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Karaciğer naklinde dün-
yanın bir numaralı cerrah-
larından Münci Kalayoğlu 
zorlu yolculuğunu anlattı.
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geldi, vazgeçmedi

Gözüm gibi 
severim 
İstanbul’u

sağlık  
insan 
yaşamÖN

CE

20

16-17

28

ÜNLÜ GÖZ CERRAHI PALLİKARİS:

Gerçek aşkı 
eğitimde buldu
eyüboğlu eğitim Kurumları’nın doğuşunun 

bilinmeyen öyküsü. rüstem eyüboğlu’nun eğitim 
sevdasının ardında kırık bir aşk hikâyesi saklı.   

14 6

Yaşanabilir mutlu 
şehirler geliyor 

SabaH, 30 yaşına kadar “Önce insan” ilkesiyle, insan sağlığı ve hayatına dair ne varsa okuyucularına ulaştırma-
ya çalıştı. bu gazetede de Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan sağlıktaki dönüşümün inanılmaz hikâyesi yer alıyor. 
Tüm dünyada adından söz ettiren cerrahlar, kendi başarı öyküleriyle beraber sağlıktaki 30 yılın öyküsünü aktardı.

Gelecek 
emin 

ellerde
30 yıl önce kara tahtayla, tebe-
şirle ders işlenen sınıflar modern 
bilim yuvalarına dönüştü. Özel 
eğitim kurumları da 16 mil-
yar dolarlık dev bir sektör oldu. 
eğitime rekabet geldi, kali-
te arttı. Kız çocuklarının okullu 
olması için büyük projeler geliş-
tirildi. Kitap defterin yerini tab-
letler aldı. eğitimde dijital çağa 
geçildi. ilkokul öğrencileri kod-
lama bile yapıyor. Gelecek, son 
teknolojiyle yetişen gençlere 
emanet. 

Çile dolu kuyruktan 
randevulu sisteme

Fethi 
Şimşek

Bir soruyla doktor 
oldu binleri kurtardı

DÜNYACA ÜNLÜ CERRAH PROF. KALAYOĞLU
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Teknolojiyi kullanarak akıllı 
hasta olmanın yolları

Son 10 yılda tıp ve teknoloji 
alanındaki gelişmeler çok 
ilerledi. Akıllı telefonlarımıza 
yüklediğimiz uygulamalarla 
hastanelerden randevu almak 
kâbus olmaktan çıktı 

yıllık bir kronik hasta olarak, has-
tanede, laboratuvarlarda bekler-
ken neler çektiğimi bir ben bili-
rim. Son 10 yılda sağlıkta iletişim 

teknolojileri daha yoğun kullanılmaya baş-
landı. Ben de bu teknikleri kullanıp akıllı 
hasta olmanın yollarını öğrendim...  

n HASTANEDEN NASIL RANDEVU ALINIR?
Gideceğiniz hastaneyi ve doktorunuzu 

182’yi arayarak veya T.C. Sağlık Bakanlığı 
Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ni kullana-
rak (MHRS) seçebilirsiniz. Artık sadece bilgi-
sayarlardan değil, akıllı telefon veya tabletle-
rinize indirdiğiniz MHRS uygulamasından da 
randevunuzu almanız mümkün. Randevuyu 
aldıktan sonra sakın ONAY’lamadan sis-
temden çıkmayın. 

n SONUÇLARINIZ İNTERNETTE!
Tahlil sonuçlarınız çıkar çıkmaz onli-

ne olarak sisteme kaydediliyor. Bu sayede 
hem doktorlar, hem de hastalar sonuçla-
rı akıllı telefonlarından veya bilgisayarla-
rından görebiliyor. Tabii bunu yapabilmek 
için size laboratuardan verilen sonuç kağı-
dını ya da hasta kayıt numaralarınızı kay-
betmemeniz çok önemli.  

n EN YENİ SİSTEM: e-NABIZ
Organlarınızı mı bağışlamak istiyorsunuz? 

Herhangi bir ilaca alerjiniz mi var? İşte size 
mükemmel bir hizmet. Sağlık Bakanlığı’nın 
geliştirdiği e-nabiz programı sayesinde e-dev-
let şifreniz ve tc kimlik numaranız ile siste-
me giriş yapıyorsunuz. Ve hangi hastanelere 
gittiğiniz, raporlarınız, ilaçlarınız bir anda 
sistemde karşınıza çıkıyor. Üstelik bunla-
rın hepsi Türkiye’nin her yerinde sizinle  
ilgilenen doktorlar tarafından görüntüle-
nebiliyor. Yani siz baygın bir halde hasta-
neye yatırıldığınızda sistem alerjiniz olan 
ilacı doktora bildiriyor. Hastalığınız ve kul-
landığınız ilaçlar görüntülenerek yanlış bir 
tedavi de engellenmiş oluyor. 
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ürkiye’nin son 30 yılda yakaladığı hızlı büyü-
me, eğitimdeki özel okul oranlarına da yan-
sıdı. 30 yıl önce yok denilecek kadar az olan 
özel eğitim kurumları bugün 16 milyar lira-

lık dev bir sektöre dönüştü. 1985’lerde yüzde 1 
olan özel okulculuk oranı 2015’te yüzde 3’ü geçti. 
Kolejden üniversiteye, anaokulundan dil okulları-
na kadar çok çeşitli biçimlerde hizmet üreten özel 
eğitim sektöründe 25 bin kuruluş faaliyet gösteriyor. 
Sektörde 300 binden fazla insan çalışıyor. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırla-
nan ‘Eğitim Sektör Raporu’na göre ilkokul ve ortaokul-
lardaki özel kurum öğrenci sayılarının resmi öğrenci 
sayısına oranı yüzde 3.3, ortaöğretimde yüzde 5 düze-
yinde bulunuyor. Okul öncesinde özel kurumların 
oranı ise yüzde 17’yi buluyor.

498 BİN KOLEJ ÖĞRENCİSİ
Sektörün büyümesi eğitimcilere de istihdam 

sağladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre 
özel okullarda geçen yıl 7 bine yakın yönetici 
ve öğretmen istihdam edildi. Aynı yılda okul 
öncesi dâhil 498 bin öğrenci öğrenim gördü. 

SADECE OKULA 8 MiLYAR
Okullarda servis ve yemek hizmetleri 

de dahil edildiğinde okul sektöründeki 
toplam işlem hacmi ise 8 milyar liraya 
yaklaşıyor. Sektördeki işlem hacminin 
neredeyse yarıya yakınını okul sektörü 

oluşturuyor. Okul sektörünü özel kurslar 
ve yayın sektörü takip ediyor. Türkiye’de 

4 bin civarında yayıncılık alanında kurum 

faaliyet gösteriyor. Bunların yaklaşık 300’ü gerçek-
ten bandrol alımıyla kitap yayınladığı bilinen kuru-
luşlardan oluşuyor. Bunların içinde de 100 civarında 
kurum eğitim alanında yayıncılık yapıyor. Yayıncılık 
alanındaki işlem hacmi toplam 6 milyar lirayı bulur-
ken bunun 2,5 milyar lira civarındaki kısmının eğitim 
alanında olduğu tahmin ediliyor.

DEVLETE 1.2 MİLYAR TL KATKI
Özel öğretim kurumları, Türkiye’de 30 yıl önce istih-

dam alanı pek bulunmayan fen-edebiyat fakültesi mezun-
ları için büyük bir fırsat sunuyor. Tüm kurumlarda 
270 bine yakın personel istihdamıyla ülke ekonomi-
sine önemli katkılar sağlıyor. Bu sayının yaklaşık 157  
bininin yüksek öğretim mezunlarından oluşması, istih-
damda önemli bir alternatif sunulduğu anlamına geli-
yor. Öğretim kadrosu için toplamda yaklaşık 2 milyar 
TL maaş ödemesi gerçekleştiriliyor. Bu maaşlardan 1.2 
milyar TL devlete ödeme yapılıyor. 

12 YILDA KATLANARAK BÜYÜDÜ
Özel öğretim kurumlarının en hızlı büyüme dönemi 

2000-2012 yılları arasında oldu. 12 yılda özel okul sayısı 
bin 788’den 3 bin 6’ya yükselerek yüzde 68 artış sağla-
dı. Özel okullarda okuyan öğrenci sayılarında da rekor 
artışlar oldu. 2000’de 246 bin 514 olan kolej öğrencile-
rinin sayısı yüzde 102 artışla 498 bin 118’e yükseldi.

AK PARTİ DÖNEMİNDE TOPARLANDI
Öte yandan 2001’de yaşanan ekonomik kriz özel 

okullar sektörünü de etkiledi. Örneğin 2000’de 637 olan 
okul öncesi kurum sayısı 2003’te 432’ye, 14 bin 585 olan 
öğrenci sayısı da 9 bin 750’ye geriledi. Özel okullar AK 
Parti’nin iktidara geldiği dönemde yeniden toparlandı. 
2011’de okul öncesi özel kurum sayısı 898 oldu. 

30 yıl önce öğrencilerin üçer üçer oturduğu, 
tebeşirle kara tahtayla derslerin işlendiği sınıfla-
rın yerini bugün uzay üslerini andıran akıllı sınıf-
lar aldı. 60’ı bulan sınıf mevcutları 20’lere indi. 
Kara tahtanın yerini dijital “Akıllı tahtalar”, tebe-
şirin yerini de tabletler aldı. 2010’da başlatılan 8 
milyar 500 milyon bütçeli Fatih Projesi kapsamın-
da binlerce okula akıllı tabletler dağıtıldı. Öğrenci 
ve öğretmeni teknolojiyle buluşturan proje 2016 
yılı sonunda tamamlanacak.  

Türkiye’de okullaşma alanında da önemli başa-
rılar elde edildi.  Milli Eğitim Bakanlığı’nın son 
verilerine göre okul öncesinde net okullaşma oranı 
yüzde 42’ye, ilköğretimde yüzde 98’e çıktı. Türkiye 
genelinde derslik başına düşen öğrenci sayı-
sı ilköğretimlerde 25, orta öğretimde 27, 
öğretmen başına düşen öğrenci sayı-
sı ilköğretimde 21, orta öğretimde 
18’e indi.

Kara tahtadan  
akıllı tabletlere

30 yılda    devleşen sektör
Eğitimin kalitesi arttı, devlete milyarlarca lira katkı sağlandı

30 yıl önce yok denilecek kadar az olan özel eğitim kurumları bugün 
16 milyar liralık dev bir sektöre dönüştü, yeni istihdam alanı yaratıldı. 
1985’lerde yüzde 1 olan özel okulculuk oranı 2015’te yüzde 3’ü geçti

C E Y D A  K A R A A S L A N
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Nisan 1985... Kış çoktan 
terk etmişti İstanbul’u. 
Şehir griden çıkmış, yüzü-
ne kan gelmişti. Pembe 

ve mora bürünen boğaz, bu haliyle 
güzel bir genç kızın gerdanlıkla süsle-
diği ince ve uzun boynuna benziyor-
du. Çünkü İstanbul’da mevsim ergu-
vandı. Baharı müjdeleyerek açmışlardı. 
Erguvanlarla birlikte gelen bahar heye-
canı Mecidiyeköy Atakan Sokak’taki 14 
nolu binada daha coşkulu yaşanıyordu. 
“Türkiye’nin en iyi gazetesi” SABAH 
bu binada, bir erguvan mevsiminde 
doğdu. Daha ilk günde gazetenin nere-
deyse tamamı satıldı. SABAH’ın bu ilk 
sayısını okuyan binlerce İstanbulludan 
biri de 45’li yaşlarda bir akademisyen-
di. O ilk sayının çıkarılışındaki telaşı, 
heyecanı, başarının verdiği özgüveni 
tanıyarak okuyordu her satırı. 1985 yılı 
SABAH gibi onun da doğum tarihi sayı-
lırdı. Bugün 2 bin 500’den fazla öğrenci-
si olan Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın 
Başkanı Dr. Rüstem Eyüboğlu, ilk oku-
lunu bu tarihte açtı. O günden beri de 
erguvanları hiç solmadı. 30 yıldır her 
öğrenci ona yeni bir baharı müjdeliyor. 

ZEYTİNİ ÜÇ KEREDE ISIRIN
Eyüboğlu Rize’nin Çayeli ilçesin-

de doğdu. 1941’de okula başladı.Baba 
gemiciydi, gurbetteydi. Yokluk ve sefa-
let Çayeli’ndeki o evde gittikçe büyü-
yordu. Anne çocuklarını kurtarmak için 
İstanbul’a gitmeye karar verdi. Koca 

şehirde varolmak daha zordu. Aileyi 
geçindirmek çocuk yaştaki Rüstem’e 
düştü. Gazete sattı, ayakkabı boyadı. 
Çok çalışıyordu. Ama yetmiyordu. Anne 
aldığı bayat ekmekleri 5 kardeşe birkaç 
zeytinle yedirirken sıkı sıkı tembihli-
yordu: “Hemen öyle yutmayın, zeyti-
ni ısıra ısıra, üç kerede yiyin”

DENGİM DEĞİLSİN!
Rüstem bu yokluklar içinde 22 yaşı-

na geldi. Bir gemide aşçı yamağı ola-
rak çalışmaya başladı. Gemi yurtdışına 
da çıkıyordu. Ama o her limanda sev-
gilisi olanlardan değildi. Bir kıza vur-
gundu. Aklı fikri ondaydı. Gittiği her 
ülkeden kız arkadaşına naylon çorap, 
gecelik, ruj, oje alırdı. Yine bir seferden 
eli kolu dolu dönmüştü. Karaköy’deki 
Tarihi Liman Lokantası’nda buluştular. 
Rüstem pat diye sordu kıza:

-Benimle evlenir misin?
Kız bir an duraksadı. Şaşkınlığı böyle 

bir teklif almasından değil, Rüstem’in 
böyle birşeye cesaret etmesinden kay-
naklanıyordu. Mağrur bir ifadeyle “Sen 
benim dengim değilsin. Ben lise mezu-
nuyum. Sen eğitimsizsin” dedi. 

ÖĞRENCİLERE DERS VERDİ
Rüstem’i hiçbir yokluk bu kadar vur-

mamıştı. Kitabı yoktu, defteri yoktu, 
ayakkabısı yoktu, zeytini yoktu, parası 
yoktu...Hiçbir yoksunluk Türkçe’deki 
bu yokluk eki “–siz” kadar fakir his-
settirmedi. Kız arkadaşının “Eğitim”in 
sonuna yapıştırıverdiği bu yokluk eki 
hayatının dönüm noktası oldu. Kendini 

eğitime verdi. Ortaokulu dışarıdan bitir-
di. 23 yaşında Vefa Lisesi’ne başladı. 
Üniversiteyi kazandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi elektro-
nik bölümünü bitirdi. O sırada para 
kazanmak için özel ders de veriyor-
du. Bir gönül kırıklığı işte bu zamanlar 
O’nu gerçek sevdasıyla karşılaştırmış-
tı. Kendisinden ders alan öğrencilerin 
temel eğitimlerinin yetersiz olduğunu 

görmeye başlamış, lise ve ortaokul sevi-
yesindeki gençlere tam teşekküllü bir 
eğitim vermenin hayallerini kurmaya 
başlamıştı. Daha sonra yedek subay ola-
rak askere gitti. 

SUBAY MAAŞIYLA DERSHANE
Askerdeyken aldığı maaşları birik-

tirerek 3500 lira ile 1970 yılında Arı 
Dershaneleri’ni kurdu. Ardından 

İngiltere’de doktora yaptı. “Benim ger-
çek sevdam” dediği eğitimle bu kadar 
içiçe olduğu dönemde hayat arkadaşıy-
la tanıştı. Kendisi gibi bir eğitim aşığı 
olan Buket Eyüboğlu ile evlendi. Bugün 
7 farklı noktada toplam 12 okulu var. 
Bu yıl Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir 
Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Doğu 
Ataşehir Anaokulu olmak üzere 4 yeni 
okul daha açacak, 

Kırık bir aşk hikâyesinden delice eğitim sevdasına giden yol

Aşçı yamaklığı yapan Eyüboğlu, âşık olduğu kadın tarafından eğitimsiz olduğu için reddedilince 23 yaşında 
liseye başladı, doktora yaptı, dershane açtı. Şimdi 2 bin 500 öğrencili Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın sahibi

55 yıldır bitmeyen serüven

22
C e y d a  K a R a a S L a N
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Türkiye’nin yeşil hastaneleri olarak yapımı 
süren Okmeydanı, Göztepe ve Kartal’daki 
hastaneler tamamlandığında 3 bin özellikli 
yatak hizmet verecek. 2017’de ilk etabı 
açılacak yeni hastanelerde, 2019’dan sonra 
tam teşekküllü tedavi imkânı sunulacak

ürkiye’nin ilk yeşil 
hastaneleri olarak inşa 
edilen Okmeydanı, 
Göztepe ve Kartal 
Eğitim Araştırma has-

tanelerinin yapımı devam edi-
yor. İstanbul Valiliği İstanbul 
Proje Koordinasyon Birimi 
(İPKB),tarafından yürütülen 
proje kapsamında üç yeni hasta-
nenin tamamlanmasıyla birlikte 
3 bin yeni nitelikli yata-
ğa sahip hastaneye kavu-
şulacak. Okmeydanı’nda 
devam eden inşaat çalış-
maları kapsamında yeni 
binanın temel alanı kazıl-
dı. Depreme dayanıklı 
sismik izolatör temelleri 
konuldu. Deprem anında esnek-
liği artıran izolatörler binanın 
hareket etmesini sağlayarak, içe-
rideki hizmetin enaz seviyede 
etkilenmesini sağlıyor. 

İPKB Direktörü Gökhan 
Elgin, “Tüm hastanelerimiz-
de sismik izolatör konuluyor. 
Deprem anında bina 80 cm gidip 
gelebilecek, etrafa oynayabile-
cek şekilde bina zemininde hare-
ketlilik verebiliyor. Bu da dep-
rem etkisinden en az 10 da 1 
düzeyinde daha az etkilenme-
sini sağlıyor. Okmeydanı’ndaki 
yeni hastaneye 520 tane izola-
tör konuldu” dedi. 

Kartal Eğitim Araştırma 
Hastanesi 2017’de Göztepe 
Medeniyet Üniversitesi Eğitim 
Araştırma Hastanesi 2019’da, 

Okmeydanı Eğitim Araştırma 
Hastanesi ise 2017’de hizme-
te açılacak.

2017’DE AÇILACAK
1200 yataklı yeni hastanenin 

yapımı tüm hızıyla devam edi-
yor. 158 milyon 930 bin Euro 
bütçeyle gerçekleştirilen proje 
üç etaptan oluşuyor. 2017 yılın-
da açılacak ilk kısmın ardından 

2019 yılında tüm bölüm-
ler hizmete girmiş olacak. 
Yılda 1,5 milyon ayak-
ta, 50 bin yatan hasta-
ya hizmet verecek olan 
hastane, mimari kulla-
nım açısından gold serti-
fikası almaya aday olarak 

hazırlandı. Kendi enerjisinin bir 
kısmını üretebilen yeni hasta-
nelerde ısıtma ve soğutma sis-
temleri kendi bünyesinde sağ-
lanabilecek. Elektrik üretimini 
de sağlayabilecek proje, gerekti-
ği durumlarda şehir şebekesine 
elektrik bile satabilecek. Çatıya 
konulan bitkilerin toprağı yağ-
mur sularını tutarak sel baskını-
nı engelleyecek. Toprağın bün-
yesinde toplanan sular aşama 
aşama atıksu kanalına verile-
cek. Yeni hastanelerİ tüm sağlık 
çalışanlarının kullanım koşul-
ları göz önüne alınarak tasar-
landığına dikkat çeken Elgin, 
“ Tamamı kullanılabilir, tüm 
fonksiyonları karşılayabilecek 
hastaneler inşa ediyoruz” diye 
konuştu.

T

Yeşil hastaneler geliyor
Tüm binalar depreme dayanıklı olacak...

Mevcut Okmeydanı Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nin top-
lam kapalı alanı 55 bin metre-
kare iken yeni yapılacak hasta-
nenin toplam kapalı alanı 250 
bin metrekare olarak planlanı-
yor. Acil durumlarda ihtiyaca 

cevap verebilmek amacıyla mev-
cutta bin 300 metrekare olan 
acil servis alanı 10 bin metreka-
reye çıkarılacak. Toplam ameli-
yathane sayısı ise mevcut hasta-
nede 17 iken yeni hastanede 28 
olacak.

ZEYNEL 
YAMAN

250 bin metrekare kapalı alan
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ağlık Bakanlığı, 17 helikopter, 
3 uçak ambulans ile 7 yıldır 
hayat kurtarmaya devam edi-
yor. 40 bin fitte can kurtarmak 

için çalışan sağlık ekipleri, yüz nakli 
operasyonlarında da 675 gram doğan 
parmak bebeklerin yeniden haya-
ta tutunmasında da görev başında. 
Türkiye’de ilk başlayan uçak ambu-
lans operasyonlarında görev yapan 
2 bin saat havada can kurtarmak için 

operasyon yapan Dr. İlker Ünsal, şimdi 
Hava Operasyon Birim Sorumlusu ola-

rak operasyonları yönetiyor. Ünsal “Bir 
çok olaya hekim olarak tanıklık ettim. 40 
bin fitte bir hastanın hayatını kurtarmak 
çok zor. Ama onların yeniden hayata dön-
düğünü görmek için herşeye değer” diyor.

ORGAN BİLE TAŞIDILAR
Türkiye acil sağlık hizmetlerinde has-

taya en kısa sürede ulaşmak için saniye-
lerle yarışıyor. İşte bu noktada hava ambu-
lansları ve burada görevli sağlık ekipleri en 
kritik anda hayat kurtarmak için görev-
lerinin başında. 2008 yılından bu yana 
yani 7 yılda 25 bin 163 hasta hava ambu-
lansları ile en yakın hastaneye taşındı. 
Hava ambulansları organ nakillerinde de 

hayat kurtarmada en etkin rolü üstlendi. 
Türkiye’nin herhangi bir ilinde beyin ölümü 

gerçekleşen bir hastanın bağışlanan organları en 
kısa sürede nakil yapılacak hastaya ulaştırıldı. 

Doğu Anadolu’da kardan yolları kapanan köyde-
ki hastaya da Gazze’de bombadan yaralanan çocu-
ğa da hava ambulanslarıyla  ulaşıldı. Can kurtar-
mada saniyelerle yarışan ekipler, adeta kuş olup 
uçtu. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürü Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar, “Türkiye 
geçmişte eksikliği hissedilen acil sağlık hizmetle-
ri artık dünyada örnek gösterilen bir düzeye ulaş-
mıştır. Yakında gece uçabilen ambulans helikop-
terlerde iş başında olacak” dedi.

