrikası'nı ilaçladılar.

..

'

~-

"SORUŞTURMA S0R0YOR"

Olayı SABAH ortaya çıkarınıştı
lstanbullulara üç ay kurtlu ekmek y~dirildi~ini, SABAH
belgeleriyle ortaya çıkarmıştı. üstte, olayla ilgili gazetemizde yeralan haberlerin kupürıeri görülüyor.

Sorumlularm görevden alınması konusunda konuşan
Bedrettin Dalan," Gerek kurtlu un alımı konusunda gerekse önceden ödenen patalar konusu ve diğer yolsuzluk iddjalanyla Hgili soruşturma devarn ediyor. Sonuçta suçlular hakettikleri cezayı gbreceklcr. Istanbul Halk Ekmek Fabrikası'nın bundan böyle daha kaliteli ve daha temiz ekmek yapa<.:a.ğı.ndan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Olayın ortaya çıktı!}ı günlerde Belediye Başkanı Dalan'ın emriyle tabrikaya baskın düzenlenmiş ve 400'den fazla kurtlu un çuvalına rasttanmıştı. Kontrol Daire Başkanı Zekai
Savaştar baskın sırasında Müdür Turgay Balçık'tan (gözlüklü), bilgi ah rken görülüyor.

lı.

1

Dalan a sald1rd1
O Don Istanbul'da yeni sergi sarayının açılışı sı·
rasında Ahmet Ermut adlı emekli memurun,
Dalan'ın üzerine atıldıQı görOidO.

birden

O Kötü bir şey olacak sanılırken Ahmet Ermut
Dalan'a sarıiıp şapur şupur öpmeye başladı.

İstanbul Belediyesi tarafından Tepebaşı'~~ !~~!~~
len Konferans ve Sergi Sarayı'nın açılışı suasında aniden Bedr~ttin DaJan'ın üzerine atılan bir vatandaş herkesi şaşırttı.
Tciren için toplananlar kalabahğı yarıp gelen kişinin ne yapa·
caAıru

seyrederken Ahmet Errnut adl.ı emekU meınur Dulıın'a

sarıtıp yanaklarından şapur ;ıupur ciptiı.

Şaşkınlık!

üzerinden atan Da1an, adamın elini sıkarken
görevliler emekli memuru Belediye Başkanı'nın yarundan
uzaklaştırmak istediler. Ancak Dalan, görevlileri ikaz ederek,
".Bırakın vatandaşı, beni bu kı.:dar çok seviyorsa yakınımda
durmasında bir mahzur yok" dedi.

Ek- ll

/i

Emekli memur
Ahmet Ermut
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QUANTIFYING ISTANBUL'S
BEAUTY
ayor Bedrettin Dalan discusses problems canfronting
Turkey's most crowded and
beautiful city.
Without doubt, Istanbul is among
the world' s most beautiful cities. Located
at a key spot, Istanbul serves a vital role
as a physical link between the East and
West.
With a 3,000-year-old pası, and an
esthetic perfection excelled by successive
traditions and cultures, Istanbul is a
captivating experience. But that experience is fas ı losing it s appeal because
of enormous problems that have surfaced
in the last 30 years. A rapid rise in
resident population confounded municipal authorities, who had to grapple
with an inercasing demand for infrastructure facilities in new suburban
settlements. A disorderly urbanization
trend continues to be an urgent task
before us. Delays in plan targets and
insuffıcient projects further complicated
the scene. lmproper !and appraisal in the
city stymied efforts toward extending
public services to remote areas. At
present, over 3,000 kilometers
of
lstanbul's intricate maze of roads needs
improvement.
A sudden population boom choked mass
transit at the busy points of the city.
In addition, conditions forced a
disregard towards historical landmarks.
How are we supposed to cope with the
situation? Istanbui needed a fresh
administrative spirit to taekle the range
of issues. Decisions had to be made fast
and implemented to the word. Problems
required on-spot solutions. Previous
mayors shuttled between Istanbul and
Ankara to raise state funds but their
efforts produced little breakthrough in
tackling the city's chronic woes. A new
type of administration seemed to be the
most viable solution for Istanbul. The
~overnment of Prime Minister Turgut
Ozal devised a new municipal model for
Ankara and !zmir. The new metropolitan
concept would eventually be implemented in Istanbul.
U nder this plan, Istanbul was divided
into 15 Iocal administrations. Each
Iocality had its own council and mayor.
Large-scale problems were to be referred
to the Greater Istanbı•l Municipality.

