


Merhaba,

Ülkemizin en köklü belediyeler birliği olan Marmara Belediyeler Birliği’nin yönetiminde ilk yılımızı tamam-
lamış bulunmaktayız. İlke ve değer odaklı bir yönetim anlayışı ile başladığımız yolculuğu, bizden önceki yö-
netimden devraldığımız noktadan daha ileriye götürmenin azmi içinde olduğumuzu bir kere daha belirtmek 
isteriz. Belediyeciliğin bir “bayrak yarışı” olduğu inancıyla çalışmaktayız. Bizden sonraki kuşaklar da daha 
ileri hedeflere ulaşmanın gayreti içinde olacaklardır.

Geride bıraktığımız bir yıl içinde bölgemizde, yurt içinde ve yurt dışında çok önemli başarılara imza attık. 
Asıl amacı, üye belediyeler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek, onların haklarını ve menfaat-
lerini korumak, yurt içi ve yurt dışı ilişkilerine destek vermek, hizmet içi eğitim hizmetleri sunmak ve çeşitli 
alanlarda danışmanlık hizmetleri vermek olan Birliğimiz 2009 yılında da “öncü” rol oynamıştır. 

Karadeniz Yerel Yönetim Birlikleri Ağı’nın kurulması için girişimlerde bulunulmuş, Türk Dünyası Belediye-
ler Birliği’ne üyelik kararı alınmış, İslam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı ile Arap Kentleri Örgütü’ne gözlem-
ci üyelik kararı alınmıştır. Birliğimiz, üyesi olduğu Güney Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı’nda (NA-
LAS), üyeliğinin daha ilk yılında “asbaşkanlık” pozisyonu elde etmiş, NALAS Genel Kurulu, bu örgütün tari-
hinde görülmemiş bir başarı ile organize edilmiştir. 

Hizmet içi eğitimler, Birliğimizin belki de en başarılı olduğu alanlardan biridir. 2009 yılı içerisinde, Mahalli 
İdareler Genel Seçimleri’nin yol açtığı atmosfere rağmen, yaklaşık onbir bin belediye çalışanına mesleki, tek-
nik ve sosyal içerikli eğitimler verilmiştir. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Türkiye Belediyeler Birliği ve üye 
belediyelerimizle işbirliği protokolleri imzalanmış ve kapsamlı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Türk 
Standartları Enstitüsü ve Fransız Kalkınma Ajansı başta olmak üzere onlarca yerli ve yabancı kuruluş ile or-
tak eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

2009 yılı Birliğin kurumsallaşması açısından da “dönüm noktası” olarak anılacak çalışmaların yapıldığı bir 
dönem olarak anılacaktır. Birliğimizin adı “Marmara Belediyeler Birliği” olarak değiştirilmiş, logosu “çağ-
daş” ilkelere uygun olarak yenilenmiş ve Birlik Tüzüğü’nde önemli değişiklikler yapılmıştır. Diğer taraftan, 
stratejik planın ve performans programının, modern yönetim tekniklerine uygun olarak yeniden yapılması 
süreci başlatılmıştır. Bu süreç sonunda, Birlik çalışmalarını ayrıntılı bir şekilde düzenleyecek olan “iç yönet-
melik” hazırlanacak, birimlerin ve çalışanların iş analizi yapılacak ve görev tanımları yeniden hazırlanacaktır.

Birlik olarak varlık sebebimiz; üye belediyelerimize aktif katkı ve destek sağlamaktır. Üyelerimizin, Birlik 
çalışmalarına katılımı, bu görevi daha etkili bir şekilde yerine getirmemizi destekleyecektir. Bu vesile ile ekip 
arkadaşlarım adına hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.      

Bİr YıLıN BİLANçoSu

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Başkandan
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Tarihi Yarımada ve İstanbul

Yayın Kurulundan

Ünlü düşünür Alphonse de Lamartine (1790-1869) yüzyıllar öncesinde büyülü 
şehir İstanbul’u şöyle tanımlamış: “orada Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlik-
te, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer yarattılar ki, görülmeye değer”. 

Bugüne kadar pek çok şaire, yazara, ressama ve daha nicelerine ilham perisi 
oldu İstanbul. Lamartine’ne kim karşı gelebilir İstanbul’u bu şekilde tanıttığı için... 
Haksız değil çünkü. Bir kolu ile Asya’ya bir kolu ile Avrupa’ya uzanan İstanbul mü-
zeleri, kiliseleri, çarşıları ve doğal güzellikleri ile dünyada doğa ve sanatın iç içe 
geçtiği nadir yerlerden biri. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, Topkapı Sarayı, 
Kapalı çarşı, Yerebatan Sarnıcı, rum Patrikhanesi, Fener-Balat, Galata’sı ve kale-
mimizin ucuna gelmeyen nice eşsiz yerler ile İstanbul her zaman bizimle. 

 Bunlar hepimizin zaten bildiği gerçekler. çoğu kişinin bilmediği ise İstanbul’un 
geçmişten günümüze özellikle tarihi yerlerinin bozulmadan nasıl günümüze kadar 
geldiği. Pek çok sivil toplum kuruluşu ve belediyenin gerçekleştirmiş olduğu pro-
jeler tarihimiz olan İstanbul’umuzu da koruyor. İşte bunlardan biri Sur-i Sultani 
projesi.  Biz de dergimizin bu sayısının dosya konusunu İstanbul’un kalbini koru-
yan bu projeye ayırdık, bilenler tekrardan dinlesin bilmeyenlerde öğrensin diye... 
Y. Mimar ve restorasyon uzmanı Nergiz Başkaya, Mimar Sinan Üniversitesi öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Cengiz Eruzun ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üye-
si Prof. Dr. Zeynep Ahunbay’da konuya ilişkin düşünceleri ile sayfalarımıza ayrı bir 
renk kattılar ve akıllarda ki soruların cevaplarını sundular. 

Konu İstanbul olunca biz de bu sayımızda Eski İstanbul olarak bilinen ilçe Fatih’i 
kaleme almak istedik ve bir de Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile çok hoş 
bir sohbet gerçekleştirdik. Kolay değil. Fatih bugün İstanbul’un 2010 Kültür Baş-
kenti seçilmesinde büyük rol oynayan ve İstanbul’u uNESCo kültür mirası listesi-
ne sokan bir bölge. Geçtiğimiz yıl Eminönü ilçesinin de sınırlara dahil edilmesiyle 
büyüdü  bu bölge... Hal böyle olunca, güzellikleri ile birlikte sorunları da arttı. Biz-
de Fatih’i tarihi gelişiminden belediyenin yapmış olduğu projelere kadar A’dan Z’ye 
inceledik.  

Türkiye’nin en büyük işbirliklerinden birini dile getireceğiz bu ay. Türkiye Bele-
diyeler Birliği (TBB) ile Marmara Belediyeler Birliği (MBB) birleşmesi bölgesel iş-
birliğinin de en güzel örneklerinden biri. Konuyu Türkiye Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri Hayrettin Güngör anlatıyor. İz Bırakanlar sayfamızı ise Marmara Beledi-
yeler Birliği Kurucu ve onursal başkanı ile Marmara Adası Eski Belediye Başkanı 
Ahmet Enön dolduruyor.

Havalar ısınmaya güneş kendini göstermeye başladığı şu sıralarda herkesin ak-
lına gelen deprem, deprem denildiği zamanda ilk isimlerden biri AKuT’u, AKuT’lu 
olmayı AKuT başkanı Nasuh Mahruki’den dinledik ve son olarak da balta girmemiş 
ormanları ile Trakya’nın incisi İğneada’yı kaleme aldık. 

Kısacası, yine dopduluyuz.
İyi okumalar...

Dergide yayınlanan yazılardaki 
görüş ve önerilerden yazarları 

sorumludur.
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Prof.Dr. Korel GÖYMEN - Sabancı Üniversitesi

Veli YıLDıZ (2. Sınıf Emniyet Müdürü), Erol 
çETİN (Mühendis), Abdullah AKıNCı (İstanbul 
İl İtfaiye Müdür Yardımcısı)

Doç. Dr. Niyazi çİçEK (Marmara Üniversitesi)

Sait YALAZAY - Kamu İhale Kurumu Grup Başkanı, 
Türkan ZEHİr Kamu İhale Kurumu uzmanı

İlan edilecektir.

---

Sıtkı ASLANHAN - Kişisel Eğitim uzmanı

Dr. Musa GÖK

Sıtkı ASLANHAN - Kişisel Eğitim uzmanı

Hezar TANrıSEVEr - AB İşleri uzmanı / ABGS

İlan edilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞEHZADE

İlan edilecektir.

Mehmet ALTAN, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Selçuk Mülayim (Marmara Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi)

İlan edilecektir.

Şule Özge İMAMoĞLu ABGS Ab uzmanı

İlan edilecektir.

İlan edilecektir.

Prof. Dr. Salih Aynural     
(Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Mahmut Kocameşe

Prof. Dr. İlhan Tekeli (orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)

Cemile TÜrKEŞ AB İşleri uzmanı

İlan edilecektir.

Namık Bilici Veteriner

Murat AYDıN Zeytinburnu Belediye Başkanı

AB ve Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Sınırötesi 
İşbirliği

risk Analizi, Fiziki Güvenlik Tedbirleri, Elektronik 
Sistem ve Cihazları, Yangın Tabi Afetler Güvenliği

Standart Dosya Planı

Kamu İhale Kanunu

Asfalt Eğitimi

Yurtdışı Teknik İnceleme, Tanıtım ve Temas 
Programı

Müşteri İlişkileri ve Beşeri Münasebetler Eğitimi

Kamu Ekonomisinde Performans Esaslı Bütçeleme 
Sistemi: Temel İlkeler  ve uygulamada Karşılaşılan 
Sorunlar

Müşteri İlişkileri ve Beşeri Münasebetler Eğitimi

Avrupa Birliği Sosyal Politikalar ve İstihdam 
Müktesebatı ve Yerel Yönetimler

Kurumsallaşma Süreci ve Kurumsal Yönetim

Telefon İletişim, Stresle Başa çıkma Eğitimi

İşyeri Açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin mevzuat, 
uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
AB’de Tarım ve Hayvancılık Politikası ve Yerel 
Yönetimlerde uygulanması

Bizans’tan Bugüne Boğaziçi

Proje Teşhisi ve Değerlendirme Araçları

Avrupa Birliği rekabet Politikası ve Yerel 
Yönetimlere uyarlanması

Dünya çevre Günü Kutlaması

Sürdürülebilir Kentsel ulaşım Planlaması ve uygulama 
Süreci

Tanzimat Dönemi Bursa’sı ve Sosyo Ekonomik 
Yapısı

Belediyelerde Taşınmaz Malların İdaresi

Bir Kültür odağı olarak İstanbul’un Dünya Kenti 
olmasındaki rolünü Tartışmak’

Avrupa Birliği Mali - Bütçesel İşler Müktesebatı ile 
Bütçe Yapısı ve Yerel Yönetimlere uyarlanması 

Görüntü Kirliliği - uydu ve GSM Antenleri

Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvan Sağlığı ve 
Zabıtası Kanunu ile İlgili Mevzuat ve Belediyelerin 
Sorumlulukları

MBB ‘nin çalışmaları

Edirne Belediyesi

Tayyare Kültür Merkezi 
Seminer Salonu / 
BurSA

MBB (Hızır Bey çelebi 
Seminer Salonu)

rixos otel/ANTALYA

İlan edilecektir.

Mısır (Kahire , Nil )

İski - Kağıthane

MBB (Hızır Bey çelebi 
Seminer Salonu)

İski - Kartal

Fatih Belediyesi 
Seminer Salonu

İlan edilecektir.

Ahmet TABAKoĞLu12 Dr. Nadir çoMAKİş Ahlakı ve Sorumluluk Bilgisi Eğitimi İski - Kağıthane

İski - Aksaray

İlan edilecektir.

MBB (Hızır Bey çelebi 
Seminer Salonu)

MBB (Hızır Bey çelebi 
Seminer Salonu)

MBB (Hızır Bey çelebi 
Seminer Salonu)

MBB (Hızır Bey çelebi 
Seminer Salonu)

MBB (Hızır Bey çelebi 
Seminer Salonu)

MBB (Hızır Bey çelebi 
Seminer Salonu)

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi

MBB (Hızır Bey çelebi 
Seminer Salonu)

MBB (Hızır Bey çelebi 
Seminer Salonu)

MBB (Hızır Bey çelebi 
Seminer Salonu)

MBB (Hızır Bey çelebi 
Seminer Salonu)

MBB (Hızır Bey çelebi 
Seminer Salonu)

MBB (osman Nuri 
Ergin Seminer Salonu)
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Haberler

BurSA’YA 
TİMSAH MoDELİ STAD

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Recep Altepe, 
“Bursa Stadı 

Bursa’ya ivme 
kazandıracak ve 
güzellik katacak 

anıtsal eserlerden 
biri olacaktır” 

dedi.  İlk kazmanın 
bir ay içerisinde 

vurulacağı müjdesini 
veren Altepe, 

toplantıda Bursa 
Fan Club tarafından 

bir onur rozeti ile 
ödüllendirildi. 

B
U

R
SA

Bursa Bü-
y ü k ş e h i r 

Belediye Baş-
kanı recep Al-
tepe, Bursa’nın 
ismini dünya-
ya duyuracak 
örnek çalışma-
lardan biri olan 
Stad Projesi’nin 
hazırlıklarının 
bittiğini söyle-
di. Bursa’yı ör-
nek bir kent 
haline getirmek 
istediklerini belirten Altepe, Bursa Stadı 
ile ilgili aktivistlerin sorularını da cevapla-
dı. Başkan Altepe, konuya ilişkin şunları 

söyledi: “Stad projesi 13 aydır üzerinde çok yoğun çalıştığımız bir pro-
je. Bu proje yaklaşık 3 yıldır da Bursa’nın gündeminde. Kamuoyuna ta-
nıttığımız stad, timsah modeli olarak yapılacak.”

BTSo’DAN DA DESTEK GELDİ
Stadyum projesinin detayları üzerinde de duran Altepe,  Bursa 

Stadı için Berlin olimpiyat Stadyumu’nu yapan firma ile anlaşıldığı-
nı söylerken, BTSo’nun da projeye destek verdiğini özellikle belirtti. 

Altepe, Bursa’nın Bursa Stadı ile birlikte daha çok ön plana çıka-
cağını “Bu stad Bursa’ya ivme kazandıracak, güzellik katacak anıtsal 
eserlerden biri olacaktır” sözleri ile anlattı.

Ayrıca, maçların aksamaması için de çalışmaların yoğun bir şekil-
de devam ettiğini söyleyen Altepe, “Bursa Stadı kapasite olarak iki 
katına çıkıyor. uEFA standlarındaki yeni stat 35 bin kişilik olacak. 
Şehire hareketlilik kazandırmasını ve sezon başında kombine bilet-
lerin bitmesini istiyoruz.” dedi. Altepe’nin Bursasporla ilgili “Şampi-
yon olsa da olmasa da her zaman arkasındayız” sözleri katılımcılar-
dan büyük alkış aldı.  

BurSA FAN CLuB’TAN 
BAŞKANA oNur 
roZETİ

Bursa Fan Club başkanı Ali 
Ademoğluda konuşma yapan 
isimlerden biri oldu. Ademoğlu, 
toplantıda kulübün faaliyetlerini 
anlattı. Ademoğlu, Bursa ile ilgi-
li her konuda 36 kişilik ekipleri 
ile 24 saat hizmete hazır olduk-
larını söyledi. 

Toplantının sonunda Ade-
moğlu Başkan Altepe’ye onur 
rozeti takarken, başkan Altepe-
de kulübün yeni üyelerine rozet-
lerini taktı. 
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Zeytinburnu Be-
lediye Başka-
nı Murat Ay-

dın, Türk Dünya-
sı Belediyeler Bir-

liği merkezinin 
Zeytinburnu’na ta-
şınacağını söyledi.

Beykoz Belediyesi, 
Beykoz İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü 
ve Yöntem temiz-

lik firması arasın-
da imzalanan pro-

tokol çerçevesin-
de, Beykoz’daki 45 
okulun katılımıyla 
“Atık Pil Toplama 
Kampanyası” baş-

latıldı.

