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Fatma Şahin
Türkiye Belediyeler Birliği ve

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Saygıdeğer Okurlar,

Kurulduğu 1945 yılından günümüze ülkemizin yerelden güçlenmesi ve kalkınması için 
hizmet üreten Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda 
onlara destek vermeye ve rehberlik etmeye hız kesmeden devam ediyor. 
Birliğimiz her zaman olduğu gibi eylül ve ekim aylarında da düzenlediği etkinliklerde 
belediye yönetici ve çalışanlarını, akademisyenler, kamu, STK ve özel sektör temsilcile-
riyle bir araya getirdi. Bu yıl altıncı kez düzenlenen “Yerel Yönetimler Sempozyumu” da 
oldukça ses getiren ve ilgiyle takip edilen etkinliklerimiz arasındaydı.  Ankara Üniversitesi 
ile iş birliğinde hayata geçirdiğimiz sempozyumda bu yıl “Dirençli Kentler” konusunu 
geniş bir yelpazede tartıştık. Sempozyumun detaylarına dergimizin yeni sayısında geniş 
yer ayırdık, ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

TBB Ekim Ayı Meclis Toplantısını belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizin aynı sıra 
birbirinden kıymetli konukların katılımıyla Ankara’da gerçekleştirdik. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Kurulu Başkan Vekili 
Şükrü Karatepe, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala’nın katkı verdiği toplantımızda 
akıllı şehirler, yeşil şehirler, akıllı ulaşım, akıllı tarım ve dirençli şehirler gibi şehirlerimizin 
geleceğini şekillendirecek pek çok konuya temas ettik. Ayrıca bu vesileyle Birliğimizce 
yürütülen fikir ve uygulama yarışmalarını da belediyelerimize duyurma imkânı bulduk. 

Tüm dünyanın evlerine kapandığı, sosyal hayatın ve hareketliliğin asgari düzeye indiği 
Covid-19 süreci, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımız için hareket etmenin ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha anlamamızı sağladı. Tüm dünyada salgın döneminde 
ortalama üç kilo artış olurken spor yapmayanlarda bu rakam altıya kadar yükseldi. Aynı 
zamanda daha az aracın trafikte olmasından kaynaklı da tabiat yeniden nefes aldı ve 
kendini yenilemeye başladı. TBB, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın ulusal koordinatör 
olarak belediyelerimizin haftaya aktif katılımını sağlamak için çeşitli etkinliklere imza attı. 
Bu yıl 527 belediyemiz çeşitli etkinlikler düzenleyerek 50 ülke arasından ülkemizi birinci 
sıraya taşımayı başardı. Ülkemizde 7’den 70’e bu farkındalığın arttığını görmek hepimi-
zi mutlu etti. Belediyelerimizin renkli etkinlikleri de dergimizde geniş yer buldu. Keyifle 
okuyacağınızı ümit ediyoruz.

Maalesef doğal afetler ülkemizde ve dünyada sık sık yaşanıyor ve acı kayıplar vermemize 
neden oluyor. Ülkemiz her yıl deprem başta olmak üzere çok sayıda doğal afetle karşı 
karşıya kalıyor. Yaşanan bir afet durumunda belediyelerimiz hayati roller üstleniyor. Biz 
de TBB olarak elimizden geldiğince afet bölgelerinde yaraları sarmaya gayret ediyoruz. 
Bu çerçevede, “Afet Eğitim Yılı”nda ülkemizin afetle mücadelesinde en önemli kurumla-
rın başında gelen AFAD’a beş adet mobil mutfak tırı hibe ettik. İçişleri Bakanımız Sayın 
Süleyman Soylu, belediye başkanlarımız ve kurtarma ekiplerimizle bir araya geldiğimiz 
törende arama kurtarma ekiplerimize de akreditasyon sertifikalarını takdim ettik. Araç 
teslim ve sertifika törenimize ilişkin detayları da dergimiz sayfalarında okuyabilirsiniz. 

Tüm bu etkinliklerimizin yanı sıra Birliğimizin yurt dışı temasları, belediyelerimizin iyi 
uygulamaları, uzmanlarca kaleme alınan güncel makaleler, soru ve cevap bölümünü 
keyif ve ilgiyle okuyacağınızı ümit ediyoruz. Dergimize bugüne kadar verdiğiniz destek 
ve gösterdiğiniz alaka için teşekkür ediyor, yeni sayılarımızda yeniden buluşmak üzere 
esenlikler temenni ediyorum. 
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OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 
ANKARA’DA YAPILDI

Türkiye Belediyeler Birliği Ekim Ayı Meclis Toplantısı, TBB ve Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında TBB hizmet 

binasında yapıldı. 26 Ekim’de düzenlenen toplantıda belediye başkanları ve 
meclis üyelerinin yanı sıra; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, 

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala da yer aldı.
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Şahin: “Şehir insanın, insan 
da şehrin aynasıdır.”

Tüm dünyanın olağanüstü zor 
bir dönemden geçtiğini hatırlatan 
Başkan Şahin, “Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı ‘2. Dünya Sava-
şı’ndan daha fazla insan kaybettik’ 
diyorsa, eğer huzurevlerindeki yaş-
lıların cenazelerini toplayamayan 
bir dünya varsa, eğer bugün İngil-
tere’de ‘Benzin istasyonuna adam 
bulamıyoruz, askeriyeyi göreve 
davet ediyorum’ diyen bir dünya 
varsa, eğer Avustralya kömürü kes-
tiği için Çin sanayisini durdurduysa 
olağanüstü bir dönemden geçiyo-
ruz demektir.” dedi. 2008 yılında 
yaşanan krizin Türkiye’yi teğet geç-
tiğini anımsatan Şahin, sürdürüle-
bilir kalkınmada insani ve çevresel 
kalkınmanın önemine değinerek 
şöyle devam etti: “Bunlar bir sonuç. 
Eğer siz sosyal adaleti ve sosyal ba-
rışı sağlayamazsanız, eğer 5 yaşına 
gelmeden temiz su bulamayan ço-
cuklar ölüyorsa, eğer Aylan Bebek-

ler Ege Denizi’ne vuruyorsa, eğer 
siz toprağı, suyu, havayı koruma-
dan insanı korumaya çalışıyorsanız 
bunlar bugün korona diye gelecek, 
yarın başka bir şey olarak gelecek.”

Şehirleri gülistan etmek için ça-
lıştıklarını kaydeden Şahin, “Hacı 
Bayram Veli’nin çok güzel bir sözü 
var; ‘Şehir insanın, insan da şehrin 
aynasıdır. Gönlü taş olanın şehri 
taş olur; gönlünde aşk olanın şehri 
gülistan olur. ’diyor.” şeklinde ko-
nuştu.

Akıllı şehirler, yeşil şehirler, sağlıklı 
şehirler, güvenli şehirler, akıllı ta-
rım, akıllı ulaşım, dirençli şehirler 
gibi konu başlıklarına temas eden 
Şahin, yeni bir dünya kurulurken 
şehirleri akıllandırmak gerektiğini 
vurguladı.

Konuşmasında TBB’nin fikir proje-
lerine ve çalışmalarına da değinen 
Şahin, yerelde yeşil şehir olma ko-
nusunda yapılacak çalışmaların hız-
landırılması gerektiğinin altını çizdi.

Şehirleri gülistan 
etmek için çalıştıklarını 

kaydeden Şahin, “Hacı 
Bayram Veli’nin çok 

güzel bir sözü var; 
‘Şehir insanın, insan 
da şehrin aynasıdır. 

Gönlü taş olanın şehri 
taş olur; gönlünde aşk 

olanın şehri gülistan 
olur. ’diyor.” şeklinde 

konuştu.
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Karatepe: “Türkiye, dünyada 
akıllı belediyeciliği en iyi 
uygulayan ülkelerden biri.”

Türkiye’nin yerel yönetimler ala-
nındaki deneyiminden övgüyle 
bahseden Cumhurbaşkanlığı Yerel 
Yönetimler Kurulu Başkanvekili 
Şükrü Karatepe, “Belediyecilikte 
epey yol aldık. 1,5 asra yaklaşan 
bir tecrübemiz var. Dolayısıyla be-
lediyecilik artık bildiğimiz bir konu. 
1994’ten sonra ayrı bir yaklaşımla 
“Kalkınma yerelde başlar” diyerek 
belediyelerimiz milletimize hizmet 
etmeye başladılar.” dedi. Temizlik, 
yol, park, bahçe gibi geleneksel hiz-
mette hiçbir sorunun kalmadığını 
kaydeden Karatepe, “Bunlar ezbere 
yaptığımız işler, çok iyi biliyor, çok 
iyi yapıyoruz belki hafif bir estetik 
eksikliğimiz var. O da sadece bele-
diyelerle alakalı değil. Bu konuda 
ihmal etmişiz ya da altyapımız yok. 
Bir kültürü, medeniyeti kaybetmi-
şiz. Onunla irtibat kurmakta zorla-
nıyoruz. Dolayısıyla kültür ve este-

tik konusunda biraz sıkıntımız var.” 
ifadelerini kullanarak bu konuda 
belediyelere daha fazla özen göster-
meleri tavsiyesinde bulundu.

Elektronik devrimi ile yeni bir dün-
yanın kapısının açıldığını kaydeden 
Karatepe, akıllı belediyeciliğin Tür-
kiye’de küçük büyük her belediyede 
etkin kullanıldığına vurgu yaparak, 
“Türkiye dünyada akıllı belediye-
ciliği en iyi uygulayan ülkelerden 
birisi bugün. Biz çok ciddi mesafe 
aldık.” sözlerine yer verdi.

Malkoç: “TBB ile karşılıklı 
bir protokol imzalayacağız.”

Kamu Denetçiliği Kurumunun ya-
pısı, görev ve yetkilerini anlatan 
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 
“Kamu ile yani belediyeler, üniver-
siteler, valilikler vs. bu aradaki ihti-
laflarda mahkemeye gitmeden çö-
züm bulmak için Kamu Denetçiliği 
Kurumu ihdas edildi. 2010 yılında 
yasaya girdi 2013 yılında çalışmaya 
başladı. Tabi bu Sayın Cumhurbaş-

Cumhurbaşkanlığı 
Yerel Yönetimler 

Kurulu Başkanvekili 
Şükrü Karatepe, 

“Belediyecilikte epey yol 
aldık. 1,5 asra yaklaşan 

bir tecrübemiz var. 
Dolayısıyla belediyecilik 

artık bildiğimiz bir konu. 
1994’ten sonra ayrı bir 
yaklaşımla “Kalkınma 

yerelde başlar” diyerek 
belediyelerimiz 

milletimize hizmet 
etmeye başladılar.” dedi.
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kanımızın öncülüğünde oldu. Ken-
disine ve emeği geçen bütün arka-
daşlara teşekkür ediyoruz. Uzlaşma 
kültürünün kökü bizde olmasına 
rağmen Türkiye’de geç kalmış bir 
müesseseydi.” dedi.

Vatandaş ile belediyeler arasındaki 
sorunların mahkemeye gitmeden 
arabulucu olarak Kamu Denetçili-
ği Kurumu tarafından çözüleceğini 
belirten Malkoç, kurumun aldığı 
kararların tavsiye niteliğinde, yol 
gösterici kararlar olduğunu bildi-
rerek aynı zamanda da vatandaşın 
avukatlığını yaptıklarını kaydet-
ti. Malkoç ayrıca, “Fatma Hanım 
ile konuştuk. TBB ile karşılıklı bir 
protokol imzalayacağız. Bu konu-
da arzu eden belediyelere belediye 
başkanlarımıza ve personelimize 
Kamu Denetçiliği Kurumunun fa-
aliyetleri ve bulunduğunuz şehirde 
halkın sizden memnuniyeti konu-
sunda neler yapılması gerektiğini 
oraya gelerek anlatacağız.” ifadele-
rini kullandı.

Bilgin: “Kimseden para 
almadan hizmet veren bir 
ülke olduk.”

Yerel yönetimlerin demokrasi açı-
sından vazgeçilmez kuruluşlar oldu-
ğuna dikkati çeken Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 
demokrasinin gelişiminde merkezi 
hükümetler değil yerel yönetimlerin 
rol oynadığını söyledi. Tarih boyun-
ca şehirlerin önemine değinen Ba-
kan Bilgin, “Bizim medeniyetimiz 
şehrin en yoğun olduğu, en yoğun 
yaşandığı medeniyettir. Dünya ti-
caretini üreten değerlerin inşa edil-
diği mekânlar şehirlerdir. Selçuklu 
Dönemi’nde de böyledir, Osmanlı 
İmparatorluğu Dönemi’nde de böy-
ledir yani Türk şehirleri dünyanın 
üretim gücünü, ekonomisini, kültür 
hayatını elinde tutan mekânlardır. 
Nereden nereye? Akdeniz üzerin 
den Batı’ya, Çin Seddi’ne kadar 
böyledir. Bizim şehri kültürümüzü, 
medeniyet değerlerimizi değerlen-
dirirken şehrimizin imkânlarını, 

Vatandaş ile belediyeler 
arasındaki sorunların 
mahkemeye gitmeden 

arabulucu olarak 
Kamu Denetçiliği 

Kurumu tarafından 
çözüleceğini belirten 

Kamu Başdenetçisi 
Şeref Malkoç, kurumun 

aldığı kararların 
tavsiye niteliğinde, 

yol gösterici kararlar 
olduğunu bildirerek aynı 

zamanda da vatandaşın 
avukatlığını yaptıklarını 

kaydetti.
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şehrimizin tarihsel kimliğini bilerek 
hareket eden bir yönetim anlayı-
şına, bir demokratik kültüre saygı 
duymamız ve onu günümüzün şart-
larında inşa etmemiz lazım.” dedi. 
Türkiye’nin pandemiyle en sağlıklı 
mücadeleyi veren ülkelerden biri 
olduğuna değinen Bakan Bilgin, 
“Türkiye’nin sağlık sistemi, sosyal 
güvenlik sistemi, milli gelir oranıyla 
kendi düzeyinde gelişmiş ülkelerin 
çok üstünde bir cevap verdi. Kim-
seden para almadan hizmet veren 
bir ülke olduk. Çok şükür bununla 
gurur duyuyoruz.” dedi.

Kendi düzeyinde ekonomik politi-
kaların sosyal politikalarla destek-
lendikçe toplum tarafından daha 
sağlıklı bir şekilde hissedileceğini 
kaydeden Bilgin, “Bunun için atıl-
ması gereken adımların başında 
istihdam politikalarının zenginleşti-
rilmesi gerekmektedir. Bu konuda 
biz genellikle ‘iş içinde eğitim’ pro-
jelerini önümüzdeki günlerde daha 
da artırarak, meslek eğitimlerinin 
dışında daha da hızlandırarak uy-
gulamaya sokma hazırlığındayız. 

Hazırlıklılarımız tamamlandı, pilot 
çalışmamızı Gaziantep’te başlataca-
ğız. Daha sonra Kayseri’ye, İzmit’e, 
Türkiye’nin sanayileşmiş bölgeleri-
ne yaygınlaştıracağız. Bu projelerle 
şunu yapacağız. Diyeceğiz ki hangi 
sektörler hangi nitelikli elemanlar 
arıyor, o nitelikteki elemanları biz 
size veriyoruz, 3 ay, 6 ay sosyal 
devlet programı içerisinde ücretleri-
ni biz vereceğiz, siz kendiniz yetiş-
tirin, eğittiklerinizi de yetiştirdiğiniz 
elemanları da istihdam edin. Kasım 
ayının ilk haftasında bu pilot çalış-
mayı başlatacağız, Türkiye çapında 
yaygınlaştıracağız.” dedi.

Pala: “İmar gönülle 
alakalıdır, şehirle değil.”

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Politikaları Kurulu Başkanı İskender 
Pala ise konuşmasında şehirlerin 
tarihsel süreç içerisindeki yerine ve 
medeniyet bağlamındaki önemine 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Pala konuşmasında şu sözlere yer 
verdi: “Medeniyet öyle bir anlayış-
tır ki; bir şehri kimlikli, sürekli ve 
mübarek yapar. Sizler o bakımdan 

Yerel yönetimlerin 
demokrasi açısından 

vazgeçilmez kuruluşlar 
olduğuna dikkati çeken 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Vedat 

Bilgin, demokrasinin 
gelişiminde merkezi 

hükümetler değil 
yerel yönetimlerin rol 

oynadığını söyledi.
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çok değerli bir görevi yürütüyorsu-
nuz, hayırlı bir işi yürütüyorsanız. 
Eğer şehirlerinizde gülümseyen 
yüzleri çoğaltabilirseniz, çoğalta-
bildiğiniz ölçüde, bu bereketli işin 
hem bu dünyasını hem öte dünya-
sını mamur edecek bir bahtiyarlık 
içerisindesinizdir.” Şehirlerin ta-
sarlanmasında sanatçıların yerine 
de değinen Pala, “İmar gönülle 
alakalıdır, şehirle değil. Siz şehrin 
güzelliğini gönüllere yansıtabiliyor-
sanız o zaman imar etmiş oluyoruz. 
Sokaklarında birbirine kaş çatarak 
bakmayan insanları olan bir şehir, 
trafik ışığında geçerken birbirine yol 
verebilecek nezaketli bir şehir nasıl 
yapabiliriz? Ancak buraya bakarak, 
kodlarımızı ona göre yaparak.” şek-
linde konuştu.

Gündem Maddeleri Karara 
Bağlandı

Açılış konuşmalarının ardından 
kürsüye gelen TBB Genel Sekrete-
ri Birol Ekici, yürütülen faaliyetler 
ve gündem maddeleri hususunda 
katılımcıları bilgilendirdi. Toplantı-

da sosyal denge tazminatı sözleş-
mesi için yetki verilmesi, sözleşmeli 
personelin ücretinin belirlenmesi, 
kadro ihdası ve iptali gibi gündem 
maddeleri görüşülerek oy birliği ile 
karara bağlandı. Toplantıda ayrıca 
belediye başkanları söz alarak talep 
ve önerilerini dile getirdiler.

Cumhurbaşkanlığı Kültür 
ve Sanat Politikaları Kurulu 

Başkanı İskender Pala ise 
konuşmasında şehirlerin 

tarihsel süreç içerisindeki 
yerine ve medeniyet 

bağlamındaki önemine 
ilişkin değerlendirmelerde 

bulundu.

İller&Belediyeler 

HABER

10



Başkan Büyükkılıç, ‘Koyunlar Ar-
tıyor, Meralar Şenleniyor Projesi’ 
kapsamında geçtiğimiz haziran 
ayında düzenlenen tören ile Akkış-
la, Bünyan, Develi, Felahiye, Öz-
vatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, 
Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçe-
lerinde mera varlığı doluluk oranına 
göre 1100 adet damızlık koyun ve 
koç dağıttı ve 2 bin adet daha kü-

çükbaş hayvan sözü verip, hayvan-
cılığa desteklerini katlayarak sürdü-
receklerini ifade etti.

“Tarım, hayvancılık ve gıda 
konuları bizim olmazsa 
olmazımızdır.”

Başkan Büyükkılıç, bu sayıyı ge-
lecek sene 3 bine çıkaracaklarını 
belirterek, “3 bin küçükbaş hayvan 

dağıtmak için gerekli çalışmaları 
yapıyoruz. Bu konuda amacımız 
kırsaldaki koyun üreticilerine gerek-
li fırsatı ve desteği verip, küçükbaş 
hayvanlarla ilgili çalışmalarla Kay-
seri’de bu projeyi hayata geçirmek-
tir.” dedi.

Kırsal alan nüfusunun yaşam stan-
dartlarının yükseltilmesine hizmet 
edecek koyunculuk faaliyetinin 
yeniden canlandırılması amacıyla 
bir hayvancılık modelinin oluştu-
rulmasını ve bu modelin geliştiril-
mesini amaçladıklarını vurgulayan 
Büyükkılıç, “Kayseri ticaret ve en-
düstri merkezi olmasının yanı sıra, 
salgın döneminde gördük ki tarım, 
hayvancılık ve gıda konuları bizim 
olmazsa olmazımızdır. Bu konuda 
her türlü desteği ve çalışmayı yap-
maya, dayanışma içerisinde birlikte 
hareket etmeye hazırız. Projemiz sa-
yesinde koyunlar artacak, meralar 
şenlenecek. Şehrimize, besicileri-
mize projemiz hayırlı uğurlu olsun.” 
diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, çiftçilerin kaba 
yem üretimini artırmak için 33 bin 
680 dekar da 450 ton yem bitkisi 
tohumu desteklemesi yaptıklarını ve 
gelecek sene 1000 ton tohum dağı-
tımı yapacakları müjdesini de verdi.

ÇİFTÇİ VE BESİCİLERE MüjDE

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Koyunlar Artıyor, 
Meralar Şenleniyor Projesi’ ile 11 ilçede yaşayan 55 aileye bin 100 adet damızlık 
küçükbaş hayvan teslim ettiklerini ifade ederek, gelecek sene bu sayıyı 3 bine 
çıkaracakları, ayrıca 1000 ton da yem bitkisi tohumu dağıtacakları müjdesini 

verdi. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Memduh Büyükkılıç
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6. ULUSAL YEREL YÖNETİMLER 
SEMPOZYUMU

Bu yıl altıncısı düzenlenen Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Türkiye 
Belediyeler Birliği, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Ankara 

üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara üniversitesi Ernst Reuter 
İskan ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde, 25-26-27 Ekim 

tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

İller&Belediyeler 

HABER

12



Bu yılki ana başlığı “Dirençli Kent-
ler” olarak belirlenen sempozyum, 
dirençli kentler konusunda çalışma-
lar yapan akademisyenleri, siyaset-
çileri, sivil toplum kuruluşlarını ve 
özel sektör temsilcilerini bir araya 
getirdi.

Üç gün süren sempozyumun açılış 
etkinliği Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nde gerçekleştiril-
di. Sempozyumun açılış konuşma-
ları, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yöne-
tim Politikaları Kurulu Başkanvekili 

Prof. Dr. Şükrü Karatepe, TBB Ge-
nel Sekreteri Birol Ekici, AÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve AÜ 
SBF Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik 
tarafından yapıldı.

Karatepe: “Doğru teknik ve 
ilkeleri kullanarak şehirleri 
kurmamız gerekiyor.”

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim 
Politikaları Kurulu Başkanvekili 
Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Türki-
ye’de salgın döneminde çok yüksek 
seviyede doğal afetlerle karşılaşıl-
dığını hatırlatarak  “Bir afet yılı ge-
çirdik. Ağırlıklı olarak bilim dünyası 
salgının ortaya çıkmasının nedenini 
doğal dengenin bozulmasına bağla-
dı. O nedenle salgın da aslında bir 
doğal afet. Hepsi esasen bir güven-
lik sorunu. Dirençli olmak da gü-
venli olmak anlamına geliyor. Can 
ve mal güvenliğin sağlanması için 
şehirlerin güvenliği söz konusu ise 
o şehrin dirençli olması gerekiyor.” 
dedi. Şehirciliğin tarihsel gelişimi 

hakkında bilgiler aktaran Karatepe, 
kuralsız, kalitesiz ve hızlı yapılaş-
mayı işaret ederek; “Türkiye’nin en 
büyük sorunlarından biri dirençsiz 
yapı stoku. İstanbul’da 1 milyon 
konutun yıkılıp yeniden yapılması 
gerekiyor, Ankara’da şu kadar, bu-
rada bu kadar… Kendi ellerimizle 
kurduğumuz dirençsiz şehirlerimiz 
ortaya çıkıyor.” dedi. Son çeyrek 
yüzyılda küresel ısınmanın günde-
me geldiğini söyleyen Karatepe, 
“Doğru teknik ve ilkeleri kullanarak 
şehirleri kurmamız gerekiyor. Artık 
‘Yık, yap, tecrübe et, olmazsa yenisi 
yap’ imkânı kalmamıştır. Bundan 
sonra deneme yapmaya vaktimiz 
yok. Kaynağımız da yok.” İfadeleri-
ni kullandı.

Ünüvar: “Kontrolsüz bir 
akış bir müddet sonra 
şehirlerdeki akışkanlığı 
azaltıyor.”

Şehirlere yaşanan göçe değinen 
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. 

Cumhurbaşkanlığı Yerel 
Yönetim Politikaları 
Kurulu Başkanvekili 
Karatepe, “Doğru 
teknik ve ilkeleri 
kullanarak şehirleri 
kurmamız gerekiyor. 
Artık ‘Yık, yap, tecrübe 
et, olmazsa yenisi yap’ 
imkânı kalmamıştır. 
Bundan sonra deneme 
yapmaya vaktimiz yok. 
Kaynağımız da yok.” 
İfadelerini kullandı.
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Dr. Necdet Ünüvar, “Kontrolsüz bir 
akış bir müddet sonra şehirlerdeki 
akışkanlığı azaltıyor. İnsanlar şe-
hirlere akıyor da acaba şehirlerde 
trafik akıyor mu? Yaşam koşulları 
istendiği gibi akıyor mu? Bunları 
tartışmamız gerekiyor.” dedi. Co-
vid-19 salgını sürecinin ülkelerin 
oluşan olağanüstü problemlere kar-
şı dirençli olup olmadığı konusun-
da fikir verdiğini bildiren Ünüvar, 
“Gördük ki Covid-19 bizi sınadı. 
İnsanların çılgınca, daha yaşana-
bilir yerlere gitmek adına doğayla 
adeta dalga geçercesine evler, ko-
nutlar, şehirler yapması; doğayla 
adeta değişik bir şekilde mücadele 
etmesi bir müddet sonra doğanın 
insandan intikam alması şeklinde 
karşımıza çıktı.” dedi. Dirençli kent 
çalışmalarının kentlerden değil ta-
biatın içinden başlaması gerektiğine 
vurgu yapan Ünüvar şu sözlerle de-
vam etti: “Dirençli olmak, kentlere 
münhasır değil. Kentler ve hayatın 
bütün akışıyla ilgili; denizleri, gölle-

ri, iklim şartlarını, buzulları vs. de-
ğerlendirmek lazım. Bu toplantının 
çok hayati ve zamanında yapıldığını 
da ifade etmek istiyorum. Bu konu-
ları tartışarak ciddi çözüm yolları 
üretmemiz gerekiyor.”

Ekici: “Şehirlere yönelik 
tehditleri ortadan kaldırmak 
ve dirençli kentler 
oluşturmak için harekete 
geçmemiz gerekiyor.”

