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Fatma Şahin
Türkiye Belediyeler Birliği ve

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli Okurlar, 

İller ve Belediyeler Dergisi’nin Haziran – Temmuz sayısını okurlarımızla buluşturmanın 
heyecanı içerisindeyiz. Oldukça hareketli geçen bir dönemi geride bırakırken, ülkemizi 
belediyelerimizle birlikte kalkındırmak gayesiyle hayata geçirdiğimiz çalışmaların hayırlı 
sonuçlar vereceğini ümit ediyoruz. 

Yaşadığımız salgının etkilerinin devam ettiği bugünlerde, doğanın birlikte korunması 
gerektiği gerçeğini bir kez daha görmüş olduk. Dünyamız tüm canlıların ortak yuvası, 
hepimizin tek yaşam alanı. Doğanın dengesini korumak için hayvanları ve doğanın 
tüm unsurlarını korumak zorundayız. Belediyelerimiz de bu anlayışla sınırları içerisin-
de yaşayan hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik önemli çalışmalar ortaya 
koyuyor. Türkiye Belediyeler Birliği olarak, hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek 
ve şehirlerimize “hayvan dostu” bir kimlik kazandırmak amacıyla Keçiören Belediyesi 
ev sahipliğinde düzenlediğimiz “EnPati Hayvan Dostu Şehirler Proje ve Fikir Yarışması” 
ödül törenini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan 
Hanımefendi’nin katılımıyla gerçekleştirdik. Yarışmamıza 200’ü aşkın belediyemizin 
fikir ve uygulama projeleriyle başvurması bizleri oldukça gururlandırdı. Yarışmamıza 
başvuran ve ödül almaya hak kazanan tüm belediyelerimize şükranlarımızı sunuyor, 
başarılarının devamını diliyorum. 

Türkiye Belediyeler Birliği olarak; EY Türkiye (Ernst&Young) ve WWF-Türkiye (Do-
ğal Hayatı Koruma Vakfı) ile “Değer Yaratmak İçin Akıllı Şehirler”, Cumhurbaşkanlığı 
Dijital Dönüşüm Ofisi ve Açık Veri ve Teknoloji Derneği ile “Türkiye’nin İlk Açık Veri 
Konferansı”nı, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu 25.Toplantısı’nı 
yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. İş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz bu etkinlik-
lerde pandemi sonrası kurulacak olan yeni dünyanın yeni kodlarını çalıştık. Tüm bu 
faaliyetlerimize ilişkin detaylara dergimiz sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Ülkemizin bekasını, birliğini ve huzurunu hedef alan hain darbe girişiminin yıldönümü 
olan 15 Temmuz’da, demokrasilerde yerel yönetimlerin gücünü ele alarak büyük bir 
karanlıktan aydınlığa eriştiğimiz o gecede şehit düşen kahramanlarımızı bir kez daha 
rahmetle andık. TBB olarak, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ile imzaladığımız 
iş birliği protokolü kapsamında, iki ülke yerel yönetimleri arasında iş birliği alanlarını 
belirlemek ve yol haritası oluşturmak amacıyla KKTC’ye yapmış olduğumuz ziyarette 
bilgi ve tecrübelerimizi paylaştık. Dergimizde geniş yer ayırdığımız bu faaliyetlerimizi 
ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. Yeni sayımızda EnPati Fikir ve Proje Yarışması’nda ödül 
alan belediyelerimizin kıymetli başkanları projelerini ayrıntılı olarak bizlerle paylaştı. Be-
lediyelerimizin sosyal ve sportif alanda hayata geçirdiği iyi uygulama örneklerini, TBB 
Danışmanımızın kaleme aldığı “Birlik Kütüphanemiz ve Kitaplığımız” ve ASKİ Genel 
Müdür Yardımcısı Dr.Baran Bozoğlu’nun “İklim Krizine Dair Güncel Değerlendirme ve 
Ankara’da Yapılan Çalışmalar” başlıklı makaleleri ile Birliğimiz uzmanlarınca kaleme 
alınan “Şehirlerde İnovasyon Kapasitesini Artırma Üzerine Bir OECD Raporu”, “Kent-
sel Dönüşümde Hak ve Muafiyetler” başlıklı makaleler siz değerli okurlarımızın ilgisine 
sunuldu. Birliğimizin faaliyetleri, belediyelerimizin iyi uygulama örnekleri, belediyeleri-
mize rehber olacak güncel makaleleri siz değerli okurlarımızla paylaştığımız yeni sayımızı 
keyifle okuyacağınızı ümit ediyor; dergimize bugüne kadar göstermiş olduğunuz ilgi ve 
destek için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki sayıda buluşmak üzere sağlık ve esenlik dolu 
günler diliyorum.
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türkiye Belediyeler Birliği ile tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 
“Sahipsiz Evcil ve Sokak hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının 

iyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması (EnPati hayvan dostu Şehirler)” ödül 
töreni Keçiören Belediyesi Sokak hayvanları rehabilitasyon Merkezi’nde yapıldı.

EnPati ÖdüllEri 
SahiPlErini Buldu
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Ödül törenine Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı 
Dr. Bekir Pakdemirli, TBB ve Gazi-
antep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, Ankara Valisi Vasip 
Şahin, Keçiören Belediye Başkanı 
Turgut Altınok ve ödül alan bele-
diye başkanları ile sokak hayvan-
larına yönelik duyarlılığı ile bilinen 
şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik 
katıldı. 

Açılışta konuşan Emine Erdoğan, 
hayvanların yaşam şartlarının 
iyileştirilmesinin, atılacak önem-
li adımlardan biri olduğunu ifade 
etti. Özgün fikirler üreten tüm be-
lediyeleri kutlayan Emine Erdoğan, 
“Dünya ortak evimizdir. Bu evi, di-
ğer tüm canlılarla paylaşıyoruz. On-
ların, temel haklarına kavuşmasına 
yardımcı olmak hepimizin sorumlu-
luğudur. Beslenmelerinden tedavi-
lerine kadar, üzerimize düşen birçok 
ödev var.” diye konuştu.

tBB ve Gaziantep 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, 
hayvan haklarına 
ilişkin yasanın 
çıkarıldığını, bundan 
sonra kendilerine 
düşen görevin bunun 
uygulanması olduğunu 
söyledi. 

İller&Belediyeler 
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“Barınaklarda, sevgiye 
hasret onca hayvan var.”

Hazırlanan projelerin kategorile-
rine bakıldığında, yapılacak çok iş 
olduğunu da vurgulayan Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Tesisten yazı-
lıma, tedaviden mama üretimine 
ve farkındalık çalışmalarına kadar 
birçok parlak fikir bir araya gelmiş. 
223 başvurunun her birinin yaygın-
laşması halinde çok güzel sonuçlar 
doğuracağından eminim. Tabii tüm 
başlıklar arasında biri var ki belki 

hepsinden çok daha önemli, o da 
farkındalıktır. Hayvanlar susadık-
larında, acıktıklarında ya da yara-
landıklarında yardım isteyemiyor-
lar. Onların farkında olmak, sessiz 
feryatlarını duymak boynumuzun 
borcudur. Yediden yetmişe, hepi-
mizin işin bir ucundan tutması la-
zım. Bugün hala cins hayvanların, 
özel günlerde hediye edilecek bir 
eşya gibi alındığını, sonra sokağa 
atıldığını maalesef görüyoruz. Oysa 
barınaklarda, sevgiye hasret onca 
hayvan var.”

“Doğanın hep birlikte 
korunması gerekiyor.”

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Fatma Şahin ise hay-
van haklarına ilişkin yasanın çıka-
rıldığını, bundan sonra kendilerine 
düşen görevin bunun uygulanması 
olduğunu söyledi. Şahin, “Bizler 
ordusu sefere giderken yavrularını 
emziren köpeği görüp ordusunun 
yolunu değiştiren, kuşu ölen çocuğa 
başsağlığına giden bir peygamberin 
ümmetiyiz.” dedi. İklim değişikliği 
ve su yönetiminin etkilerine ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan Baş-
kan Şahin, doğanın hep birlikte ko-
runması gerektiğini söyleyerek ya-
pılacak çalışmalarda iş birliği ve güç 
birliğinin önemini vurguladı. Şahin, 
TBB olarak Türk Veteriner Hekim-
leri Birliği ve HAYTAP (Hayvan 
Hakları Federasyonu) ile bir proto-
kol imzalayacaklarını da belirtti.

“Türkiye’deki sokak 
hayvanlarının refahını 
sağlamak için gerekli tüm 
adımları atıyoruz.”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli de ödül töreninde yaptığı 
konuşmada, sahipsiz hayvanların 
uygun şartlarda yaşaması için bele-
diyelerle çok sayıda çalışma yürüt-
tüklerini söyledi. Son değişikliklerle 
birlikte 14 Temmuz 2021’de yü-
rürlüğe giren Hayvanları Koruma 

Özgün fikirler üreten 
tüm belediyeleri 
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Kanunu’nda belediyelerin sahip-
siz hayvanların rehabilitasyonuna 
yönelik çalışmalarına ilişkin yeni 
düzenlemeler yapıldığını hatırla-
tan Pakdemirli, Türkiye’deki sokak 
hayvanlarının refahını sağlamak 
için gerekli tüm adımları attıklarını 
vurguladı. Pakdemirli, şunları kay-
detti: “Hayvanların haklarının ko-
runması için belediyelerin çalışma-
larını sıkı bir şekilde takip edeceğiz. 
Bu önemli konunun sorumluluğu 
sadece bize değil, hayvanseverlere 
ve tüm milletimize de düşüyor. Hep 
birlikle belediyelere sorumlulukla-
rını hatırlatalım. İhtiyaç olursa ka-
muoyu oluşturup ‘gereğini yapalım’ 
diyelim. Burada hepimizin amacı 
tüm dünyayı daha yaşanabilir kıl-
maktır.”

“Kazanmak da burada, 
kaybetmek de burada.” 

“Hayvanlar Rabbimizin yarattığı 
varlıklardır.” diyen Keçiören Be-
lediye Başkanı Turgut Altınok ise; 
“Allah merhamet edene merhamet 
eder.” ifadelerini kullandı. Altınok, 
“Her yere bakıyoruz ama üç yere 
çok dikkatli bakıyoruz. Hayvan 
bakım merkezlerimize, kreşlerimize 
ve huzurevlerimize. Arkadaşlarıma 
hep şunu söylüyorum. Buralar se-
vap veya beddua merkez bankası. 
Yani kazanmak da burada, kay-
betmek de burada. Dolayısıyla bu 
canlara ne uzatırsak inanıyorum ki 
Rabbim o kadarını bize verecek.” 
şeklinde konuştu. 
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, açtığı 
“Sosyal Market” ile dezavantajlı va-
tandaşların ihtiyaçlarını karşılaması 
konusunda kolaylık sağlıyor. Her 
geçen gün yardım zincirine yeni bir 
halka ekleyen Büyükşehir Beledi-

yesi Altınordu ilçesinde kurduğu 
Sosyal Market ile dezavantajlı va-
tandaşların yanında oluyor. Vatan-
daşların giyimden gıdaya, temizlik-
ten kırtasiyeye kadar tüm ihtiyacını 
giderdiği bu markette para değil, 

iyilik geçiyor. İhtiyaçlarını karşıla-
mak için markete gelen vatandaşlar 
dilediği ürünleri kendileri seçiyor, 
sepetlerini ihtiyaçlarına göre dol-
duruyorlar. Alışveriş sonrası kasaya 
gelen vatandaşlar ürünleri okutup 
hiçbir ücret ödemeden alışverişlerini 
tamamlıyorlar. 

“Vatandaşlarımız 
bu projeden oldukça 
memnunlar.”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dai-
resi Başkanı Seyfettin Bilkay, va-
tandaşların istedikleri gibi alışveriş 
yaptıkları için bu projeden oldukça 
memnun olduğunu söyledi. Dai-
re Başkanı Bilkay şöyle konuştu: 
“Belediye Başkanımız Dr. Mehmet 
Hilmi Güler’in fikir öncülüğünde 
Ordu’ya kazandırdığımız marketle 
dar gelirli vatandaşlarımıza destek 
oluyoruz. İhtiyacı sahibi olduğunu 
tespit ettiğimiz vatandaşlarımız bu-
radan kolaylıkla dilediği gibi alış-
verişlerini yapıyorlar. Marketimizde 
A’dan Z’ye her türlü ürün bulunu-
yor ve vatandaşlarımız istediklerini 
alabiliyor. Bu hizmeti ise onlardan 
hiçbir karşılık beklemeksizin gerçek-
leştiriyoruz. Kendileri istediği gibi 
alışveriş yaptıkları için vatandaşları-
mız bu projeden oldukça memnun 
durumdalar. Bu imkanı vatandaşla-
rımıza sunmamızda bizlere ön ayak 
olan Başkanımız Hilmi Güler’e son-
suz teşekkür ediyoruz.”

SOSYal MarKEt

Ordu Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği ‘Sosyal Market’ projesi ile 
dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
Hilmi Gürel

İller&Belediyeler 
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SOKaK haYvanlarının YaŞaMı 
iYilEŞtiriliYOr

 

türkiye Belediyeler Birliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, türk veteriner 
hekimleri Birliği(tvhB) ve haYtaP hayvan hakları Federasyonu arasında 28 
temmuz’da sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin artırılması adına iş birliği 

müzakeresi imzalandı.

İller&Belediyeler 
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TBB ve Gaziantep Büyükşehir Be-
lediyesi adına Başkan Fatma Şahin, 
TVHB adına TVHB Merkez Konse-
yi Başkanı Ali Eroğlu ve HAYTAP 
adına ise HAYTAP Delegesi Burak 
Baskın tarafından, Keçiören Bele-
diyesi Estergon Türk Kültür Merke-
zi’nde imzalar atıldı.

İmza töreninin açılış konuşmasını 
yapan TBB Genel Sekreteri Doç.Dr.
Birol Ekici, tarafların vazgeçmediği 
takdirde iş birliği protokolünün her 
yıl kendiliğinden yenileneceğini ve 
imzalanan anlaşmanın sokak hay-
vanlarının yaşam şartlarının iyileş-
tirilmesine vesile olmasını dilediğini 
söyledi.

Ardından söz alan HAYTAP Dele-
gesi Burak Baskın, bu konuda du-
yarlılığın artması için yapılan iş bir-
liği anlaşmasının önemli olduğunu 
aktararak herkesin nezdinde emeği 
geçenlere teşekkürlerini sundu.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali 
Eroğlu, “Ülkemiz için, yerel yöne-
timler için, hayvan sahipleri için 
önemli olan bir protokolde yer al-
maktan mutluluk duyduğumuzu 
belirtmek istiyorum. Bu gayretle-
rinden dolayı TBB ve Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Fatma Şahin’e şükranlarımı sunu-
yorum. Üzerimize düşen neyse onu 
da en iyi şekilde yapmanın gayreti 

içinde olacağız. Bu protokolün ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. 
Sayın Başkanımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Fatma Şahin ise he-
nüz işin başında koruyucu önleyici 
tedbirler alarak belediye başkanla-
rımızla belediyeciliğin alt yapısını 
güçlendirerek çalışmalar yapmak 
durumunda olduklarını kaydetti. 
Başkan Şahin, “Belediyelerimizi in-
san kaynağı ve mali güç olarak güç-
lendirmemiz lazım. Verilen yüküm-
lülükler var. Eğer yapılmazsa Türk 
Ceza Kanunu’na göre cezaları var. 
Belediyeler Birliği olarak fikir pro-
jeleri yapıyoruz bugünki gibi. Ke-
çiören Belediyesi ev sahipliği yaptı. 
Saygıdeğer Hanımefendi katıldı, 
Tarım ve Orman Bakanımız katıldı. 
Bu projeleri sürdürülebilir hale ge-
tirmemiz lazım. Belediyeler Birliği 
olarak mali destek vereceğiz, vete-
riner hekimlerimizin uzmanlaşması 
doğrultusunda eğitimler vereceğiz.” 
diye konuştu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
olarak hayvanlara yönelik çalışma-
lara da değinen Şahin, birlikte ba-
şararak “Hayvan Dostu Şehirler”in 
nasıl olduğunu birlikte gösterecek-
lerini söyledi. Tören, tüm taraflar-
ca protokole imzaların atılmasıyla 
sona erdi.

imza töreninin açılış 
konuşmasını yapan tBB 

Genel Sekreteri doç.
dr.Birol Ekici, tarafların 
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Can dOSta Can adana

Zeydan Karalar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

türkiye Belediyeler Birliği ile tarım ve Orman Bakanlığı’nın iş birliği ile 
düzenlenen “Sahipsiz Evcil ve Sokak hayvanlarının Barınma ve Beslenme 

Şartlarının iyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması” sonuçlandığında, adana 
Büyükşehir Belediyesi olarak sokak canlıları için şu ana kadar yaptıklarımızın ve 

yapmayı planladıklarımızın şehrimizde ve ülkemizde konuyla ilgili sorunların 
çözülebilmesi adına çok önemli bir vizyon ortaya koyduğumuzu olduğunu 

gördük.
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TBB ve Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı’na yapılan 223 başvuru arasında 
11 proje ödül almaya hak kazandı.  

Projenin hayata geçirilmesi ile so-
kak canlılarının yaşam şartları iyi-
leşecek, yaşanan sorunlar kademeli 
olarak azalacak ve ortadan kalka-
cak.

Adana Büyükşehir Belediyesinin 
“Patibook” Projesinin 223 başvu-
ru arasında ödül alan 11 belediye 
içinde yer alması ve ödül alan tek 
Büyükşehir Belediyesi olması beni 
ayrıca gururlandırdı. 

Keçiören Belediyesi Sokak Hay-
vanları Barınağı’nda düzenlenen 
ödül töreninde; Adıyaman Beledi-
yesi “Sevgiyle Barındırıyoruz”, Yah-
şihan Belediyesi “Umutlu Patiköy”, 
Midyat Belediyesi “Emekçi Binek 
Hayvanları Koruma Projesi”, Konak 
Belediyesi “Konak Engelli Kedi Evi 
ve Rehabilitasyon Merkezi”, Acıpa-
yam Belediyesi “Denizli Acıpayam 
Hayvan Barınağı Projesi (Ahbap)”, 
Gürsu Belediyesi “Gönüllülerimiz 
ve Yenilikçi Uygulamalarımızla 
Hayvan Dostu Gürsu”, Antakya 
Belediyesi “Uv-C Ortam Dezenfek-
te Sistemli Prefabrik Hayvan Barı-
nakları”, Adana Büyükşehir Beledi-
yesi “Patibook”, Kütahya Belediyesi 
“Sahipsiz Patilere Umut Ol”, Esen-
ler Belediyesi “Esenler İçin Kentsel 
Yaban Hayatı Biyoçeşitliliği Artır-
maya Yönelik Mobil Uygulama/Ya-
zılım”, Keçiören Belediyesi “Sokak 
Hayvanı Rehabilitasyon Projesi” ile 
ödüle almaya hak kazandı.

Hayvanlara yönelik şiddeti önleme-
ye, hayvanların yaşam şartlarının 
iyileştirilmesine, kafeslerin içinde 
tutsak olmalarının engellenmesine 
dair somut adımların atılması ve 
toplumda farkındalık oluşturulması 
amaçlarıyla gerçekleştirilen yarış-
mada ödül alamayan ancak sokak 
canlılarının gelecekte daha iyi şart-
larda yaşamasına olanak tanıyacak 

çok sayıda projenin bulunması he-
pimiz için mutluluk kaynağı oldu.

Patibook

Adana’da 200 bine yakın sahipsiz 
kedi ve köpek bulunduğu tahmin 
ediliyor.

Patibook Projesi ile sokakta yaşa-
yan hayvanların sayımı, aşılanma-
sı, kısırlaştırılması, beslenmesi ve 
bu verilerin dijitalleştirilerek oluş-
turulacak web sitesine yüklenmesi 
planlanmaktadır. Böylece açık veri 
tabanı hizmeti ile sahipsiz hayvan-
ların daha iyi yaşaması amaçlan-
maktadır. 

Proje; Adana’nın merkez ilçeleri 
olan Seyhan, Çukurova, Sarıçam 
ve Yüreğir ilçelerinde uygulanacak.

Projeti Özeti

Proje öncelikle tahmini bir hayvan 
sayımı, beslenme alanlarının belir-
lenmesi ve sağlık tespiti ile başlaya-
cak. Sonrasında Adana Büyükşehir 
Belediyesinin öncülüğünde, gönül-
lülerin ve özel veteriner kliniklerinin 
de desteği ile bakım, tedavi, kısır-
laştırma ve gerekli diğer işlemler 
yürütülecek. Proje süresince duyu-
rular yapılarak ilgili kişi ve kurumla-
rın da haberdar olması sağlanarak 
aktif katılımın önü açılacak.  Gö-
nüllü katılımcılar ile birlikte sokak 
hayvanlarının yoğun yaşadığı ve 
besleme yapılan bölgeler öncelik-

le olmak üzere bir saha çalışması 
yürütülecek. Bu saha çalışması so-
nucunda kısırlaştırılması gereken, 
yavru, aşısız, hasta veya tedaviye 
ihtiyacı olan hayvanlar ile beslen-
me yerleri ve buradaki sayıları tes-
pit edilecektir. Burada tıbbi işlem 
uygulanacak olanlar, başta Adana 
Büyükşehir Belediyesinin klinikleri 
olma üzere, bunlar yetersiz kaldığı 
takdirde özel kliniklere taşınarak 
gerekli işlemler uygulanacak. Böy-
lelikle tıbbi müdahale gereksinimi 
olan tüm sokak hayvanlarına ulaşı-
lacak. Bununla birlikte, Coğrafi Bil-
gi Sistemleri kullanılarak, Adana ili 
sınırları içerisindeki sahipsiz kedi ve 
köpeklerin yoğunluklarına göre tes-
pit edilen besleme noktalarının ha-
rita üzerinde, öznitelik bilgileri (sa-
yısı, küpe durumu, dağıtılan mama 
miktarı ve son dağıtım tarihi vb.) 
ve fotoğrafları ile işlenerek Adana 
Büyükşehir Belediyesi, gönüllü sivil 
toplum kuruluşları ile düzenli bes-
leme yapmayı taahhüt eden tüm 
hayvan sever vatandaşların sisteme 
yaptıkları beslemeleri ve besledikle-
ri noktadaki anlık durumları kayıt 
altına alabildikleri canlı bir uygula-
ma oluşturulacak. Böylece sahipsiz, 
başıboş hayvanların düzenli olarak 
beslenmelerinin sağlanarak, hay-
vanların çevreye verdikleri zarar-
ların (birbiriyle olan kavgalarının 
önlenmesi, insanlara saldırılma va-
kalarının önüne geçilmesi, araçların 
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peşinden koşarak kazalara sebebi-
yet vermesinin önlenmesi vb.) en 
aza indirgenmesi, proje sayesinde 
hayvan sağlığı ve refahının korun-
masıyla beraber bölgedeki yaşayan 
hayvan sayılarının istatistiki olarak 
belirlenebilmesini sağlamak, hay-
vanların beslenmelerinin takibinin 
yapılarak beslenmeye bağlı hayvan 
hastalıklarının önüne geçilmesini 
sağlamak (obezite, kaşeksi, meta-
bolik hastalıklar), kontrolsüz hay-
van hareketlerinin izlenebilmesi, 
kontrolsüz mama dağıtımlarının 
önüne geçilerek mama ve iş gücü-
nün önüne geçmek, hayvanların ad 
libitum beslenmesinin önüne geçi-
lerek fizyolojik değişiklerinin önlen-
mesi sağlanacak, özellikle üreme 
fizyolojisi kontrol altına alınacaktır.

Projenin Hedefleri
Projenin en temel hedefi, sokakta 
yaşayan canlıların refahını artır-
maktır. Bu da ancak gün geçtikçe 
artan sayıyı kontrol etmekle başlar 
ve sonrasında sağlık taraması ve kı-
sırlaştırma gibi faaliyetlerle kendile-
ri ve çevresindeki diğer tüm canlılar 
için (diğer hayvanlara hastalık bu-
laşmasını engelleme ve insanların 
hayvanlara daha pozitif yaklaşma-
ları için az sayıda ve sağlıkla hay-
vanlarla iletişimde olabilme) tehlike 
oluşturmayacak şekilde sağlıklı ve 
refah içinde yaşamalarını sağla-
makla olabilmektedir. 

Uygulama Yöntemleri

Projenin uygulama yöntemleri; 
Sayım ve Sağlık Durum Tespiti, 

Kısırlaştırma, Aşılama-Sağlık Bakı-
mı-Kimliklendirme ile Haritalandır-
ma-Verilerin Dijitalleştirilmesi  aşa-
malarından oluşacak.

Proje Ortaklarının Rollerinin 
Gerekçesi

● Adana Büyükşehir Belediyesi 
projede koordinasyonu sağlayarak 
uygulamadaki bilgi girişini kontrol 
edecek,

● STK temsilcileri uygulamada bes-
lemenin yapılıp yapılmadığını takip 
edecek, yetersiz besleme yapıldığı 
durumlarda ya da hayvan hareke-
tine göre yeni besleme odaklarına 
ihtiyaç duyulması halinde talepte 
bulunacak,

● Hayvan gönüllüleri de düzenli ve 
yeterli besleme yapılıp yapılmadı-
ğını takip ederek fazla ya da eksik 
kalan besleme durumlarında bilgi-
lendirme yapacak.

adana Büyükşehir 
Belediyesinin 
öncülüğünde, 

gönüllülerin ve özel 
veteriner kliniklerinin 

de desteği ile bakım, 
tedavi, kısırlaştırma ve 

gerekli diğer işlemler 
yürütülecek. 
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Marmaris Belediyesi Geçici Hay-
van Bakımevi, yangından etkilenen 
hayvanlar için güvenli alan oldu. 

Resmi görevliler ve gönüllüler tara-
fından yangın bölgelerinden veya 
tahliye edilen köylerden kurtarılan 

hayvanlar Marmaris Belediyesi Ge-
çici Hayvan Bakımevi’ne getirildi. 
Bakımevi kedi, köpek, koyun, inek, 
tavuk, kaz gibi sahipli hayvanların 
yanı sıra kaplumbağa, domuz, eşek, 
şahin gibi yabani hayvanların ve 
sokak hayvanlarının da olduğu 347 
cana ev sahipliği yapıldı. Bakımevi-
ne getirilen hayvanlar ilk etapta gü-
venli bir alana alındı. Bakımları ve 
eğer gerekiyorsa tedavileri gerçek-
leştirildi. Büyükbaş hayvanlar Muğ-
la Büyükşehir Belediyesiyle koordi-
neli olarak onların sorumluluğunda 
olan yere gönderildi. 