ZEYTİNBurNu 
TDBB’NİN MErKEZİ oLuYor

BEYKoZ’DA, 
ATıK PİL ToPLAMA KAMPANYASı

yerel yönetimlerin Balkanlar’da 
yaşayan soydaşlarımızın sorun-
larına duyarlı olmasını ve arada-
ki diyaloğun daha da artırılması-
nı istediğini aktaran Başkan Ay-
dın, Zeytinburnu’ndaki Üsküp 
Meydanı’nda bulunan saat kulesi-
nin yıkılarak yeniden inşa edilece-
ğinin müjdesini de verdi. 

Tüm rumeli Türkleri Dayanış-
ma Derneği Başkanı recep Alkan 
ise derneklerinin tadilat çalışmala-
rına verdiği destekten dolayı Mu-
rat Aydın’a teşekkür etti ve Başkan 
Aydın’ı Mart ayında yapacakları açı-
lışa davete etti.

lüpleri Başkanları aracılığıyla duyurulan 
kampanyanın aşama aşama toplumun 
bütün katmanlarına yayılması hedefle-
niyor. Öğrenciler atık pilleri koridorla-
ra bırakılan atık pil toplama kutuların-
da ayrı olarak biriktirerek kampanya-
ya katılabiliyor.15 Mayıs 2010’da sona 

erecek Atık Pil Toplama 
Kampanyası kapsamında 
en çok atık pil toplayan 
üç okula, 5 Haziran Dün-
ya çevre Günü etkinlikle-
ri çerçevesinde ödül ola-
rak eğitim desteği sağla-
nacak. 

Zeytinburnu Belediye Başkanı Mu-
rat Aydın, Tüm rumeli Türkleri 

Dayanışma Derneği’ne, Başkan Yar-
dımcıları Gökhan Kasap, M. Zafer Al-
saç ve İlyas Saka ile ziyarette bulundu. 

Tüm rumeli Türkleri Dayanışma 
Derneği Başkanı recep Alkan, Baş-

kan Yardımcısı aynı zamanda Meclis Üyesi Engin Şen ve dernek 
yöneticileri tarafından lokalin girişinde karşılanan Başkan Aydın, 
Zeytinburnu’nun artık eskisi ile kıyaslanmayacak şekilde hızlı bü-
yüdüğünü ve modern bir şehir görüntüsüne kavuştuğunu söyledi. 

Bilgi Evleri ve AKDEM gibi projelerin örnek alınan ve 
Türkiye’ye mal olmuş girişimler olduğunu ifade eden Başkan Ay-
dın, “10 yıl önce Tıbbi Bitkiler Bahçesi’ni kurarken bize boş işler 
ile uğraştığımızı söylüyorlardı. Şimdi ise şifalı bitkilere artan ta-
lep doğrultusunda sık sık ulusal basında yer alan bu merkezimiz-
den övgü ile bahsediliyor. Ayrıca 10 yıl önce Merkezefendi’den 
yola çıkarak başlattığımız Geleneksel Tıp Festivali ile ne kadar 
doğru işler yaptığımız ortaya çıkmıştır” dedi. 

Türk Dünyası Belediyeler Birliği merkezinin önümüzdeki gün-
lerde Merkezefendi’deki tarihi konağa taşınacağını açıklayan 
Başkan Aydın, Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin arkasına yapılan 
huzurevini 30 Nisan’da hizmete alacaklarını kaydetti. 

Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül’e gerçekleştirdikleri ziyarette, Cumhurbaşkanı’nın 

Beykoz Belediyesi, atık pillerin 
çevre ve insan sağlığına ver-

diği zararlar konusunda öğrenci-
leri bilinçlendirmek ve kullanılmış 
pillerin doğaya kontrolsüz bırakıl-
masını önlemek amacıyla ilçe ça-
pında bir kampanya başlattı. Yü-
rütülen çalış-
ma kapsamın-
da, öncelikli ola-
rak müdür, öğ-
retmen ve öğ-

renciler bilgilendirildi ve tüm okullara kırmızı 
renkli atık pil toplama kutuları bırakıldı.

Beykoz’daki tüm okullarda çevre Ku-
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METroBÜSTE 
‘BİNDİĞİN KADAr ÖDE’ DÖNEMİ 

HAYrABoLu BELEDİYESİ’NDEN 
GÖLETE TESİS ATAĞı

Metrobüste yeni 
düzenlemenin Mart 
ayında başladığını 
belirten Başkan 
Kadir Topbaş, 
“Kısa mesafe 
gidenlerin, uzun 
mesafe bedeli 
ödemesinin önüne 
geçecek çok 
adil bir süreci 
başlattık” dedi. 

Belediye, Tekirdağ 
Valiliği’nden 20 
yıllığına kiraladığı 
11 bin m2’lik 
mesire alanını, 
yap-işlet-devret 
modeliyle işletmeye 
açıyor.

ruz. Bundan sonra her durak için artı ücret ödeme suretiyle ulaşım 
sağlanacak. Bu da kısa mesafe gidenlerin uzun mesafe bedeli ödeme-
mesi anlamına gelmektedir. Yapılan bu uygulama da çok adil bir sü-
recin başlaması anlamına geliyor” dedi. 

Metrobüste bir dönem yapılan ücret artışının yanlış anlaşıldığı-
nı belirten Topbaş, ulaşımı en ucuz hale getirmenin belediye görev-
lerinden biri olduğunu söyledi. Kadir Topbaş, “Metrobüsü ilk devre-
ye soktuğumuzda ücretsiz, daha sonra yüzde 50 bilet uygulaması, 
sonrasında ise tek bilet uygulamasına geçmiştik. 42 kilometre uzun-
luğundaki Avcılar-Kadıköy hattını tek biletle sürdürürken daha son-
ra ücreti 2 Lira’ya çıkartmamıza rağmen bu uygulama yanlış değer-
lendirildi” dedi. 

rekete geçirecek sosyal bir kompleksin 
bulunmadığını, ilçeye sosyal tesis kurmak 
için gerekli çalışmaları başlattıklarını ifade 
ederek; “Tekirdağ Valiliği Mera Komisyo-
nu Başkanlığı ile Hayrabolu Belediye Baş-
kanlığı arasında imzalanan protokolle ve 
29 Kasım 2006- 29 Kasım 2026 yılları 
arasında 20 yıllığına Hayrabolu Belediyesi adına tahsis işlemleri ger-
çekleştirilen mesire bölgesini, yap-işlet-devret modeliyle işletmeye aç-
mayı planlıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı İrtem, belediye tarafından kiralanan  bölge-
nin coğrafi özellikleri hakkında da ayrıntılı bilgiler vererek; göletin 
su hacminin 1.140.000 metreküp, sedde uzunluğunun 400 met-
re, sedde gövde yüksekliğinin 14.90 metre, gölet alan ölçümünün 
190 dekar olduğunu, mesire alanının ise 10.935 metre olduğunu 
söyledi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, metro-

büs hattında yeni ücret tarifesi-
ne geçildiğini açıkladı. Hatla ilgi-
li yeni düzenlemelere ilişkin bil-
gi veren Topbaş, “Yapılan yeni 
uygulama ile birlikte kısa mesa-
fe gidenlerin uzun mesafe bede-
li ödemesinin önüne geçecek çok 
adil bir süreci başlattık” dedi. 
Topbaş’ın açıklamasına göre sis-
tem şu şekilde işleyecek; örne-
ğin Avcılar’dan Metrobüs’e bi-
nen bir yolcu Mecidiyeköy’de 
metrobüs hattından çıkarken ye-
niden akbil basacak. Böylelikle 
Söğütlüçeşme’ye giden yolcudan 
daha az ücret ödemiş olacak. 

Konu ile ilgili basın men-
suplarının sorularını cevaplayan 
Topbaş, “Bu uygulama dünyada 
ilk kez olacak. çünkü biz ‘Bindi-
ğin kadar öde’ sistemi getiriyo-

Hayrabolu Belediye Başkan-
lığı, ilçenin uzunköprü yolu 

5. kilometresinde bulunan Gö-
let Mevkili’ndeki mesire alanını 
yap-işlet-devret modeliyle işlet-
meye açıyor... 

Belediye Başkanı Hasan İr-
tem, Hayrabolu’da iç turizmi ha-
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Balıkesir 
Belediyesi ile 

İş-Kur Balıkesir 
İl Müdürlüğünün 

ortaklaşa 
düzenlediği 

Balıkesir Meslek 
Edindirme 

Kurslarının 
açılışında 

konuşma yapan 
Balıkesir 

Belediye Başkanı 
İsmail Ok,  

“Önemli olan 
kursu başarı ile 

bitirip birer altın 
bileziğe sahip 

olmaktır” dedi. 

BALıKESİr’DE, BALMEK AçıLDı
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Balıkesir Belediyesi ve  İş-Kur Balıkesir 
İl Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde Ba-

lıkesir Meslek Edindirme Kurslarının açılı-
şını yaptı. Açılışa, Vali Yılmaz Arslan, Be-
lediye Başkanı İsmail ok, Belediye Başkan 
Yardımcısı Argun Atıcı ve  İş-Kur İl Müdürü 
Faruk Arpacı ile kursiyerler katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Balıkesir 
Belediye Başkanı İsmail ok kurslar hakkın-
da bilgi verdi. Tüm kursiyerlerin iş kazası-
na karşı sigortalı olduklarını söyleyen Baş-
kan ok,  “Özellikle kursiyerlerimize hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah kursla-
rımızın sonunda hepsi birer meslek sahibi 
olacaklar. Ayrıca ben, diğer bir noktaya da 
dikkat çekmek istiyorum. Tüm kursiyerle-
rimiz iş kazasına karşı sigortalılar. Önem-
li olan kursu başarı ile bitirerek birer altın 
bileziğe sahip olmaktır. İçtenlikle bunu te-
menni ediyorum” dedi.  

İş-Kur İl Müdürü Faruk Arpacı ise yaptı-
ğı konuşmada şunları söyledi: “Kurum ola-

rak ülke genelinde işsizliğin önlenmesi, istihdamın arttırılması yönünde-
ki çabalar devam ederken, iş gücü yetiştirme faaliyetlerimiz de geçmişte 
olduğu gibi devam ediyor. Kurumumuzun amacı, istihdama yönelik eği-
timlerdir. Biz bunu gerçekleştirmeyi istiyoruz. Kurslarımızda giyim, ku-

aförlük, elektrik-elektronik, folk-
lorik bebek yapımı eğitimleri baş-
ladı. Sınıflarımız 25`er kişilik. Ay-
gaz üzerinde bulunan binamız-
da 3 sınıf, 1. Sakarya`da bulu-
nan binamızda da 3 sınıfımız var. 
150 kursiyerin yarısı burada, yarı-
sı 1.Sakarya Mahallesindeki bina-
mızda eğitim görmektedir. Gün-
de 15 TL cep harçlığı ve malze-
me giderleri, bu program çerçeve-
sinde ilgililere ödenmektedir. Ku-
rumumuzun amacı, iş gücünü ye-
tiştirmek ve istihdam sağlamak-
tır. Esas gayemiz budur.”

çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Proje-
si kapsamında inşaa edilen Düzenli Depolama 

Sahası’nın kullanıma geçmesiyle birlikte, çanak-
kale Katı Atık Yönetim Birliği’nce yürütülen Geri 
Kazanım Projesi dahilinde, çanakkale için belir-
lenen noktalara 88 adet 2 m3’ lük geri kazanım 
kumbaraları dağıtıldı. 

17 Şubat 2009 tarihinde başlanılan dağıtım çalışmaları kapsamında 
Barbaros Mahallesi’ne 30 adet, İsmetpaşa Mahallesi’ne 6 adet, Cevatpa-
şa Mahallesi’ne 14 adet, Kemalpaşa Mahallesi’ne 5 adet, çanakkale onse-

kiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü’ne 3 adet, Hava radar Komutanlığı ’na 2 adet, Boğaz ve Garni-
zon Komutanlığı’na 5 adet ve 116.Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı’na 16 adet geri kazanım kum-
barası bırakıldı. 

Kâğıt, cam, plastik ve metal atıkların birlikte karışık olarak toplanacağı kumbaraların dağıtımıyla, 
çanakkale’de pilot bölge olarak belirlenen Esenler Mahallesi dışındaki bölgelerde de ambalaj atıklarının 
ayrı olarak toplanması hedefleniyor.

Çanakkale’de 
şehrin çeşitli 
noktalarına 
88 Adet geri 
kazanım 
kumbarası 
yerleştirildi.

çANAKKALE’DE GErİ KAZANıM 
KuMBArALArıNıN DAĞıTıMıNA BAŞLANDı
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Belediyesi 
başlattığı yeni 
çalışma ile 
bölgede ilk 
kez gönüllü 
itfaiyecilik 
sistemini kuruyor. 
Olası yangınlarda 
itfaiye teşkilatına 
destek olacak 
gönüllü 
itfaiyecilik için ilk 
toplantı yapıldı. 

EDrEMİT BELEDİYESİ GÖNÜLLÜ 
İTFAİYECİLİK SİSTEMİ KuruYor

de gönüller vardı. Bunlara tulumbacı 
denirdi. Bunlar mahallenin gençlerin-
den oluşurdu. o gönüllü tulumbacılar 
şarkılara ve türkülere konu olmuştur. 
onlar bu yangınlara müdahale eder-
lerdi. Biz burada techizatsız ola-
rak yangına müdahale istemiyoruz. 
Bu gönüllü itfaiyeciler ne yapacak? 
İlk olarak 110´a doğru ve hızlı bil-
gi aktarımı sağlayacaklar. Sonra it-
faiye gelene kadar bölgede bulunan 
araçların kaldırılması için koordinas-
yon kuracaklar. Bu tip yardımcı hiz-
metlerde bulunacaklar.” dedi. 

Edremit Belediyesi İtfaiye Müdürü Şaban Özbaş ise “Gönül-
lü itfaiyecilere bizden gerekli izahat ve eğitimi aldıktan sonra bir 
kimlik verilecek. Bundan sonra ise mahallesinde çıkacak yangın-
larda itfaiyeye haber vermek, itfaiye araçları için araçları kaldırt-
maya çalışmak, çevre güvenliğini sağlamak gibi konularda çalış-
malar içinde bulunacaklar.”dedi.

Edremit Belediyesi ilçe genelinde 
yangınlarla daha etkin mücade-

le edebilmek için gönüllü itfaiyecilik 
sistemine geçiyor. Şükrü Tunar Kül-
tür Merkezi’nde mahalle muhtarla-
rı ile gerçekleştirilen toplantıda ko-
nuşan Edremit Belediye Başkanı Av. 
Tuncay Kılıç, osmanlı’da da benzer 
bir sistemin olduğunu hatırlattı. Kı-
lıç: “Eskiden osmanlı´da mahalle-

İzmit Belediyesi 
tarafından 
yürütülen geri 
dönüşüm projesi 
kapsamında bir 
yılda 78 ton yağ 
toplandı. 

Bİr YıLDA 78 ToN ATıK YAĞ ToPLANDı
ra anlatılıyor. Yetkililer özel galonlar-
da biriktirilen atık sıvı yemeklik yağ-
ları Kocaeli Üniversitesi Biodizel Üre-
tim Tesisleri´ne teslim ederek, çevre 
dostu yakıtın üretimi için hammadde 
ihtiyacına katkıda bulunuyorlar. Söz 
konusu çalışmalar  hakkında bilgi ve-
ren İzmit Belediyesi çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz; “Topladığımız bitkisel atık yağ-

ları, yaptığımız protokol gereği üniversitemize tes-
lim ediyoruz. Bu yağlar belli kimyasal işlemlerden 
sonra biodizele dönüşüyor. Biodizelin karbondiok-
sit salımı benzine göre, yüzde 70 daha azdır. Yani 
biodizel hem çevresel, hem de ekonomik bir artı de-
ğerdir. Kanserojen madde ve kükürt içermemesi ne-
deniyle geleceğin yakıtı olarak değerlendirilen bio-
dizel, aynı zamanda ülkemizi petrolde dışa bağımlı 
olmaktan da kurtaracak bir üründür” dedi. Yapılan 

açıklamada son bir yılda 78 ton bitkisel atık yağ toplandığı be-
lirtilirken, İzmit Belediyesi´nin çevre ve orman Bakanlığı´ndan 
onaylı denetim yetkisi olduğu da hatırlatıldı. 