40 bin fitte yürütülen operasyonları için 2 bin 
saat havada kalan Operasyon Birim Sorumlusu Dr. 
İlker Ünsal,  acil vakalarda havada yaşanan hayat 
kurtarma operayonlarında kendisini en çok etki-
leyen olayları anlattı:

BEBEĞİN HAVADA KALBİ DURDU
“Erzincan Devlet Hastanesi’nde 26 haftalık 675 

gram premütüre bir bebek doğmuştu. Hastanede 
yeni doğan yoğun bakım ünitesi yoktu. Bebeğin en 
yakın Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 
nakledilmesi gerekiyordu. 40 bin fit yüksekliği 
675 gram bir bebek kaldıramazdı. Uçakta ölebi-
lirdi. Ancak doktorları, burada bırakırsanız bebe-
ği kaybederiz diyordu. Bebeğin naklini kabul ettik. 
Uçak ambulansımız havalandı. Bebeğin uçakta tam 
4 kez kalbi durdu ve çalıştırdık. 45 dakikalık uçu-
şun ardından Malatya’daydık. Ve minik bebeğimi-
zin hayatı kurduldu.”

“Adını bile az duyduğumuz bir ülkeydi Tirinidat 
Tobacco. Burada otel işletmeciliği yapan bir Türk 
vatandaşı beyin kanaması geçirmişti.Konsolosluk 
aracılığı ile hasta yakını bize ulaştı. 18 saat uçuştan 
sonra  Tirinidat Tobacco’ya varmıştık. Hastamızı 
aldık. 18 saatte’de Türkiye’ye Ankara’ya vardık. 
Hastamızın hayatı kurtulmuştu.“

Acil sağlık hizmetlerinde hava ambulanslarında saniyelerle yarışan kahraman ekip

40 bin fitte hayat operasyonu
Acil sağlık hizmetlerinde 40 bin fitte sağlık ekipleri hava ambulanslarıyla hayat 
kurtarıyor. Çok yakında gece görüşlü helikopterlerle en ücra köşeye bile hayat 
uçuşu yapabilecek olan hava ambulans ekipleri dünyada örnek gösteriliyor

“Türkiye’de 

Antalya Akdeniz 

Üniversitesi’nde 

yapılacak ilk yüz 

nakli operasyonu 

için havadaydık. 

Uşak’ta bir tren 

kazasında hayatı-

nı kaybeden vatan-

daşımızın bağışlanan yüzünü alıp, 

Antalya’ya götürecektik. Ankara’dan 

havalandık. Antalya’dan Prof. Dr.Ömer 

Özkan ve ekibini aldık. Uşak’tan nakil 

edilecek yüzü aldık. Dönüşte hava 

şartları çok kötüydü. Uçağın kanat-

larının donmaması için alköllü sıvı ile 

yıkanması gerekiyordu. Görevli bekle-

yecek zaman yoktu. Çünkü nakile 1.5-2 

saat içinde başlanması gerekiyordu. 

İş başa düştü. Biz doktorlar uçağın 

kanatlarını alkollü sıvı ile battaniyeler-

le yıkadık. Ve hemen nakil için uçtuk.

Operasyon çok başarılı oldu.

Başardık.”

İLK YÜZ NAKLİ 

İÇİN HAVADAYDIK

G Ü L  K İ R E K L O

S
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eyin cerrahisi ameliyatha-
nesinde; navigasyonO-arm, 
intraoperatif MR yöntemle-
rinin bir arada kullanılması; 

ameliyat öncesi, ameliyat anı ve ame-
liyat sonrası için gerekli tüm görüntü-
leme yöntemlerinin hızlı ve eksiksiz 
yapılmasına yardımcı oluyor. Ameliyat 
sırasında, navigasyon, ultrason, intra-
oparatif MR veya oarm CT yapılırken, 
hastanın steril ameliyathane ortamın-
dan çıkması gerekmiyor. Bu da hem 
zaman kaybını, hem de enfeksiyon 
riskini önlüyor. 

Yeni görüntüleme sistemleri; beyin 
tümörü ameliyatlarında hata ve komp-
likasyon riskini azaltıyor. Başarı ora-
nını yükseltiyor. Görüntüleme yön-
temlerinin birbirine entegre şekilde 
uygulanabildiği beyin ameliyatları; 
ameliyat gerektiren komplikasyonların 
oranını azaltırken aynı zamanda has-
tanın taburcu olma süresini hızlandı-
rırp gündelik hayata dönme hızını art-
tırıp iş gücü kaybnı azaltıyor. 

Medipol Üniversitesi Hastanesi 
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Nejat Akalan 
tüm bu sistemlerin tek bir ameliyat-
hanede toplandığını belirterek bunun 
avantajlarını anlattı: 

n Tüm bu sistemler tek bir ame-
liyathanede mi bulunuyor? Hepsini 
ayna anda kullanıyor musunuz?

Hızla ilerleyen teknolojik gelişmele-
rin ameliyathane içinde uygulananla-
rı navigasyon sistemleri, intraoperatif 
MR, ultrasonik aspiratör gibi tekno-
lojik araçların ortak özelliği, sağlıklı 

dokuya hasar vermeksizin, en kısa ve 
emniyetli yoldan beyin ya da omuri-
likteki lezyona ulaşmak, bu lezyonun 
tamamını beyin fonksiyonlarına kalı-
cı bir hasar vermeksizin çıkarmaktır. 

Navigasyon sistemleri, beyinde MR 
ile önceden tespit edilmiş sanal tek 
düzlemde izlenen kesitlerin, hasta üze-
rinde üç boyutlu olarak canlandırıla-
rak, radyolojik bilginin ameliyat orta-
mında hasta üzerinde projeksiyonunu 
sağlamak olup, GPRS cihazına benzer 
özellikle gösterir. Navigasyon saye-
sinde, ekranda tek düzlemde görülen 
MR veya CT görüntüsünün, üç boyut-
lu kafadaki izdüşümünün ameliyat 
anında görünmesi, cerrahi yaklaşımın 
lezyona en uygun yerden, arada kalan 
sağlıklı dokuya zarar vermeksizin ula-
şılabilmesini sağlar. Benzer şekilde 
O-Arm cihazı aynı bilgiyi omurga cer-
rahisinde, hasarlı bölgenin tesbiti ve 
cerrahi işlemin sağlıklı dokuya hasar 
vermeden yapılmasını sağlayan, yapı-
lan işlemin her aşamasında doğrulu-
ğunu teyide yarayan, tomografik bilgi 
işlenmesine dayalı gerçek zamanlı bir 
radyolojik yöntemdir.

Ameliyathanede kullanılan MR ciha-
zı ise, özellikle beyin tümörü ameliyat-
larında ameliyatın farklı aşamaların-
da yapılmakta olan işlemin radyolojik 
olarak kontroluna olanak sağlayan, 
patolojinin planlanan oranda çıkarıl-
dığından emin olunmasına yarayan, 
hasyanın ameliyathane ve ameliyat 
ortamından çıkmaksızın tetkikini sağ-
layan bir araçtır.

n Bu kadar teknolojik aletin bir 
arada bulunmasının doktorlara 
sağladığı avantajlar nelerdir? Bu 

teknolojiler cerrahın işini kolaylaş-
tırıyor mu? 

Tüm bu teknolojiler, cerrahi tedavi-
den, en az hasar ile maksimum verim 
alınmasını sağlayan cihazlar olmak-
la birlikte, hangi tip cerrahilerde ne 
sıklıkla kullanılmasının bilincinde 
olan, teknolojinin sağladığı verilerin 
doğru değerlendirilmesini sağlayacak 

bir öğrenme eğrisi gerektirir.  Tür tek-
nolojilerden nerede ve ne oranda fay-
dalanılacağı, her hasta ve her hastalık 
için ayrı ayrı değerlendirmeli ve uygu-
lanmalıdır. Özellikle beyin tümörleri-
nin tedavisinde ve tümörlü hastalara 
uzun süreli ve sağlıklı yaşam sağla-
mada en önemli etken cerrahi teda-
vidir. Cerrahi tedavi ne kadar erken 

ve ne kadar etkili yapılırsa, gerektiği 
hallerde radyoterapi ve ilaç tedavisi 
gibi idame edici tedavi yöntemleri-
nin de uzun ve sağlıklı ömür sağlama-
da etkisi o kadar yüksek olmaktadır. 
Sonuçta tüm bu teknolojik gelişmeler, 
hastada ek bir hasar oluşturmaksızın 
mümkün olan en etkili cerrahi teda-
viyi sağlamaktır.

Beyin cerrahının üçüncü gözü: Teknoloji
Görüntü rehberli ameliyathane sistemi Türkiye’de!

Başarılı bir beyin cerrahisi için bir ameliyathanede olması gereken tüm teknolojik sistemlerin aynı anda kullanılması riski azaltıyor ve hayat 
kurtarıyor. Dünyada ve Türkiye’de çok az merkezde bu dört-beş sistem aynı ameliyathane içinde bulunuyor ve hepsi bir arada kullanılıyor 

Beyin tümörlerini  
navigasyonla buluyorlar

n Beyin tümörleri cer-
rahisinde tümörün yerini 
belirlemek ve hata payını 
en aza indirgemek ama-
cıyla kullanılan nörona-
vigasyon sistemleri başa-
rı şansını artırıyor. 

n Gelişen bilgisa-
yar teknolojisinin üst 
düzey tasarımı olan 
“Nöronavigasyon siste-
mi” sayesinde beyin cer-
rahisinde sağlıklı doku-
ya zarar verme olasılığı 
en aza indiriliyor. 

n Bu sistemle tanı 
ve tedavide sağlanan en 
önemli başarı, ölüm ve 
sakat kalma riskinin mini-
mize edilmesidir.

n Nöronavigasyon ile 
varacağımız beyin nokta-
sına hedefi şaşmadan ula-
şabiliyoruz. 

n Nöro-ultrosonografi 
ile yine hedefe ulaşma 
dışında tümörü ne kadar 
çıkarabilmiş olduğumu-
zu kontrol edebiliyoruz. 

n Nöromonitorizasyon 
yapmakta olduğumuz ame-
liyata bağlı beyin dokusu 
içinde bir harabiyet geli-
şip, gelişmediğini göste-
riyor. Ameliyathanede 
kullandığımız MR ciha-
zı hassas beyin bölgeleri-
ni tanımamızı ve tümörü 
bütünüyle çıkarabilmemi-
zi sağlıyor. 

n Sistem, temel olarak her biri 
kendi başına normal beyin doku-
sunu zedelemeyecek enerjiye sahip 
201 adet küresel yerleşimli ve ayrı 
kaynaktan gelen ışınların bir nok-
tada (hastalıklı beyin dokusunda) 
birleşerek çok yüksek bir enerjiyi 
hastalıklı dokuya aktarması ve bu 
dokuyu ortadan kaldırması prensi-
bine dayanır. 

n Bu nedenle radyasyon tedavi-
sinden farklılık gösteren bu cerrahi 
yöntemde tedavi tek seansta tamam-
lanır. Genellikle açık beyin cerrahi-
sinin mümkün olmadığı ya da yük-
sek risk taşıdığı durumlarda tercih 
edilen bir yöntemdir.

n Gamma Knife, koordinatları 
belirlenmiş hastalıklı beyin doku-
sunun, gamma ışınları ile yok edil-
mesini sağlayan bir tedavi sistemidir. 

n Gamma knife ile hem iyi huylu 
beyin tümörleri, hem de kötü huylu 
beyin tümörleri tedavi edilebilmek-
tedir. 

n Ayrıca gamma knife, beyin tümö-
rü dışında, damarsal beyin hastalık-
ları ve fonksiyonel beyin hastalıkla-
rında kullanılmaktadır.

Koordinatları 
belirlenmiş cerrahi

Gamma Knife ile  
radyo cerrahi

O-arm görüntüleme sistemi
n Ameliyat sırasında tomog-

rafi çekmeye yarayan  sistemdir. 
Ameliyat sonrasında  tomografi çeke-
rek hastanın tekrar ameliyat  edil-
mesi gereken durumları (örneğin, 
omurga vidalama işlemlerinde vida-
nın  istenmeyen yere gitmesi, beyin 
ameliyatlarında  ameliyat bölgesinde 

kan birikmesi) ortadan kaldırılır.
n Küçük kesi, yüksek hassasi-

yet, O-arm görüntüleme sistemi, 
navigasyonla birleşerek ameliyatı 
yapan cerraha kusursuz ameliyat 
imkanı sunar. 

n Her aşamada cerraha kritik 
bilgi verir, hastalığın tekrarlanma 

riski sıfırlanmış olur.
n Hasta daha az radyasyon alır.
n O-arm görüntüleme sistemi, 

küçük kesiyle, hastaya hızlı iyileş-
me imkanı sağlar. 

n Bu sistem kompleks ameli-
yatların taşıdığı büyük riskleri en 
aza indirir.

Ameliyat anında 
tam zamanlı MR

n Ameliyat esnasında tümö-
rün tamamen temizlendiğini 
doğrulayan görüntüleme sis-
temidir. 

n Tümörü çıkarmaya başla-
dıktan sonra, belli bir aşama-
ya gelindiğinde yeniden MR 
çekilmesi gerekmektedir. Bu 
da ameliyat sırasında MR çekil-
mesini sağlayan intraoperatif 
MR ile gerçekleştirilmektedir. 

n  Böylece cerrahın hata payı 
sıfıra yaklaşır ve en az riskle 
tümörün tamamı çıkartılabilir.

B
D İ D E M  S E Y M E N  B A L C I
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Kontrole gelmeyen 
gebeye gitme dönemi

“Ankara Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi’nden 
mezun oldum. Aynı has-
tanedede çocuk sağlı-
ğı ve hastalıkları üzeri-
ne ihtisasımı yaptım. Ve 
geçen yıl Ağustos ayında 
doğduğum hastane olan 
Süleymaniye’ye hastane 
yöneticisi oldum. Artık 
sabahın erken saatlerin-
de muayene kuyruğuna 
girmek, aylar hatta yıllar 
sonraya film çekimi için 
randevu almak, ameliyat 
günü için aylarca bekle-
mek yok. Kontrolüne gel-
meyen gebeye gitmek, aşı-
sına getirilmeyen çocuğu 
evinde aşılamak var Şimdi 
yepyeni konforlu, son tek-
nolojik cihazlarla çalışan 
hastaneler geldi. Biz kadın 
doğum ve çocuk hastane-
siyiz. Bizim hizmet verdi-
ğimiz kişiler 
kadın-

larımız, çocuklarımız, tabi 
ki gebelerimiz, yeni doğan 
bebeklerimiz.15 yılda 
annelerimizin, gebeleri-
mizin, çocuklarımızın sağ-
lık hizmetlerine ulaşabil-
me olanaklarını arttırdık. 
Onları uzaktan da izleme-
ye aldık. Hekimlerimizi 
bunun için eğittik, gebe-
lerimize de eğitim verdik. 
Hastaların doktorların dok-
torluğundan önce sevgi-
sine, ilgisine ve şefkatine 
ihtiyacı olduğuna inandık. 
Hastaneye gelemeyecek 
yaşlı, kronik hastalarımı-
za evlerinde hizmet ver-
meyi başlattık. Ülkemizde 
çok görülen talasemi, kistik 
fibrozis gibi genetik hasta-
lıklar için riskli bireyler-
de, hastalık taşıyıcılarında 
araştırma yapıp hastalık-
sız çocuk sahibi olabilme 

imkânı sağlayan gene-
tik tanı merkezi 

kurduk.” 

Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma 
Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Erol Kısmet:

Son sistem teknolojik 
cihazlarla hizmetteyiz

“İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ni bitirdim. 
Cerrahpaşa’da Kulak 
burun boğaz ihtisasımı 
yaptım. 1990 yıllarıydı.O 
yıllarda teknoloji çok 
gerideydi. Sabah 04.00’te 
insanlar muayene olabil-
mek için sıraya girerdi. O 
yıllar kuyruklar meşhur-
du. Gün içerisinde foto-
kopi, katkı payı, kayıt, 
poliklinik, reçete onayı, 
numara kuyruğu olmak 
üzere 6 kuyruğa girerler-
di. İnsanlar hastaneye 
gelip, daha çok hasta olu-
yorlardı. Kargaşa vardı. 
Çünkü Bağ-Kur, devlet 
memuru ve SSK’lı ayrı 
ayrı hastanelerden hiz-
met alıyordu. SGK ile bir-
likte sosyal güvenlik ağı 

birleşince sağlıkta büyük 
bir atılım yapılmış oldu. 
Ben 10 yıldır hastane 
yöneticisiyim. Samatya 
adıyla SSK Hastanesi ola-
rak hizmet verirken yine 
bu hastanedeydim. O yıl-
larla bu yıllar arasında 
büyük fark var. Eskiden 
ultrason görüntüleme 
hizmetleri için 5-6 aya 
varan randevular verili-
yordu. Şimdi öyle mi hiç-
bir tetkikte randevu süre-
leri bir haftayı geçmiyor. 
Bazıları aynı gün içeri-
sinde yapılıyor. Son sis-
tem teknolojik cihazlarla 
çalışıyoruz. Kanser tara-
ma cihazımız var. Kanser, 
tanı ve teşhisinin en iyi 
şekilde yapıldığı bir has-
taneyiz.”

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Özgür Yiğit:

Kalp nakillerinde  
dünya ile yarışıyoruz

“İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa İngilizce Tıp 
Fakültesi’ni 1993 yılında 
bitirdim. Asistanlığımı 
İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kardiyoloji 
Enstitüsü’nde yap-
tım. İntörn doktor iken 
Cerrahpaşa’da sabahın 
04.00’de insanlar mua-
yene olabilmek için 
kuyruğa girmeye baş-
larlardı. Sağlık karnele-
ri vardı. Fotokopi kuy-
rukları, reçete kuyrukları 
vardı. Şimdi internetten 
182 randevu hattından 
randevular belirleniyor. 
Her poliklinik önünde 
dijital sistem var. Sırası 
gelen hasta muayne-
ye giriyor. E-reçete ile 

vatandaşın işi daha da 
kolaylaştı. Yurt dışından 
kalp kapakçığı ithal edili-
yor. 1980’li yıllarda eski 
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal, kalp ameliyatı ola-
bilmek için ABD’ye git-
mişti. Şimdi kalp nakil-
lerini biz yapıyoruz. 
Yurtdışında Amerika ve 
Avrupa’da hangi tekno-
loji var ise bizde de var. 
Hasta istediği doktoru 
seçme hakkına sahip. 
Artık hastanemizde 
kalp nakli bile yapıyo-
ruz. Hastane kuyrukları 
gariban vatandaşın çile-
siydi. Şimdi robotik cer-
rahi ile açık kalp ameli-
yatları yapıyoruz. Özel 
hastanelerle yarışıyoruz.”

İstanbul Çekmece Bölgesi Genel Sekreteri ve Mehmet Akif Ersoy 
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi E.A.H. Yöneticisi Prof. Dr. İhsan Bakır:

Hastane yöneticileri sağlıktaki büyük değişimi anlatıyor

HASTA KUYRUKLARI  
TARİH OLDU
Sağlıkta büyük dönüşüm atağı ile hasta muayene kuyrukları tarih 
oldu. Tedavide kamu hastaneleri özel hastanelerle yarışır hale geldi

ürkiye’de sağlıktaki dönüşüm dün-
yada bir çok ülkeye örnek oldu. 
Bir zamanlar sabah 04.00’te has-
taneye gelip kuyruğa giren ve 6 

ayrı kuyrukta muayene olabilmek için çile 
çeken hastalar şimdi özel hastanelerle yarışan 

kamu hastanelerinde randevusunu internet-
ten veya 182 randevu hattından alıp sırada 
hiç beklemeden doktoruna muayene olabi-
liyor.Bir zamanlar kalp ameliyatı olabilmek 
için ABD’ye giden hastalar şimdi kamu has-
tanelerinde robotik cerrahi operasyonlar ile 

ameliyat oluyor. Kalp naklinde bile dünya 
ile yarışan Türkiye’de kadın doğum has-
tanelerinde de hamilelere plates dersleri, 
evde bakım hizmetleri dahi veriliyor. Eğitim 
araştırma hastaneleri son sistem teknolo-
jik cihazlarla tanı konuyor. Sağlıkta büyük 

değişim olarak nitendirilen atağı hastane 
yöneticileri ‘15 yıl sağlıkta dönüşüm döne-
mi. Yeni Türkiye’nin sağlık dönüşümü’ ola-
rak adlandırıyor. İstanbul’da 3 büyük hasta-
nenin yöneticileri 15 yılda sağlıktaki büyük 
değişimi şöyle anlatıyor:

T
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niversite diplomasını İsmet 
Paşa’nın elinden aldı. İlk 
kez 1967’de Çocuk Cerrahisi 
eğitimi için ABD’ye gitti. 4 

yıl sonra ülkesine döndüğünde dün-
yaca ünlü cerrahlar ile çalışma fır-
satı buldu. 37 yaşında profesör ve 
Hacettepe Üniversitesi’nin senatörü 
oldu. Genel cerrah olarak tüm ameli-
yatları gerçekleştiriyordu ancak kara-
ciğere özel ilgisi nedeniyle bu alanda 
kendini geliştirmeye başladı. 

ABD’de doğuştan safra kesesi olma-
yan çocukların birer birer öldüğünü 
görünce,  Pittshburg’daki ihtisası sıra-
sında adını duyduğu karaciğer nakli-
nin bu konudaki tek tedavi olduğunu 
anladı ve dünyada ilk karaciğer transp-
lantasyonunu, 1981’de Colorado’da 
gerçekleştiren Dr. Thomas Starzl ismi-
ne de bu arayışları sayesinde ulaştı. 
41 yaşından sonra yepyeni bir kari-
yer için ABD’ye yerleşeceği ilk adımı 
da bu şekilde atmış oldu.

Wisconsin Üniversitesi’nde daha 
önce hiç nakil yapılmamıştı ve 9 ay 
boyunca da bir tek nakil ameliyatı ger-
çekleştiremedi. Öğrendiklerini unut-
mamak, elinin pratikliğini kaybet-
memek için laboratuvarda köpekler 
üzerinde ameliyatları yaptı. Köpeğin 
birinden karaciğeri çıkarıp, diğerine 
taktı. Daha sonra Wisconsin’de dünya-
ya gelen ilk siyam ikizlerini 30 kişilik 
bir ekiple son derece başarılı bir ope-
rasyonla birbirinden ayırarak sağlığını 
kavuşturdu. Bu Münci Kalayoğlu adı-
nın Amerika’da yavaş yavaş yayılma-
sını sağlayan önemli bir operasyondu. 