Konuşmasına TBB ve Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fat-
ma Şahin’in selam ve saygılarını ile-
terek başlayan TBB Genel Sekreteri 
Birol Ekici, şehirciliğin geldiği nok-
taya ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundu. 21’inci yüzyılın şehirler yüz-
yılı olarak kabul edildiğini belirten 
Ekici, 2005 yılından itibaren dün-
ya nüfusunun yarısından fazlasını 
şehirlerin barındırdığını, şehirlerin 
dünya gayri safi milli hasılasının 
yüzde 80’inden fazlasını ürettiği-
ni kaydetti. Ekici şöyle devam etti: 

“Şehirlerde istikrarı, huzur ve gü-
veni bulmak için insanlar şehirle-
re doğru akın ediyorlar. Şehirler 
bugün insanoğlunun icat ettiği en 
karışık organizasyon ve yaşayan bir 
organizma. Her geçen gün büyü-
yen şehirler sosyal, kültürel ve eko-
nomik olarak insanların kendilerini 
gerçekleştirdikleri yerler. Geleceğe 
yönelik bu organizmaları risk ve 
tehditlerden korumamız gerekiyor.” 
Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün 
(OECD) şehirleri geleceğe taşımak 
ve risklerden korumak için küresel 
politikalar ürettiğini söyleyen Eki-

Ankara üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Necdet 

ünüvar, “Dirençli olmak, 
kentlere münhasır 

değil. Kentler ve hayatın 
bütün akışıyla ilgili; 

denizleri, gölleri, iklim 
şartlarını, buzulları vs. 
değerlendirmek lazım. 

Bu toplantının çok 
hayati ve zamanında 

yapıldığını da ifade 
etmek istiyorum. Bu 

konuları tartışarak ciddi 
çözüm yolları üretmemiz 

gerekiyor.”dedi.
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ci, ‘küresel düşün yerel hareket et’ 
mottosunun şehir yöneticileri tara-
fından uygulanması ve şehirlere yö-
nelik tehditleri ortadan kaldırmak 
ve dirençli kentler oluşturmak için 
harekete geçmek gerektiğinin altını 
çizdi. Ekici konuşmasında ayrıca, 
göç, doğal afetler, çevre sorunları, 
iklim değişikliği gibi konulara da 
değinerek ülkemizde ve dünyada 
yapılan çalışmalar hakkında detay-
lar verdi.

Çelik: “Politikaların 
uygulama alanları 
belediyeler ve yerel 
yönetimler.”

Sempozyumun öneminin altını çi-
zen Prof. Dr. Orhan Çelik, “Dirençli 
kentler, yerel yönetimler ve şehirleş-
me esasında bir sacayağına oturan 
üç unsurdan oluşmaktadır. Bu un-
surlar; nitelikli politikaların belirlen-
mesi, nitelikli bilginin üretilmesi ve 
bu politika ve bilgilerin nitelikli uy-
gulanmasıdır. Bu üç unsur bu sem-

pozyumun oluşturulmasında eşit 
şekilde yer aldı.” dedi. Politikaların 
uygulama alanlarının belediyeler 
ve yerel yönetimler olduğuna vur-
gu yapan Çelik, belediyeleri TBB 
vasıtasıyla sempozyuma dahil et-
tiklerini söyleyerek TBB’nin katkısı 
olması olmasa böyle bir etkinliğin 
yapılabileceğini düşünmediğini söz-
lerine ekledi.

Açılış konuşmalarının tamamlan-
masının ardından kürsüye gelen 
Prof. Dr. Ruşen Keleş sempozyu-
mun çerçeve sunuşunu gerçekleş-
tirdi. Keleş, göç, iklim değişikliği, 
risk yönetimi ve çevre sorunları gibi 
başlıklara ilişkin değerlendirmeleri-
ni katılımcılarla paylaştı.

Dirençli Kentler Farklı Bo-
yutlarıyla Ele Alındı

Akademisyenleri, siyasetçileri, sivil 
toplum kuruluşlarını ve özel sektör 
temsilcilerini bir araya getiren sem-
pozyumun ilk gününde, “Dirençli 
Kentin Kuramsal Boyutu”, “Dirençli 

Sempozyum, 
kentlerin potansiyel 
tehdit ve tehlikelere 

karşı mücadelesi 
için oluşturulacak 

politikalar, hazırlanacak 
eylem planları ve 

uygulamaların geniş bir 
yelpazede tartışılacağı 

oturumlar ile TBB 
hizmet binasında devam 

etti.
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Kentin Kuramsal Boyutu”, “Kentsel 
Dirençlilikte Konut”, “Kentsel Tarım 
ve Dirençlilik”, “Kentsel Alanlar-
da Farklı Planlama Uygulamaları”, 
“Planlama ve Kentsel Direnç” baş-
lıkları geniş bir yelpazede tartışıldı. 

Sempozyumun ikinci gününde; 
“Kentsel Yoksulluğun Kentsel Di-
rençliliğe Etkisi”, “Göç Yönetimi ve 
Yerel Yönetimler”, “Kentsel Direnç 
ve Farkındalık”, “Kentsel Direnç ve 
Farkındalık”, “Dirençli Kentler İçin 
Dünya Örnekleri 1”, “İklim Değişik-
liği İle Mücadele”, “Kentsel Direnç-
lilikte Toplumsal Cinsiyet”, “Salgın 
Dönemi ve İstihdam”, “Salgın Dö-
nemi ve İstihdam” konuları masaya 
yatırıldı. 

İkinci günün anahtar sunuşları  “İk-
lim Değişikliği ve Şehirleşme” baş-
lıklı sunumuyla Prof. Dr. Mehmet 
Emin Birpınar ve “Dirençli Kent 
Yönetimi için Dayanıklı Kurumsal 
Yapılar” başlığında sunumuyla  Dr. 
Hayri Baraçlı tarafından yapıldı.

Sempozyumun son gününde; “Akıl-
lı Kentler ve Uygulama Örnekleri”, 
“Akıllı Kentlerin Kavramsal Çerçe-

vesi”, “Doğal ve Kültürel Varlıkların 
Korunması”, “Salgın ve Kentsel Di-
renç”, “Dirençli Kentler İçin Dünya 
Örnekleri 2”, “Dirençli Kentler İçin 
Katılım”, “Dirençli Kentler İçin Ka-
tılım”, “Afet Yönetiminde Yerel Yö-
netimler” başlıkları değerlendirildi.

Son gün anahtar sunuşları  ise 
“İklim Krizi ve Kentsel Dirençlilik” 
başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Nesrin 
Algan ile “Sel ve Kuraklığa Dirençli 
Şehirler” başlıklı sunumuyla Prof. 
Dr. Lütfi Akça tarafından gerçekleş-
tirildi.

Üç gün boyunca dirençli kentler ko-
nusunun farklı boyutlarıyla ele alın-
dığı sempozyumun kapanış paneli 
TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol 
Ekici’nin başkanlığında, Mustafa 
Tohumcu, Prof. Dr. Orçun İmga, 
Önder Bozkurt’un katkılarıyla ger-
çekleştirilirken etkinliğin kapanış 
konuşması Ankara Üniversitesi Si-
yasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Orhan Çelik tarafından yapıldı.

Sempozyumun yerel yönetimler, şe-
hircilik ve kentleşme politikalarının 
belirlenmesi açısından çok önemli 

bir çalışma olduğunu söyleyen Çe-
lik, lise yıllarında Erzincan’da ya-
şadığını ve dirençli kent nasıl olur, 
nasıl olmazı tecrübe etme fırsatı 
bulduğunu söyledi. Çelik konuşma-
sında şu sözlere yer verdi: “Çok sa-
yıda hocamız bu sempozyuma katkı 
verdi. 191 tebliğ sunuldu. Çok sayı-
da başvuru oldu. Bilim Kurulunda 
çalışan hocalarımız ince eleyip sık 
dokudular. Beni esas sevindiren 
akademi kadar uygulamanın da 
bu toplantıya büyük bir teveccüh 
göstermiş olması. Bugün buradan 
ayrılıp ofise döndüğümde büyük bir 
iyimserlikle ayrılacağım. Akademi-
nin bu alanda neler konuştuğunu, 
ne kadar ileride olduğunu bir daha 
görmek bakımından iyimserlikle 
ayrılıyorum. Şehri yönetenleri, şe-
hirde politika üretenlerin artık neler 
konuştuğunu, neleri planladığını, 
idarenin vatandaş için neler plan-
ladığını görmek bakımından çok 
büyük bir iyimserlik, memnuniyet 
ve rahatlıkla buradan ofise dönece-
ğimi söylemek isterim.”

İkinci günün anahtar 
sunuşları  “İklim 

Değişikliği ve 
Şehirleşme” başlıklı 
sunumuyla Prof. Dr. 

Mehmet Emin Birpınar 
ve “Dirençli Kent 

Yönetimi için Dayanıklı 
Kurumsal Yapılar” 

başlığında sunumuyla  
Dr. Hayri Baraçlı 

tarafından yapıldı.
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SüRDüRüLEBİLİR KENTSEL 
HAREKETLİLİK PROGRAMI

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığında 

düzenlenen “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Programı”nın tanıtım etkinliğine 
video konferansla katıldı.

Gaziantep’te hayata geçirilen akıllı 
ulaşım sistemleri ve bisiklet yolla-
rı hakkında bilgiler aktaran Şahin, 
gençlerin bisiklet kullanımını artır-
maya yönelik yapılan çalışmalara 
değinerek şöyle konuştu: “2017 
yılında yaptığımız ulaşım master 
planından dolayı akıllı bir ulaşım 
altyapısını oluşturduk. Çeşitliliği 
artırınca bunu akıllandırmak ge-
rekiyordu. Şehir dışından bile ge-
lindiğinde bu sistemi kredi kartıyla 
kullanılabilecek bir altyapı kurduk. 
Gençlerimiz için geçişleri bir saat 
boyunca ücretsiz hale getirdik. Bi-
siklet ve bisiklet yolu en önemli baş-
lığımız oldu. Gaziantep merkezli 55 
kilometrelik bisiklet yolunun planla-
masını oluşturduk. Tek yöne geçtik 
ve tek yöne geçtiğimiz her yere bi-
siklet yolu yaptık. Gençlerin bisiklet 

kullanmalarını teşvik edecek şekil-
de yarışmalar düzenledik.”

Toplantıda Başkan Şahin’in yanı 
sıra Avrupa Birliği (AB) Türkiye De-
legasyonu Başkanı Büyükelçi Niko-
laus Meyer-Landrut, AB Başkanlığı 
Mali İşbirliği ve Proje Uygulama 
Genel Müdürü Bülent Özcan, An-
kara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer ile Mersin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Vahap Seçer de 
katılarak kentsel hareketlilik konu-
sunda yapılan çalışmaları anlattı.

Türkiye’de Sürdürülebilir Kentsel 
Hareketlilik Planları için sağlanacak 
teknik destek adına uygulanması 
öngörülen program ve amaçların 

tanıtıldığı sanal etkinlikte ayrıca 
Türkiye’deki Sürdürülebilir Kentsel 
Hareketlilik zorlukları ile fırsatları 
hakkında bilgi paylaşımında bulu-
nuldu.

Toplantıda Başkan 
Şahin’in yanı sıra 

Avrupa Birliği (AB) 
Türkiye Delegasyonu 

Başkanı Büyükelçi 
Nikolaus Meyer-

Landrut, AB Başkanlığı 
Mali İşbirliği ve Proje 

Uygulama Genel Müdürü 
Bülent Özcan, Ankara 

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, 

İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem 

İmamoğlu, İzmir 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer 

ile Mersin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Vahap 

Seçer de katılarak 
kentsel hareketlilik 
konusunda yapılan 
çalışmaları anlattı.
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“jEAN MONNET BURSU, 
FAYDALANICILARINA BENZERİ OLMAYAN 

PRESTİj KATAN BİR PROGRAM.”

2015-2016 akademik yılı jean Monnet Bursiyeri Türkiye Belediyeler Birliği 
Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan; burs programı yararlanıcısı olarak 

deneyimlerini paylaştı.
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Bize kısaca kendinizden 
bahseder misiniz? Eğitim 
hayatınız ve kariyeriniz nasıl 
şekillendi?

2004 yılında Gazi Üniversitesi İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Bölümünden mezun oldum. 
Aslında üniversiteye bilinçli bir öğ-
renci olarak geldim. Çünkü tercihte 
bulunurken bölümün kamu ve özel 
sektördeki iş imkanlarını, çalışma 
şartlarını ve üniversite öğrenim 
süresince neler yapılması gerektiği 
konularında öncesinde araştırma 
yaptım. Bölüme girdikten sonra 
ise hangi mesleklerin kendi kişiliği-
me uygun olduğunu belirledim. Bu 
doğrultuda kamuda denetim ele-
manı olmanın kendi yapıma daha 
uygun olduğuna karar verdim. Son-
rasında üniversitenin 1. senesinde 
kamudaki tüm kurumları, görev ve 
yetkilerini, kendi personeline sun-
duğu imkanları ve personelin özlük 
haklarını gerek araştırarak gerekse 
de ilgili kurumlarla irtibat kurarak 
öğrenmeye çalıştım. Nihayetinde 
hangi kurumlarda çalışabileceğimi 
tespit ederek bu hedef doğrultusun-
da 2. sınıftan itibaren okul dersle-
rimin yanında sistemli olarak iş sı-
navlarına ve belirlediğim kurumlara 
yönelik çalıştım. Mezun olduktan 
kısa bir süre sonra hedeflediğim 
mesleklerin ilk sırasında yer alan 
Sayıştay Denetçiliğini kazanarak 
2005 yılı Şubat ayında işe başlamış 
oldum.

Üniversite yıllarında edindiğim sis-
temli çalışma alışkanlığını mesleğe 
girdikten sonra da devam ettirdim. 
Bu çerçevede mesleğin ilk yıllarında 
kendimi geliştirmek adına mesleki 
makale ve kitap çalışmalarım oldu 
ve değişik dergilerde birçok maka-
lem ile beraber meslektaşlarımla 
beraber yazdığım 5 adet kitabım 
yayınlandı. Bu çalışmaları yapar-
ken mezun olduğum Gazi Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 

Politikası Bölümünde yüksek lisan-
sımı tamamladım. Daha sonrasında 
2015-2016 yıllarında Jean Monnet 
bursu kapsamında Kent Üniversi-
tesi Brüksel Uluslararası Çalışma-
lar Okulu Uluslararası Politik Eko-
nomi (University of Kent Brussels 
Schools of International Studies 
International Political Economy) 
alanında yüksek lisans derecesini 
aldım. Sonrasında Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü İngilizce Maliye Anabilim 
Dalında doktora programına başla-
dım ve an itibariyle doktora tezimi 
hazırlayarak savunma aşamasına 
gelmiş bulunmaktayım.

Akademik kariyerin yanında mesle-
ki kariyerimi de elimden geldiğince 
başarı ile devam ettirmeye çalış-
maktayım. Edindiğim tüm mesleki 
ve akademik çalışmaların bir ürü-
nü olarak Sayıştay Başkanlığının 
çeşitli denetim gruplarında görev 
yaptıktan sonra 2013–2014 yılla-
rında Gençlik ve Spor Bakanlığında 
Danışman olarak çalıştım. Haliha-
zırda 27 Temmuz 2018 tarihinden 
itibaren de Türkiye Belediyeler 
Birliğinde Genel Sekreter Yardım-
cısı görevini yürütmekteyim. Yine 
bursun bana verdiği bir kazanım 
neticesinde 2019 yılından itibaren 
misafir öğretim üyesi olarak Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi İngilizce Maliye 
Bölümünde Yerel Yönetimler Ma-
liyesi (Local Government Finance) 
dersini vermekteyim. 

Jean Monnet Burs 
Programı’na başvurmaya 
nasıl karar verdiniz ve 
nasıl bir süreçten geçtiniz? 
Gittiğiniz üniversite ve 
çalışma yaptığınız konu 
hakkında bilgi verir misiniz?

Anlaşılacağı üzere akademik ça-
lışmalar hayatımda özel ve önemli 
bir yere sahip. Kendimi mümkün 

2015-2016 yıllarında 
jean Monnet bursu 
kapsamında Kent 
üniversitesi Brüksel 
Uluslararası Çalışmalar 
Okulu Uluslararası 
Politik Ekonomi 
(University of Kent 
Brussels Schools of 
International Studies 
International Political 
Economy) alanında 
yüksek lisans derecesini 
aldım.
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olduğunca geliştirme çabası içeri-
sinde oldum ve ifade ettiğim üzere 
yurtiçinde yüksek lisansımı tamam-
ladım. Sonraki süreçte akademik 
kariyerimi yurtdışında devam et-
tirmenin kariyerim açısından daha 
uygun olacağı kanaatine vararak 
yüksek lisanstan mezun olduktan 
sonra doktora çalışmamı yurtdışın-
da yapma kararı aldım. Bu doğrul-
tuda ülke ve bölüm araştırmaları 
yaparak yabancı dil çalışmalarına 
ağırlık verdim. Sonuçta 2014 yılın-
da, 2015 akademik yılından itiba-
ren başlamak üzere ABD’nin New 
Jersey bölgesinde bulunan Rutgers 
Üniversitesi İşletme Okulu Devlet 
Muhasebesi (Rutgers University 
Business School Governmental 
Accounting) bölümünden doktora 
kabulü aldım. Ancak o dönemin 
şartlarını göz önünde bulundura-
rak yurtdışında uzun doktora eğiti-
mi yerine yakın bir coğrafyada ve 
daha kısa süreli bir yüksek lisans 
programının kendim için daha uy-
gun olduğu sonucuna vardım. 

Nitekim Jean Monnet Bursuyla ta-
nışmam tam da bu esnada oldu. 
Aslında daha öncesinde burs ile il-
gili bir bilgim vardı. Daha detaylı bir 
araştırmadan sonra yurtdışı yüksek 
lisans öğrenimini Jean Monnet Bur-

su ile Avrupa’da devam ettirmenin 
kendim için daha uygun olacağına 
karar verdim. Burs bilindiği üzere 
ülkemizin AB adaylığı kapsamında 
müzakere edilen ve AB müktesebatı 
ile ilgili konularda gerçekleştirilecek 
çalışmalara tahsis edilmektedir. Bu 
doğrultuda çalıştığım kurum olan 
Sayıştay Başkanlığının görev ala-
nına girmesi nedeniyle mali kontrol 
alanını seçerek bursun sınavlarını 
kazandım ve ifade ettiğim üzere 
Kent Üniversitesi Brüksel Uluslara-
rası Çalışmalar Okulundan kabul 
alarak 2015-2016 döneminde yük-
sek lisans eğitimimi aldım.   

Aslında eğitim aldığım üniversitenin 
merkezi İngiltere’de bulunmakta. 
Ancak üniversitenin farklı ülkelerde, 
ülkenin öne çıkan özelliğine göre 
kampüsleri bulunmakta. Bu kap-
samda Üniversitenin hem AB’nin 
hem de NATO’nun merkezi olması 
nedeniyle Brüksel’de de bulunan 
kampüsünde uluslararası konularla 
ilgili eğitim vermektedir. Brüksel, 
bu yapısı nedeniyle de uluslarara-
sı alanda birçok iş imkanları sun-
makta. Bu nedenle okula dünyanın 
farklı coğrafyalarından insanlar 
gerek öğrenimlerine devam etmek 
gerekse de mezuniyet sonrası iş 
imkanları nedeniyle gelerek eği-

tim almaktadır. Sonuçta okulda 
ABD, Kanada, Meksika, Avustral-
ya, Fransa, Hollanda, İtalya, Mısır, 
Arjantin gibi farklı ülkelerden gelen 
insanlarla tanışma ve kültürlerini 
tanıma imkanım oldu.

Akademik anlamda da okulun kari-
yerime gerçekten büyük bir katkısı 
oldu. Çünkü okul, siyaset ve hukuk 
alanlarında güvenlik, kalkınma, 
göç, politik ekonomi ve değişen 
dünya düzeninin yasal temelleri 
gibi güncel konuların derinlemesine 
analizini sağlayan çok disiplinli ve 
uluslararası arenada da tanınırlığı 
olan bir yapıya sahip. Okul bu özel-
liklerini eğitim kalitesine de yansıta-
rak öğrencilerinin gelişimine büyük 
oranda yardımcı olmakta. 

Ders aşamasında okul bizden aka-
demik makaleler yazmamızı ve bu 
makalelerin belirli şartlarda olması-
nı (örneğin makalelerin 5 bin kelime 
olması, en fazla yüzde 25 benzerlik 
ve mutlaka bir teori çerçevesinde 
sorun alanlarını değerlendirme vb.) 
istemekteydi. Okul süresince ben de 
alanım ile ilgili çalışmalarda bulun-
dum ve tez aşamasında yine alanım 
olan “Hesapverebilirlik” konusunu 
inceledim. Sonuçta aldığım 6 ders-
ten dolayı 6 adet makale ve bir tez 
hazırlayarak mezun oldum. Yaşa-
dığım bu süreç halen yürütmekte 
olduğum doktora çalışmalarında 
ve mesleki yaşamımda bana büyük 
kolaylıklar sağladı.  

Avrupa’da yaşamı 
deneyimlemiş ve oradaki 
yerel hizmetlerden 
faydalanmış biri olarak 
Avrupa’nın belediyecilik 
anlayışıyla ilgili 
gözlemlerinizi paylaşır 
mısınız? Bu deneyim size 
nasıl bir vizyon kazandırdı?

Öncelikle şunu söyleyebilirim ki her 
ne kadar Brüksel’de yaşamış ol-
sam da Brüksel’in merkezi konumu 
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nedeniyle bölgedeki birçok ülkeyi 
gezme fırsatım ve doğal olarak bu 
bölgelerin ekonomik, tarihi ve kül-
türel özelliklerini gözlemleme fırsa-
tım oldu. Bunun yanında özellikle 
Brüksel’in belediyecilik anlayışını 
da yakinen incelemiş oldum. Şunu 
tüm kalbimle söyleyebilirim ki ülke-
mizdeki belediyecilik, özellikle hiz-
met sektörü ve sosyal belediyecilik 
anlamında Avrupa’nın çok ötesinde 
bulunmakta. Bunun yanında Brük-
sel’in ve bu bölgedeki diğer Avrupa 
şehirlerinin coğrafi yapısı nedeniy-
le imar ve şehir plancılığının iyi bir 
noktada olduğunu söyleyebilirim. 
Bu kapsamda bulunduğum ve gez-
diğim şehirlerde temel belediye-
cilik anlayışı ileri noktalarda olsa 
da ülkemizdeki temel belediyecilik 
anlayışının da Avrupa ile çok rahat 
yarışabilecek düzeyde olduğunu 
söyleyebilirim. 

Bu deneyim sonucunda Türkiye’nin 
AB’nin bir üyesi olmayı çoktan ha-
kettiğini ve önyargılarından kurtul-
muş bir Avrupa’ya ülkemizin gerek 
kurumlarıyla gerekse de dinamik 
toplumsal yapısıyla değer ve zen-
ginlik katacağını rahatlıkla ifade 
edebilirim. Sonuçta üyelik sürecinin 
yalnızca ülkemize değil Avrupa Bir-
liğine de fayda getireceği kanaatin-
deyim. 

Jean Monnet Burs Programı 
özellikle kamuda ve yerel 
yönetimlerde çalışanların 
kariyerlerine nasıl bir katkı 
sağlayabilir? Bu konuda 
Jean Monnet bursiyer 
adaylarına neler tavsiye 
etmek istersiniz? 

Öncelikle Jean Monnet Bursu, fay-
dalanıcılarına benzeri olmayan bir 
prestij katan program. Burs ayrıca 
finansal anlamda da faydalanıcıla-
rının elini rahatlatmakta ve Avru-
pa’da istedikleri ülkelerde öğrenim 
görme ve yaşama fırsatı sunmakta. 
Bu anlamda kendi adıma Bursun 

bir faydalanıcısı olmaktan büyük bir 
onur ve mutluluk duyduğumu ifade 
edebilirim.

Böylesine prestijli ve ayrıcalıklı bir 
bursu elde etmenin elbette bir ta-
kım zorlukları da bulunmakta. An-
cak sistemli ve iyi planlanmış bir 
çalışmayla adayların amaçlarına 
rahatlıkla ulaşabileceklerini düşün-
mekteyim. Bu süreçte adayların 
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin 
tarihsel seyrini incelemelerini, Av-
rupa Birliği’nin kurumsal yapısını, 
kurumlarının görev ve yetkilerini ve 
son olarak ülkemizin adaylık süreci 
ile ilgili güncel konular ile adayların 
başvurmayı planladıkları müktese-
bat başlığı ile gelişmeleri yakından 
takip etmelerini tavsiye ediyorum. 

Son olarak bursu elde edenlere yal-
nızca akademik çalışmalara değil 
aynı zamanda kendi sosyal ve kül-
türel birikimlerini artırarak vizyoner 
bir bakış açısına sahip olmalarını ve 
bu vizyonu ülkemizin daha ileri bir 
noktaya taşımada kullanmalarını 
öneriyorum.

Öncelikle jean Monnet 
Bursu, faydalanıcılarına 

benzeri olmayan bir prestij 
katan program. Burs 

ayrıca finansal anlamda 
da faydalanıcılarının 

elini rahatlatmakta ve 
Avrupa’da istedikleri 

ülkelerde öğrenim 
görme ve yaşama fırsatı 

sunmakta. 
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jEAN MONNET BURS PROGRAMI İLE 
AVRUPA’DA EĞİTİM FIRSATI

Türkiye’nin en prestijli burs programı jean Monnet Burs Programı yaklaşık 30 
yıldır kamu, özel sektör ve akademik dünyada verdiği burslarla AB uyum sürecini 

destekliyor.

Ahmet Hakan ATİK
Dışişleri Bakanlığı/Avrupa Birliği Başkanlığı/Proje Uygulama Daire Başkanı
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1989 yılında Türkiye Cumhuriye-
ti ve Avrupa Komisyonu arasında 
yapılan bir anlaşma ile hayata ge-
çirilen Jean Monnet Burs Programı 
Türkiye’nin en köklü projelerinden 
biri olarak, T.C. Dışişleri Bakanlığı 
Avrupa Birliği Başkanlığı, Merkezi 
Finans ve İhale Birimi ve Avrupa 
Birliği Türkiye Delegasyonu ile iş 
birliği içerisinde yürütülmektedir. 