M

Bedrettin DALAN
Mayor of Istanbul

"A rapid rise in resident
population confowıded
mwıicipat authorities, who
had to grapple with an
increasing demand for
infrastructure facilities in
new suburban settlements."

lstanbul's over 5 million inhabitants
in one unique way: less travds
to Ankara for paper-work. Day-to-day
affairs of local administrations are now
subject to fast decisions. The Municipality implemented projects that were for
a Iong time shelved. Despite so me initial
diffıculties. Istanbul fınally gained iıs
former grandeur. In about eight months,
a master plan was drafted. Land-owners
will no Ionger consult the Municipality
for d eta ils on their possessions. A precise
knowledge of real estate will cut down
charges of bribing and favoritism at
lower levels of municipal mcchanism.
Traveling abroad to stugy cases gave mc
a fresh insight to modern city problems.
Ttıere is a popular Turkish sayiııg: "A
wandering fox is preferable to a snoozing
lion." Contemporary concepts ıreat the
city !ike a big corporation. Timing is a
crucial element in management. Istanbul is rich in cultural traditions and
monuments. lt s assets include invaluable
histarical treasures. Most of these
monuments have not been given propcr
care for a variety of reasons. Because of
its critica! location, Istanbul served as a
capital city to several civilizations, and
played a key role in the West and East. lt
displays the traces of some notable
civilizations in the world. History has, in
some ways, opened an exhibition in
Istanbul... an open-air show of riva!
cultures with one common aspect:
sharing and loving Istanbul. The fırst
step towards salvaging these monuments
is breaking their contects to their
surroundings. In its long history, the
Ottoman Empire Ieft some remarkable
tracts to its splendor e nd magniticence. A
stroll through the old districts will
refreshen your knowledge of a global
power that upheld refınement in artistic
works. Wc are determined to protect this
hcritage.
We believe lsıanbul's cultural features should be kept intact. The government's econoınic incentiyes for Turkey' s
poor regions in the East will ereale a
relief in Istanbul. A liberal atmopshere in
the foreign relatinos Ied to an influx of
tourisıs int o Istanbul. Possession of and
trading in foreign exchange lured
tourists and were regarded as convenient
means for Arab tourists last summer. Prospects
benefıted
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an carps1n ki
rüavet vemedim"
Hakkında rüşvet söylentileri çıkan Beşiktaş
Belediye Başkanı Mümtaz Kola rüşvet yemediğini
ispat etmek için ilginç bir yöntem geliştirdi

•

ANAP'lı Belediye
Başkanları hakkın
da bir biri ardına
çığ gibi büyüyen

yolsuzluk söylentilerinden nesibini
alan Mümtaz Kola
Kuran-ı
Kerim'in
üzerine el basarak
rüşvet yemediğine

dair yemin ediyor

Temmuz-86
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Adalarda plans1zl1k
[jfuL

~~m~aııı~~~i'l·i~''·ı!!l
yogunır
ımar; ıyeu var.lar ~k=
J yollarilçeaçılıyor,
kanallar yapılıyor. Anakent Belediyesi'nin yanı
belediyeleri de artan parasal olanaklanna paralel ola·
sıra

rak, yıllanli.r ihmal edilen sorunlann üzerine eği!meye çalışıyorlar. Anakent BeJediyesi'Qin bütçesi neredeyse 1 trilyona yaklaşıyor. i Içe beledi-

yeleri de

anık milyarlaıla konuşuyor.