Ve sonrasında da birbiri ardına gelen 
nakiller yaptı. 

75 yaşında hala daha aktif olarak 
çalışan ve emekli olmayı düşünme-
yen karaciğer nakli cerrahı Prof. Dr. 
Münci Kalayoğlu ile bir araya geldik... 

n  Çocukluk hayaliniz neydi? 
Cerrahlık çocukluk hayalim değil-

di. Babam Hakkari ve Tunceli ağır ceza 
hakimiydi. Babamdan ayrı kaldığım 
günlerde ona duyduğum özlem ile uçak 
yapmaya başladım. Kunduracıdan mık-
natıs, bateri, pil alarak kendime göre 
bir elektrik motoru yaptım. Pervaneyi 
döndürebiliyordum. Maket uçağıma 
binip babamı göreceğimi düşünüyor-
dum. Annemin yönlendirmesi ile uça-
ğımı denedim ama uçmadı ve uçak 
hayalim de o anda bitti. Küçük tahta-
lardan legolarla kendime göre küçük 
evler yapmaya başladım. Mimar olmak 
istiyordum. O yaşıma kadar hiçbir 
zaman doktor olmayı düşünmedim. 
Zaten ben çok zayıf bir çocuk oldu-
ğum için annem de hiçbir zaman dok-
tor olmamı istemedi. Babamla birlik-
te yürürken elimden sıkıca tutardı 
rüzgar beni uçurmasın diye. Liseyi 
Ankara Atatürk Lisesi’ne bitirdikten 
sonra İstanbul’a gittim. Sınavlara gir-
dim. Liseyi en üst sıralarda bitirmiştim 

ve matematiğim de çok iyiydi. Ancak 
sınavda 625’in karekökünü 25 yerine 
15 yazmışım. Bu bana tam 100 puan 
kaybettirdi. 84 puan aldım yani soru-
yu doğru yazsaydım 184 puan alarak 
en iyi inşaat mühendisliği fakültesine 
girecektim. Bir sürü gösterişli binada 
imzam olacaktı ama olmadı. 

Babam Tıp Fakültesine girmemi 
rica etti. Babamın yönlendirmesi ile 
girdiğim sınavda 3 bin kişi arasında 
51’inci olarak Ankara Tıp Fakültesi’ni 
kazandım. Hocalarım, ‘İlerlemek isti-
yorsan bir organ seç’ dediler. Ben de 
karaciğer hastalıklarını seçtim. 

n Neden karaciğer?
Çocuk karaciğer ameliyatları çok 

zordu. Amerika’da birçok doğuştan 
safra kesesi olmayan çocuklar ve ame-
liyatları gördüm. Çocuklar ölüyordu. 
Türkiye’ye döndüm ve buradakilerin 
de ölümüne tanıklık ettim. Bundan 
çok etkilenmiştim. O zaman yani 45 
sene önce kimsenin ilgilendiği bir 
alan değildi. Ben kimsenin yapmadı-
ğı bir şeyi yapmak ve zor olanı başar-
mak istiyordum.  

KARACİĞER EN ZORUYDU 
n Diğer organlar daha mı kolay 

geldi size?
Kolay dediğim fıtık, apandisit, mide, 

böbrek ameliyatlarıydı. Bunlar kara-
ciğer ameliyatlarına göre daha kolay-
dır. Karaciğer hem atardamardan hem 
de toplardamardan alıyor. Safra yol-
ları var ve onikiparmak bağırsağına 
çok yakın. Aynı zamanda akciğere ve 
kalbe de. Bu nedenle bu tür ameliyat-
lar oldukça zor. Ancak nasıl yapılaca-
ğını bilmek çok önemlidir. Özellikle 
de bunu bilen kişilerden öğrenmek 

çok önemlidir. 
n Siz de öyle mi yaptınız? 
Karaciğer naklini öğrenmek ve Dr. 

Thomas Starzl ile tanışmak için 1981’de 
ikinci kez ABD’ye gittim. Çünkü o 
dönemde dünyada karaciğer naklini 
yapabilen bir başka kişi yoktu. Profesör 
unvanımı bir kenara bıraktım ve yeni 
mezun olmuş bir doktor gibi çalışma-
ya başladım onunla birlikte. 

n  Aileniz de sizinle mi geldi? 
Ailem de geldi.  Her şeyi satıp 7 

bin dolarla gittik. İki yıl yaklaşık 178 
ameliyatı Dr. Starzl ile birlikte yap-
tım. Karaciğerleri almak için birlik-
te gidiyor, beyin ölümü gerçekleş-
miş olan kişiden aldığımız organları 
getirip naklediyorduk. Onunla gir-
diğim ameliyatlarda bu işi nasıl yap-
tığını izliyor ve her ameliyatta yeni 
bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum. 
Ameliyatı ve ameliyat sonrası hasta 
takibini ondan öğrendim. 

n  Peki sonra ne oldu? 
Hacettepe’ye daha önce asis-

tanım olan bir Amerikalı gelmişti. 
Konuşurken Türkiye’ye döneceği-
mi söyledim. Bana ‘Wisconsin’a gel’ 
dedi. O zaman Wisconsin nerede, 
bilmiyordum. O dönem Wisconsin 
Üniverstesi’nin başında olan hoca böb-
rek üzerine uzmanlaşmıştı. Asistanım 
telefon numarasını verdi ve ben onun-
la konuştuktan sonra Wisconsin’a git-
tim. Bana, ‘Karaciğer nakli yapabilir 
misin?’ dedi. Ben de ‘Gözüm kapalı 
yapabilirim’ dedim. Daha öncesinde 
hocamı aramış ve benim ne kadar iyi 
bir cerrah olduğum konusunda refe-
rans almış. ‘Sen bir tane karaciğer 
nakli yap, burada çalışman ve kalı-
şın ile ilgili gerisini ben hallederim. 

Üniversite sınavındaki tek bir soru yüzünden inşaat mühendisi olacakken doktor oldu. Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, 
gösterişli binalara imzasını atamadı ama kurtardığı hayatlar ile pek çok kişiyi hayallerine kavuşturdu

9 ay boyunca laboratuvarda köpeklere nakil yaptım!
Aileni de buraya getir’ dedi. Böylece 
orada çalışmaya başladım. Ancak kara-
ciğer nakli bilinmiyordu ve daha önce 
bu merkezde hiç yapılmamıştı. Ben de 
9 ay nakil yapacak hasta bulamadım.   
Tam 9 ay boyunca laboratuvarda köpek-
lere karaciğer nakli yaptım.  

n Merkezdeki ilk önemli ameliya-
tınız hangisiydi? 

Yapışık ikizler doğmuş ve ameliyat-
la ayrılması gerekiyor. Çocuklar karın-
larından yapışık, bağırsakları tek, kalın-
bağırsağı tek, ince bağırsağı tek… Öyle 
çok karmakarışık bir şeydi. Ama ben 
çocuk cerrahıyım. ‘Bunları ayırabilir 
misin?’ dediler. ‘Ayırırım’ dedim. Bir 
hafta ameliyat hazırlığını yaptım. Bir 
Pazar günü ameliyat ettik. Ancak ame-
liyat öncesi eşim gazete ve televizyon-
lara haber verdi. ‘Böyle böyle bir dok-
tor var, yapışık ikizleri ayıracak, sizin 
haberiniz var mı?’ diye. 

EŞİM TV’LERE HABER VERDİ 
n  Hiç korkmadınız mı?
Neden korkayım ki? Ben iyi bir cerra-

hım ve eğer risk almazsam başarılı ola-
mam. İlk önce o riski aldım. Anestezi 
uzmanları ameliyata girmeyi reddet-
ti. Ben de bir başka hastaneden anes-
tezi uzmanı buldum ve ameliyata da 
onlarla girdim. Bu arada ameliyat tele-
vizyonlardan canlı olarak yayınlandı. 
Çocuklar 9 günde taburcu oldu. Bütün 
televizyoncular peşimde, hiçbirini kır-
madım. ‘Evet çok riskli ve zor bir ame-
liyatı başarmıştık. Ama ben önce kara-
ciğer cerrahıyım ve bu tür vakalar çok 
ender olarak görülse de binlerce insanın 
karaciğer nakline ihtiyacı var’ dedim. 
Benim için de önemli olan buydu. Nakil, 

nakil, nakil… Bu dönemde nakil has-
tası olmadığım için elimin pratikliğini 
kaybetmemek ve bildiklerimi unutma-
mak için laboratuvarda köpeklere kara-
ciğer nakli yapmaya başladım.  Köpeğin 
birinden karaciğeri çıkartıp, diğerine 
takıyorum.

n  İlk karaciğer naklini kime yap-
tığınızı hatırlıyor musunuz?

9 ayın sonunda, askeri hastanede 30 
yaşında bir karaciğer hastası olduğu, 
ameliyattan sonra kanamasının devam 
ettiği haberi geldi. Vietnam’da bir mayı-
na basmış, iki ayağı bir kolu yok. Sonra 
protez takılmış üç-dört tane ameliyat 
geçirmiş. Ardından da siroz olmuş. Bunu 
yapıp yapamayacağımı sordular. Tabi 
ki yapacağımı söyledim. Ama bu deli-
likti. Gencin ailesinden izin aldım ve 
yüz binde bir şansı olan bir ameliyatı 
yapmaya karar verdim. Kanada’dan bir 
organ çıktığı haberi geldi ve Kanada’ya 
giderek organı aldım. 6 saatlik bir ame-
liyat ile karaciğer naklini yaptık. Hasta 
ertesi gün uyandı ve ben de CNN’i çağır-
dım. Röportaj yaptılar. Ardından da 
sürekli nakil yapmaya başladım.  

n  O zamanlar Amerika’da olan 
imkânlar Türkiye’de olsaydı yine de 
bırakıp gider miydiniz? 

Şimdi bazı şeyler var ki, biz burada 
onları Amerika’dan çok daha iyi yapıyo-
ruz. Çünkü Amerika’daki insanlar biz-
den farklı değil. Ancak özellikle araş-
tırma ve yenilik konusunda bizden çok 
ilerideler. Araştırmaya çok ciddi yatırım 
yapıyorlar. Sanırım dünyada tıpta en 
çok araştırma için kaynağı ABD ayırı-
yor. Şimdi yeniden ABD’ye gitsem yine 
öğrenecek çok şey olduğunu biliyorum. 
Onun için Haziran’da tekrar gidiyorum. 

Bıraktığınız an düşersiniz. Daha iyisi 
varsa ona mutlaka ulaşmalısınız. 

n  Keşke bu ameliyatları Türkiye’de 
yapsaydım dediğiniz oldu mu? Neden 
Türkiye’ye kesin dönüş yaptınız?

Amerika’da 26 sene kaldım. Çok iyi 
cerrahlar yetiştirdim. Çocuklarım okulu 
bitirdi. Benim arzularımdan isteklerim-
den biri de onlara en iyi eğitimi vere-
bilmekti. Onlarla gurur duyuyorum. Şu 
anda arkama dönüp baktığımda ailem 
ve kendim için en iyi olan şeyleri yapıp 
ülkeme döndüğüm için çok mutlu olu-
yorum. Türkiye’de de yıllardır hastaları-
mız için en iyisini yapmaya çalışıyorum 
ve onların sağlıklarına kavuştuklarını 
görmek bana huzur veriyor. 

EKİBİM BENİM HER ŞEYİMDİR
n Unutamadığınız bir anınız var mı?
Genç bir adam 30-35 yaşlarında su 

kayağı yaparken bir başka tekne ona çarp-
mış. Karaciğeri parçalanmış. Hasta siroz 
ve karaciğer nakli olması gerekiyor. 8-10 
saat ameliyatta karaciğere ulaşmak için 
uğraştım ve sonuçta çıkıp aileye yapa-
cak bir şey olmadığını söyledim. Aile 
ağlamaya başladı. Tekrar ameliyathane-
ye girdim ve karaciğeri buldum. Hastaya 
700 ünite kan verdik. Karaciğer çalışır 
çalışmaz kan pıhtılaşmaya başladı. Hasta 
idrar yaptı ve 8 gün sonra taburcu oldu. 
Bu, benim meslek hayatımda unutama-
dığın anılarımdan biridir.    

n Ameliyathaneye girdiğinizde neler 
hissediyorsunuz? 

Ameliyathane benim kutsalımdır. 
Ekibim ve onların dostluğu benim için 
her şeydir. Tek başınıza savaşı kazana-
mazsınız. Yanınızda mutlaka arkadaş-
larınızın olması çok önemlidir.  

n Dünyanın en yaratıcı 20 cerra-
hından biri olmak nasıl bir duygu?

Benim ilk önce bu konudan habe-
rim yoktu. Genelde bir ödül almak için 
müracaat edersiniz. Ben böyle bir baş-
vuruda bulunmadım. Amerikan düşün-
ce merkezi böyle bir kategori belirlemiş 
ve beni de bu ödüle layık görmüş. Bu 
şekilde adlandırılmaktan onur duydum.

n 24 saatiniz nasıl geçiyor?
Sabah 6.30-7.00 gibi kalkıyorum. 

Çayımı içiyorum ve o sırada gazeteleri 
tarıyorum. Sonra hastaneye geliyorum 
ve işlerim ne zaman biterse eve dönü-
yorum. Sinemaya ya da operaya gitmeyi 
seviyoruz. Ama genelde eşimle beraber 
evdeyiz ve çok film izleriz. Fırsat bul-
dukça mutlaka kitap okuyorum. 

n Spor yapıyor musunuz?
Pazar günleri eşimle beraber 3-4 saat 

yürüyoruz. İstanbul’u görerek öğren-
mek istiyoruz.  Belediyenin sunduğu 
olanaklardan yararlanıyorum. ‘65 yaş 
üstü ücretsiz seyahat kartı’mız var  ve 
evim metroya çok yakın. Taksim, Haliç 
nereye istersem metro ile gidiyorum. 

n Nasıl besleniyorsunuz?
Her sabah banyodan sonra muhak-

kak tartılırım. Kilo almamaya çalışıyo-
rum. 3-4 günde bir kan şekerime bakı-
yorum. 100’ün altında olmamasına özen 
gösteriyorum. Bypass ameliyatı oldu-
ğum için şeker ve kolesterolüme dik-
kat ediyorum.  

n Enginarın karaciğeri koruduğu 
doğru mu?

Enginarın size faydası olabilmesi 
için günde 3-4 kilo yemeniz gerekir. 
Enginardan önce yürüyüş gibi günlük 
egzersizler yapmanız ve şekerden müm-
kün olduğunca uzak durmanız önemli. 

Wisconsin Üniversitesi Organ Nakli Servisi, 1985.

Prof. Dr. 

Kalayoğlu 

elinde tuttu-

ğu karaciğer  

ile 1982 

yılında Life 

dergisine 

kapak oldu.
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Prof. Dr. 
Kalayoğlu, 1990 yılında 
Madison  

dergisinin kapağında... 

Prof. Dr. Kalayoğlu 
(sağdaki) ekip arkadaşı 
ve hocası ile... 
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Tür sayısı ve alan olarak Avrupa’nın 2’nci büyüğü 
olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni, bu yıl 3 
milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Hayvanat Bahçesi, 1 milyon met-
rekare alanda, 300 farklı türde 7 
binden fazla hayvana ev sahipli-
ği yapıyor. Büyük ilgi gören Gazi-

antep Hayvanat Bahçesi, yüzölçümü ve tür 
sayısı bakımından Türkiye’de 1’inci, Avru-
pa’da 2’nci, dünyada ise 4’üncü sırada yer 
alıyor. Kurulduğu ilk yıllarda 650 bin civa-
rında ziyaretçi sayısına ulaşan hayvanat bah-
çesinde, son yıllarda ziyaretçi sayısı mil-
yonlarla ifade edilir hale geldi. Geçen yıl 2 
milyon 750 bin kişi ağırlanırken, 2015 bek-
lentisi 3 milyon. Hayvanat bahçesini Gazian-
tep ve çevre illerinin yanı sıra Ortadoğu ülke-
leri, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve 
Rusya’dan gelen turistler de ziyaret ediyor.

TÜRKİYE’NİN İLK SAFARİ PARKI
 23 NİSAN’DA AÇILIYOR

Türkiye’de ilk defa Gaziantep Hayva-
nat Bahçesi içinde yapılan “Safari Park”ın 23 
Nisan’da açılışı görkemli bir törenle gerçekleş-
tirilecek. Safari Park’a gelen ziyaretçiler özel 
araçlarla hayvanlarla safari heyecanı yaşaya-
cak. 150 dönümlük arazi üzerine inşa edilen 
parkın içerisinde kızıl geyik, alageyik, ceylan, 
karaca, dağ keçisi, tibet öküzü, manda, deve, 
kanguru, lamalar, deve kuşu, zebra gibi bir 
arada yaşayabilecek 25 farklı türden 257 hay-
van bulunacak. Safari Park için, 40 kişi kapa-
siteli gezi otobüsü de hazırlandı. Safari Par-
kı’nın, hayvan sayısında da ciddi oranda artış 
sağlaması bekleniyor.  

Gaziantep’in eski adliye binasını restore ede-rek  “Gaziantep Kent Arşivi” kuracak olan 
belediye, “Uluslararası Kültür ve Kongre Mer-kezi” de kuruyor. TURSAB ile protokol imza-
layan Başkan Fatma Şahin’in girişimleriyle 
kente “Anadolu Arkeoloji Enstitüsü” kurulma-sı için de Avrupa Birliği’nden 10 milyon avro-
luk hibe fon kullanılması kararı alındı. Bu 
arada Bbüyükşehir, zengin yemek kültürüne sahip olan Gaziantep mutfağının UNESCO’nun “Somut Olmayan Kültürel Miras” programına da girmesi için başvuruda bulunuldu. 

ARŞİV ESKİ ADLİYE’DE

ANTİK KENTLERE 
‘BÜYÜK’ DESTEK 

Hayvanat Bahçesi’ni 
milyonlar geziyor

Tür sayısı ve alan olarak Avrupa’nın 2’nci büyüğü 
olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni, bu yıl 3 
milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

milyonlar geziyormilyonlar geziyormilyonlar geziyor

 Fatma Şahin

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öte yandan turizmin diğer alanlarında da çalışmalarını sür-dürüyor. Kent genelindeki antik kent ve höyük-lerde yürütülen arkeolojik çalışmalara destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Alman-ya’nın Münster Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Engelbert Winder başkanlığında kazılan ve böl-gedeki en eski yerleşim yeri olan Dülük Antik Kenti’nde çevre düzenleme projesini yürütüyor. Büyükşehir, Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atöl-yesi’nin de 2012 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası aday listesine girmesini sağladı. Ayrıca, Karkamış Antik Kenti’ndeki kazıların tamamlan-ması ve verilerin sağlıklı olarak yorumlanabil-mesi için “kazı evi” yaptırıldı.

ürkiye’nin son 30 yılda 
yakaladığı hızlı büyüme 
yükseköğretim istatistik-
lerinde de kendini gös-

terdi. 1985’te üniversitede öğrenim 
gören öğrenci sayısı sadece 500 
bindi. Bu sayı 30 yılda 10 kat arta-
rak 5.5 milyona ulaştı. 30 yıl önce 
29 olan üniversite sayısı bugün 181 
oldu. Türkiye’de 1985’ta yalnızca 
bir tane vakıf üniversitesi vardı. 
2015’te bu rakam 73’e erişti. Aynı 
şekilde üniversiteler de daha kali-
teli bilim yuvaları oldu. Özellikle 
sanayi ve akademik işbirliği üni-
versiteler için bir dönüm nokta-
sı oldu. Yükseköğretimin son 30 
yılını İstanbul Aydın Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanı Dr. 
Mustafa Aydın SABAH Vizyon’a 
şöyle değerlendirdi.

DİJİTAL ÇAĞ DÖNEMİ
Gençlerimizi, analitik düşünme, 

araştırma , etkili iletişim kurma gibi 
nitelikli bir birey, bir dünya insanı 
olmaya, yaşama hazırlayan üniver-
sitelerimiz, henüz dünya ölçeğinde 
istenilen yerde olmamakla birlik-
te, geçmişe baktığımızda, “ner-
den nereye” demekten de kendimi 

alamıyorum. 1980’lerin akademik 
yaşamında olmazsa olmaz Facit 
hesap makinelerinden, elektro-
nik daktilolardan, vantilatörler-
den, fotokopi ve teksir kokan kişi-
sel arşivlerden, cam panolara asılı 
el yazılı sınav sonuç çizelgele-
rinden , Mailing’lere, Whats App 
‘lara, Facebook, Twitter, Google’a, 
lazer yazıcılara, Mac’lere, Ipad’lere 
ulaştık. Bilgiye, veriye ulaşmak 
için verilen inanılmaz çabalardan; 
emek yoğun bir yapıdan, sermaye 
yoğun bir yapıya geçtik. Bilginin 
bilgiyi, teknolojinin teknolojiyi 
ürettiği sibernetik, robotik, diji-
tal bir üniversite çağındayız artık.

SANAYİ İLE İŞBİRLİĞİ 
1980’den sonra YÖK’ün kurul-

ması, ilk vakıf üniversitesinin açıl-
ması ile birlikte , yüksek öğretim-
deki gelişme trendi başlamış oldu. 
O dönemde var olan az sayıda 
devlet üniversitesi belli imkan ve 
olanaklara sahipti. Önemli kırıl-
ma noktaları arasında ilk aklıma 
gelen, görece içine kapanık üni-
versite ile üniversiteden ürken 
sanayinin birbirleri ile ilk tema-
sa geçiş sürecidir diyebilirim. Bir 
araya gelme konusunda gönül-
lü olmayan bu iki kesim, 1-2 yıl 
içinde ortak projeler üretmeye 

başlayıverdiler. Bunu üniversi-
telerde kurulan teknoparklar ve 
bu çerçevede yapılan tez çalışma-
ları izleyiverdi. Gelinen noktada, 
artık uluslararası sıralamalarda 
üniversitelerimiz de yer almaya 
başladı. Bir diğer kırılma nokta-
sının ise üniversitelerimizin akre-
ditasyon süreçleri ile tanışması-
dır diyebilirim. İster yurt dışı ister 
yurt içi akreditasyon olsun içine 
kapanık yapının dışarıya doğru 
açılması konusunda atılan ikin-
ci büyük adımı oluşturdu.