Bir parçası olduğumuz Avrupa Birli-
ği’nin üye ülkelerinde eğitim imkânı 
sağlayan Jean Monnet Burs Prog-
ramı ile Türkiye’nin AB müktesebatı 
konusunda bilgi sahibi insan kayna-
ğı güçlendirilmekte, böylece mükte-
sebatın etkin bir şekilde uygulana-
bilmesi için gerekli idari kapasitenin 
oluşmasına katkı sağlanmaktadır. 
Gerek kamu ve özel sektörde ge-
rekse akademik dünyada özellikle 
AB uyum sürecini destekleyecek 
nitelikli iş gücünün artırılması ve 
böylelikle AB uyum sürecinin hız-

landırılması amaçlanmaktadır. 
Bursiyerlerin eğitim aldıkları alan-
da yetkinlikleri artmakta, AB’nin 
isleyişi ile ilgili bakış açıları genişle-
mektedir. Aynı zamanda, AB üyesi 
ülkelerde geçirilen sürede karşılıklı 
önyargıların aşılmasına da kaktı 
sağlanmaktadır. Jean Monnet Burs 
Programı ile ayrıca, Türkiye-AB 
arasındaki sivil toplum diyaloğunun 
gelişmesi desteklenmekte, ülkelera-
rası akademik ilişkiler gelişmekte, 
Türk ve Avrupalı meslektaşlar ara-
sında köprüler kurulmaktadır.

Program kapsamında, bursu alma-
ya hak kazanan bursiyerlere, en az 
3 en fazla 12 aylık bir süre boyunca 
AB üyesi ülkelerde bulunan bir üni-
versite veya üniversiteye eşdeğer bir 
kuruluşta araştırma veya lisansüstü 
eğitim yapma hakkı tanınmaktadır. 
Burslar, ülkemizin AB’ye uyum sü-
reci kapsamında, AB müktesebatı 
ile ilgili konularda gerçekleştirilecek 
akademik çalışmalara tahsis edil-
mektedir. Türkiye’nin AB’ye katılım 
müzakerelerindeki önceliklere bağlı 
olarak çalışma alanları belirli dö-
nemlerde güncellenmektedir. Her 
akademik yılda bursların %50’si 
kamu sektörü çalışanlarına, %30’u 
üniversite öğrencileri ile üniversite-
lerin akademik ve idari personeline, 
kalan %20’si ise özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşu çalışanlarına tah-
sis ediliyor. 

Türkiye’nin uygulama süreci en 
uzun soluklu projelerinden biri olan 
ve sadece Türkiye’ye özel bir uy-
gulama olan Program’dan bugüne 
kadar iki binin üzerinde kişi burstan 
faydalanarak AB ile ilgili konularda 
akademik çalışmalar yapma imkâ-
nına sahip oldu. Programdan Tür-
kiye’de kamu sektöründe ya da özel 
sektör kuruluşlarında çalışanlar; 
Türkiye’deki üniversitelerde aka-
demik ya da idari personel olarak 
görev yapanlar ile lisans son sınıf, 
yüksek lisans veya doktora öğren-
cisi olarak öğrenim görenler fayda-

lanabilmektedir. Burs kapsamında 
okul ücreti, yeme-içme, konaklama 
ve ulaşım masrafları gibi yaşam gi-
derleri ve taşınma için bir defaya 
mahsus vize, sağlık sigortası gibi 
masraflar için sabit ödenek karşı-
lanmaktadır. 

Jean Monnet Burs Programı baş-
vuru dönemi her sene değişiyor ve 
yaklaşık iki ay boyunca başvurular 
açık kalıyor. Başvuru sürecini kaçır-
mamak için programın sosyal med-
ya hesaplarını takip edebilirsiniz. 

Her akademik yılda 
bursların %50’si kamu 
sektörü çalışanlarına, 
%30’u üniversite 
öğrencileri ile 
üniversitelerin akademik 
ve idari personeline, 
kalan %20’si ise özel 
sektör ve sivil toplum 
kuruluşu çalışanlarına 
tahsis ediliyor. 

Program kapsamında, 
bursu almaya hak 

kazanan bursiyerlere, 
en az 3 en fazla 12 

aylık bir süre boyunca 
AB üyesi ülkelerde 

bulunan bir üniversite 
veya üniversiteye 

eşdeğer bir kuruluşta 
araştırma veya lisansüstü 

eğitim yapma hakkı 
tanınmaktadır. Burslar, 
ülkemizin AB’ye uyum 

süreci kapsamında, 
AB müktesebatı 

ile ilgili konularda 
gerçekleştirilecek 

akademik çalışmalara 
tahsis edilmektedir.
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ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI İÇİN OKUL 
KANTİNLERİ MERCEK ALTINDA

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin 
sağlığı için ilçedeki okulları mercek altına aldı. Ekipler, okuldaki kantinleri 

fiyat etiketlerinden ürünlerin saklanma koşullarına kadar detaylı bir şekilde 
denetlerken okul önlerinde sağlıksız gıda satışı yapan seyyar satıcılara da satış 

izni vermiyor.

İller&Belediyeler 
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Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü 2021-2022 eğitim ve öğretim 
döneminin başlaması ile ilçede 152 
bin öğrencinin eğitim gördüğü ilko-
kul, ortaokul ve liselerdeki kantin-
lerde denetimlerini yoğunlaştırdı. 
Kantinleri denetleyen zabıta ekiple-
ri hem bina içinde hem de dışında 
öğrencilerin ve öğretmenlerin sağ-
lığı için bütün tedbirlerini aldı. İki 
aşamadan oluşan denetimlerin ilki 
okul içlerindeki kantinlerde gerçek-
leştirildi.

Ekipler öncelikle öğretmen ve öğ-
rencilerin yiyecek ve içecek ihtiyaç-
larını karşıladığı okul kantinlerinin 
sağlığa ve hijyen koşullarına uygun-
luğunu denetliyor. Satışa sunulan 
ürünlerin saklama koşullarına ba-
kılırken satılması yasaklanan hız-

lı tüketim gıdaları ve gazlı içecek 
satışlarının da kontrolleri titizlikle 
yapılıyor. Bunun yanı sıra işyeri ça-
lıştırma ruhsatı, çöp toplama alan-
ları, havalandırma şartları, çalışma 
ortamları ve haşereye karşı ilaçla-
ma evrakları gibi birçok ayrıntıya 
dikkat ederek denetimler yapılıyor. 
Fahiş fiyat uygulamasına karşı ise 
raf fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırıla-
rak aksi durumlarda işletme ile ilgili 
yasal işlem uygulanıyor ve bu du-
rum ilçe milli eğitim müdürlüğüne 
de ayrıca bildiriliyor. 

Satışa sunulan ürünlerin raf ömrü, 
ambalaj üretim tarihi gibi ayrın-
tılar zabıta ekipleri tarafından ti-
tizlikle kontrol ediliyor. Özellikle 
öğrencilerin bedensel gelişimlerine 
zarar verebilecek sağlıksız yiyecek 
ve içeceklerin satışa sunulmama-
sı konusunda kantin işletmecileri 
uyarılarak bu konuda Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından yayımlanan 
genelgeye uygunluk durumu kont-
rol ediliyor ve gerekli durumlarda 
çalışanlara uyulması gereken kural-
lar hakkında bilgi veriliyor.

Seyyar Satıcılara İzin 
Verilmiyor

Okul kapılarında sağlıksız gıda sa-
tışı yapan seyyar satıcılarla da mü-
cadele etmeye devam eden zabıta 

ekipleri giriş ve çıkış saatlerinde dü-
zenli olarak okulları ziyaret ederek 
seyyar satıcılara satış izni vermiyor. 
Uygulama sayesinde öğrencilere 
denetimsiz ve zararlı ürün satışına 
izin verilmezken aynı zamanda hak-
sız kazanç sağlanmasının da önüne 
geçiliyor.

“Velilerin içi rahat olsun”

Çocukların sağlıklı gıda tüketimini 
desteklemek için gerekli özeni ve 
dikkati gösterdiklerini dile getiren 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı; “Biz, işi ehline vererek za-
bıtamızın denetim hassasiyetine 
güveniyoruz. Yarınımız olan çocuk-
larımızın güvenli ortamlarda sağlıklı 
ürünler tüketmeleri için okul kantin-
lerini büyük bir titizlikle denetliyo-
ruz. Onların ilerleyen yaşlarda orta-
ya çıkabilecek olası bozuk beslenme 
alışkanlıklarına bağlı hastalıklardan 
korunabilmesi için özveriyle müca-
dele ediyoruz. Velilerimizin içi rahat 
olsun, mesai arkadaşlarımız görev 
başındalar. Çocuklarımızın sağlı-
ğı için üzerimize düşenin en iyisini 
yapmaya devam edeceğiz. Okul 
kantinlerindeki ve önlerindeki gıda 
satışı ile ilgili denetimlerimiz eğitim 
sezonu boyunca belli periyotlar-
la aralıksız olarak devam edecek.” 
dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman ÇAğırıcı

Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman 
Çağırıcı; “Biz, işi ehline 
vererek zabıtamızın 
denetim hassasiyetine 
güveniyoruz. Yarınımız 
olan çocuklarımızın 
güvenli ortamlarda 
sağlıklı ürünler 
tüketmeleri için 
okul kantinlerini 
büyük bir titizlikle 
denetliyoruz.”dedi.
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SüRDüRüLEBİLİR YAKLAŞIMLAR VE 
ŞEHİRLERİN DİRENÇLİLİĞİ:

YEREL YÖNETİMLERE DüŞEN ROLLER
 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan hızlı teknolojik, ekonomik, endüstriyel 
ve sosyal gelişmelerin, şehirlerde kontrolsüz nüfus artışına neden olduğu 

bilinmektedir. Özellikle Avrupa şehirlerinde görülen bu artışla birlikte barınma, 
temiz içme suyu, kanalizasyon, yol gibi mahalli mahiyette müşterek ve medeni 

ihtiyaçlarının giderilmesinde de hızlı hareket edilmek zorunda kalınmış, detaylı 
şehir planları olmaksızın şehirler büyümeye başlamıştır. 

Ayben OKKALI AKTAŞ
TBB/Uzman
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Hızlı nüfus artışı ve plansız kent-
leşme, şehirlerde ekolojik dengenin 
bozulmasına neden olmuştur. Bu 
durumun 1960’lı yıllarda fark edil-
meye başlanmasıyla birlikte gelişme 
ve kalkınma süreci, sürdürülebilirlik 
bağlamında ele alınmaya başlanmış 
ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarından 
çalmadan gelişmenin sağlanması 
için fikir üretim süreçlerine girilmiş-
tir.  

Kentlerdeki nüfus artışıyla doğru 
orantılı olarak diğer sosyo-kültürel 
ihtiyaçların giderek artması; enerji, 
ekonomi ve çevre ilişkilerinin bi-
leşenleri üzerinden düşünülebilir 
(Bayraç vd, 2018: 15). Doğa bilim-
leri başta olmak üzere sosyal ve fen 
bilimi, siyasi seçilmiş temsilciler, 
kamu kurumları, STK’lar ve yerel 
yönetimler; kalkınma, kentleşme, 
turizm gibi konuları sürdürülebilirlik 
açısından değerlendirir. Bu nedenle 
de sosyal ve kültürel yaşamın geçti-
ği, eğitim hayatına sürdürüldüğü ve 
ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü 
kentler, sürdürülebilirlik kavramının 
ana odağında yer alır. 

1990’lı yılları simgeleyen sürdürü-
lebilirlik kavramı, yaşanmakta olan 
ve gelecekte yaşanabileceği öngö-
rülen ekolojik krizi sonlandırmak, 
ekonomik kalkınma ile çevre koru-
ma arasındaki ilişki sorunlarına bir 
çözüm bulmak amacıyla geliştirilmiş 
olan, etkin yönetim şekli olarak gö-
rülen bir kalkınma yaklaşımıdır (Ce-
rit Mazlum, 1999; 1). Gelecek nesil-
lerin ihtiyaçlarına zarar vermeden 
bugünün ihtiyaçlarını karşılama an-
lamında da kullanılan terim, çevre 
üzerinde sınırlı bir tahribatta bulu-
nan ekonomik büyüme (Macmillan) 
anlamında da kullanılmaktadır. 

Gelecekte insan yaşamının çevre 
sorunları veya iklim değişikliği ne-
denleriyle tehdit altında kalmaması 
ve yaşanması muhtemel olumsuz-
lukların en aza indirgenmesi için 
multidisipliner çalışmalara ihtiyaç 
duyulduğu bilinerek, şehirlerimizde 
geleceğe yönelik önlemler alınması 
büyük önem taşır. Belediyelerimiz, 
bu kapsamda en ön safhada yer 
alan, halka en yakın ve kentlerimi-
zi gelecek yıllarda önlemler almaya 

Sosyal ve kültürel 
yaşamın geçtiği, 
eğitim hayatına 
sürdürüldüğü ve 
ekonomik faaliyetlerin 
yürütüldüğü kentler, 
sürdürülebilirlik 
kavramının ana 
odağında yer alır.  
1990’lı yılları simgeleyen 
sürdürülebilirlik 
kavramı, yaşanmakta 
olan ve gelecekte 
yaşanabileceği 
öngörülen ekolojik 
krizi sonlandırmak, 
ekonomik kalkınma ile 
çevre koruma arasındaki 
ilişki sorunlarına bir 
çözüm bulmak amacıyla 
geliştirilmiş olan, etkin 
yönetim şekli olarak 
görülen bir kalkınma 
yaklaşımıdır.
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hazırlayacak en önemli aktörlerdir. 
Bu nedenle, Türkiye’de ve dünyada 
dirençli şehir ve topluluklar oluştur-
mak ve hem çevrenin hem de va-
tandaşların iklim değişikliğinin so-
nuçlarından korunmasını sağlamak 
için belediyelerimizin çalışmalarına 
hız vermesi büyük önem arz eder. 

Bir şehrin dayanıklılığı, yaşanan 
doğal veya insani felaketler, stres 
ve şoklara rağmen topluluk içindeki 
bireylerinin, kurumlarının, işletme-
lerinin ve sistemlerinin hayatta kal-
ması, var olan koşullara hızla uyum 
sağlaması ve büyüme eğiliminin 
devam etmesiyle tanımlanır. Ger-
çekten dirençli bir şehirden bahse-
debilmek için yalnızca elverişli ko-
şullarda iyi performans göstermesi 
değil, zorluklardan sonra da hızla ve 
sürdürülebilir şekilde toparlanması 
beklenir (Hadfield, 2018: 11).

Günümüzde, kentlerde yaşayan in-
san popülasyonu yoğunluğu nede-
niyle kentsel risk ölçeği artmaktadır. 

Şehir sistemlerinin karmaşıklığı ve 
başta iklim değişikliği olmak üzere 
birçok tehlikeyle ilişkili belirsizlik 
nedenleriyle bu risk giderek tahmin 
edilemez hale gelmekte ve bu ne-
denle de şehirlerimizin dirençliliği 
konusunda daha fazla önlem alma 
ihtiyacı doğmaktadır. Bu nedenle 
de şehir planlaması başta olmak 
üzere yerel yönetimlerin çalışma 
birimleri risk değerlendirmelerinde 
bulunmalı ve belirli öngörülebilir 
riskleri azaltmaya yönelik çalışma-
lar yapmalıdır. Buna ek olarak şe-
hirlerin kalkınma stratejilerinin ve 
yatırım kararlarının alınması sıra-
sında yürütülen süreçler gözden ge-
çirilerek şehrin direncini güçlendiri-
ci süreçler ön planda tutulmalıdır. 

Dayanıklılığın kendini gösterme 
şekli, farklı koşullar göz önüne alı-
narak değerlendirilmelidir. Bu ne-
denle “şehir dirençliliği çerçevesi”, 
şehirlerin karmaşıklığını ve bir şeh-
rin dayanıklılığına neden olan sayı-

sız faktörün kolay anlaşılmasını sağ-
layan bir perspektif sunar. Dirençli 
bir şehir, temel sonuçlarını tanımla-
yan 12 temel hedeften oluşmalıdır 
ve bu hedefler Türkçe çevirisi yapıl-
dığı şekilde aşağıdaki görselde yer 
almaktadır: 

12 hedef, dayanıklı bir şehri açıkça 
yaşanabilir, sürdürülebilir ve mü-
reffeh bir şehirde olması gereken 
özelliklerden yola çıkılarak oluştu-
rulmuştur. Bu niteliklerin sorunları 
en aza indirmede başarılı ve etkili 
önemli olduğu düşünülür ve uygun 
ve zamanında alınacak önlemlerin 
dikkat çekilmesini sağlar. Kentsel 
bağlama karşılaşılabilecek muhte-
mel felaketlerin önüne geçilmesine 
olanak verecek şekilde düzenlenen 
bu hedefler, her bir şehrin karşılaş-
tığı zorluklara bağlı olarak öncelik-
lendirilebilir.  

Şehirlerin dirençliliğini sağlamak 
ve yerel yönetimlerde sürdürülebilir 

Kaynak: http://resiliencetools.net 

Şehir Dirençliliği Çerçevesi

Bir şehrin dayanıklılığı, 
yaşanan doğal veya 
insani felaketler, stres ve 
şoklara rağmen topluluk 
içindeki bireylerinin, 
kurumlarının, 
işletmelerinin ve 
sistemlerinin hayatta 
kalması, var olan 
koşullara hızla uyum 
sağlaması ve büyüme 
eğiliminin devam 
etmesiyle tanımlanır.
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politikalar üretmek, vatandaş katılı-
mıyla başlar. Vatandaş katılımı sa-
dece demokrasi ve iyi yönetişimin 
temel taşı olmakla kalmayacak ka-
dar kıymetli bir araç, aynı zamanda 
yerel düzeyde tutum ve davranışları 
değiştirme sürecinde başvurulabile-
cek önemli bir yöntemdir. Yerel yö-
netimlerin dirençli kentler oluştur-
ması; ancak sürdürülebilir önlemleri 
kentlerde uygulamaya başlamasıyla 
sağlanabilir. Bu önlemlerin vatan-
daş nezdinde desteklenmesi, uygu-
lamaya koyulması kadar önemlidir. 
Sonuç olarak iklim değişikliğini ele 
almak için dayanıklılık oluşturma 
çalışmalarında vatandaşlarını dâhil 
etmek, katılımcılık mekanizmala-
rının ne derece iyi uygulandığına 
bağlıdır. İşbirliği ve vatandaş katılı-
mını teşvik edecek faaliyetler sürdü-

rerek farkındalık yaratma, dayanıklı 
şehir gelişiminde kilit bir role sahip-
tir. Çevreyi korumak, dirençli şehir-
ler oluşturmak için farkındalık ya-
ratmak ve vatandaşlarımızın konu 
ile ilgili olarak kapasitelerini geliştir-
mek, belediyelerimizin önümüzdeki 
3 sene boyunca öncelikli konuları 
arasında yer almalıdır. Bahse konu 
faaliyetler arasında belediyelerimiz-
le vatandaşlar arasında güvenilir 
iletişim kanalları oluşturma, dijital 
teknolojileri kullanıma sunma ve 
bu içerikleri kullanma, e-belediye 
uygulamalarının yaygınlaştırılması, 
yerel düzeyde karar alma mekaniz-
malarına vatandaşlarımızın dâhil 
edilmesi gibi iyi uygulama örnek-
lerinin artırılması, belediyelerimizin 
öncelikle çalışma alanlarında olabi-
lir. 

Özellikle gençlerin ve çocuklar ku-
rumsal bilgi ve kaynaklara erişimle-
rinin kolaylaştırılmasıyla katılımları 
sağlanmalıdır. Mahalli idare sınırları 
içinde yaşayan kişilerin karar alma 
sürecine katılımları ve bilgi edinme 
araçlarına ulaşımları, belediye faa-
liyetlerine ve geliştirilen politikaları-
na yönelik sahiplenme duygusunu 
yaratacaktır. Böylece belediyeleri-
mizde şeffaflığın artırması da sağ-
lanacak, kentsel dayanıklılığın 
operasyonelleştirilmesinde önemli 
ilerlemeler sağlanacaktır.

İklim değişikliğine karşı sürdürüle-
bilir ve dirençli şehirler oluşturulma-
sı, yerel yönetimlerin çalışmaları ön 
saflarda yer almasıyla sağlanacak-
tır. Bu nedenle de belediyelerimizin 
mali ve fikri olarak desteklenmesi; 
diğer taraftan da halkın katılımıyla 
karar alınması ve vatandaşların bi-
linçlendirilmesi önem arz etmekte-
dir.  

 

 

 

 

 

 

Entegre gelişme 
planları 

Güçlendirilmiş 
paydaşlar 

İyi yönetişim 

Temel insani 
ihtiyaçlara ulaşım

Geçim kaynakları ve 
istihdamı destekleme 

İnsan sağlığı ve 
güvenliğini sağlama 

Güvenilir hareketlilik 
ve iletişim 

Kritik hizmetlerin 
sürekliliği 

Doğal ve insan 
yapımı varlıkların 

geliştirilmesi 
Ekonomik refahı 

geliştirme 

Kapsayıcı güvenlik ve 
hukukun üstünlüğü 

Toplumsal bilinç ve 
katılımcılık 

Kaynak: http://resiliencetools.net 

Şehir Dirençliliği Çerçevesi

İklim değişikliğine 
karşı sürdürülebilir 
ve dirençli şehirler 

oluşturulması, yerel 
yönetimlerin çalışmaları 
ön saflarda yer almasıyla 

sağlanacaktır.
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AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI 
MAMAK’TA BAŞLADI
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AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI 
MAMAK’TA BAŞLADI

Türkiye Belediyeler Birliğinin ulusal koordinatörlüğünü yürüttüğü, kentleri 
sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik eden ve her yıl 16-22 Eylül 
tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan “Avrupa Hareketlilik 

Haftası”nın bu yılki etkinlikleri 16 Eylül’de Mamak üreğil Millet Bahçesi’nde 
düzenlenen açılış programıyla başladı.
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Programın açılış konuşmaları Dı-
şişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa 
Birliği Başkanı Büyükelçisi Faruk 
Kaymakcı, TBB Genel Sekreteri Bi-
rol Ekici, Mamak Belediye Başkanı 
Murat Köse ve Mamak Kaymakamı 
Ali Sırmalı tarafından yapıldı. 

Kaymakcı: “Bisiklet bir 
trafik aracı, bisikletliler de 
birer sürücüdür.” 

Hareketli yaşamın önemine deği-
nen Dışişleri Bakan Yardımcısı ve 
Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçisi 
Faruk Kaymakcı, teknolojinin şehir-
leri ve insanları hantallaştırdığını, 
obezite, çevre kirliliği ve trafik so-
runlarını artırdığını kaydetti. Avru-
pa Hareketlilik Haftası’nı farkında-
lık oluşturmak için bir fırsat olarak 
değerlendiren Kaymakcı,  Avrupa 
Birliği’nin, 2050 yılı için “iklim nötr 
kıta” hedefi olduğunu hatırlatarak;  
“Şimdiden kentlerimizi hareketli 
ve sürdürülebilir iklim değişikliğine 
ayak uydurmuş kentler olarak plan-
lamak durumundayız.” dedi. 

Büyükelçi Kaymakçı, Katılım Önce-
si Yardım  çerçevesinde bakanlıklar, 

belediyeler, sivil toplum kuruluşları-
nın hareketliği, iklim değişikliğini,  
dijitalleşmeyi dikkate alan projele-
re kaynak bulabileceğini kaydeden 
Kaymakcı, TBB ile bu konuda çok 
fazla etkinlik yaptıklarını belirtti.  

Bisikletin ulaşım aracı olarak görül-
mesi gerektiğin söyleyen Kaymakcı, 
“Bisiklet, dünyanın her ülkesinde ve 
ülkemizde aynı zamanda bir trafik 
aracıdır ve bisikletliler de aynı eh-
liyeti olan sürücüler gibi sürücüler-
dir. Dolayısıyla diğer araçların ve 
sürücülerin, bisikletlilere ve bisik-
letlere saygı göstermesi ve kurallara 
uyması çok önemli. Bu bizim daha 
sağlıklı, daha hareketli, bir toplum 
oluşturabilmemiz için de gerekli.” 
diye konuştu.

Ekici: “Her yıl 
belediyelerimizi bu tür 
etkinlikler yapmaya davet 
ediyoruz.” 

Günümüzde modern yaşam tarzı-
nın insanları daha konforlu ancak 
daha hareketsiz yaşam tarzına yö-
nelttiğine dikkati çeken Genel Sek-
reter Ekici, “En hızlı giden araba, en 

TBB Genel Sekreteri 
Ekici, “En hızlı giden 
araba, en konforlu 
araba, en rahat koltuk, 
en iyi masa bizi aslında 
insan yaşam tarzının 
gerektirdiği yaşam 
şeklinden uzaklaştırıyor. 
Bunlar bizim 
sağlığımızı olumsuz 
etkiliyor. Hepimiz 
hareketsizlik içerisinde 
kalıyoruz.”dedi.

Dışişleri Bakan 
Yardımcısı ve Avrupa 

Birliği Başkanı 
Büyükelçisi Faruk 

Kaymakcı, teknolojinin 
şehirleri ve insanları 

hantallaştırdığını, 
obezite, çevre kirliliği 

ve trafik sorunlarını 
artırdığını kaydetti.

İller&Belediyeler 

HABER

32



konforlu araba, en rahat koltuk, en 
iyi masa bizi aslında insan yaşam 
tarzının gerektirdiği yaşam şeklin-
den uzaklaştırıyor. Bunlar bizim 
sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Hepi-
miz hareketsizlik içerisinde kalıyo-
ruz. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
hareketsizliğin sebep olduğu hare-
ketsizliği sigaradan sonra insan sağ-
lığına en büyük tehdit olarak kabul 
ediyor.” dedi. 

Ülkemizde nüfusun yüzde 27’sinin 
obeziteyle mücadele ettiğine vurgu 
yapan Ekici, insan doğasına uy-
gun hareketli ulaşım yöntemlerinin 
tercih edilmesi gerektiğini söyleye-
rek şöyle devam etti:“TBB olarak 
belediyelerimizi teşvik edebilmek 
için 2018 yılından beri Avrupa Ha-
reketlilik Haftası koordinasyonu 
kapsamında her yıl belediyelerimi-
zi bu tür etkinlikler yapmaya davet 
ediyoruz. Son 2 yılda dünyada en 
çok belediyenin katıldığı ülke olduk. 
527 belediyemiz bugün itibariyle 
Haftaya katılacağını taahhüt etti. 
Bu sayının 600-700’ü geçeceğine 
inanıyoruz. Belediyelerimizin yap-
tıkları yürüyüş ve bisiklet yolları, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve 
Birliğimizin teşvikleriyle insan do-
ğasına daha uygun hareketli yaşam 
tarzını temenni ediyorum.” 