i;tc, bütün sorun, bu milyariann gerçekten halkın yaranna kullanı

lıp kullanılmadığı noktasında. düğümleniyor. Şimdilik

bir yıkıntı gibi görünen imar faaliyetlerinin sonucunu ne olacak? Harcanan paralar belli
bir plıuı ve program içinde mi harcanıyor, yoksa gösterişçi yaunmlara
mı yöoeliniyor? Ya da, belediyenin bu büyük olanaklanndan belli çıkar
çevrtleri mi yararlanıyor? Paıtizanlık yapılıyor mu? .. Vatandaş, ilçe bel.ediyderinden memnun mu, değil mi?
Ifte, vatand~ann kafasında çöreklenen bu sorulann yanıtlannı vermek amacıyla konuyla ilgili taranata başvurduk. İlçe belediye meclisi·
nin üyderi ne diyor, yöre halkı ne diyor ve ilgili belediye başkanlan nı:
diyor, 1izin için araştırdık.

Temmuz-86

Ayça
rtlSTANBUL'un

şirin

e SHP vetkilileri de,
bir bölümü de
para
tarihi
öne sürüyorlar
e Belediyeoldugunu söylüyor
Recep Koç Ise
Aqaıar halkın.ın

Atikoğlu
beldesi

L!J Adalar'dan son günlerde yoğun ~kiyetlervebclediyeden

plansız işler yapıldıgını, usuısuz

gını,

toplandı·

yapıların yıktırııdı\iını

Başkanı

yaptıklarının

doğru

yapılmasına

izin verilerek Adalar'ın
yakınmalar yükseliyor.
Öz.ellikle SHP'Iiler belediy~ ıa görünümünün değiştirilmeye çalışıl
dığı da y~r alıyor.
rafıodıın plansız kanalizasyon yapıi·
Adalar sa~inlt:ri de k~ndilerin
ması sonucu, bugün Adalar'ın kokudan durulmaz bir hal aldığını ve den usulsüz para toplanmasından ve
Adalar'ın tarihi göiünümiınün deAdllıır Giizdlqtlmıe llenıeği eliyle
usulsüz paralar toplandığını ileri sü- ğiştirilmesinden şildı.yetçi olduklarını
rerek Belediye Ba:;karo Re<qı Koç' belirterek, yanlış kanalizasyon neun görevdenalınmasıgerektiğini ileri deniyle Adalar'ın oturulamaz hale
geldiğini öne sürüyorlar.
sürüyorlar.
Bu iddialar karşısında bilgisine
iddialar ara.~ında tarihi yııpıla
nn yıktırılıp yerine beton yapıld!m başvurduğumuz Belediye Başkanı
Recep Koç ise Adalar'da ne yapı
lıyorsa halkır. yaranna olduğunu
sOyleyerek, iddialan kabul etmediğini ve doğru yolda olduğunu btlirtti.

Milliyet Gazetesi
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SIIP'Iilcrin

iddiaları

1- Yl·tki~iz derneklere vekomisyonlara kanali7.asyon inşaatı yaptır·
mak için kenoisinde bile olmayan
yetkilervmnek. Bunlarakamuyaait
yollan tahrip eıtirmek, su kanallarını b:.w.!urmak için destek \'1!' ıeş
vikte bulunmak.
2·

Ya~ dı~ı

yollardan 600 bin

liraciv;ırıııda para toplayıpAdalar
Güzdle~ıirınc Derneği banka höa·
bında ya~a dı~ı bir fon olu~ıunnak.
Topladığı

bu

paraları

bclcdiycgeli-

4· Ruhsat talebinde bulunanların
Adalar (iÜJdlqtirnıc Derneği'nin
hc~atııııa 250 bın liradan S mil;·on
lira~a kadar para ~atırıhııa!ıını is·
temeL Parayı yatıranlara ruh~<llla
nnı erte~i gün vermek.
S· Çevre Koruma Kanunu'nun
yullediğikir!enrneilcilgilihuküm

lerini ihlal etmek. Kirlilıkleilgi!i bilgileri açıklamamak.
6· Kamu harcamalarını yetkisil
kurullara\·cderncklmyapıırmak
ı:>e~·let Ihale Kanunu'nu ih-

BOylece

Jaleıınek.