Türkiye üniversiteli oldu
Yükseköğretimli sayısı 10 kat arttı

1985’te 500 bin olan üniversiteli sayısı bugün 
5.5 milyona ulaştı. Yükseköğretimde uluslararası 
standartlara erişildi. 30 yıl önce yalnızca 29 olan 
üniversite sayısı ise 6 kat artarak 181 oldu
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oğu ve Güneydoğu Anadolu’da 
sağlıktaki yeni dönüşümlerle 
katır sırtında kar altında taşınan 
hasta görüntüleri tarih oldu. Başta 

Hakkari ve Yüksekova olmak üzere pek çok 
ilde hastaneler beş yıldızlı otel kalitesinde. 
Yolları karla kapanan köylerde doğum san-
cıları içinde kilometrelerce uzaktaki sağ-
lık kuruluşlarına yetiştirilmeye çalışılan 
anne adaylarının yaşadığı kabus ise Sağlık 
Bakanlığı’nın misafir anne projesiyle son 
buldu. 

Erzurum’da 19 yıl 
önceydi. Kar yollları kapat-
mış, hiçbir yere ulaşım sağ-
lanamıyordu. Hele bir de 
hastan varsa derdin büyük-
tü. Henüz 23 yaşınday-
dı Emine Öz. İlk çocuğu-
na hamileydi. Hastaneye 

yetişmesi gerekiyordu. Yaşadıkları köyde ne 
ebe ne doktor vardı. En yakın sağlık ocağı 30 
km uzaktaydı. Komşular silah kuşandı, yan-
larına da köpeklerini aldılar. Baba adayı ve 
yakınları tahtalardan yapılmış derme çatma 
sedyeyi, sırt ambulans yaparak yola koyul-
du. SABAH 15 Ocak 1996’da ‘Doğu’daki sağ-
lık dramını’ böyle duyuruyordu okuyucu-
larına. O yıllarda kimi katır sırtında, kimi 
tahta sedyeler üzerinde kilometrelerce taşı-
narak ulaşırdı hastaneye. Kimi ise o kadar 
“şanslı” olmazdı. Anne ya da bebek veya 
her ikisi birden hayatını kaybeder, geride 
gözü yaşlı aileler bırakırdı.

MİSAFİR ANNE PROJESİ
Yıllar geçti. Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu’da bir çok alanda yapılan kalkın-
ma projelerine sağlık alanındaki yatırımlar 
da eklendi. Bir zamanlar katır sırtında ya da 
kızaklarla hastaneye götürülmeye çalışılan 
hamile kadınlar Sağlık Bakanlığı’nın ‘misa-
fir anne’ projesiyle ilk aydan itibaren sıkı 
takibe alındı. Doğuma yakın bir zamanda 
evlerinden şehirde bulunan hastaneye yakın 
konukevlerinde misafir edilmek için alınan 
anneler için kabus sona erdi. Karayolları ve 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile koordine-
li bir şekilde çalışan ekipleri, olumsuz hava 
şartları nedeniyle yolları kapanan köyleri 
belirliyor. Bu köylerle her an irtibat halin-
de olan ekipler, risk haritasını çıkarıyor. Bu 
köylerde yaşayan anne adaylarına, doğuma 
bir ay kala misafirlik daveti gönderiliyor.

2010’da başlatılan proje ile sadece bir 
yıl içinde bakanlık, 15 bin 585 anne adayı-
na ulaştı.Bu kadınlar, doğuma bir ay kala 
köylerinden alındı. Şehir merkezindeki beş 
yıldızlı bir otele, öğretmenevine veya yatılı 
ilköğretim okullarında hazırlanan ‘misafir 
anne’ odasına yerleştirildi. Doğum zama-
nı gelince de, hastaneye götürüldüler ve 
hiçbir tehlike, sıkıntı yaşamadan bebekle-
rini kucaklarına aldılar. Ardından mutlu 
ve sağlıklı bir şekilde köylerine döndüler. 
Hakkari’deki Anne Oteli’de bu kapsamda 
annelere hizmet veriyor.

SON SİSTEM DİYALİZ ÜNİTESİ
Öte yandan diğer Doğu illerinde olduğu 

gibi en çok terörle anılan illerden biri olan 
Hakkari, Yüksekova ve Çukurca’da ise beş 
yıldızlı otel konforunda hastaneler kurul-
du. Şemdinli’de de yeni hastane bu sene 
içerisinde hizmete açılacak. Aynı zamanda 
Hakkari Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi ve Ağız Diş Merkezi yapımına bu 
sene içinde başlanacak. 2008’de hizmete 
açılan Hakkari Devlet Hastanesi’nde polik-
linikler için sıra bekleyen hastalar koridor-
larda LCD ekrandan televizyon seyrediyor. 
Dijital sistemden doktor randevularını takip 
ediyor hale geldi. Türkçe bilmeyen hasta-
lara da Kürtçe bilen asistanlar yardım edi-
yor. Diyaliz ünitesinde ise İstanbul’daki 
özel hastanelerde rastlanabilecek bir kon-
for var. Hastalar, yatağının ucunda monte 
edilmiş LCD ekrandan istediği kanalı izli-
yor. Diyaliz üniteleri için hastalar köylerin-
den özel araçlarla alınıp, hastaneye taşını-
yor. Hakkari İl Sağlık Müdürü Harun Aşan 
“Sağlıkta Batı illerinde ne varsa Doğu’da 
da o hizmet var. Doktorsuz , ebesiz, hem-
şiresiz köyümüz yok. Son sistem teknolo-
jik cihazlarla hizmet veriyoruz. Yenilenmiş 
hastanelerimiz beş yıldızlı otel konforun-
da” dedi.

D

GÜL KİREKLO

Doğu’da dev sağlık açılımı 

Sağlık Bakanlığı’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki sağlık hamlesiyle katır sırtında 
taşınan hasta görüntüleri tarih oldu.  Doktorsuz, ebesiz ve hemşiresiz köy kalmadı
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KAHRAMANMARAŞ merkez Oniki-
şubat Belediyesi kuruluşunun ilk yılın-
da ortaya koyduğu hizmetleriyle vatan-
daşların beğenisini kazanırken Başkan 
Hanefi Mahçiçek, görevdeki ilk yılını 
değerlendirdi. Yola,  “Model ve modern 
ilçe olacağız” sloganıyla çıktıklarını 
anımsatan Mahçiçek,  “Birinci yılımız 
halkımızın bugün ve yarınları düşünüle-
rek yapılmış projeler ve yatırımlarla geri-
de kaldı. Aldığımız 
dönüşümler doğru 
yolda ve hedefle-
nen noktaya iler-
lediğimizi gösteri-
yor’’ dedi.

ÖNCE TESPİT, 
SONRA HİZMET

Onikişubat 
Belediyesi’nin 
sınırları içinde 
yaşayan vatandaş-
ların önce neye 
ihtiyaç duyduklarını hizmet harita-
sı çıkartarak belirlediklerini söyleyen 
Başkan Mahçiçek “Şimdi de bu doğ-
rultuda projelerimizi bir bir hayata 
geçiriyoruz. İlaca göre hasta değil, has-
taya göre çare olma emsali gibi. Başta 
belde ve köyden mahalleye dönüşen 
yerleşim yerleri olmak üzere ilçemizin 
hemen her noktasındaki kışın çamurdan 
yazın tozdan geçit vermeyen yollarımızı 
kilit parke ve bordürlerle döşedik” diye 

konuştu.

SOSYAL TESİS ATAĞI
Bu yıl  sosyal tesis ve yeşil alan-

lar konusunda önemli atılımlar atacak-
larını dile getiren Mahçiçek, “Özellik-
le kırsal kesiminde yaşayan insanlarımız 
için sosyal yaşam alanları oluşturacağız. 
Örneğin 70 yerleşim yerimizin yarısın-
da sosyal tesis, yarısında ise yeşil alanlar 

ve parklar yapaca-
ğız. ilçemizin kırsal 
kesimiyle modern 
yerleşim yerle-
ri arasındaki farkı 
kapatmamız gereki-
yor. Öncelik vere-
ceğimiz konulardan 
birisi de bu olacak” 
şeklinde konuştu. 

Henüz bir yılı geride bırakmalarına rağ-

men kendilerine duyulan güven ve desteğin 

mutluluk verici olduğunu kaydeden Başkan 

Mahçiçek, “Daha bir yaşında olan bir bele-

diyeyiz ama her geçen gün daha da güçle-

nerek hizmet üretmeye devam ediyoruz. 

Bunda hiç kuşkusuz vatandaşımızın biz-

lere verdiği destek ve moral çok önemli. 

İnsanlar Onikişubat Belediyesi’nin çaba-

sını, çalışma azmini görüyor ve desteğini 

esirgemiyor” ifadelerini kullandı. 

Mahçiçek:  
Dolu dolu bir 
yıl geçirdik

Henüz bir yılı geride bırakmalarına rağ-

men kendilerine duyulan güven ve desteğin MOTİVASYONUMUZ YÜKSEK

Herkese
eşit hizmet

KAHRAMANMARAŞ Dulkadiroğ-
lu Belediye Başkanı Necati Okay, seçim 
çalışmalarında vatandaşa verdikleri sözü 
doğa şartları ve imkanlar ölçüsünde yeri-
ne getirdiklerini söyledi. Dulkadiroğ-
lu’nda gece ve gündüz nüfusu arasında, 
sanayi kuruluşları nedeniyle yaklaşık 
100 bin fark olduğunu belirten  “Yapa-
mayacağımız işi söz vermemiştik. Yol 
su, çöp, park gibi  alanlardaki sorunla-
rı tek tek çözüp köyden mahalleye dönü-
şen yerlerde, sadece tabelaları değil o 
bölgenin ve yaşanların kaderlerini de 
değiştirecek hizmetler yapıyoruz” dedi.

AYAKLARINI 
ÇAMURDAN 
KESTİK

Dulka-
diroğlu’nun 
merkez 
mahalleler-
de bulunan 
tüm hizmet-
lerin kırsal 
mahallele-
re de götür-
me düşünce 
ve çabasın-
da oldukla-
rını söyleyen 
Başkan Neca-
ti Okay “Halkı-
mıza ‘Ayağınızı 
çamurdan kese-
ceğiz’ dedik ve 
kestik. Yolları-
mızın neredeyse 

tamamını kilit parke taşlarıyla döşedik. 
Dulkadiroğlu’na çağdaş kentçilik açısın-
dan bakıyoruz. Şehir plancılığı biliminin 
son teknolojilerini kullanarak, en iyisini 
yapmak istiyoruz” dedi.

GECE BAŞKA GÜNDÜZ BAŞKA 
Gece nüfusu 216 bin 701 olan Dul-

kadiroğlu bölgesinin gündüz nüfusu-
nun, bünyesinde barındırdığı yüzlerce 
sanayi kuruluşunun etkisiyle neredey-
se iki katına çıktığını söyleyen Başkan 
Necati Okay  “Günlük ortalama 200 ton 

evsel nite-
likli katı 
atık top-
luyoruz. 
Hem kır-
sal bölge-
mizi hem 
de merkez 
bölgemiz-
de temiz-
lik konu-
sunda çok 
hassas dav-

ranıyoruz. Bölge 
illere de örnek 
olan bir projeye 
imza attık. Yer 
altı çöp kontey-
nır sistemiyle 
hem çevre hem 
de görüntü kir-
liliğinin önüne 
geçmiş olduk” 
diye konuştu.

TARİHİ DOKUYA SAYGI

Dulkadiroğlu’nun cadde ve sokaklarını tari-

hi ve kültürel dokuya uygun bir şekilde yeni-

lemeye kararlı olduklarını belirten Başkan 

Okay, bu kapsamda Dedezade Caddesi’nde 

çalışmalara start vermek üzere oldukları-

nı söyledi. Okay, “Çalışmalar tamamlandığın-

da, vatandaşımızın rahat bir yürüyüş alanı ve 

dinlenebileceği alanları oluşturmuş olacağız. 

Bunu yaparken de görselliğe en üst düzeyde 

önem verdik. Tarihi dokuya uygun ve insan-

ların ilgisini çekecek bir proje 

hazırladık” dedi.

ğitimin duayen isimlerinden Fethi Şimşek, 
1958’de peygamberler şehri Şanlıurfa’da 
doğdu. Çocukluğu da gençliği de bu mis-
tik şehirde geçti. İlk, orta ve lise eğiti-

mini Şanlıurfa’da tamamladı. Kendine özgü bir 
şehrin çocuğuydu. Sinemada çay kahve ücretsiz 
verilirdi. İkram sayılan içecekler için para istemek 
bir Şanlıurfalı’ ya yakışmazdı. Akranlarıyla gittik-
leri lokantalarda yemeği yarım bırakmak işletme-
ciye hakaret sayılırdı. Tabağın hepsi bitecekti. İşte 
böyle geleneklerin olduğu kutsal bir kentin hava-
sıyla büyüdü Şimşek. Öyle bir iklimden “sen sağ-
cısın sen solcusun” bahanesiyle gençlerin birbiri-
ni öldürdüğü büyük şehre, İstanbul’a üniversite 
okumaya geldi. Şimdiki adıyla “Marmara Eğitim 
Fakültesi” olan İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü 
Fizik Kimya Biyoloji bölümünde kimya dalını seçti. 

İFLASLARDAN DÖNDÜ
1979’da mezun oldu. Daha sonra İstanbul 

Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü’nde okudu. 
Eğitim sektörüne de ilk adımını öğretmenlik yap-
tığı Kültür Dershanesi’ne ortak olarak İstanbul’da 
attı. 2002’de Doğa Koleji’ni kurdu. İşletmeciliğe 
olan merakı onu farklı sektörlerde de zirveye çıkar-
dı. Ama eğitimden hiç vazgeçmedi. Şimşek’in kur-
duğu Doğa Koleji bugün 104 okulla 70 bin öğren-
ciye eğitim veriyor.

Şimsek’in eğitimin yanı sıra iş dünyasında-
ki başarıları sıralandığında birçokları “Çok zeki 

adammış”gibi düşünse de O hiçbir şeyin görün-
düğü gibi olmadığını söylüyor. “Onlarca kez ifla-
sın eşiğine geldim. Hatalarımı yazsam kitap olur” 
diyen Şimşek’in “uçurumdan nasıl döndünüz?” 
sorusuna verdiği cevap da tam Şanlıurfa’ya yakı-
şır bir kutsallıkta:

“Allah korudu. Demek ki iyi niyetle ve inana-
rak yola çıktığınızda Allah yardımcı oluyor. Bir kez 
değil onlarca kez iflasın eşiğine geldim. Allah kıs-
met etmese her seferinde kendimi toparlayamaz, 
mutlaka düşerdim. Zaman zaman nereden nereye 
geldim diye kendimi düşünmekten alamıyorum. 

Cesur olmak yılmamak gerekiyor.”

AĞAÇLI OKUL
Şimşek,Doğa Koleji’ni büyütebilmek için giri-

şimcilik zekasını da devreye soktu. Dizilerden, 
her türlü sponsorluk faaliyetlerinden yararlandı. 
İlköğretim çağında çocuğu olan ailelere okulu 
tanıtmak için telemarketing yöntemini bile kul-
landı. Çocuk dizilerinin okullarında çekilmesi-
ne hiçbir ücret istemeden izin verdi. Logodaki 
ağaç figürü bu diziler sayesinde okuma yazma bil-
meyenlerin hafızasına şöyle kazındı: “Ağaçlı okul.”

Her sektörde boy gösterdi bir tek öğrencilerinden vazgeçemedi

“Öğretmenliktense işletmeciliğe daha çok ilgim vardı” 
diyen Doğa Koleji kurucusu Şimşek, farklı sektörlere 
yatırım yapsa da eğitimden vazgeçmedi. 2002’de 100 
öğrencisi olan Doğa Koleji bugün 104 kampusa ulaştı

Eğitimin yanı 
sıra işadamlığına 
da soyunan Fethi 
Şimşek, Irak’ta 
200 milyon dolar-
lık bir demir çelik, 
Yunanistan’da helal 
et, Antalya, Burdur 
ve Mersin’de mer-
mer işine girdi. 
Ayrıca İstanbul’da 
gayrimenkul sek-
törüne adım attı. 
Daha kârlı işler 
yapsa da eğiti-
mi hiç bırakama-
dı. Beykoz’da temel-
lerini attığı okul 
bugün Türkiye’nin 
en büyük, dünyanın 
ise üçüncü eğitim 
kurumuna dönüş-
tü. Ülkenin dört bir 
yanında açılan Doğa 
Kolejleri’nde bugün 
70 binin üzerinde 
öğrenci var. Bu eği-
tim öğretim yılında 
Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinde toplam 12 
okul daha açılacak. 
Hızlı büyüme yerine 
kalite odaklı, daha 
istikrarlı ve daha 
dengeli genişleme-
yi hedef alan Doğa 
Koleji yönetimi her 
yıl ortalama 15 yeni 
kampus kuracak. 
Kaliteyi yükseltmek 
adına insan kaynak-
lı çalışmalar yapıla-
cak. Öğretmenleri 
daha fazla motive 
etmek için enflas-
yon üzerinde maaş 
zammı, eğitim semi-
nerleri ve ödüllü 
yarışmalar düzenle-
necek.

Türkiye  
1’incisi 
dünya 
3’üncüsü

C E Y D A  K A R A A S L A N

E

Eğitim ‘Doğa’sında var
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Adana’da Yüreğir Belediyesi’nin öncü-
lüğünde, Milli Mücadelenin 100’üncü 
Yılında Uyuşturucu ile Mücadele Acil 
Eylem Planı çerçevesinde ‘Tek Sefer 
Ölüme Yeter’ sloganıyla bir dizi etkin-
lik düzenlendi. Ünlü isimlerinde katıl-
dığı etkinliklerde Adanalılar “Madde 
bağımlılığına hayır” dedi. Yüreğir Bele-
diye Başkanı Mahmut Çelikcan’ın ev 
sahipliğinde Sular Meydanı’nda ‘Sessiz 

Yürüyüş’ ile başlayan etkinliğe Genç-
lik ve Spor Bakan Yardımcısı Metin Yıl-
maz, Türkiye Futbol Direktörü Fatih 
Terim, sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, 
kademisyenler Sevil Atasoy ve Mansur 
Beyazyürek de katıldı. Atatürk Parkı’na 
kadar yürüyen topluluk daha sonra 
Sheraton Hotel’deki çalıştaya katıl-
dı. Çalıştayda uyuşturucu ile mücadele 
edecek  ‘50 Akil Genç’ seçildi. 

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelik-
can, “İlçemizin çehresini kentsel dönüşüm-
lerle değiştireceğiz. Kışla Mahallesi’nin eski 
halini bilenler orada başlayan ve hızla devam 
eden Kentsel Dönüşüme tanık olunca bizlere 
teşekkür ediyorlar. Kışla Mahallesi’nde birin-
ci etaptan sonra 2. ve 3. etap çalışmaları da 
ara verilmeden devam edecektir” dedi.

YÜREĞİR’DE 
ZEHİRLE 
MÜCADELE 
EDİLİYOR

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan’ın en önemli projelerin-
den biri olan Kültür Evlerinin sayısı 11’e ulaştı. Kültür Evlerinde 68 
branşta 800’e yakın kursta verilen eğitimlerden her yıl ortalama 30 
bin Adanalı faydalanıyor. Kültür Evleri sayesinde çocuklar hem soka-
ğın olumsuz koşullarından uzaklaşıp, eğitim ve öğretim görüyor, hem 
de gençler ve yetişkinler meslek kurslarına katılarak meslek sahi-
bi oluyorlar. Her biri 1700 metrekare kapalı alana sahip olan Kültür 
Evlerinin önemi, dershanelerin kapatılacak olmasıyla daha da önem 
kazandı. Yüreğir Kültür Evleri’nde verilen özel ders takviye kurslarıy-
la öğrenciler yeni eğitim olanaklarına kavuştu.

KÜLTÜR EVLERİ HERKESİN 
GELDİĞİ EĞİTİM YUVASI OLDU

Uyuşturucuyla ilgili mücadelede pilot 
İlçe seçilen Yüreğir’de düzenlenen 
çalıştay sonrasında aralarında Türki-
ye Futbol Direktörü Fatih Terim’in de 
bulunduğu konuklara plaket verildi.

Yüreğir Belediye Baş-
kanı Mahmut Çelik-
can ve ekibinin 6 
yıldır uyguladığı pro-
jeler, Yüreğir’in çeh-

resini değiştirdi. Hedeflenen 
kentsel dönüşümle modern bir 

görünüme kavuşmaya başlayan 
Yüreğir, Başkan Çelikcan’ın ilçe-

ye kazandırdığı yatırımların yanı 
sıra sosyal belediyecilik örnekleriy-

le de öncü oluyor. Kültür Evleri, Engel-
li Koordinasyon Merkezi, Yüreğir Kül-

tür Merkezi Yüreğir’in gelişimine büyük katkı 
sağlarken ‘Belediyeniz Yanınızda’ projesi ile yaşlı-

lar, kimsesizler ve yatağa mahkum hastalar; ‘Hoş Geldin 
Bebek’ projesi ile yeni doğanlar unutulmuyor. 

GERÇEK KENTSEL DÖNÜŞÜM
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan’ın “Bu 

dönem öncelikli hizmetimiz olacak” dediği Kentsel 
Dönüşüm projesi hızla devam ediyor. Kışla Mahallesi’nde 
324 konutun yıkılarak yerine 786 konut ve 43 işyeri inşa-
atının başlatıldığı alanda çalışmalarda sona yaklaşılıyor. 

Birinci etap kentsel dönüşüm çalışmalarında bir taraf-
tan binaların kaba inşaatı tamamlanırken diğer yanda da 
dış cephe cam kaplama ve boya işlemleri sürüyor. Başkan 
Mahmut Çelikcan Kışla Mahallesi’nde ikinci ve üçüncü 
etap çalışmalarının da devam edeceğini söyledi. Çelikcan 
ayrıca Karacaoğlan, Cumhuriyet, Başak, Yavuzlar, Seri-
nevler ve Akıncılar mahallelerinde de kentsel dönüşü-
mün sürdüğünü belirtti.

SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYOR
Başkanı Çelikcan maddi durumu iyi olmayan ailele-

re yönelik sosyal konutlar yapılacağını da söyledi. Çelik-
can ilk etapta 1000-1500 konutun yapılıp maddi durumu 
iyi olmayan ailelere uygun koşullarda satılacağını belirtti. 
Özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerin “Bir evim 
olsun da nasıl olursa olsun” anlayışıyla hareket edip plan-
sız ve projesiz ruhsatsız yapı yapmaya çalıştıklarını belir-
ten Başkan Çelikcan “Bu tür yapılar hep sıkıntılı yapılar-
dır. Bizim ekiplerimiz tespit ettikleri zaman yasal işlem 
yapmak zorunda kalıyorlar. En önemlisi çarpık yapılaş-
mayı beraberinde getiriyor. Bizim amacımız yeşil alanı ve 
sosyal donatıları olan sosyal konutları hayata geçirmek. 
Dar gelirli ailelerin de  konut sahibi olmalarını sağlayaca-
ğız” şeklinde konuştu.