İzmit Belediyesi geri dönüşüm ça-
lışmalarını farklı kulvarlarda ba-

şarıyla sürdürüyor. Belediye, evsel 
atıklar, ambalaj atıkları, elektronik 
atıklar ve atık piller gibi farklı kir-
leticileri ayrıştırarak toplanmasını 
ve geri dönüşümünü sağlıyor. İzmit 
Belediyesi çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü, bunlara ek olarak atık 
sıvı yağları da ayrıştı-
rarak ekonomiye ye-
niden kazandıracak, 
Böylelikle hem çev-
reye hem de ekono-
miye önemli fayda-
lar sağlanmış olacak. 
Belediye yetkilileri 
okulları, iş yerlerini 
ve meskenleri bizzat ziyaret ederek, 
atık sıvı yağların kontrolsüz salınımı-
nın doğaya verdiği zararı vatandaşla-
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Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih Meh-
met Güler’i ziyaret 
eden Uludağ Üni-
versitesi Mimarlık 
Fakültesi öğrenci-
lerinin gündemin-

de belediye projele-
ri vardı. 

GEMLİK BELEDİYESİ 
30 YıL SoNrASıNı ProJELENDİrİYor

 Başkan Güler’den ilçe hakkın-
da bilgi alan Mimarlık Fakültesi öğre-
tim görevlileri ile öğrenciler, daha son-
ra Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ze-
keriya Bayazıt’ın yanına geçti ve Adli-
ye Sarayı’nda olması gerekenler hakkın-
da bilgi alıp not tuttular. Öğrenciler, Ad-
liye Sarayı, Emniyet Müdürlüğü, Hükü-
met Binası ve Hastane olarak ayrılan ve 
halen kullanılan hurdacıların bulundu-
ğu yerde de incelemelerde bulunarak fo-
toğraf çektiler. Öte yandan, Gemlik İlçe-
si teknik inceleme gezisine katılan 40 ki-
şilik öğrenci grubuna Yard. Doç. Dr. Ni-
lüfer Taş, Yard. Doç Dr. Murat Taş, Öğ-
retim Görevlisi çiğdem Yücel, Araştırma 
Görevlisi Dr. Yasemin Erbil ve Araştırma 
Görevlisi Miray Gür eşlik etti. 

Gemlik Belediyesi, uludağ Üni-
versitesi Mimarlık Fakültesi ile 

el ele vererek şehrin gelecek 30 yı-
lını projelendiriyor. çalışma ile ilgili 
ilk adım, Mimarlık Fakültesi öğren-
ci ve öğretim görevlilerinden oluşan 
bir ekibin Belediye Başkanı Fatih 

Mehmet Güler’i ziyaretinde atıldı. Mimarlık Fakültesi, şehirci-
lik dersi kapsamında Gemlik ilçesi üzerine çalışacak. Heyet, ça-

lışmaya başlamadan önce, 
Gemlik’teki çeşitli kamu 
kurumlarını da ziyaret etti. 

Grubun belediyeye ziya-
retinde konuşan Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Gü-
ler, Mimarlık Fakültesi öğ-
rencilerinden, Gemlik için 
çağdaş ve modern projeler 
üretmelerini istedi. 
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Belediyesi 
engelli 
vatandaşlara 
tekerlekli 
sandalye ve 
akülü araba 
yardımında 
bulunmaya 
devam 
ediyor. 

TEKErLEKLİ SANDALYE 
YArDıMLArı DEVAM EDİYor

rek yardım talebinde buluna-
biliyorlar. 

Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürlüğü tarafından organize 
edilen çalışmalar kapsamında 
ihtiyaç sahiplerine şimdiye 
kadar 7 adet tekerlekli san-
dalye ve 6 adet akülü araba 
teslim edildi. Ayrıca çorlu Sa-
katlar Derneği üyeleri-
ne de 10 adet sandal-
ye verildi. Engelli va-

tandaşlar tekerlekli sandalye dağı-
tımı nedeniyle çorlu Belediyesi’ne 
teşekkür ettiler. Geçtiğimiz yıllar-
da da engelli vatandaşları unutma-
yan çorlu Belediyesi, bundan son-
ra da engellilere yönelik çalışmala-
rın devam edeceği müjdesini verdi.

çorlu Belediyesi, engelli fer-
di olan dar gelirli ailelere te-

kerlekli sandalye ve akülü araba 
yardımında bulunuyor. Söz ko-
nusu yardımı almak isteyen en-
gelli vatandaşlar, internet üzerin-
den veya şahsen belediyeye gide-
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Kocaeli’ne 
bağlı Akçat 
Beldesi’nde ya-
pımı devam eden 
soğuk hava de-
posu bittiğin-
de, kent esnafı-
nın ürünleri bo-
zulmadan  uzun 
süre muhafaza 
edilebilecek.

MEYVE VE SEBZELEr TAZE KALACAK

cak tesiste yaş sebze ve meyveler uzun 
süre muhafaza edilebilecek. Yatırım yaş 
sebze üretiminin ve ticaretinin yoğun 
olarak yapıldığı Akçat Beldesi’ne önem-
li katkı sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen 
İşleri Daire Başkanlığı tarafından 

projelendirilen ve Karamürsel’e bağ-
lı Akçat Beldesi’nde yapımı süren So-
ğuk Hava Deposu’nda sebze ve mey-
veler uzun süre muhafaza edilebilecek. 

955 metrekarelik soğutma bina-
sının yanı sıra; 60 tonluk bir kantar 
ile çevre sahası imalatlarının gerçek-
leştirileceği yatırımın bu yıl Nisan ayı 
içerisinde tamamlanması ve hizmete 
açılması öngörülüyor.

6 adet soğuk oda, 1 adet tesisat odası, 1 adet bek-
çi odası ve bir adet idare binasından oluşan bir planlama 
ile tamamı çelik imalat olarak yapılan soğuk hava deposu-
nun iç ve dış duvarları sandwich panel; çatısı ise alüminyum 
levha çatı örgüsü ile kaplanacak. Son derece modern ola-
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Nilüfer 
Belediyesi, kadın 

ve gençlere 
yönelik yaptığı 

etkinliklerle sanat 
sevgisi aşılıyor.  

NİLÜFEr BELEDİYESİ, KADıN VE 
GENçLErİ SANATA TAŞıYor

Nilüfer Belediyesi, ilçe sınırları içeri-
sinde yer alan altı beldede, kadınla-

rı ve gençleri kültür ve sanat aktivitele-
rine taşıyor. Söz konusu beldeler, Bele-
diye kanunun değişmesi ile birlikte Ni-
lüfer sınırlarına dahil olmuşlardı. Bele-

diye ücretsiz gerçekleştirdiği bu aktivitelerle kültür ve sanat faali-
yetlerinin ilçe genelinde yaygınlaşmasını hedefliyor. 

Bu sezon Nilüfer Sanat Tiyatro’nun uğur Mumcu Sahnesi’nde sergilediği “Koleksiyoncu” adlı oyu-
nu ve Konak Kültürevi’ndeki sinema gösterilerini, Görükle, Gölyazı, çalı, Hasanağa ve Kayapa’dan 

otobüslerle taşınan yüzlerce kadın izleme olana-
ğı buldu.

Aynı şekilde bu sezon Bursa Ahmet Vefik 
Paşa Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenen Kara Örtü 
(Puşide-i Siyah) adlı oyuna da; Yolçatı, Yaylacık, 
Hasanağa,çalı ve Görükle’deki ilköğretim oku-
lu öğrencileri taşınarak, Kurtuluş Savaşı sürecin-
de Bursa’da yaşananları sahneye taşıyan oyunu 
yüzlerce öğrencinin ücretsiz izlemesi sağlandı. Bu 
organizasyondan bir hayli memnun olan kadın ve 
gençler, belediyenin her tür kültürel organizasyo-
nuna katılmak istediklerini belirterek Nilüfer Bele-
diye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür ettiler.
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Haberler

Adapazarı 
Belediyesi, 

Çevre ve Orman 
Bakanlığı ile 

ortaklaşa olarak, 
sokak hayvanlarını 

kısırlaştırma 
ve aşılama 

kampanyası 
başlattı. 

SoKAK HAYVANLArı SoruN 
oLMAKTAN çıKıYor

AD
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Adapazarı Belediyesi, sokak 
hayvanlarını kısırlaştırma ve 

aşılama, çalışmalarını Camili Ma-
hallesinde başlattı. 10 gün süre-
cek birinci etap çalışmalarda 300 
sokak hayvanın tedavisinin ya-
pılması hedefleniyor. Yeni yerle-
şim bölgesi ve diğer mahalleler-
den toplanacak sokak köpekleri, 

buraya getirilip kısırlaştırma ve aşılama işlemleri bittikten 
sonra gerekli tedavileri yapılıp alındıkları bölgelere tekrar 
bırakılacaklar. Kampanya Adapazarı Belediyesi ile çevre ve 
orman Bakanlığı’nın ortaklığı ile 2010 yılında da periyodik 
olarak devam edecek.

Kampanya hakkında bilgi veren veteriner hekim Mustafa 
Atuk: “Mobil kısırlaştırma otobüsümüze getirilen hayvanla-
rımızı kısırlaştırıyoruz, kuduz aşılarını yapıyoruz, sonrasında 
kulaklarına küpe takıp kayıt altına alıyoruz. Bir günlük pos-
toperatif bakımlarını gerçekleştirdikten sonra ertesi gün al-
dığımız bölgeye bırakıyoruz. Adapazarı bölgesinde başlatmış 
olduğumuz çalışmaları periyodik olarak devam ettireceğiz. 
Üçüncü ve dördüncü çalışmadan sonra bölgedeki hayvanla-
rın tamamına yakınını kısırlaştırmış olacağız” dedi.

Günümüzde şehirlerde yaşanan en büyük sorunların-

dan birinin sokak hayvanlarıyla mücade-
le olduğuna değinen Adapazarı Beledi-
ye Başkanı Süleyman Dişli, başlatılan so-
kak hayvanlarını kısırlaştırma ve aşılama 
kampanyası ile bu sorunu ortadan kal-
dıracaklarını belirterek şunları kaydetti: 
“Yapılan çalışmada sokak hayvanları ya-
kalanıp veterinerlerimiz tarafından kısır-
laştırılıp, aşıları yapılmak suretiyle kanun 
gereği tekrar sokaklara bırakılıyor. Hay-
vanların yaşamı bu şekilde devam etmiş 
oluyor. Bu problem de zaman içinde ken-
di kendine ortadan kalkmış olacaktır” 

Osmaneli 
Belediyesi 
tarafından 
hazırlanan “AB 
Mevzuatında 
Gıda Güvenliği ve 
Hijyeni İçin Gıda 
Sorumlularının 
Eğitimi” 
projesi Avrupa 
Komisyonuna 
sunuldu. 

oSMANELİ, İSVEç VE ALMANLArLA 
orTAK ProJE YÜrÜTÜYor

osmaneli Belediyesi, “AB 
Mevzuatında Gıda Güvenliği 

ve Hijyeni İçin Gıda Sorumlula-
rının Eğitimi” projesini hazırla-
dı. Proje, Avrupa Komisyonu ve 
ulusal Ajans tarafından yayımla-
nan Hayat Boyu Öğrenme prog-
ramı Leonardo Da Vinci Hare-
ketlilik Projeleri kapsamında İs-
veç ve Almanya ile ortak hazır-
landı.  Proje için Bilecik’in yerel 
yönetimlerinde ki gıda denetçi-
leri ve özel işletmelerde ki so-
rumlu yöneticilerden oluşan 16 
kişilik ekip oluşturuldu. İsveç ve 
Almanya’ya yapılacak olan bi-

rer haftalık gezilere katılacak olan ekip, 
AB’deki doğru uygulamaları yerinde göz-
lemleyecek ve uygulamalarla deneyim ka-
zanacak. 

Projenin hedefleri arasında, sorumlu 
yöneticilerin AB standartlarında mesleki eğitim almaları, AB mev-
zuatı kapsamındaki gıda güvenliği ve hijyen yönetmeliğine göre AB 
ülkelerindeki iyi uygulamaları yerinde görmeleri var. Burada kaza-
nılan bilgi ve tecrübe çeşitli eğitimler vasıtasıyla Bilecik’teki diğer 
kurum ve kuruluşlara da aktarılacak. 
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Çatalca 
Belediyesi 
tarafından 
hazırlanan 
“Çatalca-
Neapoli 
Kültürler Arası 
Diyalog” projesi 
Türk-Yunan 
dostluğunu 
pekiştirmek 
hedefinde... 

çATALCA-NEAPoLı KÜLTÜrLEr ArASı 
DİYALoG ProJESİ

çatalca Belediyesi, geçmiş-
te pek çok medeniyeti bünyesin-
de barındıran ve pek çok doğal 
güzelliklerede ev sahipliği yapan 
çatalca’yı anlatan projeler yap-
maya devam ediyor. Bunlardan 
biri de “çatalca-Neapoli Kültürler 
Arası Diyalog” projesi oldu. Türk-
Yunan dostluğunu pekiştirme-
si hedeflenen proje içerisinde pek 
çok kültürel ve sanatsal faaliyet ol-
duğu gibi gezilere de yer verilecek. 

Örneğin, proje  kapsamında 
17-18 Temmuz 2010 tarihlerin-
de Neapoli Belediyesi personeli 
ve bir grup Neapoli halkının ilçe-
de misafir edilmesi planlanıyor.

çATALCA BELEDİYESİ 
PİKNİK TurİZMİNE 
HAZırLANıYor
Ayrıca, ilkbaharın yaklaştığı 

şu günlerde İstanbul’un güzide 
mesire yerlerini bünyesinde ba-

rındıran çatalca, günübirlik piknikçileri 
ağırlamaya da hazırlanıyor. 

çatalca Belediyesi’ne ait piknik alan-
larının dışında ilçede faaliyet gösteren 
50’ye yakın özel piknik işletmesi de hazırlıklarına başladı. 

TÜrKİYE’DE İLK:  
PİKNİK KoorDİNASYoN MErKEZİ 
Bu kapsamda çatalca Belediyesi Türkiye’de ilk kez uygulanacak 

bir Piknik Koordinasyon Merkezi planlıyor. Projenin amacı; İlçe gi-
rişinde Bulvar Yolu üzerinde ilgi çekici mimari tasarımıyla göze hi-
tap eden, çatalca’ya piknik için gelen ziyaretçilerin alışveriş yapa-
bilecekleri, aynı zamanda çatalca’daki piknik işletmelerinin ve tu-
rizm alanlarının geniş kapsamlı tanıtımlarının yapılacağı ve ziyaret-
çilerin isteklerine göre yönlendirilecekleri bir alan kurulması olarak 
açıklandı. 

Güngören Beledi-
yesi yıl boyunca de-
vam edecek dış ti-
caret eğitimine baş-
ladı. Programın 
açılışını yapan Gün-
gören Belediye Baş-
kanı Ş.Yücel Kara-
man, “Bu program, 
şirketlerimize dün-
ya ticaretinde büyük 
oyuncular arasına 
girebilmenin yolla-
rını gösterecektir” 
dedi. 

GÜNGÖrEN BELEDİYESİ’NDEN 
DıŞ TİCArET EĞİTİMİ

di. Karaman, konuya ilişkin “İnanı-
yorum ki bu program, şirketlerimize 
yeni mevzuat ve kanun değişiklikle-
rine aktarırken aynı zamanda deği-
şen dünya ticaretinde büyük oyun-
cular arasına girebilmenin yollarını 
da gösterecektir” dedi. 

Dış Ticaret Müşteşarlığı ile or-
taklaşa gerçekleştirilen eğitim, haf-

tada üç gün gerçek-
leşecek. Yıl boyunca 
firmalara hizmet ver-
mesi planlanan eğiti-
min süresi ise bir bu-
çuk ay. 