7-Sahili doldurmagerekçesiyle
inşaaıçıların nıolollannı belediye
ar:ı~·lanyla tıcdavadan ıa~ımak.
~·

2Rfi3

)J}'ılı K':ımırı'un

yuklc-

bolgı:dc~i ı:mhi escrlerin ıı:~pi
ıi ~:ıpılıp i!g.ih l:ırula v~rmcm~~ ..

digi

rirıe kaydctıirm~k.

Bununy~:rinccskimrlerinyıkılıp

3- Arabacılardan bclge~iı ve ne·
densiz Yer bin lira lup!am:;k.

yerine )enilerinin
nak ~ağlamak.

yapılma~ın::ı

ola-
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BELEDiYELERDE

Özal'ın girişimi Belediye

Veşll alan JIGğması Bostanc1'da 1952
yılrn.da yeşil a(an olarak bırakllan sahanın g6kde·
fen ınşaatma 1zin verilmesi nedeniyle çevre ha/1(1
Istanbul Büyük Şehir Belediye Başkanliği ile Kadi·
k6y Beleqiye Başkanfıgı'nı mahkemeye verdi. Fo·
tografta, Inşaat izni verilen yeşil alanm bir b6/ümü
(üstte) lle buna izin verdiği öne sürOfen Kad1k6y
Belediye

Başkanı

Başkaniarim

Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında.
Başkan Osman Hızlan hakkında birçok
yolsuzluk. usulsüzlük suçlaması ortava
atıldı. ..

e ortak oldugu "Ode·
de
Hızlan·ın, e~lnln

ile

ruşvet

ve yolsuzluk iddialan ile birbirini
~ düşürülmeye başlanması nedeniyle Özal'uı al~ o~em kendisini gösterdi.Başbakan Özal'ın yerel
yoneum yasasulda değişiklik yaparak Bc:lediye Baş

(Fotogral: Cam YORULMAZ)

Kadiköy'de
suçlama çok,
belge yok
e

kurtariyor

ı;ıe~_ye ~kanlannın ANAP ve muhalif üyeler

işbırliği

Osmen H1zlan (sağda) göriJI()yor.

kanlarmın düşmesini önleyeceğini açıklama'iı Olellik1~ muhalefetle işbirliği yapan ANAP'lı rnı::clis üyelerinın tutumlarının değişmesi sonucunu gt!liı·di.
Özal etkili oldu-- Çeşitli belediyelt!rdeki muhalefet
söz~er~ Ba:;;b~k~~ .~rgu~ Özal'ın girişimi öncesi
ktmdılerıyle ışbıriıb'l ıçme gırcn ANAP'lı Uyelerin bı
ç~kla .~esilmişcesine bu tutumlunndan vazge<,:tikleri~ ve <?zal'ı~ gi.~işirninde daha şimdiden ba~rılı oldugunu one surduler. Muhalefet t~msilcilcri Özal'ın de-

-

mokratik denetim hakkını ortadan kaldırdığınıda iddia ettiler.