Çiplerinden sahipleri bulunan hay-
vanlar teslim edildi. Domuz, kap-
lumbağa, şahin gibi yabani hayvan-
lar da Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Müdürlüğüne teslim edildi. Öte yan-
dan yangında bulunan ve sahibi or-
taya çıkmayan köpekler ve kediler 
de sahiplendirildi. Örneğin yangın-
da köpeğini kaybeden bir aile yeni 
bir yavru sahiplenirken İstanbullu 
itfaiyeci de yangın alanından kurta-
rılan yavru kediyi sahiplendi. Ayrıca 
hayvansever dernekleri ve gönüllü 
veteriner hekimler tarafından Hi-
sarönü’nde de bir sahra hastanesi 
kuruldu.

dOStlara YardıM Eli

Marmaris Belediyesi Geçici hayvan Bakımevi, koyundan tavuğa, yaban 
domuzundan kaplumbağaya kadar yangından kurtarılan 347 cana ev sahipliği 

yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı
Mehmet OKTAY
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“SahiPSiz PatilErE uMut Ol”

Prof. Dr. Âlim IşIk
Kütahya Belediye Başkanı

türkiye Belediyeler Birliği tarafından başvuruya açılan “Sahipsiz Evcil ve Sokak 
hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının iyileştirilmesi Fikir ve Proje 

Yarışması”na Kütahya Belediyesi de başvuruda bulundu. Kütahya Belediyesinin 
“Sahipsiz Patilere umut Ol” projesi yarışmada, dereceye giren ilk 11 projeden biri 

oldu.
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İki aşamada gerçekleşmekte olan fi-
kir ve proje yarışması için, Kütahya 
Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü 
AB Dış İlişkiler ve Proje Birimi “Sa-
hipsiz Patilere Umut Ol” mottosuyla 
yola çıkarak, Mart ayında başvu-
ruları tamamlanan ilk aşamada 
500.000 TL ödül almaya hak ka-
zandı. Türkiye Belediyeler Birliğin-
ce düzenlenen yarışmada aldıkları 
ödülden  dolayı mutluluk duyduğu-
nu belirten Kütahya Belediye Baş-
kanı Prof. Dr. Âlim Işık, “Sahipsiz 
Patilere Umut Ol” projesinin en kısa 

sürede şehir genelinde yaygınlaş-
tırılacağını ve sokak hayvanlarına 
yönelik çalışmaları ilerleyen süreçte 
artıracaklarını ifade etti. Işık, “Farklı 
belediyelerimizin hazırladığı onlar-
ca yenilikçi proje, sokaklarda zorlu 
bir yaşam mücadelesi veren hay-
vanların yaşam koşullarının iyileş-
tirilmesinde önemli rol oynayacak. 
Kütahya Belediyesi olarak sokak 
hayvanlarına yönelik hazırladığı-
mız Sahipsiz Patilere Umut Ol Pro-
jesi 223 başvuru arasından seçilen 
ilk 11 projeden biri oldu. Bu bizler 
için gurur vesilesi. Emeği geçen ve 
projemizi bu anlamlı ödüle layık gö-
ren herkese teşekkürlerimi sunuyo-
rum.” dedi.

Kütahya Belediyesi, uygulanması 
planlanan proje için 2. aşama ha-
zırlıklarına başladı. Bu aşamada 
uygulama ve sürdürülebilirlik faa-
liyetleri, Veteriner İşleri Müdürlüğü 
ile birlikte koordine edilecek.

türkiye Belediyeler 
Birliğince düzenlenen 
yarışmada ödüle layık 
görülmekten dolayı 
mutluluk duyduğunu 
belirten Kütahya 
Belediye Başkanı Prof. 
dr. Âlim ışık, “Sahipsiz 
Patilere umut Ol” 
projesinin en kısa 
sürede şehir genelinde 
yaygınlaştırılacağını 
ve sokak hayvanlarına 
yönelik çalışmaları 
ilerleyen süreçte 
artıracaklarını ifade etti. 

Kütahya Belediyesi, 
uygulanması planlanan 

proje için 2. aşama 
hazırlıklarına başladı. 
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SOKaK haYvanlarının huzur BulduĞu 
ŞEhir: adıYaMan

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla takdir toplayan, birçok belediye 
tarafından da örnek alınan adıyaman Belediyesi, hazırladığı ‘Sevgiyle 

Barındırıyoruz’ Projesi ile türkiye Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen 
‘Sahipsiz Evcil ve Sokak hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının 

iyileştirilmesi (Enpati hayvan dostu Şehirler)’ Fikir ve Proje yarışmasında ödül 
almaya hak kazandı.

Dr. Süleyman KIlINÇ
Adıyaman Belediye Başkanı
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Adıyaman Belediyesi olarak görev 
sahamız içerisinde bulunan sahipli 
ve sahipsiz sokak hayvanlarına yö-
nelik birçok projemiz ve çalışmamız 
bulunuyor. Bu çalışmalarımızda 
Adıyamanlı hemşerilerimizden de 
destek ve takdir görüyoruz. Göre-
ve geldiğimiz günden bu yana ‘Bir 
Kap Mama, Bir Kap Su’ ve ‘Kedi 
ve Köpek Evleri’ gibi önemli proje-
ler başlatıldı ve halen sürdürülüyor. 
Bunun dışında, pandemi sürecinde 
uygulanan sokağa çıkma yasakları 
başta olmak üzere rutin olarak şeh-
rin belli noktalarına hayvanlar için 
yem, mama ve su dağıtımı gerçek-
leştiriyoruz. Ayrıca, tedaviye ihtiyaç 
duyan tüm hayvanların Veteriner 
Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet 
veren Rehabilitasyon Merkezimizde 
tedavilerini gerçekleştiriyoruz.

Adıyaman halkının yanı sıra STK’lar 
da bize destek oluyor. Özellikle ili-
mizde sokak hayvanlarına yönelik 
faaliyetlerini sürdüren dernekler ile 
sokak hayvanları gönüllülerinin bir 
araya geldiği oluşumlardan çok cid-
di destekler görüyoruz. Sokaktaki 
bu canlılar için hayata geçirdiğimiz 
çalışmaları genellikle personelimiz 

ve gönüllü arkadaşlarımızla birlikte 
gerçekleştiriyoruz.

“Sevgiyle Barındırıyoruz” 
Projesi

Adıyaman Belediyesi olarak sokak 
hayvanlarına yönelik hazırladığımız 
proje ile geçtiğimiz Temmuz ayında 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Ha-
nımefendi’nin de katılımıyla gerçek-
leştirilen törende anlamlı bir ödül 
almaya hak kazandık. Ödül aldığı-
mız projemizin adı ‘Sevgiyle Barın-
dırıyoruz’. Projenin amacı, bakıma 
muhtaç kedilerin sokağa bırakıl-
ması yerine, sıcak bir yuva bulması 
için sevgi evlerine sahiplendirilerek 
bu evlerdeki çocuklara hayvan sev-
gisinin kazandırılması. Projemizin 
uygulama alanında Aile ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde 
bulunan 10 adet sevgi evi var. So-
kak Hayvanları Geçici Barınma ve 
Tedavi Merkezimizde tedavisi biten 
veya sahipleri tarafından merkezi-
mize teslim edilen ve sahiplendiril-
meye uygun kediler, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Adıyaman İl Müdürlüğü 

bünyesinde bulunan bu sevgi evle-
rine sahiplendirilecek.

1 yıl süreli olan bu projeden; sahip-
siz sokak hayvanlarının sıcak bir 
yuvaya kavuşması, yaşam ihtiyaç-
larının karşılanması, sağlık kontrol-
lerinin sistematik olarak yapılması, 
sahiplendirme yapılan evlerde ka-
lan çocukların hayvan sevgisi ka-
zanması, bazı çocukların yaşamış 
olduğu hayvan korkusunu yenmesi, 
çocuklara hayvan sevgisinin aşılan-
ması ve bu sayede farklı ve zararlı 
alışkanlıklardan uzak durmalarının 
desteklenmesi, Aile ve Sosyal Hiz-
metler İl Müdürlüğü evlerinde kalan 
çocukların yetişkinlik döneminde 
hayvan sahiplenmesi ve beslemesi 
için bir bilinç oluşması gibi faydalar 
bekliyoruz. Ayrıca bu projenin tüm 
ülkemizde de uygulanabilir olması-
nı amaçlıyoruz.

Proje ile birçok faaliyet yürütülecek. 
Bu kapsamda, Adıyaman Veteriner 
Hekimler Odası ve Adıyaman İl Ta-
rım ve Orman Müdürlüğü ile sahip-
lendirilen hayvanların ihtiyaç halin-
de aşı ve tedavi gereksinimlerinin 
karşılanması konusunda protokol 

Göreve geldiğimiz 
günden bu yana ‘Bir Kap 
Mama, Bir Kap Su’ ve 
‘Kedi ve Köpek Evleri’ 
gibi önemli projeler 
başlatıldı ve halen 
sürdürülüyor. 
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imzalanacak. Aile ve Sosyal Hizmet-
ler İl Müdürlüğü kanalıyla ilgili pro-
jenin yürütülebileceği evlerin tespiti 
yapılacak. Tespiti yapılan evlerin 
sahiplendirilen kedilere uygunluğu 
araştırılacak. Araştırma sonrası uy-
gunluğu tespit edilen evlere veteri-
ner hekimimiz tarafından yuvalan-
maya uygun görülen, kısırlaştırılan 
ve hayvandan insana bulaşabilecek 
hastalıkların önüne geçebilmek için 
ilk aşıları yapılmış ve mikroçip uy-
gulaması ile kayıt altına alınan kedi 
sahiplendirilecek. Uygunluğu tespit 
edilen eve proje maliyetinde belir-
tilen ürünler hediye edilecek. Ve-
teriner Müdürlüğümüz tarafından 
ilgili sokak hayvanının bakımı ve 
beslenmesi hakkında bilgilendirme-
ler yapılacak. Maması biten kediler 
için evlere Belediyemiz tarafından 
proje süresince ihtiyaç kadarıyla 
mama desteği sağlanacak.  Bunla-
rın dışında sokak hayvanlarına yö-
nelik çalışmalarımız devam edecek. 
Çünkü yüce dinimiz İslam’da da 

sokaktaki her tür canlının önemi-
ne, onlara yapılacak merhametin 
ehemmiyetine dikkat çekilmektedir. 
Çünkü millet olarak bu kültürden 
gelmekteyiz. Tarihe bakıldığında, 
ilk hayvan hastanesini kuran da 
bizim medeniyetimizdir. Yani düşü-
nün Avrupa’da ve diğer kıtalardan 
insanların insan yerine konulmadı-
ğı zamanda, bizim ecdadımız hay-
vanlara yönelik hastane yapmış. 
Zaten şu an devletimizin politikası 
da bu yönde. Adıyaman Belediyesi 
ve Adıyaman halkı olarak sokakta-
ki bu sessiz dostlarımızın her daim 
yanında olacağız ve onlar için yeni 
projeler hayata geçireceğiz. Bu an-
lamda en büyük projemiz yeni bir 
hayvan barınağıdır. Çünkü mevcut 
hayvan barınağımızın şu anki ça-
lışmalarımıza ve takdir gören pro-
jelerimize göre yetersiz olduğunu 
düşünüyoruz. Bunun için hazineye 
ait olan yaklaşık 100 dönümlük bir 
alanın tarafımıza devredilmesi için 
girişimlerimiz oldu. İnşallah bu ala-

nın devri ile birlikte, içerisinde so-
kak hayvanları için ameliyathane 
ve barınma imkânının bulunacağı 
ciddi bir barınak yapmayı planlıyo-
ruz. Kısmet olursa en kısa sürede bu 
işe başlamak istiyoruz.

Son olarak; bize sokak hayvanla-
rı konusunda hep destek olan tüm 
hemşerilerime ve gönüllü arkadaş-
larımıza canı gönülden teşekkür 
ediyorum.

adıyaman Belediyesi 
ve adıyaman halkı 

olarak sokaktaki bu 
sessiz dostlarımızın 

her daim yanında 
olacağız ve onlar için 
yeni projeler hayata 

geçireceğiz. Bu anlamda 
en büyük projemiz yeni 
bir hayvan barınağıdır. 
Çünkü mevcut hayvan 

barınağımızın şu 
anki çalışmalarımıza 

ve takdir gören 
projelerimize göre 
yetersiz olduğunu 

düşünüyoruz. Bunun 
için hazineye ait olan 

yaklaşık 100 dönümlük 
bir alanın tarafımıza 

devredilmesi için 
girişimlerimiz oldu.
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Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü tarafından “Hay-
di Silivri Bisikletini Al Gel” çağrısı 
ile bisiklet turu düzenlendi. Bu yıl 
ikincisi gerçekleştirilen ve Silivri İlçe 
Stadyumundan başlayarak Gazite-

pe Mahallesi’nde son bulan bisiklet 
turuna yüzlerce bisikletli vatandaş 
katıldı. Amatör ve profesyonel ye-
diden yetmişe birçok bisiklet sürü-
cüsünün katıldığı etkinlik yoğun ilgi 
gördü. Katılımcıların sağlık ve gü-

venliği için Silivri Belediyesi Sosyal 
İşler Müdürlüğüne ait bir ambulans-
la birlikte; sağlık ekipleri, polis, jan-
darma ve zabıta ekipleri sürücülere 
eşlik etti.

Bisiklet turunda katılımcılara Silivri 
Belediyesi tarafından maske, şap-
ka, su ve kek ikramında bulunuldu. 
Etkinliğe katılan bisiklet severler 
programdan dolayı memnuniyet-
lerini ifade ederek, Silivri Belediye 
Başkanı Volkan Yılmaz ve ekibine 
teşekkür etti.

“SaĞlıKlı YaŞaMa PEdal ÇEviriYOruz” 

Silivri Belediyesi “Sağlıklı Yaşama Pedal Çeviriyoruz” sloganıyla bisiklet turu 
düzenledi. 

Silivri Belediye Başkanı
Volkan YılmAz

 Bu yıl ikincisi 
gerçekleştirilen ve Silivri 

ilçe Stadyumundan 
başlayarak Gazitepe 

Mahallesi’nde son bulan 
bisiklet turuna yüzlerce 

bisikletli vatandaş 
katıldı.
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Can dOStlar iÇin tEKnOlOJiK 
rEhaBilitaSYOn MErKEzi 

Keçiören Belediye Başkanı turgut altınok, belediyeye bağlı hizmet veren 
hayvan Bakım ve rehabilitasyon Merkezini baştan sona yenilediklerini, burayı 

teknolojik altyapı ve fiziki donanım yönünden türkiye’deki sayılı rehabilitasyon 
merkezilerinden biri haline getirdiklerini belirtti.

Turgut alTINOK
Keçiören Belediye Başkanı

İller&Belediyeler 

ENPATİ

22



Altınok, “Hayvanlarımız Rabbimin 
yarattığı en güzel, en vefalı, en sa-
dık canlılardır. Masum ve dilsiz 
varlıklarımızı yaşatmak için rehabi-
litasyon merkezimize yeni bakım ve 
tedavi cihazları aldık. Ultrason, kan 
ve idrar analiz, diş bakım cihazları, 
yoğun bakım üniteleri ve yeni nesil 
ameliyat masaları ile canlılarımız 
için birçok hizmeti burada veriyo-
ruz. Tesisimizi hem kapalı bölümle-
riyle hem de doğal yaşam alanıyla 
Türkiye’nin en modern rehabilitas-
yon merkezlerinden biri haline ge-
tirdik.” dedi.

Hayvan Dostu Şehirler 
Ödüllerini Keçiören’de Aldı

Başkan Altınok, “Enpati Hayvan 
Dostu Şehirler” sloganıyla Tarım ve 
Orman Bakanlığı ve Türkiye Bele-
diyeler Birliği (TBB) işbirliğinde dü-
zenlenen ve Keçiören Belediyesinin 
destekleriyle hayata geçirilen ‘Hay-
van Dostu Şehirler Ödül Töreni’ne 
Geçici Hayvan Bakım ve Rehabili-
tasyon Merkezinde ev sahipliği yap-
tıklarını hatırlatarak şunları aktardı:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kıymetli eşleri Emine 
Erdoğan Hanımefendi, Tarım ve 
Orman Bakanımız Bekir Pakdemir-
li, Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanımız ve aynı zamanda TBB 
Başkanı Fatma Şahin ile Keçiören 
Belediyemizin öncülüğünde Hay-

van Dostu Şehirler Ödül Törenimizi 
gerçekleştirdik. Yerel yönetimleri-
miz can dostlarımızı korumak ve 
yaşatmak için birbirinden güzel 
projelere imza attılar. 223 belediye-
mizin katıldığı yarışmada 11 beledi-
yemiz hayata geçirdikleri örnek pro-
jelerle ödül almaya hak kazandılar. 
Hayvanlarımızı korumak için proje 
hazırlayan üniversite öğrencileri-
mize, belediyelerimize, sivil toplum 
kuruluşlarımıza, siyasi parti temsil-
cilerimize ve tüm can dostlarına te-
şekkür ediyorum.”

“Oldukça İsabetli Bir 
Kanun.”

Temmuz ayında TBMM Genel Ku-
rulu’nda kabul edilerek yasalaşan 
Hayvanları Koruma Kanunuyla 
yerel yönetimlerin hayvanları koru-
maya yönelik yapacağı çalışmala-
rın kanunilik kazanmasının önemli 
olduğunun da altını çizen Altınok 
şunları aktardı:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde çıkan yeni 
Hayvanları Koruma Kanunu ile 
canlılarımıza yönelik ‘süs’ ibaresi-
nin ortadan kaldırılması oldukça 
önemli.  Buna mukabil ‘Ev Hayva-
nı’ tanımının, gerçek kişiler ve tüzel 
kişiler sahipliğinde bulunan hay-
vanları kapsıyor olmasını da olduk-

ça isabetli bir adım olarak görüyo-
rum. Bu yasayla yerel yönetimler, 
gönüllü kuruluşlarla işbirliği içinde 
sahipsiz ve güçten düşmüş hay-
vanları korumak ve tedavi etmek 
için bakım evi kurabiliyor. Eğitim 
çalışmalarının da önünü açan ya-
sayla yerel yönetimler, ilgili kanun 
kapsamında hayvan hastanesi de 
kurabiliyor. Hayvan sahiplerinin 
sorumluluklarının genişletilerek 
kedi ve köpek sahiplerine hayvan-
larını dijital kimliklendirme yöntem-
leriyle kayıt altına aldırma yüküm-
lülüğünün getirilmesi de toplumsal 
sorumluluğun oluşmasına olanak 
sağlıyor. Hayvanlara eziyet eden-
lere veya öldürenleri ise ağır cezai 
müeyyideler bekliyor.”

Evcil Hayvan Oteli Çok 
Yakında Keçiören’de

Keçiören Belediye Başkanı Turgut 
Altınok, çok yakında belediyecilikte 
bir ilke daha imza atarak konforlu 
bir “Evcil Hayvan Otelini” hizmete 
açacaklarını müjdeleyerek, “Evcil 
hayvanlarını kısa süreli konaklat-
mak isteyen ailelerimiz için son 
derece temiz; gezinti parkurları, 
oyun alanları, havuz ve açık-kapalı 
konaklama alanları bulunan Tür-
kiye’ye örnek bir Can Dost Otelini 
hizmete açıyoruz.” dedi.

Başkan altınok, 
“ tesisimizi hem 
kapalı bölümleriyle 
hem de doğal yaşam 
alanıyla türkiye’nin en 
modern rehabilitasyon 
merkezlerinden biri 
haline getirdik.” dedi.
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Can dOStlarıMız iÇin BüYüK Bir adıM 

Abdül BaTur
Konak Belediye Başkanı

türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Sahipsiz Evcil ve Sokak 
hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının iyileştirilmesi Fikir ve Proje 

Yarışması”na katılan “Konak Engelli Kedi Evi ve rehabilitasyon Merkezi” 
projemizin ödüle layık görülmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Projemiz, 
205 belediyenin katıldığı yarışmada Ege’den seçilen tek proje oldu. Bu bizim için 

gurur kaynağıdır.
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Sokaktaki canlarımıza sahip çıkma, 
onların da daha iyi yaşamalarını 
sağlama çabamıza destekleri nede-
niyle Türkiye Belediyeler Birliği’mi-
ze, Birlik Başkanımız ve Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Fatma Şahin’e ve tüm yöneticileri-
mize çok teşekkür ediyorum.

Sokakta yaşayan her canımızın da 
bizlere emanet olduğunu biliyor, 
onlara da dört dörtlük hizmet için 
çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez, bu 
sorumlulukla Veterinerlik İşleri Mü-
dürlüğümüzün koşullarını iyileşirdik 
ve tüm teçhizatlarımızı yeniledik.

Can dostlarımıza sahip çıktığımız, 
onları beslediğimiz, tedavi ve ba-
kımlarını yaptığımız birçok çalışma 
yürütüyoruz. Kedilerimiz için Ko-
nak Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğünün atölyesinde yaptığı-
mız evlerimiz de halkımızın ilgisini 
çekiyor. Atık lastiklerden iki katlı 
olarak yaptığımız evlerimizi hay-
vanseverlerimizin gösterdiği yerle-
re, parklarımıza, muhtarlıklarımıza 
yerleştiriyoruz.

Konak Engelli Kedi Evi ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Projesi

Yarışma sonucunda TBB’den 500 
bin TL hibe almaya hak kazanan 
Konak Engelli Kedi Evi ve Rehabili-
tasyon Merkezi Projesi’yle de büyük 
bir adım atacağız. Veteriner İşleri 
Müdürlüğümüzün Halkapınar’da 
hizmet verdiği 6 bin 500 metreka-
relik alanda özel bir merkez kura-
cağız. 580 metrekarelik bir alana 
sahip olacak merkezimiz, üç adet 
bloktan oluşacak. Merkezimizde sa-
hipsiz engelli kedilerimizin bakım ve 
tedavilerini yapacak, onlara ömür 
boyu barınma imkânı da sunacağız. 
Kedilerimizi sahiplendirmek, onları 
yeni yuvalarına kavuşturmak için 
de çalışacağız.

Projemiz, Türkiye’de yerel yönetim 
tarafından bu kapsamda gerçekleş-

tirilen, fiziksel engelli hayvanlara 
veteriner işleri müdürlüğü bünye-
sinde barınma imkânı sunan ilk ve 
örnek çalışma olarak hayata geçe-
cek. Projemizin rol model çalışma 
olacağına inancımız tam.

İlerleyen dönemlerde merkezimizin 
hem kapasitesini artırmayı hem de 
tesisimizi köpeklerimize de hizmet 
verir hale getirmeyi hedefliyoruz. 

Can dostlarımıza yönelik çalışma-
larımıza büyük bir destek sunan 
Birliği’mize tekrar teşekkür etmek 
istiyorum. Kuşkusuz ki, doğaya, ku-
şundan karıncasına tüm canlılara 
saygı duyup onları koruma ve sahip 
çıkma bilinci hayatımızı daha yaşa-
nılır kılacak.

Yarışma sonucunda 
tBB’den 500 bin tl hibe 

almaya hak kazanan 
“Konak Engelli Kedi 

Evi ve rehabilitasyon 
Merkezi” projesi’yle 

de büyük bir adım 
atacağız. veteriner işleri 

Müdürlüğü’müzün 
halkapınar’da hizmet 
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EMEKÇi BinEK haYvanları 
KOruMa PrOJESi

Veysi şAHİN
Midyat Belediye Başkanı

Midyat’ta 60’ı kırsal olmak üzere toplam 72 mahalle bulunmaktadır. Bütün 
kırsal mahallelerin yanı sıra merkez mahallerinde de çiftçilik yapılmaktır. 

tarımda sürülmek üzere veya yük taşımacılığı için sıklıkla eşek, at ya da katır 
kullanılmaktadır. Çiftçiler genellikle, ekinlerin ekilmeye başlaması ve tarlaların 

sürülmeye başlanması ile binek hayvan arayışı içerisine girmektedir. 
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Düşük meblağlar ile temin edile-
bilen hayvanlar, hasat döneminin 
sonuna kadar kullanılmaktadır. Bu 
dönem boyunca korunan ve bes-
lenen hayvanların, kış aylarının 
başlaması ile kaderlerine terk edil-
diği görülmüştür. Çiftçiler için satın 
alımı, bakımından çok daha ekono-
mik olduğundan ve yeni dönemde 
temini kolay olduğundan, bu du-
rum gün geçtikçe yaygınlaşmakta-
dır. Kış aylarının zorlu şartlarında, 
soğuk havanın ve açlığın etkisin-
de birçok hayvan telef olmaktadır. 
Yine sahipsiz kalan bu hayvanların 
yırtıcı hayvanlara yem olması da 
engellenememektedir. Bunun yanı 
sıra yol kenarlarında kontrolleri sağ-
lanamayan binek hayvanları her yıl 
onlarca kazaya sebebiyet vermekte-
dir. Midyat Belediyesi olarak binek 
hayvanlarının korunması, her türlü 
olumsuz şartların ortadan kaldırıl-
ması için harekete geçilmiştir.

Binek hayvanların çiftçiler tarafın-
dan terk edilmesinin önüne geçil-
mesi için, hayvanların bakımları 
konusunda çiftçilere destek verilme-
si gerektiği düşünülmektedir. Bakım 
maliyetlerinin uygun hale gelme-

siyle çiftçilerin, hayvanları kış ay-
larında da sahipleneceği öngörül-
mektedir. Midyat Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü her yıl park 
ve bahçelerin peyzajı başta olmak 
üzere birçok bölgeden ot toplamak-
tadır. Herhangi bir şekilde değerlen-
dirilemeyen biçilmiş otlar genellikle 
çöpe atılmaktadır. Proje kapsamın-
da binek hayvanlarının kış ayların-
da beslenmesini sağlamak amacıy-
la bir yem deposunun kurulması 
amaçlanmaktadır. Yıl boyunca Park 
ve Bahçe Müdürlüğü, biçilen otları 
balya haline getirerek depolanması-
nı sağlayacaktır. Projenin başlaması 
ile bütün binek hayvanların kimliği 
çıkarılarak, hangi çiftçinin ne kadar 
kışlık yem ihtiyacı olduğu saptana-
caktır. Midyat bölgesinde bulunan 
çiftçi sayısı göz önünde bulundu-
rulduğunda yem ihtiyacının sadece 
biçilecek otlarla sağlanamayacağı 
bilinmektedir. Bunun için çiftçilerin 
toplamak istemediği anızlar da be-

lediyemiz tarafından toplanarak de-
poya taşınacaktır. Eksik kalan yem 
ihtiyacı ise belediyemiz tarafından 
satın alınarak temin edilecektir. Bu 
yöntem ile çiftçilere, binek hayvan-
larının bakımı için kış aylarında dü-
zenli olarak yem teslim edilecektir. 
Bu proje ile Midyat Belediyesi ola-
rak çiftçilerin yükünün hafifletilme-
si hedeflenmektedir. Bu sayede terk 
edilen emektar hayvanlar koruma 
altına alınmış olacaktır. Projenin 
tam anlamıyla uygulanabilmesi 
için, Midyat Müftülüğü ile ortak ça-
lışılarak, hayvanların korunmasın 
önemi hutbelerle çiftçilere aktarıla-
caktır. Ayrıca İlçe Tarım Müdürlüğü 
ile işbirliği yapılarak Veteriner gö-
revlendirmesi aracılığıyla hayvanla-
rın sağlık kontrolleri rutin bir şekilde 
gerçekleştirilecektir.

Midyat Belediyesi olarak sokak 
hayvanlarının durumu yakından 
takip edilmektedir. Birçok projede 
Midyat Hayvan Koruma Derneği ile 

Birçok projede Midyat 
hayvan Koruma derneği 
ile beraber çalışılırken, 
çeşitli kampanyalar 
düzenlenerek her yıl 
özellikle kış aylarında 
kedi ve köpek gibi 
sokak hayvanlarının 
beslenmesi 
ve korunması 
sağlanmaktadır. 
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beraber çalışılırken, çeşitli kampan-
yalar düzenlenerek her yıl özellik-
le kış aylarında kedi ve köpek gibi 
sokak hayvanlarının beslenmesi ve 
korunması sağlanmaktadır. Beledi-
ye bünyesinde hayvan sevgisi için 
de sürekli faaliyetler gerçekleştiril-
mektedir. Ancak Midyat bölgesinde 
binek hayvanlarının korunması yö-
nünde kapsamlı bir çalışma bulun-
mamaktadır.