Yüreğir Belediyesi, 
modern belediyecilikle 

her gün daha ileri gidiyor. 
Kentsel dönüşümle 
ilçenin çehresinin 

değişeceğini söyleyen 
Başkan Mahmut Çelikcan, 

“Projelerimizle örnek 
oluyoruz” dedi

Modern belediyecilikle
Yüreğir gelişimin öncüsü

Yüreğir’in gelişmesi için kamu 
kurum ve kuruluşlarla yakın 
temas ve işbirliği içinde olan 
Başkan Çelikcan Merkezi 
Hükümetin desteğini de arka-
sına alarak kamu yatırımla-
rının da Yüreğir’e gelmesini 
sağladı.  Bin 55O yataklı Bölge 
Hastanesi, Adalet Sarayı, 
Bölge İstinaf Mahkemesi, Yeni 
Devlet Hastanesi, Yeni Adana 
Numune ve Araştırma Has-
tanesi Yüreğir’i adeta bir metropol haline getiriyor. Ayrı-
ca Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Olimpik 
ölçülerde Kapalı Yüzme Havuzu ve 10 branşın yararlanacağı spor komp-
leksi ile dört mahalleye dört futbol sahası yapımı kararlaştırıldı.

KAMU YATIRIMLARI YÜREĞİR’DE

ADANA BÖLGE HASTANESİ

ADANA ADALET SARAYI
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Sehitkamil,
ilklerin öncüsü!..
-

YOL MEDENİYETTİR

Gelecek yıllarda yaşanılabilecek trafik 
sorununa karşı açtığı geniş yollarla şimdi-
den çözüm odaklı projeleri hayata geçiren 
Şehitkamil Belediyesi; Gazikent, Seyrante-
pe, Beykent, İbrahimli, KÜSGET, Onat-
kutlar, Beylerbeyi ve ilçe genelindeki birçok 
yerde yol açma ve genişletme çalışmalarına 
devam ediyor.

Son bir yıl içinde yaklaşık 64 kilometre 
yol açamanın yanı sıra altyapı çalışmaları-
nı da aynı anda yaparak proje kapsamında 
asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdüren, 
Başkan Fadıloğlu önderliğindeki Şehitkamil 
Belediyesi; yoluna emin adımlarla ilerliyor.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

İpekyolu çevresinde evi veya arsası kentsel 
dönüşümle istimlak edilen ailelere, şartsız 
kurasız Seyrantepe konutlarında daire alma 
hakkı sunan Şehitkamil Belediyesi, vatandaşları 
kentsel dönüşümde mağdur etmeyerek ev sa-
hibi yapıyor. Bu değişim Türkiye’de bir ilk 
olurken, diğer belediyelere de örnek teşkil 
ediyor.  Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan 
Fadıloğlu, dar gelirli vatandaşlar için kaliteli 
ve uygun fiyata konut projeleri ile, Şirinevler 
konutlarını tamamlayıp hak sahiplerinin 
ev sahibi olmalarını sağladı. Seyrantepe ve 
Zeytinli mahallelerinde yapılan konutlar da 
kısa bir süre içinde tamamlanıp, sahiplerini 
bulacak...

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, yaptığı her 
projeyle beğeni toplamaya devam ediyor. Başkan 
Rıdvan Fadıloğlu öncülüğünde 6 yılda 491 
projeyi tamamlayarak, birçok ilke imza atan 
Şehitkamil Belediyesi konut çalışmalarının yanı 
sıra, ilçe genelinde yolları genişleterek, imara 

açılan bölgelerde konut ve sosyal donatı yapılaşmaları başlamadan 
önce yol ve alt yapı çalışmalarını tamamlıyor...

“Bi’ Dünya Yeșil”  PROJESİ İLE
71 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUȘTU!..
“Her bahar bir orman; Bi’ 
Dünya Yeşil” sloganıyla yola 
çıkan Şehitkamil Belediyesi, 2011 
yılında başlattığı “Bi Dünya Yeşil” 
projesiyle her yılın Mart ve Eylül 
aylarında Gaziantep’e yeni bir 
orman daha kazandırıyor.

“Bi Dünya Yeşil” projesi 
kapsamında Mart ayı içerisinde 
hayata geçirdiği 10. Etap projesiyle 
42 bin metrekare alan üzerine 4 
bin fidan dikerek, toplamda; 613 
bin 480 metrekare alana 71 bin 
109 fidanı toprakla buluşturdu.

Şehitkamil Belediyesi projeleri hakkında ayrıntılı bilgiye,
www.sehitkamil.bel.tr adresinden ulaşabilirisiniz.

mit Kalko protokolün ve bürok-
rasinin göbeğinde, Başkent 
Ankara’da doğdu. Dünyaya 
geldiği gün Ankara’da karbon-
monoksit zamanlar yaşanıyor-

du. Hava kirliği can alacak yoğunluktaydı. 
Bu nedenle sık sık okullar kapanıyordu. 
Kar, gri yağıyordu Ankara’ya. TRT’nin 
“Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın” uyarıla-
rını çocuklar dinlemez, inadına kartopu oyna-
maya çıkarlardı. 

Kalko’nun bünyesi o zamanlarda alıştı her 
koşulda varolmaya. Fizyolojisi karbonmonoksit-
le, çocukluğu da yoklukla mücadele halindey-
di. Baba küçük bir çay ocağından kazandığıyla 
geçindiriyordu ailesini. Gençliği, çocukluğun-
dan daha da zor geçti. Babası erken yaşta vefat 
edince geçim derdine düştü. Seyyar satıcılık 
yaparak ailesine baktı. Ankara’da doğup büyü-
düğünden olsa gerek en büyük hayali devlet 
protokolünde yer almaktı. Kaymakam olmak 
istiyordu. Hem ekmek parası kazanıyor hem 
de tam bir Ankara ciddiyetiyle ders çalışıyor-
du. İçişleri Bakanlığı’nın sınavından sadece 2 
puanla kaldı. Vazgeçmek yoktu. Alışıktı yeni 
yeni mücadelelere. 

İSTANBUL’DA DÖNÜM NOKTASI
Sınava tekrar hazırlanmaya başladı. O sırada 

KPSS kurslarında da ders veriyordu. Çalışkanlığı, 
azmi sayesinde kısa bir sürede burada da yüksel-
di. Ancak 6 ay sonra “haksız” yere işten atıldı. 
Hazmedemedi. Bu kez farklı bir varolma sava-
şına girişecekti. “Sizden daha iyisini yaparım” 
demek için yıllardır biriktirdikleriyle o kursun 
hemen karşısındaki binaya dershane açtı. Böylece 

eğitim sektörüne ilk profesyonel girişi-
mini yapmış oldu. Eğitimden kazandı-
ğını yine eğitime yatırdı. Kalko, bugün 
27 kampusu olan Mektebim Okulları’yla 
eğitim sektörünün en genç neferi olarak 
çalışıyor. Henüz 33 yaşında olmasına 
rağmen azmi, çalışkanlığı, tutumlulu-
ğu ve inancı sayesinde 69 okulla eği-

timin önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

BABA ÖLDÜ, OCAK SÖNDÜ 
1983’te doğan Kalko, Pazar İlkokulu’nda 

“mektep”li oldu. Düzenli, çalışkan bir öğren-
ciydi. Ortaokul yılları da aynı başarılarla devam 
etti. Kalko, “pekiyi”lerin öğrencisiydi. Liseye 
Ankara’da Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesinde 
başladı. O yıl babasının işlettiği çay ocağı söndü. 
Sadece çay ocağı mı? Evin “ocağı” söndü, direği 
yıkıldı. Liseli olduğu o yıl babası öldü. Asıl yok-
luk yılları da o zaman başladı. Anne tek başına 
geçinmeyince İstanbul’a, Çapa Tıp Fakültesi’nde 
doktor olan ağabeyinin yanına göç ettiler. 

SEYYAR SATICILIK YAPTI
Kalko, Ankara’nın havasını alıp gelmişti 

İstanbul’a. Soluduğu devlet havasından olsa 
gerek en büyük hayali kaymakam olmaktı. Maddi 
sıkıntılara rağmen okudu. Liseye İstanbul’da 
devam etti. Aynı zamanda çalıştı. Sirkeci’de 
uzun bir süre seyyar satıcılık yaptı. Hem ailesi-
ne destek oldu, hem de okul harçlığını çıkardı. 
Üniversiteyi kazandı. Gazi Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nde okumak için Ankara’ya geri döndü.

Üniversitedeyken kaymakamlık sınavlarına 
girdi. Bütün sınavları kazandı. Son yazılı sınavı 

sade-
ce 2 puanla 
kaybetti. Ailesinin yanı-
na, İstanbul’a dönüp 1 yıl daha 
sınavlara hazırlanmaya karar 
verdi. Ancak 12 ay boyunca da 
evde durmak pek bünyesine müsa-
it değildi. Açık öğretim KPSS kurs-
larında part-time olarak Hukuk, 
Ekonomi dersleri vermeye başladı. 
Burada çok kısa sürede eğitim koordi-
natörlüğü, kurs müdürlüğü gibi pozis-
yonlara geçti. Ancak 6 ay sonra haksız 
bir şekilde işten çıkartıldı. Bu haksızlık 
hayatının dönüm noktası oldu. Devlet’ten 
vazgeçti, girişimci oldu. Kovulduğu o kur-
sun karşısına 4 sınıflı bir dershane açtı. 
Kazandığını yine eğitime yatırdı. 2011’de 
adını Atatürk’ün Millet Mekteplerinden alan 
ilk okulunu açtı: Mektebim Okulları. 

Sektörün en genç lideri
Haksız yere işten çıkarıldığı kursun tam karşısına “inadına” bir 
dershane açarak sektöre giren Mektebim Okulları’nın kurucusu 
Kalko, azmi ve çalışkanlığıyla genç yaşta eğitimin neferi oldu

Ümit Kalko 33 yaşında 27 okul açtı

Ü
CEYDA 

KARAASLAN

Kalko, “Her ne kadar yaşa-dığım bir olumsuzluk sonucu bu sektöre giriş yapmış olsam da eğitim sektöründe olmak ve girişimde bulunmak beni çok mutlu etti. Eğitimden kazandığımı eğitime yatır-maya devam ettim ve 2006 yılından beri çalışmalarımı bu yönde sürdürüyorum” dedi. Kalko, yeni hedeflerini de şöyle anlattı: “Yeni eğitim ve öğretim döneminde başta Ankara’da Etimesgut ve Batıkent, 
İzmir’de Çiğli, Adana’da Çukurova, 

İstanbul’da Ümraniye ve Bahçeşehir, Yalova 
lokasyonları olmak üzere yaklaşık 77 tane kam-

pus açacağız. 4 yıllık projeksiyondaki hedefimiz 
100 kampusa çıkmak.”

HEDEF: 100 
KAMPUS
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“Bir şey değişecek, her şey değişecek” sloganıyla yola çıkan ve
30Mart 2014’te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olan

Hüseyin Sözlü, göreve geldiği ilk günlerden itibaren,
Adana’nın uzun yıllardır yavaş seyreden gelişme ivmesini

artırmak için düğmeye bastı. İlk iş olarak, geçmişte yaşanan
anlaşmazlıkları gidererek, kamu, belediyeler, sivil toplum

örgütleri ve kent dinamikleri arasındaki koordinasyonu ve iş
birliğini sağlama yolunda önemli adımlar atan Başkan Hüseyin
Sözlü, ardından yerli ve yabancı yatırımcının önünü açmak için

her türlü desteğe hazır oldukları mesajını verdi.

Metal Sanayi Sitesi’ne verilen altyapı hizmetiyle,
sanayinin gelişimine somut katkı koyan Adana Büyükşehir

Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yeni yasayla
Büyükşehir’in sorumluluk alanına giren ilçelerinmahalle ve

köylerinde yaşanan su ve yol sorunuyla ilgili önemli
çalışmalara imza attı. Adana Büyükşehir Belediyesi ve
ASKİ’de gerçekleştirilen rehabilitasyonlarla büyük gelir
kayıplarını da önleyen Başkan Sözlü, itfaiye, temizlik,
toplu taşıma araç filolarını yenileme yolunda da önemli

teçhizat ve araç alımları gerçekleştirdi.

Önümüzdeki dönem için kırsalda yol ve su ihtiyaçlarının giderilmesi
için çok sayıda ihalenin gerçekleşmesini de sağlayan Adana

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kent içi toplu taşımada
öğrenci ücretini 1 liraya, öğretmen ücretini 1 buçuk liraya düşürerek,

sosyal belediyecilik adına etkin hizmetleri halka ulaştırdı.
Seyhan Nehri üzerine iki, Ceyhan Nehri üzerine de

1 köprü olmak üzere, 3 yeni köprüyü Adana’ya kazandırmak
için de harekete geçen Başkan Sözlü, sanayi üretemini
5 yılda iki katına çıkarmak adına yapılabileceklerle

ilgili kararlı adımlar atmaya
hazırlanıyor.

Toplu taşımada
hizmet kalitesi artıyor

20 TEMSAAvenue otobüs törenle
Büyükşehir’e teslim edildi, yıl sonuna kadar

100 otobüs daha filoya dahil olacak.
Adana Büyükşehir Belediyesi, otobüs
filosunu yerli sanayi devi TEMSA’nın

otobüsleriyle güçlendiriyor. TEMSA’dan satın
alınan 100 adet otobüsün, ilk 20 dilimlik

bölümü, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Daire Başkanlığı Otobüs ŞubeMüdürlüğü’nde

düzenlenen törenle teslim alındı.

Türkiye’nin en hijyenik ve
en ucuz ekmeği Adana’da
Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 500 metrekare alanda
faaliyet gösteren ve Büyükşehir’in ekmek üreten

fabrikalarının en büyüğü olan 4. Ekmek
Fabrikası’nda, Adanalı’ya kaliteli ve hijyenik
ekmek sunuyor. Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir
Belediyesi Unlu Mamüller Farikaları İşletme
Müdürlüğü’ne bağlı 4. Ekmek Fabrikası’nda

inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Fabrika yöneticilerinin bilgi verip eşlik ettiği
Başkan Hüseyin Sözlü, üretimin her aşamasını

gözledi ve denetleme yaptı.

ASKİ SUYA
KAVUŞTURDU
Hüseyin Sözlü sözünü tuttu, Çelemli suya

kavuştu. Başkan Sözlü, 1 yıldırmusluklarından
su akmayanÇelemliMahallesi’nin sorununa
ASKİ’nin 20 günlük çalışmasıyla son verdi.
Adana’nın sorunlarını çözmek, sanayisini-
ekonomisini güçlendirmek, toplumsal barışı

sağlayarak ortak hareket etme kültürü
oluşturmak vemodern bir kentmeydana

getirmek için şehirmerkezi ve ilçelerde aralıksız
çalışanAdanaBüyükşehir BelediyeBaşkanı
Hüseyin Sözlü, BüyükşehirYasası’yla birlikte
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanan kırsaldaki
yerleşim birimlerinde yaşayanlara hizmet
götürmek için de yoğun çaba harcıyor.

AdanaBüyükşehir BelediyeBaşkanıHüseyin
Sözlü, seçim öncesi içme suyu kuyusu açma
sözü verdiği, eski sıfatı belde olan, Büyükşehir
Yasası’nın ardındanmahalle statüsü alan ve
1 yıldır evlerin yüzde 80’indemusluklardan su

akmayanÇelemli’yi suyla buluşturdu.

�LÇELERE 500 KM YOL
AdanaBüyükşehir Belediyesi, ilçelerde ilk etapta acil

ihtiyaç olarak belirlediği 500 kilometrelik yol çalışması için
harekete geçti. İhaleleri tamamlanan yollar için çalışmalar
başladı. AdanaBüyükşehir BelediyeBaşkanıHüseyin

Sözlü, seçim öncesi söz verdiği gibi, Adana’nın ilçelerindeki
yol sorununu çözmek adına yoğun çalışma başlattı. 500

kilometrelik çift katlı, emisyonlu yol kaplaması yapmak için
ihale ve yer teslimleri gerçekleştirildi.

ASKİ, şehrin farklı noktalarına hizmet götürmeye devam
ediyor.YeşilobaMahallesiOtoTamirciler Sitesi’nde yağmur
suyunun tahliye edilmesine yönelik çalışması başlatanASKİ,

bu bölgeye yeni hat döşeyecek. Proje tamamlandığında
yapılan hat uzunluğu toplam1142metre olacak.Çalışma

kapsamında 65metre 1000mmçapında boru, 264metre 800
mmçapında boru, 293metre 400mmçapında boru ve 520
metre boyunca da 600mmçapında boru yerleştirilecek.

BüyükşehirAtölyeEkibi tarafındanTüyap
8. ÇukurovaKitap Fuarı’nda başlatılan 15 ilçede 15 köy

kütüphanesi için “BirKitap da SenKoy” projesi
kapsamında toplanan kitap bağışları ile yeni kütüphaneler

kurulmaya başlandı. Projenin başlangıcını Karaisalı
ilçesi olarak belirleyenBüyükşehirAtölyeEkibi,

HacımusalıMahallesi (köyü)Hacımusalı İlkokulu ‘nu
eğitime elverişli hale getirdi.

AdanaBüyükşehirBelediyesi SağlıkDaireBaşkanlığı’nca
başlatılan “HastaNakilAracıHizmeti” zor durumdakalan ve
maddi sorun yaşayan yatalakhastalar ve yakınları için önemli
bir eksiği gideriyor.Yeni sistemle, poliklinik hizmeti alacak
yatalakhastalar, hasta nakil aracıyla hastaneye götürüyor ve
tedavisinin ardındanevlerinebırakılıyor.Hasta nakil aracı
hizmetinden yararlanmak isteyenAdanalılar,Büyükşehir
Belediyesi 153ÇağrıMerkezi’ne başvuru yapabilecek.

SU BASKINI TAR�HOLACAK B�R K�TAP DA SEN KOY HASTA NAK�L ARACI

BAŞKANSÖZLÜ: 2015
ADANA’NINYILIOLACAK

BaşkanSözlü,merkezi yönetimle iş birliği içinde,
Adanalılar’a hizmet için çalıştıklarını ve bu

dayanışmanın artarak süreceğini kaydetti. Adana
BüyükşehirBelediyesi’nce alınan 52 yeni aracın

hizmete girmesi nedeniyleUğurMumcu
Meydanı’nda tören düzenlendi. BaşkanHüseyin

Sözlü, “2015Adana’nın yılı olacak.Kamu vemerkezi
yönetimle iş birliği içinde,Adanalılar’a hizmet için

çalışmaya devamedeceğiz” dedi.
AdanaBüyükşehirBelediyesiMakine İkmal

Bakım veOnarımDaireBaşkanlığı’nca,
belediyenin çeşitli birimlerinde kullanılmaküzere

alınan 52 araç ve işmakinesi,UğurMumcu
Meydanı’nda düzenlenen törenle hizmete girdi.

AdanaBüyükşehirBelediyeBaşkanıHüseyin Sözlü,
Adana SanayiOdası BaşkanıZekiKıvanç,MHP İl

BaşkanıYusufBaş, ilçe belediye başkanları,
bürokratlar,muhtarlar veAdanalar’ın katıldığı
etkinlikte, BüyükşehirBelediyeBandosu’nun

parçaları eşliğinde geçit töreni yapıldı.

DÖRTYENİKÖPRÜ

Adana Büyükşehir Belediyesi, 4
adet köprüyü, acil ihtiyaç

noktalarında hizmete hazır hale
getirerek, bu konuda etkin bir

başlangıç yapıyor. Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı
Hüseyin Sözlü, Adana’nın

ihtiyaçlarının hızla belirlendiğini
ve öncelikle acil ihtiyaçların

karşılandığını, önümüzdeki
süreçte yeni projelerle çok daha

fazla noktada belediye
hizmetlerinin halkla buluşacağını

söyledi. Başkan Sözlü,
“Hemşehrilerimize hizmet

konusunda bütün enerjimiz ve
olanaklarımızla çalışıyoruz ve

çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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BOTANİK 103 DÖNÜM 
ALANDA OLACAK

Trabzon, özlemle beklediği 
botanik parkına nihayet kavuşuyor. 
Kentin marka değerine büyük 
katkı sağlayacak botanik park 103 
dönüm alana kurulacak. İhale 
sürecinden sonra yüklenici firmaya 
yer teslimi yapılırken 2017 yılının 
ikinci yarısında tamamlanması 
planlanan botanik park yaklaşık 
8 milyon liraya mal olacak. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu daha 
önce askeri amaçlı kullanılan 
Çamoba bölgesindeki arazinin 
kendilerine tahsis edilmesinden 

sonra çalışmalara başladıklarını 
söyledi. Botanik Park’ın şehrin 
hayat standardının gelişmesine 
katkı sağlayacağını vurgulayan 
Gümrükçüoğlu, “Söz konusu alanı 
Trabzon’un, bölgenin, ülkenin ve 
hatta dünya turizminin hizmetine 
sunacağız. Çamoba’daki o alan 
şehir ve bölge için bir servet adeta. 
Bu nedenle doğallığını mümkün 
olduğu kadar bozmamaya çalışmak 
ve ana amacını da muhafaza etmek 
gerekiyordu” dedi.

“HAYAT STANDARDINA 
KATKI SAĞLACAK”

“Burada ağaçların bile ölçümleri 
yapıldı” diyen Gümrükçüoğlu, 

“Trabzon’umuza, bölgemize, 
ülkemize ve dünyaya güzel bir 
botanik parkı hediye etmenin 
yoğun uğraşı içerisindeyiz. Bu 
proje aynı zamanda Trabzon’un 
yaşanılabilir düzeyine, hayat 
standardının gelişmesine katkı 
sağlayacaktır” diye konuştu. 
Trabzon Botanik bölgesinin Sit 
alanı olması dolayısıyla hazırlanan 
projenin Tabiat Varlıkları Koruma 
Kurulu’ndan geçirildiğini anlatan 
Gümrükçüoğlu, “Batum’da ada 
çok daha büyük şehri tanıtmada 
önemli bir etken olan botanik 
park var. Trabzon botaniğinde de 
şehri, bölgeyi hatta ülkeyi tanıtan 

niteliğe kavuşması sağlanacaktır. 
Bu alanı belediyemize tahsis 
eden Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan başta olmak 
üzere, Başbakanımız Ahmet 
Davutoğlu’na, bakanlarımıza 
ve milletvekillerimize ve 
emeği geçenlere şükranlarımı 
sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Trabzon Botanik içerisinde suni 
gölet, çocuk eğitim alanları, çim amfi, 
su bahçesi, farklı ağaç gruplarına 
ait bahçeler, seyir alanları, doğal 
şelaleler, sanatsal etkinlik alanları, 
tematik bahçeler, sera ve su bahçesi 
gibi alanlar yer alıyor.