Güngören Belediyesi Dış Ticaret 
Mevzuat Eğitimleri’ne başla-

dı. İhracatçıların dış ticarette kar-
şılaştıkları sorunları ele alan eğitim 
bir yıl boyunca Güngörenliler’e hiz-
met verecek. Programın açılışında 
konuşma yapan Güngören Belediye 
Başkanı Ş. Yücel Karaman, son beş 
yıl içerisinde dış ticaret ile ilgili ya-
pılan kanun deği-
şikliklerine değin-
di ve pek çok fir-
manın bu değişik-
liklerden haberdar 
olmadığını söyle-



Kapak Konusu

“Tarihi Yarımada binlerce 
yıldır bir bütündür. Bu neden-
le Tarihi Yarımada’yı ilgilendi-
ren projeler tek bir merkez-
den planlanmalı, yürütülme-
li ve bir bütünlük taşımalıdır.”

Fatih, bünyesinde bulun-
durduğu tarihi değerler 
açısından Türkiye’nin en 

önemli ilçelerinden birisi. Emi-
nönü Belediyesi’nin sınırları içe-
risine dahil edilmesi ile birlikte, 
İstanbul’un silüetini oluşturan 
Tarihi Yarımada da Fatih sınır-
ları içerisine girmiş oldu. Her yıl 
yüzbinlerce turistin ziyaret etti-
ği Fatih’in, büyük bir çoğunlu-
ğu birinci dereceden “SİT” ala-
nı konumunda. Buna mukabil 
ilçenin birçok kenar mahallesi 
çarpık yapılaşmanın etkisi altın-
da. İlçenin İstanbul için önemini 
de göz önünde bulundurup, bu 
sayıdaki kapak konumuzu Fa-
tih Belediyesi’ne ayırdık. “SİT” 
alanı olan bölgelere hizmet gö-
türmek zordur. Fatih Beledi-
ye Başkanı Mustafa Demir’e bu 
zorlukları nasıl aştığını ve son 
dönemde Fatih’te nelerin de-
ğiştiğini sorduk.  

Ecdat yadigârı 
ToPRAkLARA 

hizmEt 
EtmEktEn 
mutluyuz

Fatih BElEdiyE Başkanı 
mustaFa dEmir:
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SuLTANAHMET MEYDANı, YAMALı BoHçA GİBİ 
GÖrÜNMEMELİ 

İki dönemdir Fatih Belediye Başkanlığı’nı yürütüyorsu-
nuz. lakin ikinci döneminizde ilk dönemden farklı olarak 
daha geniş bir alandan sorumlusunuz. türkiye’deki bele-
diyelerin sayılarını ve sınırlarını değiştiren 5747 sayılı ka-
nunla birlikte Eminönü de sorumluluk alanınız içine girdi. 
Bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? Eminönü ve Fatih bun-
dan nasıl etkilendi? Bu genişleme iş yükünüzü ne derece-
de artırdı? 

Doğu roma, Bizans ve osmanlı’nın başkenti olan Tarihi Yarı-
mada Fatih’in sınırlarını, Marmara Denizi, Haliç ve Tarihi Surlar 
belirler. Tamamı 15,6 km2 olan bu yer, dünyanın merkezi olduğu 
1500 yıllık süreçte, zamanının tüm zenginliklerini kendisine çek-
miş; döneminin en önemli ustalarının eserleriyle süslenmiştir. Bu 
uzun zaman dilimi içinde, Tarihi Yarımada’nın tümüne yayılan or-
tak bir doku ve karakter oluşmuştur. Zaten Tarihi Yarımada, Fa-
tih; semt semt, mahalle mahalle birbirini tamamlayan bu bütü-
nün parçalarından oluşmaktadır. o nedenle, 2009 Yerel Seçimleri 
sonrasında, iki ayrı belediyenin Fatih Belediyesi çatısı altında bir-
leştirilmesi ile zaten fiilen varolan bütünlük yeniden sağlanmıştır. 

Sizlerin de bildiği gibi, Tarihi Yarımada binlerce yıldır bir bü-
tündür. Bu nedenle Tarihi Yarımada’yı ilgilendiren projeler tek bir 
merkezden planlanmalı, yürütülmeli ve bir bütünlük taşımalıdır. 

Birleşme öncesinde, Eminönü’nün de Fatih’in de birbirinden 
bağımsız yürüttüğü projeler vardı. Şimdi biz daha önceden ya-
pılan işleri heba etmeden, bu projeleri birbirine koordine etme-
ye çalışıyoruz. Dünyanın en önemli kültür turizmi merkezleri-
nin başında gelen Sultanahmet Bölgesi’nde her 50 metrede bir 
başka bir yapı taşı var. Bu olmaz, olmamalıdır da… Göz bebe-
ğimiz dediğimiz İstanbul’un Sultanahmet Meydanı, yamalı boh-
ça gibi görünmemelidir. Burası bizim vitrinimizse, vitrinimizi te-
miz ve düzenli tutmalıyız. Biz Eminönü bölgesini topyekûn bir 
proje olarak ele aldık. Sultanahmet, Sirkeci, Laleli, Gedikpaşa, 
Süleymaniye’de pek çok çalışmayı aynı anda yürütüyoruz. Mesela 
Sultanahmet Bölgesi’nin düzenlenmesi ve taşıt trafiğinden arın-
dırılması çalışmamız başladı. Plan ve projeler hazır. 2010 Avru-
pa Kültür Başkenti Ajansı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle 
birlikte koordineli olarak çalışıyoruz. Yine ajansın katkılarıyla La-
leli Bölgesi’nde yayalaştırma ve taşıt trafiğinden arındırma ça-
lışmaları devam ediyor. Gedikpaşa’daki atölyeler şehir dışına çı-
kacak. Süleymaniye evleri restore oluyor. Kapalıçarşı’da röleve, 
restitüsyon ve proje çalışmaları devam ediyor…

Kapalıçarşı demişken, bugüne kadar işin büyüklüğü nedeniyle 
hep geçici çözümlerle ayakta tutulmaya çalışılan Kapalıçarşı’nın, 
ilk kez bizim dönemimizde ciddi bir restorasyon geçirmesi için 
çalışmalara başlandı. Eğer biz Kapalıçarşı’ya el atmasaydık, bu 
tarihi değerimizi kaybedebilirdik. Bu nedenle, ilk iş olarak İl Özel 
İdaresi kaynaklarıyla, rölöve, restititüsyon ve uygulama projele-
ri için çalışmalara başladık. restorasyon çalışmaları çatıdan baş-
layacak. çünkü çatı çok vahim durumda. çanak antenler, kli-
malarla dolmuş. onun dışında, Atatürk Bulvarı’nı taşıt trafiğine 

kapama ve bu bölgeyi yaya yolu yap-
ma projesi gündemde. İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Kadir Topbaş, yerel seçimler öncesin-
de de bu projeyi dile getirerek, yapıla-
caklar arasındaki projelerin içinde ol-
duğunu ifade etmişti. çalışmamızda 
bize desteğini esirgemeyen Sayın Ka-
dir Topbaş’a buradan sizin aracılığı-
nızla da hem kendim hem de Fatihliler 
adına teşekkürü bir borç bilirim.  Böy-
lelikle Tarihi Yarımada ve Fatih fiziki 
olarak da birleşmiş olacak. 

Gördüğünüz üzere, Tarihi Yarıma-
da için yapılacak çok işimiz var. An-
cak biz bu iş yükünden rahatsız de-
ğiliz. Biz, ecdat yadigârı bu toprak-
lara hizmet etmekten mutluyuz. Ge-
lecek nesillere, bu eserleri taşıyabi-

Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir kimdir? 

1959 yılında Diyarbakır’da 
doğdu. İlkokulu Ergani’de, orta ve 
lise eğitimini Kahramanmaraş’ta 
tamamladı. 1979 yılında İstan-
bul Üniversitesi Diş Hekimli-
ği Fakültesi’nde eğitimine başla-
dı, 1983’te mezun oldu. Uzun yıl-
lar kendisi gibi diş hekimi olan eşi 
ile birlikte Fatih’teki kendi muaye-
nehanesinde diş hekimi olarak ça-
lıştı. Diş Hekimleri Dostluk ve Da-
yanışma Derneği’nin Kurucu Baş-
kanlığı’nı yaptı. 

2002 yılında AK Parti İl Kuru-
cu Üyesi, 2003 yılında AK Parti İl 
Başkan Yardımcısı ve Halkla İlişki-
ler Başkanlığı görevlerinde bulun-
du. 2004 Yerel Seçimleri’nde Fa-
tih Belediye Başkanı seçildi. O ta-
rihten beri, Fatihliler’in hizmetinde. 
İki çocuğu var. Tarih, sanat ve spo-
ra ilgi duyuyor.
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üzereyiz. Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesi ile Toplu Ko-
nut İdaresi Başkanlığı’nın (ToKİ) ortak yürüttüğü, halk arasın-
da Sulukule olarak bilinen Neslişah ve Hatice Sultan Mahallele-
ri  yenileme projesi, 2005 yılı Eylül ayında yürürlüğe girdi. Pro-
je, sur içinde yer alan bu iki mahallenin tarihi kent dokusuyla 
uyumlu, Tarihi Yarımada’nın kentsel ve mimari mirasına uygun 
sağlıklı binalarla ve altyapıyla yenilenmesini amaçlıyordu.

Proje Alanı 12 Ada, 10 Sokak ve 3 Cadde’yi kapsıyor; alan-
da, 354 parsel ve 22 tescilli eser yer alıyordu. Tescilli eserlerin 
17’si sivil mimarlık örneği, 5’i anıt eserdi. 

Peki bölgede neler yaptınız?

Öncelikle, bölgedeki yapılarla ilgili çok yönlü hak sahipliği 
çalışması kapsamında anketler yaptık ve resmi kayıtları incele-
yerek, gerçek hak sahiplerini tespit ettik.

Bu anketlerde Sulukule’de yaşayan nüfusun yaklaşık %17’si-
nin roman vatandaşlarımızdan, geriye kalan nüfusun ise ülkemi-
zin muhtelif yerlerinden İstanbul’a göç etmiş insanlardan mey-
dana geldiğini belirledik. Bu sayı, bölgede homojen bir kültür gu-
rubunun olmadığını göstermesi bakımından önemli bir gösterge-
dir. Anketler sonucunda ortaya çıkan bilgiler ve alan değerlendir-
meleri ışığında proje oluşturma çalışmalarına başladık.

Proje Geliştirme Sürecimiz:
Bölgede hak sahipleri ile 2006 Mayıs - Haziran aylarında, 

haftada iki gün olmak kaydıyla ada bazında toplantılar yaptık. 
Bu toplantılarda insanlara ne tür proje istediklerini sorduk. Bu 
konuda belediyeden neler bekledikleri, projeye katılım süreçleri 
ile dilek ve temennilerinin neler olduğunu öğrendik. Görüşme-
ler sonucu, bölge halkının ekonomik, sosyal ve kültürel durum-
ları itibarı ile projenin sosyal bir proje olarak tasarlanması ge-
rektiğini belirledik. Projenin sosyal bir proje olarak hayata ge-
çebilmesi ancak kamu desteği ile mümkün olabileceğinden, bu 
konuda yatırım yapan ve bir kamu kuruluşu olan İstanbul Bü-

lirsek, kendimizden bir iz bırakabilir-
sek, daha da mutlu olacağız.

YENİLEYErEK YAŞATMA 
çABASıNDAYıZ

istanbul’un siluetini oluştu-
ran, kentin 2010 avrupa kültür 
Başkenti seçilmesinde önemli yeri 
olan, Bizans ve Osmanlı imparator-
lukları’nın ana yerleşim alanı tari-
hi yarımada, artık sizin sorumlu-
luk alanınızda. istanbul’un rengini 
ve tarihsel birikimini korumak için 
neler yapmayı planlıyorsunuz? 

çok güzel bir noktaya değindiniz. 
İşte biz de Tarihi Yarımada’da, tam da 
sizin belirttiğiniz bölgelerde yenileme 
çalışması yapmak istiyoruz. Bu bölge-
ler, Tarihi Yarımada’nın en önemli so-
runlarından biri olan çöküntü bölgele-
ri… Lütfen yanlış anlaşılmasın, biz bu-
raların yenilenerek yaşatılmasına çaba 
gösteriyoruz. çünkü tarihi eserlerimiz 
göz göre göre elden gidiyor… Allah 
muhafaza bir deprem olsa, bu bölge-
lerde çok sıkıntı yaşanacak. Bu bölge-
lerde oturan insanların maddi güçleri 
çok kısıtlı. Şimdi biz bu bölgeleri ye-
nilerken, hak sahibi olanların hakkını 
muhafaza ediyoruz. Üstelik mal sahibi 
olmayan kiracıları bile gözetmeye çalı-
şıyoruz. Sulukule’den örnek vereyim. 
çünkü bu projede artık sona gelmek 

Birleşme öncesinde, Eminönü’nün de Fatih’in de 
birbirinden bağımsız yürüttüğü projeler vardı. 
Şimdi biz daha önceden yapılan işleri heba etmeden 
bu projeleri birbirine koordine etmeye çalışıyoruz.



Sultanahmet Meydanı’nda 
Huzur Buluyorum

 

1-En son hangi kitabı okudunuz?
Mustafa Armağan, İnsan Yüzlü 

Şehirler
2-En son ne zaman sinemaya 

gittiniz?
Bir şanssızlık yaşadım, Ejder 

Kapanı filmine gittim
3-tiyatroya en son ne zaman 

gittiniz?
Bir ay önce Nar-ı Aşk’a gittim.
4-istanbul’da en sevdiğiniz 

mekan neresi?
Sultanahmet Meydanı
5-nerede huzur buluyorsunuz?
Sultanahmet’i ve Ayasofya’yı 

görebildiğim herhangi bir yerde. 
6-sizi en çok ne mutlu eder? 
Üzerinde uzun süre titizlikle ça-

lıştığım projenin gerçekleşmesi.
7-sizi en çok ne üzer?
uzun süre uğraştığım bir pro-

jenin, sonuna doğru gelindiğinde 
birileri tarafından engellenmesinin 
hayal kırıklığı.

8-hayat felsefenizi özetleyen 
bir sloganınız var mı?

çok çalışarak başarmak
9-hobileriniz nelerdir? Boş 

zamanlarınızda ne yapmaktan 
zevk alırsınız?

Ailemle vakit geçirmekten. 
10-Örnek aldığınız bir lider 

var mıdır?
Gandhi’nin o huzurlu halini çok 

beğenirim.

yükşehir Belediyesi ve ToKİ ile tema-
sa geçtik.

Alanda bulunan tüm taşınmazların 
bedelleri ortaklaşa oluşturulan bir ko-
misyon tarafından belirlendi. Bu be-
delleri İTo ve İstanbul Emlakçılar oda-
sı bedelleri ile mukayese ederek en 
yüksek değer, alan tespit değeri ola-
rak tespit ettik.

Burada yasal olarak müstakil mülkü 
(konut-işyeri) bulunan herkese bura-
dan birer müstakil mülk verilmesi, kira-
cı olan herkese de ToKİ’nin İstanbul’un 
başka bir bölgesinde (Gaziosmanpaşa 
-Taşoluk) yapmış olduğu sosyal konut-
lardan birer konut verilmesi kararlaştı-
rıldı. Ayrıca bu konutlardan hiçbir pe-
şinat alınmamasını, konut tesliminden 
sonra başlamak kaydıyla 180 ayda (15 
yıl) konut bedellerinin ödenmesini ön-

gören bir maddeyi imzalanan protokole koyduk. Ayrıca burada 
ikamet eden mülk sahipleri ve kiracılara proje uygulama süresin-
ce (kendilerine yeni konutları verilene kadar) kira yardımı yapıldı. 

Burada yaptığımız projede işgalciler dahil kimseyi zor du-
rumda bırakmamaya çalıştık. Ancak yine de proje kamuoyuna 
farklı bir şekilde yansıtıldı. roman vatandaşlarımızı yerlerinden 
yurtlarından atıyormuşuz gibi gösterildi. 