Proje Hedefleri

• Kış aylarında soğuk hava şartları 
ve açlık yüzünden telef olan binek 
hayvanların kurtarılması,

• Yol kenarlarında sahipsiz ve ba-
şıboş gezen hayvanların ıslahı sağ-
lanarak trafik kazalarının önüne 
geçilmesi,

• Projenin hayata geçirilmesi ile 
hayvanların korunması ve hayvan 
sevgisi bilincinin geliştirilmesi,

• Çiftçilerin hayvan bakım maliyet-
lerinin düşürülmesi,

• Tarlalarda yakılan anızların top-
lanması ile toprak veriminin artırıl-
ması,

• Bölgede binek hayvan kayıt sis-
teminin oluşturulması ve sistemde 
yer alan hayvanların takibi yapıla-
rak korunması,

• Projenin örnek teşkil etmesi ve bu 
sayede doğu ve güneydoğu bölge-
lerinde bu sistemin yaygınlaştırıl-
ması.

Projenin Benzer 
Uygulamalardan Farklı 
Yönleri

Evcil sokak hayvanları düşünüldü-
ğünde akla ilk gelenler kedi ve kö-
peklerdir. Midyat Belediyesi olarak 
hali hazırda sokaklarda bulunan 
kedi ve köpekler için birçok pro-
je yürütülmektedir. Ancak Midyat 
ve Midyat gibi çiftçiliğin ön planda 
olduğu şehirler için sokak hayvan-
larına terk edilmiş binek hayvanlar 

da dâhil olmaktadır. Üstelik bu hay-
vanların başıboş dolanması, kedi ve 
köpek gibi hayvanlardan çok daha 
büyük bir tehlike arz etmektedir. 
Uygulanacak proje ile sürekli ola-
rak göz önünde bulunan ancak dik-
kate alınmayan bir soruna çözüm 
getirilmiş olacaktır. Projenin binek 
hayvanlarının korunması alanında 
öncülük etmesi, benzer durum içe-
risinde bulunan şehirlerde de uygu-
lanacağı öngörülmektedir.

Kentimizde başta olmak üzere bi-
nek hayvanların kış aylarında soka-
ğa salınan diğer bölgelerde proje ile 
birlikte binek emekçi hayvanların 
sokağa salınmasının önüne geçi-
lecektir. Ayrıca çiftçi dostu emekçi 
bu hayvanlara karşı tüm hayvan-
ları koruma sorumluluğuna sahip 
kesimlerin vefa borcunun hatırlatıl-
ması sağlanmış olacaktır. Hayatımı-
zı idam ettirmemiz için gerekli olan 
besin, yakacak ve taşıma yoluyla 
bizlere ulaştırılan her türlü hizmette 
büyük emeği olan bu hayvanların 
korunması boynumuzun borcudur.

hayatımızı idam 
ettirmemiz için gerekli 
olan besin, yakacak ve 
taşıma yoluyla bizlere 

ulaştırılan her türlü 
hizmette büyük emeği 

olan bu hayvanların 
korunması boynumuzun 

borcudur.
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Esenyurt Belediyesi Dış İlişkiler 
Müdürlüğü ve Save The Children 
Derneği iş birliği ile hayata geçiri-
len Esenyurt Toplum Merkezinde, 

içerisinde birçok dilden eserin yer 
aldığı kütüphanenin açılışı yapıldı. 
Farklı dillerde aynı anlama gelen 
‘Fil’ isminin verildiği kütüphaneye 

Esenyurt Belediyesi Eurodesk Te-
mas Noktası tarafından kitap bağışı 
yapıldı. Gençlerin sosyal uyum sağ-
laması açısından tanışma ve kay-
naşma etkinliğiyle başlayan açılışta 
gençler, bağışlanan kitapları gençler 
kategorilerine uygun bir şekilde raf-
lara yerleştirdi. Etkinliğin sonunda 
ise gençler, bundan sonraki süreçte 
merkezde neler yapabileceklerine 
dair fikir alışverişinde bulundu.

“Gençlerin kaynaşmalarına 
katkı sağlıyoruz.”

Açılan kütüphaneye Eurodesk Te-
mas Noktası olarak destekte bulun-
duklarını söyleyen Esenyurt Beledi-
yesi Dış İlişkiler Müdürlüğü personeli 
Yusuf Gündoğdu, “Eurodesk Temas 
Noktamızda gençlerle birlikte top-
ladığımız kitapları Fil Kütüphane-
mize bağışladık. Kütüphanemizin 
ismi Fil, çünkü bu isim, birçok dil-
de aynı anlamı taşıyor ve ‘güçlü’ 
anlamına geliyor. Kütüphanemizde 
birçok dilden kitaplar yer alıyor. Va-
tandaşlarımız gelip kitaplarını alıp 
okuyabilirler. Aynı zamanda farklı 
farklı projelerde gençlerimizi bura-
ya davet edip sosyal aktivitelerde 
bulunmalarına ve kaynaşmalarına 
katkı sağlıyoruz. Etkinliğimizde ise 
gençlerimiz başlı başına bir kütüp-
hane kurdular. Kitapların dizilimin-
den farklı farklı sınıflandırılmasına 
kadar birçok çalışma yapıldı” dedi.

 ‘Fil KütüPhanESi’ aÇıldı

Esenyurt Belediyesinin Save the Children derneği ile birlikte hayata geçirdiği 
Esenyurt toplum Merkezi’nde, birçok dilden eserin yer aldığı kütüphanenin 

açılışı gençlerin katıldığı etkinlikle gerçekleşti. Esenyurtlu gençlerin kitap bağışı 
yaptığı kütüphaneye, birçok dilde aynı anlama gelen ‘Fil’ adı verildi.

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz BOzKUrT
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‘uMutlu Pati KÖY’ PrOJESi

Yahşihan Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘umutlu Pati Köy’ Projesi, 
türkiye Belediyeler Birliği tarafından “Sahipsiz Evcil ve Sokak hayvanlarının 
Barınma ve Beslenme Şartlarının iyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması”na 

başvuran 223 proje arasından ilk 11’e girerek ödül almaya hak kazandı.

Osman TürKyIlmaz
Yahşihan Belediye Başkanı
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Düzenlenen ödül töreninde Yahşi-
han Belediye Başkanı Osman Türk-
yılmaz Kırıkkalelileri ve hayvan 
severleri gururlandırdı. Yahşihan 
Belediyesinin sokak hayvanlarının 
barındırılmasıyla ilgili hayata geçiri-
len “Umutlu Pati Köy” Projesi Kırık-
kale’de ilk olma özelliği taşıyor.

“Can dostlarımız olan sokak 
hayvanlarımızı hep el üstünde 
tuttuk.”

Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Er-
doğan’dan alan Yahşihan Belediye 
Başkanı Osman Türkyılmaz, layık 
görülen ödülden ötürü mutlu oldu-
ğunu ifade etti. Başkan Türkyılmaz, 
“Hayvanlara karşı acımasız olan, 
iyi bir insan olamaz diye düşünüyo-
rum. Bizler göreve geldiğimiz gün-
den beri can dostlarımız olan sokak 
hayvanlarımızı hep el üstünde tut-
tuk, tutmaya da devam edeceğiz. 
Bugün burada aldığımız ödül bizleri 
çok gururlandırdı. Can dostlarımız 
için yaptığımız ve yapacak olduğu-
muz çalışmalarımız bundan sonra 
bize daha da çok cesaret verecek ve 
daha da iyisini yapmak için uğraş 
vereceğiz. Bizler Yahşihan Beledi-

yesi olarak sokak hayvanlarımızın 
her zaman yanında olacağız. Ödülü 
almamızda emeği olan tüm ekibime 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Umutlu Pati Köy” Projesi 

İçerisinde çocuklar için park ve faa-
liyet alanlarının da bulunduğu tesis 
özellikle kaza geçirmiş veya şiddete 
maruz kalmış dezavantajlı (engel-
li) kediler için ömür boyu barınma 
olanağı sağlıyor. Olumsuz şartlarda 
sokakta yaşayan anne ve yavru ke-
diler toplanarak sağlıklarına kavu-
şana kadar özel yapım kulübelerde 
tedavi ve bakımları yapılarak kı-
sırlaştırıldıktan sonra doğal yaşam 
alanlarına bırakılıyor.

Bölgedeki iki hastaneden, jandar-
madan, il özel idaresinden, yemek 
fabrikalarından ve belediye yemek-
hanesinden toplanan yemek artık-
ları ile ilçede 150 noktaya bırakılan 
ekmek toplama kutularından elde 
edilen artıklarla kedi ve köpekler 

için yaş mama yapabilecek bir kom-
post makinası mevcut olan tesisin 
aynı zamanda il dışına seyahat eden 
hayvan severlerin gönül rahatlığıyla 
kedi ve köpeklerini bırakabilecekle-
ri bir hayvan oteli hizmeti mevcut.

İlçenin belli noktalarına konumlan-
dırılan ve pet şişeler ile mama veren 
mamamatik üniteleri ile şişelerin 
geri dönüşüme gönderilmesi de sıfır 
atık bilincinin artırılması adına özel-
likle çocuklarda farkındalık yara-
tılmasını sağlıyor. Merkezi ziyarete 
gelen öğrenciler için yapılan ‘1 çivi-
de sen çak 1 yuvada sen yap’ etkin-
liği ile sahipsiz sokak hayvanlarına 
kulübeler yapılıyor. Bu kulübeler 
özellikle kış aylarında sokakta kalan 
ve beslenme sıkıntısı yaşayan hay-
vanlar için ilçenin belli noktalarına 
bırakılıyor.

Proje ile ülke geneline yaygınlaştırı-
larak dezavantajlı sokak hayvanla-
rının barınma ve beslenme şartları-
nın iyileştirilmesi hedefleniyor.

Başkan türkyılmaz, 
“hayvanlara karşı 
acımasız olan, iyi bir 
insan olamaz diye 
düşünüyorum. Bizler 
göreve geldiğimiz 
günden beri can 
dostlarımız olan sokak 
hayvanlarımızı hep el 
üstünde tuttuk, tutmaya 
da devam edeceğiz.”dedi.
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iKliM KrizinE dair GünCEl 
dEĞErlEndirME vE anKara’da YaPılan 

ÇalıŞMalar

Beklenen oluyor… Bilimin 160 yıl öncesinde ön gördüğü insan faaliyetleri kaynaklı 
iklim değişikliği sorununu bugün Birleşmiş Milletler “iklim krizi” olarak tanımlıyor. 

Dr. Baran BOZOĞLU
ASKİ Genel Müdür Yardımcısı/ İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı
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Aslında sorunun tespiti 160 yıl ön-
cesine dayanıyor. Eşi tarafından 
yanlışlıkla zehirlenerek ölen İrlan-
dalı fizikçi John Tyndall, 1859 yı-
lında karbondioksitin ısıyı absorbe 
ettiğini ve bu durumun atmosferin 
yapısında değişiklik yaratarak ik-
limde değişiklikler oluşabileceğini 
buldu.

Bu buluş, İsveçli kimyacı Svante 
Arrhenius’un 1896 yılında kömür 
ve petrolün yanmasının dünyanın 
ortalama sıcaklığını arttıracağına 
yönelik tespitine ilham vermişti…

Yani fosil yakıtların yanması sonu-
cunda oluşan gazların sera etkisi 
yaratarak küresel ısınmaya sebep 
olacağı ve iklim değişikliğine yol 
açacağı 160 yıl öncesinde bilim 
insanları tarafında tespit edilmiş-
ti…1960’larda da ABD’de ve diğer 
ülkelerde bu konuda bilimsel rapor-
lar yayınlandı, Dünya Meteoroloji 
Örgütü bu konuyu ilk defa ortak 
akılla dile getiren yapı oldu. Bilimin 
hızına ne yazık ki siyaset yetişeme-
di. Bu kadar büyük bir krizin kapıda 
olduğunun bilinmesine rağmen in-
sanlık 1900’lü yılları savaşla geçirdi.

1994’de Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
oluşturuldu, ülkeler bu sözleşmeye 
sahip çıktı, 1997’de Kyoto Proto-
kolü ortaya çıktı ve 2015’yılında da 
Kyoto Protokolü’nün 2020 yılında 
sona ermesi nedeniyle yerine ge-
çecek olan yeni bir anlaşma, Paris 
Anlaşması, oy birliği ile Birleşmiş 
Milletler platformunda, 21. Taraf-
lar Konferansında (COP-21) kabul 
edildi.

1994’den bu yana Birleşmiş Millet-
ler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleş-
mesi Taraflar Konferansı her yıl dü-
zenli olarak bütün ülkelerin katılımı 
ile toplanıyor ve iklim değişikliğine 
dair küresel ve yerel çözümleri tartı-
şıyor, kararlar alıyor.

Ancak küresel ısınmaya sebep olan 
sera gazı artışını, dünya ortalama 
sıcaklığını, bu uluslararası toplan-
tıları tek bir grafikte, yıllarla ortaya 
koyduğunuzda, sera gazlarının, sı-
caklığın her yıl düzenli olarak arttı-
ğını görüyoruz.

Özetle, uluslararası toplantılar ile 
ülkeler hala somut bir azaltımı sağ-
layamamış durumda. 

Çözüm çok açık; iklim krizine ne-
den olan sera gazı emisyonlarını 
azaltmak için fosil yakıt kullanımı-
nı biran önce terk etmek, tüketimi 
azaltmak ve paylaşımda adaleti 
sağlamak. Teknoloji bunu başar-
mak için yeterli.

Not edilmesi gereken ve kurumu-
muzu da ilgilendiren diğer bir nokta 
ise dünyanın sera gazlarını azalt-
madaki isteksizliği nedeniyle iklim 
değişikliğine “uyum”  için vakit 
kaybetmeden harekete geçmek ge-
rekiyor. Paris İklim Anlaşması da bu 
duruma özel olarak vurgu yapıyor. 
Son yıllarda iklim değişikliğine uyu-
ma yönelik fon ve kredi kaynakları-
nın da artırıldığını görüyoruz. 

İklim Krizinin Boyutları

Son dönemde iklim krizine dair 
birçok bilimsel rapor yayımlandı. 
Dünya Meteoroloji Örgütü 2020 
Küresel İklimin Durumu adlı geçici 
raporuna (provisional report) göre 
2020’de küresel ortalama sıcaklık 
rekor seviyedeki en sıcak üç sıcak-
lıktan biri olma yolunda ilerliyor. 
2020 de dahil olmak üzere son 
altı yıl, kaydedilen en sıcak altı yıl 
oldu. 2020’deki sıcaklığın etkilerini 
Afrika ve Asya’da geniş sahalarda 
şiddetli yağmur ve yoğun selden ve 
yine 2020’deki muson yağmurları-
nın Türkiye’nin de içerisinde bulun-
duğu birçok ülkede büyük sellere, 
baraj çökmelerine, toprak kayma-
larına ve milyonlarca insanın ye-
rinden edilmesine yol açmasından 
görebiliyoruz. 

İklim değişikliğinden en çok etkile-
necek bölge ise ülkemizin de bulun-
duğu Akdeniz Havzası. Avrupa ve 
Akdeniz Havzası’ndan 43 ülkenin 
yer aldığı Hükümetlerarası Akde-
niz için Birlik kuruluşunun hazırla-
mış olduğu rapora göre, Akdeniz 
Havzasında sıcaklık artışı dünyanın 
diğer alanlarına göre daha yüksek. 
600 bilim insanının çalışmalarının 
aktarıldığı raporda, Akdeniz Hav-
zası’ndaki ortalama sıcaklıklar en-
düstri devrimi öncesindeki döneme 
kıyasla zaten 1,5 santigrat derece 
artmış durumda. Oysaki aynı dö-
nemde dünyanın diğer bölgele-
rindeki sıcaklık artışı ise ortalama 
1,1 derece. Rapor, 2040 yılına ka-
dar Akdeniz’deki sıcaklık artışının 
yaklaşık 2,2 dereceyi bulacağını; 
yüzyılın sonuna doğru ise sıcaklık 
artışının Akdeniz’in bazı bölgelerin-

Fosil yakıtların yanması 
sonucunda oluşan 
gazların sera etkisi 

yaratarak küresel 
ısınmaya sebep olacağı 

ve iklim değişikliğine yol 
açacağı 160 yıl öncesinde 
bilim insanları tarafında 

tespit edilmişti.
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de 3,8 dereceye kadar ulaşacağını 
öngörüyor.

Burada özellikle dikkat edilmesi 
gereken konu ortalama sıcaklık ar-
tışıdır. Yani, dünya sıcaklığının orta-
lama artışı her havzada, her coğraf-
yada aynı artış anlamına gelmiyor, 
bazı bölgelerde çok daha yüksek 
artışlar olabilecek. Bunu yüzyıl-
lardır edinilen bilgi ile oluşturulan 
mevsim normalleri ile karşılaştıra-
rak anlıyoruz. 

Uzmanlar ayrıca önümüzdeki 20 
yıllık süreçte Akdeniz Havzasında 
“su kıtlığı yaşayan insanların” sayı-
sının 180 milyondan 250 milyona 
yükseleceğine dikkat çekiyor. Ak-
deniz’i bekleyen sorunlar arasında 
sıcaklık artışına bağlı olarak toprak 
kalitesinin düşmesi, kuraklık nede-
niyle ekin kaybı, sıcaklık dalgaları, 
deniz ürünlerinin azalması da yer 
alıyor.

Türkiye’de İklim 
Değişikliğinin Etkileri

Türkiye, iklim değişikliğinin etki-
lerinin yoğun hissedileceği Doğu 
Akdeniz Havzasında yer alması ne-
deniyle iklim değişikliğinin olumsuz 
etkileri yönünden yüksek risk grubu 
ülkeler arasında yer alıyor. Dünya 
Bankası tarafından 2010 yılında ya-
yınlanan rapora göre Türkiye, 21. 
yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ve 
Orta Asya Bölgesinde ekstrem iklim 

olaylarına en çok maruz kalacak 3. 
ülke olması bekleniyor.

Türkiye için yapılan iklim değişik-
liği projeksiyonlarında 2100 yılına 
kadar RCP4.5 senaryosuna göre 
3,4°C; RCP8.5 senaryosuna göre 
ise 5,9°C civarında sıcaklık artışları 
ön görülüyor. Sıcaklıklar, 21. yüz-
yıl boyunca Türkiye’nin güney en-
lemlerinden başlayıp kuzeye doğru 
genişleyerek artacak (SYGM, 2016 
aktaran s 71). Özetle hiç bir yerle-
şim yeri diğerinden daha avantajlı 
olmayacak. Hatırlatmakta fayda 
var, ortalama sıcaklık artışı ülkemi-
zin bazı bölgelerinde mevsim nor-
mallerine göre daha fazla olacaktır. 
Örneğin Ankara, Adana gibi bölge-
lerde… 

İsviçre Zürih ETH Üniversitesinde 
yapılan bir çalışmaya göre, hava 
sıcaklığı açısından İstanbul’un Ro-
ma’ya, İzmir’in Adana’ya, Anka-
ra’nın Taşkent’e benzeyeceği ön 
görülüyor. İstanbul’un ortalama 
sıcaklığının 2040’da 3,4 derece art-
ması bekleniyor. 

İklim krizi ve su ilişkisinin örnek-
lerini en etkileyici şekilde Ankara 
gibi İç Anadolu Bölgesi’ndeki Kon-
ya Karapınar’da görebiliyoruz. Her 
yıl birçok yeni obruk oluşan Kara-
pınar’da zemin çöküyor… Yer altı 
suları çekildikçe, kuraklık arttıkça 
obruk oluşumu artıyor. Sempatiyle 

izlenen haber programlarının so-
nunda “Mars’ın Yüzeyine Döndü” 
gibi lanse edilen bu olay aslında bü-
yük bir felaketin içerisinde olduğu-
muzu gösteriyor. Krizin boyutlarını 
yerinde görmenizi öneririm. 

Türkiye çapında yaz günlerinin sa-
yısı özellikle ülkenin kuzeyinde ol-
mak üzere artıyor.  Sıcak gün sayısı 
ülke çapında artarken sıcak gece 
sayısı Fırat-Dicle havzası hariç ülke 
genelinde artmaktadır. Soğuk gün 
ve gecelerin sayısı ise ülkenin büyük 
çoğunluğunda azalmaktadır. Don-
lu gün sayısı ise  Ankara’nın da yer 
aldığı Orta Anadolu’da artmaktadır 
(Şensoy vd., 2013).

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 
Normalin Yüzdesi metoduna ve 
Standart Yağış İndeksi metoduna 
göre hazırlanmış Aralık 2019-Kasım 
2020 arası meteorolojik kuraklık 
haritaları incelendiğinde Marmara 
Bölgesi’nin Ergene Bölümü, Ege 
Bölgesi’nin Ege Bölümü, Akdeniz 
Bölgesi’nin Antalya Bölümünün 
batısı, Karadeniz Bölgesi’nin Orta 
Karadeniz bölümü ve İç Anadolu 
Bölgesinde çok şiddetli-olağanüstü 
boyutlara ulaşan kuraklık olduğu 
görülmektedir.

Ankara 

İklim değişikliği ile birlikte Anka-
ra’daki maksimum sıcaklık değer-
lerinin artışı, minimum sıcaklık 
değerlerinde pozitif yönde yüksel-
me, ortalama sıcaklık değerlerinde 
artış, tropik gece sayısında artış ve 
soğuk gece sayısında azalış beklen-
tisi artık gerçeğe dönüştü. İstanbul 
Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bi-
limleri Enstitüsü’nün 2009 yılında 
Türkiye’de senaryolar üzerine yap-
tığı bir çalışmada 2071-2100 yılları 
döneminde Ankara’da kışın sıcaklık 
artışının 1961-1990 dönemine göre 
2.5-3 °C daha fazla; İlkbahar ayla-
rında 3-3.5°C daha fazla; yaz ayla-
rında 4-4.5°C daha fazla ve sonba-Tablo 1: Türkiye illeri için hesaplanan Kuraklık Afeti/Felaketi Sosyal Etkilenebilirlikİndisi’nin 

alansal dağılışı.(Türkeş, 2015 ve 2017)
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har aylarında 3.5-4 °C daha fazla 
olacağı raporlandı (Önol vd., 2009). 

Türkiye Kuraklık Afeti Risk Model-
leme Trend Analiz Raporuna göre 
kuraklık riskinin kestirimi amacıy-
la içerisinde nüfus indikatörlerinin 
de yer aldığı kuraklık afeti sosyal 
etkilenebilirlik risk indisinin alan-
sal dağılışı incelendiğinde (Türkeş, 
2015 ve 2017) Ankara ilinin 81 il 
içerisinde en yüksek etkilenebilirlik 
gösteren 12 il arasında yer aldığı 
görülüyor (Türkeş, 2018). 

Tüm nüfus ön görülerine göre An-
kara’nın nüfusu artmaya devam 
edecek. Dolayısıyla Ankara hem kü-
resel ısınma ve iklim değişikliğinden 
kaynaklı kuraklık problemi ile karşı 
karşıya kalacakken aynı zamanda 
artan nüfusun artan talepleri ile baş 
etmek durumunda kalacak ve bina-
laşma artmasından kaynaklı kentsel 
ısı adası frekansında da artış süreci 
bu baş etme halini zorlaştıracak. 

Ankara’da yüzyıl sonuna doğru kış 
ve yaz aylarında ani ve aşırı yağmur 
tarzındaki yağışlarda artış beklenir-
ken, ilkbahar yağışlarında yer yer 
azalmalar ama sonbahar yağışla-
rında ise ciddi artışların yaşanması 
beklenmektedir (Önol vd., 2009). 
Bu durum hiç kuşkusuz taşkın ve 
sel afet riskini de artırıyor.

Öte yandan, Ankara’da ortalama 
sıcaklığın artması su havzalarımız-
da ve yüzey sularımızda buharlaş-
manın artacağını dolayısıyla içme-
suyu kaynaklarımızın verimliliğinin 
azalacağını gösteriyor.  Avrupa 
Komisyonu’nun bilimsel çalışmalar 
yapan birimi (Joint Research Cen-
ter) JRC’nin EFFIS Ekibi tarafından 
üretilen Avrupa Orta Menzilli Hava 
Tahminleri Merkezi (European 
Centre for Medium-Range Weat-
her Forecasts (ECMWF)) Mevsimsel 
Tahmin Sisteminden alınan veriler 
2021 yılı için öngörü haritalarını ya-
yınladı. S5 (Sistem 5) sıcaklık ve ya-
ğış anomalileri sayesinde mevsimsel 
tahminin model iklimden ortalama 
sapmasından tahmin edilebiliyor.  
S5 haritalarından elde edilen bilgi-
lere göre 2021 yılının Temmuz ayı-
na kadar süreçte Ankara’da yağışlar 
2-3 derece mevsim normallerinden 
yüksek ve yağış da Ocak ayı hariç 
mevsim normallerinden en az 3-4 
mm daha az olacak.     

Tüm bu projeksiyonlar veya ön gö-
rüler geleceği tanımlamak için de-
ğil bugünü, günümüzü tanımlıyor. 
Özetle, iklim krizini Ankaralılar ola-
rak yaşıyoruz, olumsuz etkileniyor 
ve bu durum artarak devam ede-
cek, eğer bu sürece uyum sağlama-
ya başlamazsak… 

ASKİ Neler Yapıyor?

Ankaralılara su ve kanalizasyon hiz-
meti vermekten sorumlu kurumun, 
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi-
nin (ASKİ), hiç kuşkusuz iklim krizi-
ne rağmen görevini yerine getirmesi 
gerekiyor.

Bu konunu birçok boyutu var. İçme 
suyu havzalarımızın kirliliğe karşı 
korunmasından, arıtma sistemle-
rimizin verimliğine, buharlaşmaya 
karşı alınacak önlemlerden yeni su 
kaynaklarına kadar yapılacak çalış-
malar var. 

Tablo 2: JRC Meteorolojik Tahminler

iklim değişikliği ile 
birlikte ankara’daki 
maksimum sıcaklık 
değerlerinin artışı, 
minimum sıcaklık 

değerlerinde pozitif 
yönde yükselme, 
ortalama sıcaklık 

değerlerinde artış, tropik 
gece sayısında artış ve 

soğuk gece sayısında 
azalış beklentisi artık 

gerçeğe dönüştü.
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ASKİ iklim krizi kaynaklı kuraklık 
sorununa karşı güçlü bir irade orta-
ya koyuyor. Hiç kuşkusuz iklim de-
ğişikliğine uyum ve acil durumlara 
hazırlıklı olmak bir süreç. Kısa, orta 
ve uzun vadeli planlama ve uygula-
malar gerekiyor. 

Bu kapsamda ASKİ’nin yaptığı ça-
lışmaların bir kısmını paylaşmak 
istiyorum. 

● ASKİ Çevre Koruma ve Su Hav-
zaları Dairesi Başkanlığımız tarafın-
dan yer altında taşkın ve yağmur 
suyu depolamaya yönelik olarak 
içerisinde jeofizik, jeolojik çalışma-
ların yanı sıra depolanacak suyun 
kalitesine, miktarına yönelik fizi-
bilite çalışmalarını barındıran bir 
proje Ağustos 2020’de başladı. Bu 
önemli çalışmayı Ankara Üniver-
sitesi ve ODTÜ’den konuyla ilgili 
uzman akademisyenlerle birlikte 
yürütmeyi ve diğer ilgili kurumla-
rı da sürece katmayı hedefliyoruz. 
Projenin tamamlanması ile birlikte 
çalışılan bölgelerde yer altı su de-
polama faaliyetleri planlanabilecek 
ve yerel çözümlerle acil durumlarda 
veya düzenli olarak su sağlayabile-
cek hale geleceğiz. 