Serkan KILINÇ - TRABZON SABAH

Botanik Park, Trabzon’u 
bir Trabzon daha yapacak

Trabzon’un marka değerini artıracak Trabzon Botanik’in yapımına başlandı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Gümrükçüoğlu, “Botaniği bölgenin, ülkenin hatta dünya turizminin hizmetine sunacağız” dedi.

DR. ORHAN FEVZİ GÜMRÜKÇÜOĞLU
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Nisan 1994...SABAH’ın manşe-
tinde o gün “Ekonomik İhtilal” 
başlığıyla şu haber vardı: “Yüzde 
yüzlere ulaşan zamlar yağmur 

gibi başladı. KDV arttı, vergi iadesi yıl-
lık oldu, ek vergiler yolda...” Dönemin 
Başbakanı Tansu Çiller tarafından açık-
lanan ve Türkiye’yi uzun bir süre kemer 
sıkma dönemine sokacak 5 Nisan karar-
larını SABAH böyle duyurmuştu. Birinci 
sayfada “Tarihi kararlara 11 sayfa ayır-
dık” anonsu vardı. Sadece manşeti oku-
mak yetti Enver Yücel’e. Diğer sayfala-
ra baksa içi daha da kararacaktı. 

Moralini yüksek tutması gereken bir 
dönemdi. Sırf arkadaşlarının ricasını 
kıramadığı için yılların birikimini bom-
boş bir semtte açacağı okula yatırmıştı. 
Dershanecilikte neredeyse Türkiye’nin 
en büyüklerinden biri olmuştu. Onun 
eğitim alanındaki bu başarısını gören 
dostları İstanbul’un ücra bir köşesinde 
kuracakları uydu kentte okul açması-
nı istemişlerdi. “Olur” dediyse de içi 
içini kemiriyordu. İnin cinin top oyna-
dığı bir yerde özel okul kurmaya hazır-
lanıyordu. Türkiye’de ard arda iflasla-
rın yaşanacağı bir dönemde büyük bir 
risk almıştı. “Hayırlısı..” dedi. Öyle de 

olacaktı. Kuş uçmaz kervan geçmez bu 
semt çok değil 2 yıl sonra en iyi kurumsal 
proje alanında Birleşmiş Milletler’den 
ödül almakla kalmayacak Türkiye ve 
dünyanın dört bir köşesinde açılacak 
bir eğitim kurumunun da adı olacaktı. 
Türkiye’nin ilk uydu kenti Bahçeşehir, 
Yücel’in okullarına da isim babalığı 
yaptı. 21 yıl önce Bahçeşehir’de kur-
duğu ilk özel okul bugün Bahçeşehir 
Eğitim Kurumları adıyla bir dünya mar-
kası olarak anılıyor.

ÖNCÜ BİR SINIF BAŞKANI
Enver Yücel, 1957’de Giresun’da 

doğdu. Orta halli bir çiftçi ailenin oğluy-
du. İlk ve ortaokulu memleketinde okudu. 
Öğretmen onu sınıf başkanı yapmıştı. Boş 
derslerde konuşanların isimlerini tahta-
ya yazıp öğretmene “ispiyonlamak” onun 
tarzı değildi. Zaten buna gerek de kalmı-
yordu. Sınıfın düzenini tek başına sağ-
layabiliyordu. Başkanlığı sadece okul-
da değil, sosyal hayatında da hakimdi. 
Arkadaşlarıyla hangi oyunları oynayacağı-
na, nereye gideceklerine hep o karar veri-
yor, diğerleri de “harika bir fikir” diye-
rek ona uyuyorlardı. Liderlik fıtratında 
vardı. 7 yaşlarında üretmeye başladığı 
“harika fikirler”ler Enver’i 20 yıl sonra, 
eğitim sektöründe parmakla gösterilen 

girişimci bir lider yapacaktı.
Liseyi İstanbul’da “Bizi vareden, paylaş-

mayı öğreten yerdir” dediği Haydarpaşa’da 
okudu. Lise son sınıftayken üniversite-
ye hazırlanmak için 3 odalı, sobayla ısı-
nan bir dershaneye kaydoldu. 

“UĞUR”LU DERSHANE
2 dersten sınıfta kalınca üniversite 

hayalini bir yıl ertelemek zorunda kaldı. 
Kaybettiği bir yıl ona girişimciliğin ilk 
kapısını araladı. Sınava hazırlandığı ders-
haneye memleketten gelen harçlıklarla 10 
taksitle ortak oldu. Burada hem sınava 
hazırlanıyor, hem de dershanenin temiz-
lik işlerini yapıyordu. Hademelik ettiği bu 
dershane adı gibi uğur getirdi. 22 yaşında 

satın aldığı Uğur Dershanesi yıllar sonra 
eğitimde önemli bir marka olacaktı.

ÖĞRENCİLERİ MOTİVE ETTİ
Bu arada üniversiteyi de kazanmış-

tı. Marmara Üniversitesi Matematik 
Bölümünde okuyordu. İyiden iyiye para 
kazanmaya da başlamıştı. Başardıkça 
daha çok motive oluyordu. Para kazan-
mak elbette tatlı geliyordu. Ama eğiti-
min aynı zamanda bir sosyal sorumluluk 
olduğunu “Ben yapamam” diyen Karslı 
bir öğrenciyi ikna ettikten sonra anladı. 
Üniversite sınavına hazırlanmak için Uğur 
Dershanesi’ne gelen bu Karslı genç bir ay 
sonra “Ben gidiyorum. Yapamayacağımı 
anladım” dedi. Enver, o Anadolulu gen-
cin duygularını çok iyi tanıyordu. Kendisi 

de gurbette liseyi yatılı okuduğu için ana-
baba hasreti çekmişti. Yatakhanede gizli 
gizli gözyaşı döktüğü zamanlar olmuştu. 
“Gitme..pes etme. Ben de aynı zorluk-
ları çektim ama bak başardım” diyerek 
ikna ettiği o genç 1 yıl sonra Tıp fakül-
tesini kazandı.

BİR “HARİKA FİKİR” DAHA
1985’te işler iyice büyüdü. 3 odalı ders-

hane 12 derslikli modern bir bina oldu. 
1994’te Bahçeşehir Koleji’ni, 1998’de 
Bahçeşehir Üniversitesi’ni açtı. “Harika 
fikirler”in ardı arkası kesilmedi. ABD’deki 
ilk Türk üniversitesini kurdu. Daha sonra 
Berlin’de üniversite açtı. Yücel’in son 
“harika fikri” şu: 30 yıl içinde en iyi ilk 
50 üniversiteden biri olmak.

Sıfırdan başladı 
zirveye oturdu
Hademelik yaptığı 3 derslikli Uğur Dershanesi’ni 1975’te taksitle 
satın alan Giresunlu Enver Yücel, kurduğu Bahçeşehir Kolejleri 
ve üniversitelerle 30 yıl içinde eğitimin imparatoru oldu

C E Y D A  K A R A A S L A N

6



SABAH 30. YIL EK EĞİTİM-SAĞLIK-TEKNOLOJİ 25 CMYK

İlk yılı projeler ve 
halkla iç içe geçti
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 
geride bıraktığı 1. hizmet yılını projelerle 
doldurdu. Çetin, “Bir yılda belediyecilikte 
bunlar da yapılabiliyormuş” dedi

Adana’nın kuzeyinde kuru-
lu Çukurova ilçesinde 
yaşam, Belediye Başkanı 
Soner Çetin’in göreve gel-
mesinden sonra daha çağ-

daş ve daha modern bir hal almaya 
başladı. Göreve geldiği bir yılın değer-
lendirmesini yapan Belediye Başka-
nı Soner Çetin, “Bundan tam bir yıl 
önce ‘Hayallerimiz var bizim’ diye-
rek göreve başladık. Özgür, modern, 
insanların barış içinde yaşadığı, kül-
tür ve sanatla nefes alan bir Çukuro-
va hayal ederek yola çıktık. Kalıplara 
sıkıştırılmış bir belediyecilik anlayışı 
yerine, insan odaklı hizmetin üretildi-
ği, toplumsal dayanışmanın güçlendi-
ği, öncü, örnek, halkla iç içe ve katı-
lımcı bir yönetim anlayışının hâkim 
olduğu bir Çukurova için kolları sıva-
dık” dedi.

İNSAN ODAKLI PROJELER
30 Mart 2014 yerel seçimlerin-

den bu yana, belediyenin temel görev 
ve sorumluluklarını yerine getirir-
ken, aynı zamanda kadın, erkek, yaşlı, 
genç, çocuk, esnaf, çalışan, emek-
li, engelli, tüm  Çukurovalıları kucak-
layan, insan odaklı projeleri hayata 
geçirdiklerini kaydeden Başkan Çetin, 
“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
yolumuzu aydınlatan düşünceleri doğ-
rultusunda, toplumumuzun her kesi-
mine eğitimi, kültürü, sanatı, sporu, 

sağlığı ve modern yaşamın tüm unsur-
larını taşımayı en önemli görevimiz 
bildik” diye konuştu. 

KÜLTÜR  VE SANATA ÖNEM
Mazbatasını aldıktan yalnızca iki 

gün sonra Halk Günleri’nde halk-
la buluşmaya başladığını kaydeden 
Çetin, belediye hizmetlerindeki mem-
nuniyeti artırmak için Halk Masa-
sı’nı kurduğunu da belirtti. Başkan 
Çetin diğer bazı hizmetleri şöyle anlat-
tı. “Belediyemiz asli görevleri arasın-
da bulunan cenaze hizmetleri vermek, 
sokaklarımızı asfaltla buluştur-
mak, yeni parklar yapmak, 
imar sorunlarını çözmek 
gibi hizmetlerin yanı 
sıra Çukurova’mızı kül-
tür-sanat kenti yapma 
adına, var olan kül-
tür merkezimizi, için-
de kapalı ve açık 
sergi salonlarımızın 
da bulunduğu Orhan 
Kemal Kültür Merke-
zi’ne dönüştürdük. 19 
Mayıs ve Çanakkale 
Zaferi ruhuyla birçok 
etkinlik düzenleyip, 
tiyatrodan konserle-
re, sinema günlerin-
den meslek kurslarına 
kadar birçok işin altı-
na imzamızı attık.

“Daha aydınlık, daha çağdaş ve daha engel-
siz bir Çukurova” diyerek çıktığı yolda, asla ‘sade-

ce asli görevlerini yerine getiren, halktan uzak bir belediyeci-
lik anlayışı’ sergilemediğini vurgulayan Başkan Soner Çetin, “Bilim 

merkezi, Jurassic park, semt kreşleri, su oyun parkı, emekliler evi, 
konsept sokaklar gibi onlarca proje için çalışmalar başlatıp adımlar attık. 

Biz bu yola mutlu bir Çukurova kurmak hayaliyle çıkarken, her türlü zorlu-
ğu, haksızlığı göze almamız gerektiğini biliyorduk. Sizlerin desteğiyle geldiği-
miz bu görevde, yine sizlerden aldığımız güçle Çukurova’mızı aydınlık yarınlara 

taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DAHA
MUTLU BİR ÇUKUROVA

halkla iç içe geçtihalkla iç içe geçti
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 
geride bıraktığı 1. hizmet yılını projelerle 
doldurdu. Çetin, “Bir yılda belediyecilikte 
bunlar da yapılabiliyormuş” dedi

sağlığı ve modern yaşamın tüm unsur-
larını taşımayı en önemli görevimiz 
bildik” diye konuştu. 

KÜLTÜR  VE SANATA ÖNEM
Mazbatasını aldıktan yalnızca iki 

gün sonra Halk Günleri’nde halk-
la buluşmaya başladığını kaydeden 
Çetin, belediye hizmetlerindeki mem-
nuniyeti artırmak için Halk Masa-
sı’nı kurduğunu da belirtti. Başkan 
Çetin diğer bazı hizmetleri şöyle anlat-
tı. “Belediyemiz asli görevleri arasın-
da bulunan cenaze hizmetleri vermek, 
sokaklarımızı asfaltla buluştur-
mak, yeni parklar yapmak, 
imar sorunlarını çözmek 
gibi hizmetlerin yanı 
sıra Çukurova’mızı kül-
tür-sanat kenti yapma 
adına, var olan kül-
tür merkezimizi, için-
de kapalı ve açık 
sergi salonlarımızın 
da bulunduğu Orhan 
Kemal Kültür Merke-
zi’ne dönüştürdük. 19 
Mayıs ve Çanakkale 
Zaferi ruhuyla birçok 
etkinlik düzenleyip, 
tiyatrodan konserle-
re, sinema günlerin-
den meslek kurslarına 
kadar birçok işin altı-
na imzamızı attık.

“Daha aydınlık, daha çağdaş ve daha engel-
siz bir Çukurova” diyerek çıktığı yolda, asla ‘sade-

ce asli görevlerini yerine getiren, halktan uzak bir belediyeci-
lik anlayışı’ sergilemediğini vurgulayan Başkan Soner Çetin, “Bilim 

merkezi, Jurassic park, semt kreşleri, su oyun parkı, emekliler evi, 
konsept sokaklar gibi onlarca proje için çalışmalar başlatıp adımlar attık. 

Biz bu yola mutlu bir Çukurova kurmak hayaliyle çıkarken, her türlü zorlu-
ğu, haksızlığı göze almamız gerektiğini biliyorduk. Sizlerin desteğiyle geldiği-
miz bu görevde, yine sizlerden aldığımız güçle Çukurova’mızı aydınlık yarınlara 

taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DAHA
MUTLU BİR ÇUKUROVA

Başkan Soner Çetin, diğer 
bazı hizmetlerini ise şöyle 

sıraladı: “İkram Çeşme-
mizi kış aylarında sıcak, yaz 

aylarında ise soğuk içeceklerle 
vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İki 

mahallemize muhtarlık ve taziye evi kazan-
dırdık. 4 milyar lira bütçeli Belediye Evleri 
Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hızla ilerliyo-
ruz. Konsept sokaklar çalışmasına başla-
dık. İlk sokağımız, ‘Şemsiyeli Sokak’ ola-
cak. Çocuklarımız için bir proje geliştirdik 

ve özel olarak su ile oyunu birleştirerek bir 
park tasarladık. Bu projeyi hayata geçiri-
yoruz. Parklarda ücretsiz internet hizme-
ti vermeye başladık. Parklarımıza bebek 
emzirme odası yaptık. 5 bin 800 metrekare 
kapalı alanı bulunan, 5 katlı, her türlü dona-
tısı bulunan ve Türkiye’nin en büyüğü olan 
cemevini bitirdik. Üniversite öğrencilerimizin 
kalabileceği modern yurt binası için TMMOB 
ile bir protokol imzaladık. Arsasını hazırla-
yıp, imar düzenlemesini yaptık. Geriye bir 
tek TMMOB’un kaynak sağlaması kaldı. 

Başkan Soner Çetin,  
bir yıl içinde yaptıkları 
hizmetleri konu baş-
lıkları ile şöyle sıra-
ladı: “Bazılarının için-
de spor tesisi de olan 
18 ayrı parkı hizme-
te sunduk. Bunla-
rın neredeyse tamamı-
nı kendi imkânlarımızla 
yaptık. Toplum Merke-
zi sayısını 6’ya çıkarıp 27 
dalda kültür-sanat ve mes-
lek kursları düzenledik. Gülen 
Yüzler Kreşini belediye ola-
rak açtık. Ayrıca iki kreşi-
mizin yapımı ve ilçemizin 
her mahallesinde olması-
nı planladığımız kreşleri-
miz için çalışmalarımıza  hız 
verdik. Çöp konteynerleri-
ni yer altına alma projesini 
dört ana güzergahta başlat-
tık. Belediyemizin kasasın-
dan tek kuruş çıkmadan, 
‘Jurassic Park’ projesi iler-
liyor, son şeklini veriyoruz. 
Geliri olmayan vatandaş-
larımız için oyuncak, çocuk 
bezi, temizlik malzemesi 
gibi ihtiyaçlarına yönelik bir 
Gıda Bankası oluşturduk.”

Çukurova Belediye Başkanı Soner 
Çetin, hizmetlerini sıralarken, 
düzenli olarak her ayın 10’uncu günü 
saat 10.00’da, Çukurova’dan 1 okulun 

öğrencilerini Anıtkabir’e götürdükle-
rini de belirtti. Ayrıca her ayın 19’unda 

saat 19.00’da Atatürk’ü, Cumhuriyet’i, 
19 Mayıs ve Çanakkale ruhunu anlatmak 

üzere değerli isimlerle Adanalıları buluş-
turduklarını ifade etti. Çetin, Yargıtay Onur-
sal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’ndan Prof. 

Ruşen Keleş’e, gazeteciler Eren Erdem 
ve  Barış Yarkadaş’a kadar önemli isimleri 
ağırladıklarını vurguladı. Çetin, öte yandan 
belediyeye ait mevcut kültür merkezine 
Orhan Kemal Kültür Merkezi adını verdik-
lerini, içerisinde gözlemevi, planetaryum ve 
deney setlerinin yer aldığı bir bilim merkezi 
kazandırmak amacıyla çalışmaya başladık-
larını ifade etti. Başkan Çetin, bu merkeze, 
geçtiğimiz şubat ayında vahşice katledilen 
Özgecan Aslan’ın adını verdiklerini belirtti.

ORHAN KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ

EMEKLİLERE EV PROJESİ

Başkan Soner Çetin, emeklilere özel ‘Emekliler 
Evi’ projesini başlattıklarını belirterek, “Bu evler-
de kalan emeklilerimiz yaşamlarının geri kalan 
kısmında rahat edecekler. Ayrıca engelliler için 
özel havuz projemizi hayata geçirmek adına çalış-
malarımızı yürütüyoruz” dedi.

4 MİLYAR 
LİRALIK

KENTSEL 
DÖNÜŞÜM

Soner Çetin’in bir yıla sığdırdığı 80 projeden 
sadece bazılarına sayfamızda yer verebildik.

JURASSIC PARK 
YAPILIYOR
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Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Burhanettin Koca-
maz, 2015 yılının Mersin 
için dönüm noktası ola-
cağını söyledi. Kocamaz, 

Mersin kent merkezi ile ilçelerinde alt-
yapıdan su terfi istasyonlarına kadar 
birçok hizmetin Mersinlilerle buluşaca-
ğını kaydetti. Başkan Kocamaz, göreve 
geldiklerinde özellikle kırsal kesimler-
de altyapının bir hayli sorunlu olduğu-
nu belirterek “Mersin’de hala vidanjör 
sistemi çalışıyorsa maalesef altyapıda 
çok gerideyiz demektir. Kırsal kesimde 
altyapı yok denecek kadar az. MESKİ 
olarak gerekli hamleleri yapıyoruz ve 
yapacağız” dedi.

PROJELER HAZIR
Mersin’in tüm ilçeleri için altyapı 

projelerinin hazırlandığını belirten Baş-
kan Kocamaz, “Mezitli, Toroslar, Akde-
niz, Yenişehir ilçelerimiz için 60 kilo-
metrelik içme suyu hattının projelerini 
hazırladık. Anamur, Bozyazı ve Aydın-
cık’a 100 kilometre, Erdemli, Silifke için 
200 kilometre, Gülnar ve Mut için 150 
kilometre, Tarsus ile Çamlıyayla için 
220 kilometre içme suyu hizmeti suna-
cağız” diye konuştu. 

MASTER PLANI GELİYOR
Kentteki yağmur suyu sistemlerinin 

önemli bir bölümünün kullanım ömrü-
nü tamamlandığına dikkat çeken Baş-
kan Kocamaz, “Mevcut yağmur suyu sis-
temlerin yenilenmesi için çalışmalara 
başladık. Şu anda inceleme aşamasında-
yız. 2015 yılının ilk etabında kent mer-
kezi ve ilçeleri kapsayan Yağmur Suyu 
Master Planı’nı hazırlıyoruz” dedi. Kent 
merkezi, Mezitli, Yenişehir ve Akdeniz 
ilçelerindeki muhtelif yerlere toplamda 
110, Tarsus’a ise 30 kilometrelik yağmur 
suyu hattı kazandıracaklarını açıklayan 
Kocamaz, kent merkezinde 2, Tarsus’ta 3 
adet olmak üzere toplam 5 yağmur suyu 
pompa istasyonu projesini de hayata 
geçireceklerini dile getirdi.

DOĞAL YAŞAM ALANLARI 
Kent merkezinde yenilebilir enerji 

kaynaklarının kullanımını artırabilmek 
için atıkları ekonomiye kazandırmak 
amacıyla, arıtma çamurlarının değerlen-
dirmesine yönelik etüt ve projeler hazır-
lıklarını kaydeden Kocamaz, “Gittiğimiz 
her yerde mahalle ve köy muhtarlarıy-
la bilgilendirme toplantısında bir araya 
geliyoruz. Muhtarların sorunlarını din-

liyor ve çözüm üretmeye çalışıyoruz” 
diye konuştu. 

MESKİ’nin, TS EN ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi ve Avrupa Kalite Yöne-
timi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Mode-
li ile çalışmalarını sürdürdüğünü ifade 
eden Kocamaz, “Bu şekilde yolumuza 
devam edeceğiz. Mükemmellik Ödülü, 
ne kadar başarılı olduğumuzu gösteren 
önemli bir gösterge olacak. Su ve kana-
lizasyon hizmetlerinin yanı sıra hiz-
met içi eğitimlere de büyük önem veri-
yoruz. Yaşanabilecek olumsuzlukları en 
az seviyeye indirmek amacıyla, kurum 
içinde çeşitli seminerler veriyoruz. Per-
sonelimizin çalışma saatleri içerisinde 
alınması gerekli tedbirleri öğrenmele-
ri ve kanuni hak ve yükümlülüklerimi-
zin önemini özümsemeleri 
için bu eğitim prog-
ramları düzen-
liyoruz” 
şeklinde 
konuş-
tu.