Köse: “Hemşehrilerimize 
sağlıklı ve güvenli 
hareketlilik sunmak için 
azami gayret gösteriyoruz.” 

Mamak Belediye Başkanı Murat 
Köse, belediyelerin Millet Bahçele-
ri, açık-kapalı spor alanları, havuz-
lar, macera parkları ile sağlıklı ve 
güvenli bir hareketlilik sunma gay-
reti içerisinde olduğunu söyleyerek 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi 
çerçevesinde şehir hayatını insanın 
mutluluğu merkezli, insan sağlığına 
ve güvenliğe özen gösterilerek ta-
sarlanması için biz de azami gayret 
gösteriyoruz.” şeklinde konuştu. 

Sırmalı: “Artık bisikletler 
ulaşım aracı olmuş 
durumda.” 

Programa emeği geçenlere teşek-
kür ederek konuşmasına başlayan 
Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ise, 
“Sağlıklı yaşamak için hareket et-

mek, yürüyüş, bisiklet çok önemli. 
Artık bisikletler ulaşım aracı olmuş 
durumda. Gelişmiş ülkelerde bisik-
letler için özellikle yollar yapılıyor 
ve insanlar ev ve iş yerlerine bisik-
letle gidip gelmekteler. İnşallah bu 
yolların her geçen gün ilçemizde, 
ilimizde ve ülkemizde arttığını gör-
mek istiyoruz.” sözlerine yer verdi. 

Protokol konuşmalarının ardından 
etkinlik, müzik dinletisi ve katılım-
cıların katıldığı bisiklet turuyla son 
buldu. Bisiklet turunda ise, Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Faruk Kaymak-
çı, Mamak Belediye Başkanı Murat 
Köse, Çekya’nın Ankara Büyükelçi-
si Pavel Vacek ve diğer katılımcılar 
pedal çevirdi.

Mamak Belediye Başkanı 
Murat Köse, belediyelerin 

Millet Bahçeleri, açık-
kapalı spor alanları, 

havuzlar, macera 
parkları ile sağlıklı ve 

güvenli bir hareketlilik 
sunma gayreti içerisinde 

olduğunu söyledi.
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BAŞKAN ŞAHİN SIFIR ATIK FORUMUNDA

ENTECH - Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı’nın 2 Eylül’deki 
açılışına katılan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, “Sıfır Atık 

Forumu’nda yeni dünyanın kodlarını tüm dünyaya açıklayacağız.” dedi.
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Başkan Şahin: “Çevreyi, 
havayı, suyu yani ekosistemi 
korumamız lazım.”

Fuar açılışında çevre teknolojileri 
ve sıfır atık konularının artık bütün 
dünyanın en önemli konu başlığı 
haline geldiğini söyleyen Şahin, 
bunun sadece ekonomik değil in-
sanı olarak da bir kalkınma hamlesi 
olduğunu sözlerine ekledi. Şahin, 
“Ancak ne yazık ki bunun ne anlam 
ifade ettiğini pandemiye kadar an-
layamadık. Haliyle dünya toplum-
ları olarak da gerekeni yapamadık. 
Teknoloji çağının yüksek olduğu bir 
zamanda bile pandeminin 2 yılda 
hayatımızı ne şekilde etkilediğine 
birlikte şahit olduk. Çevresel ve in-
sani kalkınmanın ne denli önemli 
olduğunu yakından hissettik. Ar-
tık yapmamız gerekeni biliyoruz. 
Çevreye yatırım zorunlu hale geldi. 
Çevreyi, havayı, suyu yani ekosis-
temi korumamız lazım.” ifadelerini 
kullandı.

Bu dönemde kim çevre yatırımlarını 
önemsiyor ve bu yeni döneme yatı-
rım yapıyorsa rekabet üstünlüğünü 
ele geçirmiş olacağını kaydeden 
Fatma Şahin, bu yatırımların lüks 
değil zorunluluk olduğunu vurgu-
ladı. Başkan Şahin, “Uzun ince bir 
yolumuz var, ama bugün CNR’ın 
öncülük ettiği ENTEC Fuarı ve Sıfır 
Atık Forumu, yeni dünyanın anah-
tar kodlarını tüm dünyaya açıkla-
yacak. Bu kodlarla Anadolu’da her 
şehir hazır hale gelecek ve rekabet 
edebilir gücünü artırmış olacak. 
Belediyeler olarak bizler de her bir 
insanımızın yaşam kalitesini arttır-
mak için çalışacağız.” diye konuştu.

Duman: “Sizleri 
ağırlamaktan dolayı 
mutluyuz.”

Özel sektörün en büyük temsilcile-
rinin çevre ve sıfır atık alanlarında 
önemli projelere imza attığına dik-
kati çeken CNR Holding Pazarlama 

Grup Başkanı Mert Kaan Duman, 
“Tıpkı, CNR Holding tarafından ha-
yata geçirilen ENTECH Fuarı gibi. 
Bu vesile ile çocuklarımıza daha ya-
şanabilir gelecek sağlamak için ha-
yata geçirdiğimiz, alanında Türki-
ye’nin en prestijli fuarı ENTECH’te, 
sizleri ağırlamaktan dolayı oldukça 
mutluyuz.” dedi.

Değirmenci: “Tüm 
çalışanlarımızla İstanbul 
ve Türkiye’de hizmet 
veriyoruz.”

İSTAÇ AŞ Genel Müdürü M. Aslan 
Değirmenci ise konuşmasında; en 
büyük hedeflerinin gelecek nesillere 
havası ve doğası temiz bir İstanbul 
ile yaşanabilir şehirler miras bırak-
mak olduğunu belirtti. Değirmenci, 
“Tüm çalışanlarımızla İstanbul ve 
Türkiye’de 60’ı aşkın lokasyonda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dü-
zenli depolama sahalarının kurul-
ması ve işletilmesi, evsel atık yöne-
timi, tıbbi atık yönetimi, endüstriyel 
atıkların bertarafı, atıktan elektrik 
enerjisi üretimi, organik atıklardan 
kompost üretimi, atıktan türetilmiş 
yakıt (ATY) üretimi, ambalaj atıkla-

rı geri dönüşümü, çöp sızıntı suyu 
yönetimi, dip çamuru tarama ve 
susuzlaştırma, kıyı ve plaj temizliği, 
deniz yüzeyi temizliği ve hal temiz-
liğinin yanı sıra çevre laboratuvarı 
analizleri ve AR-GE çalışmalarını 
yürütüyoruz.” şeklinde konuştu.

Fuarın açılışında konuşan Musul 
Kaymakamı Zuheyir El-Araci ise 
Türkiye’ye ve Türk iş insanlarına 
Musul’a destekleri nedeniyle çok 
teşekkür etti. Zuheyir El-ARACİ, 
özellikle Türk inşaat firmalarını Mu-
sul’un alt yapı çalışmaları için birlik-
te çalışmaya davet etti.

CNR Holding kuruluşlarından Pozi-
tif Fuarcılık A.Ş. tarafından düzen-
lenen; T.C. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği 
(TBB), İSKİ ve KOSGEB tarafından 
desteklenen fuar 4 Eylül’e kadar 
CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’n-
de ziyaretçilerini ağırlamaya devam 
edecek. Fuar kapsamında ayrıca 
Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Murat Kurum’un destekleriyle Sıfır 
Atık Forumu düzenleniyor.
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DOST VE KARDEŞ üLKEYE ZİYARET 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığındaki 
Türkiye Belediyeler Birliği Heyeti, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği ile iş 

birliği kapsamında 3 Eylül’de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye resmi bir ziyaret 
gerçekleştirdi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet 
Yarka ve Yozgat Belediye Başkanı 
Celal Köse’nin de yer aldığı TBB 
Heyeti, ziyaretin ilk gününde Neri-
manov Belediye Başkanı ve Azer-
baycan Şehir Belediyeleri Birliği 
Başkanı Temraz Tağıev ile Mehmet 
Emin Resulzade Belediye Başkanı 

ve Azerbaycan Kasaba Belediyeleri 
Başkanı Hüseynov Hümbat Rahi-
moğlu ile görüştü. 

TBB Heyeti daha sonra Azerbay-
can Cumhuriyeti Milli Meclisine ge-
çerek burada Tarım İşleri Komisyo-
nu Başkanı Rzayev Tahir Musaoğlu 

ve Bölgesel Meseleler Komisyonu 
Başkan Yardımcısı Musayev Elşan 
Memmedhenifeoğlu ile bu komis-
yonların üyesi diğer milletvekilleri 
ile görüşmeler yaptı.

Binegedi Valisi, Yasamal, Nesimi, 
Binegedi, Hocasen, Bileceri, Bine-
gedi Kasaba, Hırdalan ve Bibihey-
bet Belediyelerinin başkanları ile 
çeşitli toplantılar yapan TBB He-
yeti, Bakü Büyükelçiliği ve Azer-
baycan’ın merhum Cumhurbaşkanı 
Haydar Aliyev’in kabrini de ziyaret 
etti.

TBB Heyeti, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Milli 

Meclisine geçerek burada 
Tarım İşleri Komisyonu 

Başkanı Rzayev Tahir 
Musaoğlu ve Bölgesel 
Meseleler Komisyonu 

Başkan Yardımcısı 
Musayev Elşan 

Memmedhenifeoğlu ile 
bu komisyonların üyesi 
diğer milletvekilleri ile 

görüşmeler yaptı.
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AVRUPA BÖLGELER VE ŞEHİRLER 
HAFTASI KUTLANDI

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen ve tematik alanları yeşil dönüşüm, uyum, dijital 
dönüşüm ve vatandaşların katılımı olan Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası 

11-14 Ekim 2021 tarihlerinde pandemi şartları nedeniyle dijital ortamda 
gerçekleştirildi. 

AB ülkeleri ve AB Programlarına 
katılan IPA ve EFTA ülkelerinden 
şehir ve bölgeleri temsil eden ku-
rumlar Avrupa Bölgeler ve Şehirler 
Haftasında ortak olarak yer aldı. 
Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haf-
tasında çalıştay, özel oturumlar, 
Avrupa Bölgeleri konuşuyor, Bilgi-
lendirme oturumları ve Katılımcılık 
ve Fikir Laboratuvarları gibi 300’e 
yakın çevrim içi etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda 13 Ekim 2021 tari-
hinde Birliğimizin de ortak ve part-
ner olarak yer aldığı “Yerel Dijital 
İkizler: Yarının Şehirlerini Tasarla-
ma” konulu bir çalıştay gerçekleşti-
rildi. Çalıştayda “Yerel Dijital İkizler 
nedir? Hem küçük hem orta ölçekli 
hem de büyük şehirler bunlardan 
nasıl yararlanabilir? Şehirlerde Di-

jital İkizlerin planlanması, tasarımı 
ve uygulanması için gerekli adımlar 
nelerdir? Dijital İkizlerin uygulan-
ması için temel zorluklar nelerdir? 
Kapasite Geliştirme şehirleri bu 
anlamda nasıl güçlendirebilir?” so-
ruları ele alındı. Çalıştay da ayrıca 
Pilsen ve Madrid şehirlerinde uy-
gulanan Dijital İkiz uygulamaları ile 
ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Bir-
liğimiz uzmanları da konu ile ilgili 
görüş ve proje fikirlerini dile getirdi.

Her yıl bölgesel ve yerel yönetimle-
re yönelik Avrupa Komisyonu’nun 
Bölgesel ve Kentsel Politika Genel 
Müdürlüğü (DG REGIO) ve Avru-
pa Bölgeler Komitesi (CoR) tarafın-
dan düzenlenen etkinlik, Avrupa ve 
çevresindeki şehirleri ve bölgeleri 
bir araya getirerek tüm paydaşlar 

için benzersiz bir iletişim ve ağ plat-
formu oluşturuyor. 18 yıldan beri 
gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte 
Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları-
nın (ESIF) uygulanmasına yönelik 
politikaların öğrenilmesi ve iyi uy-
gulamaların paylaşılması için çalış-
malar yürütülmekte.

AB ülkeleri ve AB 
Programlarına katılan 

IPA ve EFTA ülkelerinden 
şehir ve bölgeleri temsil 

eden kurumlar Avrupa 
Bölgeler ve Şehirler 

Haftasında ortak olarak 
yer aldı. 
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BAŞKAN ŞAHİN 
TASARIMCILARLA  BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 
yürütülen ve Türkiye Belediyeler Birliğinin yerel paydaşları arasında yer aldığı 
“Türkiye Dokuma Atlası Projesi” kapsamında düzenlenen toplantı, 9 Eylül’de 

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu’nda yapıldı.
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“Dokuma Atlası Sergisi”nin de ziya-
ret edildiği etkinlikte, TBB ve Gazi-
antep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin’in yanı sıra; Cumhur-
başkanı Danışmanı, Kültür Tarihçisi 
H. Hümeyra Şahin, İstanbul Tekstil 
ve Hammaddeleri İhracatçıları Bir-
liği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, 
Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma 
Enstitüsü Müdürü Yusuf Gürlek, 
TBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Kayhan Özüm ve Ece Ege, Gün-
seli Kato, Deniz Sağdıç, Nedret 
Taciroğlu, Fırat Neziroğlu, Tuvana 
Demir, Ece Gözen, Siren Ertan gibi 
tasarımcılar ve farklı belediyelerden 
temsilciler yer aldı.

Konuşmasına Emine Erdoğan’a 
teşekkür ederek başlayan Başkan 
Şahin, “Hanımefendi’ye Sıfır Atık 
Projesi’nde olduğu gibi ülkemize 
dair birçok önemli projeyi himaye 
ettikleri için teşekkür ediyorum. İn-
şallah bundan sonraki süreçte bu 
alanda da büyük bir başarı yaka-
lama azmi içerisindeyiz. Çok güzel 
bir söz var; ‘Sen istersen o bir hayal 
değil’ diyor. Bugün istediğimiz için 
buradayız.” dedi. 

İnsani, çevresel ve kültürel kalkın-
manın önemine de işaret eden Şa-
hin, “Hepimiz zamanın ve mekânın 

şahitleriyiz. Zamanın ruhu bize ye-
relden evrensele, gelenekten gele-
ceğe Anadolu’nun ne kadar büyük 
bir hazine olduğunu söylüyor.Sür-
dürülebilir kalkınmaya çevresel, 
insanı ve kültürel kalkınmayla bir 
bütün olarak bakmamız gerekiyor. 
Zenginlik artık ne kadar paran, 
doğalgazın, altının olduğu değil ne 
kadar yetişmiş insan gücünüzün 
ve kültürel mirasınızın olduğudur. 
Bu proje hepimizin başarı hikayesi 
olacak. Tekstil insanoğlu var olduğu 
sürece devam edecek. Markalaşma-
yı ve rekabetleşmeyi başarmamız 
lazım.” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı, Kültür 
Tarihçisi H. Hümeyra Şahin, ser-
ginin farklı iklim ve kültür özellik-
leri bakımından Türkiye’nin aynası 
olarak değerlendirilebileceğini be-
lirterek, olgunlaşma enstitülerinin 
son yıllarda çağdaş tasarımları ya-
kalayarak Türk kültürünün temsil 
kurumları olması misyonuyla yeni-
lenme sürecine girdiğini kaydetti. 
Türkiye Dokuma Atlası Projesi’nin 
bu konudaki öncü projelerden ol-
duğunun altını çizen Şahin, tekstil 
sektöründe dünyada rekorlara oy-
nayan Türkiye’nin bu gücünü yurt 
dışında etkin biçimde kullanması 
gerektiğine vurgu yaptı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği (İTHİB) Ahmet 
Öksüz ise, tekstil sektörünün Türki-
ye ekonomisindeki yeri ve önemine 
değinerek, “Tekstil Türkiye’nin bel 
kemiği. Uzun bir aradan sonra ih-
racatta yeniden birinciliğe yerleştik. 
Türkiye tekstilde en fazla dış ticaret 
fazlası veren ülke. Bu kadar değerli 
bir sektörümüz varken tekstille il-
gili tarihi mirasımıza sahip çıkmak 
gerekiyordu. Projeye emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Bu 
projeye hep birlikte sahip çıktık. 
Amacımız kültürümüzü koruyarak 
yaşatmak ve ticari hale de dönüş-
türmek.” dedi.

Yereldeki geleneksel dokuma faa-
liyetlerini TBB aracılığıyla destek-
lemeyi ve Anadolu’da tespit edilen 
350 dokumanın tekrar üretime ka-
zandırılmasını amaçlayan projeye 
TBB’nin yanı sıra İstanbul Beyler-
beyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü 
ve İTHİB de destek veriyor.

Konuşmasına Emine 
Erdoğan’a teşekkür 

ederek başlayan Başkan 
Şahin, “Hanımefendi’ye 

Sıfır Atık Projesi’nde 
olduğu gibi ülkemize 

dair birçok önemli 
projeyi himaye ettikleri 
için teşekkür ediyorum. 

İnşallah bundan 
sonraki süreçte bu 

alanda da büyük bir 
başarı yakalama azmi 

içerisindeyiz.”dedi.
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GAZİANTEP’TE AVRUPA HAREKETLİLİK 
HAFTASI KUTLANDI

Türkiye Belediyeler Birliğinin ulusal koordinatörlüğünü yürüttüğü “Avrupa 
Hareketlilik Haftası” 21 Eylül’de Gaziantep’te çeşitli etkinlerle kutlandı.
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-
nin ev sahipliğinde yapılan etkinlik-
lerde TBB ve Gaziantep Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Fatma Şahin 
ve AB Türkiye Delegasyon Başkanı 
Büyükelçi Meyer-Landrut, hareket-
lilik ve sürdürülebilir ulaşıma dikkat 
çekmek için tramvayla Fıstık Park’a 
giderek vatandaşlarla birlikte yürü-
yüş yaptı ve 400 gence bisiklet he-
diye etti.

Ulaşımı planlamak ve toplu ulaşım 
sistemini geliştirmek, bisiklet ve 
yaya yollarını artırmak, vatandaş-
ları bireysel araçlar yerine alternatif 
ulaşım metotlarıyla seyahate teşvik 
etmek amacıyla düzenlenen “Av-
rupa Hareketlilik Haftası” kutlama 
programı, Türkiye Belediyeler Bir-
liğinin ulusal koordinatörlüğünde 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
organizasyonunda Avrupa Birliği 

(AB) Türkiye Delegasyon Başkanı 
Büyükelçi Nikolaus Meyer-Land-
rut’un, TBB ve Gaziantep Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i 
ziyaret etmesiyle başladı.

Şahin: “En fazla başvuru 
Türkiye’den gitti.”
Etkinlikte konuşan Başkan Fatma 
Şahin, Avrupa Hareketlilik Hafta-
sı’nın Avrupa’da 20 yıldır kutlandı-
ğını belirterek, 2014 yılında Gazian-
tep Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
görevine geldiğinde Avrupa Hare-
ketlilik Haftası programına hemen 
dahil olduklarını kaydetti. 

Şahin, “Her yıl yeni bir sloganla 
Gazi şehirde yürüyüş parkurlarının 
bisiklet yollarının kullanımına hal-
kı teşvik ettik. Yaklaşık 3 yıl önce 
Türkiye Belediyeler Birliğinde de 
koordinasyona başladık. Bu özel 
haftaya ilginin artırılması, belediye-
lerin halkıyla birlikte çevre bilincini 
yükseltmesi ve ulaşım çeşitliliğini 
artıracak çalışmalara öncülük ettik. 
Bu gün çok özel. Çünkü dünyadaki 
bütün belediyelerden en fazla baş-
vuru Türkiye’den gitti. 612 beledi-

ye, bu hafta bisiklete biniyor, yü-
rüyor, alternatif ulaşım kanallarını 
kullanıyor. Karbondioksit salınımını 
azaltacak, hava kirliliğini en aza 
indirecek faaliyetlerde bulunulu-
yor. Bunun yanında 112 belediye-
miz de altın kurala uyarak bu özel 
hafta için bütün koşullarını yerine 
getirdiğini söyledi. Şu anda dünya-
da İspanya 457 belediye ile ikinci 
sırada bizi takip ediyor. Akabinde 
Avusturya geliyor. Biz bugün sağ-
lıklı ve güvenli ulaşım için tramvaya 
bineceğiz. Halkımızla birlikte yürü-
yeceğiz, bisiklete bineceğiz. Çünkü 
pandemi süreci bizlere gösterdi ki 
toplu taşımadan bireysel taşımaya 
geçtiğinde karbondioksit salınımı 
daha da artıyor. En büyük tehlike 
bu. Bisiklet kullanımını artırmalı-
yız. Yürüyüşümüzü artırmalıyız. 
Karbondioksit salınımını azaltacak 
ulaşımları daha çok kullanmamız 
gerekiyor. Bu farkındalığı artırmak 
için bir taraftan bisiklet yolları ya-
pıyoruz bir taraftan da yarışmalar 
düzenleyerek çocuklarımıza bisiklet 
hediye ediyoruz. Bu çalışmaların 
sonunda da daha sağlıklı ve güvenli 

Başkan Şahin, 
“612 belediye, bu 
hafta bisiklete 
biniyor, yürüyor, 
alternatif ulaşım 
kanallarını kullanıyor. 
Karbondioksit 
salınımını azaltacak, 
hava kirliliğini en aza 
indirecek faaliyetlerde 
bulunuluyor.” dedi.
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ulaşımı hem kendi şehrimizde hem 
de bütün dünyada temin etmeyi 
amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Büyükelçi: “Türkiye’deki 
belediyeleri ve Türkiye 
Belediyeler Birliğini tebrik 
ediyorum.” 

AB Türkiye Delegasyon Başkanı 
Büyükelçi Meyer-Landrut ise haf-
tanın anlam ve önemine değine-
rek, “Gaziantep’te bulunmaktan 
büyük bir memnuniyet duyuyorum. 
Özellikle Avrupa Birliği Hareketli-
lik Programı çerçevesinde burada 
bulunmak beni ayrıca mutlu edi-
yor. Bu vesileyle 612 belediyenin 
katılımıyla hareketlilik haftasının 
ilk sırasında yer alan Türkiye’deki 
belediyeleri ve ulusal koordinatör-
lüğünü üstlenen Türkiye Belediye-
ler Birliğini tebrik ediyorum. Ula-
şımda emisyonlar her geçen gün 
artıyor. Bu hafta çerçevesinde ve 
yıl boyunca da bu grafiği tersine 
çevirmek için mücadele vereceğiz. 
Sağlıklı bir gelecek için toplu taşı-
ma ve yürüyüş yapmak son derece 
önemli. Hava kirliliğini azaltmak 
mümkün. Karbondioksit salınımını 

azaltmak mümkün. Trafik sıkışık-
lığını, yollarda meydana gelen ka-
zaları ve bunların sonucunda ya-
şanan ölümleri azaltmak mümkün. 
Ben bu çerçevede herkesin yaşam 
alışkanlıklarını yeniden gözden ge-
çirmesi ve yeni nesiller için yeniden 
düşünmesini istiyorum. Tabi ki Baş-
kan Fatma Şahin’le sadece Türkiye 
Belediyeler Birliği Başkanlığı sıfatı-
nızla değil, Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı olarak da sizinle 
çalışıyoruz. Birlikte yürüttüğümüz 
ortak projelerden gurur duyuyo-
rum.” diye konuştu.

Etkinliğin ikinci etabında protoko-
lün 2021 yılında “Sürdürülebilir 
Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hare-
ketlilik” temasıyla kutlanan Avru-
pa Hareketlilik Haftası etkinlikleri 
çeşitli etkinliklerle Festival Park’ta 
devam etti. Kutlama programının 
son etabında ise protokol, vücut kit-
le indeksi ölçümleri ile diyetisyen ve 
spor etkinliklerinin yapıldığı etkinlik 
çadırlarını ziyaret etti.

Program, Başkan Fatma Şahin ve 
protokol üyelerinin günün anısına 
çektirdiği toplu fotoğraf ile sonlandı.

AB Türkiye Delegasyon 
Başkanı Büyükelçi 
Meyer-Landrut ise 
haftanın anlam ve 

önemine değinerek, 
“Gaziantep’te 

bulunmaktan büyük 
bir memnuniyet 

duyuyorum. Özellikle 
Avrupa Birliği 

Hareketlilik Programı 
çerçevesinde burada 

bulunmak beni ayrıca 
mutlu ediyor. Bu 

vesileyle 612 belediyenin 
katılımıyla hareketlilik 
haftasının ilk sırasında 

yer alan Türkiye’deki 
belediyeleri ve ulusal 

koordinatörlüğünü 
üstlenen Türkiye 

Belediyeler Birliğini 
tebrik ediyorum.”dedi.
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GENÇLER BURSA’YI ADIMLADI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 
‘Adım Adım Bursa’ projesine katılan gençleri, kentin tarihi ve turistik mekanları 

ile buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur AkTAş

Kentleri ve belediyeleri sürdürü-
lebilir ulaşım tedbirleri almaya ve 
desteklemeye teşvik etmek amacıy-
la Avrupa Komisyonu tarafından 

2002 yılından bu yana kutlanan, 
ulusal koordinasyon görevini ise 
Türkiye Belediyeler Birliğinin yü-
rüttüğü Avrupa Hareketlilik Haftası 

Bursa’da farklı etkinliklerle kutlandı. 
Hüdavendigar Kent Parkı’nda yapı-
lan sabah sporu ve bisiklet, paten 
ve kaykayla sağlıklı yaşam turu et-
kinliği ve trafiğe kapatılan Kükürtlü 
Caddesi’nde yapılan Arabasız Gün 
Etkinliklerine, Büyükşehir Belediye-
sinin Adım Adım Bursa projesi de 
dahil oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış 
İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafın-
dan hayata geçirilen proje kapsa-
mında BUSMEK üniversite hazırlık 
kurslarına devam eden gençler, 
Bursa’yı daha yakından tanıma im-
kanı buldu. Bursa’nın tarihi merke-
zinde en çok talep gören Ulu Cami, 
Hanlar Bölgesi, Tophane, Yeşil gibi 
21 noktanın tamamını yaya olarak 
gezen gençlere Büyükşehir Beledi-
yesinde görevli Profesyonel Turizm 
Rehberi Aykan Özyürek tarafından 
tarihi yapı ve bölgeler hakkında bil-
giler verildi.