Neyse ki artık inşaat süreci başladı. 2011 senesinin ortaları-
na doğru burada tarihi ve kültürel değerleri koruyan, ancak in-
san yaşamı için çağdaş yaşam standartlarının öne çıktığı konut-
lar ortaya çıkacak. Bölge yeniden bir cazibe merkezi olacak. Ay-
rıca, Mimar Sinan’ın muhteşem eseri Mihrimah Sultan Camii de 
yeniden ön plana çıkacak. 

Biraz da projeden bahsedeyim: 
Surlardan itibaren binalar 2, 3 ve 4 katlı, iç avlu sistemi oluş-

turularak tasarlandı. Bodrum katlar otopark alanı olarak değer-
lendirildi. Zeminde acil ihtiyaçlar dışında taşıt trafiği kaldırıldı 
ve yollar tamamen yaya alanına dönüştürüldü. Açık zemin ta-
mamen sosyal donatı, yeşil alan, dinlenme, yaya yolu, çocuk 
oyun alanı, gezi alanı vb. aktiviteler için ayrıldı. Proje içerisin-
de konutlar dışında, bir ilköğretim tesis alanı, konaklama ünite-
si ve bir de zemin katı ticaret, üst katı Kültür ve Eğitim Merkezi 
olarak kullanılmak üzere projelendirilmiş alanlar bulunuyor. Bu 
projeyle ilgili maketimiz, belediyemizin giriş katında yer alıyor. 
Dileyen vatandaşlarımız maketi görüp inceleyebilir. 

Diğer bölgelerimizde de, tarihi yapıyı ve semtin kimliğini ko-
ruyan yenilemeler yapılacak. Bunlarla ilgili süreç de devam edi-
yor. Dediğim gibi, Sulukule Projesi bittiğinde, bizim diğer proje-
lerimiz için referansımız olacak. 

FATİH’E TAM 212 ProJE KAZANDırDıK

Belediye Bakanlığınız süresince, büyük projem diyebi-
leceğiniz çalışmanız hangisidir? 

Aslına bakarsanız, yukarıda saydığım Sulukule, Kapalıçarşı 
gibi projeler her biri başlı başına kalıcı birer eserdir. Geçtiğimiz 
beş yıllık dönemde Fatih’e tam 212 proje kazandırdık ki, bun-
lar sadece işin ana başlıklarıdır. Alt başlıklarıyla sayarsak, sade-
ce Fener-Balat rehabilitasyon projesi çerçevesinde –ki biz onu 
4 proje olarak saydık-, 121 binayı, Balat çarşısında 33 dükkânı 
restore ettik. Ayrıca bir sosyal merkez ile Dimitri Kantemir Mü-
zesi’ni kazandırdık. Bu 4 projeyi 156 ayrı maddede sayabilirdi. 

Öte yandan Fatih’te iki olan sağlık ocağı sayısını 18’e çıkardık. 
okullarımızın teknik ve altyapı sorunlarını gidermeye çalıştık. Tam 
31 okulumuza çok amaçlı salon yaptık. Bunun da ötesinde çocuk-
larımızı çağdaş eğitim seviyesine çıkarmak için ilçemizde yer alan 
tüm ilköğretim okullarının 1. ve 2. sınıflarını akıllı tahta sistemle-
ri ile donattık. Bu projemiz halen devam ediyor. 2011 yılı içinde 
Fatih’te akıllı tahta sistemi olmayan sınıf kalmayacak. Yani Fatih, 
eğitimde çağ atlayacak. Fatih, yaptığımız ve yapacağımız çalışma-
larla, tarih boyunca taşıdığı ve hak ettiği değeri yeniden buluyor. 
Biz de buna vesile olduğumuz için kendimizi bahtiyar hissediyoruz. 
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Fatih Sultan Mehmet’in Topkapı’dan şehre adımını at-
tığı o tarihi surlardan başlıyor Fatih… Aslında bölge-
nin sınırlarını da bu giriş hikayesi çiziyor. Eski İstan-

bul olarak kabul edilen, Suriçi dediğimiz bölge, İstanbul’u 
fetheden komutan Fatih Sultan Mehmet’e ithafen Fatih 
olarak anılıyor. Bizans’ın yönetim merkezi, osmanlı’nın 
başkenti, Haçlılar’ın yağmaladığı şehir, kısacası Fatih as-
lında İstanbul’un tarihi demek. Ayasofya, Sultanahmet, Sü-
leymaniye, Topkapı Sarayı, Kapalı çarşı, Yerebatan Sarnı-
cı, rum Patrikhanesi, Fener-Balat gibi Türkiye için çok de-
ğerli tarihi yapıların yanı sıra, farklı cemaatlerin mensup-

ları, hristiyan cemaati ve romanlar gibi 
çok farklı kimliklerin de yaşam alanıdır 
Fatih. Zira bu yönüyle, İstanbul’un 2010 
Avrupa Kültür Başkenti olmasına neden 
olan, İstanbul’u uNESCo listesine sokan, 
İstanbul’un siluetini oluşturan, kısacası 
İstanbul’a kimliğini veren bölgedir. 

Eminönü ilçesinin de Fatih’in sınırla-
rı içerisine dahil edilmesi ile sınırları bir 
hayli genişledi bu tarihi semtin ve bir o 
kadar da önemi arttı. Belediye Başkanı 

Yenikapı’da Marmaray projesi nedeniyle yapılan kazılar İstanbul’un tarihini 7.500 
yıl geriye götürdü. İstanbul’un tarihi dediğimiz, aslında bir nevi Fatih’in tarihi demek. 
Traklar’ın,Megaralılar’ın, Rumlar’ın, Yahudiler’in, Romanlar’ın da yaşadığı, Byzanti-
on şehrinin kurulduğu, Roma’ya, Bizans’a başkentlik yapan Fatih, cihan İmparatorlu-
ğu Osmanlı’nın da başkentidir. Bu tarihsel ve kültürel birikimi nedeniyle bölgenin birçok 
yeri birinci derecede “SİT” alanıdır ve UNESCO tarih mirası listesine dahildir. Eminönü 
Belediyesi’nin de Fatih’in sınırları içerisine dahil edilmesi ile devasa bir büyüklüğe ulaşan 
Fatih’i bilinmeyen yönleri ile inceleyelim istedik bu sayıda. Yazıya başlamadan İstanbul’un 
ilk belediye teşkilatının (Şehremini) Fatih’te oluşturulduğunu da not olarak düşelim. 

İSTANBuL’uN ruHu 

Fatih’tir

Kent ve Yaşam
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Mustafa Demir’in de ifade ettiği gibi Fatih artık tek elden 
planlanıyor. 

Tek elden planlanıyor dedik demesine de, bu bölgeyi 
planlamak, planladıktan sonra da değiştirmek ve dönüştür-
mek öyle kolay değil. çünkü mevcut yerel yönetim Fatih’te, 
7 bin yıllık bir tarihi birikimi korumanın yanı sıra, günümüz 
ticari hayatını da kolaylaştıran adımları bir arada atmak zo-
runda. Bütün buna İstanbul’un karmaşasını, trafik çilesini 
eklediğinizde her isteğe cevap vermenin zorluğunu daha iyi 
anlıyorsunuz. 

Biz Fatih’i anlatacağız bu sayıda… Niyetimiz, Kapalıçarşı’yı, 
Sultanahmet’i, Ayasofya’yı, Mısır çarşısı’nı Süleymaniye’yi, 
Sirkeci Garı’nı, Yerebatan Sarnıcı’nı, Tekfur Sarayı’nı anlatmak 
değil. çünkü bu eserler artık Türkiye’ye malolduğu için onlar 
defalarca anlatıldı. Biz anlatılmayanı anlatma derdine düşece-
ğiz bu sayıda ve Fatih’in tarihiyle birlikte, Belediye’nin bölge-
nin bütün renklerini dikkate alarak ne tür çalışmalar yaptığına 
değinmeye çalışacağız. 

Lakin bölgenin tarihinden bahsetmeden, belediyenin 
yaptıklarını anlatmak, bu yazıyı eksik bırakacak, yapılanı 
tam anlatmaya yetmeyecektir. Bu nedenle, önce Fatih ilçe-
sinin tarihinden biraz da olsa bahsedelim: 

Marmara Denizi, Haliç ve Bizans Surları’nın çevrelediği 
Fatih, üç yanı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Asya ve Av-
rupa arasında bir geçiş yolu olan bölge, Paleolitik, Neolitik 
ve Tunç çağları’ndan itibaren çeşitli yerleşimlere ev sahip-
liği yapmıştır. Marmaray kazısı ile birlikte Yenikapı’da orta-
ya çıkan kalıntılar, bölgede ilk yerleşimin Neolitik çağ’a ka-
dar dayandığını ortaya koymuştur. İnsanoğlu’nun ilk defa 
tarımsal üretime başladığı, bitki yetiştirdiği ve hayvanları 
evcilleştirdiği dönem M.Ö. 6500 yıllarına denk gelmekte-
dir. Ayrıca Sarayburnu’nda Sultanahmet Meydanı’nın altın-
da yapılan kazılarda M.Ö. 5000-3000 yıllarına ait kalıntılar 
bulunmuştur. Bu bulgular Fatih’in 8500 yıllık bir geçmişi 
olduğunu göstermektedir. 

Bölgede ilk yerleşenlerin Traklar (Trakya bölgesi adını bu 
Traklar’dan alıyor) olmuş ama şehrin temellerini M.Ö. 667 
Byzantionlular atmış. Byzantion, M.S. 196’da roma İmpa-
ratoru Septimus Severus tarafından roma İmparatorluğu’na 
roma Bağımsızlık Bildirgesi’yle dahil edilmiştir ve 330’da 
roma İmparatorluğu’nun başkenti olmuştur. 

roma İmparatorluğu döneminde Konstantinopolis adıy-
la anılan Fatih, M.S. 395 yılında İmparatorluğun ikiye bö-
lünmesiyle kurulan Bizans’ın baş şehri haline gelmiştir. 

Konstantinopolis 1204 yılındaki Latin İstilası’na uğra-
masıyla Bizans eski gücünü yitirmiş ve kent 1453 yılında 
Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. Bugün ha-
len Suriçi Tarihi Yarımada olarak anılan bu bölge, bu defa 
osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmaya başlamıştır. 
Türkler şehri zapt ettikten sonra hemen bir imar faaliyeti-
ne girişmişler, şehrin mimari kimliğinde köklü bir değişime 
gitmeden gerekli onarımları yapmışlar ve yeni yaşam alan-

ları inşa etmişlerdir. Fetih sırasında ha-
rap olan surlar onarılmış, Bizans’tan ka-
lan su yolları tamir edilmiş, bakımsız ve 
harap durumda olan Ayasofya, tamir et-
tirilerek camiye dönüştürülmüş, Fatih’te, 
Sultan’ın adını taşıyan Camii ve Külliye ile 
Topkapı Sarayı’nın inşasına başlanmıştır. 
Fatih Külliyesi bünyesinde kurulan ve bu-
günkü İstanbul Üniversitesi’nin temelle-
rini oluşturan Sahn-ı Seman Medresele-
ri de aynı dönemde hizmet vermeye baş-
lamıştır. 

Ayrıca şehrin tekrar eski ticari canlılı-
ğını kazanması için dünyanın ilk alışveriş 
merkezlerinden birisi olan Kapalıçarşı bu 
dönemde inşa edilmiştir. osmanlı, şehrin 
iyi yönetilebilmesi için hemen bir beledi-
ye teşkilatı oluşturmuş ve Hızır çelebi’yi 
Şehremini (belediye başkanı) olarak ata-
mıştır. Kısacası Fatih, İstanbul’un ilk be-
lediye teşkilatının oluşturulduğu bölgedir. 

osmanlı şehirde mevcut halka do-
kunmamakla birlikte, şehrin tam hakimi 
olmak için Türk mahalleleri inşa etmiş, 
Anadolu’nun çeşitli yerlerinden Türkler’i 
buraya gelip yerleştirmiş ve yeni inşa edi-
len türbeler, camiler ve medreselerle bir-
likte o gün İstanbul demek olan Fatih, 
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si, Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri 
Kentsel Yenileme Projelerini yürütüyor. 

Bu yenileme alanlarından birisi olan 
Fener-Balat Semtleri’nin rehabilitasyo-
nu Projesi artık birçok kişinin malumu. 
Biz de bu konuyu dergimizin bundan ön-
ceki sayılarında işlemiştik. Proje AB’nin 
hibesi ve Fatih Belediyesi’nin öncülü-
ğünde tarihi Fener Balat semtinin yeni-
den canlandırılması ve tarihi evlerin res-
torasyonunu içeriyordu. Bir hayli yol alı-
nan bu proje kamuoyu tarafından yakın-
dan takip edildiği için ayrıntısına girmi-
yoruz. 

Ama kamuoyu tarafından yakından 
bilinmeyen başka bir proje olan Ayvan-
saray Türk Mahallesi projesinden bah-
sedeceğiz. Yukarıdaki metinde Fatih’in 
İstanbul’u fethettikten sonra kentte-
ki Bizans yerleşim yerlerine ve eser-
lerine dokunmadığını, ama Türk ma-
halleleri inşa ettirerek Türkler’in bura-
ya yerleşmesini sağladığını anlatmıştık. 
Fatih’ten sonra da Türk ve Müslüman-
lar İstanbul’a göçetmeye başladılar ve 
Ayvansaray’da bir Türk mahallesi oluş-
tu. Fatih Belediyesi Fener-Balat’ta oldu-
ğu gibi burada da bir canlandırma çalış-
ması yürütüyor. Kentsel ölçekli proje ta-
sarımında dikkate alınan en önemli kri-
ter buranın tarihi bir kimliğinin olması 
ve geleneksel Türk Mahallesi olma özel-
liklerine koruması. 

Yenilemesi yapılan diğer bir yer ise 
Beyazıt Ağa ve Ereğli Mahallaleri… Fa-
tih İlçesi’nin batı sınırını oluşturan Kara 
Surlarını içeren bu alan İstanbul’un ilk 
imar faaliyetlerinin başladığı yer olarak 
bilinmektedir. 

SÜLEYMANİYE BÖLGESİ 
YENİLEME ProJESİ
Fatih bölgesindeki en önemli ye-

nileme projelerinden bir tanesi kuş-
kusuz Süleymaniye Bölgesi… Sık sık 
uNESCo’nun uyarılarına takılan bu böl-
gede çok sayıda osmanlı mimarisi özel-

bugünkü kozmopolit yapısına kavuşmuştur. Fatih, asıl yük-
selişini ise Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta geçtiği dönem 
yaşamıştır. Kanuni Mimar Sinan’a  şehre su getirmesi emri-
ni vermiş ve gelen su ile birlikte şehrin birçok yerine çeşme-
ler, bentler ve su kemerleri, hamamlar inşa edilmiştir. Med-
reseler, kervansaraylar, hasbahçeler ve köprülerle donatılan 
Fatih, Avrupa’nın önemli başkentlerinden birisi haline gel-
miştir. Yine bu dönemde Mimar Sinan imzası taşıyan Süley-
maniye Camii ve Külliyesi, Şehzadebaşı Camii ve Külliyesi, 
Sultan Selim Camii ve Külliyesi, Mihrimah Sultan Cami, Hür-
rem Sultan adına yaptırılan Haseki Külliyesi ve Haseki Ha-
mamı yapılmıştır. 

İstanbul ilk defa Tanzimat döneminde bugünkü Fatih sı-
nırları dışına taşmaya başlamış ve Bakırköy, Galata, Teşvi-
kiye gibi alanlara yerleşimler başlamıştır. osmanlı’nın geri-
leme yıllarında şehrin dokusunda batı mimarisinin örnekle-
ri görülmeye başlanmış ve barok, rokoko, neogotik ve ampir 
gibi batılı tarzlarda yapılar inşa edilmiştir. 

1894 yılında İstanbul yeniden büyük bir depremle sarsıl-
mış, Suriçi’ndeki birçok yapı yıkılmış ve yeniden inşa edilmiş-
tir. Cumhuriyet’in ilanından sonra, özellikle 1950’li yıllarda 
göç dalgası ile birlikte Fatih betonarme yapılarla ve gelişigü-
zel yapılaşmayla karşılaşmıştır. Yeni kurulan Cumhuriyet’in 
de ekonomisinin de kalbi, yine Tarihi Yarımada olmuş, Ka-
palıçarşı, Mahmut Paşa, Mısır çarşısı, Süleymaniye, Laleli 
bölgeleri tarihsel, kültürel birikimleri ve jeopolitik konum-
ları nedeniyle ticaretin yoğunlaştığı yerler olmuşlardır. Tabii 
hem çarpık kentleşme, hem de ekonomik hücum, bölgenin 
sosyo-kültürel dokusunu değiştirmeye başlamıştır. 