sa" şlrketlyle, Rıfat
Beyazıt'ın "Ark·
Tek"lne çıkar sağ
ladığı öne sürüldü

e Osman

Hızlan,

suçgeGibi Ka·
projesini

l~malara göğüs

np,

"Çıçek

dıköy·

gerçekleştirecegı·
nı soyledi
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Sanyer' de, ''kendine özgü hizmet''
ISTIHBARAT SERVISI • Belediye Başkanı Ali Sandıkçı,
STANBUL'daki 15 ilçe belediyesi arahakkındaki yolsuzluk ve rüşvet
sında en çok ıanınan ve bilineni olan
iddialarına karşın, ··it ürür ker·
Sanyer'in, adının bu kadısr duyulma·
van vünJr" yanıtını veriyor
sında bellibaşlı nedenlerden biri de Belediye
Çme güzelli'ğinin korunması, turizmden
Başkaru AU Sandlkçı'run "keadiDe özıü" bir
ilçe halkına ve csnafına yarar sajlanması Saa·
biçimde verdiği tıizmetler.
Sanyer'in turistik potansiyelini değerlen· dıkçı'nın titizlikle gözettiği konulann başın
dirrnek için düzenlenen Helva Bayramı, şiir dıs geliyor. ilçede ciddi bir ~orun oluşturan kave edebiyat yanşmalan, Boğaz'da mehtap ge- nalizasyon. yol gibi altyapı sorunlan ise yazileri ve festivaller Başkan Saodıkçı'run "ktD· kın zamana kadar ağır agır çözümlenmeye çadlne öıgü" hizmet anlayışlanndan bazılan. lışılırkcn, bugün çalışmalar hızla ilerliyor. SaHizmet anlayışı konusunda kendisini cleştiren nyerlilere ıtbrc, çalışmaların bugün hızla yalere, "Diier belediye hizmcllerlnllmkialan- pılmasının nedeni, birkaç ay önce ortaya çı
mu: kadar yerine getiriyoruz. Hem bunlarla kan ve Saodıkçı'nın siyasi geleceğini eı.Jdleye
Uçeye bir batka blçJmde fayda.IJ oluyoruz" cek olan rü~vct konusu. Bu olay ortaya çık
ukıan sonra belediye hizmetlerinde gözle gösOzleriyle karşı çıkıvor.

OO

Ternmuz-86

rülür bir

iyileşme olmuş.

Başkan Sandıkçı

bu konuda savcıiıkça
karan verildiğini belirtiyor. Hak·
suçlamalar için "Herktllıer feyl ııöy

"tııkipsiıti.k"

kındaki

leyebWr, bihnedlk~riadt1 dolayı böyle
konuşuyorlar"
11

Sandıkçı

hemen ekliyor:

Vt AllaJ:ı'a şükür dimdik

Kendisineyönelik rüşvet, usulsüzlük ve çev·
resindekileri kayırma konusundaki iddiaların
ise "dten püften" olduğunu ileri sürüyor. Be·
Jediyeden hiç kimsenin c~binc bu biçimde "be~
kurut bile &lnotmJftlr" diyen Sa.ad&kçı, çok
sevdiği ve daha önceki konuşmalarında da kul·
Jandığı ili lrJı söylüyor: "Meyn veren ataç
tışlaıur',' .ve "h ürör, kernn yürür."
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diyen

Görevlmiıdtyiı

ayaktayız."
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1

Haliç, Dalan 1plciket
rellortmeni yapt1.!
tarafından

kltl ve kurulutlar
Hallç'ln temizlenmesi ve düzenle n·
O Çetilll
mesl konusunda
...
·
·

.9~'terd'0~ ,c;a~.~

nedenille plaketıerl8. onürlandm..,
lan Bedr•ttın Datan'a. son .Pia"etl·
Ulattırma Bakanı verdi.
.

Iki yıldır Haliç'i kurtarma çalıfJD8]arında bUyük
başanlar kazanan Bedrettin Da1an 'a bir onur plaketi
de Ulaetırma Bakanı Vayeel Atuoy verdi.Atuo:r pla·
keti verirken, "Haliç teınizlemnez diyorlardı.Dalan bu
nu söyle:renlerin yanıldıjını güzelce ispat etti.Çünkü
Haliç mavileGIDe:re başladı." dedi.

"Haliç tertemiz olacak"
Bedrettin Dalan, Haliç'e ne zaman gireceainl soranlara da, "Ben yüzme bilmem.Ama yakında Haliç
tertemiz olacak .Sadece Haliç 'i deall, bütün Istanbul
denizlerini temizle:receaız •• esklinde konuotu.
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