2002 yılından bu 
yana kutlanan, ulusal 

koordinasyon görevini 
ise Türkiye Belediyeler 

Birliğinin yürüttüğü 
Avrupa Hareketlilik 

Haftası Bursa’da farklı 
etkinliklerle kutlandı. 
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TBB’DEN AFAD’A 
MOBİL MUTFAK TIRI DESTEĞİ
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TBB’DEN AFAD’A 
MOBİL MUTFAK TIRI DESTEĞİ

Türkiye Belediye Birliği ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
iş birliğinde 30 Eylül’de düzenlenen “Mobil Mutfak Tırı ve Akreditasyon 

Sertifikaları Ödül Töreni” AFAD Başkanlığında yapıldı.
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TBB tarafından AFAD’a hibe edilen 
5 adet mobil mutfak tırının teslim 
edildiği ve kentsel arama kurtarma 
ekiplerine akreditasyon sertifikala-
rının verildiği törene; İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, TBB ve Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fat-
ma Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı 
İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yu-
nus Sezer, belediye başkanları ve 
arama kurtarma ekipleri katıldı. 

Soylu: “Arama kurtarmada 
akreditasyon uygulamasına 
geçildi.” 
Konuşmasında Türkiye Belediyeler 
Birliğine teşekkür eden Bakan Soy-
lu, AFAD ile TBB arasında imzala-
nan protokol kapsamında 753 bin 
kişiye afetle mücadele eğitimi ve-
rildiğini açıkladı. 2021 yılının “Afet 
Eğitim Yılı” ilan edildiğini hatırlatan 
Bakan Soylu, bu kapsamda 29 mil-
yon 650 bin kişiye eğitim verildiğini 
kaydetti. Hazırlanan eğitim vide-
olarının 13 milyon kez izlendiğini 
de ifade eden Soylu, karşı karşıya 
kalınan afetlerin öğrettiklerini, afet 

alanlarında bırakmadıklarını dile 
getirdi. İl Risk Azaltma Planlarında 
59 ilin tamamlandığı bilgisini akta-
ran Soylu ayrıca, yıl sonuna kadar 
81 ilin planlarının tamamlanmış 
olacağının altını çizdi. 

Son yıllarda afetle mücadele çalış-
malarını hatırlatan Bakan Soylu, 
“Van’daki büyük deprem dahil ol-
mak üzere bu ülkede vatandaş ‘Ne-
rede bu devlet?’ demedi.” diyerek, 
arama kurtarmada akreditasyon 
uygulamasına geçildiğini ve akredi-
te edilen ekip sayısının 14’e çıkarıl-
dığını sözlerine ekledi. 

Kastamonu’da yaşanan sel fela-
ketine de değinen Soylu, “Kasta-
monu’daki felakette 2 bine yakın 
aracın maliyetlerinin yüzde 70’ini 
tamamladık. Yaklaşık bin 500 
dükkân sahibinin hasarının yüz-
de yüzünü tamamladık. Kiminin 1 
milyon, kiminin 50 bin TL hasarını 
tamamladık. Ev hasarlarını tamam-
ladık ve bitirdik. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile hasar tespiti yapıldı. 
Dünyada bunun hiçbir yerde örneği 

söz konusu değildir.” ifadelerini kul-
landı. 

Şahin: “İçerisinde 
bulunduğumuz yüzyıl bir 
veri yüzyılı.”

Dünyada yaşanan çevresel sorun-
lara dikkati çeken Başkan Şahin, 
çevresel ve insani kalkınma olma-
dan sosyal barış ve huzurun sağ-
lanamayacağının altını çizdi. 21. 
yüzyılın veri yüzyılı olduğunu ifade 
eden Şahin, “Eğer siz veriye sahip 
değilseniz, bu veriyi odaklaştıramı-
yorsanız, tematik olarak bu veriyi 
sorun çözmede kullanacak dona-
nım ve altyapınız yoksa bunlar dilek 
ve temenni olarak kalıyor.” dedi. 

Başkan Şahin, afetle mücadelede 
zihinsel dönüşüme vurgu yaparak, 
“Biz büyük bir milletiz, onur ve şe-
ref duyuyoruz. Afetle mücadelenin 
öncesi, sırası ve sonrası var. Sırası 
ve sonrasında muhteşemiz. Acayip 
kahramanlık hikayelerimiz var ama 
öncesinde yani koruyucu-önleyici 

İller&Belediyeler 

HABER

46



tedbirlerde yapmamız gereken çok 
iş var.” şeklinde konuştu.   

AFAD ve TBB arasında imzalanan 
protokol ile 700 bin belediye per-
soneline eğitim verildiğini bildiren 
Şahin; “Şehirler bize emanet. Biz 
Şehr-i Eminiz. Gaziantep özeline 
bakınca 2 milyon bize emanet, 80 
milyon Sayın Bakanıma emanet, 
500 bin mülteci bize emanet. Ye-
tim, yoksul, mağdur, hasta mülteci 
hiç kimseyi ayırmadan doğan her-
kesin yaşam hakkı, eğitim hakkı, 
nesli bize emanet. Bizim medeniyet 
kodlarımız bunu emrediyor.” dedi.   

AFAD ile yapılan iş birliği hakkında 
detaylar aktaran Şahin, “AFAD ile 
birlikte yapılması gerekenleri, yazı-
lım ve donanımda altyapıyı çalıştık. 
Makine ve ekipmanda gerekli des-
teği nasıl vereceğimizi çalıştık. Bir 
sel, bir deprem, bir yangın olduğun-
da neler yapılacağını çalıştık. Artık 
topyekûn tedbir işe yaramıyor. Ar-
tık mikro ölçekte, tematik, doğru 
modelleme ve aile bazlı çalışma ya-
pıyoruz. Ailede bunlar konuşulmu-
yorsa o zaman başaramıyorsunuz.” 
ifadelerini kullandı. AFAD Başkanı 

Yunus Sezer ise, “Arama kurtarma 
ekiplerinin ve bu ekiplerin eğitimle-
rinin ne kadar önemli olduğunu her 
afet döneminde görme imkânımız 
oluyor. Bugün arama kurtarma or-
dumuza güç katacak arkadaşlarımı-
za sertifika törenini gerçekleştirmiş 
olacağız. İnşallah, afetsiz dönem-
lerde eğitimlerimizi devam ettiririz 
ama afet olduğu dönemde de hep 

beraber birlik içerisinde vatandaşla-
rımıza en kısa zamanda ulaşıp on-
lara yardım etme imkânı buluruz.” 
açıklamasını yaptı. 

5 Adet Mobil Mutfak Tırı 
Belediyelere Teslim Edildi 
Konuşmaların ardından mobil mut-
fak tırlarına ilişkin protokoller imza-
landı ve arama kurtarma ekiplerine 
akreditasyon sertifikaları verildi. 

TBB tarafından AFAD’a hibe edilen 
mobil mutfak tırları ikinci bir proto-
kolle; Gaziantep Büyükşehir Bele-
diyesi, Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Malatya Büyükşehir Belediyesi ve 
Zeytinburnu Belediyesine teslim 
edildi. Protokole göre araçlar hem 
belediyelere hizmet sunacak hem 
de bir afet durumunda afet bölgele-
rinde hizmet verecek. 

Törende ayrıca, Turkuaz Arama 
Kurtarma Timi, Beşir Arama Kur-
tarma Timi, Dorlion Arama Kurtar-
ma Timi, Pendik Arama Kurtarma 
Timi, Zeytinburnu Arama Kurtar-
ma Timi ve Silivri Arama Kurtarma 
Timi’nden personele akreditasyon 
sertifikaları İçişleri Bakanı Soylu ta-
rafından takdim edildi.
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İZMİR DüNYANIN İLK CİTTASLOw
METROPOLü OLMA YOLUNDA 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 22 Eylül Otomobilsiz Kent 
Günü’nde düzenlenen yürüyüşe katıldı. “Otomobilsiz ve İnsan için Kentler 

Söyleşisi’nde konuşan Soyer “Şehirleri, insanların içinde huzurlu yaşayacağı 
alanlar olarak tasarlamak gerekiyor. Dünya’nın ilk Cittaslow Metropolü olma 

yolundaki İzmir’in içinde keyifle yürünebilen bir kent olması için var gücümüzle 
çalışıyoruz” dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsa-
mında bir dizi etkinlik düzenleyen 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tür-
kiye’de bir ilke imza atarak 22 Ey-
lül Otomobilsiz Kent Günü’nde 30 
ilçede toplam 7 bin 522 metrelik 
yolu trafiğe kapatarak yaya ve bi-
sikletlilerin kullanımına açtı. Gün 
boyu trafiğe kapalı Gaziosmanpaşa 
Bulvarı’nda da her yaştan İzmirlinin 
ilgi gösterdiği sanat, kültür ve spor 
etkinlikleri düzenlendi. 

İzmir’de Otomobilsiz Kent Günü 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in de katıldığı yürüyüşle 
başladı. İzmir Büyükşehir Belediye 
Bandosu ve kortej eşliğinde Kültür-
pak’tan Gazi Osman Paşa Bulva-
rı’na yürüyen Başkan Tunç Soyer’e 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyük-
şehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. 
Buğra Gökçe, belediye bürokratları 
ve İzmirliler eşlik etti. Başkan So-
yer, Gazi Osman Paşa Bulvarı’nda 
İZELMAN Anaokulları Gürçeşme 

Şubesi öğrencilerinin ‘Taytay Yarı-
şı’nı başlattı. 

Motorlu Aracın Alternatifi 
Var

Otomobilsiz Kent Günü’nde BİSİM 
bünyesindeki tüm bisikletlerin İz-
mirliler tarafından ücretsiz kullanı-
labildiğini de belirten Başkan Tunç 
Soyer, “Otomobilsiz Kent Günü 
vesilesiyle cadde ve sokaklarda 
otomobiller olmadan da gidilmek 
istenen yere ulaşılabileceğini; yaya 
ve bisiklet kullanımının, motorlu 
araçların alternatifi olduğunu an-
latmak istiyoruz. Sokaklarımızın 
tüm İzmirliler tarafından daha fazla 
sahiplenilmesini hedefliyoruz. Ula-
şım ve trafik yükü, şehirlerimizin en 
temel sorunlarının başında geliyor. 
Pandemi sürecini yaşadıktan son-
ra bu yükün, gün geçtikçe daha da 
arttığını tecrübe ediyoruz. İzmir’de 
de trafik yükü çok fazla. Ancak ne 
kadar yeni yol açarsak açalım oto-
mobil kullanımı azalmadığı ve toplu 
ulaşım tercih edilmediği sürece taşı-

ma kapasitesini aşmamak mümkün 
değil” diye konuştu.

“Köklü çözümler üretiyoruz.”

Pandemi döneminde özel araç kul-
lanımı ile artan trafik yükünü azalt-
mak için önemli çalışmalar yaptık-
larının altını çizen Başkan Soyer, 
şunları söyledi: “Raylı sistemleri 
güçlendirerek, buna entegre ettiği-
miz bisiklet ve yaya ulaşımı ağları 
oluşturarak köklü çözümler üretiyo-
ruz. Bu kapsamda İzmir tarihinin en 
büyük yatırımı olan Buca Metrosu 
ve yüzde 80 oranında tamamladı-
ğımız Narlıdere Metrosu projelerini 
pandemi ve ekonomik krize rağ-
men tüm hızıyla uyguluyoruz. Çiğli 
Tramvayı inşaatımız sürüyor. Kara-
bağlar – Gaziemir, Otogar – Kemal-
paşa metrolarını hayata geçirmek 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
500 yeni otobüs alma sözü vermiş-
tik. Bunun 451’ini, sadece 2,5 yılda 
satın aldık. Uğur Mumcu ile Fethi 
Sekin feribotlarını İZDENİZ filosuna 
dahil ettik.”
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Otomobilsiz Kent 
Günü’nde BİSİM 

bünyesindeki tüm 
bisikletlerin İzmirliler 

tarafından ücretsiz 
kullanılabildiğini de 

belirten Başkan Tunç 
Soyer, “Otomobilsiz 

Kent Günü vesilesiyle 
cadde ve sokaklarda 

otomobiller olmadan 
da gidilmek istenen 

yere ulaşılabileceğini; 
yaya ve bisiklet 

kullanımının, motorlu 
araçların alternatifi 
olduğunu anlatmak 

istiyoruz.”dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç SOYEr

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, Türkiye’de 
bir ilke imza atarak 
22 Eylül Otomobilsiz 
Kent Günü’nde 30 
ilçede toplam 7 bin 
522 metrelik yolu 
trafiğe kapatarak 
yaya ve bisikletlilerin 
kullanımına açtı.

“Yavaşlarsak doğamıza 
döneriz.”

Konuşmasında yürümenin önemi-
ne de değinen Soyer, “Doğanın bir 
parçasıyız ve bunu gözden kaçırıyo-
ruz. Böyle olduğu için de kendimize 
yabancılaşıyor ve mutsuzlaşıyoruz. 
Şehirlerimizde, ne kadar doğanın 
ritmiyle uyumlu bir yaşam sürebi-
lirsek mutluluğa da o kadar yakla-
şacağız. Bu nedenle dünyanın ilk 
Cittaslow Metropolü olma yolunda 
İzmir’in içinde keyifle yürünebilen 
bir kent olması için var gücümüz-
le çalışıyoruz. Şehirleri, insanların 
içinde huzurlu yaşayacağı alanlar 
olarak tasarlamak gerekiyor. Cittas-
low Metropol bunun enstrümanla-
rından biri olacak. Avrupa Hareket-
lilik Haftası her yıl olduğu gibi bu 
yıl da sürdürülebilir ulaşım hedefle-
rimize önemli katkı sağlıyor.” şeklin-
de konuştu. 

Başkan Soyer’e Teşekkür

AB Türkiye Delegasyonu Ekono-
mik ve Sosyal Kalkınma Bölüm 
Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo, 
Başkan Soyer’e teşekkür ederek 
sözlerine başladı. Hidalgo, “Sürdü-
rülebilir Kentsel Hareketlilik proje-
sinde İzmir önde gelen kentlerden 
biri. Vatandaşların katılımından bu 

konuyu önemsediklerini görüyoruz. 
En önemli nokta burada davranışın 
harekete geçmesi. Burada özellikle 
kurumların, belediyelerin büyük gö-
revleri var. Altyapı, ulaşım yatırım-
ları harekete geçmede büyük önem 
arz ediyor. Davranışlar değiştiği za-
man aslında hareketliliğe de fayda 
sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.

“İzmir’de örnek bir model 
oluşturacağız.”

Söyleşinin moderatörlüğünü ya-
pan AB Türkiye Delegasyonu’ndan 
Göktuğ Kara, önümüzdeki 10 yıl 
içinde bisiklet ve yaya kullanımının 
artacağına değinerek toplu taşıma-
daki yüzde 5’lik düşüşün kentteki 
araç trafiğinde yüzde 10’luk bir artı-
şa neden olduğuna dikkat çekti. Cit-
taslow Metropol İzmir Projesi Koor-
dinatörü Bülent Köstem, İzmir’de 
mahallelerde hareketlilik ve yürü-
nebilirlik ilkesini uygulayarak örnek 
bir model oluşturmaya çalıştıklarını 
söyledi. İzmir Yüksek Teknoloji Ens-
titüsü (İYTE) öğretim görevlisi Prof. 
Dr. Erdem Erten ise kentsel hare-
ketliliğin sağlanması için kent sağ-
lığının öncelik olarak belirlenmesi 
gerektiğine dikkat çekti.
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BORNOVA BELEDİYESİNDEN “SIFIR ATIK” 
SORUNUNA YARATICI ÇÖZüMLER

Bornova Belediyesi, Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi ve Videa Sosyal Girişimi 
iş birliğinde National Democratic Institute (NDI) tarafından yürütülen “Yerel 

Yönetimler ve Sivil Aktörler Arasındaki Sivil Katılımı Geliştirmek için Katılıyoruz 
Programı” kapsamında düzenlenen fikir maratonuyla kentin atık sorununa 

çözüm arıyor. 

Bornova Belediye Başkanı
Dr. Mustafa İDUğ

Kentin katı atık sorununa çözüm 
bulmayı hedefleyen Bornova Be-
lediyesi, STK’lar ve yerel aktörlerin 
paydaşlığında başlatılan “Fikrimiz 
Bornova-Sıfır Atık” Projesinde sona 
gelindi. 2020-2024 Stratejik Planın-
da atık toplanması ve yönetimi ko-
nularına ağırlık verdiklerini dile ge-
tiren Bornova Belediye Başkanı Dr. 
Mustafa İduğ, “Verilere dayanan, 
kolektif zeka ve bilgiden en iyi şekil-
de faydalanmak üzere tüm paydaş-
ların sürekli birbiriyle iletişim halin-
de olduğu bir çalışma yöntemiyle 
Bornova’nın katı atık sorununu or-
tadan kaldıracağız.” diye konuştu.

Bir dizi online ve fiziki toplantının 
yanı sıra fikrimiz.org platformu 
üzerinden “Nasıl Reddedebiliriz?”, 
“Nasıl Azaltabiliriz?” ve “Nasıl Ayı-
rabiliriz?” sorularına cevap arayan 
Bornova Belediyesi tek kullanımlık 
plastik ürünlerin kullanımı ve gıda 
atıklarının azaltılması için davranış 
ve alışkanlıklarda yapılması gere-
ken değişikler hakkında vatandaş-
ların ve uzmanların görüşlerine 
başvurdu. Çöpüne Sahip Çık Vak-
fı’ndan Emrah Bilge, Temel İhtiyaç 
Derneği’nden Nil Tibukoğlu ile Ege 
Orman Vakfı’ndan Yasemin Bilgi-
li’nin moderatörlüğünde gerçekleş-
tirilen çalışma grubu toplantılarında 
yapılan incelemelerin ardından be-
lirlenen 127 fikirden 15’i ödül alma-
ya hak kazandı.

Çözüm İçin 6 Hedef ve 5 
Proje

Fikir maratonunda Bornova Beledi-
yesinin Stratejik Planı için 6 hedef 
ve 5 proje önerisi de belirlendi. He-
def ve önerilerin Bornova’nın atık 
sorununa çözüm bulacak nitelikte 
olduğunu ifade eden Bornova Be-
lediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 
“Sorunun kaynağına inerek çözüm 
yolları bulmaya çalışıyoruz. Ekolo-
jik yıkımın etkisini iyice hissettirdiği 
günümüz dünyasında yeni politika-
lar üretilmeli ve kararlılıkla sorunun 
üzerine gidilmeli. Biz de Bornova 
Belediyesi olarak üzerimize düşeni 
yapıyor, plastik kullanımı ve gıda 
atıklarının sebep olduğu çevre kir-
liliğini ortadan kaldırmak üzere 

çalışmalarımıza devam ediyoruz.” 
diye konuştu.

En Etkili Fikirlere Para 
Ödülü

Bornova Belediyesi ve paydaşları 
proje kapsamında düzenlediği ve 
uzmanların katılımıyla gerçekleşti-
rilen toplantı serisine şu ana kadar 
24 kurum ve 39 katılımcı katı atık 
sorununa çözüm aradı. Toplantıla-
rın ardından “Reddet”, “Azalt” ve 
“Ayır” temalarının işlendiği “Fikir 
Maratonu” düzenlendi. fikrimiz.org 
web sitesi üzerinden gelen görüş-
lerden 127’si son değerlendirmeye 
alınırken 15 fikir ödül almaya hak 
kazandı. Fikir maratonunda fikirle-
rini sunan ve her kategoride jüri ta-
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Bornova Belediye Başkanı
Dr. Mustafa İDUğ

rafından belirlenen en etkili 15 fikre 
toplam 3 bin 750 TL ödül dağıtıldı. 

“Kolektif zekayla sorunlara 
çözüm arıyoruz.”

Bornova Belediyesi’nin STK’lar ve 
bölgedeki diğer aktörlerin katılımıy-
la “Sıfır Atık” temasına odaklandığı 
araştırmalarda, toplumdan yaratıcı 
çözüm fikirleri toplamayı hedefle-
yen çalışma metoduyla katılımcı 
demokrasi ilkelerini esas aldığını 
belirten Başkan İduğ, “Geleceğimizi 
birlikte şekillendiriyoruz. Uyguladı-
ğımız model ile önümüzdeki süreçte 
Belediyemiz ve bölgemizde faaliyet 
gösteren sivil toplum örgütlerinin ve 
diğer paydaşların belirlenen temaya 
birlikte odaklanacağı ve toplumun 
fikirlerini öğrenerek ve tartışarak 
çözümler aramasını hedefledik. Bir 
yandan atık sorununa çözüm arar-
ken bir yandan da farklı temalar 
etrafında, kurumların sivil katılımı 
birlikte geliştirebilecekleri ve toplu-
mun yaratıcı enerjisinden ve kolek-
tif zekasından faydalanabilecekleri 
bir deneyim yaşamalarını sağladık” 
dedi.

Oya Demir: “Sorunlara değil 
çözümlere odaklanmalıyız.”

Yerel yönetimlerin katılımcılık ilke-
si ile toplumla buluşacağı tarafsız 
araçlara ihtiyacı olduğunu ifade 
eden Geleceği Paylaş Sivil İnisiya-
tifi Kurucusu Oya Demir, “İçinde 
yaşadığımız dünyanın sorunlarının 
yine toplumun ortak aklı ile çözü-
leceğine inanıyoruz. Önemli olan 
sorunlardan çok çözümlere odak-
lanmak. Herkesin pek çok fikri var. 
Bu yaratıcı enerjiyi yeni teknolojiler 
ile sorunların çözümüne aktarmak 
çok değerli. fikrimiz.org Platformu 
bu noktadan hareket ile ortaya çık-
tı. Bornova Belediyesi ile yaptığımız 
çalışma çok önemli örnek bir model. 
Stratejik plan içerisinde yer alan sı-
fır atık konusunda halktan gelen 
kıvılcım niteliğinde çözüm önerileri 

toplandı, analiz edildi ve uygulana-
bilir sürdürülebilir çözümler ortaya 
çıktı. Aynı zamanda sürece üniver-
siteler, özel sektör temsilcileri, sivil 
toplum kuruluşları, Kent Konseyi 
ve gönüllüler katıldı. Tüm süreç 
Bornova Belediyesinin ilgili birim-
lerinin katılımı ile tasarlandı. Tüm 
belediyelerin kendi çalışmaların-
da uygulayabilecekleri fikrimiz.org 
Platformu üzerinden fikir toplama 
çalışması ve gerçekleşen proje süre-
cinin yerel yönetimlerin katılımcılık 
konusunda yararlanabilecekleri bir 
araç olduğuna inanıyoruz” dedi.
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KONYA BüYüKŞEHİRDEN SPORA VE 
SAĞLIKLI YAŞAMA DESTEK

Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son gününde 
Sürdürülebilir Ulaşım Farkındalık Korteji ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek spora 

ve sağlıklı yaşama dikkat çekti. 

Avrupa’nın 2 bini aşkın şehriyle bir-
likte Konya’da da kutlanan Avrupa 
Hareketlik Haftası, “Arabasız Gün 
Etkinliği” kapsamında Sürdürüle-
bilir Ulaşım Farkındalık Korteji ve 
Kılıçarslan Şehir Meydanı’ndaki et-
kinliklerle sona erdi.

Aslanlıkışla Caddesi’nde düzenle-
nen Sürdürülebilir Ulaşım Farkın-
dalık Korteji’ne Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca, Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor 
Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı 
Ömer Altunsoy, Konya Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Abdurrahman Şa-
hin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Hülya Şevik, Meram Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, 
Türkiye Bisiklet Federasyonu yet-
kilileri, bisiklet antrenörleri, bisiklet 
sporcuları, bisiklet konusunda şe-
hirde faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve 
vatandaşlar katıldı.

“Bisiklet Şehri Konya” 
Fotoğraf Yarışmasını 
Kazananlara Ödülleri Verildi

Mevlana Müzesi’ne kadar devam 
eden kortejin ardından Başkan Al-
tay ve katılımcılar, tramvayla Mev-
lana Durağından Kılıçarslan Şehir 
Meydanı’na geçerek buradaki et-
kinliklere katıldı. Konya Büyükşehir 

Belediyesi tarafından düzenlenen 
“Bisiklet Şehri Konya” fotoğraf 
yarışmasında dereceye giren ya-
rışmacılara ödüllerini takdim eden 
protokol mensupları, 62 fotoğraftan 
oluşan sergiyi de gezdi.

Gelişmiş Toplumlarda 
Trafiği Çözmenin Temel Yolu 
Bisiklet

Burada konuşan Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Anadolu’nun kadim şehri 
olan Konya’nın güzelliklerini son 
dönemde “Bisiklet Şehri Konya” 
diyerek taçlandırmaya çalıştıklarını 
ifade etti. Konya’nın geçmişten iti-
baren insanların bisiklet kullandığı, 
her evde bisikletin olduğu bir şehir 
olduğunu aktaran Başkan Altay, 
“Bugün gelişmiş toplumlarda da 
şehir trafiğini çözmenin, sağlıklı ya-
şamanın temel yolu bisiklet kullan-
maktan geçiyor. Avrupa’da birçok 

şehir artık bireysel ulaşımda bisiklet 
kullanmaya başladı. Biz de Konya 
olarak, Türkiye’de buna öncü ol-
mak için yoğun bir çaba sarf ediyo-
ruz.” dedi.

Hedef 2024 Yılına Kadar 
80 Kilometre Daha Bisiklet 
Yolu Yapmak

550 kilometrelik bisiklet yoluyla 
Konya’nın şu anda Türkiye’de açık 
ara en çok bisiklet yoluna sahip 
şehir olduğunu anımsatan Başkan 
Altay, “İnşallah 2024 yılına kadar 
80 kilometre daha yeni bisiklet yolu 
açarak, özellikle merkezden perifere 
doğru bisikletle güvenli bir ulaşımı 
sağlamak için yoğun çaba sarf edi-
yoruz. Her manada bisikletin öne-
mini anlatıyoruz. Bugün de Avrupa 
Hareketlilik Haftası kapsamında 
birçok organizasyon gerçekleşti.”di-
ye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim ALTAY
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TALAS BELEDİYESİ ‘BELEDİYE HİZMET 
REHBERLERİ’Nİ ELE ALDI

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayelerinde hazırlanan 
Belediye Hizmet Rehberleri kapsamında, Talas Belediyesi tarafından Yerel 

Yönetim Politikaları Çalıştayı düzenlendi. Böylece yayınlanan rehberlerle ilgili 
yurt çapında ilk kez bir bilimsel toplantı Talas’ta gerçekleştirilmiş oldu.