Yapılacak çalış-
malarla Mer-
sin sahillerin-
deki 9 olan 
mavi bayrak 
sayısını 13’e 
yükseltme-
yi hedefle-
diklerini 
dile geti-
ren Başkan 
Kocamaz, 
böylece 
Mersin’in 
her yerin-
den deni-
ze daha 
rahat 
girilebi-
leceği-
ni de söz-
lerine 
ekledi.

Temiz Mersin için
MESKİ işbaşında

22 Mart Dünya Su Günü’nde suyun önemi-
ne dikkat çekmek ve farkındalık oluştur-
mak amacıyla birçok organizasyon düzenle-
diklerini dile getiren Kocamaz şöyle devam 
etti: Farklı yaş guruplarıyla, ‘MESKİ Dünya Su 

Günü Uçurtma Şenliği’ etkinliğinde bir araya 
geldik ve kimsesiz çocuklarımızla birlik-
te olma fırsatı yakaladık. Çocuklarımızın coş-
kusuna ortak olmak için maske taktık, balon 
şişirdik, uçurtma uçurduk.

KİMSESİZ ÇOCUKLARLA UÇURTMA KEYFİ 

Mersin’de yaşayan insanların yanı sıra 
Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan insan-
ların MESKİ’ye daha rahat ulaşabilme-
si için bir telefon hattı ilave ettiklerini bil-
diren Kocamaz, şunları kaydetti: Mersin 
il sınırlarından 7 gün 24 saat  ulaşılan 185 

numaralı hattımıza ilave olarak, Türki-
ye’nin her yerinden aranabilecek olan 444 
8 185 numaralı hattı halkımızın hizmetine 
sunduk. Vatandaşlarımız her türlü arıza 
bildirimlerini 444 8 185 nolu hattı araya-
rak bize ulaştırabilecek. 

İLERİ
TEKNOLOJİ
VE ARITMA 
İLE
MERSİN’DE 
DENİZ
TERTEMİZ

2015 yılının Mersin için hizmet yılı olacağını 
ifade eden Kocamaz şunları kaydetti: Mer-

sin merkezi ve ilçelerinde toplam 18 adet 
atık su arıtma tesisi projelendirme çalışma-

sı yapılacak. Bu kapsamda Çamlıyayla, Sebil, 
Yenice, Arpaçbahşiş-Tömük, Gülnar, Atakent, 

Kargıpınarı, Kızkalesi ve Aydıncık Atıksu Arıtma 
Tesisi projelerinin çalışmalarına başladık.

ATIK SU ARITMA 
TESİSLERİ GELİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kent genelinde 
ve ilçelerde altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek, 
“Daha temiz bir Mersin için MESKİ gece gündüz çalışıyor” dedi

Burhanettin Kocamaz

Mersin’de denizin temizliği için ileri teknoloji ve ileri 
arıtma uygulanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kocamaz, atık sulardan kaynaklanan kirlenmeyi önle-
mek amacıyla Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi’ni hizme-
te sunacaklarını belirterek, “Amacımız gelecek nesil-
lere daha modern, daha yaşanabilir bir kent bırakmak. 
Tesis ile Mezitli’nin atık su sorununu çözüme kavuş-
turacağız” dedi. Kocamaz, sahilleri güvenli hale getir-
mek, gönül rahatlığı ile denize girilmesini mesini sağ-
lamak ve Mersin’i deniz turizm kenti yapmak amacıyla 
Deniz Deşarj Projesi’nin hayata geçirildiğini kaydetti.

Altyapının yetersiz olması nedeniyle kış aylarındaki 
yağışlarla birlikte su altında kalan sahil yolu ve bir-
çok bölgeye döşenen yağmur suyu hatlarıyla bas-
kınların önüne geçtiklerini dile getiren Kocamaz, 
“Kent genelinde 24 bin 255 adet ızgara ve yağmur-
suyu hattını temizledik. Yeni stratejik noktalar-
da 2 bin 729 metre yağmursuyu şebekesi döşe-
yip su baskınlarını en aza indirdik. 3 bin 376 adet 
yağmursuyu ızgara yapımı, 4 bin 693 adet baca 
temizliği ve 32 bin 584 adet kanal açma çalışması 
gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

ALO MESKİ HATTI SORUN ÇÖZÜYOR
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Mersin 
Büyükşehir 
Belediyesi, katı 
atıkları enerjiye 
dönüştürmek 
için Entegre Atık 
Sistemi Projesini 
hayata geçirecek

MERSİN Büyükşehir Belediye-
si, Entegre Atık Sistemi Projesi ile katı 
atıkları enerjiye dönüştürecek. Kurum 
bu yolla hem kamu adına yarar sağla-
mayı hem de ekolojik dengeyi korumayı 
hedefliyor. Büyükşehir Belediye Başka-
nı Burhanettin Kocamaz, çöpten elek-
trik üretimi yapılmasına imkan sağla-
yacak projede geri dönüşümü mümkün 
olan atıkların ayrıştırılarak ekonomi-
ye kazandırılacağını belirtti. Kocamaz, 
“Kalan atıklar, çöp sızıntı suları ve arıt-
ma çamurlarını fermantasyon yöntemi 
ile metan gazına dönüştürerek, kompost 
ve enerji üretilecek. Böylece ekolojik 
denge de korunacak” dedi.

METAN GAZINDA BALIK
Proje çerçevesinde metan gazından 

elektrik üretiminin yanı sıra, toprak-
sız tarım ve balık yetiştiriciliği sistemi-
nin de kurulacağına işaret eden Koca-
maz, tamamen organik olan solucan 
gübresi üretimi yapılacağını da bildir-
di. Piroliz yöntemi ile atık lastiklerden 
ve tıbbi atıklardan da enerji üretileceğini 
dile getiren Kocamaz, “Metan gazından 
elektrik üretilmesi sonucu açığa çıkan 
fazla enerji ile topraksız tarım ve balık 
yetiştiriciliği sistemi kurulacak, hal atık-
larından solucan gübresi üretimi yapı-
lacak. Metan gazının bir bölümü CNG 

sistemine dönüştürülerek, çöp trans-
fer araçlarında kullanılacak” şeklinde 
konuştu.

ATIKLAR GELİRE ÇEVRİLİYOR
1 yılda, yaklaşık 414 bin ton nitelik-

li atığın bertaraf edildiğini ve bu atıklar-
dan 2 milyon 828 bin 559 lira gelir elde 
edildiğini açıklayan Kocamaz, “1 yılda 
bin 289 ton tıbbi atık bertaraf edilmiş ve 
bu atıklardan 1 milyon 478 bin 058 lira 
elde edilmiştir. Katı ve tıbbi atıkların 
sterilizasyon ve bertarafından toplam 4 
milyon 306 bin 617 lira gelir elde edil-
miştir” ifadelerini kullandı. 

Trafikteki sıkıntıyı battı-çıktı bitirecek
MERSİN Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Burhanettin Kocamaz, kısa bir süre 
sonra yapımına başlanacak battı-çıktı pro-
jelerinin tamamlanmasıyla birlikte kentte-
ki trafik kaosunun sona ereceğini söyledi. 
Tulumba Kavşağı Avan Projesi’nin tamam-
lanarak imar planına işlendiğini bildiren 
Kocamaz, “İhaleye çıkıldıktan hemen sonra 
projenin inşasına başlayacağız. Mezarlık1, 
mezarlık2 ve Limonluk katlı kavşakları için 
hazırlanan projelerin ihalesine çıkıldı. Bat-
tı-Çıktı kavşak projesi ile Mersin’i trafik 
kaosundan kurtarıyoruz” dedi.

YOLLAR GÜVEN VE KONFORLU
Mersin’de yaşam kalitesini arttırma-

yı amaçladıklarını ifade eden Kocamaz, bu 
kapsamda asfaltlama çalışmalarının tüm 
hızıyla sürdürüldüğünü dile getirdi. 2014 
yılı içerisinde 410 milyon 386 bin 590 ton 
asfalt kullandıklarını açıklayan Kocamaz, 
“195 milyon 313 bin 620 ton üretilen asfalt 
rakamıyken, 215 milyon 72 bin 970 ton 
asfaltı da yaptırdık” ifadesini kullandı.

Mersin’de trafik kaosunu bitirmek için Büyükşehir Belediyesi 
battı-çıktı projeleri uygulayacak. Projeler yakında başlıyor

Kültür sanat etkinlikleri
ilçelere de taşınıyor

‘Yoksulluk haritası’
yardımlara yön verecek

KÜLTÜR ve sanat etkinlikleri-
ne büyük önem verdiklerini belir-
ten Mersin Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 
kültür seviyesi daha yüksek bir 
Mersin amaçladıklarını, bu neden-
le kültürel faaliyetleri sadece 
merkeze değil ilçelere de taşıdık-
larını söyledi. Kocamaz, düzen-

ledikleri toplantı, konferans gibi 
etkinliklerle Mersin’de kültür ve 
sanatı canlandırdıklarının altını 
çizdi. Ücretsiz tiyatro kursları ile 
öğrencilere kültür ve sanatı sev-
dirdiklerini vurgulayan Kocamaz, 
kültür seviyesi yüksek bir Mersin 
oluşturmak için çaba gösterdikle-
rini kaydetti.

MERSİN Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 
Mersin’in en yoksul yerleşim yeri-
ninin Mut ilçesi olduğunu açıkla-
dı. Kocamaz, belediye yardımlarını 
artık yoksulluk haritası baz alına-
rak yapacaklarını söyledi. Yoksul-
luk paritası ile Mersin’deki yok-
sul bölgelerin tespit edildiğini dile 

getiren Kocamaz, “Mersin’in sos-
yo-ekonomik durum ve dağılımı 
hakkında bilgi toplayarak önceli-
ği ihtiyacı olana verdik. Buna göre 
ilçelerin yoksulluk sıralaması: Mut, 
Bozyazı, Akdeniz, Gülnar, Çamlıyay-
la, Toroslar, Tarsus, Aydıncık, Silif-
ke, Mezitli, Yenişehir, Anamur ve 
Erdemli şeklinde oldu” dedi.

Mersin’de atıklar enerjiye dönüşüyor

Engelsiz kent Mersin

MERSİN’İ engellilerin rahat-
lıkla yaşayabileceği bir kent 
haline getirmeyi amaçladıkları-
nı belirten Büyükşehir Belediye 
Başkanı Burhanettin Kocamaz, 
1 yıl içerisinde yapılan çalış-
malarla engellilerin hayatları-
nı kolaylaştırdıklarını söyledi. 
Kente kazandırılan 60 yeni oto-
büsün engellilerin kullanımı-
na uygun olduğuna dikkat çeken 

Kocamaz, “Rampalar ile engel-
lilerimizin artık kentte özgür-
ce dolaşabiliyoruz. Hizmet bina-
larımızı engellilere uygun hale 
getirerek, hizmette engelle-
ri kaldırdık. Sesli sinyalizasyon 
sistemi ile görme engelli vatan-
daşlarımızın hayatını kolaylaş-
tırdık. Engellilerimiz tekerlek-
li şarj durakları ile durmadan 
gezebiliyor” dedi.

Mersin’in çehresi değişecek
BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Burha-

nettin Kocamaz, vizyon projelerle Mersin’i 
marka kent haline getireceklerini söyle-
di. Kocamaz, kentin tarihi mekanlarında 
yapılacak düzenlemelerin şehrin çehresini 
değiştireceğini vurguladı. Kentin merke-
zinde bulunan Taş Bina, Atatürk Caddesi, 
Silifke Caddesi, Yoğurt Pazarı ve Ulu Camii 
Meydanı’nda yapılacak düzenlemeleri 
anlatan Kocamaz, Kentsel Tasarım Uygu-
lama Projesi’nin tamamlandığını ve ihale 
için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Balık Pazarı’nın hijyen ve sağlık açı-
sından uygun olmadığına işaret eden 
Kocamaz, “Balık Pazarı’nı, modern ve 
çağdaş alışverişin gerekliliğine uygun 
şekilde yapılandıracağız. Buradaki mülk 
sahiplerinden muvafakatname alınma-
sı çalışmaları devam etmektedir” dedi. 
Kocamaz, Kasaplar Çarşısı’nda da eko-
nomik canlanmayı sağlayacak ve Mer-
sinlilerin huzur içerisinde alışveriş 
yapacağı modern mimariyi hayata geçi-
receklerini ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tara-
fından düzenlenen ‘Mersin İl 
Çevre Düzeni Planı Katılım ve 
İletişim Toplantısı’,  Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Burhanet-

tin Kocamaz, Şehircilik ve Çevre İl Müdürlü-
ğü, kamu kurum ve kuruluş, oda, dernek, sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri ve Büyükşehir 
Belediyesi meclis üyelerinin katılımıyla yapıl-
dı.  Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin 
Kocamaz, düzenli ve çağdaş imar düzenlemele-
ri ile Mersin’in Türkiye’nin en gelişmiş kentleri 
arısında yer alacağını söyledi.

BİRLİKTE YÖNETELİM
Başkan Burhanettin Kocamaz, ‘Mersin İl 

Çevre Düzeni Planı Katılım ve İletişim Eylem 
Planı’ etkinliklerine sağlanacak olan katılımın, 
tüm aktörler arasında anlaşma, uzlaşma, işbirliği 
ve etkileşimin teşvik edilerek, en uygun çözüm-
lerin ortaya konulması açısından çok önemli 
olduğunu vurguladı. Mersin’in geleceği ile ilgi-
li herkesin fikrine, olumlu düşüncelerine ihti-
yaç duyduklarını ifade eden Kocamaz, “Hepi-

miz Mersin’in bireyleriysek, Mersin’in ortak 
paydasında birleşmek ve kentimizi bizden son-
raki nesillere daha ileri noktalarda teslim etmek 
mecburiyetindeyiz. Gelin hep birlikte Mersin’in 
ortak paydasında birleşelim. Birlikte yönetelim, 
birlikte büyütelim” dedi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Mersin İl Çevre Düzeni Planı Katılım ve İle-

tişim Toplantısı doğrultusunda Mersin’in imar 
düzenlemelerinin yapılması için kolları sıva-
dıklarını söyleyen Başkan Burhanettin Koca-
maz, “Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100 
000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın uygun olarak 
Mersin 1/50 000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı 
ve Kent Bütünü Araştırma-Analitik Etüt işinin 
ihalesi yapıldı ve çalışmalar başlatıldı” diye 
konuştu.

SAHİL DÜZENLEMELERİ
Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde kalan top-

lam 11.64 hektar alanın “Kentsel Sit Alanı” ve 
42.91 hektar alanın ise “Etkileşim Geçiş Alanı” 
olarak ilan edildiğini belirten Kocamaz, “Kent-

sel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Alanı, Mersin’in 
geleneksel kent merkezini ve yönetsel merkezi-
ni oluşturuyor. Kıyı boyunca doğrusal gelişme 
gösteren Mersin’in önemli ulaşım aksları bura-
dan geçmekte, bu alanın yakın çevresinde Mer-
sin Garı, Mersin Limanı ve sahil düzenleme-
leri yer almaktadır. Mersin’de sahiller 15-20 
katlı evlerle işgal edilmiş durumda. Bu işgal-
ler olmasaydı bugün daha sağlıklı bir planla-
ma gerçekleştirebilirdik” şeklinde konuştu.

sel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Alanı, Mersin’in 
geleneksel kent merkezini ve yönetsel merkezi-
ni oluşturuyor. Kıyı boyunca doğrusal gelişme 
gösteren Mersin’in önemli ulaşım aksları bura-
dan geçmekte, bu alanın yakın çevresinde Mer-
sin Garı, Mersin Limanı ve sahil düzenleme-
leri yer almaktadır. Mersin’de sahiller 15-20 
katlı evlerle işgal edilmiş durumda. Bu işgal-
ler olmasaydı bugün daha sağlıklı bir planla-

Kocamaz: Başarılı
olmak zorundayız

tişim Toplantısı doğrultusunda Mersin’in imar 

000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın uygun olarak 

ve Kent Bütünü Araştırma-Analitik Etüt işinin 

Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde kalan top-
lam 11.64 hektar alanın “Kentsel Sit Alanı” ve 
42.91 hektar alanın ise “Etkileşim Geçiş Alanı” 
olarak ilan edildiğini belirten Kocamaz, “Kent-

ma gerçekleştirebilirdik” şeklinde konuştu.

Başkan Kocamaz özetle şunları söyledi: Son dönemde yapılan 
yatırımlar ve büyük projelerle Mersin, enerji üretiminde ön plana çıkmak-

tadır. Mersin, rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları yönünden 
oldukça zengin bir potansiyele sahip olmasına rağmen yakın zamana kadar bu potansi-
yel yeterince değerlendirilememiştir. Bu tarz alternatif enerji yatırımlarına geç başlan-

masına rağmen 2014 yılı sonunda, özellikle Mut, Gülnar ve Silifke ilçeleri başta olmak 
üzere Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde, önemli sayılarda rüzgâr ve güneş kay-

naklı enerji yatırım taleplerinin yoğunlaştığı görülmekte, Mersin’in, 
yeni talepler ile üst sıralara yükseldiği görülmek-

tedir.  

GÜNEŞ KAYNAKLI ENERJİ

Burhanettin Kocamaz

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Hepimiz Mersin’in bireyleriysek, gelin 
hep birlikte Mersin’in ortak paydasında birleşelim. Birlikte yönetelim, birlikte büyütelim” dedi
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ir süredir İstanbul’da yaşayan 
Dünyagöz Hastaneler Grubu 
Medikal Direktörü Profesör Dr. 
Ioannis Pallikaris ile İstanbul 

ve iş aşkını, bir gününün nasıl geçtiğini, 
neden Nişantaşı’nda yaşayıp Beşiktaş’ta 
gençlerin olduğu kafelerde vakit geçirdi-
ğini konuştuk… 

n Kaç yıldır İstanbul’dasınız?
1 Temmuz’dan beri  tam zamanlı olarak 

İstanbul’dayım. Ama son 10 senedir her ay 
üç günlüğüne İstanbul’a geliyordum. 

n  İstanbul’da nerede yaşıyorsunuz? 
Nişantaşı’nda.
n Ailenizle birlikte mi yaşıyorsunuz? 
Evet, eşimle birlikte yaşıyoruz. Üç tane 

çocuğum var. Üçü de Yunanistan’da yaşıyor.
n Neden Türkiye?
Türkiye evim gibi. Sanki Yunanistan’da, 

evimdeymiş gibi hissediyorum kendimi. O 
yüzden Türkiye.

n Nesi sizi etkiliyor?
Kültürümüz ve alışkanlıklarımız birbi-

rine çok benziyor. 10 senedir gidip geliyo-
rum zaten. Pek çok arkadaşım da var. 

n Başka bir ülkeden iş teklifi gelsey-
di kabul etmeyecek miydiniz?

Hayır, başka bir ülkeye gitmezdim. Bir 
süre İsviçre ve Amerika’da çalıştım. Ama 
İstanbul yani Türkiye’de çalışmak istedim 

çünkü Yunanistan’a daha yakın ve daha 
yakın olduğundan dolayı burasını tercih 
ediyorum.

n Türk insanlarını nasıl buluyorsunuz?
Birincisi Türk insanlarının yüzleri benim 

yüzüme çok benzediği için seviyorum tabii 
ki. Davranışları, reaksiyonları, aile bağla-
rı çok kuvvetli ve Yunanistan’da da aynı 
şekilde olduğu için insanlarını seviyorum.

n Yoğun bir iş hayatınız var. Bilim ada-
mısınız her şeyden önce, bir şeyler yapı-
yor, üretiyorsunuz. Boş zamanlarınızda 
neler yapıyorsunuz? 

Türk kitapları, İstanbul hakkında kitap-
lar okuyorum. İstanbul hakkında tarihsel 
kitap okumayı çok seviyorum. Genel olarak 

kitapları çok seviyorum. Çok kitap okuyo-
rum. Orhan Pamuk’un kitaplarını okuyo-
rum. Ayrıca çok spor yapıyorum. 

n Güne sporla mı başlıyorsunuz?
Haftada üç gün yoga yapıyorum. Her 

gün spor yapıyorum. Hafta sonu at biniyo-
rum. Yelken yapıyorum. Sabahları sahilde 
bisiklet sürüyorum. Resim yapmayı sevdi-
ğim için zaman bulursam resim yapmak 
da istiyorum.

NİŞANTAŞI’NI EŞİM SEÇTİ 
n Nişantaşı’nda yaşamayı siz mi seç-

tiniz, eşiniz mi seçti?
Cevabını biliyorsunuz zaten, eşim seçti. 

Aslında kendisi daha çok şehrin dışında 
yaşamayı seviyor. Nişantaşı’nı çok beğeni-
yorum. Hem çok merkezi, hem de her yere 
çok yakın ve aynı zamanda da Avrupai bir 
yer olduğundan dolayı Nişantaşı’nı sevi-
yorum. Biraz arabayla trafiğe takılsam bile 
orası daha hoş.

n İstanbul’u tamamen öğrendiniz mi? 
Mesela nerede at biniyorsunuz, tenis oynu-
yorsunuz? Hastaneden çıktıktan sonra 
hayatınızı nasıl geçiriyorsunuz?

Genelde Beşiktaş’ta oluyorum. 
Üniversitelilerin olduğu kafelerde olma-
yı seviyorum. Oralarda gezmeyi seviyo-
rum. Ayrıca Nişantaşı’nda bir kafe var 
parkta, orada nargile içmeyi seviyorum. 
Orada kitap okumayı ve kahve içmeyi 
seviyorum.

Gençlerle vakit 
geçirmeyi seviyorum
Dünyanın en önemli göz cerrahları arasında yer alan 67 yaşındaki Yunanlı Profesör Dr. Ioannis 
Pallikaris, 9 aydır İstanbul’da yaşıyor ve boş zamanlarını üniversiteli gençlerle birlikte geçiriyor
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Türk yemeklerini çok sevdiğini  
söyleyen Prof. Pallikaris, “Eşim 
kebap ve künefe yememi  
yasakladı” diyor 

B
D İ D E M  S E Y M E N  B A L C I
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BİTKİ MÜZESİ GELİYOR
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet 

Metin Genç bu kapsamda ilk olarakBitki 
Müzesi’ni hayata geçiriyor. Karayolları 10. 
Bölge Müdürlüğü’nden devralınan Beşirli 
Mahallesi’ndeki 12 dönümlük arazi için proje 
çalışması tamamlandı. Genç, “Vaat ettiğimiz 
projeler arasındaydı. Trabzon’umuzda harika 
bir şekilde oluşmuş ancak farkındalığı 
oluşmamış bu yeşil ve güzel alanı bitki müzesi 
şeklinde halkımıza sunacağız. Bu alanı, 
bütünlüğünü ve güzelliğini korumak şartıyla 
Trabzon’la buluşturacağız. Tabi ki STÖ 
başkanlarının da görüşlerini alacağız. Trabzon 
ve Ortahisar çok güzel bir alan kazanacak. 
Trabzonlular buraya gelecekler ve rahat 
bir nefes alacaklar, endemik bitki türlerini 
görecekler. Önümüzdeki günlerde kazmayı 
vuruyoruz” dedi. 