Şehrin kimliğine damga vuran diğer bir isim ise Ad-
nan Menderes’tir. Menderes, birçok binayı yıktırarak şeh-
rin merkezi yerlerinde (bugünkü Vatan Caddesi dahil) geniş 
caddeler yaptırmıştır. 

İşte bugün Fatih Belediyesi böyle bir mirası koruyarak, 
bugünün insanları için hayatı kolaylaştıracak çalışmalar yap-
mak ve gelecek nesillere de kimlikli bir kent bırakmak için 
uğraş veriyor. 

Peki belediye Fatih’te neler yapıyor? Kısaca onlardan da 
söz edelim: 

KENTSEL YENİLEME çALıŞMALArı

Fatih Belediyesi tarihi yapıların korunması ve kent doku-
sunun iyileştirilmesini sağlayacak kentsel yenileme ve kent-
sel tasarım projelerine imza atıyor. Söz konusu projelerle 
kültürel ve ekonomik kalkınmayı da hedefleyen Belediye, Fe-
ner – Balat Semtleri’nin rehabilitasyonu Programı, Ayvan-
saray Mahallesi Canlandırma Amaçlı Kentsel Tasarım Proje-

Kent ve Yaşam
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liklerini yansıtan evler var. 17. Yüzyı-
la kadar osmanlı uleması’nın yaşadığı 
Süleymaniye’de günümüze kadar korun-
muş birçok külliye, medrese ve cami var-
dır. Süleymaniye’deki geneleksel bina ya-
pısı 1950’li yıllardan sonra bozulmaya 
başlamış, tahribat ve yangınlarla birçok 
yapı yok olmuştur. Bölge, yıpranan tari-
hi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenile-
nerek korunması ve yaşatılarak kullanıl-
ması amacı ile yenileme alanı olarak ilan 
edilmiş.

Fatih’te ençok tartışılan yenileme pro-
jesi Neslişah ve Hatice Sultan mahalle-
leri yenileme çalışmaları oldu. Kamuo-
yu bu projeyi Sulukule adıyla tanıdı. Bi-
lindiği gibi belediye tartışmalara rağmen 
bu alandaki çalışmasını durdurmadı ve 
ToKİ ile ortaklaşa hareket ederek Sulu-
kule projesini devam ettirdi. Bugün geli-
nen nokta ise, yine belediyenin sitesinde 
yer aldığı kadarıyla, uNESCo’nun da bu 
projeye destek verdiği iddia edilmektedir. 

Elbette Fatih’te 1. Derece de “SİT” 
alanı olan ve yenilenen birçok yer var. 
restorasyon ve yenilemeleri yapılan bu 
yerleri için de projeler yürütülüyor ve bu 
çalışmalar tarihi yarım ada ve İstanbul 
için önemli projeler. Burada hepsini an-
latmak için yeterli yere sahip değiliz.

Fetih’ten sonra İslamiyet’in İstanbul’da 
yayılması için bir takım çalışmalar yaptı os-
manlı… Bugün yine Fatih Belediyesi’nin 
yenileme alanı içerisinde olan Sümbül 
Sinan Tekkesi, bu amaca hizmet eden 
önemli mekanlardan birisiydi. Tekke, Bi-
zans  Dönemine ait Hagios Andreas’ın 
Krisei Manastırı’nın ıı. Beyazıd Döne-
minde,  1486-90 arasında cami ve tek-
keye dönüştürülmesi suretiyle kurul-
muş. Tasavvufun  ve özellikle Halvetiliğin 
İstanbul’daki gelişiminde, ayrıca şehrin 
dini folklorunda  çok önemli bir yeri bu-
lunuyor. Benzer bir işlevi gören Emir Bu-
hari Tekkesi’nin de restorasyonu tamam-
lanmış ve faaliyete geçmiş. 

AT PAZArı MEYDANı

Yine ilçede bulunan Mimar Sinan Stadı, uluslararası fut-
bol sahası ve stad ölçülerine uygun modernize edilerek yeni-
lenmesi hedeflenmiş. Fatih Belediyesi’nin rehabilitasyonunu 
yaptığı diğer bir yer ise At Pazarı Meydanı. Bu mekan 2006 
yılına kadar etrafındaki binaların altında tamirci dükkanları-
nın bulunduğu bir yerdi. Bizzat Başkan Fatih Demir’in katı-
lımıyla, araç tamiri ile uğraşan esnaf buradan taşınmak için 
ikna edildi. Mahallenin rızası ile birlikte meydan da çevre dü-
zenlemesi çalışması başlatıldı. Şimdi ortasında bir at heykeli 
olan ve çevresi yayalaştırılmış, bina cepheleri tarihi yarıma-
daya uygun şekilde düzenlenmiş atmosferi ile yerli ve yaban-
cı turistelerin ilgi odağı olan bir meydan haline geldi. 

ArTıK YArıM ADA TEK ELDEN PLANLANıYor

Yazının girişinda anlattığımız yarımadanın tarihi ve bu 
tarihsel birikimin bize bıraktığı miras ve de bu mirasın 
İstanbul’un uluslar arası önemine kattığı değeri bir daha göz 
önünde bulundurun. Topkapı Suriçi’ni, Fatih Camii’ni ve Sul-
tan Ahmet Meydanı, Sur-u Sultani ayrı ayrı tek elden plan-
lamanın hiç de mantıklı bir seçim olmadığını göreceksiniz. 
çünkü bu bölgenin tamamı toplu bir felsefenin ve anlayışın 
ürünü. o nedenle, onları parça parça planlamak ve yenile-
mek, yeniledikten sonra da korumak doğru bir yaklaşım ol-
mazdı. Fatih’in fethettiği bu bölge, toplu olarak Fatih olarak 
anılmayı hak ediyor. Artık İstanbul’un en değerli bölgesi Fa-
tih, tek elden, daha dikkatli ve planlı yönetilecek. Bize ve ye-
rel yöneticilere düşün de, binlerce yıldan kopup gelen bu mi-
rası, bizden sonraki kuşaklara bozmadan, yıkmadan, kırma-
dan iletebilmek. Kısacası, İstanbul’un ruhuna zarar verme-
den bir sonraki kuşaklara iletmek. 
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istanBul’un kalBini kOruyarak yaşatmak

sur-i sultani
İstanbul’un en değerli tarihsel birikimleri Sur-i Sultani içerisinde bulunuyor. Kültür 

Bakanlığı’nın öncülüğüyle bu bölge İstanbul’a yakışır bir şekilde yeniden düzenleniyor. 

Birlik Dergisi’nin bu sayısında 
dosya konumuz Sur-i Sulta-
ni olarak belirlendi. 2010 Av-

rupa Kültür Başkenti İstanbul’un bu 
süreçte en önemli projelerinden biri 
Sur-i Sultani olarak anılıyor. Topkapı 
Sarayı’nı çevreleyen surlar için kulla-
nılan Sur-i Sultani ismi, projelendirme 
sürecinde Topkapı surları içinde kalan 
alan ve mekânları ifade etmek için kul-
lanılıyor.Proje; Topkapı Sarayı Müzesi, 
Arkeoloji Müzesi, Darphane-i Amire 
binaları, Aya İrini, Gülhane Parkı, eski 
hastane binaları, askeriyenin kullandı-
ğı yapılar ve Marmara Denizi’ne kadar 
uzanan eski saray bahçelerinden olu-

şan geniş bir alanda İstanbul’un gündelik yaşamına katılacak, 
müzelerden oluşan bir kültür alanını oluşturmayı amaçlıyor.

Kentleşme ve kentlilik meselesinin çözümlenmesinde, gör-
sel değeri kadar, temsil ettiği şehirlilik deneyimi açısından Top-
kapı Sarayı ve çevresindeki yapılar topluluğu, hayati bir öneme 
sahiptir. Bu proje ile osmanlı medeniyetinin, kendisinden önce-
ki medeniyet birikimini içinde eriterek özgün bir senteze ulaş-
tığı mekânsal yapılanma pratiği, bugüne taşınarak günümüze 
dair bir söyleme dönüştürülmektedir. Biz de bunu konuya du-
yarlılık göstererek, konusunun uzmanı konuklarımızla farklı bo-
yutları ile bu projeyi mercek altına aldık. Bu çerçevede İMP’yi  
(İstanbul Metropoliten Planlama) temsilen Y. Mimar ve resto-
rasyon uzmanı Nergiz Başkaya, Mimar Sinan Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Eruzun ve İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay’a özenle hazırladı-
ğımız soruları yönelterek, konuya açıklık kazandırmaya çalıştık.

Dosya

Y. Mimar Nergiz Başkaya: “istanbul “sit”i istanbul’un Varlık sebebidir”

Bugünkü idari sınırları çerçevesinde İstanbul olarak isim-
lendirdiğimiz uçsuz bucaksız şehir, beyni kanserli hücreler-
le çevrelenmiş insan gibidir. İstanbul “SİT”i  İstanbul’un varlık 
sebebidir. Tek ve benzersiz, bir o kadarda bakıma muhtaçtır.

sur-i sultani Projesi’nde imP’nin 
rolü nedir? 

İMP Büyükşehir Belediye Başka-
nı Dr. Mimar Kadir Topbaş tarafın-
dan oluşturulmuş bir birim. Bu biri-
min en ayırt edici özelliği; planlama 
ve projelendirme sürecinin, çalışma-
nın kapsamında yer alan tüm konu-

larda uzmanlığı olan kişilerin katılımının sağlanarak gerçek-
leştirilmesi gerekliliğinin ortaya konmasıdır. İMP, farklı çalış-
ma konuları için birbiri ile ilişki içinde olan harita, ölçüm, coğ-
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Öncelikle İstanbul şehrinin tanımı ve sınırını oluşturalım is-
terseniz. Koruma açısından baktığımızda İstanbul; kara surları, 
Marmara sahil surları ve Haliç sahil surları ile çevrelenmiş alan-
dır.  Eyüp, Kadıköy, Üsküdar, Boğaz köyleri, Marmara köyleri 
ise İstanbul dışı yakın yerleşmelerdir. Bugünkü idari sınırlar çer-
çevesinde İstanbul olarak isimlendirdiğimiz uçsuz bucaksız şe-
hir (megapol) beyni kanserli hücrelerle çevrelenmiş insan gibidir. 
Henüz ölmemiştir ama beyin ölümü gerçekleşir ise nakil bekle-
yen insanlara da uyar mı bilinmez diğer organları. Bu iki tanımı 
biraraya getirdiğimizde durum şudur: İstanbul “SİT”i İstanbul’un 
varlık sebebidir. Tek ve benzersizdir ve bir o kadar da öncelikli 
bakıma muhtaçtır. Bu tespit ve teşhis ile planlama sürecine bak-
tığımızda üst ölçekli planlarda Tarihi Yarımada “SİT”i MİA’dir, 
yani Merkezi İş Alanı’dır. Kuruluş ve gelişme nedeni liman ticare-
tine dayanan bu şehir için yüzyıllardır bu durum değişmemiştir. 
Değişen şudur: İlk tanımızdaki İstanbul’un MİA’sı Sirkeci - Han-
lar  Bölgesi iken, ikinci tanımımızdaki İstanbul’un MİA’sı ilk tanı-
mımızdaki İstanbul olmuştur. Yani, ölçek ve alan değişmiştir. Bu 
nedenle İstanbul’u önce kendi var olduğu ölçeğe çekmek gere-
kir. İMP’nin oluşturduğu üst ölçekli planlarla doğu ve batı doğ-
rultusunda gelişen bir şehir ile doğu ve batıda birer merkez oluş-
turma hedefi, bu nedenle İstanbul “SİT”inin korunma amaçları 
ile de örtüşmektedir. Bunun dışında “SİT”lerde alınacak karar-
lar büyük ölçekli planların meselesi değildir. Her “SİT” için ken-
di içinde barındırdığı somut ve somut olmayan kültür varlıkları-
nın koruma değer ölçütlerinin ortaya koyduğu özelliklerin korun-
ması hedeflenir. Bu ise çok detaylı tarihi, mimari, sosyal ve daha 
pek çok uzmanlık alanında çalışma gerektirir. Planlama her öl-
çekte plan paftaları üzerinde yapılabilecek fiziki ve fonksiyonel 
hedefleri ortaya koyar. Planların uygulama pratiklerine dönüş-
mesi için ise,  bunlara ait uygulama etap programlarının yapılma-
sını ve bu programlara riayet edilerek uygulamaların gerçekleş-
tirilmesi gerektir. “SİT”lerde ise, koruma planları ile oluşturulan 
kararların uygulama pratiklerine dönüşmesi ve hedef kayması ol-
maması için Alan Yönetim Planı yapılması öngörülmektedir. Ge-
rek koruma planı, gerek uygulama programları ya da alan yöne-
tim planı öncelikleri hangi açıdan bakarsak bakalım, Sur-i Sulta-
ni restorasyonları yıllardır önceliğini koruyan ve uygulamada ge-
cikilmiş bir meseledir.

imP olarak bu alanın önemini belirleyen ve üreten un-
surları sıralar mısınız? 

İstanbul’la ilgili bir tanımlama ya da simge aradığımız-
da herkesin üzerinde hemfikir olacağı bir tek yer vardır: 
Sarayburnu’nun verdiği siluet. Bu siluetin kapsamında ne var-

rafi bilgi sistemleri, planlama, mima-
ri, kentsel tasarım, kültürel miras ve 
koruma, mühendislik çalışma grup-
larından oluşmakta ve varlığını bele-
diye iştiraklerinden biri olan BİMTAŞ 
bünyesinde sürdürmektedir. 

Bilindiği gibi Sur-i Sultani dediği-
miz, Sarayburnu’ndaki osmanlı’nın 
ikinci sarayı (Yeni Saray) olan bölge-
yi tanımlayan kale (sur) duvarlarıdır. 
Tarihi Yarımada ya da Suriçi olarak 
isimlendirdiğimiz koruma alanının 
(sit) koruma değer kriterleri açısın-
dan en önemli kısımlarından biri, bu 
duvarlarla tanımlanmaktadır. “SİT” 
içindeki koruma-değer kriterleri açı-
sından en yoğun bölgeler Sultanah-
met, Hanlar, Süleymaniye, Zeyrek ve 
kara surları olup, Sultanahmet’teki 
somut ve somut olmayan koruma 
değerlerini bünyesinde barındıran 3 
yapı grubu vardır:

1. Ayasofya Külliyeleri (Küçük 
ve Büyük Ayasofya)

2. Sultanahmet Külliyesi
3. Topkapı Sarayı Külliyesi
Bu üç yapı grubu içinde bugüne 

kadar en bakımsız kalmış olan ma-
alesef Sur-i Sultani dediğimiz duvar-
larla çevrili saray alanıdır. Bu nedenle 
Sultanahmet’teki bu bölge pek tabi 
İMP’nin proje alanlarındandır.

BAKıMA MuHTAç 
METroPoL, İSTANBuL
istanbul’un planlama pratiğin-

de Tarihi yarımada ve gündemde 
bulunan sur-i sultani restorasyon 
süreci nasıl konumlanıyor? 

Nergiz Başkaya Kimdir? 

Nergiz Başkaya. Y. Mimar Resto-
rasyon Uzmanı titrinin yüksek mi-
mar kısmını sırası ile Hekimoğlu 
Ali Paşa İlkokulu, Davutpaşa Or-
taokul ve Lisesi ve Mimar Sinan 
Üniversitesi’nde gerçekleştirdi. 
Başkaya, eğitim ve öğretim ha-
yatının uzmanlık kısmını ise inat-
çı çabasına borçlu olduğunu şu 
sözlerle dile getiriyor: “Uzmanlı-
ğımı, çocukken cumbasında va-
kit geçirdiğimde duyduğum mut-
luluğun, tüm çocuklarca paylaşıl-
ması gerektiğine inandığım andan 
bugüne sürdürdüğüm inatçı çaba-
ma borçluyum.”