● Bir ilki gerçekleştirdik ve Avrupa 
Birliği’nin ülkemizle yaptığı anlaş-
malar kapsamında “İklim Değişikli-
ğine Uyum” desteğine ASKİ olarak 
435.000 avro bütçeli bir proje ile 
başvurduk. Kabul edilmesi halinde 
2022 başında başlayacak projede, 
modelleme, iklim krizine dair coğ-
rafi bilgi sistemlerinin geliştirilme-
si gibi mühendislik faaliyetlerinin 
yanında çalıştaylar gibi toplumsal 
bilinci arttıran faaliyetler de yer ala-
cak. 

● Mevcut su kaynaklarımızın ko-
runmasına yönelik havza koruma 
planı ve özel hüküm belirleme ça-
lışmalarımızı tüm havzalarımızda 
tamamlıyoruz. Hali hazırda Çubuk 
2 – Kavşakkaya ve  Kurboğazı – Eğ-
rekkaya – Akyar havzalarımızdaki 

özel hüküm belirleme çalışmaları 
2021 ilk çeyreğinde tamamlanacak. 
2021’de Kalecik (Uludere) – Türkşe-
refli – Peçenek için de çalışma baş-
layacak. Bu çalışmalar sayesinde su 
kaynaklarımızı daha sağlıklı hale 
getirecek ve havzalarımızdaki va-
rolan kirliliği azaltabileceğiz. İklim 
değişikliğine uyumda havzaların 
korunması olmazsa olmazlardan…

● Sulama su tüketiminde en geniş 
paydaya sahip. Rekreasyon alanla-
rının ve tarım arazilerinin sulanma-
sında şebeke suyu ve yer altı suyu 
oldukça yoğun kullanılıyor. Bunun 
önüne geçmek için, atıksu arıtma 
tesislerimizde arıtılmış suyun de-
zenfekte edilerek mevzuata uygun 
hale getirilip sulamaya verilmesi 
için çalışmalarımıza hız verdik. Tat-
lar Atıksu Arıtma tesisimizde bu yıl 
içerisinde sistemi devreye almayı 
hedefliyoruz. Beypazarı Atıksu Arıt-
ma Tesisimizde ise varolan sistemi-
miz çalışır hale getirildi ve tarımsal 
sulama için kullanılmasına yönelik 
ilgili kurumlarla görüşmelerimiz 
devam ediyor. Hedefimiz tüm tesis-
lerimizin en iyi şekilde çalışması ve 
sulama amaçlı su üretebilmesi. 

● İçmesuyu havzalarımızdan büyük 
emeklerle getirdiğimiz, arıttığımız 
ve Ankaralıların hizmetine sundu-
ğumuz suyun, şebekede kaybolma-
ması için çalışmalarımıza hız ver-
dik. Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı, 
hidrolik modellemesi olan, basınç 
bölgeleri üzerinden yönetilebilen, 
SCADA üzerinden takip edilen bir 
yapılanma için planlama sürecinde-
yiz. Geniş kapsamlı bir çalışma ile 
hem su kaybımızı azaltmayı hem 
de günün teknolojik gelişmelerini 
değerlendirerek hızlı, verimli bir şe-
beke yönetimi sağlamayı hedefliyo-
ruz. 

Yukarıda kısaca söz ettiğim konular 
ASKİ’nin çalışmalarından sadece 
birkaçı… Bütün bu çalışmalardan 
öte bilmemiz gereken; çaresiz olma-

dığımız… Tüm yapılması planlanan 
iklim değişikliğine uyum çalışmala-
rının başarılı olması için ise olmazsa 
olmaz olan iklim krizine ve kurak-
lığa karşı toplumsal bilinç ve iklim 
değişikliğine uyuma yönelik talebin 
sürekliliğinin sağlanabilmesi. İşte 
bunun için de her bir vatandaşımız 
bu konuyu dert etmeli, yaşamının 
parçası haline getirerek, su tüketi-
mini en aza indirme yöntemlerine 
odaklanmalı. 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanmış 
olan belge için düzenlenen ilk se-
minerde; Kocaeli, Bilecik, Bolu ve 
Düzce il ve ilçelerinden katılımcılar 
yer aldı.

13 Temmuz’daki seminerde açılış 
konuşmasını Türkiye Belediyeler 
Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Bi-
rol Ekici yaptı. Ekici konuşmasında, 
belediyelerin engellilere yönelik hiz-
metlere önem verdiğini ve erişilebi-
lirlik konusunda çalışmalar yürüt-

tüğünü belirtti. Türkiye Belediyeler 
Birliği ve belediyeler olarak “2030 
Engelsiz Vizyonu”nun bir parçası ol-
maktan gurur duyacağını söyleyen 
Ekici, konu ile ilgili her türlü deste-
ğin sağlanacağının da altını çizdi.

Koç: “Belediyelerin rolü çok 
önemli.”

Daha sonra bir konuşma yapan 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürü Uzm. Dr. Orhan Koç, en-
gellilerin sağlıktan istihdama, spor-
dan kültüre her türlü hizmete eri-
şebilmesi için belediyelerin rolünün 
çok önemli olduğunu vurguladı. 
Özellikle ruhsatlandırma yapılırken 
belediyelerin ilgili birimlerinin erişi-
lebilirlik ölçütlerini göz önünde tut-
ması halinde engellilerin önündeki 
pek çok engelin ortadan kalkacağını 
vurgulayan Koç, yerel yönetimlerin 
böylelikle diğer sektörlere de öncü-
lük edeceğini aktardı.

Açılış konuşmalarının ardından Ba-
kanlık tarafından hazırlanan ‘Erişi-
lebilirlik Animasyonu’ yayınlandı ve 
‘2030 Engelsiz Vizyonu’ ile ilgili ola-
rak bilgilendirme sunumları yapıldı. 
Söz konusu etkinlik, katılım sağla-
yan belediye temsilcilerinin yorum-
larının ardından son buldu. Konu ile 
ilgili seminerler farklı belediyelere 
yönelik olarak ilerleyen dönemde 
devam edecek.

2030 EnGElSiz vizYOn tOPlantıSı

“2030 Engelsiz vizyon” belgesinin tanıtılması ve bu kapsamda yerel yönetimlerle 
iş birliği yapılmasının sağlanması amacıyla düzenlenen seminerlerin ilki yapıldı.
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KEntSEl dÖnüŞüMdE haK vE 
MuaFiYEtlEr

ülkemizde, geçmişten günümüze taşkın, heyelan ve deprem başta olmak üzere 
çeşitli afetler meydana gelmiş ve gelmeye devam etmektedirler. Bu afetlerin oluş 

sebebi başta ülkemizin sahip olduğu jeolojik yapısı ve yağış rejimleri olmakla 
birlikte insan faktörüdür. nüfus artışına bağlı olarak hızlı kentleşme ve çarpık 

yapılaşma ve son yıllarda etkisini daha fazla gördüğümüz iklim değişikliği afetlerin 
artmasına neden olmaktadır.

kemal DEVECİ
TBB/Jeoloji Mühendisi
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Bilindiği üzere 1999 yılında yaşa-
nan Gölcük ve Düzce depremlerin-
den sonra ülkemizde afet yönetimi 
konusunda farkındalık artmış ve 
afet sonrası yara sarma anlayışın-
dan afet öncesi zarar azaltma anla-
yışına geçilmeye başlanılmıştır. Bu 
sebeple ilk olarak afetlerde binaların 
aldığı zararların azaltılmasına yöne-
lik olarak yapılacak yeni binaların 
yapım aşamasında denetlenmesi 
için 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hak-
kında Kanun çıkarılmıştır. Fakat ül-
kemizde 19 milyon adet yapı stoğu 
olduğu tahmin edilmekte bunlar-
dan sadece 5 milyon adedinin 1999 
sonrası yapıldığı denetime tabi ola-
rak yapıldığı bilinmekte ve sağlam 
olarak nitelendirilmektedir. Geriye 
kalan 14 milyon adet yapının ise 
olası afet durumda hasar alabile-
ceği tahmin edilmekte ve bunların 
yenilenmesi gerekmektedir. 

Bu sebeple 2012 yılında halkın ta-
biri ile “Kentsel Dönüşüm Yasası“ 
mevzuattaki adıyla “6306 sayılı 
Afet Riski Altındaki Alanların Dö-
nüştürülmesi Hakkında Kanun” yü-
rürlüğe girmiş ve mevcut yapı sto-
ğunun hızlı bir şekilde yenilenmesi 
hedeflenmiş ve bu kapsamda uy-
gulayıcılara birtakım hak ve mua-
fiyetler tanınmıştır. Çıkarılan kanun 
ve yönetmelik içerisinde “İdare” 
ifadesi belediye ve mücavir alan sı-
nırları içinde belediyeleri, bu sınırlar 
dışında il özel idarelerini, büyükşe-
hirlerde büyükşehir belediyelerini 
ve Bakanlık tarafından yetkilendi-
rilmesi hâlinde büyükşehir beledi-
yesi sınırları içindeki ilçe belediye-
lerini tanımlamaktadır. Hali hazırda 
Bakanlık onayı ile İstanbul, Ankara 
ve İzmir illerinden, bulunan ilçe be-
lediyelerine 6306 sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun kapsamındaki iş 
ve işlemleri yürütmek üzere yetki 
devri yapılmıştır. 

Hak ve Muafiyetler

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkın-
da Kanun kapsamında yapılacak 
uygulamalara yönelik yararlanı-
lacak hak ve muafiyetlere ilişkin 
uygulamalar ilgili yönetmelikler ve 
tebliğler ile açıklanmıştır. Bu kanun 
ve yönetmeliklerle uygulama yapan 
kişilere kira veya kredi faiz desteği 
ve yeni yapının inşaası ve devri sü-
recinde birtakım harç ve ücret mua-
fiyeti hakkı tanınmıştır.

Kira Yardımı

Kanun kapsamında uygulama yapı-
lacak yerde anlaşma ile tahliye edi-
len yapıların maliklerine veya ma-
lik olmasalar bile kiracı veya sınırlı 
ayni hak sahibi olarak bu yapılarda 
ikamet edenlere veya bu yapılarda 
işyeri bulunanlara geçici konut veya 
işyeri tahsisi ya da kira yardımı ya-

pılabileceği kanunun 5. maddesi 
ile Uygulama Yönetmeliği’nin 16. 
maddesi uyarınca açıkça belirtil-
mektedir. Ayrıca 6306 sayılı Kanun 
kapsamında 21/3/2016 tarihli ve 
2016/8663 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile riskli yapıyı malik, kiracı 
veya sınırlı ayni hak sahibi olmak-
sızın kullananlara dahi kira yardımı 
yapılabilmektedir. 

Uygulama yönetmeliğinin 16’ıncı 
maddesinde anlaşma ile tahliye 
edilen yerlerde yapılacak kira yar-
dımının süreleri hakkında bilgiler 
verilmektedir. Malikler için kira 
yardımı süresi riskli alanlar dışın-
daki riskli yapılarda 18 aydır. Riskli 
alanlarda ve rezerv yapı alanların-
da kira yardımı süresi 48 ayı geç-
memek şartı ile uygulamayı yapan 
kurum tarafından belirlenmektedir. 
Bu yapılarda sınırlı ayni hak sahibi 
olarak ikamet edenlere veya işyeri 

İl Adı

Hak Sahipliği
Malik  

(Aylık)

kiracı

(Defaten)

Sınırlı Ayni Hak Sahibi

(Defaten)
Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, 
Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, 
Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, 
Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, 
Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis

715,00 TL 1.430,00 TL 3.575,00 TL

Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, 
Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, 
Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, 
Osmaniye, Düzce

810,00 TL 1.620,00 TL 4.050,00 TL

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, 
Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, 
Zonguldak, Batman, Çanakkale

905,00 TL 1.810,00 TL 4.525,00 TL

Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, 
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, 
Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, 
Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, 
Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, 
Şanlıurfa, Van

995,00 TL 1.990,00 TL 4.975,00 TL

Adana, Antalya, Bursa, Konya 1.085,00 TL 2.170,00 TL 5.425,00 TL
Ankara, İstanbul, İzmir 1.150,00 TL 2.300,00 TL 5.750,00 TL

bulunan yahut yapı ya da altyapısı hasarlı olan” riskli alanlarda kira yardımı süresi 

Tablo 1: İl bazlı kira yardım tutarları
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işletenlere belirlenen aylık kira be-
delinin beş katı kadar kira yardımı 
yapılabilmektedir. Yine bu yapılar-
da kiracı olarak ikamet edenlere, 
iş yeri işletenlere ve kanun kapsa-
mında taşınmazını anlaşma yolu ile 
kamulaştıranlara iki aylık kira tutarı 
defaten ödenmektedir. Anlaşma ile 
tahliye edilen yapıların maliklerine 
mümkün olması hâlinde, kira yardı-
mı yerine tahliye tarihinden itibaren 
konut ve işyerlerinin teslim tarihine 
kadar geçici konut veya işyeri tahsi-
si yapılabilmektedir.

Gecekondu sahiplerine riskli alan 
içerisinde ise kira yardımı süresi 36 
ayı geçmemek üzere uygulamayı 
yapan kurum tarafından belirlenir. 
Eğer gecekondu kanunun Ek 1’inci 
maddesi a bendi uyarınca kamu 
düzeni veya güvenliğinin olağan 
hayatı durduracak veya kesintiye 
uğratacak şekilde bozulduğu yerler-
de; planlama ya da altyapı hizmet-
leri yetersiz olan veya imar mevzua-
tına aykırı yapılaşma bulunan yahut 
yapı ya da altyapısı hasarlı olan 
alanlar içerisinde ise kira yardımı 
süresi 48 ayı geçmemek üzere uy-
gulamayı yapan kurum tarafından 
belirlenir. Gecekondu riskli alan dı-
şında yer alıyorsa iki aylık kira be-
deli kadar yardım alabilir. 

Kira yardımı başvuruları, Bakanlık-
ça belirlenecek bilgi ve belgelere is-
tinaden riskli alan veya rezerv yapı 
alanlarında ilgili kuruma, riskli alan 
dışındaki riskli yapılarda ise Müdür-
lüğe veya Bakanlıkça yetki devri 
yapılması durumunda İdareye, ya-
pıyı tahliye tarihinden itibaren en 
geç bir yıl içinde veya riskli yapının 
yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay 
içinde yapılır. Bu yerlerde kira yar-
dımı süresi kira ödemesinin başladı-
ğı tarihten itibaren başlatılmaktadır. 
Ancak Kanunun Ek 1 inci maddesi-
nin birinci fıkrasının (a) bendi uya-
rınca belirlenen “kamu düzeni veya 
güvenliğinin olağan hayatı durdura-

cak veya kesintiye uğratacak şekil-
de bozulduğu yerlerde; planlama ya 
da altyapı hizmetleri yetersiz olan 
veya imar mevzuatına aykırı yapı-
laşma bulunan yahut yapı ya da alt-
yapısı hasarlı olan” riskli alanlarda 
kira yardımı süresi yapının tahliye 
edildiği tarihten itibaren başlatılır.

Kira yardımları, riskli alan veya re-
zerv yapı alanlarında başvurunun 
uygulamayı yapan kurumca uygun 
görülmesi ve onaylanmak üzere 
Bakanlığa gönderilir. Başvurunun 
onaylanması halinde ilgililerine 
ödenmek üzere kira yardımı tutarı 
uygulamayı yapan kurum hesabına 
yatırılır. Riskli alan dışındaki riskli 
yapılarda ise başvurunun Müdür-
lükçe veya Bakanlıkça yetki dev-
ri yapılması durumunda İdarece 
uygun görülmesi ve onaylanması 
üzerine kira yardımı doğrudan riskli 
yapı maliklerinin hesap numaraları-
na veya ilgililerine ödenmek üzere 
İdarenin hesabına yatırılır. Dönü-
şüm projeleri özel hesabının finans-
man durumu gözetilerek Bakan-
lıkça uygun görülmesi halinde kira 
yardımının 1 yıla kadar olan kısmı 
peşin olarak ödenebilir

Kredi Faiz Desteği

6306 Sayılı Kanunun 7’inci Mad-
desinin 6’ıncı Fıkrasında uyarınca 
dönüşüm uygulaması yapılacak 
yapılarla ilgili olarak hak sahipleri-
nin konutunu ve/veya işyerini kendi 

imkanları ile yapmak, güçlendirmek 
ya da edinmek isteyenlere kullana-
cakları banka kredisi için faiz des-
teği verilmektedir. Hak sahiplerine 
verilecek desteğe ve yapılacak iş-
lemlere ilişkin usul ve esaslar Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi ile belir-
lenmektedir. 

Hak sahiplerinin faiz desteğinden 
yararlanabilmesi için riskli yapıyı 
tahliye tarihinden itibaren bir yıl 
içerisinde bakanlıkla protokol imza-
lamış bankalara başvuru yapması 
gerekmektedir. Bu Karar kapsa-
mında Bakanlıkça onaylanan faiz 
destekli kredilerin kullandırılma sü-
resi, Bakanlık tarafından verilen faiz 
desteği uygunluk yazısı tarihinden 
itibaren bir yıldır. Kredi başvurusu-
nun kabul edilip edilmemesi tama-
men bankanın değerlendirmesinde 
olup bakanlık inisiyatifinde değildir.

Uygulama sonrası yapılacak yapı, 
Binalarda Enerji Performansı Yö-
netmeliği kapsamında B sınıfı Enerji 
Kimlik Belgesine sahip ise verilecek 
faiz desteğine ilave olarak 50 baz 
puan; A sınıfı Enerji Kimlik Belge-
sine sahip binalar için ise 100 baz 
puan daha faiz desteği sağlanmak-
tadır.

Kredi faiz desteği oranları kredinin 
kullanıldığı tarihten kredi vadesi 
sonuna kadar geçerlidir. Hak sahi-
bi Kanun kapsamına giren ve sa-
hip olduğu yapı sayısı kadar kredi 

Faiz Desteği Oranları

kredi Türü
Faiz Desteği 

Oranı

(Yıllık)

Azami Anapara 
Ödemesiz Dönem 

(Yıl)

Azami 
Vade 

(Yıl)

Hak Sahipliği Bazında 
Destek Sağlanacak kredi 

Anapara Tutarı İçin Üst Limit

Güçlendirme Kredisi 400 Baz Puan 2 10 80.000 TL

Konut Yapım Kredisi 400 Baz Puan 2 10 200.000 TL

Konut Edinme Kredisi 400 Baz Puan 1 10 200.000 TL

İşyeri Yapım Kredisi 300 Baz Puan 2 7 200.000 TL

İşyeri Edinme Kredisi 300 Baz Puan 1 7 200.000 TL

Tablo 2: Kredi anapara tutarı ve faiz desteği oranı
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kullanabilmekte fakat kullanılabi-
lecek toplam kredi tutarı en fazla 
1.000.000TL’dir. Bir hak sahibi hem 
faiz desteğinden hem de kira yardı-
mından aynı anda yararlanamaz. 
Kira yardımından faydalananlar 
faiz desteğinden, faiz desteğinden 
faydalananlar ise kira yardımından 
faydalanamaz. Bankalardan kulla-
nılan krediler sebebiyle lehe alına-
cak paralar banka ve sigorta mua-
meleleri vergisinden muaftır.

Muafiyetler

Riskli alanlarda, rezerv yapı alanla-
rında ve riskli yapıların bulunduğu 
parsellerde, gerçek kişilerce ve özel 
hukuk tüzel kişilerince uygulama-
da bulunulması halinde, fonksiyon 
değişikliğine bakılmaksızın mevcut 
inşaat alanının bir buçuk katına ka-
dar olan yeni inşaat alanı için be-
lediyelerce harç ve ücret alınmaz. 
Hak sahipleri kanun kapsamında 
yapacakları sözleşme, devir ve tes-
ciller ile uygulamalarda, noter har-
cı, tapu ve kadastro harcı, damga 
vergisi, veraset ve intikal vergisi, 
belediyelerce alınan harçlar, döner 
sermaye ücreti ve diğer ücretlerden 
muaf tutulmuştur. Uygulama ala-
nında 26/5/1981 tarihli ve 2464 sa-
yılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 
79’uncu, mükerrer 79’uncu, 80’inci 
Ek 1’inci maddesi uyarınca beledi-
yelerce alınan harçlar ile riskli ola-
rak tespit edilen yapı ile bu yapının 
yerine yapılacak yeni yapıya ilişkin 
olarak belediye meclisi kararı ile 
belirlenen ve alınan her türlü ücret 
çerçevesinde, mevcut inşaat ala-
nının bir buçuk katına kadar olan 
yeni inşaat alanı için harç ve ücret 
almamaktadır. Ancak bir buçuk katı 
aşan yapı alanındaki artışlar için 
hesaplanan harç ve ücretler alın-
maktadır.

Kanun ve yönetmelik maddesi-
ne açıklık getirmesi amacıyla yapı 
alanındaki artışlara bağlı olarak 

belediyelerce alınacak harç ve üc-
retlerin hesaplanmasını örneklerle 
açıklarsak;

Bina kullanım alanı 200 m2 olan 
konut ruhsatlı bir bina 6306 sayılı 
Kanun kapsamında yıkılıp yerine 
350 m2 kullanım alanına sahip yeni 
bir konut ruhsatlı bina yapıldığında 
belediye tarafından eski binanın 
kullanım alanının bir buçuk katı dü-
şülerek aradaki fark tahsil edilecek-
tir. Yani 200 m2 olan eski kullanım 
alanının bir buçuk katı olan 300 
m2’lik alan yeni kullanım alanından 
düşülerek 50 m2 alan için harç ve 
ücret hesaplanarak tahsil edilecek-
tir.

Bina kullanım alanı 200 m2 konut 
ruhsatlı olan konut+ticaret imar 
planlı bir parselde bulunan binanın, 
6306 sayılı Kanun kapsamında yı-
kılarak toplam bina kullanım alanı 
600 m2 (100 m2’si ticaret, 500 m2’si 
konut) olan konut+ticaret ruhsatlı 
bina yapıldığında belediye tarafın-
dan yeni binanın konuta ayrılmış 
kullanım alanından 300 m2’lik alan 
düşülerek 100m2 ticaret, 200m2 
konut alanı için harç ve ücret tahsil 
edilecektir.

Sonuç ve Değerlendirme

Ülkemizin depremselliği ve yapı 
stoku kalitesi göz önüne alındığında 
bir afet anında meydana gelebile-
cek zararların en aza indirilmesi ve 
sağlıklı kentleşmenin sağlanması 
için 6306 Sayılı Kanun kapsamında 
sağlanan hak ve muafiyetler yapı 
stokunun yenilenmesini hızlandır-
mıştır.

En son yapılan faiz desteği düzen-
lemesi ile destek sağlanacak kredi 
anapara desteği miktarı artırılarak 
ömrünü tamamlamış yapıların ye-
nilenmesinin hızlandırılması ve sağ-
lıklı ve sağlam kentleşmenin hızının 
artırılması amaçlanmıştır.

6306 Sayılı Kanun’un 
7’inci Maddesinin 6’ıncı 

Fıkrasında uyarınca 
dönüşüm uygulaması 

yapılacak yapılarla 
ilgili olarak hak 

sahiplerinin konutunu 
ve/veya işyerini kendi 
imkanları ile yapmak, 

güçlendirmek ya da 
edinmek isteyenlere 

kullanacakları banka 
kredisi için faiz 

desteği verilmektedir. 
hak sahiplerine 

verilecek desteğe ve 
yapılacak işlemlere 

ilişkin usul ve esaslar 
Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile 
belirlenmektedir. 
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BirliK KütüPhanEMiz 
vE YaYınlarıMız

türkiye Belediyeler Birliği, 17 temmuz 1945’te belediyelerle ilgili olarak dernek 
adıyla kurulmuş ve bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla 2002 

yılında mahalli idareler birliği konumuna geçmiştir. Birlik olarak belediyelerimizin 
tamamına hukuki problemlerin çözümünde destekler yapılırken, mevzuat 

bilgilendirmeleri, birikim paylaşımları ve yerel yönetimlerle ilgili her alanda 
eğitimler düzenlenmektedir. 

Abdulmelik ÖTegeN 
TBB / Danışman
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Birlik Tüzüğü’nün 7’nci madde-
sinde belirtilen, ‘konferans, semi-
ner, panel, çalıştay gibi etkinlikler 
gerçekleştirmek, eğitim merkezleri 
oluşturmak, bilgi ve tecrübe pay-
laşımı ile iyi uygulama örnekleri-
nin yaygınlaşmasını teşvik etmek’ 
ve  ‘belediyecilikle ilgili her türlü 
yazılı ve görsel yayım yapmak, 
araştırma ve geliştirme faaliyetinde 
bulunmak, belediyecilik alanında 
yapılan bilimsel çalışmalara destek 
olmak’ görevini de titizlikle yerine 
getirmektedir. Bu kapsamda kitap 
yayınları, dergi yayınları, etkinlik 
düzenlemeleri ve/veya paydaşlığı 
yapılmaktadır.

İller ve Belediyeler Dergisi, oldukça 
uzun soluklu aylık bir yayın organı 
olarak başta belediyelerimiz olmak 
üzere tüm kamuya belediyecilik 
alanında bilgi paylaşımında bu-
lunmaktadır. Dergi, yayın hayatına 
başlarken “İlmine riayet edilen her 
şeyde isabet ve doğruluk vardır. 
İlimsiz; her şey bozuk ve yanlış ya-
pılır,  kötü niyetlere kapı açılır” de-

nildikten sonra başlıca amaçlar şöy-
le sıralanıyor: “Bugün dünyada bir 
ilim olduğu kabul edilen (mahalli 
idare) faaliyetlerinin prensip ve me-
totlarını yaymak ve bu suretle Türk 
vatanında yaşadığımız asra layık bir 
medeniyet hayatı kurulmasına elin-
den gelen yardımı yapabilmektir.”1

Böyle bir misyonla başlayan dergi 
yayın hayatının 76. yılında bugün 
879. sayıya ulaşmış bulunmakta-
dır. İçerik olarak çok zengin olan bu 
dergi arşivine hem kütüphaneden 
hem de web sitesinden ulaşma im-
kânı vardır.

TBB, kitap yayınına ve kütüphane-
ye de ayrı bir önem veriyor. Kütüp-
haneler Haftasının 57. yılı kapsa-
mında Birlik Kütüphanesi hem fiziki 
ortam, hem de yayınlara ulaşmada 
kolaylık içeren yeniliklerle yeniden 
düzenlenmiş ve belediyelerimizin, 
araştırmacıların hizmetine sunul-
muştur.

Birlik Başkanımız Fatma Şahin, 
kütüphane ve kitapları yaygınlaştı-
rırken ‘Gençlere yönelik koruyucu, 
önleyici, kültürel ve sosyal projeler-
le geniş alanlar açıyoruz.’ ve ‘Baş-
ta çocuklar ve gençler olmak üzere 
tüm toplumun daha çok okuyarak 
geliştiği bir gelecek için yoğun çalış-
maya devam edeceğiz.’2 diye bir yol 
haritası çizmekte ve kütüphanemizi 
geliştirmeye devam etmektedir.

Kütüphane konusuna Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 
bakış açısı da  “Kütüphaneleri sade-
ce işimiz düşünce gidilecek kurum 
kimliğinden çıkarmak gayretinde-
yiz. Bunu da onları her an her yer-
de karşımıza çıkacak bir anlayışla 
yaygınlaştırarak başaracağız.”3 şek-
lindedir.