Talas Belediye Başkanı
Mustafa YALÇıN

Çalıştayda Cumhurbaşkanlığı Yerel 
Yönetim Politikaları Kurulu tara-
fından hazırlanan Belediye Hizmet 
Rehberleri ışığında Talas’ta neler 
yapılabileceği tartışıldı ve 21 fark-
lı konuda 21 farklı çalışma grubu 
oluşturuldu.
Toplamda 21 başlık altında tanım-
lanan belediye hizmetlerinin, kav-
ramsal çerçeveleri ile birlikte ne 
tür ilkelerin benimsenmesi gerekti-
ği hususunda her biri yol gösterici 
olan başvuru rehberleri, kentlerde 
hizmet arzının temel aktörü olan 
belediyelerin; pek çok farklı kulla-
nıcı grubuna, farklı kentsel sektör-
lerde sundukları hizmetin niteliğini 
artırmak amacıyla hazırlandı.

Çalıştayda ise rehberlerin içerikleri-
ne göre; afet durumunda yapılması 
gerekenler, akıllı şehircilik hizmet-
leri, hayvan haklarının korunma-
sı, iklim değişikliğiyle mücadele, 
tarım arazilerinin korunması, va-
tandaşlarla iletişim ve etkileşimin 
artırılması, kent kimliği ve kent es-
tetiğinin tarihi dokuya uygun plan-
lanması, sosyo-kültürel hizmetlerin 
çeşitlendirilmesi, turizm faaliyetleri 
kapsamında cazibe merkezlerinin 
oluşturulması, sporun daha geniş 
kitlelere yayılması, toplu ulaşımın 
teşvik edilmesi ve bisiklet kullanımı-
nın yaygınlaştırılması, yoksullukla 
mücadele, şehir potansiyeline uy-
gun finansman kaynaklar bulunma-

sı ve kalkınma stratejileri oluşturul-
ması konuları tartışıldı. 

Talas ilçesinin dokusu, tarihsel kim-
liği, coğrafi konumu, sahip olduğu 
potansiyel kaynaklar ve vatandaşla-
rın sosyo-ekonomik durumları göz 
önünde bulundurularak; özellikle 
kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engelli 
bireyler özelinde ilçe genelinde ya-
şanan sorunlar değerlendirilerek so-
runlara çözüm önerileri geliştirildi.

Çalıştay sonrasında 21 çalışma gru-
bunun her biri ayrı ayrı sonuç ra-
porlarını hazırladı ve bu doğrultuda 
ilçedeki öncelikli ihtiyaçlar belirlen-
di, ardından tespit edilen öncelikli 
sorunlara çözüm önerileri getirildi. 
Ayrıca çözüm için izlenecek yön-
temler tartışılarak Talas Belediyesi-
nin kısa-orta ve uzun vadede izleye-
ceği yol haritası ortaya kondu. Talas 
Belediyesinin temel ilke ve politika-
ları göz önünde bulundurularak 21 
farklı alanda, vatandaşlara daha 
özgün ve kaliteli hizmet sunabilmek 
için yapılması gerekenler öncelik-
lendirildi.

Son olarak Çalıştay raporları bir-
leştirilerek kitaplaştırıldı ve böylece 
kurumsal hafıza oluşturuldu. Talas 
Belediyesi yöneticileri ve çalışanla-
rı için yol gösterici bir rehber olarak 
hazırlanan bu kitap aynı zamanda 
Talas ile ilgili araştırma yapmak iste-
yenlere de ilçenin sahip olduğu po-
tansiyelleri ortaya koymuş olacak.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK 
İÇİN OSMANGAZİ KÖPRüSü’NDE PEDAL 

ÇEVİRDİLER

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk 
Kaymakcı’nın da aralarında bulunduğu 200 kişilik grup, AB İklim Diplomasisi 

Haftası çerçevesinde Osmangazi Köprüsü’nde bisiklet kullandı.
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) AB Bil-
gi Merkezince bu yıl 5’incisi düzen-
lenen “Körfez Geçişi” bisiklet etkin-
liğine, Kaymakcı’nın yanı sıra Vali 
Yardımcıları Ali Ada, İsmail Gülte-
kin, KSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, bisiklet kulübü 
üyeleri ile vatandaşlar katıldı. 

Yağışlı havaya rağmen TÜBİTAK 
MAM kapısında toplanan 200 kişi-
lik bisikletli grup, polis eskortu eşli-
ğinde güvenlik önlemi alınan şeritte 
D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyo-
lu’nu kullanarak Osmangazi Köprü-
sü’ne bağlandı. Grup, daha sonra 
köprü üzerinden Körfez’in Yalova 
tarafına geçti.

“Bisiklet, karbondan uzak 
bir dünya demek.”

Kaymakcı, Kocaeli Sanayi Oda-
sı’nın her yıl 9 Mayıs Avrupa Gü-
nü’nde düzenlediği etkinliğin, bu yıl 
yeni tip koronavirüs salgını nede-
niyle gecikmeli gerçekleştirildiğini 
söyledi. 

Bugün gerçekleştirilen etkinlikle 
İklim Diplomasisi Haftası, Avrupa 
Hareketlilik Haftası ve Avrupa Spor 
Haftası’nı birlikte kutladıklarını be-
lirten Kaymakcı, “Doğa can çekişi-
yor. Dünyanın bazı bölgelerinde çok 
hızlı kalkınma hamleleri var. Tabi 
ki olmalı bunlar ama doğayı kir-
leterek, doğayı mahvederek değil. 

Dolayısıyla iklim değişikliği konusu 
artık gündemimizde.” diye konuştu. 
Kaymakcı, iklim değişikliğinin içtik-
leri sudan soludukları havaya kadar 
yaşamı etkilediğine dikkati çekerek, 
şunları kaydetti: 

“Dolayısıyla bugün bisiklet etkinliği 
yapmak istiyoruz. Bisiklet hareket-
lilik, dostluk, karbondan uzak bir 
dünya demek. Bugün hep birlikte 
Osmangazi Köprüsü’nden geçerek 
güzel etkinlik düzenleyeceğiz. Daha 
sağlıklı, temiz, havalı ve mutlu, ha-
reketli günlere diyelim.” Kocaeli 
Vali Yardımcısı Ada da bisiklet et-
kinliğinde geniş katılımla toplandık-
larını dile getirdi. 

KSO Başkanı Zeytinoğlu ise ge-
leneksel hale getirmek istedikleri 
etkinliği bu yıl Covid-19 nedeniyle 
gecikmeli yaptıklarını ifade etti. Et-
kinlikle iklim değişikliğine dikkati 
çekmeyi amaçladıklarını vurgula-
yan Zeytinoğlu, yağmura rağmen 
200 kişilik geniş katılımın olduğunu 
kaydetti

KSO Başkanı Zeytinoğlu  
geleneksel hale getirmek 
istedikleri etkinliği bu 
yıl Covid-19 nedeniyle 
gecikmeli yaptıklarını 
ifade etti. 

Dışişleri Bakan 
Yardımcısı ve Avrupa 

Birliği Başkanı Büyükelçi 
Faruk Kaymakcı, 

“Bisiklet hareketlilik, 
dostluk, karbondan uzak 
bir dünya demek. Bugün 

hep birlikte Osmangazi 
Köprüsü’nden 

geçerek güzel etkinlik 
düzenleyeceğiz. Daha 

sağlıklı, temiz, havalı ve 
mutlu, hareketli günlere 

diyelim.”dedi.
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UCLG KRİZ ÖNLEME VE 
YÖNETİMİ GÖREV GüCü

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) küresel anlamda yerel ve 
bölgesel yönetimler için en geniş temsile sahip organizasyon olarak tanımlanabilir. 
IULA (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği) ve FMCU-UTO (Dünya Birleşmiş Kentler 
Federasyonu) 1996’da İstanbul’da düzenlenen Habitat-II Konferansı’nda başlayan 

uzun bir süreç sonucunda ve aralarına METROPOLIS (Metropol Kentler Birliği) 
teşkilatını da alarak Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı adı 

altında birleşmişlerdir.

Cemal BAŞ 
keçiören Belediyesi Meclis Üyesi
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UCLG Teşkilatı dünyanın farklı 
bölgelerinden 600.000 kenti temsil 
eden en kapsamlı yerel ve bölgesel 
yönetim ağıdır. Üye kentlerin nü-
fusları ele alındığında UCLG’nin 5 
milyar kentliyi de temsil ettiği söyle-
nebilir. Aynı zamanda UCLG üyele-
ri BM üyesi olan 192 ülke içerisinde 
140 ülkede aktif üyelere sahiptir.

UCLG Teşkilatı faaliyetlerinin mer-
kezine kentlilerin görüşlerini ve ta-
leplerini küresel platformlarda dile 
getirmeyi yerleştirmiştir. Kentlilerin 
uluslararası politikalarda kendi gö-
rüşlerini yine kendi seçtikleri yerel 
yöneticilerle dile getirilmesi anla-
yışını benimsemişlerdir. Bu alanda 
kentleri, bölgesel yönetimleri, ulusal 
yerel yönetim birliklerini ve kıtaları 
temsil eden kuruluşları bir araya ge-
tirerek ortak görüşlerin küresel po-
litika süreçlerinde dile getirilmesini 
hedeflemektedir.

Genel merkezi İspanya’nın Barselo-
na kentinde olan Birleşmiş Kentler 
ve Yerel Yönetimler Dünya Teşki-
latı, Ocak 2004’ten itibaren fiilen 
faaliyete geçmiştir. Teşkilatın temel 
amacı, “demokratik yerel yöneti-
min birleşik sesi ve dünya ölçeğinde 
savunucusu olmak ve yerel yöne-
timler ve uluslararası topluluk ile 
işbirliği içinde, değerlerini, amaçla-
rını ve çıkarlarını korumak”tır. Kı-
saca “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yö-
netimler” olarak da anılan UCLG, 
uluslararası topluluk önünde yerel 
yönetimlerin etkin bir biçimde tem-
sil edilmesini sağlayan, yerel yö-
netimler ve yerel yönetim birlikleri 
arasında uluslararası işbirliğini teş-
vik eden ve yerel yönetim konusun-
da dünya çapında temel bilgi kay-
nağı olan bir konumdadır.

Yerel yönetimlerin afet konuların-
daki çalışmalarına eş güdümlü ola-
rak, afet yönetimi alanında UCLG 
politikalarının hazırlanması ve tartı-
şılması UCLG gündeminde de ku-
ruluşundan bu yana yer almaktadır. 
Özellikle 2004 yılında Güneydoğu 
Asya’da meydana gelen tsunami 
nedeniyle UCLG’nin yönetim or-
ganlarında afet ve afete karşı di-
rençlilik öne çıkmaya başlamıştır. 

Nisan 2008’de UCLG tarafından 
ICLEI, Metropolis ve CITYNET 
ortaklığında ve Depremler ve Me-
gakentler Girişimi’nin (EMI) teknik 
desteğiyle “Afet Riskini Azaltma 
için Yerel Eylem” Programı başlatıl-
mıştır. Bu girişim, Uluslararası Afet 
Azaltma Stratejisi’nin (UN-ISDR) 
uygulanması için Birleşmiş Millet-
ler’in onayı ile oluşturulmuştur. O 
günden bu yana yürütülmekte olan 
Programın amacı, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin risk azaltma politika-
ları benimsemesini sağlamak ve 
2007 yılında başlatılan Birleşmiş 
Milletler Afet Riskini Azaltma Küre-
sel Platformu’na katılımlarını teşvik 
etmektir.

Afetler meydana geldiğinde, yerel 
yönetimler, genellikle geniş kap-
samlı sorumluluklara sahip olmakla 
beraber, yönetim alanında kapasite 
ihtiyacı da duyan ilk yönetim birim-
leri olmaktadırlar. Afet riskini ön-
görme, yönetme ve azaltma, erken 
uyarı sistemleri kurma veya hare-
kete geçme konularında yerel yö-
netimler diğer yönetim birimleri ile 
ön saflarda yer almaktadır. Nitekim 
uluslararası afet müdahale çabaları 
genellikle yerel yönetimlerin özel 
ihtiyaçlarını ele alan bir yönetişim 
boyutundan yoksundurlar. 

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetim-
ler Teşkilatı (UCLG) üyeleri bu alan-
daki çalışmaları geliştirmek ama-
cıyla kriz bölgelerine dayanışma 
ziyaretleri başlatmıştır. Yerel yöne-
timlerin afet karşısındaki konumla-
rını ve müdahalelerini tanımlamak 
amacıyla “UCLG Kalkınmada İşbir-
liği ve Kent Diplomasisi Komitesi” 
kapsamında yerel yönetimlerden 
oluşan bir Görev Gücü oluşturul-

UCLG Teşkilatı dünyanın 
farklı bölgelerinden 

600.000 kenti temsil 
eden en kapsamlı yerel 

ve bölgesel yönetim 
ağıdır. üye kentlerin 

nüfusları ele alındığında 
UCLG’nin 5 milyar 

kentliyi de temsil ettiği 
söylenebilir. 

Yerel yönetimlerin 
afet konularındaki 
çalışmalarına eş 
güdümlü olarak, afet 
yönetimi alanında 
UCLG politikalarının 
hazırlanması ve 
tartışılması UCLG 
gündeminde de 
kuruluşundan bu yana 
yer almaktadır.
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ması önerilmiştir. Başlangıçta Hol-
landa Belediyeler Birliği (VNG), 
Kanada Belediyeler Birliği (FCM), 
Fransa Belediyeler Birliği (CUF) ve 
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 
ve UCLG-MEWA temsilcilerinden 
oluşan bu organ, temel faaliyetle-
rindeki varlığını bu kurumlarla sür-
dürmekle beraber, konu ve bölge 
odaklı olarak farklı kentleri ve ku-
rumları çalışmalarına katmıştır. 

Görev Gücü, yerel yönetimler 
için afet yönetimi konusunda bilgi 
ve uzmanlık paylaşımlarında bu-
lunmaları için bir platform görevi 
görmektedir. Afetten etkilenen be-
lediyeler için yerel yönetim uzman-
lığını geliştirecek ve artıracak aynı 
zamanda yerel yönetimlerin ulus-
lararası afet yönetimi, dayanıklılık 
ve müdahale konularındaki rolünü 
pekiştirecektir.

UCLG Kriz Önleme ve Yönetimi 
Görev Gücü aşağıdaki görevleri 
üstlenmiştir:

• Yerel yönetimlerin afet yönetimi 
alanında UCLG politikalarının ha-
zırlanmak ve desteklemek;

• Ortak Programların bir parçası 
olarak hazırlanmakta olan kalite 
standartlarını ve diğer toplu yakla-
şımları tartışmak ve onaylamak;

• UCLG üyelerinin olası bir afet için 
teknik olarak harekete geçme kapa-
sitelerini geliştirmek;

• BM kuruluşlarının sahadaki giri-
şimleri ile ilgili görüş hazırlamak;

• Program geliştirme konusundaki 
yaklaşımları, araçları, metodolojile-
ri ve bilgileri paylaşmak; 

• Yeni programlama fırsatlarını 
araştırmak, değerlendirmek ve stra-
tejiler hakkında fikir alışverişinde 
bulunmak.

Daha önceleri Görev Gücü’nün ça-
lışmaları özellikle doğal afetlere ve 
insan eliyle ortaya çıkan bölgesel 
krizlere müdahale etmeye odakla-
nırken, 2020 yılı başlarında dünya-
yı etkisi altına alan pandemi krizi ile 
çalışmalarını daha farklı bir alana 
doğru yöneltmiştir. Küresel bir pan-
demi riskine hazırlıksız olan dünya 
kentleri için Sendai Afet Azaltım 
Çerçeve Sözleşmesi’nin önemi 
daha da artmıştır. 

Covid-19 pandemisinin ortaya 
koyduğu üzere afet riski, tıpkı ona 
maruz kalan kentsel alanlar gibi 

karmaşık, sistemik ve dinamiktir. 
Dünyanın dört bir yanındaki kent-
ler, yerel ve bölgesel yönetimler, 
afet riskini ve dayanıklılığı oluşturan 
sebepleri anlamak, bu risklerin nasıl 
şekillendiğini kavramak ve yalnız-
ca riski azaltmakla kalmayıp aynı 
zamanda dayanıklılık inşa edecek 
çözümler sunmak için desteğe ve 
teknik kapasiteye ihtiyaç duymak-
tadırlar.

“Dirençli Kentler 2030 (MCR2030)” 
savunuculuk, bilgi paylaşımı, şe-
hirler-arası ağlar ve çok sayıda yö-
netim katmanını birbirine bağla-
yarak yerel eylemleri geliştirmeye 
yönelik paydaşlar arası küresel bir 
girişimdir. Şehirlerin kendi direnç-
lilik süreçlerinde nerede olduklarını 

UCLG Kriz Önleme ve Yönetimi Görev Gücü
Görev Gücü Başkanı Cenevre Şehri
Görev Gücü Başkan Vekili Türkiye Belediyeler Birliği
Görev Gücü Sekretaryası Fransa Belediyeler Birliği

Kurucu Üyeler

Hollanda Belediyeler Birliği (VNG), 
Kanada Belediyeler Birliği (FCM), 
Fransa Belediyeler Birliği (CUF), Türkiye 
Belediyeler Birliği (TBB), Metropolis, 
UCLG-MEWA, UCLG-ASPAC

Covid-19 pandemisinin 
ortaya koyduğu üzere 

afet riski, tıpkı ona 
maruz kalan kentsel 

alanlar gibi karmaşık, 
sistemik ve dinamiktir. 

Görev Gücü, yerel 
yönetimler için afet 
yönetimi konusunda 
bilgi ve uzmanlık 
paylaşımlarında 
bulunmaları için 
bir platform görevi 
görmektedir.
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anlamalarına yardımcı olur ve sür-
dürülebilir gelişimi sağlamaları için 
bir ortalık platformu oluşturur. 

UCLG Kriz Önleme ve Yönetimi 
Görev Gücü, Birleşmiş Milletler 
Afet Riskini Azaltma Ofisi (UND-
RR) ve Birleşmiş Milletler İnsan 
Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) 
ile birlikte “Dirençli Kentler 2030” 
kampanyasının lansmanı ile aynı 
zamana denk gelen bir çalışmayı da 
tamamlamıştır. Bu çalışma “Sendai 
Afet Riskini Azaltma Çerçevesi’nin 
Yerelleştirilmesini Desteklemek için 
Dirençlilik Öğrenme Modülleri” 
adıyla başlıklandırılmıştır.

Bu kapsamda oluşturulan eğitim 
modülleri, dirençlilik ve afet risk 
yönetimine sistematik bir yaklaşım 
sunarak, yönetişimin dirençlilik te-
melli sürdürülebilir ve kapsayıcı kal-
kınmayı yönlendirmedeki kilit rolü-
nü vurgulamaktadır. Ayrıca, yerel 
yönetim birliklerinin, küresel gün-
demlerin yerelleştirilmesine çaba 
sarf eden ve küresel politikaların 
hazırlanma aşamasına katkı sunan 

önemli paydaşlar olarak rollerine 
vurgu yapmaktadır.  

Dirençlilik Öğrenme Modüllerinin 
birincisi olan “Dayanıklılık Yöne-
timi ve Geliştirmenin Temelleri”, 
UCLG’nin Sürdürülebilir Kalkın-
ma Amaçları’nı yerelleştirmek için 
yürüttüğü çalışmalara dayanmak-
tadır. Bu eğitim modülü özellikle 
şehirlerin riskleri değerlendirmek, 
strateji ve eylem planları geliştirmek 
ve dayanıklılık oluşturmayı finanse 
etmek için kendilerini nasıl geliştire-
bilecekleri üzerine durmaktadır. 

Dirençlilik Öğrenme Modüllerinin 
ikincisi ise sosyal dirençliliği artır-
ma, risk temelli planlamayı güç-
lendirme gibi eylemlerin kullanımı 
yoluyla yerel ve bölgesel düzeyler-
de stratejilerin ve eylem planlarının 
detaylandırılmasına ve uygulanma-
sına odaklanmaktadır. Dirençlilik 
oluşturmak veya afet sonrası yeni-
den inşayı güçlendirmek için doğa-
ya dayalı çözümler ve yenilikçi ta-
sarım stratejileri kullanılmasını öne 
çıkarmaktadır.

UCLG Dirençlilik Öğrenme Modülleri
Modül - 1 https://learning.uclg.org/resilience-module-i/
Modül - 2 https://learning.uclg.org/resilience-module-ii/

Dirençlilik Öğrenme 
Modüllerinin 
birincisi olan 

“Dayanıklılık Yönetimi 
ve Geliştirmenin 

Temelleri”, UCLG’nin 
Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçları’nı 
yerelleştirmek için 

yürüttüğü çalışmalara 
dayanmaktadır. 
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PROjE DÖNGüSü:YüRüTME AŞAMASI 

Avrupa Birliği proje yönetim metodolojisi olan PM2, Avrupa Birliği kurumlarının 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen bir yöntem olmakla beraber uluslararası 
örgütlerin de proje yönetim aşamalarında kullanılmaya başlanmıştır. Bu sebeple 
AB projeleri yürüten belediyelerimiz için PM2’i öğrenmek önem arz etmektedir. 

Bu amaçla başlattığımız yazı dizilerimizde sırasıyla PM2 metodolojisi, proje yaşam 
döngüsü aşamalarından başlangıç ve planlama aşamasını sizlerle paylaşmıştık. Bu 
yazımızda ise proje yaşam döngüsü ’nün üçüncü aşaması olan yürütme (execution) 

evresini ele alıyoruz. 

Tolga KUTLU 
TBB/Proje ve Finans Uzmanı

İller&Belediyeler 

PROJE

60İller&Belediyeler 60İller&Belediyeler 60İller&Belediyeler 60



Yürütme evresinde proje takımı 
hedeflenen çıktıları üretilmekte, iz-
leme ve kontrol aşamasında araş-
tırılacak konular bu evrede ortaya 
çıkmaktadır. Yürütme Aşaması ilk 
olarak diğer döngülerde olduğu gibi 
başlangıç toplantısı ile başlamakta-
dır. Bu toplantıyla beraber üretile-
cek çıktılar için hazırlık aşamasına 
geçilmektedir. Toplantının önce-
sinde toplantıları planlama, taslak 
gündemi oluşturma, katılımcılardan 
teyit alma ve ihtiyaçları karşılama 
süreçleri tamamlanır. Bu toplantı 
esnasında proje el kitabı, çalışma 
defterleri ve iletişim yönetim planı 
sunulmaktadır. Toplantı sonrasında 
ise, paydaşlara riskleri, alınan ka-
rarları ve planlama aşamasından 
sonra oluşan değişikleri içeren top-
lantı notları iletilmelidir.

İkinci olarak, proje koordinasyon 
evresi gelmektedir. Proje koordi-
nasyonu projenin başlangıcı ile 
başlar ve projenin bitişi ile sona 
erer.  Koordinasyonun amacı, proje 
takımına sürekli bilgi sağlamak ve 
olası iletişim sorunları çözmektir. 
Etkin bir proje koordinasyonu pro-
je kaynaklarının aktivitelere tahsis 
edilmesini, üyelerin birbiriyle sürek-
li iletişiminin sağlanmasını ve proje 
paydaşlarının projenin içerisinde 
kalmasını sağlamaktadır. Sürdürü-
lebilir iletişimin sağlanması ve kay-
nakların verimli kullanılması yoluy-

la üretilecek çıktılar için verimli bir 
alan oluşturulmaktadır.

Üçüncü olarak kalitenin korunması 
özelliği gelmektedir. Projenin yük-
sek standartlarda, uygun metodo-
lojide ve iyi uygulamalarla yapıldığı 
garanti altına alınmaktadır. Kalite-
nin korunması, Kalite Yönetim Planı 
tarafından sağlanmaktadır. Kullanı-
lan ürünlerin kalitesi proje yönetici-
si ve proje takımı tarafından kontrol 
edilmektedir.

Bir sonraki aşama, projenin rapor-
lanması sürecidir. Bu süreç paydaş-
ları bilgilendirme amacı ile yapıl-
maktadır. Proje raporları; maliyet, 
risk ve proje değişikleri hakkında 
bilgi vermektedir. Raporlama süre-
cinde, Proje Durum Raporu, Proje 
İlerleme Raporu, Kalite Özet Ra-
poru, Yüklenici Durum Raporu ve 
Geleneksel Geçici Rapor adlı belge-
ler ortaya çıkmaktadır. Bu raporlar 
proje durumu, ilerleme düzeyi, ka-
lite ve üstlenici hakkındaki bilgileri 
içermektedir.

Yaşam Döngüsü içerisinde bir di-
ğer önemli başlık ise İletişim Yö-
netim Planı’dır. İletişim Yönetim 
Planı’nında belirtilen bilginin dağı-
lımı gerçekleşmektedir. İhtiyaç da-
hilinde bilgiler ihtiyaç sahiplerine 
iletilmektedir. Proje ile ilgili güncel 
bilgiler, kavramlar ve değişiklikler 
verilen bilgiler arasında yer almak-
tadır. Paydaşlara iletişim yönetim 

planı ile proje çalışma planı da tes-
lim edilmektedir. Bilginin dağılımı 
ile üretilecek çıktılar için bir zemin 
hazırlanır.

Yürütme Aşamasının sonunda proje 
planına uygun proje çıktıları üretil-
mekte ve projenin en önemli evre-
si gerçekleşmektedir. Nihai olarak, 
çıktılar Çıktı Kabul Planı’nda olduğu 
gibi teslim edilmektedir. 

Proje çıktıları, proje sahibi tarafın-
dan kabul edildikten sonra proje 
yöneticisi, kapanış evresine geçmek 
için izin talep eder ve bütün amaç-
ların hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı 
araştırılır. Bu araştırma sonuçları 
Proje Yürütme Kurulu tarafından 
kabul edilir. 

Yürütme Aşamasının 
sonunda proje planına 

uygun proje çıktıları 
üretilmekte ve projenin 

en önemli evresi 
gerçekleşmektedir.

Proje koordinasyonu 
projenin başlangıcı ile 
başlar ve projenin bitişi 
ile sona erer. 
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BAŞKAN YüCE:“BİSİKLETİ SAKARYA’NIN 
SEMBOLü YAPMAK İSTİYORUZ.”