24 Birlik 2010/2

dır? Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sul-
tanahmet. Bu, bugün için bu soruya 
vereceğimiz en yalın yanıttır. Bunun 
dışında İstanbul şehrinin ilk kuruldu-
ğu yer olması, taşıdığı yer altı ve yer 
üstü fiziki kültür varlıkları,  tarihsel 
ve sosyal, somut ve somut olmayan 
kültür varlıkları açısından taşıdığı de-
ğerlerin fazlalığı, Suriçi “SİT”inde ta-
nımlanabilecek iç kaleler (Sur-i Sulta-
ni, Beyazıt, Yedikule) İstanbul’un en 
önemli simgesel yerleridir. 

topkapı sarayı surlarının es-
kiden olduğu gibi denize kavuştu-
rulması, denizle doğrudan bağlan-
tısının kurulması imP’nin planla-
ma stratejisinde ön gördüğü bir 
şey mi? Buna benzerlik oluşturan 
alan ve durumlar var mı? 

İstanbul Yarımadası, deniz ta-
rafından ve kara tarafından tama-
men sur ile çevrelenmişti. Bu sur-
lar üzerinde Ayvansaray, Sultanah-
met, Sarayburnu, Kadırga gibi sa-
ray bölgelerinde köşk, yalı ve muh-
telif yapılar bulunmaktaydı. Bu bü-
tünsellik, saray arazisi üzerinden ge-
çen Halkalı – Sirkeci tren hattının ya-
pımı, Eminönü’nde ragıp Gümüşpala 
Caddesi’nin açılması, Millet Caddesi, 
Vatan Caddesi’nin açılması, sahil yo-
lunun ve sahil dolgularının yapılma-
sı ile bozulmuş; Yarımada’nın doğal 
eşiği olan su, yerini otoyollar ve tren 
raylarına bırakmıştır. Korumanın İs-
tanbul için en büyük hayali, İstanbul 
Yarımadası’nın su ile olan doğal ba-
ğını yeniden kurabilmektir. Bunun 
için karayolunun yer yer alta alınma-
sı, tren yolunun tramvay hattı hali-
ne getirilmesi, kesintisiz yaya yolları 
olarak rampalarla sahile ulaşabilmek 
gibi çözüm arayışları Tarihi Yarımada 
Koruma Planı ve kentsel tasarım pro-
jeleri çalışma sürecinde hep gündem-
deki konular arasında yer almıştır. 

Planlama pratiği ile kültür po-
litikası arasında bir ilişki var mı? 
Varsa bu ilişki veya etkileşim söz 
konusu proje kapsamında nasıl 
değerlendirilebilir? 

Kültür eskiden tüm konular içinde diğer daire dilimleri gibi 
parçalanarak ifade edilirdi. Bugün kültür tanımı ve grafik ifade-
si değişmiştir. Kültür artık tüm konuların dairesel dilimlerini ku-
şatan bir çemberle ifade edilmektedir. Bu tanımla pek tabidir ki 
politikalar ve planlama pratiği de kültürel çemberin dairesel di-
limleridir. Korumanın önceliği fiziki varlıklar olarak görülse de; 
insandır. İnsanın kültürel değerleri korunamazsa, korunan her 
fizki yapı ya da nesne statik bir müze objesi olur. Bu objeyi sa-
dece seyredebilirsiniz, kullanamaz, yaşayamaz, içselleştiremez-
siniz. Topkapı Sarayı ya da tüm kültür varlıkları fonksiyonlarını 
sürdürdükleri zaman nasıl şehrin yaşayan bir organizması idiy-
seler, bu yapıların restorasyonunun amacı da sonuçta bu yapıla-
rın yaşamsal eylemlere söz konusu edilebilecek hale getirilmesi-
dir. Dinlediğiniz bir müziği unutmanız kolaydır, ancak icra ettiği-
niz bir müziği kolay kolay unutmazsınız. Bu nedenle ister saray 
yapılarımız, ister han ve hamamımız bunlar birer seyirlik obje 
değildir. Gezilen müzeler, yaşayan müzelere doğru geliştirilmeli 
ve kültürel aktivitelerin katılımı sağlanmalıdır. 

Planlama süreci ile halkın katılımı arasında bir ilişki 
kurulabilir mi? Bu bağlamda planlama ve projelendirme 
ile bir müze kompleksi ve kültür adasının oluşturulmasın-
da halkın tercih ve talepleri nerede duruyor? mevcut du-
rum ve olması gerekeni tanımlar mısınız? 

Planlama ile ilgili yasal mevzuatımızda koruma planlama-
sı ya da tüm planlama süreçlerinde usul ve esaslar yeniden ta-
nımlanmıştır. Bugün artık koruma planlaması için 2863 sa-
yılı yasamızın “koruma planı” tanımını okuduğumuzda, tanı-
mın kapsamının koruma planlaması yapmaya kalkan herkesi 
ürkütecek derecede geniş olduğunu görürüz. Bu kapsamda da 
halkın katılımı en önemli unsurlardır. Burada dikkat edilme-
si gereken şudur: Herhangi bir planlamanın sonucu yapılma-
sı gereken eylemlerin, o bölgede bulunan insanların çıkarları 
ile ne derece örtüşüp örtüşmediği açısından bir irdeleme yapıl-
maktadır. Amaç; geniş kapsamlı toplumsal kazanımlar elde et-
mek için bölgesel kazanımları sıfırlamamak, bölgesel kazanım-
ları elde etmek için geniş toplumsal kazanımları sıfırlamamak-
tır. Bunu sağlayabilmek için yapılması öngörülen eylemler için 
halka doğru bilgilendirmeler yapmak, bölgesel sorunları doğ-
ru teşhis etmek, potansiyelleri görebilmek, güven tesis etmek 
gereklidir. Toplumsal – bölgesel – bireysel kazanım dengeleri 
kurulduğu ölçüde her çeşit uygulamada toplumsal katılım sağ-
lanabilir. Tarihi Yarımada’da kentsel tasarım projeleri çalışma-
ları kapsamında çok büyük sosyal araştırmalar yapıldı. Nitel ve 
nicel nitelikli bu araştırmalar sonuçları itibariyle ilgi çekebilir. 
Ancak, burada bunlara değinmemiz mümkün değil. 

Yapılan her değişiklik kendi içinde direncini de birlikte geti-
rir. Yapılmak istenen ortaya konur, dikkatten kaçan varsa dik-
kate alınır, bölgesel – sosyal kazanımlar programlanır ise, yani 
projeden etkilenenlerin çıkarları ile proje uygulayıcıların çıkar-
larında kesişim arakesitleri oluşturulabilirse, her çeşit sorun 
halledilebilecektir.
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riyor. İtalya’da bu iş çok sıkı. Fransa ve diğer ülkelerde bu ka-
dar sıkı değil. Ülke koşullarına göre, insanların ihtiyaçları doğ-
rultusunda bir takım esneklikler sağlanıyor. 

Türkiye’de ise yasalar gayet iyi. 2863 sayılı yasa çıktığı za-
man çok eleştirildi ama yasanın ruhu doğru. Yasa diyor ki; 
“19. Yüzyıllın sonuna kadar yapılmış binalar mutlak suretle 
korunur.” ondan sonra yapılanların koruma durumu ise koru-
ma kurulları tarafından belirlenir. Bu eleştiriliyor. Neden 19. 
Yüzyılı koruyor da, 20. Yüzyılı korumuyor? 

Yasa, 19. Yüzyıl’a kadar yapılanların hepsini koruman lazım 
diyor. ondan sonrası ise korunacak değerler var, korunmaya-
cak değerler var. Projeni yapacaksın, planlarını yapacaksın. Bu-
rada temizleme, ayıklama yapmak gerekir. Yoksa 20. Yüzyıl’ın 
da tamamını koruyalım dediğinizde, Suriçi’ndeki bütün betonar-
me binalar orada durur. Tarih o kadar yanlış yapmadığı için, 19. 
Yüzyıl’ın öncesinde yapılan binaların hepsi korunmalıdır diye ya-
sayı koymuş. Malzeme seçimi doğru, yapı doğru, her şey doğ-
ru, yapı sistemi doğru. 

“SurLArıN İçİNDE KALAN ALANLAr    
SİT ALANı oLMALı”
Şimdi bu doğru kararı, yanlış yorumlar nedeniyle anlatamı-

yoruz. Bunu okumuş kimseler de anlamıyor, uzmanlarda. Ko-
runacaksa hepsi korunacak mantığı var ve düşündüğün zaman 
öyle olmuyor. Suriçi’nde biz dedik ki, Tarihi Yarımada da, de-
niz surları var bir de kara surları, bunların içinde kalan alanla-
rın tümü “SİT” alanıdır. Bu “SİT” alanı 1995’te belirleniyor. Hal-
buki daha önce “SİT” alanları 85’de belirlenmişti. orada bölük 
pörçük; Zeyrek, Süleymaniye, sur çevreleri ve daha sonra küçük 
üniteler… Dünya Kültür Mirası olsun diye  unesco’ya 1985’de 
başvurulduğu zaman, onlar demişler ki, “Nereleri “SİT” alanı?” 
“İşte şuraları” denmiş. Tamam, orası “SİT” alanı olsun. Bunla-
rın içinde Topkapı Sarayı var, yani şimdi konuştuğumuz Sur-i 
Sultani’nin içi… Sultanahmet, At Meydanı çevreleri, Ayasofya, 
Aya İrini onları içinde tutan bir bölge var. Sonra Süleymaniye var, 
Zeyrek var ve kara surlarının çevreleri var. Burada deniz surların-
dan da söz edilmiyor aslında. 

Daha sonra 1995 yılında biz diyoruz ki unesco’ya, “Yeni 
“SİT” alanları oluştu ve dolayısıyla “SİT” alanı genişlemiş du-
rumda. Belirlenen yerler yetersiz. Dolayısıyla İstanbul’un sur-
ların içinde kalan bütün alanlarının “SİT” alanı olması gerekir.” 

Türk musikisinin ünlü üstadı Dede 
Efendi’nin evinde gerçekleştirdiği-

miz röportajımız sırasında Mimar Si-
nan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Cengiz Eruzun, sadece restoras-
yon çalışmalarını anlatmadı, röporta-
jımız aracılığı ile çeşitli mesajlar ver-
di Eruzun “Bu kent bizim. Bizans’ın 
da mirasçısı biziz, osmanlı’nın da mi-
rasçısı biziz” diyor ve sahip olduğu-
muz değerleri korumamız, muhafaza 
etmemiz gerektiğini vurguluyor.

sur-i sultani restorasyon süre-
cinde dünyadaki bazı merkezlerden 
(örneğin Viyana’daki museumquar-
ter) vb. örnek alınarak bir müzeler 
mahallesi kurulmasını öngörüyor. 
Böylesi bir tür tarihi kompleks ya-
pılanması ve bina ve yapıların bir-
birleriyle 2010 perspektifinde ye-
niden ilişkilendirilmesini, kurgu ve 
işlevsellik açısından nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

İtalya’da korumacı müteahhitler 
birliği vardır. onlar, oraya üye olma-
yanlara iş vermiyorlar zaten. İşi ala-
cak kişinin koruma konusunda belge-
sinin olması lazım. Bu konuda uzman 
olduğunu belgelemek zorunda. Tabii 
ki, mimarlar korumacı olmak zorun-
da. Ayrıca koruma planlarının yapıl-
mış olması lazım. onlar da belgeye gi-

Cengiz Eruzun: 

“sirkeci garı da 
tarihe mâl Olmuştur”

Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Cengiz 
Eruzun: “Sirkeci garı da tarihe mâlolmuştur. Abdülaziz za-
manında “Yatağımdan geçse de yapın” demiş. Biz tarihi 
değerlerimizi gerçek kimliğini kaybetmeden korumalıyız. 
Bütünü bozmadan yaşatmak gerekiyor. Ağaç varsa, ray-
ların ağaçların arasından geçmesi lazım.” 
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tüncül bir anlayışla ele alınma mı söz konusu, yoksa ayrı-
şık bir alan mı?

Bütün proje kapsamında da olabilir, tekil de olabilir. Bütün 
olarak bakmak her zaman daha doğru sonuç verir. Ama bü-
tün aynı mantıkla bakamazsınız. Topkapı Sarayı’na baktığınız 
gibi diğer binalara bakamazsınız. onlar daha önce yapılmış, 
daha farklı bir kültürün ürünü. o alanda uzmanları görevlen-
dirmek lazım. Korumacılar görevlendirmek lazım. Mesela Aya 
İrini restorasyonu ile Topkapı’nın restorasyonu aynı bakış açı-
sıyla yapılamaz.  

sepetçiler kasrı ve sirkeci garı bu kapsamda nasıl ko-
numlandırlıyor ve nasıl rol üstleniyorlar?  

Bana göre Sepetçiler Kasrı ve Gar Binası’nı Sur-i Sultani’nin 
içinde düşünülmesi lazım. Gar Binası’nın yaşatılmasında fay-
da var. Tabii ki Marmaray geldiği zaman yol tünelle alta geçe-
cek ama cılız da olsa banliyö seferlerin korunması gerekiyor. 
çünkü o Gar tarihi bir gerçek. o da Abdülaziz demiş ya, “Ya-
tağımdan geçse de yapın” diye, Abdülaziz’in bu sözünü yaza-
rak tren yolunu yaşatmak lazım. Ama o bütünü hiç bozmadan 
yaşatmak gerekir. 

“DoĞruSuNu YAPıYoruZ,    
YAPMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ”

sur-i sultani restorasyon süreci ile süleymaniye mahal-
lesi projesi birlikte değerlendirildiğinde neler söylersiniz?

Bizans’ın mirasçısı da biziz. çünkü toprak sistemi de, mü-
ziği de bizim gibi. Her şeyi aynı, mimariye bakıyorsun; Aya-
sofya… Dünyanın en büyük Hristiyan mabedi. Yapısıyla Aya-
sofya doğu kültürünün bir ürünü. Batıda buna benzer bir dini 
yapı var mı? Evleri hiç yok ama evleri de bizim evlere ben-
ziyordu diye düşünüyorum. Türkler yerel kültürü getirmiş-
ler ama yerel kültürle sentez yapmışlar. osmanlılar’ın en bü-
yük özelliği fethettikleri yerleri yıkmıyorlar, orayı yeni eklen-
tilerle kullanıyorlar. Bakın surları hiç yıkmamış. Etrafında sur 
olan bir şehir aldığı için kullanmasa bile onu korumuş. Mabet 
yine mabet olarak kalmış. Kiliseden dönme camiler kurtulmuş. 
İstanbul’da bol bol kilise var, dokunulmamış. Ama Avrupa’da 
osmanlı’nın yaptığı camiler nerede? Biz Bizans’ın da mirasçı-
sıyız, osmanlı’nın da mirasçısıyız. Bizi hiç surlar yok oldu diye 
eleştirmeyin, çünkü siz de hiç sur yok. 

Bizans-osmanlı demeden ne varsa korumak lazım. Biz doğ-
rusunu yapıyoruz, yapmaya da devam etmeliyiz. 