Yine Kültür ve Turizm Bakanı Er-
soy, Kütüphaneler Haftası dolayı-
sıyla “İster fenni ister sanat ve ede-
biyat gibi estetik ve düşünsel olsun, 

ihtiyaçlarımızın bir gereği olarak 
ulaştığımız bu sonuçların korunma-
sı, gelecek kuşaklara eksiksiz akta-
rılması elzemdir. İşte kurduğumuz 
medeniyetin geriye gitmesini önle-
mek, sürekli gelişmesi ve ilerleme-
sini sağlamak için yerine getirilmesi 
gereken bu sorumluluğun kurumsal 
ismi kütüphanedir. İnsanlığın hafı-
zası olan kütüphaneler bilgiye eri-
şimi, onun kullanılmasını ve payla-
şılmasını sağlayarak geçmişimizden 
geleceğimize uzanan güvenli bir yol 
inşa eder. 

Okuma, öğrenme, araştırma gibi ki-
şisel gelişimi destekleyen, özgüveni 
güçlendiren ve donanımlı bireyler 
olmamızı sağlayan alışkanlıkların 
kazanılmasını sağlar. Üstelik bugün 
geldiğimiz noktada kütüphaneler 
bu faydaları sadece kitaplar ile de-
ğil, seminer, sergi, eğitim ve özgün 

iller ve Belediyeler 
dergisi hayatının 
76. yılında bugün 
879. sayıya ulaşmış 
bulunmaktadır. içerik 
olarak çok zengin olan 
bu dergi arşivine hem 
kütüphaneden hem de 
web sitesinden ulaşma 
imkânı vardır.

Birlik Başkanımız 
Fatma Şahin, 

kütüphane ve kitapları 
yaygınlaştırırken 
‘Gençlere yönelik 

koruyucu, önleyici, 
kültürel ve sosyal 

projelerle geniş alanlar 
açıyoruz.’ ve ‘Başta 
çocuklar ve gençler 

olmak üzere tüm 
toplumun daha çok 

okuyarak geliştiği bir 
gelecek için yoğun 

çalışmaya devam 
edeceğiz.’ diye bir 

yol haritası çizmekte 
ve kütüphanemizi 

geliştirmeye devam 
etmektedir.

1Dergimizin Amaçları, İller ve Belediyeler Dergisi, S:1, 1 Ekim 1945, s.1.
2https://fatmasahin.net/artik-okuyan-bir-gaziantep-var/  (ET:17.05.2021).
33https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/bakan-ersoy-turkiyenin-ilk-cevrim-ici-uluslararasi-edebiyat-ve-yayincilik-tanitim-portali-yakinda-acila-
cak/2192807(ET:17.05.2021).
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‘tarihe bırakacak bir eserimiz olsun’ 
diyen her yöneticinin bu alanda 
eserlerini artırdığını görürüz. Dola-
yısıyla belediye başkanlarımız başta 
olmak üzere bu konuda gayret gös-
teren kültürel belediyecilik ekiple-
rine önemli görevler düşmektedir. 
Seçici davranarak topluma temel 
eserler sunabilirler. Nitekim sayısız 
örneklere rastlayabilmekteyiz. Bun-
ların sayısını ve kalitesini artırmak 
elimizdedir.

TBB,  mütevazı bir araştırma kü-
tüphanesi ve yayınları olmanın yanı 
sıra yerel yönetimlerin, belediyele-
rin yayınları için de bir arşiv özelliği 
taşımaktadır. Çünkü kütüphanede, 
TBB’nin kendi yayınladığı eserle-
rin yanı sıra belediyelerin yayınları 
ve belediyecilikle ilgili yayınlar yer 
almaktadır. TBB, yayınları ile be-
lediyecilikle ilgili uygulamalara da 
rehberlik etmektedir. Yayınlarının 

etkinliklerle de sağlayan, pekiştiren 
yaşam alanları olmuşlardır. Bir yan-
dan bu konsepti yaygınlaştırırken 
aynı zamandan gar, havalimanı, 
alışveriş merkezi, bebek ve çocuk 
kütüphaneleri gibi yaşamın her 
anında ve herkese hitap eden ku-
rumsal bir anlayışı da hayata geçir-
mekteyiz.”4 diyerek kültürel hedefle-
rimizin çerçevesini çizmektedir.

Birlik web sitesinde ise, kütüphane-
nin tanıtımı yapılırken, ‘TBB Kütüp-
hanesi, başta belediyecilik, belediye 

mevzuatı, mali konular, ihale, imar, 
belediye yönetimi, hukuk vb. konu-
larda kitap, süreli yayın, araştırma 
raporları, makale ve buna benzer 
basılı ve elektronik ortamda yayın 
ve bilgileri içermektedir. Dermesini 
sürekli güncel tutmayı politika ola-
rak benimsemiş TBB Kütüphane-
si’nde, basılı kitap ve süreli yayınlar 
yer almaktadır.’ denilmektedir. 

Belediyelerimiz de kitap, süreli ya-
yınlar ve kütüphaneler konusunda 
örnek projelere imza atmaktadırlar. 
İçerik olarak da zengin olan eserleri 
kamuoyuyla buluşturuyorlar. Bun-
lar arasında şehir ansiklopedileri, 
şehir yıllıkları, şehirlerin mahkeme 
sicilleri, klasik eserler, çeviriler, sa-
nat eserleri, aile ve çocuklara yöne-
lik eserler öne çıkmaktadır. 

Görülmektedir ki, Bakanlığımız, 
Birliğimiz ve belediyelerimiz kütüp-
hane ve kitap konusuna özel önem 
vermektedirler. Zaten yaşadığımız 
coğrafyanın üzerine bina ettiğimiz 
medeniyetimiz,  gerek Selçuklu’da 
ve Osmanlı’da, gerekse Türkiye 
Cumhuriyeti’nde kitaba, kütüp-
haneye değer vermeyi öncelikleri 
arasına almıştır. Millet Kütüphane-
si’nden millet kıraathanelerine, bil-
gi merkezlerinden, bilgi evlerinden 
okul kütüphanelerine ve de hayatın 
her alanında kamuya açık kitaplık-
lara varıncaya kadar birçok örnek 
projeyi yaşatmaktayız.

Kitap, en güçlü iletişim aracıdır. Bil-
gi, kültür, tecrübe mirası nesilden 
nesile, ülkeden ülkeye, medeniyet-
ten medeniyete kitap ile aktarılır. 
Yarınlara devredilen en büyük ha-
zine ve hafıza ise kitaplardır. Kütüp-
haneler de ülkeler açısından bilim 
dünyasına sunacak hazineleri olan 
organizasyonlardır.

Dünyadaki konumumuzu güçlen-
dirmek istiyorsak, ülkemiz insanı 
da, yönetim mekanizmaları da ki-
tap ve kütüphaneleri daha dinamik 
tutmak durumundadır. Böylelikle 
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KAPsAYICI KENTLER
GENÇLİK VE 

sPOR ÇALIŞTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLdİ

Fatma Şahİn Yenİden 
tBB BaŞkanı

Başkan şahin Paris’te OeCD tOPlantısınDa kOnuştu
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“ Birlikte Belediyecilik ”
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 ‘tBB Kütüphanesi, 
başta belediyecilik, 

belediye mevzuatı, mali 
konular, ihale, imar, 

belediye yönetimi, 
hukuk vb. konularda 

kitap, süreli yayın, 
araştırma raporları, 

makale ve buna benzer 
basılı ve elektronik 

ortamda yayın ve 
bilgileri içermektedir. 

dermesini sürekli 
güncel tutmayı politika 
olarak benimsemiş tBB 
Kütüphanesi’nde, basılı 
kitap ve süreli yayınlar 

yer almaktadır.’

4https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/03/29/bakan-ersoydan-kutuphane-haftasi-mesaji (ET 17.05.2021).
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ülke çapında yerel yönetimlere hi-
tap eden önemli çalışmaya destek 
olmuş olurlar. Böylelikle günümüz-
deki ve gelecekteki ilgililere beledi-
yecilik alanında geniş bir arşiv ve 
kütüphane hizmeti sunulmuş ola-
caktır.

Gerek yayınlarımızdan gerekse tüm 
belediyelerden gelen basılı kaynak-
lardan yararlanmak isteyen beledi-
ye çalışanları ve araştırmacılar için 
yerel yönetimler ihtisas kütüphanesi 
ayarındaki kütüphanemizden ya-
rarlanma çağrısında bulunuyoruz. 

büyük bir bölümüne Birliğin http://
kutuphane.tbb.gov.tr/ web adresin-
den erişilebilmektedir.

Özellikle, Birlik oluşumuyla başla-
yan süreçte, yaklaşık yirmi yılda 
200’e yakın eser yerel yönetimler-
deki görevlilerin ve araştırmacıla-
rın yararına sunulmuştur. Broşür, 
sunum ve el kitapçıkları şeklindeki 
yayınlar bu sayının dışındadır. Son 
yılları irdelediğimizde, 2018 yılında 
9 adet, 2019 yılında 15 adet, 2020 
yılında 21 adet kitap yayımlanmış-
tır. Temel Belediye Mevzuatı,  Bele-
diyeler İçin Pratik Bilgiler, Zabıtanın 
Cep Kitabı gibi bazı eserler temel 
kitap oldukları için defalarca yayım-
lanmıştır. Bu eserlere Türkiye Be-
lediyeler Birliğinin web sitesinden 
ulaşılabilmektedir: https://www.tbb.
gov.tr/basin-ve-yayin/yayinlar/kitap

TBB yayınları, belediyeleri ilgilen-
diren mevzuat açıklamaları, pratik 
bilgiler, imar ve yapı, hibe, ihale, 
mali yapı, su ve kanal idareleri ve 
atık mevzuatı, belediyelerin sorun-
ları ve önerileri, yazışma kuralları, 
eğitim, çalıştay, kongre, konferans, 
seminer dokümanlarını kapsamak-
tadır. Ayrıca Avrupa Birliği’yle ilgili 
konular, dış ilişkiler ve yabancı dil-
de bazı yayınlar bulunmaktadır.

Araştırma kapsamında TBB’nin 
adının Türk Belediyecilik Derneği 
(1945-2000) ve Türk Belediyeler 
Birliği Derneği (2000-2002) olduğu 
dönemlerde yayınladığı eserleri-
nin de 119 adedini tespit edebildik. 
Aynı zamanda, Kütüphaneden bu 
eserlere de ulaşılabilmektedir. 

O dönemdeki yayınların günümüz 
yayınlarıyla aynı çizgiyi izlediğini, 
temel hedefin, ilgili mevzuat çer-
çevesinde belediye başkanlarını, 
meclis üyelerini, belediye üst düzey 
görevlilerini ve tüm personeli bilgi-
lendirmek, sorunlarını tespit etmek 
ve çözüm önerileri sunmak olduğu 
görülmektedir. Kitaplar, belediye 
başkanları albümleri, ilgili kanun 
ve yönetmeliklerin açıklamaları, 
rehber, kılavuz, yapılandırma, imar 
affı, eğitim ve benzeri isimler ile ya-
yınlanmıştır. 

Yayınların tamamına baktığımızda 
bir rehberlik, kılavuzluk hizmetine 
adanmış bir heyecanı görüyoruz. 
1945’ten bu tarafa ara vermeden 
dergi ve kitap yayınlayarak diğer 
çalışma alanlarında olduğu gibi 
bazı yayın alanında da başarılı bir 
çizgi izlenmiştir. Bu çerçevede yerel 
yönetimlere, güncelden kopmadan 
kalıcı çözüm önerileri sunulabilen, 
mali yapı,  imar, atık, su ve kana-
lizasyon, akıllı şehir, sosyal ve kül-
türel içerikli her konuyu ve sorunu 
gündeme taşıyan bir yaklaşım gö-
rülmektedir. İyi uygulama örnekle-
ri, açılan davalar, sunulan raporlar, 
yerel yönetimlerle ilgili mevzuat tas-
lakları TBB yayınlarında bir araya 
toplanmıştır.  Bu da kapsamlı bir 
kitaplık şekline dönüşmüştür.

Belediyelerimiz de tarihi, kültürel, 
sosyal ve ekolojik yayınları ile belde 
halkını ve kamuoyunu aydınlatma 
işlevi görmektedirler. Bu yayınlar-
dan bir kısmı TBB Kütüphanesi’nde 
yerini almaktadır. Belediyelerimiz 
yayınladıkları her eseri TBB Kü-
tüphanesi’ne de gönderebilirlerse 

Belediyeler
T Ü R K İ Y E  B E L E D İ Y E L E R  B İ R L İ Ğ İ  D E R G İ S İ

İL
L
E
R
&

İL
L
E
R
&

BELEDİYELERDE GIDA 
BANKACILIĞI ÇALIŞTAYI

BÖLGESEL 
KALKINMA 

TOPLANTILARI 
DEVAM EDİYOR

M A R T - N İ S A N  2 0 2 1  •  S A Y I : 8 7 5 - 8 7 6

TARİHSEL SÜREÇTE 
KADININ YERİ 
KONUŞULDU

BELEDİYELERİN ENERJİ 
FAALİYETLERİNİN 

GELİŞİMİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ

EnErji VE TABii KAYnAKLAr BAKAnı FATih DönmEz’in KALEminDEn 

İLLE
R

 VE
 B

E
LE

D
İYE

LE
R

 D
E

R
G

İS
İ

TÜ
R

K
İYE

 B
E

LE
D

İYE
LE

R
 B

İR
LİĞ

İ
M

A
R

T
-

N
İS

A
N

  2
0

2
1

 •
 S

A
Y

I:8
7

5
-

8
7

6

Şehitler Abidesi / Çanakkale

TBB
“ Birlikte Belediyecilik ”

tBB yayınları, 
belediyeleri ilgilendiren 

mevzuat açıklamaları, 
pratik bilgiler, imar 
ve yapı, hibe, ihale, 

mali yapı, su ve kanal 
idareleri ve atık 

mevzuatı, belediyelerin 
sorunları ve önerileri, 

yazışma kuralları, 
eğitim, çalıştay, kongre, 

konferans, seminer 
dokümanlarını 
kapsamaktadır.
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ŞEhirlErdE inOvaSYOn KaPaSitESini 
artırMa üzErinE Bir OECd raPOru

Kamu sektörü inovasyonu hakkında araştırmalar artmasına rağmen literatürün 
büyük kısmı özel sektör inovasyonuna odaklanmaktadır. Buna inovasyon tanımının 

sınırlandırılması da neden olabilir. Çok dar bir şekilde teknolojik ve dijital 
çözümlerle ilişkilendirilse de inovasyon; kültür, liderlik, yönetişim ve insanlarla da 

ilgilidir. 

Ayşegül kOCABAY
TBB/Uzman
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Literatürdeki inovasyon tipolojileri 
incelendiğinde en yaygın kullanı-
lanı Oslo İnovasyon El Kitabı’nın 
önerdiği bölümlendirme olmakta-
dır. Buna göre inovasyon; ürün ye-
niliği, süreç yeniliği, pazarlama ye-
niliği ve kurumsal yenilik alanında 
olmaktadır.

OECD, belediyelerin nasıl inovas-
yon yapabileceğine dair bir bakış 
sunmak ve buna mevcut durumu 
ortaya koyarak ulaşmak için bir 
rapor sunmuştur. Rapor için Kap-
sayıcı Büyüme Girşimi için OECD 
Şampiyon Belediye Başkanlarının 
şehirleri hedeflenmiş ; 21 OECD 
üyesi ülkeden ve 3 OECD üyesi 
olmayan ülkeden toplam 89 şehir, 
139 belediye personeli ile OECD/
Bloomberg Şehirlerde İnovasyon 
Kapasitesi Araştırması Anketi yapıl-
mıştır. Şehirler arasında yaygın bir 
inovasyon tanımı olmadığı bu çalış-
ma sonucu ortaya çıkmıştır. Anket 
sonuçlarına göre en yaygın tanım-
lar deney, insan merkezli tasarım, 
veri analitiği ve büyük resim dü-
şüncesi kavramlarını içermektedir. 
Rapora göre başarılı kamu sektörü 
inovasyonu, deneyi ve esnekliği 

destekleyen aynı zamanda vatan-
daşın sosyal ihtiyaçlarını dikkate 
alan bir ekosistemin geliştirilmesini 
gerektirir. Avustralya kamu sektörü 
deneyimine göre ise inovasyonun 
sürdürülmesi ve benimsenmesi 
için kuruluş içinde teşvik edilme-
si, tanınması ve ödüllendirilmesi 
gerekmektedir. Kapsayıcı bir bakış 
sunmak için rapor, inovasyon kapa-
sitesini birbirine bağlı üç yapı taşına 
dayalı olarak analiz edebileceğini 
önermektedir:

• Organizasyonel düzenlemeler

• Veri yönetimi yeteneği

• Kurumsal işbirliği

Anket sonucu şehirler 4 başlıkta 
gruplandırılmıştır. Bunlardan ilkin-
de inovasyona yönelik stratejileri-
nin olup olmadığına ve inovasyon 
yaklaşımlarına göre(bütünsel, poli-
tikaya özel, her ikisi de) gruplandı-
rılmışlardır. Bütünsel bir yaklaşım, 
şehir için yönetimdeki her sektörün 
inovasyon çabasına dahil edilmesi 
anlamına gelmektedir.  Şehirlerin 
sadece %9’u resmi bir inovasyon 
stratejisine sahip olduğunu bildir-
miştir. Tokyo resmi inovasyon stra-

tejisi olan ve inovasyona bütünsel 
bir yaklaşım sergileyen bir şehir ol-
muştur. Kansas City’nin inovasyon 
stratejisi operasyonel verimliliğe, 
vatandaş deneyimine ve katılımına 
odaklanmaktadır. Anketin analizi 
sonucunda ise resmi bir inovasyon 
stratejisine sahip olan şehirlerin di-
ğerlerine göre inovasyonu teşvik fa-
aliyetlerinde daha deneyimli olduk-
ları görülmüştür. İkinci gruplama 
ise şehirlerin inovasyon alanlarına 
göre yapılmıştır. Buna göre şehir-
lerin kentsel gelişim, ekonomik kal-
kınma ve çevre, sosyo-kültürel geli-
şim, yönetim alanlarında inovasyon 
yaptığı ortaya çıkmıştır. New York 
sosyo-kültürel gelişim alanında 
inovasyon yapan şehir olarak ra-
porlanmıştır. Diğer bir gruplamada 
şehirlerin inovasyon çalışmalarında 
verinin önemi incelenmiş; şehirler 
veriye verdikleri öneme göre önem-
li, biraz önemli, az önemli ve önem-
siz olarak sınıflandırılmıştır.  Tok-
yo’da verilerin inovasyonda önemli 
olduğu görülmüştür. Son gruplama 
ise şehirlerin inovasyon için özel bir 
bütçesi ve personeli olup olmadığı-
na göre yapılmıştır. New York ino-
vasyon için özel ekip ve özel finans-

“OECD/Bloomberg şehirlerde İnovasyon kapasitesi Araştırması Anketi” Yapılan 
şehirler
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mana sahipken, Tokyo sadece özel 
ekibe sahiptir. 

Çalışma şehirlerde inovasyon ka-
pasitesini sınırlayan örgütsel ve 
kültürel engeller olduğunu da orta-
ya koymuştur. Çalışanların yaratıcı 
düşünmelerinin ve risk almalarının 
teşvik edilmemesi, politik nedenler, 
değişime olan direnç ve teknolo-
jik çözümlerin eksikliği bu engeller 
arasındadır. En temel engel veri yö-
netimi kapasitesidir. Şehirler farklı 
kentsel sistemlerine ilişkin verileri 
bütünsel platformlara entegre ettik-
çe vatandaşların günlük yaşamla-
rına ulaşmak ve iyileştirmek daha 
kolay hale gelmektedir.

OECD’nin önerdiği 3 yapı taşına 
göre şehirlerde inovasyon kapasi-
tesini artırmak için dinamik bir iş-
yeri yaratmak adına alışkanlıkların 
değiştirilmesi, personelin inovasyon 
konusunda eğitilmesi gerektiği fark 
edilmiştir.  Süreçlerin tüm adım-
larına insan bakış açısını entegre 
ederek insan merkezli tasarımlar 
yapmak, finansman olanaklarını 
yeniden düşünmek ve ileriye dö-
nük senaryolar planlamak (Bkz. 
https://www.weforum.org/reports/
future-scenarios-and-implicati-
ons-for-the-industry) bu çabalara 
katkı sunacaktır.  Resmi bir ino-
vasyon stratejisi olan şehirlerin risk 
alma ve değişime ayak uydurma 
konusunda daha açık olduğu di-
ğerlerinin ise daha çok veri odaklı 
davrandığı görülmektedir. Buna 
rağmen tüm şehirler ileriye dönük 
deneyler yapma konusunda başarı-
sız kalmaktadır. 

İnovasyon kapasitesi için bir diğer 
önemli unsur ise çalışanlardır. Ça-
lışan motivasyonu ve katılımı ino-
vasyonda kilit öneme sahiptir. İnsan 
kaynakları yönetiminde daha esnek 
olmak, rotasyon ve fikir akışlarına 
izin vermek gerekmektedir. Anket 
yapılan şehirlerin %89’u inovas-
yonu teşvik etmek için özel ekipler 

bulundurmaktadır. Bu ekipler; ye-
nilikçi çözümleri koordine etmek, 
sorunlara farklı yaklaşımlarla de-
nemeler yapmak, gereken kaynak-
ları sağlamak gibi görevleri yerine 
getirmektedir. Cape Town’da bu 
amaç için Kurumsal Hizmetler bün-
yesinde Organizasyon ve İnovas-
yon Departmanı kurulmuştur. Özel 
ekibi olan şehirlerin dijital teknoloji-
ye dayalı çözümler geliştirmede di-
ğer şehirlere göre %60 daha yetkin 
oldukları da anket sonucu ortaya 
çıkmıştır. İnovasyon ekiplerinin ço-
ğunlukla proje yönetimi becerisine 
sahip kişiler tarafından yönetildiği 
görülmüştür. Ayrıca kadrosunda 
mühendis bulunan şehirler de dijital 
teknolojilerde yüksek düzeyde yet-
kinlik göstermiştir.  İnovasyon ka-
pasitesini geliştirmek için işgücünün 
doğru beceri ve yeterliliklere sahip 
olması, hizmet verilen nüfusu temsil 
etmesi gerekmektedir. Ayrıca kamu 
görevlilerini yenilik yapmaya teşvik 
eden bir kültür oluşturmak da ol-
dukça önemlidir. Bunun için yatay 
ve dikey iletişim ve işbirliği artırıl-
malı, güven ortamı oluşturulmalı-
dır. İşyerinde çeşitliliği ve kapsayıcı-
lığı artırmak da kültürü geliştirmede 
faydalıdır. 

İnovasyon kapasitesi için incelenen 
bir diğer başlık finans yönetimidir. 
Şehirlerin %80’inin inovasyon için 
özel fonları bulunmaktadır. Los An-
geles şehri yeni şeyler denemekte 
rahat olmak için inovasyon projesi 
fonlarının şart olduğunu söylemek-
tedir. Anket sonuçları da fon tahsis 
eden şehirlerin yeni fikirleri uygula-
maya daha yatkın olduklarını gös-
termiştir.

Bir diğer husus ise şehrin verisinin 
yönetimidir. Yüksek düzeyde veriye 
sahip olan şehirler diğerlerine göre 
şehrin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi 
çözümlere daha çok başvurmakta-
dır. Tutarlı verilere sahip şehirlerin 
insan merkezli tasarıma daha yat-
kın olduğu da ortaya çıkmıştır. Bu-

nun nedeni verileri sürekli kullanan 
belediyelerin sorunlara bütünsel ba-
kabilmesidir. Bu kapsamda birçok 
şehirde açık veri portalleri oluştu-
rulmuştur. Verilerin önemine ina-
nan şehirlerin %56’sı ayrıca diğer 
şehirlerle de ortaklık kurmuştur. Bil-
bao(İspanya) veri yönetimi kapasi-
tesini geliştirmek için Horizon2020 
gibi projelerle diğer şehirlerle işbir-
liği yapmaktadır. Stockholm(İsveç) 
ise Digital Demo Stockholm’ü ku-
rarak kamu- özel paydaşlar edin-
miş ve 2040 yılına kadar dünyanın 
en akıllı şehri olma hedefini ortaya 
koymuştur. Anket sonuçları da ino-
vasyon kapasitesini artırmak için 
güçlü işbirliklerinin önemini göster-
mektedir.

Son olarak anket sonuçları hizmet 
sunumunu iyileştirmede en çok 
inovasyonun yardımcı olduğunu 
göstermektedir. OECD anketinin 
sonucuna göre şehirlerde inovasyon 
kapasitesini geliştirmek için şehirler 
stratejilerini değerlendirmek adına 
teknik kapasitelerini geliştirmeli, dü-
zenli olarak inovasyon stratejilerini 
izlemeli ve değerlendirmelidir. Şe-
hirler şu beş alanda başarılı olurlara 
inovasyon kapasitelerini artırabile-
ceklerdir:

• İnovasyon stratejisi

• Liderlik ve personeller

• Veri kapasitesi ve kullanımı

• Kaynaklar ve finansman

• Ölçme ve değerlendirme

inovasyon kapasitesi için 
bir diğer önemli unsur 

ise çalışanlardır. Çalışan 
motivasyonu ve katılımı 
inovasyonda kilit öneme 

sahiptir
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Turnuvanın açılış töreninde konu-
şan Çubuk Belediye Başkanı Baki 
Demirbaş, ülkenin son günlerde 
zor bir süreçten geçtiğini, önce yan-
gınların sonra da selin vurduğunu 
söyledi. Demirbaş, hayatını kaybe-

den vatandaşlara Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı ve yaralılara 
acil şifalar diledi. İlçelerinde satran-
ca çok önem verdiklerini ve bunun 
için her yıl uluslararası turnuva dü-
zenlediklerine değinen Demirbaş, 

satrancın toplumda yaygınlaştı-
rılması için çalışmalar yaptıkları-
nı söyledi. Turnuvaya Türkiye’nin 
çeşitli il ve ilçelerinden sporcuların 
katıldığını belirten Demirbaş, “Bu 
yıl pandemi nedeniyle uluslararası 
bir turnuva düzenleyemedik. Ama 
pandeminin ardından yeniden ulus-
lararası turnuvalar düzenlemeye 
devam edeceğiz. İlçemizi tanıtma ve 
gençlerimizi doğru yöne sevk etmek 
amacıyla çok önemsediğimiz bir 
turnuva olarak görüyoruz. Bu ala-
nı bize açan sayın rektörümüze ve 
ekibine de çok teşekkür ediyoruz.” 
dedi.

“6. uluSal aÇıK SatranÇ turnuvaSı” 
BaŞladı

Çubuk Belediyesi ve türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 
“Çubuk Belediyesi 6. ulusal açık Satranç turnuvası” başladı. ilçe merkezindeki 

ankara Yıldırım Beyazıt üniversitesi Çubuk Yerleşkesi’ndeki salonlarda 
düzenlenen turnuvaya, türkiye genelinden 800 satranç sporcusu katılıyor.