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Otomobilsiz Kentler Günü’nde düzenlediği 
etkinlikte Başkan Ekrem Yüce ve sporseverler şehri bisikletle turladı. 50 kişilik 

grupla pedal çeviren Yüce, “Sağlıklı ve spor dolu bir hayat için bisiklet kullanımını 
artırıp, bisikleti Sakarya’nın bir sembolü haline getirmeyi istiyoruz.” dedi.
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 
Avrupa Hareketlilik Haftası’nda 7 
gün boyunca sürdürdüğü spor dolu 
etkinlikleri, bisiklet turuyla sonlan-
dırdı. Haftanın son günü olan 22 
Eylül Otomobilsiz Kentler Günü’n-
de “Bisikletli Şehir Turu” etkinliği 
düzenledi. Sakarya Doğa Sporları 
Derneği üyeleri ve sporseverlerin 
katıldığı etkinlikte Başkan Yüce ve 
vatandaşlardan oluşan yaklaşık 
50 kişilik grup Sakarya’nın merkez 
noktalarını bisikletle turladı.

Motorlu Araçlar Ayrıldı, 
Trafikte Pedallar İlerledi

Kent merkezindeki belirli güzergah-
lar, etkinlik boyunca araç trafiğine 
kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi 
önünde başlayan tur, Çark Cad-
desi’nden devam ederek Sakarya 
Millet Bahçesi’nde son buldu. Katı-
lımcıların kask ile diğer tedbirleri al-
dığı şehir turuyla, sağlıklı yaşam ve 
bisiklet kullanımına dikkat çekildi. 
Büyükşehir Belediyesinin düzenle-
diği uluslararası organizasyonlar ve 
hayata geçirilen bisiklet projeleriy-
le ismi “Bisiklet Dostu Şehir” ola-
rak anılan ilimizde bugün, motorlu 
araçlar yerini pedallara bıraktı.

“Bisikleti şehrin bir sembolü 
yapmak istiyoruz.”

Tur boyunca pedal çeviren Büyük-
şehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 
Sakarya’da bisiklet kullanımını ar-

tırmayı hedeflediklerini belirterek, 
“Sağlıklı ve spor dolu bir hayat için 
bisiklet kullanımını artırıp, bisikle-
ti Sakarya’nın bir sembolü haline 
getirmeyi istiyoruz. Bu yüzden Bü-
yükşehir Belediyesi olarak, bisiklet-
le ilgili büyük organizasyonlara ev 
sahipliği yapıyor ve bisikletle ilgili 
birbirinden farklı etkinliklere imza 
atıyoruz. Büyükşehirin girişimle-
riyle Dünya Bisiklet Birliği (UCI) 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem YÜcE

tarafından Sakarya’da yapılması 
yönünde karar alınan dünya şam-
piyonları, şehir genelinde bisiklet 
sürüşü için oluşturduğumuz alanlar, 
bisiklet dostu yatırımlarla dünya ar-
tık bizi ‘bisiklet dostu şehir’ olarak 
tanıyor. Eve, işe, geziye giderken 
bisiklet kullanıp hem doğayı ve 
sağlığımızı koruyalım.  Şehir turun-
dan çok keyif aldık, umarız yeniden 
yapma fırsatı buluruz” dedi.

Etkinlikte Başkan Yüce 
ve vatandaşlardan 
oluşan yaklaşık 50 
kişilik grup Sakarya’nın 
merkez noktalarını 
bisikletle turladı.
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BAŞKAN ALTINOK:“HAREKETSİZ KALMA 
SAĞLIKLI KAL.”

Keçiören Belediyesi, 16 - 22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet 
turu ve çeşitli spor etkinlikleri düzenleyerek ‘Hareketsiz Kalma Sağlıklı Kal’ 

mesajı verdi.
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Etkinlikte katılımcılara hitaben ko-
nuşan Keçiören Belediye Başkanı 
Turgut Altınok, “Hastaneye en az 
gidenler spor yapanlar, en çok gi-
denler ise spor yapmayanlardır. 
Hareketsizlik birçok hastalığın da 
tetikleyicisidir. Hap bağımlısı bir 
toplum olduk. Hapların tamamında 
yan etkisi olabileceğine dair ibare 
yer alıyor. Ancak sporun herhangi 
bir yan etkisi yok. Yan etkisi olma-
yan bir hap almak istiyorsak, sağ-
lıklı olmak istiyorsak, hastaneye git-
mek istemiyorsak sporu ve hareketi 
hayatımızdan eksik etmemeliyiz.” 
dedi.

Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda 
bu yıl ‘Sürdürülebilir Ulaşım Sağlık-
lı ve Güvenli Hareketlilik’ temasıyla 
kutlanan Avrupa Hareketlilik Haf-
tası etkinliğine Keçiören Belediye 
Başkanı Turgut Altınok, Çek Cum-
huriyeti Büyükelçisi Pavel Vacek, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mec-
lis Başkan Vekili Fatih Ünal, Ankara 
Kulübü Derneği Seymenleri, Anka-
ra Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği 
üyeleri, vatandaşlar ve çeşitli branş-
lardan sporcular katıldı.

Başkan Altınok etkinlikte bulunan 
katılımcılara hitaben yaptığı ko-
nuşmada, “Çocukluğunda bisiklete 
binmeyen var mıdır bilmiyorum. 
Ben çocukluğumdan beri bisiklete 
binen biriyim. Şimdi iş güç derken 
ancak bu tür etkinliklerde binebili-
yorum. Bisiklete binmesem de gün-
lük en az 5 kilometre yürüyorum. 
Hareket önemli, spor önemli. Sağ-
lıklı ve konforlu bir yaşam için spor 
yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.

“Ölümlü kaza az, çünkü 
park sayımız fazla.”

Başkan Altınok ölümlü kaza sayı-
sının Keçiören’de az olmasına dik-
kati çekerek şunları aktardı: “Anka-
ra’daki en genç nüfus Keçiören’de.  
En az ölümlü trafik kazasının oldu-
ğu şehir de Keçiören. Bunun nede-
ni, çocuklarımızın vakit geçireceği 

park ve sosyal alanlarımızın sayı-
sının fazla olmasıdır.  Parklar yap-
tık çocuklarımız sokakta oynamak, 
bisiklet sürmek zorunda kalmadı. 
Ölümlü kazayı en aza indirmenin 
yolu olarak bizim bu çalışmamız 
yaygınlaştı. Nursultan Nazarbayev 
Parkımıza bisiklet yolu yapıyoruz. 
Bisiklet yollarının sayısını çoğaltı-
yoruz. Tesislerimizi kendi imkânla-
rımızla yapıyoruz ancak bir konuda 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sa-
yın Murat Kurum’a özellikle teşek-
kür ediyorum. Bakanımız İller Ban-
kası aracılığıyla 2 milyon lira hibe 
edilmesi talimatını verdi ve onunla 
da bisiklet yolu yapacağız. 1994’ten 
beri yaptığımız yürüyüş ve koşu yol-
ları Türkiyè de diğer belediyelerin 
de yürüyüş yolu ve koşu yolu yap-
masına öncü olmuştur. Aynı şekilde 
Keçiören’de yaptığımız park ve yeşil 
alanlar da örnek alınmıştır. Etlik ve 
Ayvalı’daki yüzme havuzlarımızın 
hala Türkiye’de bir örneği yok. Biz 
bu tesislerimizi 18 yıl önce yaptık. 
Şehrimize Türkiye ve Dünya şampi-
yonlarının yapılacağı standartların 
üzerinde tesisler kazandırdık.  Halı 
sahaların ücretsiz olduğu ilk şehir 
Keçiören’dir. İlk defa cam basketbol 

potasını okullarımızın bahçesine 
kuran belediye de Keçiören Beledi-
yesidir.”

“SGK giderlerini azaltmak 
için spor yapmalıyız.”

Türkiye’nin en büyük gider kalem-
lerinden birinin Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) giderleri olduğunu 
da anımsatan Altınok , “Yıllık SGK 
giderlerimiz 120 milyar TL. Türki-
ye’de var olan sosyal güvenlik sis-
temi Avrupa’da ve Amerika’da yok. 
Devletimizin SGK giderlerini azalt-
mak için spor yapmalıyız ve sağlıklı 
kalmalıyız. Türkiye’de en çok spor 
tesisini yapıldığı dönemi yaşıyoruz.  
Gençlik ve Spor Bakanımız Meh-
met Muharrem Kasapoğlu’na da bu 
vesileyle teşekkür ediyoruz.” diye 
konuştu.

Keçiören Belediye Başkanı
Turgut ALTıNOk

Başkan Turgut Altınok,
“Günlük en az 5 

kilometre yürüyorum. 
Hareket önemli, spor 

önemli. Sağlıklı ve 
konforlu bir yaşam için 
spor yapmalıyız.”dedi.
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DİRENÇLİ KENTLER
 

İklim değişikliğini ve tüm canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini çağımızda 
yaşayarak tecrübe etmekteyiz ancak gelecek nesillerin hangi derecede etkileneceğini 
bugün atacağımız adımlar belirleyecektir. İnkâr edilemeyecek bir gerçek olan iklim 

değişikliği, bizlerin ve gelecek kuşakların mücadele etmesi, uyum sağlaması ve 
çözüm bulması gereken en büyük sorun haline gelmiştir. 

Ali Esener ESENBOĞA 
TBB/Proje ve Finans Uzmanı
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Her geçen yıl, tecrübe ettiklerimiz-
den daha şiddetli ve daha sık doğal 
afetlere maruz kalıyoruz. Öyle ki; 
sel, orman yangını, deprem, ku-
raklık vb. doğal afetlerin yanı sıra 
afetlerden kaynaklı ekonomik kriz-
ler, toplumsal çatışmalar gibi buna-
lımların da yine iklim değişikliğine 
bağlı olarak gelecekte şiddetlenerek 
artacağı öngörülmektedir. 

Son zamanlarda, Avrupa başta ol-
mak üzere dünyanın birçok yerinde 
enerji krizi yaşanabileceği, elektrik 
ve ısınma maliyetlerinin önemli öl-
çüde artacağı tartışılmaktadır. Ku-
raklık her geçen yıl etkisini daha 
da hissettirmeye başlamış, küresel 
ölçekte boy gösteren bir gıda enf-
lasyonu gündeme gelmiştir. İklim 
değişikliğine bağlı olarak gıda fiyat-
ları son 10 yılın zirvesine ulaşmıştır. 
Bu sebeple, karşılaştığımız ve kar-
şılaşacağımız her doğal afetin daha 
sert ve uzun dönemli ekonomik ve 
sosyal etkileri kaçınılmazdır. Sonuç 
olarak, ilerleyen çağlarda temel ih-
tiyaçlara erişimin zorlaşması ve pa-

halılaşması, toplumsal bunalımlara 
ve çöküntülere neden olabilecek en 
önemli etken olacaktır.

Günümüzde üretim, tüketim ve sos-
yal ilişkilerin ana mekânı kentlerdir. 
OECD ülkeleri içerisinde metropoli-
tan alanlar, toplam arazinin %4’ünü 
kapsamakta fakat nüfusun yarısın-
dan fazlasına ev sahipliği yaparak, 
GSYİH %55’ten fazlasına katkı 
sağlamaktadır. Kentleşme ve kent 
nüfusundaki hızlı artışlar, kentlerin 
ve kentlerde yaşayan tüm canlıların 
maruz kalacağı risk ve tehditlerin de 
artmasına neden olmaktadır.  So-
nuçta, kentler ve kentsel yaşam, söz 
konusu risk ve tehditlere karşı daha 
kırılgan bir hale gelmektedir.

Bu bağlamda, 2015 yılında, BM 
üye ülkelerince kabul edilen ve BM 
Genel Kurulunda onaylanan Sen-
dai Afet Risk Azaltma Çerçevesi ile 
afet risklerini tanımlamak, azaltmak 

ve kentleri bu risklere karşı dayanık-
lı hale getirmek amacıyla devletlerin 
daha somut adımlar atması için ya-
pılması gerekenler belirlenmiştir.  

25-27 Ekim 2021 tarihlerinde, TBB, 
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim 
Politikalar Kurulu, Ankara Üniversi-
tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve An-
kara Üniversitesi Ernst Reuter İskan 
ve Şehircilik Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi iş birliğinde düzenlenen 
6. Yerel Yönetimler Sempozyumu-
nun da bu yıl ana teması “Dirençli 
Kentler” olmuştur. Bu yazımızda da 
dirençlilik ve dirençli kent olgusu 
kavramsal çerçevede incelenecektir. 

Dirençlilik ve Dirençli Kent

Dirençli kent kavramını açıklama-
dan önce temel dirençlilik terimleri; 
risk, tehlike, afet, bunalım, kırılgan-
lık vd. tanımlarının yapılması, bun-
ların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve 

OECD ülkeleri içerisinde 
metropolitan alanlar, 
toplam arazinin %4’ünü 
kapsamakta fakat 
nüfusun yarısından 
fazlasına ev sahipliği 
yaparak, GSYİH 
%55’ten fazlasına katkı 
sağlamaktadır.
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ayrışan yönlerinin açıklanması fay-
dalı olacaktır. 

Örneğin; risk, tehlike ve kırılganlı-
ğın bir fonksiyonu olarak tanımla-
nabilirken, tehlike ancak bireyleri, 
toplulukları veya sistemleri olumsuz 
yönde etkileyebiliyorsa, yani bu 
aktörler tehlikelerin etkilerine karşı 
hassassa bir risk haline gelmektedir. 
Dirençlilik ile ilgili kavramlar kısaca 
bir tablo halinde yukarıdaki şekilde 
tanımlanabilir.

Dirençliliğin; iktisadi, toplumsal, 
çevresel ve kurumsal olmak üzere 
4 boyutu bulunmaktadır. İktisadi 
anlamda dirençlilik, ekonomik an-
lamda çeşitliliği, istihdam düzeyi 
ve istihdam yaratan sektör sayısını, 
harcanabilir hane gelirini içermek-
tedir. Dirençli kentler sektör çeşitli-
liğinin yanı sıra yenilikçilik potan-
siyeline de sahip olmalıdır. Ayrıca 
güçlü altyapıyla birlikte kalifiye iş 
gücü ekonomik dirençliliğin güçlen-
dirilmesine katkı sağlamaktadır. 

Toplumsal dirençlilik, kentin de-
mografik yapısı, sağlık koşulları, 
beşeri sermaye düzeyi ve toplumsal 
bağların güçlülüğü ile ilgilidir. Ayrı-

ca, iş gücüne ve eğitime erişim, sos-
yal içerme toplumsal dirençliliğin 
artırmaktadır.
Çevresel dirençlilik, kaynakların 
aşırı kullanımı, iklim değişikliği, do-
ğal afetler ve çevresel bozulmalar 
gibi konuları ele alan dirençlilik bo-
yutudur. Özellikle, iletişim, ulaşım, 
su ve sağlık hizmetleri gibi afetlere 
karşı güçlü olması gereken ve afet 
sonrasında hızlıca toparlanmayı 
sağlayacak yapılara odaklanmak-
tadır. İklim değişikliğinin topluma 
etkisinin kavranması, bu etkilere 
karşı daima hazırlıklı olunması ge-
rekmektedir. Her türlü senaryoya 
karşı tedbirler alınarak toplum re-
fahı ve toplumsal sermaye güvence 
altına alınabilir. 
Kurumsal dirençlilik; kamu, özel 
sektör ve sivil toplum örgütleri baş-
ta olmak üzere temel olarak kurum-
ların kapasitelerine odaklanmak-
tadır. Özellikle, yerel yönetimlerin 
kapasite geliştirme faaliyetleri ile 
kurumsal dirençliliklerini artırması, 
kapsayıcı ve şeffaf yönetim ilkeleri-
ni benimsemesi, etkili politika üre-
timi ve uygulanması için önem arz 
etmektedir.

Risk Tehlikeli bir olayın gerçekleşme ihtimali.

Tehlike Can kaybına, yaralanmaya, maddi hasar, geçim kaynaklarının ve hizmetlerin kaybı, sosyal ve 
ekonomik bozulma veya çevresel hasara neden olabilecek insan faaliyetleri veya doğal olaylar. 

Afet Toplumun kendi kaynaklarını kullanarak baş etme kabiliyetini aşan; insan, malzeme, ekonomik veya 
çevresel kayıplar ve etkilere neden olan olaylar; toplumun işleyişinde ciddi bir bozulma.

Afet Riski Belirli bir süre içinde bir sistem, toplum veya toplulukta meydana gelebilecek potansiyel can kaybı, 
yaralanma, hasar veya bozulma.

Şoklar Salgınlar, sel, şiddetli rüzgar, toprak kayması, kuraklık, deprem, savaş, şiddet veya ciddi ekonomik 
dalgalanma gibi bir sistemin performansını etkileyen ani olaylar.

Bunalım
Doğal kaynakların bozulması, tarımsal üretim kaybı, demografik değişiklikler, iklim değişikliği, 
siyasi istikrarsızlık, ekonomik gerileme gibi belirli bir sistemin performansını sekteye uğratan ve 
sistem içindeki aktörlerin kırılganlığını artıran uzun vadeli eğilimler. 

Kırılganlık Bir bireyin, bir topluluğun veya sistemlerin tehlikelerin etkilerine karşı duyarlılığını artıran fiziksel, 
sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler veya süreçler tarafından oluşan koşullar.

Kaynak: Indicators for Resillient Cities, OECD, 2018 (Dirençli Kentler için Göstergeler)

Dirençliliğin; iktisadi, 
toplumsal, çevresel 
ve kurumsal olmak 

üzere 4 boyutu 
bulunmaktadır.
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UN HABITAT kentsel dirençliliği; 
herhangi bir kentsel sistemin her 
türlü şok ve bunalımlara dayanma-
sı, yeniden toparlaması/düzelmesi 
ve işlevini devam ettirebilme kabi-
liyeti olarak tanımlamaktadır. Diğer 
bir deyişle, kentsel dirençlilik olası 
tehlikelere karşı, herhangi bir siste-
min veya toplumun, tehlikelere za-
manında ve etkili bir şekilde daya-
nabilmesi, tehlikeye maruz kalındığı 
durumda etkisini azaltması, uyum 
sağlaması ve korunması olarak da 
tanımlanabilir. Kentsel dirençliliğin 
farklı birçok tanımı yapılmakla bir-
likte bu tanımların hepsi, kentsel 
sistemlerin kapasitelerine odaklan-
maktadır. 

Kapasite; sadece şehirlerin değil 
toplumun da şoklar, afetler, tehlike-
ler ve bunalımlara yönelik direnç-
liliklerini, hazır olma, uyum sağ-
layabilme, dönüştürme, değişim, 
iyileşme kabiliyetlerini kapsamak-
tadır.

Kentler, riskler kadar bu risklere 
karşı dirençliliği sağlayacak im-
kân ve fırsatları da barındırmak-
tadır. Böylece, kentleşme altyapı, 

sermaye, sosyal ağ ve yenilikçilik 
gibi önlem alma, uyum sağlama 
ve hızlıca toparlanmayı sağlayacak 
kaynakları bünyesinde toplayarak 
sosyal, çevresel ve ekonomik fay-
daları bireylere sunabilmektedir. Bu 
bağlamda, dirençli kent olabilmenin 
en temel hedefi kentlerin tüm altya-
pıları ve toplumu ile kapasitelerinin 
güçlendirilmesi olmalıdır. 

Sonuç

Dirençlilik ve dirençli kent kavram-
ları, iklim değişikliği tartışmaları ile 
her geçen gün daha fazla önem ka-
zanmaktadır. Bireylerin, kentlerin 
ve doğal hayatımızın; risk, tehdit, 
afet ve bunalımlara karşı dayanık-
lı kalabilmeleri, sürdürülebilir bir 
şekilde kalkınarak refahın artırıla-
bilmesi için kentlerin ve toplumun 
dirençli hale getirilmesi gerekmek-
tedir.

Özetle, dirençli kentler; olası şokla-
rın altyapılara, sosyal ve ekonomik 
düzene verebileceği zararlara karşı 
korunabilmek ve sistemlerini bu 
şokların etkilerine rağmen devam 
ettirebilmek için kapasitelerini ge-
liştirmiş kentlerdir. Dirençli kentler 
yalnızca sel, yangın ve deprem gibi 
afetlere karşı değil başta iklim deği-
şikliği kaynaklı olmak üzere her tür-
lü afet ve şoklara karşı kapasiteleri-
ni geliştirmeyi, riskleri azaltmayı ve 
her türlü afet, tehdit ve bunalımlara 
karşı dayanıklı sistemler ve toplum-
sal yapıyı inşa etmeyi hedeflemeli-
dir.
Kaynakça 
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Dirençli kentler; olası 
şokların altyapılara, 
sosyal ve ekonomik 
düzene verebileceği 

zararlara karşı 
korunabilmek ve 

sistemlerini bu şokların 
etkilerine rağmen 

devam ettirebilmek için 
kapasitelerini geliştirmiş 

kentlerdir. 

UN HABITAT kentsel 
dirençliliği; herhangi 
bir kentsel sistemin her 
türlü şok ve bunalımlara 
dayanması, yeniden 
toparlaması/düzelmesi 
ve işlevini devam 
ettirebilme kabiliyeti 
olarak tanımlamaktadır.
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AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI 
ETKİNLİKLERİ CADDELERE TAŞINDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde 
16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kentin birçok noktasında 

devam eden etkinlikler, bu defa Adnan Menderes Bulvarı’na taşındı. Mersinliler, 
trafiğe kapatılan kentin en işlek caddelerinden birinde 7 farklı branşta spor yaptı.
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Adnan Menderes Bulvarı’nın 
Bir Kısmı Trafiğe Kapatıldı

“Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve 
Güvenli Hareketlilik” temasıyla 
2021’de de birçok farkındalık et-
kinliğinin gerçekleştirildiği 16-22 
Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası; 
Mersin’de önce bisiklet sürme eği-
timleriyle başladı, ardından sokak 
etkinlikleriyle devam etti. Etkinlik-
ler kapsamında bu defa Kültür Park 
üzerinde yer alan Adnan Menderes 
Bulvarı’nın batı-doğu yönü istika-
metinin Göçmen ve Marina kavşak-
ları arasındaki kısmı trafiğe kapatıl-
dı. Kapatılan caddeye önce sahne 
ardından da 7 farklı branşta spor 
alanları kuruldu.

Mersinliler Caddede Spor 
Yaptı

Mersinliler, araçla geçtikleri cad-
dede bu defa spor yaptı. Masa te-
nisi, futbol, basketbol, mini tenis, 

badminton, voleybol ve cimnastik 
alanlarına 7’den 70’e her yaştan 
Mersinli katıldı. Yapılan etkinlik, 
özellikle doğu-batı istikametinde 
seyreden araç sürücülerinin dikka-
tinden kaçmadı. Kimi sürücü aracı-
nı park ederek etkinliğe katılırken, 
kimi ise aracının camından el salla-
yarak etkinliğe destek verdi. Alanda 
spor yapan Mersinliler için kurulan 
sahnede ayrıca zumba yapıldı ve 
Büyükşehir Belediyesinin Kent Or-
kestrası konser verdi.

“İnsanlar sadece arabayla 
geçebiliyorken bugün 
burada spor yapıyor.”

Mersin Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire-
si Başkanı Ahmet Tarakçı, yapılan 
etkinlikle ilgili olarak, “Çok keyifli 
oldu. İnsanlar sadece arabayla ge-
çebiliyorken, bugün burada, üstün-
de masa tenisi, futbol, basketbol, 
tenis, voleybol oynuyor; jimnastik 
yapıyor. Bu da bizim için çok büyük 
bir keyif oldu. Büyük bir farkındalık 
yarattığımıza inanıyorum ama tabi 
bunun süreklilik arz etmesi lazım.” 
dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Vahap SEÇEr

 Mersinliler için kurulan 
sahnede ayrıca zumba 
yapıldı ve Büyükşehir 

Belediyesinin Kent 
Orkestrası konser verdi.

Mersinliler, araçla 
geçtikleri caddede bu 
defa spor yaptı. Masa 
tenisi, futbol, basketbol, 
mini tenis, badminton, 
voleybol ve cimnastik 
alanlarına 7’den 70’e her 
yaştan Mersinli katıldı.
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KONYA ÇATALHÖYüK NEOLİTİK KENTİ: 
DüNYADA İLK KENT DENEMESİ VE MİRASI 

İnsanlık tarihine ışık tutan birçok arkeolojik yerleşmenin içinde en başta ortaya 
çıkarıldığı dönemden bu yana kentsel öğeleri ile dikkat çeken Çatalhöyük Neolitik 

Dönem Kenti, ayırt edici birçok özelliği ile bir yerde sadece Anadolu’nun değil 
Dünya Kültür Tarihinde akla gelen ilk yerleşmelerdendir. 

Doç. Dr. Ali Umut TÜRKCAN
Anadolu Üniversitesi/Arkeoloji Bölümü/konya Çatalhöyük kazı ve Araştırma Başkanı
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Neolitik Döneme ait Anadolu’nun 
en büyük yerleşimi Çatalhöyük, ilk 
duvar resimleri, ilk yerleşme pla-
nı krokisi, ilk dokumalar, ilk inanç 
yapıları, damga mühürler gibi “ilk”-
lerinin yanısıra mimari özellikleri, 
sosyal yaşam organizasyonu ve 
inanç sistemlerini yansıtan nitelikler 
ile kültür tarihinde özel bir yeri olan 
merkezdir. Konya ilinin Çumra ilçe-
sinde yer alan Çatalhöyük Neolitik 
kenti, içinde hayranlık uyandıran 
birçok sıra dışı tasvir ve simge örün-
tüleri barındırmaktadır.