MAHALLE YOLLARI 
STANDARTLARA UYACAK

Ortahisar Belediyesi’nin kurumsallaşıp 
kökleşmesi ve iyi bir belediye olarak 
faaliyetlerini yürütmesi adına çalıştıklarınız 
vurgulayan Genç, “Ortahisar yeni bir belediye. 
Bu göreve gelmeden önce seçim sürecinde 
projelerimiz vardı. Bunların bir kısmını yerine 
getirdik, bir kısmını da yerine getireceğiz. 

Bir belediye olarak kendi mutat görevlerimiz 
dışında şehrimize yönelik projeleri kendi 
bütçemizle yapma imkânımız maalesef kısıtlı. 
Ancak Ankara’dan kaynak telafi edilerek hayata 
geçirilebilir. Bütçemizin büyük kısmını da Fen 
İşleri Müdürlüğü’ne ve destek hizmetlerine 
ayırdık. Asfalt plenti ve beton santralini 
kurduk. Hemen yanında konkasör şantiyesinin 
temelini attık. Hedefimiz 5 yıl içinde bütün 
mahallelerimizin yollarını standartlara uygun 
hale getirmektir” diye konuştu. 

EN ÖNEMLİ MESELEMİZ 
KENTSEL DÖNÜŞÜM

“Kentsel dönüşüm de önemli bir alanımızdır. 
‘Yapan değil yıkan bir belediye başkanı olacağız’ 
demiştik. Verilen yıkım kararlarını dosyalarda 
değil, fiili olarak uygulayarak yerine getireceğiz” 

diyen Genç, “Çünkü bir şeyleri 
artık değiştirmemiz lazım. Bunun 
siyasi, hukuki ve sosyal sonuçları 
olabilir ama bu yapanın yanına 
kar kalmasın. Şehrimizde yeşili 
bir metre bile artırırsak bundan 
mutluluk duyarım. Narlıbahçe ile 
ilgili kentsel dönüşüm çalışmamız 
devam ediyor. Kentsel dönüşüm 
kanunen Büyükşehir Belediyesi’nin 
görevi olmasına rağmen bunların 
bir kısmını bize devretti. Pelitli 

Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 
112 binanın yıkımı tamamlandı ve burada 
yıkılacak sadece 20 binamız kaldı. Zağnos 
Kentsel Dönüşüm Projesi’ni tamamladıktan 
sonra Ortahisar Belediyesi’nin hizmet binasını, 
kaymakamlık ve hükümet konağımızı buraya 
taşıyacağız “ şeklinde konuştu.

EVDE BAKIMIN KAPSAMI 
GENİŞLEYECEK

Başkan Genç, “Yaşlılarımıza yönelik 
sunduğumuz evde bakım hizmetinden 
yararlananların sayısını artıracağız” diye 
konuştu ve şöyle devam etti: “Engellilerin 
sosyal yaşama katılımı için engelsiz şehir 
projesini de diğer yandan yürütüyoruz. 
Büyükşehir Belediyesi yakın zamanda Türkiye’de 
en temiz şehir unvanını elde etti. Bunu 

korumak ve devam ettirmek durumundayız. 
Mahallelerimizde yürüttüğümüz ‘Mahallem 
Temiz Kalsın’ Kampanyası çerçevesinde 
tamamını baştan aşağıya temizliyoruz. Atık 
yağ, plastik, pil konusunda yeterli bilince sahip 
değiliz. Evvela bu konuda toplumsal bilincin 
artırılması çalışması yapıyoruz. Bütün STK’larla 
birlikte ciddi bir çalışma başlattık.” 

Özgür ÖZDEMİR - TRABZON SABAH

Ortahisar 
değişecek, 
dönüşecek

Trabzon’un çiçeği burnunda belediyesi Ortahisar, projeleriyle göz dolduruyor. Başkan Genç, 
“Amacımız tarihine, kültürüne ve sosyalliğine yakışır bir ilçeyi Trabzon’a kazandırmak” dedi.
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rhan Özbey’in eğitim sektörün-
deki hikâyesi Türkiye’nin anar-
şiyle mücadele ettiği yıllarda 
başladı. 1970’lerin sonlarında 

üniversitede okumak can güvenliğini riske 
atmak demekti. Sağ-sol davaları adı altında 
kardeş kanı dökülüyordu. Üniversitelerde 
dersler polis kontrolünde yapılabiliyor-
du. Özbey, böyle bir dönemde İstanbul’da 
Marmara Üniversitesi Fizik Kimya Biyoloji 
Bölümü’nü kazandı. Öğretmen çıkacak-
tı. Van’da doğup büyümüştü. Varlıklı bir 
ailenin çocuğuydu. Ama hiçbir zaman bu 
varlığa güvenmedi. İki hayali vardı: Biri 
biyoloji okumak, diğeri İstanbul. Değil 
anarşi dünya yerinden oynasa İstanbul’a 
gidecek, orada okuyup biyoloji öğretmeni 
olacaktı.  Herşeyi göze alarak gittiği üni-
versitede 1979’da işler iyice çığırından 
çıktı. Öğrenciler arasındaki çatışmalar 
önlenemeyince okul süresiz kapatıldı. 
Aile, Özbey’in okumasını istemiyordu. 
Memlekete dönse bir daha hiç geri döne-
meyebilirdi. İstanbul’da kalıp okul açılın-
caya kadar çalışmaya karar verdi. Bir aile 

dostu “Madem öğretmen olacaksın, eği-
tim işine girmende fayda var” dedi. Borç 
harç 5 derslikli Kültür Dershanesi’ni açtı. 
2004’te de Avcılar’da Okyanus Koleji’nin 
ilk kampusunu kurdu. Bugün 21 kam-
pusu olan Okyanus Koleji’nin kurucusu 
Özbey, kendi eğitim hikâyesini SABAH’a 
anlattı.

n İlkokul yılları nasıl geçti? Nasıl 
bir öğrenciydiniz?

3 Şubat 1959 Van’ın Özalp ilçesin-
de doğdum... Ailem ilçe geneline göre 
varlıklı bir aileydi. İlçemiz 4000 nüfuslu 
küçük bir ilçeydi. 3 Nisan İlkokulu adın-
da tek bir ilkokul vardı. İyi bir öğrenciy-
dim. İlk 5 öğrenci arasında yer alırdım. 
Dedem ilçede tanınan saygın bir insan-
dı, çok sevilirdi. Bu yüzden öğretmenler 
bana çok özel ilgi gösterirlerdi. 

n O yıllardan kalan “hiç unuta-
mam” dediğiniz anınız ne?

Eskiden bütün ortaokul öğrencileri 
şapka ile okula giderdi, her sabah şapka 
kontrolü olurdu. Koridora şapkalarımızı 
asıp öyle sınıfa girerdik. Sınıftan çıkınca 
kim kimin şapkasını bulursa onu takar-
dı, o şapkalar kaybolurdu. Ben çok sık 

kaybederdim. Bu sebeple çok defa azar 
işittim öğretmenin beni sınıfa almadı-
ğı oldu.

n Üniversite macerası nasıl başladı?
Biyolojiyi çok severdim. Ticaret Lisesi 

okudum ama biyolojiden vazgeçmedim. 
Bugünkü Marmara Üniversitesi’nde biyo-
loji okudum. O zamanki adı Atatürk 
Eğitim Enstitüsü idi. 1977 girişliyim.

JANDARMAYLA DERS
n 70’ler öğrenci çatışmalarının yoğun 

olduğu bir dönemdi. Bu olaylardan 
etkilendiniz mi?

Üniversite yıllarım inanılmaz zor geçti. 
Çünkü okulda ciddi bir sağ-sol çatışması 
vardı. Okula mutlaka polis kontrolüm-
de giderdik. Derslerimizi sınıfların kapı-
sı açık yapardık ve mutlaka kapıda bir 

jandarma beklerdi. Önce sağ veya sol bir 
görüşün öğrencileri çıkar vapura götürü-
lür onlar uzaklaştıktan sonra diğer görü-
şün öğrencileri okuldan çıkardı. Dehşet 
dolu günlerdi her gün 15-20 kişi ölür-
dü. Çok az kişi üniversiteye gidebiliyor-
du. Ailem can güvenliğim olmadığı için 
okumamı istemiyordu. 

n Eğitimci olmaya nasıl karar ver-
diniz?

Üniversitenin 2’nci yılında memleket-
te anarşi o kadar büyüdü ki okulu süresiz 
tatil etmeye karar verdiler. Memlekete 
dönsem ailem okumamı istemiyor, beni 
göndermezler diye gitmedim. Bir taraftan 

para da kazanmam lazım. Bir aile dostu-
muz öncülüğünde 1979’da Beyazıt’ta ilk 
Kültür Dershanesi’ni kurduk. Mobilyasını 
borç alarak, kirasını erteleyerek memle-
ketten de yardımlarla kurabildik. Okyanus 
Kolejleri’nin hikâyesi ise 2004’te Avcılar 
kampusumuzla başlıyor.2015-2016 eği-
tim yılında İstanbul’da 13, Anadolu’da 
8 olmak üzere toplam 21 kampusla eği-
tim veriyor olacağız.

Öğrenci olaylarının yaşandığı yıllarda İstanbul’da kalıp 
eğitimine devam edebilmek için dershane açan Özbey, 
bugün 21 kampuslu Okyanus Kolejleri’nin sahibi oldu 

C E Y D A  K A R A A S L A N

O

Öğretmenlik hayalinden vazgeçmedi

Damlaya damlaya 
Okyanus oldu
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KAHRAMANMARAŞ Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Fatih Meh-
met Erkoç, günü birlik planlama ve 
çalışmalar yapmak yerine tüm ilçe-
ler, mahalleler ve köylerle birlikte bir 

bütün olarak hareket ettiklerini, uzun vadeli 
büyük hizmet projeleri hazırladıklarını ve bun-
ları hayata geçirmeden önce ilçelerin, mahalle-
lerin, köylerin coğrafik, ekonomik, kültürel ve 
gelişmişlik düzeyini dikkate aldıklarını söyle-
di. Başkan Fatih Erkoç, “Akıllı şehircilik yapı-
yoruz” dedi. 

EN RANTABL PROJELER
Başkan Erkoç şöyle devam etti: Biz biriz, hep 

birlikte büyükşehiriz. Kalkınmışlığımız, model-
leşmemiz, turizm atağımız, her şeyimizle biriz 
ve beraberiz. Planladığımız yatırım ve hizmet 
programlaması sabahtan akşama gerçekleşmesi 
mümkün değil. Alelacele değil, düşünülmüş en 
doğru ve en rantabl olanı bulunup, kamuoyun-
dan destek ve haklılık görecek projeleri hayata 
geçirmeye başladık. Ünlü düşünür Tolstoy ‘İki 
güçlü savaşçı vardır, bunlar sabır ve zamandır’ 
der. Bizim içinde, belki zaman alıyor yapımına 
başladığımız projelerimiz ama yarın tamamlan-
dığında ne kadar özverili ve meşakkatli bir çalış-
ma yaptığımızı herkes görecek ve bize hak verip 
‘Allah razı olsun’ diyecekler. 

BİRİNCİ YILINI ANLATTI 
30 Mart 2014 seçimlerinde Türkiye’nin en 

genç ve Kahramanmaraş’ın ilk Büyükşehir Bele-
diye Başkanı olarak göreve başlayan Fatih Meh-
met Erkoç, bir yıllık görev süresini SABAH 
okurları için arkadaşımız Sırrıberk Arslan’a 
değerlendirdi. Erkoç, ilk defa Büyükşehir olan 
Kahramanmaraş Belediyesi’nde mümkün oldu-
ğunca kısa sürede daire başkanlıkları, genel 
müdürlük ve şube müdürlükleri gibi yapılan-
ma çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve bunların 
sadece merkez ilçeye değil tüm ilçeler dahilinde 
halka hizmet vermeye başladığını söyledi. 

BAŞARILI BİR DÖNEM
Erkoç “Şu anda 14 daire başkanlığı, 52 şube 

müdürlüğü, sadece şehir merkezinde değil ilin 
genelinde gece gündüz Kahramanmaraşlıla-
ra hizmet vermekte. Büyükşehirde ilk yılımız 
olmasına rağmen başarılı bir dönem geçirdik.  
1500 km dev asfalt ihalesi gerçekleştirdik. Önü-
müzdeki 3 yılda toplam asfalt yolumuzu bin 
125 kilometre, berkitme yol çalışmamızı ise 700 
kilometreye ulaştırma hedefindeyiz. Büyükşehir 
hizmet ağında bulunan 6 bin 380 kilometrelik 
yolda sorunsuz bir kullanım sunmak en büyük 
isteğimiz. Aynı zamanda kalbi Kahramanmaraş 
için çarpan çalışma arkadaşlarımız kısa zaman-
da 450 kilometre bordür ve parke döşeme çalış-
ması gerçekleştirdi’’ dedi.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK DÖNÜŞÜM
Şehirde tam anlamıyla bir dönüşüm sağla-

yacak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla 
devam ettiğini belirten Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç: “ Gayber-
li, Hacıbayramveli ve Malikejder Mahallerin-
de 30 hektarlık bir alanda gerçekleştirdiğimiz 
kentsel dönüşüm çalışmaları, Sayın Bakanımı-
zın da takdirini kazanan, bu alanda Türkiye’ye 

örnek gösterilmiş bir çalışma olmuş-
tur. Kentsel dönüşüm çalışma-
ları kapsamında 1550 gayrı 
sıhhi evin yıkımını ger-
çekleştirdik. Bu alan-
da 40 bin metreka-
relik açık otoparkı 
ücretsiz olarak 
halkımızın hiz-
metine sunduk. 
Geri kalan alan-
da ise modern 
park, oyun alan-
ları ve yeşil alan 
çalışmaları ger-
çekleştirerek vatan-
daşlarımıza kaliteli 
vakit geçirebilecekle-
ri ve nefes alabilecekleri 
alanlar oluşturacağız. Aynı 
zamanda halkımızın konut ihti-
yacını gidermek adına başlattığımız 
1.500 konutluk Güneşevler Toplu Konutlarımı-

zın yapımı hızla sürüyor” diye konuştu.

ANADOLU’NUN EN BÜYÜĞÜ
Kültürel anlamda yaptıkları hizmetlerin de 

takdire şayan olduğunu ifade eden Kahraman-

maraş Büyükşehir Belediye Başka-
nı Fatih Mehmet Erkoç “Şeh-

rimizde ilk defa Kitap ve 
Kültür Fuarı’nı düzen-

ledik. 133 yayınevi ve 
177 yazarın katıldı-

ğı fuarımızı 125 bin 
kişi ziyaret etti. Bu 
Anadolu’nun en 
büyük kitap fua-
rıydı. Ziyaretçi-
ler ve katılımcılar 
adeta büyülen-
di’’ dedi. Başkan 

Erkoç Büyükşe-
hir Belediyesi ola-

rak sosyal ve kültü-
rel alanda da projeler 

gerçekleştirdiklerini söy-
leyerek biri ilçede olmak üzere 

halkın acil ihtiyaç duyduğu 3 
taziye evi ve kütüphaneyi kısa sürede 

tamamlayıp hizmete sunduklarını ifade etti.

EĞİTİME DEV YATIRIM
Kahramanmaraş’ı geleceğe taşıyan projele-

ri bir bir hayata geçiren Fatih Mehmet Erkoç 
yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, kentin 
yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için 

gerekli tüm adımları atıyor. Eğitim kurumları-
na çevre düzenleme çalışmaları, dar gelirli aile-
lerin çocuklarına kırtasiye yardımlarıyla eğitime 
her alanda destek veren Büyükşehir Belediyesi-
nin eğitim alanında gerçekleştirdiği hizmetlere 
18,5 milyon TL’lik dev yatırımla devam ettiğini 
belirten Başkan Erkoç, “Kahramanmaraş Valiliği 
ile yaptığımız protokol gereği 18,5 milyon lira-
lık yatırımlarımıza start verdik. Elbistan ilçesi-
ne 16 derslikli Esentepe Ortaokulu ile Pazarcık 
ilçemizde 12 derslikli Yavuz Selim İlkokulunun 
temelleri atıldı. Onikişubat 24 derslikli Saçak-
lızade Ortaokulu, Onikişubat 12 derslikli Oruç 
Reis Mahallesi İlkokulu, Dulkadiroğlu ilçesi 24 
derslikli Y.Kemal Mahallesi Pansiyon ve İmam 
Hatip Lisesi ile Türkoğlu ilçesi 24 derslikli Ata-
türk Yatılı Bölge Okulu çalışmalarımız da kısa 
zamanda başlayacak” dedi.

REKREASYON VE YEŞİL ALAN
Vatandaşların daha rahat nefes alabilmesi 

için Büyükşehir Belediyesinin yeşil alan proje-
lerini bir bir hayata geçirdiğini söyleyen Başkan 
Erkoç  ‘’  Şehir merkezinde yapımına başladığı-
mız  215 bin metrekare uygulama alanı bulunan  
yapay gölet, bahçıvan çocuk kulübü, gençlik 
merkezi, su perdesi, skate park, Japon bahçe-
si, çocuk oyun alanları, su parkı, kapalı yüzme 
havuzu, kent ekranı, tenis kortu, basketbol saha-
sı,  ve yürüyüş yollarının yer aldığı Ağcalı Vadi-
si Rekreasyon alanı,  merkez Ceyhan ( MARKA-
PARK) Rekreasyon alanımız  ve Elbistan’da  150 
bin metre karelik Rekreasyon alanı ile  Aksu 
mahallemize  115 dönümlük mesire alanı yapım 
çalışmamız  hızla sürüyor ‘’ dedi. Türkoğlu ilçe-
sine 115.000 m2’lik bir mesire alanı, Andırın 
ilçesine yörenin en büyük parkı ve Afşin ilçemi-
zin Kent meydanını kısa sürede tamamlayarak 
vatandaşların kullanımına sunulduğunu söy-
leyen Başkan Erkoç  ‘’  tamamlanan ve yapımı 
süren bu projelerin bölgelere artı değer katacağı-
nı ifade etti.

KÖPRÜLÜ KAVŞAKLAR
Kendilerinin göreve gelmeden önce Kahra-

manmaraş’ın acil sorunlarını bildiklerini ve bu 
konuda da hazırlıklı olduklarına dikkat çeken 
Başkan Erkoç, şöyle devam etti: “Öncelikle şehir 
merkezinde trafiğe neşter vurmak adına Uluca-
mi Köprülü Kavşak projemizde ilk kepçeyi vur-
duk ve çalışmalarımız başladı. Bu kavşak çalış-
mamızı çok kısa bir sürede tamamlayacağız. 
Ahmet Uncu Caddesi ile Kadir Paşa Bulvarı isti-
kametinde yapılacak yonca şeklindeki kavşak 
projesi ve Valilik Kavşağı, SGK kavşağı Kıbrıs 
Meydanı Kavşağı, Tükel Kavşağı gibi kavşakları-
mızda da köprülü kavşak çalışmalarına başlaya-
cağız” dedi.

KAYAK MERKEZİ YAPILACAK
Kahramanmaraş’ın  kuzey doğusunda yer 

alan Yedikuyular’da kayak merkezi ve mesire 
alanı yapma çalışmalarının  tamamlanma aşa-
masına geldiğini söyleyen Başkan Erkoç, “Yedi-
kuyular’a hem kayak merkezi hem de mesire 
alanı yapacağız. 800 metre telesiyej hattı ve 700 
metre teleski hattı ile 1833 metreden 2044 met-
reye ulaşacağız. İnsanlarımız hem kayak yapma 
hem de mesire alanında piknik yapma imkânı 
bulacaklar” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ ÖZLENEN 
GELECEĞE KAVUŞUYOR
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, hizmet süresinin birinci yılını 
değerlendirirken, “Biz biriz, hep birlikte büyükşehiriz. Uykumuzda bile kentimizi düşünüyoruz” dedi

RÜYALARIMIZ BİLE 
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Fatih 

Mehmet Erkoç “Biz şeh-
rimizin insanına hizmetin 

en iyisini nasıl sunarız diye 

çaba sarf ediyoruz. Gece-
leri mesai arkadaşlarımız-

la birlikte şehrimizi adım 

adım geziyoruz. Nereye neyi 

nasıl yapabiliriz diye gece-

nin sakinliğinden faydalanı-

yoruz. Belki bazı hemşeri-

lerimiz görüyordur bizleri. 

Ellerimizde planlar projeler 

yerinde tespitler yapıyoruz. 

Gece geç saatlere kadar 
yaptığımız çalışmaların 
neticesinde evimizde uyku-

ya daldığımız zaman bile 
Kahramanmaraş’ı düşünü-

yoruz. ‘Sevmeyene karın-
ca yük, sevene filler karın-

ca. Dağı bile taşır insan âşık 

olup inanınca’ dizilerinde-

ki gibi Kahramanmaraş’ta 

bizim sevdamız” dedi.

EL ELE 
VERDİK 

YÜRÜYORUZ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Erkoç, hizmette birinci 
yılının değerlendirmesini arkadaşımız Sırrıberk Arslan’a detaylı biçimde anlattı. 

1550 gayrisıhhi evin yıkılarak kentsel dönüşüm 
hamlesinin başladığı Gayberli bölgesi

KASKİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR
Kahramanmaraş’ın merkez ve ilçeleriyle birlikte Çevre, su ve alt yapı hizmetlerinden vatandaşla-
rın sorunsuz bir şekilde yararlanması için KASKİ’nin  7/24 çalıştığını söyleyen Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Fatih Erkoç  ‘’ İl genelinde 180 km içme suyu isale ve şebeke hattı yaptık. Afşin ilçemiz 
90 milyon liralık bir yatırım ile kaliteli içme suyuna kavuşacak çalışmalar başladı. Afşin, Pazarcık ve 
Türkoğlu Atıksu Arıtma Tesislerimiz tamamlanma aşamasında. Merkez Atık su arıtma tesisimiz ise 
en kısa zamanda başlanıp tamamlanacak. İl genelinde 80 km kanalizasyon ve yağmursuyu hat döşe-
mesi yaptık. Nurhak ilçemizi ise Kanalizasyon alt yapısına kavuşturuyoruz ‘’ dedi.
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