Çubuk Belediye Başkanı
Baki DEMİRBAŞ

turnuvaya türkiye’nin 
çeşitli il ve ilçelerinden 
sporcuların katıldığını 

belirten demirbaş, “Bu 
yıl pandemi nedeniyle 

uluslararası bir turnuva 
düzenleyemedik. ama 
pandeminin ardından 

yeniden uluslararası 
turnuvalar düzenlemeye 

devam edeceğiz.”dedi.
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PrOJE dÖnGüSü: BaŞlanGıÇ aŞaMaSı

Başta ıPa Programları (Katılım Öncesi Mali Yardımlar) ve aB Birlik Programları 
olmak üzere aB tarafından sağlanan proje bazlı hibe ve fonlar, belediyelerimizin 

hizmet sunumuna yönelik yeni kaynaklar üretmesine önemli katkılar 
sağlamaktadır. Bu nedenle aB Komisyonu tarafından geliştirilmiş olan ve aB hibe 
ve fonlarının projelendirilmesinde faydalanılan PM² metodolojisini kavramak, bu 

programlarda başarı oranını artıracaktır. 

Ali Esener ESENBOĞA 
TBB/ Proje ve Finans Uzmanı 
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Bu bağlamda, PM² metodolojisi-
ni bir yazı dizisi halinde açıklamak 
faydalı olacaktır. Daha önceki sayı-
mızda, PM² metodolojisiyle başlat-
tığımız yazı dizimiz1 , proje yönetim 
döngüsü aşamaları ile devam ede-
cektir.

Proje yönetim döngüsü2 ; başlangıç 
(initiating), planlama (planning), yü-
rütme (execution), izleme ve kontrol 
(monitoring and control) ve kapanış 
(closing) olmak üzere 5 temel aşa-
madan oluşmaktadır. Bu yazımızda 
ise proje döngüsünün ilk aşaması 
olan başlangıç aşaması detaylandı-
rılacaktır.

Başlangıç aşaması; ihtiyaçların, so-
runların ve/veya fırsatların tanım-
lanması ile başlar. Projeye doğru 
başlamak, projenin başarılı plan-
lanması ve yürütülmesi için kilit 
öneme sahiptir. Başlangıç aşaması 
ayrıca proje hedefleri ve kısıtlarının 
belirlenmesi ve proje mali desteği-
nin bulunmasını da içermektedir. 
Başlangıç aşamasının çıktılarını 3 
ana belge oluşturur: “Proje Başlat-
ma Talebi (The Project Initiation 
Request)”, “Proje Gerekçesi (Proje-
ct Case)” ve “Proje Başlatma Belge-
si (Project Charter)”.

İlk olarak proje yöneticileri, proje 
sahibi kurum ve başlangıç belgele-
rine katkıları olacak diğer kurumsal 
paydaşlar arasında, proje öncesi 
durumu ve atılacak adımları istişare 
etmek üzere bir toplantı gerçekleş-
tirmelidir. Bu toplantının ana girdisi 
daha önce uygulanan benzer proje-
lerden alınan dersler olmalı ve pro-
jenin katılımcılar tarafından net bir 
şekilde anlaşılması sağlanmalıdır. 
Söz konusu toplantının ana çıktısı 
ise Proje Başlatma Talebi belgesi 
taslağının oluşturulmasıdır. 

W1.Proje Başlatma Talebi 
(The Project Initiation 
Request)

Bu belge, projenin başlangıcını res-
mileştirmekte olup; içeriğinde, proje 
ile hangi faaliyetlerin yürütüleceği; 
tahmini maliyetler, faaliyetlerin 
türü ve projenin zaman çizelgesini 
bulundurmalıdır. Detaylarında ise; 
projenin başarısını değerlendire-
cek ölçütler özetlenmeli, projenin 
beklenen etkisi açıklanmalıdır. Ay-
rıca projenin; uygulayıcı kurumun 
kurumsal stratejileri ile ilişkisi ve 
uygunluğu ana hatlarıyla belirtil-
meli ve bu aşamada ele alınan var-
sayımlar, kısıtlar ve riskler vurgu-
lanmalıdır.

Girdiler

● Problem, ihtiyaç veya fırsat

Öneriler

● Proje ile ilgili tüm bilgiler, özet, 
anlaşılabilir bir şekilde sunulmalıdır.

2. Proje Gerekçesi (Project 
Case)

Bu belgenin temel hedefi ise proje 
mantığını göstermek, projenin ku-
rum/kuruluşun stratejik hedefleriyle 
uyumluluğunu açıklamak, projeyi 
gerekçelendirmek ve bütçe ihtiyaç-
larını belirlemektir. 

Proje Gerekçesi, karar alıcılara 
projenin yapmaya değer olup ol-

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fikir	

Fikrin	
Belgelendirilmesi	 Proje Başlatma Talebi 	

Ana	paydaşların	
belirlenmesi	

Proje	gerekçesi	
oluşturulması	

Proje Gerekçesi	

Proje	kapsamının	
tanımlanması	 Proje Başlatma Belgesi 	

Başlangıç aşaması; 
ihtiyaçların, sorunların 

ve/veya fırsatların 
tanımlanması ile 

başlar. Projeye doğru 
başlamak, projenin 

başarılı planlanması 
ve yürütülmesi için 

kilit öneme sahiptir. 
Başlangıç aşaması 

ayrıca proje hedefleri ve 
kısıtlarının belirlenmesi 
ve proje mali desteğinin 

bulunmasını da 
içermektedir. 

1Detaylı bilgi için: İller ve Belediyeler Dergisi, Mayıs 2021, Sayı 877, Sf:60 
2Ayrıca bkz: İller ve Belediyeler Dergisi, Mart 2021, Sayı 875-876, Sf:65
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madığını belirlemeleri için ihtiyaç 
duydukları bilgileri sağlamalıdır. 
Bu belge proje tamamlanana kadar 
canlı kalacak bir belgedir. Bundan 
dolayı, proje sürecindeki önemli 
karar aşamalarında; beklenen fay-
daların ulaşılabilirliği, maliyetlerin 
bütçeye uygunluğu, zamanlama-
nın zaman çizelgesine uyumu Proje 
Gerekçesi belgesi üzerinden gözden 
geçirilmelidir.

Girdiler

● Proje Başlatma Talebi

Öneriler

● Projenin nasıl uygulanacağına 
dair genel yaklaşım (projenin stra-
tejisi) açıklanmalıdır.

3. Proje Başlatma Belgesi 
(Project Charter)

Başlatma Belgesi, projenin daha 
detaylı şekilde planlanması için te-
mel oluşturan bir belgedir. Projenin 
hedefleri (kapsam, zaman, maliyet, 
nitelik), üst ölçekteki ihtiyaçlar, risk-
ler ve dönüm noktaları tanımlan-
malıdır.

Başlatma belgesi; projeye dair “ne”, 
“nasıl” ve “ne zaman” sorularının 
cevaplarını içerdiği için projenin 
onaylanmasında belirleyici rol oy-
namaktadır.

Girdiler

● Proje Başlatma Talebi

● Proje Gerekçesi

Öneriler

● Paydaşlara en kısa sürede sunul-
malı, özet ve anlaşılabilir olmalıdır.

● Çok detaylandırılmadan, önemli 
noktalar vurgulanmalıdır.
Özet olarak, başlangıç aşaması bir 
sorun veya bir fırsata yönelik fikrin 
geliştirildiği, karar alıcılar ve pay-
daşlarla paylaşılan fikrin projelendi-
rildiği aşamadır. Başlangıç aşama-
sında yukarıda bahsedilen belgeler 
tamamlandıktan sonra proje, plan-
lama aşamasına geçmek için hazır-
dır.

 
 

 

 

 

••Talep
••Gerekçe
••Başlatma	
Belgesi

Başlangıç Planlama Uygulama Kapanış

İzleme	ve	Kontrol	

Başlatma belgesi; 
projeye dair “ne”, 

“nasıl” ve “ne zaman” 
sorularının cevaplarını 

içerdiği için projenin 
onaylanmasında 

belirleyici rol 
oynamaktadır.
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Kahramanmaraş Büyükşehir Bele-
diyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 
Ahşap Oyuncak Atölyesi, toplamda 
3 eğitmen ve 25 kursiyerle eğitim 
dönemini sürdürüyor. Alanlarında 
uzman kişiler tarafından kursiyerle-
re verilen eğitimler arasında Ahşap 
Oyuncak, Ahşap Boyama, Ahşap 
Hediyelik Eşya ve Ahşap Oyma yer 
alıyor. Eğitimler, dersin özelliklerine 
göre 3 ila 5 ay arasında devam edi-
yor. Düzenlenen eğitim programını 
başarıyla tamamlayan kursiyerlerin 
sertifika almaya hak kazanacağı 
ve alacakları sertifikalarla mesleki 
yeterliliklerini artırmak için ustalık 
belgesine de başvurabilecekleri be-
lirtildi.

Çocuklarımız İçin Sağlıklı 
Oyuncaklar Üretiyoruz

Ahşap Oyuncak Atölyesi eğitmen-
lerinden Cemil Durdi, “Büyükşehir 

Belediyemizin düzenlemiş olduğu 
Ahşap Oyuncak Atölyesi’nde eğit-
menlik yapıyorum. Çocuklarımızın 
daha sağlıklı olan ahşaptan ya-

pılmış oyuncaklarla oynamasının 
daha doğru olacağını düşünüyoruz.  
O yüzden burada ahşaptan oyun-
cak üretiyoruz. Ayrıca bu mesleği 
Kahramanmaraş’ta daha yaygın 
hale getirmek için uğraşıyoruz. Bu-
rada eğitim alan arkadaşlarımızın 
kendilerini daha da geliştirerek hem 
bu mesleği devam ettireceği hem de 
maddi kazanç elde edebileceklerine 
inanıyorum. Temennimiz Kahra-
manmaraş’ta ahşap oyuncak işiyle 
uğraşan kişi sayısının artırmak. Ah-
şaptan oyuncak üretirken elimizdeki 
en ufak parçaları dahi değerlendir-
meye çalışıyoruz. Elimizdeki hiçbir 
malzemeyi zayi etmeden ahşaptan 
oyuncak üretmeye çalışıyoruz” ifa-
delerini kullandı.

ahŞaP OYunCaK atÖlYESi  

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ahşap Oyuncak atölyesi Kursları, 3 
eğitmen ve 25 kursiyeriyle eğitim dönemini sürdürüyor. atölyede kursiyerlere 

ahşap Oyuncak, ahşap Boyama, ahşap hediyelik Eşya ve ahşap Oyma eğitimleri 
veriliyor.

kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı
Hayrettin GüNGöR
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SaĞlıKlı KEntlEr

Sağlık denildiğinde pek çoğumuz medikal anlamda hasta olmama halini düşünürüz. 
Oysaki sağlık, dünya Sağlık Örgütü (dSÖ) tarafından bireylerin bedensel, ruhsal ve 

sosyal yönden tam bir iyilik halini tanımlamaktadır. COvıd-19 pandemisinin son iki 
yıl içerisinde dünya genelindeki etkileri de göz önüne alındığında sağlığın bireylerin 
mevcut durumundan ziyade karşılaşabilecekleri sağlık risklerini de içeren bir konu 

olduğu değerlendirilmektedir. Kentler ise etkileşimin en yoğun yaşandığı alanlar 
olarak halk sağlığına yönelik risklerde öncelikli ele alınacak mekanlardır.  

Burçin kAHVECİ
TBB/ Proje ve Finans Uzmanı 
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DSÖ’nün tanımından yola çıkarak, 
kent yaşamının sağlık üzerindeki 
etkilerinin disiplinler arası bir yak-
laşımla ele alınması gerektiği söy-
lenebilir. Sonuçta, bireyin yaşam 
kalitesi, içinde bulunduğu çevreyle 
olan etkileşiminin bir göstergesidir. 
Ancak, kent nüfusunun hızlı artışı 
bu süreci olumsuz yönde etkile-
yebilir. Hızlı nüfus artışı kentlerin 
hem fiziksel yapısının hem de tarihi, 
sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik 
özelliklerinin büyük bir hızla değiş-
mesine neden olmaktadır. Sağlıklı 
kent kavramının ortaya çıkışı da 
dünya üzerindeki yoğun kentleşme-
den kaynaklanan sorunlara çözüm 
arayışı ile doğrudan bağlantılıdır. 

Nitekim kavram ilk olarak DSÖ ta-
rafından kullanılmış ve 1987 yılın-
da da ‘Herkes için Sağlık’ hedefine 
ulaşmaya yönelik yerel bir temel 
oluşturmak amacıyla yine DSÖ 
tarafından geliştirilen Avrupa Sağ-
lıklı Kentler Projesi ile yerel düzey-
de uygulamaya alınmıştır. Avrupa 
çapında güçlü bir katılımla sağlığa, 
esenliğe ve sağlık alanında eşitliğe 

katkı sağlamak için çalışan aktif ve 
canlı bir platform olarak günümüz-
de de varlığını sürdüren proje, aynı 
zamanda sağlık alanında çalışan 
kentler için bir ağ görevi üstlen-
mektedir. Ülkemizden de Türkiye 
Sağlıklı Kentler Birliği bu ağın üyesi 
olarak faaliyetler yürütmektedir.

DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Projesi 
1980’lerin sağlık alanında oldukça 
kapsamlı bir kalkınma projesi ola-
rak değerlendirilebilir. Proje kapsa-
mında dörder veya beşer yıllık faz-
lar oluşturulmakta ve her yeni fazda 
DSÖ tarafından belirlenen yeni ana 
konular üzerinde çalışılmaktadır. 
2019-2024 yıllarını kapsayan 7. Fa-
zın ana temaları:

• Şehirleri oluşturan insanlara yatı-
rım yapmak,

• Sağlığı ve refahı iyileştiren kentsel 
mekanlar tasarlamak, 

• Sağlık ve refah için daha fazla ka-
tılımı ve ortaklıkları teşvik etmek, 

• Toplumsal refahı ve ortak mal ve 
hizmetlere erişimi iyileştirilmek, 

• Kapsayıcı toplumlar aracılığıyla 
barışı ve güvenliği teşvik etmek, 

• Gezegenimizi sürdürülebilir tü-
ketim ve üretim uygulamalarını da 
kullanarak bozulmalardan koru-
maktır.

Yukarıda belirtilen temalar birbiri-
ne bağımlı, bölünmez ve karşılıklı 
destekleyici süreçlerdir. Bir temada 
başarılı olmak için, diğer tüm tema-
larda da faaliyet göstermek gerekir. 
Keza, Sağlıklı Kentler Projesi genel 
anlamda sorunların çözümüne yö-
nelik farklı aktörleri ve disiplinleri 
bir araya getiren bütüncül bir çö-
züm geliştirmeyi amaçlar. 

Proje kapsamında sağlıklı kent, 
sadece belli bir sağlık seviyesine 
ulaşmış şehri tanımlamaz. Medikal 
anlamda güçlü bir altyapıya sahip 
olmak ya da sağlık tesislerinin belli 

bir sayıya ulaşması, sağlıklı kent ola-
bilmek için yeterli ölçütler değildir. 
Sağlıklı kent ulaşılması gereken bir 
hedeften ziyade, bir süreci tanımla-
maktadır. En temel amacı da sağlığı 
yerel yönetimlerin sosyal, ekonomik 
ve siyasi gündemlerinde önceliklen-
dirmektir. 

Sağlıklı kent bir kurumsal misyon 
gibi ulaşılması mümkün bir hedef 
olarak görülmediğinden, sağlık ko-
nusu gündemde kalmaya devam 
ettikçe daima daha iyiye ulaşmak 
için çaba gösterilmeye de devam 
edilecektir. Bu açıdan değerlendiril-
diğinde mevcut sağlık seviyesinden 
bağımsız olarak daha iyiye ulaşmak 
için çaba gösteren her kentin, sağ-
lıklı kent olarak tanımlanabileceği 
söylenebilir. 

Sağlıklı bir kentin önemli bir başka 
ölçütü ise kentin fiziksel ve sosyal 

Sağlıklı Kentler 
kavram ilk olarak dSÖ 
tarafından kullanılmış 
ve 1987 yılında da 
‘herkes için Sağlık’ 
hedefine ulaşmaya 
yönelik yerel bir temel 
oluşturmak amacıyla 
yine dSÖ tarafından 
geliştirilen avrupa 
Sağlıklı Kentler Projesi 
ile yerel düzeyde 
uygulamaya alınmıştır. 

Sağlıklı kent, sadece 
belli bir sağlık 

seviyesine ulaşmış şehri 
tanımlamaz. Medikal 

anlamda güçlü bir 
altyapıya sahip olmak 

ya da sağlık tesislerinin 
belli bir sayıya ulaşması, 

sağlıklı kent olabilmek 
için yeterli ölçütler 

değildir. Sağlıklı kent 
ulaşılması gereken bir 

hedeften ziyade, bir 
süreci tanımlamaktadır. 

En temel amacı da sağlığı 
yerel yönetimlerin 

sosyal, ekonomik ve 
siyasi gündemlerinde 
önceliklendirmektir. 
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koşullarının sürekli iyileştirilmesi-
dir. Daha önce de belirtildiği üzere 
insan sağlığı kent yaşantısı ile doğ-
rudan ilgilidir ve dolayısıyla kentsel 
hizmetlerin insan sağlığı göz önün-
de bulundurularak bütüncül bir ba-
kış açısıyla ve sürekli olarak yürü-
tülmesi gerekmektedir.

Sağlıklı Kentler Projesi, çevre, ko-
nut, sosyal hizmetler gibi sağlığı 
doğrudan etkileyen hususlardan 
sorumlu olan yerel yönetimleri te-
mel aktörler olarak görmektedir. 
Her ne kadar sağlıklı kentte en te-
mel aktör yerel yönetimler olsa da 
karar alma sürecinde tüm sorumlu-
luğun sadece kent yönetimlerinde 
olmaması gerektiği konusunda da 
bir fikir birliği de mevcuttur. Sağlıklı 
kent aynı zamanda kent yaşamıy-
la ilgili tüm unsurların/paydaşların 
sıkı ve devamlı bir işbirliği içerisin-
de hareket ettiği bir yapıdır. Sağlık 
alanında kararlar alınırken eğitim, 
ulaşım, altyapı, sanayi ve güvenlik 
gibi sektörleri de kapsayacak şe-
kilde; kamu kurumlarının yanı sıra 
özel kurumlara, gönüllü organizas-

yonlara da yer verilen çok paydaşlı 
bir yapılanma tercih edilmelidir.

Tüm bu hususların göz önüne alın-
ması yeni veya olumsuz durumlara 
aktif bir şekilde tepki verebilecek 
güçlendirilmiş toplulukların oluş-
ması anlamına gelir. Sağlıklı kent 
böylece ekonomik, sosyal, kültürel, 
politik ve çevresel değişimlere ha-
zır hale gelir ve kriz ve sorunlar ile 
daha iyi başa çıkar. 

Sağlıklı Kentler Projesi, aynı za-
manda 17 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amacının ikisi ile doğrudan ilgilidir. 
Amaç 3 (Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam) 
sağlıklı yaşamların güvence altına 
alınmasını ve mutluluğun her yaşta 
desteklenmesini hedefler. Kentleş-
menin hızlı bir şekilde arttığı gü-
nümüzde bu amaca ulaşılmasında 
kentlerin önemli rol oynayacağı ve 
Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında 
atılacak adımların da destekleyici 
nitelikte olacağı aşikardır. Amaç 11 
(Sürdürülebilir Şehirler ve Toplu-
luklar) ise doğrudan sürdürülebilir 
kalkınmanın kentsel boyutunu ele 
alır ve Sağlıklı Kentler Projesi’nin 

çalışmaları bu amaç ile tamamen 
uyumludur.

Özetle, sağlıklı kent yaklaşımı top-
lumsal, çevresel, ekonomik ve kültü-
rel meseleleri ve bunların bireylerin 
yaşamlarını nasıl etkilediğini dik-
kate alarak bütüncül bir bakış açısı 
geliştirilmesine olanak sağlamak-
tadır. Bu bakış açısı, sağlık ile ilgili 
konuları sürekli gündemde tutması 
ve farklı paydaşları bir araya getirip 
karar alma sürecine dahil etmesi 
sebebiyle sağlıklı kentleri, sağlık ve 
sürdürülebilir kalkınma konularında 
günümüz dünyasının kilit oyuncula-
rından biri haline getirmektedir.  

Sağlıklı kent aynı 
zamanda kent yaşamıyla 

ilgili tüm unsurların/
paydaşların sıkı ve 

devamlı bir işbirliği 
içerisinde hareket ettiği 

bir yapıdır.
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İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahalle-
si Uğurcan Sokak üzerinde bulunan 
ve 3855 m2’lik toplam alana sahip 

boş arsada, örnek bir projeyi haya-
ta geçirdi. İçerisinde otopark ala-
nı, çocuk oyun alanı, fitness alanı 

ve koruluk alan bulunan projede, 
aynı zamanda Bursa bölgesinde 
bir ilk uygulandı. Balkan Türkü va-
tandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı 
bölgede hayat bulan projeye Naim 
Süleymanoğlu Parkı ismi verilirken, 
park 15 adet 400 W güneş paneliy-
le donatılarak kendi enerjisini üretir 
hale getirildi. Bu paneller sayesinde 
parkımız kendi elektriğini üretmekle 
beraber karbon salınımı azaldı ve 
elektrik tüketiminde tasarruf sağlan-
dı. Kurulan sistemin 25 yıl boyunca 
yüzde 80’in üzerinde verimlilikle 
çalışması planlanıyor.

İnegöl’ün Medarı İftiharı 
Olacak

Belediye Başkanı Alper Taban ise 
pek çok özelliğinden dolayı kıymetli 
bir parkı hizmete açtıklarını söyledi. 
Akhisar bölgesinin şehrin yeni geli-
şim bölgesi olduğuna dikkat çeken 
Başkan Taban, “Yeni İnegöl diye 
isimlendirdiğimiz bölge içerisinde 
kalan bir alan burası. Gelecekte 
İnegöl’ün medarı iftiharı olacak bir 
alandan bahsediyoruz. Şuanda ol-
duğumuz bölge gelecekte çok daha 
güzel hizmet alanlarıyla, giderilmiş 
eksikleriyle çok daha yaşanabilir bir 
bölge olacak.”dedi.

KEndi EnErJiSini ürEtEn 
aKıllı ParK aÇıldı

inegöl Belediyesi’nin akhisar Mahallesinde hayata geçirdiği naim Süleymanoğlu 
Semt Sahası, düzenlenen törenle hizmete girdi. Güneş enerji panelleriyle 

donatılan ve kendi enerjisini üretme özelliğine sahip olan park, Bursa bölgesinde 
bir ilk olma özelliğini taşıyor.

İnegöl Belediye Başkanı
Alper TABAN

İller&Belediyeler 

İYİ UYGULAMA

57



YEŞil ŞEhirlEr

2007’den bu yana dünya nüfusunun yarıdan fazlası şehirlerde yaşamakta ve bu 
payın 2030’da %60’a, 2050’de ise %70’e ulaşması beklenmektedir. Önümüzdeki 40 
yıl içerisinde 230 milyar m2 yeni kentsel alanın inşa edilmesi öngörülmektedir. Bu 

süreç, her hafta Paris şehri büyüklüğünde bir kentsel alanın inşa edilmesi anlamına 
gelir1 . Kentler ekonomik büyümenin güç merkezleri olarak küresel gayri safi yurtiçi 

hasılanın da yaklaşık %60’ına katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte, küresel 
karbon emisyon salınımının yaklaşık %70’i ve kaynak kullanımının %60’ından 

fazlası kentsel alanlarda gerçekleşmektedir2 . 

Bengisu UĞURLU
TBB/Proje ve Finans Uzmanı

1Skidmore Owings & Merrill. (n.d.). The Fight Against Climate Change Starts in Cities. Retrieved December 29, 2020, from https://som.medium.com/the-fight-aga-
inst-climate-change-starts-in-cities-ee0db9b03c5e
2Birleşmiş Milletler. (2015). Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable. Retrieved August 7, 2021, from https://www.un.org/sustainabledevelopment/
cities/
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COVID-19 pandemisi nedeniyle 
dünya genelinde evden çalışma ve 
karantina politikaları uygulanmıştır. 
Bu politikaların bir sonucu olarak 
da binalarda enerji ve su tüketim-
leri artış göstermiştir. Mevcut veri-
ler ABD’deki konutlarda pandemi 
kaynaklı olarak enerji tüketiminin 
%6-8 oranında3 , su tüketiminin ise 
%10-15 oranında arttığını göster-
miştir4.

Sosyal izolasyonun arttığı ve kent-
sel hareketliliğin azaldığı bugünler-
de dahi birçok kentsel alan, iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerine 
maruz kalmaktadır. İlerleyen yıl-
larda ise iklim değişikliğinin yaşam 
koşulları üzerindeki olumsuz so-
nuçlarının, daha yüksek sıcaklıklar, 
daha sık ve aşırı yağışlar sonucunda 
sel baskınları ve aşırı kuraklık gibi 
olaylarla belirginleşeceği beklen-
mektedir. Şehirler bazı önlemler 
alarak yaşanması öngörülen iklim 
değişikliği kaynaklı olumsuz etkile-
ri en aza indirgemeyi başarabilirler. 
İklim değişikliğinin olumsuz etkileri-
ni azaltabilen şehirler de akademik 
araştırmalarda “Yeşil Şehirler” ola-
rak tanımlanmaktadır5.

Rotterdam Erasmus Üniversitesi’ne 
göre yeşil şehirler “Tüm faaliyetle-
rinde enerji verimliliğini ve yenile-
nebilir enerjiyi destekleyen, yeşil çö-
zümlerin yaygın olarak kullanıldığı 
ve yerel kalkınmasını yeşil büyüme 
ilkelerine dayandıran şehirler” ola-
rak tanımlanmıştır.  Bir şehrin yeşil 
şehir olabilmesi için uygulanabile-
cek birçok strateji mevcuttur. Enerji 
verimli binalar, yeşil çatı, yeşil du-
var, yağmur suyu geçiren yollar ve 
kaldırımlar, yağmur suyu toplama 
sistemleri, gri su arıtma sistemleri, 

kompost teknolojileri, yenilenebi-
lir enerji sistemleri, sürdürülebilir 
atık yönetimi, geri dönüştürülmüş 
malzeme kullanımı, çevre dostu 
ve yaygın toplu taşıma ağı, kent 
ormanlarının korunması ve şehir 
içi yeşil alanların oluşturulması bu 
stratejilerin uygulanabileceği örnek-
lerdir6,7.

İklim değişikliği ve küresel ısınmayı 
yeşil olmayan şehirleşmeye dayan-
dıran Avrupa’da, The Economist 
dergisinin girişimleriyle “Avrupa 
Yeşil Şehir Endeksi” oluşturul-
muştur. Bu endeks kentin çevre ile 
uyumunu ölçerek kentin çevreye 
verdiği zararı belirler. Karbondiok-
sit salınımı, enerji tüketimi, ulaşım 
çözümleri, atık yönetimi, arazi kul-
lanımı, su tüketimi, hava kalitesi ve 
çevresel yönetim gibi kriterler göz 
önüne alınarak değerlendirilen şe-
hirler, puanlama sistemiyle derece-
lendirilir. Endeks sonuçları kamuo-

rotterdam Erasmus 
üniversitesi’ne göre 
yeşil şehirler “tüm 

faaliyetlerinde enerji 
verimliliğini ve 

yenilenebilir enerjiyi 
destekleyen, yeşil 

çözümlerin yaygın 
olarak kullanıldığı ve 

yerel kalkınmasını 
yeşil büyüme ilkelerine 

dayandıran şehirler” 
olarak tanımlanmıştır.