 Söz konusu yerleşimde üst üste 18 
yapı katı şeklinde tespit edilen Ne-
olitik Dönemin en eski buluntuları 
yaklaşık MÖ 7200’e tarihlenmek-
tedir. İçinde barındırdığı kentsel 
ögeleriyle kentin öncüsü olarak 
betimleyebileceğimiz bu yerleşme, 
medeniyetin ve ziraatın temellerini 
anlamamızda anahtar bir yerleşim 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  2012 
yılında Dünya Kültür Mirası Kalı-
cı Listesine “Çatalhöyük Neolitik 
Kenti” olarak giren (liste no 1405) 
yerleşme ilk olarak 1958 yılında 
keşfedilmiştir. Aslında birbirini ta-
kip eden iki höyükten oluşan yer-
leşmedeki bilimsel kazı çalışmaları, 
1961’den günümüze çeşitli aralık-

larla 32 yıl boyunca sürerek günü-
müzde de kapsamlı biçimde devam 
etmektedir. Çatalhöyük’ün bulun-
masına kadar, Konya Ovası’nın ar-
keolojik kayıtları hakkında çok az 
şey biliniyordu ve o zamanlar ‘hala 
Anadolu Platosu’nda Neolitik yer-
leşim olmadığı inancı sürüyordu1 . 
Yapılan ilk ölçümler, alanın 450 m. 
uzunluğunda ve 275 m. eninde ol-
duğunu, 19 m. derinliğe kadar Ne-
olitik bulgular içerdiğini ve yaklaşık 
32 dönüm kapladığını ortaya koy-
muştur ve bu şekilde alan, ‘Yakın 
Doğu’da bilinen en büyük Neolitik 
yerleşmesi haline gelmiştir2.   

Anadolu Platosu’nun güney ucun-
da Konya Ovası üzerinde yer alan 
yerleşme, Çumra’nın ilçe merkezi, 
alanın 12 km güney güneybatı is-
tikametinde yer alan Doğu Çatal-
höyük, M.Ö. 7200 – 5950 yıllarına 
ait 21 m. boyunca yüzeyden en 
eteklerine kadar Neolitik dönem 
kalıntılarına içeren döneminin en 
büyük yerleşmesidir.  Batıda yer 
alan ve yine Mellaart tarafından 
ilk kazılan M.Ö. 6000-5500’e  uza-
nan Batı Çatalhöyük, sadece Er-
ken Kalkolitik’ döneme ait önemli 
ve döneminin Anadolu’daki büyük 
yerleşmelerindendir. Neolitik Dö-

nemin sonunda yerleşime devam 
edilen Kalkolitik Dönem Batı Hö-
yüğü ise Batı Çatalhöyük, Neoli-
tik Doğu Çatalhöyük yerleşiminin 
tepe noktasına göre 200 m batısın-
da kalan, kabaca dairesel biçimli, 
yaklaşık 400 m çapında ve 7.5 m 
yüksekliğinde bir höyüktür. Her iki 
höyükte kesintisiz sürdüğü anlaşılan 
tarihöncesi yerleşmenin bize burası-
nın yaklaşık 1700 seneye dayanan 
bir yaşamın mirasını oluşturan ka-
lıntılarını barındırmaktadır. Her iki 
höyük’te arasından akan Çarşamba 
Nehri’nin iki yakasına kurulmuştur. 
Çatalhöyük etrafındaki Konya Ova-
sı, jeolojik olarak Son Dördüncü Za-
man tortularından oluşmaktadır. 

1961’de başlayan kazılarla ortaya 
çıkarılan yerleşmede bitişken plan-
da iyi korunmuş odaların sıvalı 
duvarları vardır ki; bazıları duvar 
resimlerine ve boğa kafataslarıyla 
birleşik sıva süslemelerine sahiptir. 
Buluntular arasında bazıları kadın 
olan pişmiş toprak figürinler ele 
geçmiştir. Bazı bilim insanları bun-
ların “Ana Tanrıça” kültüne işaret 
ettiğini düşünmüştür. İyi korunmuş 
kumaş parçaları (keten), bitki ve 
hayvan kalıntıları ortaya çıkarıldı. 
Ayrıca çok sayıda aletin yapımı için 
kullanılmış ve iz element analizle-
riyle yerel kaynaklı olduğu anlaşı-
lan obsidyen bulundu. Mellaart ile 
başlayan 60’lı yılların Dönem Ka-
zıları 1965’de durdu ve arkasında 
cevaplanmamış birçok soru bıraktı. 
Özellikle Mellaart’ın höyüğün gü-
neybatısındaki kazılarında ortaya 
çıkardığı 150 den fazla yapı ve 50 
ye yakın Mellaart tarafından “shri-
ne” olarak adlandırılan bazıları bir-
birini tabakalar boyunca takip eden 
bu yapılar ile bir “kült mekânları 
mahallesi” mi ortaya çıkardığı ya da 
resimli duvarlara sahip odalar ve di-
ğer simgesel, inançla ilişkili sıra dışı 
buluntuların, höyüğün diğer kısım-
larında tekrarlanıp tekrarlanmadığı 
açıklığa kavuşmamıştır. Bir yandan, 
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James Mellaart’ın yaptığı hızlı ve 
detaylı yayınlar, dikeyde ve yatayda 
yerleşimin tabakalanması ve örün-
tüsünü detayları ile ortaya koyarak 
Çatalhöyük yerleşmesinin daha da 
görünür ve tartışılabilir hale gelme-
sini sağlamıştır.

1990’larda Ian Hodder, Cambridge 
Üniversitesi McDonald Arkeolojik 
Araştırmalar Enstitüsü ve Anka-
ra İngiliz Arkeoloji Enstitüsünün 
himayesinde arkeolojik alanın or-
taya koyduğu sorunlarla ilgilene-
rek, 1993’te 25 sene sürecek uzun 
vadeli ikinci dönem projesini baş-
latmıştır.  1993’te Höyük üzerinde 
başlayan sistematik ve yoğunlaştı-
rılmış (intensive) yüzey araştırması 
sürecinden sonra 1995’te Mellaart 
Alanı ve ilk defa Kuzeydeki daha 
alçak ikinci Höyük’te kazılara baş-
lanmıştır. Projenin amaçlarından 
biri arkeolojik alanın yapısını ve 
yapıların işlevlerini incelemek, böy-
lece Mellaart’ın çözümsüz bıraktığı 
bazı önemli sorunları cevaplamak 
için modern kazı tekniklerini kul-
lanmaktı. Proje 1999 yılında alan-
daki taban suyu seviyesinin düş-
mesi sonucu 6 aylık kazı sezonunda 

Mellaart alanında büyük bir derinlik 
sondajı açılmıştır. Bu sondajda Mel-
laart’ın bulabildiği en eski tabakala-
rın (Tabaka XIIa, b, c, d, e) yeniden 
görülebilmesi ve Akeramik evrenin 
niteliğini, kronolojik olarak nereye 
kadar gidebildiğini hedefleyerek, 
yerleşmenin başlangıç aşamasına 
ait dar bir alanda yeni ve önemli 
verilere ulaşılmıştır.

Çatalhöyük’te 2021 yılı kazı çalış-
malarına tarafımın başkanlığında 
Neolitik Dönem Doğu Höyüğü’nde 
yeni ve geniş bir alanda başlanma-
sı planlanarak, “Kuzey Teras” adı 
verilen Kuzey Höyüğün tepesinde-
ki eski kazı alanlarını örten Kuzey 
Koruganın bitişiğinde 200 m2 lik 
bir alanda başlamıştır. Çalışmalar 
ilerledikçe bu yeni alanda ve eski 
projenin 1990 larda ortaya koydu-
ğu bulgular ışığında, kent ölçeğinde 
düşünülen bu mega yerleşmenin 
birçok mahalleden oluştuğu dü-
şüncesindeydik. Çatalhöyük’te ce-
vaplanmayı bekleyen sorulardan 
“sokak” kavramı ile ilgili olarak be-
lirlenen yeni bir alanda (Kuzey Te-
ras) olasılıkla bir sokak veya geçitle 
ayrılan yeni bir mahalle (quarter) ve 

Kuzey alanın üzerinde kazısı yapıl-
mış tepenin üstündeki mahallenin 
uzantıları olan yapılar ve mekanları 
araştırılması hedeflenmiştir.  1994 
yılında Höyük yüzeyinde yaklaşık 
10 cmlik bir toprak örtünün sıyrı-
larak planları dikkat çekici şekilde 
gözüken bu alanda sokak gibi uza-
nan uzun bir geçit ve onun altında 
yer alan yeni bir mahallenin oldu-
ğu düşünülmekteydi. Bu yeni alan, 
tümünü örten bir tente ile kapatıl-
mıştır. Yeni alanda doğusundaki 
koruganın içinde kalan ancak uzan-
tıları olan bu mekanlar, alan bo-
yunca uzanan (sokak /geçit) kısmı, 
ve ikinci bir mahalle olarak tanım-
lanacak altında yeni bir bina (Bina 
180) kazılmıştır. İlk defa ortaya çı-
kartılan Bina 180, yaklaşık 40 m2 ye 
varan büyüklüğü ve zengin mekân 
içi öğlelerle, duvar boyaları, taban 
altında görülen yoğun gömüleri ile 
özel bir ev olduğu anlaşılmaktadır. 
Yapının şu ana kadar 3 evresi oldu-
ğu ve yoğun bir şekilde yenilemeler-
le kullanıldığı dikkat çekmektedir. 
Doğuya yaslanan diğer yapıların 

Neolitik Döneme ait 
Anadolu’nun en büyük 

yerleşimi Çatalhöyük, 
ilk duvar resimleri, 

ilk yerleşme planı 
krokisi, ilk dokumalar, 

ilk inanç yapıları, 
damga mühürler gibi 

“ilk”lerinin yanısıra 
mimari özellikleri, 

sosyal yaşam 
organizasyonu ve inanç 

sistemlerini yansıtan 
nitelikler ile kültür 

tarihinde özel bir yeri 
olan merkezdir.
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uzantıları olan mekanlarda depo-
lama birimleri, fırınlar ve onlarla 
beraber kürek kemikleri, çeneler, 
taş aletler gibi birçok adak eşyaları 
dikkat çekmiş ancak tam bulunan 
örneğine hiç rastlanmayan prizma-
tik formu ve baş kısmı ile ünik bir 
mermer insan heykelciği yılın sürp-
rizi olmuştur. Ayrıca aynı mekânda 
duvar resimlerinin kazınmış izleri ile 
bir merdiven olabilecek girintileri 
olan işlenmiş bir kütük ve kilden bi-
çimlendirilmiş birebir ölçüye yakın 
duvara monte edilen bir boğa başı 
da bulunmuştur. Özellikle incele-
nen ağırlıklı obsidiyen (volkanik 
cam) taş alet tipolojisi ve kil topların 
yoğunluğuna bağlı olarak Çatalhö-
yük’ün orta tabakaları olan VII ve 
VI b tabakalarına tarihlenecek bu 
mekanların bir kısmının Çatalhö-
yük’te bilinen yapı gömme gelene-
ğinde ev molozları ile gömüldüğü 
anlaşılmıştır. 

Bir yandan 2018 de Höyüğün Doğu 
Kesiminde başında Prof. Dr. Arek 
Marciniak’ ın başlattığı kazı çalış-
maları projemiz altında yeniden 
başlamış ve 3. Sezon çalışmalarını 
gerçekleştirmişlerdir. Geniş bir alan-
da yaklaşık 100 m2 de yürütülen bu 
plankarede, yoğun olarak Antik 
Dönem ve Ortaçağ mezarlığı ola-

rak da kullanıldığı bilinmektedir. Bu 
nedenle bina içine de giren ağırlıklı 
Ortaçağ mezarlarının kaldırılması 
ile yüzeye yakın Neolitik tabakada 
büyük bir yapı ortaya çıkarılmıştır. 
Bu yapı, özellikle bizim bildiğimiz 
daha erken Çatalhöyük yapıların-
dan daha büyük, tek başına duran 
ve içinde (9 hücre) hücreleri olan ve 
hatta bu hücrelerin içinde de taban 
üstünde gömülmüş 5 yetişkin erkek 
bireye ait mezar, bir diğerinde yine 
çoklu bir mezar toplamda 18 bireye 
ait çeşitli neolitik dönem mezarları 
olduğu saptanmıştır. 

Bunun yanında Kuzey Korugan-
da (2009) ve Güney Koruganda 
(2003) 2020 yılından beri öncelik 
verilen durum tespitleri bitirilip ra-
porları hazırlanmıştır. Bir yandan 
Kuzey Koruganda yapılan eksik uy-
gulamalar ve geçen zaman içinde 
koşullar içinde başlayan tahribata 
ait raporlamalar bitirilmiş. Belirle-
nen bir eylem programına bağlı, 
içerde duvar ve tabanlarda sağlam-
laştırma işlemleri Hacı Bayram Üni-
versitesi Kültür Varlıklarını Koruma 
ve Onarım Bölümü uzman Konser-
vatörler ve stajyerlerden oluşan bir 
ekip tarafından belirlenen yapılarda 
uygulanmıştır.

Keşfinden 60 sene geçen ve 30 sene 
boyunca kazılan İnsanlık tarihinin 
temel noktalarından Dünya Kültür 
Mirası Çatalhöyük Neolitik Kenti  
geleceğe dair daha çok şeyler söy-
leyecektir. Bugüne kadar bu mega 
yerleşimin sadece %90 dan fazla-
sının kazılmadığını belirtmem, bu 
konuda vereceğimiz en önemli de-
taylardan biridir. Bir yandan Konya 
Büyükşehir Belediye’miz ve başka-
nı Uğur İbrahim Altay’ın başlattığı 
2022 yılında bitmesi planlanan zi-
yaretçi merkezi önemli bir eksikliği 
giderecektir. Yapı kompleksi özel 
mimarisi ve en son donanımları, 
teşhirleri ile yerleşmenin ününe ya-
kışacak ve Çatalhöyük’ü hakkettiği 
ziyaretçi sayılarında buluşturarak 
Mevlana Hazretleri ile Konya’nın 
Dünya’da unutulmayacak bir cazibe 
merkezi olmasını hızlandıracaktır.

Keşfinden 60 sene 
geçen ve 30 sene 
boyunca kazılan 

insanlık tarihinin 
temel noktalarından 
Dünya Kültür Mirası 
Çatalhöyük Neolitik 

Kenti  geleceğe dair daha 
çok şeyler söyleyecektir. 
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AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI 
KAPSAMINDA ‘BİSİKLET TURU’

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Avrupa 
Hareketlilik Haftası’ kapsamında ‘bisiklet turu’ düzenledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Murat ZOrLUOğLU

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, her 
yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında 
dünyanın çeşitli kentlerinde kut-
lanan Avrupa Hareketlilik Haftası 

kapsamında Trabzon’un Çaykara 
ilçesine bağlı Haldızen Yaylası’nda 
bisiklet kulüpleri ile muhteşem bir 
organizasyona imza attı.

 

Sağlıklı Yaşama Teşvik İçin 
Pedal Çevirdiler

Büyükşehir Belediyesinin Avrupa 
Hareketlilik Haftası’nın ‘Sürdürü-
lebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli 
Hareketlilik’ teması kapsamında 
düzenlediği bisiklet turu ile Trab-
zonlular sağlıklı yaşama teşvik için 
pedal çevirdi. 60 bisikletçinin katıl-
dığı organizasyonda, 18 kilometre-
lik mesafe katedildi. Organizasyona 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ula-
şım Dairesi Başkanlığı ve Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkan-
lığı katkı sundu. Bisiklet turunun 
finalinde katılımcılara yemek ikram 
edildi. Haldızen Yaylası’ndaki etkin-
liği ziyaret eden herkesin büyük ke-
yif aldığı bisiklet turu etkinliği, hatı-
ra fotoğrafı çektirilmesinin ardından 
sona erdi.

Trabzonlular sağlıklı 
yaşama teşvik için pedal 
çevirdi. 60 bisikletçinin 

katıldığı organizasyonda, 
18 kilometrelik mesafe 

katedildi. 
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Sorularınızı 
www.tbb.gov.tr 
adresinde yayınlanan 
Birliğimiz web 
sitesindeki 
“Soru-Cevap” 
formunu doldurarak 
iletebilirsiniz.

soru
    cevap

1) Sözleşmeli personel toplu sözleşmede yer alan kumanya yardımından yararlanabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1’inci maddesinde sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hü-
kümlerin uygulanacağı, 4’üncü maddesinde ise kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle 
gördürüleceği belirtilmiş, maddede ayrıca sözleşmeli personel kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli 
projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir 
meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen 
pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri olarak 
tanımlanmıştır.

Kanunun 212’nci maddesinde bahsedilen yiyecek yardımının hangi hallerde ve ne şekilde verileceği Devlet Memurları Yiyecek 
Yardımı Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre belediyelerin norm kadroya uygun olarak fıkrada sa-
yılan kadrolara uygun personellerinin yıllık sözleşme ile çalıştırılabileceği, beşinci fıkrasında ise üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri 
uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmayacağı ve ücret 
mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmeyeceği,  bu personeller hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize 
şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki 
hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

25/08/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali 
ve Sosyal Haklarına İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin Dördüncü Bölümünde “Yerel Yönetim 
Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” hükümlerine yer verilmiştir. 

Sözleşmenin 1. maddesinin birinci fıkrasında “Bu Toplu Sözleşme; kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili 
bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının, her 
bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü ise ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluş-
larının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır.” denilmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında ise 
bu Toplu Sözleşmede düzenlenmeyen mali ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı 
belirtilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; 657 sayılı Kanunda da belirtildiği üzere kamu görevlisi olan ve Kanunda yer 
alan yiyecek yardımından yararlanan sözleşmeli personellerin 6. Dönem Toplu Sözleşmede yer alan kumanya yardımından da 
yararlanabileceği değerlendirilmektedir.

Hazırlayan: N. Yasemin Sezgin/Avukat/TBB
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2) Belediye personel şirketi çalışanları gerçekleştirme görevlisi, piyasa araştırma veya muayene kabul komisyonu 
üyesi olabilir mi?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında ihale yetkilisinin, ilgili idare personelinden en az dört kişinin 
ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş kişiden oluşan ihale komisyonunu görev-
lendireceğini belirtilmiş; ikinci fıkrasında, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun 
kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabileceğini düzenlenmiştir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 11’inci maddesinde “Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene 
ve kabul işlemleri, idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.

19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönet-
melik’in 6’ncı maddesinde “Yetkili makam tarafından biri başkan, biri işin uzmanı olmak üzere en az üç veya daha fazla tek sayıda 
kişi ile yedek üyelerden oluşan muayene ve kabul komisyonları kurulur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uy-
gun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel görevlendirilebilir.” 
denilmiştir.

Aynı gün ve tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinde de “Mua-
yene ve kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur. İşin önemi ve özelliği 
dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir. Bu komisyonlarda görevlendirilecek 
olanların tamamının işin uzmanı olması zorunludur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman per-
sonel bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel görevlendirilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 33’üncü maddesine göre gerçekleştirme görevlileri harcama talimatı üze-
rine, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli 
belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan İç Kontrol 
ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik 
olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi 
düzenlemekle görevlendirir.” denilmiştir. 

Usul ve Esasların 14’üncü maddesinde yer 
verilen “Harcama birimlerinde ödeme emri 
belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî 
kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzen-
lemekle görevlendirilen gerçekleştirme gö-
revlisi tarafından yerine getirilir” hükmü ile 
tanımlanan görevi ve harcama yetkilisinin 
yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisi-
ne en yakın üst kademe yöneticisi ibaresin-
den gerçekleştirme görevlisinin memuriyet 
kadrolarını işaret ettiği değerlendirilmekte-
dir. Esasen Anayasanın 128’inci maddesi; 
devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve di-
ğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esas-
larına göre yürütmekle yükümlü oldukları 
kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sü-
rekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu 
görevlileri eliyle görüleceği amir hükmünü 
içermektedir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
me’nin ek 20’nci maddesinde “İl özel ida-
releri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve 
bunların üyesi olduğu mahalli idare birlik-
leri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet-
leri 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 22’nci maddesindeki li-
mit ve şartlar ile 62’nci maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi 
olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle 
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birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketle-
rinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” hükmü yer 
almaktadır. 4734 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde “hizmet” tanımı kapsamında ‘muhasebe’ de sayılmaktadır.

18/07/2018 tarihli ve 2018/DK.D-187 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında “ (…) ihale süreci ile sözleşme sürecinde kurulacak ko-
misyon ve teşkilatlarda yer alacak kişilere yönelik olarak istihdam türü esasında bir ayrım yapılmamakta olup bunun yerine daha 
geniş bir kapsama sahip olan “idare personeli” kavramı kullanılmaktadır. İdare personeli, araya üçüncü bir kişi girmeksizin idare 
ile doğrudan istihdam ilişkisi bulunan personel olarak tanımlanabilir. Bu istihdam ilişkisinin, doğrudan kanunla ya da idari işlemle 
veya bir sözleşmeye dayalı olarak kurulabilmesi mümkündür. Aynı zamanda idare ile personel arasında kurulan bu ilişki arızi nitelik 
taşımamalıdır. (…) Netice itibariyle, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile buna yönelik çıkarılan ikincil mevzuatta, 696 sayılı Kararname 
ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statülerine geçirilenlerin ihale ve söz-
leşme sürecinde oluşturulacak komisyon ve teşkilatlarda görev almasını yasaklayan bir düzenlemenin yer almadığı anlaşılmış olup 
bahse konu kadro ve statülere geçirilen kişilerin “idare personeli” niteliğine sahip olduğu, bu nedenle ihale ve sözleşme sürecindeki 
komisyon ve teşkilatlarda yer alabileceği ancak geçici işçi statüsünde bulunan kişilerin komisyon ve teşkilatlarda yer alamayacağı 
değerlendirilmiştir.” denilmiştir.

Tartışmalı bir kavram olmakla birlikte 17/05/1987 tarihli ve 19463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 99 seri nolu Devlet Memurları 
Kanunu Genel Tebliğinde; hizmetlerin aksatılmadan sürdürülmesi gerekliliği sebebiyle memur olmayan personele de bazı görevlerin 
tedviren gördürülmesine imkân sağlanmıştır. Bu müessese personel yetersizliği yaşayan belediyelerde halen kullanılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar ışığında; 

1- Belediye şirketi işçilerinin Kamu İhale Kurulu tarafından idare personeli kabul edildiği ve 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile alt 
düzenleyici işlemlerde bu işçilerin ihale ve sözleşme sürecinde oluşturulacak komisyonlarda görev almasını yasaklayan bir düzen-
lemenin yer almadığı,  ihale mevzuatında ‘işin uzmanı’ olmanın da önemi nedeniyle, belediye şirketi çalışanlarının uzmanlıkları da 
gözetilerek piyasa araştırma veya muayene kabul komisyonu üyesi olabilecekleri

2- 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatta gerçekleştirme görevlisinin görev alanı ve harcama yetkilisinin yardımcıları veya hiyerarşik 
olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından seçilmesi gerekliliği nedeniyle bu kadroların bulunması durumunda 
gerçekleştirme görevlisinin bu kişiler arasından belirlenmesi; bu nitelikte memur personel bulunmaması durumunda geçici olmak ve 
hizmetlerin aksatılmadan sürdürülmesine matuf bulunmak kaydıyla diğer memur personelin veya şirket personelinin gerçekleştirme 
görevlisi olarak belirlenebileceği düşünülmektedir.

3) Yapı ruhsatı ya da yapı kullanma izni sürecinde belge düzenlendikten sonra proje müelliflerinin, yapı sahibi ya 
da yapı müteahhidi ile anlaşmazlıklarından dolayı imzadan imtina etmesi halinde nasıl bir yol izlenmesi gerekir? 

3194 sayılı İmar Kanununun 28’inci maddesinin beşinci fıkrasında  fenni mesullerin, uzmanlık alanlarına göre yapım işlerinin dene-
timine ilişkin ayrıntılı bütün belgeler ile mimarlık ve mühendislik hizmetleri raporunu idareye vermek ve yapı kullanma izin belgesini 
imzalamak mecburiyetinde oldukları düzenlenmiş, on ve on birinci fıkralarda fenni mesullerce denetime ilişkin mimarlık ve mühen-
dislik raporları hazırlanan, yapı sahibi, fenni mesuller ve ilgili idare elemanlarının birlikte düzenlediği tespit tutanağı ile tamamlandığı 
belirlenen, ancak, yapı müteahhidinin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarının ve diğer sorumluluklarının gereğinin 
yerine getirilmemesi sebebiyle yapı kullanma izin belgesi verilmesi işlemleri tamamlanamayan yapılar için, yapının müteahhidi ol-
mayan yapı sahibinin talebi üzerine, ilgili idarece durum tespit edilerek yapı kullanma izin belgesi verileceği, yapı sahibinin ruhsat 
süresi dolmamış olan bir yapının etüt ve proje müellifliği, yapı müteahhitliği ve şantiye şefliği görevlerinden herhangi birini üstlenme-
miş olması halinde ise bütün sorumluluğun, ilgisine göre etüt ve proje müelliflerine, yapı müteahhidine, şantiye şefine ve ilgili fenni 
mesullere ait olduğu hüküm altına alınmıştır.

03/07/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64’üncü maddesinin (12)’nci 
fıkrasında “Yapının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak yasal süresi içinde tamamlandığı ilgili idare tarafından fenni mesuller ve 
yapı sahibi ile birlikte belgelenmiş ise, yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, mimari 
proje müellifinin vefat etmesi, mahkûmiyet ve benzeri nedenlerle kendisine ulaşılamadığı veya yapının yapı kullanma izni almasına 
engel haklı bir gerekçe göstermeksizin imzadan imtina ettiği durumlarda; yapı kullanma izin belgesinde ilgili bölümlere yapı müteah-
hidinin, şantiye şefinin, mimari proje müellifinin bilgileri kaydedilerek imzaları olmadan yapı kullanma izin belgesi düzenlenir ve bu 
kişiler, haklarında işlem yapılmak üzere ilgili meslek odasına bildirilir. Bu durumda daha önce ilgili idare tarafından verilmiş iskâna 
uygunluk raporu, süresi içinde yapılan yapı kullanma izin belgesi başvurusuna ilişkin belgeler, ilgililere ulaşılamadığına dair belgeler 
ve bunlarla yapılan sözleşmeler ruhsat dosyasında bulunmak zorundadır. Yapı kullanma izin belgesinde müteahhidin, şantiye şefi-
nin, mimari proje müellifinin imzasının bulunmaması, sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda ruhsat ve eki projelerine uygun olarak yasal süresi içinde tamamlanmış yapılarda, yapı kullanma izni almasına engel 
haklı bir gerekçe göstermeksizin imzadan imtina edilmesi durumunda yapı kullanma izin belgesinde ilgili bölümlere yapı müteahhi-
dinin, şantiye şefinin, mimari proje müellifinin bilgileri kaydedilerek imzaları olmadan yapı kullanma izin belgesi düzenleneceği ve 
bu kişilerin, haklarında işlem yapılmak üzere ilgili meslek odasına bildirileceği değerlendirilmektedir.
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