3Uluslararası Enerji Ajansı (2020). The Covid-19 Crisis and Clean Energy Progress Analysis. https://www.iea.org/reports/the-covid-19-crisis-and-clean-energy-progress/
buildings
4Pacific Institute. (2020). How the Coronavirus Pandemic is Affecting Water Demand. https://pacinst.org/how-the-coronavirus-pandemic-is-affecting-water-demand/
5Carter, J. G. (2011). Climate change adaptation in European cities. Current Opinion in Environmental Sustainability, 3(3), 193–198. https://doi.org/10.1016/J.
COSUST.2010.12.015
6Erasmus Üniversitesi Rotterdam Konut ve Kentsel Gelişim Araştırmaları Enstitüsü, 2018). (2018). The Green City: defining and measuring performance. https://www.
ihs.nl/en/news/green-city-defining-and-measuring-performance
7Zhang, X. (2013). Going green: Initiatives and technologies in Shanghai World Expo. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, 78–88. https://doi.or-
g/10.1016/J.RSER.2013.04.011
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yu ile paylaşılarak şehirler arasında 
iklime duyarlı politikaların geliştiril-
mesi için bir motivasyon yaratılması 
hedeflenmiştir8.

2050 yılına kadar sıfır karbon salı-
nımını hedefleyen Avrupa Komis-
yonu ise yerel yönetimlerin çevreyi 
iyileştirmede oynadıkları önemli 
rolü öne çıkarmak amacıyla “Avru-
pa Yeşil Başkent Ödülü” inisiyatifini 
başlatmıştır. Ödülün amacı yerel yö-
netimlerin çabalarını teşvik etmek, 
yerel yönetimleri ödüllendirmek, 
şehirleri daha fazla iklim değişikli-
ğini önleme eyleminde bulunmaya 
teşvik etmek ve Avrupa şehirleri 
arasında iyi uygulamaları paylaş-
maktır. Ülkemizdeki belediyelerin 
de başvurabileceği Avrupa Yeşil 

Başkenti unvanı ilk olarak,  2010 yı-
lında verilmeye başlanmış ve şimdi-
ye kadar toplam 12 şehir bu unvanı 
almaya hak kazanmıştır. Bu şehirler 
kronolojik sırayla; Stockholm (İsveç, 
2010), Hamburg (Almanya, 2011), 
Vitoria-Gasteiz (İspanya, 2012), 
Nantes (Fransa, 2013), Kopenhag 
(Danimarka, 2014), Bristol (Birleşik 
Krallık, 2015), Ljubljana (Slovenya, 
2016), Essen (Almanya, 2017), Nij-
megen (Hollanda, 2018), Oslo (Nor-
veç, 2019), Lisbon (Portekiz, 2020), 
Lahti (Finlandiya, 2021) ve Grenob-
le’dir (Fransa, 2022)9.

Dünyanın her köşesinden, kendi 
ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ilke-
ler doğrultusunda kentsel alanları-
nı yeşillendiren şehirlere örnekler 
verilebilir. İlk Avrupa Yeşil Başken-
ti seçilen İsveç’in başkenti ve aynı 
zamanda en büyük şehri olan Sto-
ckholm’ün %30’u yeşil alanlardan 
oluşmaktadır. Ayrıca, kent 2050 yı-
lına kadar fosil yakıt kullanımını sı-
fırlamayı hedeflemiştir. Çevre dostu 
ulaşım politikaları sayesinde ülkede 
fosil yakıtlı araç kullanımı oldukça 
az, yaya ve bisikletli ulaşım ise ol-
dukça yaygındır10. Gürültü kirliliğini 
önleyen, su kalitesini geliştiren ve 
atık yönetimini kolaylaştıran yeni-
likçi projeleri ile Stockholm kenti 
birçok şehre örnek olmaktadır. Su 
arıtımından ortaya çıkan enerjinin 
otobüs ve otomobillere dağıtılması, 
evsel atıklardan ise ısı ve elektrik 
üretilerek fosil yakıtların kullanılma-
sı öne çıkan uygulamalar arasında-
dır11.

Dünyanın en kirli havalarından biri-
ne sahip olan Çin, 2017 yılında 285 
adet “Eco-Şehir (Eco-City)” inşa 
edeceğini dünya kamuoyu ile pay-

ülkemizdeki 
belediyelerin de 
başvurabileceği avrupa 
Yeşil Başkenti unvanı 
ilk olarak,  2010 yılında 
verilmeye başlanmış ve 
şimdiye kadar toplam 12 
şehir bu unvanı almaya 
hak kazanmıştır. 

8The Economist Intelligence Unit (EIU). (2009). The European Green City Index. https://eiuperspectives.economist.com/sustainability/european-green-city-index
9Avrupa Komisyonu (2021). European Green Capital. https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/
10Cömertler, S. (2017). 2010-2018 Avrupa Yeşil Başkentleri . Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi , 41-56.
11Arslan, A. (2021). Küresel ısınmaya bir çözüm olarak yeşil şehirler ve yeşil altyapı sistemleri: Kamu maliyesi açısından bir değerlendirme. https://avesis.cu.edu.tr/
yonetilen-tez/e1e39bbc-8b8f-4290-9c9a-906b121589b0/kuresel-isinmaya-bir-cozum-olarak-yesil-sehirler-ve-yesil-altyapi-sistemleri-kamu-maliyesi-acisindan-bir-de-
gerlendirme
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laşmıştır. Bu şehirler çevreye du-
yarlı, kaynak kullanımını ve karbon 
salınımını minimize eden, yenilene-
bilir enerjiye yatırım yapan, enerji 
verimli binalar içeren ve sürdürüle-
bilir ulaşım modlarını birleştiren şe-
hirler olarak planlanmıştır. Japon-
ya’da ise son yıllarda, Tokyo’daki 
tüm binaların yenilenebilir enerji 
kullanım oranlarının artırılması için 
nakit teşvikler verilmesi ve kentsel 
yeşil alanların genişletilmesi gibi 
çeşitli girişimler gerçekleştirilmiştir. 
ABD’nin Fresno şehri ise yıllık kent-
sel elektrik tüketiminin %50’sini 
karşılayacak yenilenebilir enerji sis-
temleri kurma hedefi ile Amerika 
kıtasında örnek bir şehir olmuştur12.

Yeşil şehir girişimlerinin örnekleri 
ülkemizde de mevcuttur. 11. Kal-
kınma Planımızda kentsel yeşil 
alanların korunması ve genişletil-
mesi, iklim değişikliği ile kentsel 
alanlarda mücadele edilmesi ve 
sürdürülebilir bir şehirleşmenin tesi-
si farklı başlıklar altında ele alınmış-
tır. Öte yandan Dünya Bankası ve 
İller Bankası ortaklığında yürütülen 
“Sürdürülebilir Şehirler Programı” 
kapsamında birçok belediyemiz, 
kentsel hizmetlerin iklime duyarlı 
bir şekilde yeniden modellenmesi 
üzerine çalışmıştır. Avrupa Yatırım 
ve Kalkınma Bankası (EBRD) ise 
“Yeşil Şehirler Programı” ile beledi-
yelerimize çeşitli mali imkanlar sun-
maktadır. Bunların yanı sıra çevre 
konusunu önceliklendiren Avrupa 
Birliği Komisyonu, IPA Programları 
kapsamında belediyelerimize yeşil 
altyapıya dayalı hibe ve kredi fırsat-
ları sağlamaktadır.

Ulusal politikaları ve küresel gün-
demleri sürekli olarak takip eden 

Türkiye Belediyeler Birliği de “yeşil 
şehirler” başlığını çalışma konusu 
olarak önceliklendirmektedir.  Bu 
sebeple belediyelerimizin konuya 
ilgisini çekmek ve bu alandaki proje 
fikirlerini yaygınlaştırmak amacıyla 
Birlik tarafından “Yeşil Şehirler Fikir 
ve Proje Yarışması” düzenlenmek-
tedir. Yarışma yerel yönetimlerce 
ortaya konan çabanın kamuoyunca 
tanınmasını, şehirlerimizdeki kent-
sel çevre kalitesinin artırılmasını, 
yaşam kalitesi ile kent ekonomisi-
nin de geliştirilmesini amaçlamak-
tadır. Yarışma kapsamında çevre-
nin geliştirilmesi, içme suyu ve atık 
yönetimi, arazi kullanımı, ulaşım, 
enerji verimliliği ve iklim değişikli-
ği kategorilerindeki fikirler değer-
lendirilecek ve ödüllendirilecektir. 
Bu yarışma ile yerel yönetimlerin 
iklime duyarlı girişimler gerçekleş-
tirme motivasyonlarının artırılması 
hedeflenmiştir13.

Kasım 2016’da yürürlüğe giren Pa-
ris Antlaşmasına göre bu yüzyılın 
sonunda küresel sıcaklık artışının 
1.5oC’nin altında tutulması hedef-
lenmektedir. 2015 - 2019 yılları 
arasında, küresel ortalama sıcaklık, 
sanayi öncesi dönemden bu yana 
1.1oC artmıştır14. Birleşmiş Millet-
ler, Paris Anlaşması kapsamındaki 
mevcut tüm Niyet Edilen Ulusal 
olarak Belirlenmiş Katkıların (IND-
Cs) uygulanması senaryosunda bile 
2030’dan önce 1.5oC artışa ulaşıla-
cağı öngörülmektedir15. Bu nedenle 
iklim değişikliğinin itici kuvveti olan 
kentsel alanlarda yeşil şehirleşme 
yaklaşımının benimsenmesi önem 
arz etmektedir. 

Kasım 2016’da yürürlüğe 
giren Paris antlaşmasına 

göre bu yüzyılın 
sonunda küresel sıcaklık 

artışının 1.5oC’nin 
altında tutulması 

hedeflenmektedir. 2015 
- 2019 yılları arasında, 

küresel ortalama 
sıcaklık, sanayi öncesi 

dönemden bu yana 1.1oC 
artmıştır.

12Forbes. (2017). No Joke: China Is Building 285 Eco-Cities, Here’s Why. https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2017/09/01/no-joke-china-is-building-285-e-
co-cities-heres-why/?sh=2b03b9f02fe8
13Yeşil Şehirler Proje ve Fikir Yarışması http://yesilsehir.tbb.gov.tr/
14World Meteorological Organization. (2019). Report on Global Climate in 2015-2019. https://public.wmo.int/en/media/press-release/global-climate-2015-2019-clima-
te-change-accelerates
15Birleşmiş Milletler.  (2019). Report of the Secretary-General on the 2019 Climate Action Summit and the Way Forward in 2020. https://www.un.org/en/climatechange/
un-climate-summit-2019.shtml
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BaŞKan FatMa Şahin aÇıK vEri 
KOnFEranSı’na Katıldı

 

türkiye Belediyeler Birliği, Cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm Ofisi ve açık veri 
ve teknoloji derneği iş birliğinde 10 haziran’da “türkiye’nin Geleceği için açık 

veri zirvesi” düzenlendi.
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Açık Veri ve Teknoloji Derneği Baş-
kanı Bilal Eren’in sunumuyla başla-
yan konferansta Eren, açık verinin 
istatistik bilimindeki önemine işaret 
ederek 1853 Kırım Savaşı sırasında 
Selimiye Kışlası’nda görev yapan 
modern hemşireliğin kurucusu Flo-
rence Nightingale’in savaş bilanço-
sunu tuttuğu verileri örnek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönü-
şüm Ofisi Başkanı Dr.Ali Taha Koç, 
OECD Şampiyon Belediye Başkan-
ları Koalisyonu üyeliğine seçilen 
TBB ve Gaziantep Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Fatma Şahin’i teb-
rik ederek sözlerine başladı. Cum-
hurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’ne 
geçişle birlikte etkin bir veri yöne-
timine başlandığını belirten Koç, 
“Dijital Dönüşüm Ofisi, kurumlar 
arasındaki iş birliğini artırmak için 
kuruldu. Gelişen dünya ile birlikte 
veri paylaşımı da artacak. Bizlerin 
de daha çok veri üretmesi gereki-
yor. Avrupa Komisyonu 2015 yı-
lında, 2020 yılına dair veri miktarı 
tahmini yapmıştı. Bugün dünya 
vatandaşları deli gibi veri üretiyor. 
Açık veri vatandaşlarımızın yaşam 
kalitesini artırır. Elimizde petrol ka-

dar değerli bir olgu var.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm 
Ofisi olarak açık veri portalı oluştur-
ma çalışmalarının devam ettiğini de 
aktaran Başkan Koç, dünyadan veri 
aktarım örneklerini sundu. Açık veri 
paylaşımının sınırlarına da değinen 
Koç, “Ulusal güvenlik, ticari sırlar 
ve kişisel verilerin korunması gibi 
veriler kapsam dışındadır.” dedi.

Güncel ve önemli bir toplantıya da-
vet edildiği için memnuniyetini dile 
getiren Fatma Şahin, salgın son-
rasında oluşacak olan yeni dünya 
düzeninde açık verinin yol gösteri-
ci olacağını söyledi. Başkan Şahin, 
“Dünya nereye gidiyor ve yeni dün-
yanın kodlarını çok iyi çalışmamız 
gerekiyor. Veriyi değere dönüştür-
mek bir başkan için çok önemli. 
Bugüne kadar hem özel sektörde 
hem kamuda görev yaptığım her 
kademede verinin önemini yaşa-
mış bir kardeşinizim. Veriyi elinde 
bulunduran gücü de elinde bulun-
duruyor. Yaşadığımız yüzyıl bir veri 
yüzyılı. Kamunun veriye ulaşması 
ve veriye yatırım yapılması gereki-
yor. Ekonomiden ekolojiye geçişte 
vatandaşın sorunlarını çözen verile-
ri kullanacaksın. Bütün sosyal poli-

tika alanları veri oluşturmada şeffaf 
bir yol gösterici. Bu şeffaflık bize 
doğruları gösterir. Veriyi verimli 
kullanan da dünyanın en büyük on 
ekonomisinden biri olur.” şeklinde 
konuştu.

Gaziantep’te vatandaşların dilek, 
öneri ve şikâyetlerini dile getirdiği 
bir bilişim sistemi kurduklarını da 
sözlerine ekleyen Şahin, “Kurduğu-
muz Bilişim A.Ş. ve Enerji A.Ş. ile 
iki milyonun yaşam kalitesini artır-
mayı düşünüyoruz.” diye konuştu.

İzleyicilerden gelen soruların da ce-
vaplandığı Açık Veri Zirvesi, Türki-
ye’nin kamu ve özel sektör paydaşlı 
ilk toplumsal veri konferansı olarak 
alanında uzman isimlerin katıldığı 
oturumlarla devam etti.

Cumhurbaşkanlığı 
dijital dönüşüm Ofisi 
Başkanı dr.ali taha Koç, 
“dijital dönüşüm Ofisi, 
kurumlar arasındaki iş 
birliğini artırmak için 
kuruldu. Gelişen dünya 
ile birlikte veri paylaşımı 
da artacak. Bizlerin de 
daha çok veri üretmesi 
gerekiyor.” dedi. 

tBB Başkanı Fatma 
Şahin, salgın sonrasında 

oluşacak olan yeni 
dünya düzeninde açık 

verinin yol gösterici 
olacağını söyledi.

İller&Belediyeler 
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BElEdiYElEr araSı iŞ BirliĞi 
KKtC’dE GÖrüŞüldü

 

türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin beraberindeki belediye 
başkanları heyetiyle birlikte KKtC’de yerel yönetimler üzerine iş birliği 

temaslarında bulundu.
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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve 
Türkiye Belediyeler Birliği arasında, 
11 Şubat 2021 tarihinde Lefkoşa’da 
imzalanan protokolün ardından 
Türkiye Cumhuriyeti belediyeleri 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti belediyeleri arasında ekonomik, 
sosyal ve kültürel alanda iş birliğini 
artırma amacına yönelik ziyarette; 
TBB ve Gaziantep Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Fatma Şahin, TBB 
Genel Sekreteri Doç.Dr.Birol Ekici, 
Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, Trabzon Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, Kahramanmaraş Büyük-
şehir Belediye Başkanı Hayrettin 
Güngör ve Mamak Belediye Başka-
nı Murat Köse yer aldılar.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve 
Güzelyurt Belediye Başkanı Mah-
mut Özçınar, Girne Belediye Baş-
kanı Nidai Güngördü ve Lefkoşa 
Türk Belediyesi Başkanı Mehmet 
Harmancı’ya yapılan ziyaretlerde 
ortak akla dayalı yapılan çalışmalar 
değerlendirildi.

Başkan Şahin: “Kalkınma 
ve Demokrasi Yerel 
Yönetimlerde Başlıyor.”

TBB Başkanı Fatma Şahin, Türkiye 
Belediyeler Birliği olarak bu ziyaret-
le hem Kurban Bayramını hem de 
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bay-
ramı’nı kutlayarak , kardeş Kıbrıs 
Türk Halkıyla çifte bayram yapma-
ya geldiklerini belirtti. 

Şahin, “Türkiye Cumhuriyeti’nde 
altyapı belediyeciliği bitti. Sosyal 
ve kültürel belediyecilik ise yükse-
len bir değer. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın , İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanıyken , 
“Yetim yoksul mağdur engelli muh-
taç insanı yaşat ki devlet yaşasın” 
felsefesiyle başlattığı 94 ruhu, sos-
yal ve kültürel belediyecilik anla-

yışının gelişmesine ön ayak oldu. 
Ardından, 83 milyona nüfus etti, 
sosyal devlet kavramını oluşturdu. 
Kalkınma ve demokrasi yerel yö-
netimlerde başlıyor.” ifadelerini kul-
landı.

Belediyeler olarak, 94’te oluşturu-
lan bu ruhun , sürekliliğini sağla-
mak için çalıştıklarını da kaydeden  
Şahin, pandemiden sonra oluşacak 
yeni dünya düzenine hazırlıklı ol-
duklarını söyledi.

Yapılan ziyaretlerin ardından Fatma 
Şahin başkanlığındaki heyet, Kıbrıs 
Barış Harekâtı’nın 47.yıldönümün-
de KKTC Meclisi’nde Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
yer aldığı ve konuşma yaptığı top-
lantıya da katıldı.

Kıbrıs türk Belediyeler 
Birliği ve Güzelyurt 
Belediye Başkanı 
Mahmut Özçınar, Girne 
Belediye Başkanı nidai 
Güngördü ve lefkoşa 
türk Belediyesi Başkanı 
Mehmet harmancı’ya 
yapılan ziyaretlerde 
ortak akla dayalı 
yapılan çalışmalar 
değerlendirildi.

İller&Belediyeler 
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BElEdiYElEr vE StK’lar haYvan 
haKlarını ElE aldı

 

“hayvanları haklarının Korunması: Belediyeler ve StK’lar istişare toplantısı” 24 
haziran’da tBB hizmet binasında gerçekleştirildi.

İller&Belediyeler 
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Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) 
tarafından düzenlenen ve sokak 
hayvanlarının yaşam şartlarının 
iyileştirilmesine yönelik değerlen-
dirmelerin yapıldığı toplantıda; 
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim 
Politikaları Kurulu Başkan V. Prof. 
Dr. Şükrü Karatepe, Türkiye Beledi-
yeler Birliği ve Gaziantep Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Fatma Şahin 
ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dür Yardımcısı Mustafa Bulut’un 
yanı sıra sivil toplum kuruluşların-
dan temsilciler yer aldı.

Başkan V. Karatepe: “Sokak 
hayvanları meselesi hayati 
bir meseledir.”

Belediyelerin geleneksel hizmetle-
rinin yanı sıra bu ve benzeri konu-
lara artık daha fazla odaklanması 
gerektiğinin altını çizen ve “sokak 
hayvanları meselesi hayati bir me-
seledir” diyerek sözlerine başlayan 
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim 
Politikaları Kurulu Başkan V.Prof.
Dr.Şükrü Karatepe TBB’nin bele-
diyeleri teşvik etmek amacıyla bu 

tür proje yarışmaları düzenlemesi-
nin önemli olduğundan bahsede-
rek ilgili tüm kamu kuruluşları ve 
STK’lar ile daha güçlü iş birliği içe-
risinde çözümler üretilmesinin öne-
mine değindi.

Başkan Şahin: “Gaziantep’te 
yeni kurulacak barınakları 
birlikte kuralım.”

TBB’nin ekosistemi korumaya yö-
nelik uygulamaların takipçisi oldu-
ğunu belirten Başkan Şahin, Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım 
ve Ormancılık Bakanlığı ile birçok 
ortak çalışma hayata geçirdiklerini 
kaydetti.  TBB tarafından düzenle-
nen Sahipsiz Evcil ve Sokak Hay-
vanlarının Barınma ve Beslenme 
Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve 
Proje Yarışmasına (Enpati) değinen 
Başkan Şahin, STK’ları da yarışma-
lara dahil etmek istediklerini ifade 
etti. Hayvanlarla ilgili çalışmalarda 
sivil toplum kuruluşlarıyla çalışma-
ya hazır olduklarının altını çizen 
Şahin “Gaziantep’te yeni kurulacak 
barınakları birlikte kuralım.” ifade-
lerini kullandı.

Milli Parklar Genel Müdür Yardım-
cısı Mustafa Bulut ise Bakanlık ola-
rak Hayvanları Koruma Bilgi Siste-
mi kurdukları bilgisini paylaşarak 
başvuran belediyelere nakdi des-
tekte bulunulduğunu açıkladı.

Açılış konuşmalarının ardından 
TBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Kayhan Özüm Türkiye Belediyeler 
Birliği Enpati Fikir ve Proje Yarış-
ması hakkında katılımcıları bilgilen-
dirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal 
Hizmetler Daire Başkanı Celal Öz-
söyler ise konuyla ilgili Gaziantep’te 
hayata geçirilen çalışmaları katılım-
cılarla paylaştı.

Hayvan Hakları Federasyonu 
(HAYTAP), Dünya Doğayı Koruma 
Vakfı (WWF), Türk Veteriner He-

kimler Birliği, Hayvanların Yaşam 
Hakları Konfederasyonu (HAY-
KONFED), Can Pati Hayvanları 
Koruma, Anadolu Hayvan Hakları 
Federasyonu ve Cahide Canlı Ha-
yatını İyileştirme Derneği temsilci-
lerinin katıldığı toplantıda; barınak-
lar, bakım evleri ve rehabilitasyon 
merkezlerinin iyileştirilmesi, hayvan 
ambulanslarının artırılması, kısırlaş-
tırma çalışmaları, çocuklara yönelik 
hayvan sevgisi eğitimi ve kaynak 
aktarımı gibi başlıklarda sorunlar 
ve öneriler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Yerel 
Yönetim Politikaları 
Kurulu Başkan v.Prof.
dr.Şükrü Karatepe 
tBB’nin belediyeleri 
teşvik etmek amacıyla 
bu tür proje yarışmaları 
düzenlemesinin önemli 
olduğundan bahsederek 
ilgili tüm kamu 
kuruluşları ve StK’lar 
ile daha güçlü iş birliği 
içerisinde çözümler 
üretilmesinin önemine 
değindi.

tBB’nin ekosistemi 
korumaya yönelik 

uygulamaların takipçisi 
olduğunu belirten 

Başkan Şahin, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve 

tarım ve Ormancılık 
Bakanlığı ile birçok 

ortak çalışma hayata 
geçirdiklerini kaydetti. 
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COr türKiYE 25. ÇalıŞMa GruBu 
tOPlantıSı

 

avrupa Birliği Bölgeler Komitesi(COr) türkiye Çalışma Grubu 25.toplantısı 14 
haziran’da çevrim içi düzenlendi.
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Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) iliş-
kilerindeki güncel gelişmelerin de-
ğerlendirildiği toplantıda Dışişleri 
Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı 
Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Tür-
kiye Belediyeler Birliği (TBB) ve 
Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz ile Mersin Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Vahap 
Seçer de yer aldı.

TBB Başkanı Fatma Şahin’in çaba-
larıyla TBB ile ilişkilerini mükemmel 
düzeyde tutmayı başardıklarının 
altını çizen Avrupa Birliği Bölgeler 
Komitesi Başkanı Jens Christian 
Gjesing, Büyükelçi Faruk Kaymak-
cı’ya da çalışmalarına verdiği katkı-
lardan dolayı teşekkür etti. Çalışma 
Grubu’nun amacını yerel ve bölge-
sel yönetimler arasında daimi bir 
diyalog kurmak ve güçlendirmek 
olarak açıklayan Gjesing, çalışma 
grubunun faaliyetleri hakkında bil-
giler aktardı.

Türkiye ve AB arasındaki en önem-
li hususun katılım süreci olduğunu 
ifade eden Büyükelçi Kaymakcı, 
AB ile Türkiye ilişkilerinin geldiği 
noktaya değinerek Gümrük Birliği, 
vize serbestisi, göç, terörle müca-
dele ve mali iş birliği gibi konular 
hakkında açıklamalarda bulundu. 
AB’nin  Türkiye’ye çok fazla ön 
koşul getirmesinin ilerleme kay-
detmeyi güç hale getirdiğini ifade 
eden Kaymakcı, katılım perspek-
tifini kuvvetlendirmek gerektiğini 
kaydetti. Özellikle pandemi ve göç-
le alakalı AB’den destek bekledik-
lerini söyleyen Kaymakcı, düzensiz 
göçün yönetimini beraber yapmayı 
mümkün kılacak bir mekanizmanın 
hayata geçirilmesi gerektiğini be-
lirtti. Türkiye’nin halihazırda 8 AB 
programı ve ajansına iştirak ettiğini 
anımsatan Kaymakcı,  önümüzdeki 
dönemde de 13 AB programına ve 
ajansına dahil olmak istediklerini 
ifade etti. Türkiye’ye yönelik fon 
desteğinin artması çağrısında bu-
lunan Kaymakcı, bu fonların etkili 
kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda söz alan Başkan Fatma 
Şahin, yarım asırdır AB sürecinin 
devam ettiğini hatırlatarak son yir-
mi yılda insan hakları ve dezavan-
tajlı gruplarla ilgili Türkiye’de AB 
uyum yasalarına uyumlu bir şekilde 
hayata geçirilen hukuki düzenle-
melerden bahsetti. Türkiye’nin Su-
riyeli mültecilere kapılarını açarak 

milyonlarca insanın yaşamını kur-
tardığını hatırlatan Şahin, “Biz bir-
çok ülkenin yaptığı gibi sınırlarımızı 
tellerle çevirmedik ve sınırlarımıza 
duvarlar örmedik. Bunu yapsaydık 
milyonlarca kadın ve çocuk ölmüş-
tü. Bu süreçte hem belediyelerimiz 
hem bakanlıklarımız hem de hükü-
metimiz AB’nin kuruluş felsefesine 
uygun bir şekilde hareket ettik.” 
dedi. Gaziantep’te mültecilerle ilgili 
yapılan çalışmaları anlatan Şahin, 
birçok AB ülkesi ile ortak projeler 
hayata geçirdiklerini söyleyerek 
dünya barışının Türkiye-AB diyalo-
ğuyla direkt alakalı olduğuna vurgu 
yaptı. Daha güçlü diyalog ve çalış-
ma temennisiyle sonlandıran Şahin 
konuşmasının ardından katılımcı-
lardan gelen soruları cevapladı. 

Konuşmaların akabinde başlayan 
“Çevre koruma, İklim Eylemi ve 
Enerji: COVID-19 pandemisinden 
sonra ekonomik toparlanma bağla-
mında AB ve Türkiye için ortak bir 
gündem” başlıklı tematik oturumda 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz ile Mersin Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Vahap 
Seçer konuşmacı olarak yer aldı.

tBB Başkanı Fatma 
Şahin’in çabalarıyla 
tBB ile ilişkilerini 
mükemmel düzeyde 
tutmayı başardıklarının 
altını çizen avrupa 
Birliği Bölgeler Komitesi 
Başkanı Jens Christian 
Gjesing, Büyükelçi 
Faruk Kaymakcı’ya da 
çalışmalarına verdiği 
katkılardan dolayı 
teşekkür etti.

 Başkan Fatma Şahin, 
yarım asırdır aB 

sürecinin devam ettiğini 
hatırlatarak son yirmi 
yılda insan hakları ve 

dezavantajlı gruplarla 
ilgili türkiye’de aB 

uyum yasalarına 
uyumlu bir şekilde 

hayata geçirilen hukuki 
düzenlemelerden 

bahsetti.
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ÇOCuK BaKıMı vE hizMEtinE YÖnEliK 
PrOtOKOl

 

“Belediyeler için Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi (EÇBE) hizmetlerine Yönelik 
Yasal Çerçevenin Geliştirilmesi” konulu protokol imza töreni 24 haziran’da 

çevrim içi olarak yapıldı.

İller&Belediyeler 
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 
Avrupa İmar ve Kalkınma Banka-
sı (EBRD) ve Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) arasında yapılan ve 
belediyeler için bir çocuk bakımı 
mevzuatının geliştirilmesini amaç-
layan protokole; TBB ve Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fat-
ma Şahin, EBRD Türkiye Direktörü 
Arvid Tuerkner ve ILO Türkiye Ofisi 
Direktörü Numan Özcan imza attı.

Başkan Şahin: “Her krizden 
en fazla çocuklar, kadınlar 
ve dezavantajlı gruplar etki-
leniyor.”

Pandemiden sonra kurulacak dün-
yaya herkesin hazırlıklı olması ge-
rektiğini söyleyen Başkan Şahin, 
kurucu Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığından bu yana dünyada 
bu konuda gelişmeleri takip ettiği-
ni ifade ederek, bu alanlarda ciddi 
çalışmalar yaptıkları için EBRD ve 
ILO’ya teşekkür etti. Geçtiğimiz haf-
talarda Ekonomik İşbirliği ve Kal-
kınma Teşkilatı (OECD) tarafından 
Gaziantep’in Kapsayıcı Büyüme 
İçin Şampiyon Belediye Başkan-
ları Koalisyonu’na davet edildiğini 
hatırlatan Şahin, bütün dünyanın 
en önemli başlıklardan birinin kap-
sayıcılık olduğunu söyledi. Başkan 
Şahin “Bugün altına imza attığımız 
kısım çocuklarımız açısından çok 
mühim. Çünkü her krizden en fazla 
çocuklar, kadınlar ve dezavantajlı 
gruplar etkileniyor. Bizim en zayıf 
ve en dezavantajlı grubu güçlendir-
memiz ve koruyucu önleyici tedbir-
ler almamız gerekiyor.” dedi. 

Gaziantep’te dezavantajlı gruplarla 
ilgili yapılan çalışmaları da payla-
şan Şahin, “Yerel en büyük uygu-
lamacı. Kalkınma ve demokrasi 
yerelde başlıyor. Hukuki düzenlen-
melerin ete kemiğe büründüğü yer 
şehirler. Dünya nüfusunun büyük 
çoğunluğunun şehirlerde yaşama-
ya başladığını gördüğümüz zaman 
bunu yalnızca çocuk bakımı ve kreş 

desteği olarak görmemiz lazım. 
Bu olağanüstü önemli bir iş. Bu işi 
baştan sıkı tutmazsak şehirlerimiz 
sonra hastalık, şiddet, uyuşturucu 
gibi sonuçlarla uğraşır. Koruyucu 
önleyici tedbir tam da bu.” şeklinde 
konuştu.

Tuerkner: “Bakım 
sorumluluğunu daha çok 
kadınlar üstleniyor.”

EBRD Türkiye Direktörü Arvid 
Tuerkner, bugün yapılan protoko-
lün Türkiye’nin kapsayıcı kalkınma 
gündemi için bir mihenk taşı nite-
liğinde olacağına inandığını belir-
terek kadınların iş gücüne katılma 
konusunda sıkıntılar yaşadığına 
değindi. Bakım sorumluluklarının 
geleneksel olarak kadınlar tarafın-
dan üstlenildiğini bu durumun ka-
dınların ekonomik hayata katılımla-
rını etkilediğini kaydeden Tuerkner,  
erişilebilir, elverişli ve kaliteli çocuk 
bakım çözümlerinin kamu, özel sek-
tör ve belediyelerde verildiğini an-
cak talebe cevap verme konusunda 
yetersiz kalındığını belirtti. Protokol 
ile belediyelerin nasıl daha kalıcı 
çocuk bakım çözümleri geliştirebi-
leceklerine ve kadınların ekonomik 
gelişmesine nasıl daha fazla katkıda 
bulunabileceklerine hep beraber 
cevap vermeyi amaçladıklarını ifa-
de etti.

Özcan: “Belediyelerin çocuk 
bakım hizmetleri sunma 
kapasitelerini güçlendirmek 
amacıyla iş birliği çerçevesi 
oluşturuyoruz.”

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan 
Özcan ise, “Bugün imzalayacağımız 
mutabakat zaptı ile kadınların iş gü-
cüne katılımını teşvik etmenin bir 
parçası olarak belediyelerin çocuk 
bakım hizmetleri sunma kapasitele-
rini güçlendirmek amacıyla taraflar 
arasında bir iş birliği çerçevesi oluş-
turuyoruz. Kadın istihdamıyla ilgili 
ortaya konan tüm çalışmalar bize 

gösteriyor ki kadın istihdamında 
kadınlar ve erkekler arasında hem 
sayısal hem de koşullar bakımından 
eşitsizliklerin arkasında yatan temel 
etmenlerden bir tanesi çocuk bakı-
mına ilişkin rol ve sorumluluklar.” 
dedi. 

Kadınların istihdamına ilişkin yaşa-
nan sorunlara değinen Özcan, ba-
kım hizmetlerinin yaygınlaştırılması 
ve erişilebilir olması için yapılacak 
çalışmaların hızlandırılması gerekti-
ğinin altını çizdi.

Pandemiden sonra 
kurulacak dünyaya 
herkesin hazırlıklı 
olması gerektiğini 

söyleyen Başkan 
Şahin, kurucu aile 

ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığından bu yana 

dünyada bu konuda 
gelişmeleri takip 

ettiğini ifade ederek, 
bu alanlarda ciddi 

çalışmalar yaptıkları için 
EBrd ve ılO’ya teşekkür 

etti. 
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dEMOKraSidE BElEdiYElErin GüCü 
ElE alındı

 

15 temmuz darbe girişiminin yıldönümünde türkiye Belediyeler Birliği(tBB) 
tarafından “demokrasiyi Korumada Yerel Yönetimlerin rolü” etkinliği 

düzenlendi.
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Çevrim içi yapılan etkinlikte ilk ola-
rak 15 Temmuz 2016’da yapılan 
darbe girişiminden görüntülerin 
yer aldığı kısa film gösterimi yapıl-
dı. Toplantıya; Cumhurbaşkanlığı 
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu 
Başkan V.Prof.Dr.Şükrü Karatepe, 
UCLG MEWA ve Dannieh Belediye 
Başkanı  Mohamed Saadie, Bağcı-
lar Belediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı ve TBB Genel Sekreteri Birol 
Ekici katıldı.

Karatepe: “15 Temmuz 
vesayet müessesesini 
sonlandırdı.”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim 
Politikaları Kurulu Başkan V.Prof.
Dr.Şükrü Karatepe, belediyelerin 
demokrasinin ilk kademesi ve oku-
lu olduğunu ifade ederek, “Darbe, 
silahı olanın bu gücü kullanarak 
halk tarafından seçilmiş siyasileri 
görevden uzaklaştırmasıdır. Her ne 
kadar 20.yüzyıl demokrasinin övül-
düğü, pik noktasına çıktığı bir yüzyıl 
olsa da darbelerin yaşandığı da bir 
yüzyıl. Ülkemizde de 10 yılda bir 
milli iradeye müdahaleler yapılmış-
tır. Darbeyi silahlı kuvvetler yapsa 
da darbenin iç ve dış paydaşları da 
hep olmuştur. Türkiye’nin dünyada 
politik bir güce ulaşmasını isteme-
yenler, sandıktan çıkamayanlar, 
Batı’nın emir ve talimatlarıyla Tür-
kiye’nin hareket etmesini isterler.” 
dedi.

Karatepe, “Biz belediyelerde çok 
köklü bir başkanlık geleneğine sa-
hibiz. Halk başkanını doğrudan 
seçer, başkanından talepleri olur 
hatta yeri gelir hesap sorar. Merkezi 
yönetimin de başkanlık sistemine 
geçmesiyle güçlü bir yönetim meka-
nizması oluştu. Hükümetin kurul-
masında milli irade söz sahibi oldu. 
Belediyelerimiz aracılığıyla böyle 
demokratik bir kültüre sahibiz. 15 
Temmuz ihanet girişimine halkımı-
zın gösterdiği tepki, milli iradenin 

ve başkanlık sisteminin ne derece 
önemli olduğunu gözler önüne ser-
di. Bu, demokrasimiz için büyük ka-
zançtır. TBB’ye böyle bir günde bu 
güzel toplantıyı yaptığı için teşekkür 
ederim.” ifadelerini kullandı.

Çağırıcı: “Milletimiz 
15 Temmuz’da geçmiş 
darbelerin de öcünü aldı.”

TBB Genel Sekreteri Birol Ekici’nin 
yönettiği panelde söz alan Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 
ise geçmiş darbe dönemlerinden 
örnekler vererek, “Türkiye ne za-
man bir şeyler yapmaya çalışsa dış 
mihraklar içeride buldukları işbirlik-
çilerle harekete geçmeye kalkıyor-
lar. Ancak her karanlık gecenin bir 
sabahı vardır. Cumhurbaşkanımız 
o gece “ben halkın gücü üstüne bir 
güç tanımam” diyerek demokrasi-
nin gücünü özetlemiştir. 12 Eylül 
öncesi anarşiyle, sonrasında Kürt-
Türk, Alevi-Sünni ayrışmalarıyla 
darbelere zemin hazırlayanlar 15 
Temmuz’da mağlup oldular. Bir 
daha darbe olmaması için nöbet tu-
tan halkın yanında yerel yönetimler 
olarak yer aldık. Demokrasi sınavı-
nı milletimiz en güzel şekilde vermiş 
oldu.” açıklamasını yaptı.

Saadie: “Dualarımızla 
Türkiye’nin yanında olduk.”

15 Temmuz’un sadece Türkiye için 
değil bölge coğrafyası için bir dö-
nüm noktası olduğunu söyleyen 
UCLG MEWA ve Dannieh Beledi-
ye Başkanı Mohamed Saadie, Türk 
Büyükelçiliği ile birlikte 15 Tem-
muz’u andıklarını belirtti. Darbenin 
Türkiye’nin güçlenmesine yönelik 
bir girişim olduğunu da aktaran Sa-
adie, “Türk halkı cumhurbaşkanına 
sahip çıktı. Bizler de o gece sabaha 
kadar namazlarımızda, dualarımız-
da Türk Milleti’nin yanında olduk. 
Türkiye demokratik gücünü tüm 
dünyaya kanıtladı. Türkiye’deki 
belediyelerle dayanışma içerisinde 

iletişim halinde olmamız bizim için 
büyük önem arz ediyor. Belediye-
ler halkla iletişim kuran en önemli 
kurumlardır. Bizler de demokrasi 
anlamında kendimizi geliştirmeye 
çalışıyoruz. Tüm dualarımız sizlerle. 
Demokrasinin şiarı ve amblemisi-
niz.” diye konuştu.

Yapılan etkinliğin demokrasiyi güç-
lendireceği temennisini dile getiren 
TBB Genel Sekreteri Birol Ekici 
tüm katılımcılara teşekkür ederek 
toplantıyı sonlandırdı.

Cumhurbaşkanlığı Yerel 
Yönetim Politikaları 

Kurulu Başkan v.Prof.
dr.Şükrü Karatepe,  
“15 temmuz ihanet 

girişimine halkımızın 
gösterdiği tepki, milli 
iradenin ve başkanlık 
sisteminin ne derece 

önemli olduğunu 
gözler önüne serdi. 

Bu, demokrasimiz için 
büyük kazançtır. tBB’ye 

böyle bir günde bu 
güzel toplantıyı yaptığı 
için teşekkür ederim.” 

ifadelerini kullandı.
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MEzOPOtaMYa MarKaSı 
tanıtıM tOPlantıSı

 

türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Şanlıurfa arkeoloji Müzesi’nde 
düzenlenen “turizm Odaklı tanıtım ve Markalaşma Projesi: Mezopotamya 

Markası tanıtım toplantısı”na katıldı. Başkan Şahin, “Mezopotamya bizim ortak 
geçmişimiz ve ortak geleceğimiz.” dedi.
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Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 
tüm illeri bütüncül bir yaklaşımla 
markalaştırmayı hedefleyen pro-
jenin tanıtım toplantısına Başkan 
Fatma Şahin’in yanı sıra Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, GAP Bölgesi’ndeki 9 
ilin valisi, belediye başkanları ve 
milletvekilleri de katıldı.

Mezopotamya bölgesi evimizdir, 
yuvamızdır diyen Şahin, Mezo-
potamya’nın kızı olmaktan gurur 
duyduğunu da sözlerine ekledi. 
Şahin, “Mezopotamya bizim ortak 
geçmişimiz ve ortak geleceğimiz. 
Evliya Çelebi buraya geldiği zaman 
‘Burayı anlatmaya ne kelam ne ka-
lem yeter’ demiş. Küresel ölçekte 
şehirlerimizin rekabet etme gücü-
nü, sanayimizi yüksek teknolojiye 
geçirmemiz gerekiyordu. Model 
fabrikamızın, teknokentlerimizin, 
üniversitemizdeki laboratuvarımızın 
açılışını yaptık. Pandemiden son-
ra yeni bir dünya kuruluyor. Artık 
akıllı tarım, akıllı gıda, kendi kendi-
ne yetme çok önemli hale geliyor. 
Artık Mezopotamya altın değerin-
de, petrol değerindedir. O yüzden 
kadın girişimcileri desteklemek için, 
bu meselenin kalkınma meselesi ol-
duğunu kadınıyla erkeğiyle birlikte 
bu yolculuğa gitmemiz gerektiğini 
gördük ve tarım okulu açtık. Ata to-
humlarını artık kendimiz yetiştiriyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

Şehir milliyetçiliğinin artık geride 
kaldığını bölgesel kalkınmanın öne 
çıktığını kaydeden Şahin en büyük 
teşekkürünün Cumhurbaşkanı Er-
doğan’a olduğunu söyleyerek “20 
yıl önce hiçbir şey eskisi gibi olma-
yacak diye yola çıktık. Mezopotam-
ya’daki hanlar hamamlar harabeye 
dönmüştü. Bütün tesisleri tamam-
ladık. Artık Mezopotamya’nın tesis 
sorunu yok. İşte tanıtım zamanı. 
Hep birlikte ‘Mezopotamya’ya gel-
me zamanı’ demektir.” şeklinde ko-
nuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, Mezopotamya bölge-
sinin tarihin her döneminde insan-
ları çektiğini ve sayısız medeniyete 
ev sahipliği yapan kadim bir bölge 
olduğuna dikkati çekerek, “Bu zen-
gin geçmiş, sayısız kültürel ve doğal 
varlık insanlığın ortak mirası olarak 
daha fazla ilgiyi hak ediyor. Kültürel 
ve doğal mirası koruyarak, Mezo-
potamya’yı global bir marka haline 
getirip insanların zihnine kazımak, 
daha çok insanın buraları ziyaret 
ederek unutulmaz anılar biriktirme-
sini sağlamak istiyoruz ve böylece 
turizm gelirlerini artırmayı, yeni is-
tihdam olanakları ortaya çıkarmayı 
ve kalkınmanın hızlanmasını amaç-
lıyoruz.” diye konuştu.

Tanıtım törenine katılan Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 
ise bu şehirlerin taşıdığı potansiyel 
sayesinde bölgenin doğa, kültür, 
inanç, gastronomi turizmi ile eko ve 
termal turizm alanlarında geliştiril-

mesinin mümkün olduğunu ifade 
ederek konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Bu şehirlerimiz, sahip olduk-
ları kültür varlıkları ile de büyük 
değer taşımaktadır. Restorasyon, 
müze ve ören yeri uygulama çalış-
maları kapsamında söz konusu şe-
hirlerimizde bugüne kadar 130’dan 
fazla proje ve uygulama işi tamam-
lanmıştır. Sadece genel bir bakışla 
yorumlarsak bile insanlık medeni-
yetinin kökleri ve inancın manevi 
mirası bütün görkemi ve derinliği 
ile karşımızda duruyor. Bunlara sa-
hip çıkmalı, korumalı ve en doğru 
şekilde ülkemizin ve insanlığın fay-
dasına sunmalıyız.” 

Tanıtım gecesinin sonunda Bölge 
Kalkınma İdareleri ile Kalkınma 
Ajansları adına Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye 
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 
(TGA) adına ise Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasın-
da iş birliği protokolü imzalandı.
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Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa 
Birliği (AB) tarafından ortaklaşa 
yürütülen ve kamuda etik anlayı-
şın yaygınlaştırılmasını hedefle-
yen proje için pandemi tedbirleri 
çerçevesinde limitli sayıda fiziksel 
katılım ve geniş kapsamlı çevrimiçi 
katılım ile yapılan törende Türkiye 
Belediyeler Birliği Genel Sekreter 
Yardımcısı Ramazan Özcan Yıl-
dırım ve birim müdürleri ile Birlik 
personeli de hazır bulundu. 

Başkan Toptan: “Tanıtım 
çalışmaları yaptık.”

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Baş-
kanı Köksal Toptan konuşmasında 
projenin amacını yerel yönetimler-

deki etik farkındalığı artırmak, bu 
amaçla iyileştirmeyi sağlayacak 
çözüm önerilerinin bulunması ve 
mevcut olanların da geliştirilmesi 
olarak ifade ederek; “Tüm yurda 
yayılan çalışmaların sonuç vermesi 
ve etik farkındalığın bir kültür hali-
ne dönüşmesi için yaygın tanıtma 
çalışmaları yaptık.” diye konuştu.

Büyükelçi Landrut: “Bu 
projeye büyük önem 
veriyoruz.”

Etkinliğe bir video mesaj ile katılan 
Avrupa Birliği Türkiye Delegas-
yonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus 
Meyer-Landrut ise şu açıklamayı 
yaptı: “Etik Kurulu’nun yerel yöne-

timlerde etik kavramının yerleştiril-
mesi ve yolsuzlukla mücadele edil-
mesinde kritik bir rol oynadığına 
inandığımızdan bu projeye büyük 
önem veriyoruz. Kamu sektöründe 
etik davranışların desteklenmesini 
sağlayacak KGEK gibi bir koordi-
nasyon kurumunun olması son de-
rece önemlidir.”  

Ocak 2018’de başlayarak 29 ay sü-
reyle uygulanan proje kapsamında 
hayata geçirilen çalışmaların pay-
laşıldığı kapanış etkinliği kapsa-
mında projeye destek olan ve kat-
kıda bulunanlara da plaket takdim 
edildi.

YErEl YÖnEtiMlErE 
FarKındalıK PrOJESi

“Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının 
artırılması için teknik destek Projesi”nin kapanış töreni 10 haziran’da 

ankara’da yapıldı.
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İş birliği protokolüne imzalar TBB 
Başkanı Fatma Şahin ile BM-Habi-
tat İcra Direktörü Maimunah Mohd 
Sharif tarafından 3 Haziran’da atıl-
dı.

İmzalanan protokolün yerel kalkın-
ma için çok önemli olduğunu, yeni 
bir dünyanın kurulduğunu ve hep 
birlikte buna hazırlıklı olunması ge-
rektiğini aktaran Şahin, “Habitat’ın 
kuruluş felsefesi olan ekonomik, 
insani, çevreye duyarlı ve kültürel 
kalkınma bu protokolle daha da 
güçlenmiş olacak. Habitat’ın küre-
sel gündemi olan yerel kalkınma-
da belediye başkanlarımızla bunu 

uygulamaktan çok mutlu olacağız. 
Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte 
1994 yılından itibaren Türk beledi-
yeciliği çok büyük başarılara imza 
atmıştır. Hem bu yapılanları hem 
de Habitat’ın konu başlıklarını ken-
di uygulayıcılarımız olan belediye-
lerimize anlatma fırsatımız olacak.” 
şeklinde konuştu.

İş birliği için TBB’ye teşekkür eden 
BM-Habitat İcra Direktörü Mai-
munah Mohd Sharif, Türkiye’de-
ki şehirlerle iş birliğini sürdürmek 
için yapılabilecekleri ve Türkiye’de 
belediyelerin iyi örneklerini diğer 
şehirlerle paylaşmak istediklerini 

belirterek, “Birlikte eylem planımızı 
hazırlayacağız, birlikte çalışacağız. 
Covid-19 şehir yöneticileri için bir 
uyanış çağrısı oldu. Nasıl daha iyi 
olabiliriz bunu anlamak ve uzman-
lığımızı sizlerle paylaşmak hedefi-
miz.” dedi. İmzalan protokol; Tür-
kiye’de sürdürülebilir kentleşmenin 
tesisinde ve 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları ve Yeni Kent-
sel Gündem’in uygulanmasında iş 
birliği çalışmalarının yanı sıra Yeni 
Kentsel Gündem’in uygulanmasın-
da sosyal, fiziksel, çevresel ve eko-
nomik boyutlarına yönelik ortak 
faaliyetler yürütülmesini içeriyor.

tBB’dEn iŞ BirliĞi MuKavElESi

türkiye’de sürdürülebilir kentleşmenin tesis edilmesi ve Yeni Kentsel Gündem’in 
uygulanmasında ortak çalışmaların yürütülmesi amacıyla türkiye Belediyeler 
Birliği(tBB) ve Birleşmiş Milletler insan Yerleşimleri Programı(un habitat) iş 

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

Soru
    Cevap

1)Belediye zabıtası dilencilerin üzerini arayabilir mi?

5393 sayılı Belediye Kanununun 51’inci maddesinde belediye zabıtasının, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla 
görevli olduğu ve bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve 
yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulayacağı hüküm altına alınmıştır.

11/04/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinde belediye zabı-
tasının görevleri sıralanmış; kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek 
ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek de bu görevler arasında sayılmıştır.

5326 sayılı Kanunun 33’üncü maddesinde dilencilik yapan kişiye para cezası verileceği, dilencilikten elde edilen gelire el konularak 
mülkiyetinin kamuya geçirileceği düzenlenmiştir.

Yukarıdaki hükümler ve Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde sayılan yetkiler doğrultusunda, belediye zabıtasının 
kişilerin üstlerini arama yetkisi bulunmamaktadır.

2) Belediyeye ait gayrimenkuller 2886 sayılı Kanunun 51/a maddesine göre pazarlık usulüyle kiraya verilir mi?

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde; genel bütçeye dâhil dairelerle katma bütçeli idarelerin, 
özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu kanun-
daki yazılı hükümlere göre yürütüleceği belirtilmiş, Kanun’un ihale usullerinin sayıldığı 35’inci maddesinde ise, bu Kanunun 1’inci 
maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde uygulanacak usuller arasında “pazarlık” usulü de sayılmış, pazarlık usulünde ihalenin usul ve 
esaslarının düzenlendiği 50’nci maddesinde de bu usulün uygulanmasında 1’inci madde kapsamındaki idareler yönünden herhangi 
bir ayırıma yer verilmemiştir.

2886 sayılı Kanun’un “Pazarlık usulüyle yapılacak işler” başlıklı 51’inci maddesinde bu usulün uygulanacağı işler bentler halinde 
sayılmış olup, bu işlerin sayıldığı bentlerden biri olan a bendinde ise; yer, özellik (askeri birliklerin kuruluş özellikleri dâhil) ve nite-
likleri itibariyle her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilecek belli tutarları aşmayan ve süreklilik göstermeyen, bu Kanunun 1’inci 
maddesinde gösterilen işlerin pazarlık usulüyle yapılabileceği belirtilmektedir.

Yukarıdaki Kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, 2886 sayılı Kanunun belediyeleri de kapsadığı, pazarlık usulünün 
ihale usulleri arasında sayıldığı ve Kanun kapsamındaki idarelerin anılan bentte sayılan işlerin ihalesinde pazarlık usulünü kullana-
bilecekleri; ancak maddede belirtildiği gibi yer, özellik (askeri birliklerin kuruluş özellikleri dâhil) ve nitelikleri itibariyle her yıl Genel 
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Bütçe Kanununda gösterile-
cek belli tutarları aşmayan ve 
süreklilik göstermeyen işlerde 
bu yöntemin kullanılabileceği 
değerlendirilmektedir. Kirala-
ma işi süreklilik gerektiren bir iş 
olduğundan pazarlık usulüyle 
kiraya verilemeyeceği, ancak 
ihaleye çıkılması suretiyle kira-
ya verileceği düşünülmektedir.

3) Belediye encümen üye-
sinin denetim komisyo-
nunda yer alması mümkün 
müdür?

5393 sayılı Belediye Kanu-
nunun 33’üncü maddesinde 
belediye encümeninin meclis 
üyeleri arasından bir yıl için 
gizli oyla seçileceği, 25’inci 
maddesinde de denetim ko-
misyonu üyelerinin meclis 
üyeleri arasından seçileceği 
hükümlerine yer verilmiştir.  
Kanunda belediye encümen 
üyesinin denetim komisyo-
nunda görev yapamayacağına 
ilişkin herhangi bir hüküm bu-
lunmamaktadır.

Söz konusu mevzuat hüküm-
lerinden de anlaşılacağı üzere; 
belediye encümen üyesinin 
denetim komisyonunda görev 

yapmasına hukuken bir engel bulunmadığı, ancak denetim komisyonunun encümenin iş ve işlemlerini de denetleyeceği dikkate 
alındığında, bu durumun etik olarak uygun olmayacağı değerlendirilmektedir. 

4) Toplantı yeter sayısı meclis toplantısının her günü için ayrı ayrı aranmalı mıdır?

5393 sayılı Belediye Kanununun 22’nci maddesinde belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacağı ve katı-
lanların salt çoğunluğuyla karar vereceği, karar yeter sayısının üye tam sayısının dörtte birinden az olamayacağı, meclisin toplan-
masında üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanamaması halinde başkanın gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde 
toplanmak üzere meclisi tatil edeceği, gelecek toplantının üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile yapılacağı, görüş-
meler sırasında başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığının anlaşılması 
halinde ikinci fıkra (3 gün sonraya bırakma) hükmünün uygulanacağı bulunmaktadır.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinde meclisin toplanması için gerekli çoğunluğun sağlanamaması veya 
görüşmeler sırasında başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığının anlaşıl-
ması durumunda, meclis başkanının gün ve saatini tayin ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil edeceği, gelecek 
toplantının üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile yapılabileceği, bu toplantıda da yeter sayı bulunamaz ise meclisin 
tatil edileceği ve o ay içinde başka bir toplantı çağrısı yapılmayacağı düzenlenmiş, 11’inci maddesinde ise başkanlık divanının yerini 
aldıktan sonra başkanın yoklama yaptıracağı, toplantı yeter sayısının olduğunun anlaşılması üzerine birleşimi açacağı, gündeme 
geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda hatanın meclis kararı ile 
düzeltileceği belirtilmektedir.

Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden toplantı yeter sayısının meclis toplantısının bütün birleşimlerinde aranması gerektiği 
değerlendirilmektedir.

İller&Belediyeler 
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