Hatta İstanbul’un tarihi daha da eskidir. Yenikapı kazısında 
ortaya çıkan gemiler İstanbul’un tarihi ile ilgili bilinenleri de-
ğiştirdi. 2600 yıllık bir tarih biçiliyordu İstanbul’a, 8000 yıllık 
bir şehir olduğu ortaya çıktı. Belki de 10 bin 12 bindir. Bu ne-
denle İstanbul’u romalılar kurdu, Yunanlılar kurdu dememek 
lazım. Kaç kişi kurdu, burada Traklar yaşıyordu. o bakımdan 
ben diyorum ki, Bizans’ın da mirasçısı biziz, osmanlı’nın da 
mirasçısı biziz, bu kent bizim… 

Şimdi, Suriçi dediğimiz yer nasıl 
bir yer olmalı? Tabii sonradan yapı-
lan yerler olmamalı… Ama  romalı-
lar döneminde yapılan eserlerin teş-
hir edildiği Arkeoloji Müzesi, bir de 
Şark Eserleri Müzesi var. Ama o bi-
nalarda da tarih olduğu için onları da 
kabul etmek zorundayız. Zaten çok 
kötü binalar da değiller. Bunlar es-
kiyi anımsatan yapılardır. çünkü Sa-
ray Burnu’na Sur-i Sultani’ye baktığı-
mız zaman Aya İrini onun içinde yer 
alıyor. Hatta Ayasofya’dan önce baş-
lanmıştır. Bir de küçük Ayasofya var, 
o da öyle… o bakımdan o yapılan bi-
naların üslubunun biraz Bizans’a kay-
masının bir sakıncası yok bence. Ama 
ondan sonra yapılan, Konyalı Lokan-
tası ve diğerleri... onların yıkılması la-
zım. Yıkmaya da başladılar. Aslında 
bu herkesin kabul edeceği bir yakla-
şımdır. İşte tarihi Sur-i Sultani dediği-
miz alanlar Gülhane Parkı, Sirkeci Garı 
içindedir, yeni bina yapılmamak kay-
dıyla. Sirkeci Garı da tarihe artık mal 
olmuştur. 

tren yolunu ne yapacaksınız?

Tabii ki o da korumanın bir parçası 
oldu. Tarih durmuyor, devam ediyor. 
Zamanla bunlar tarihe mal oluyor. Ko-
ruma derken, illa bina olması gerek-
miyor. o yol da tarihe tanıklık yapı-
yor. İstanbul’un ilk raylı sisteminin 
geçtiği yerdir. Bu koruma nedenidir. 
onu da korumanız lazım. Ama onun 
yıktığı sarayları da korumanız lazım. 
Bu ne kadar zor iş değil mi?

Evet…

Keşke tartışmalar bu konularda 
yapılsaydı. Bugün buraya kadar ge-
linemedi bile. Tabii bu işlerin buraya 
gelmesinde yabancı bakış açısının et-
kisi var. Fransız, bu bir ihtiyaçtı yapıl-
dı diyor. Yabancı önerileri aynen alı-
nıp kullanıldığı için bütün bunlar olu-
yor. Tren yolu, Topkapı Sarayı’nı yık-
madan başka bir hattan geçebilirdi. 

topkapı sarayı çevresi gözönün-
de bulundurularak bu restorasyon 
süreci nasıl değerlendirilebilir? Bü-

Dosya
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rikalarının kaldırıldığı 
bu alanda duvarlar ve 
burçlar çok harap du-
rumdaydı. Alanın te-
mizlenmesi ve bütün 
verilerin görülebilir 
hale gelmesi için uzun 
süre çalışıldı. Arkeo-
lojik restorasyonun 
temel ilkesi; kalıntıla-
rı en az müdahale ile 
korumaktır. uzun sü-
reli bir koruma müda-
halesi yapabilmek için 
özgün malzemeler 
araştırıldı. Daha önce 

delikli tuğla ve çimentolu harç kullanılarak yapılan sur resto-
rasyonları yerine, tarihi malzemelere yakın özellik taşıyan ge-
leneksel malzemelerin kullanılmasına çalışıldı. Tarihi ölçülere 
uygun masif tuğla üretimi için çaba gösterildi ve Eskişehir’de 
yaptırıldı. Horasan harcı karışımı araştırıldı ve geleneksel yön-
temlere uygun bir duvar örgüsü gerçekleştirildi. Daha önceki 
uygulamalarda, duvarların yalnız cephesi taş ve tuğla ile örü-
lüyor gerisi molozla dolduruluyordu; başka bir deyişle  gerçek 
restorasyon değil, kaplama yapılıyordu. Siivrikapı’da bu tek-
nikle yapılan  onarımlar 1999 depreminde yıkılmış, kötü işin 
foyası ortaya çıkmıştır.   

neler yapıldı?

Tarih boyunca birçok depreme maruz kalan  sur duvar ve 
burçlarındaki  çatlakların onarımı ve taşıyıcı sistem sorunları 
için, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Müfit Yorul-
maz, malzeme analizleri için Prof. Dr. Nihat Toydemir ve Erol 
Gürdal destek verdiler. Ayrıca İstanbul Konservasyon Merke-
zi uzmanları katkıda bulundular.  Yaptığımız çalışma surlara 
doğru bir yaklaşım olarak olumlu değerlendirildi ve yurt dışın-
da çeşitli sempozyumlarda sunuldu. 

Şu anda yürütülmekte olan örnek sur onarımı ise 
unesco’nun 1999  depreminden sonra  yapılan sur restoras-
yonlarını eleştirmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
girişimi ile başlatılmıştır.  Amaç; bir örnek uygulama yapılma-
sı ve unesco uzmanlarının da bu süreçte  davet edilerek kat-
kılarının sağlanmasıydı.  o sırada vali yardımcısı olan Güven 
Taşbaşı  örnek uygulama için yer seçimi konusunda destek is-

Zeynep Ahunbay
“kara ve deniz surları kenti kucaklayıp, sarıyor”

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay: “İstanbul tarihi bir kent ve 
oluşmuş değerleri var.  Görevimiz bu olağanüstü değerleri bozmadan korumaya çalışmak.,”  diyor.

İstanbul Kent Este-
tiği’nin kurulmasın-

da ve geliştirilmesin-
de büyük rol oyna-
yan restorasyon ça-
lışmalarını anlatan İs-
tanbul Teknik Üniver-
sitesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Zeynep 
Ahunbay, görevleri-
nin İstanbul’un ta-
rihi yapısını bozma-
dan çalışmak olduğu-
nun altını özellikle çi-
ziyor. Ahunbay, “İs-
tanbul tarihi bir kent 
ve oluşmuş değerleri var. Görevimiz 
bu olağanüstü değerleri bozmadan 
korumaya çalışmak. Kara ve deniz 
surları kenti kucaklayan, saran, de-
ğerli arkeolojik verilerdir. Bunların ve 
çevrelerinin temiz, bakımlı tutulma-
sı kent yöneticilerinin asıl görevleri-
dir” diyor. 

daha önce kara surlarının res-
torasyon çalışmasında rol aldığını-
zı biliyoruz. Bu deneyimden ve il-
gili süreçten bahseder misiniz?

1987-1990 yılları arasında Belg-
ratkapı ve kuzeyindeki surlarda yapı-
lan yenileme ve yeniden yapım şek-
lindeki onarımların çok eleştirilme-
si üzerine, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden  
bilimsel sur restorasyonunun nasıl 
yapılması gerektiği konusunda bir 
rapor istedi ve bir örnek uygulama 
yapılmasını  talep etti.

1991- 1994 yılları arasında kara 
surlarının 1- 6 burçlar arasındaki 
kısmının rölöve ve restorasyon ça-
lışmaları için eşim Prof. Dr. Metin 
Ahunbay’la birlikte çalıştık. Deri fab-
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istemez. Bilinçli insanlar tarihi alan-
ları gezerken gerçek tarihi eserler 
görmek isterler.  Bu ilkelerden hare-
ket edilerek hazırlanan projelerin uy-
gulanması da uzmanlar denetiminde, 
titiz bir çalışma ile yürütülmelidir. İş-
çilik ve denetim çok önemlidir. En iyi 
proje hazırlansa dahi, uygulama aynı 
nitelikte değilse başarılı olmak şan-
sa kalır. 

“ToPKAPı SArAYı 
KoruNMALı”

sur-u sultani restorasyon süre-
cinde dikkat çekmek istediğiniz uya-
rılar var mı? Bu sürecin üstünlük-
leri ve zaaflarını yorumlar mısınız?

Sur-u Sultani Projesinin Topka-
pı Sarayı’nın korunması ve sunulma-
sı açısından çok önemli olduğunu dü-
şünüyorum. Topkapı Sarayı’nın deği-
şik uzmanların katkısıyla korunması 
gerekir. Ayrıca alanın arkeolojik po-
tansiyeli çok önemlidir. Tam olarak 
araştırılmamıştır. Topkapı Sarayı’nın 
dış bahçelerinde, içinde yapılacak 
tüm çalışmalarda alt katmanlar ko-
nusunda duyarlı olunması gerektiği-
nin altını çizmek istiyorum.  

istanbul kent estetiğinin oluşu-
munda ve geliştirilmesinde söz ko-
nusu restorasyon süreci ve sizin 
doğrudan katkı sağladığınız ala-
nın restorasyonu nasıl bir rol üst-
leniyor? 

İstanbul tarihi bir kent ve oluş-
muş değerleri var.  Görevimiz bu 
olağanüstü değerleri bozmadan ko-
rumaktır.  Kara ve Deniz Surları ken-
ti kucaklayan, saran değerli arkeo-
lojik veriler. Bunların ve çevreleri-

nin temiz, bakımlı tutulması kent yöneticilerinin asıl görev-
leri arasındadır. Ancak şu anda sürekli bakım sistemi kurul-
mamış olduğu için surlar bir başıbozukluk içindedir. Kara ve 
Deniz surlarının dibinde kaygı veren işlevler ve yerleşmeler 
bulunmakta.  Bu alanlara moloz ve çöp dökülmekte.  Peyzaj 
düzenlemeleri istenilen düzeyde değil.   Tarım yapanlar san-
dıklar, hortumlar, gelişigüzel kuyularla alanı keşmekeş içi-
ne sokmaktalar. Surların temiz ve rahat dolaşılabilir bakım-
lı bir çevre içinde sunulması kentin imgesini değiştirebilecek 
bir gelişme olacaktır.

tedi ve birlikte  Topkapı 
Sarayının sahil kesimin-
de bulunan bir burç se-
çildi. İstanbul rölöve ve 
Anıtlar Müdürlüğü te-
mizlik ile iskele benze-
ri işler için ihale yapa-
rak yükleniciyi belirledi. 
İskele kurularak rölöve 
çalışmalarına başlandı.  

Bilindiği gibi Kara 
ve Deniz Surları İstan-
bul Büyükşehir Bele-
diyesinin koruması al-
tındadır. Seçilen  burç 
için daha önce Beledi-
ye tarafından hazırlatıl-
mış olan  cephe çizim-
leri vardı ancak  bunla-
rın güncellenmesi ge-
rekiyordu. Ayrıca, ku-
lenin plan ve kesitle-
ri eksikti. Bu belgele-
ri hazırlamak için  İTÜ 
restorasyon Programı 
yüksek lisans öğrenci-
leri ile birlikte çalışıl-
dı. Zemin. strüktür ve 
malzeme araştırmaları  
yapıldı.  Temel kazısı ve 
sondajlar için izin alın-
ması süreci çok zaman 
gerektirdiği için gecik-
meler oldu. Şimdi  bu 
çalışmaların sonuçları-
nın değerlendirilmesi 
aşamasına gelindi. Pro-
je onaylandıktan son-
ra uygulama aşamasına 
geçilebilecek.

sizce bu tarz res-
torasyonlarda dikkat 
edilmesi gereken en önemli husus 
nedir?

Arkeolojik restorasyon tarihi ko-
rumak ve geleceğe aktarmak için ya-
pılır. Var olan dokunun değiştirilme-
mesi, sahte cepheler, kütleler yaratıl-
maması önemlidir. Özgünlük korun-
malıdır. Hiç kimse yenilenmiş, yeni-
den yapılmış bir tarihi eser görmek 

Zeynep Ahunbay Kimdir? 

1946 yılında Ünye’de doğan Prof. 
Dr. Zeynep (Nayır) Ahunbay, 1970’te 
İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun 
oldu. Prof. Doğan Kuban yönetimin-
de yaptığı “Osmanlı Mimarlığı’nda 
Sultan Ahmet Külliyesi ve Sonra-
sı, 1609-1690” konulu doktora 
çalışmasını 1975’te tamamlayan 
Ahunbay, 1977-78 öğretim yılın-
da İngiltere’nin York Üniversitesi’ne 
bağlı Institute of Advanced Archi-
tectural Studies’de koruma konu-
sunda yüksek lisans eğitimi gör-
dü. “Archaeology and Conservati-
on in the Ancient City of Side” ko-
nulu tez çalışmasıyla “Diploma in 
Conservation Studies” aldı. Ka-
sım 1980’de “İstanbul Medreseleri 
- Koruma ve Yeniden Kullanım Açı-
sından Bir Değerlendirme” konulu 
çalışmasıyla doçent oldu. Profesör-
lüğe yükseltilme çalışması Mimar 
Sinan’ın Eğitim Yapıları üzerinedir. 
Halen İTÜ Mimarlık Fakültesi Resto-
rasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi 
olan Z. Ahunbay, lisans öğretiminde 
Tarihi Çevre Koruma ve Restoras-
yon, Rölöve ve Restorasyon Stüd-
yosu, Conservation of a World Heri-
tage Site: İstanbul derslerini; resto-
rasyon yüksek lisans programında 
ise Restorasyon Projesi I, Koruma 
Teknikleri, Mimar Sinan, Geleneksel 
Yapıların Yeniden Kullanımı dersleri-
ni vermekte; yüksek lisans ve dok-
tora tezleri yürütmektedir. ICOMOS 
Türkiye üyesi olan Z. Ahunbay’ın ya-
yınları koruma ve Osmanlı Mimarlı-
ğı üzerine yoğunlaşmıştır.
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gecekondu/kaçak yapı ve gecekondulaş-
ma/kaçak yapılaşma belediyelerin, mev-
zuat düzenlemelerinin ya da cari mevzu-
atı uygulayacak görevlilerin yokluğundan 
kaynaklı bir sorun değildir.

Bir tarafta tüzel kişilik olan beledi-
yelerin kuruluşu Cumhuriyet tarihimi-
zin öncesine dayanmakta, diğer tarafta 
cari mevzuat zamanla gelişerek öteden 
beri varlığını korumaktadır. uygulayıcı-
ları ise belediye başkanlarının sevkinde, 
teknik eleman ‘fenni mesul’ yıllara sari 
olarak kadro sayısını devamlı artırmakta-
dır. Gelişen süreçlerde, yasal tedbirler ve 
mevzuat geliştirici eylemler bulunmakta, 
buna mukabil kentlerimizde kaçak yapı 
gerçeği artarak, çocuklarımızın gelecek-
lerine ipotek koyan bir halde bulunmak-
tadırlar. 

İmar affı ile ilgili yasalara, toplum ha-
fızasına olumsuz iz bırakmalarından ötü-
rü kısaca değinmekte fayda mülahaza 
ediyorum.

Doktrinde genel bir tanımlamayla 
imar affı yürürlükte olan kurallara uyul-

Belediyeler, halkın yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
seçtikleri kamu tüzel kişiliklerinden oluşan, yerinden yöne-
tim ilkesine göre teşkilatlanan yerel yönetim kuruluşlarıdır.

Anayasa’nın, Mahalli İdareler başlıklı 127. maddesi 
uyarınca il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ih-
tiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan yerel yönetim ku-
ruluşları beş yılda bir yapılan seçimlerle yenilenirler. Ma-
halli idareler; il özel idareleri, belediyeler ve köylerden olu-
şur. Belediyeler; belediye başkanı, belediye meclisi ve be-
lediye encümeninden oluşan bir teşkilata sahiptir.

İmar ile ilgili görevler, kültür ve spor ile ilgili görevler, 
sosyal yardım hizmetleri ile ilgili görevler, beldenin intizam 
ve selameti ile ilgili görevler, sağlık ile ilgili görevler beledi-
yelerin görevlerinin başlıcalarıdır.

Belediyelerin asli görevlerinden bir tanesi de imar faali-
yetleridir. Bu görev Türkiye’de belediyelerin ilk kuruluşun-
dan günümüze kadar zorunlu olarak gerçekleştirmeleri ge-
reken bir fonksiyondur. 

Büyükşehir belediyelerinin imar konusunda bu tür koor-
dinasyon ve denetim çalışmalarına karşın, ilçe ve diğer be-
lediyelerde imar birimlerinin faaliyetleri farklılıklar içermek-
tedir. Bu durum şüphesiz uygulama bütünlüğünü ve yekne-
saklığı ortadan kaldırmaktadır.

Bu itibarla: ülkemizin gelişmesine paralel olarak kentle-
rinde teberrüz eden en büyük sorunlardan bir tanesi olan 

Mevzuatı GeliştirmeSüleyman Hacıcaferoğlu,
İBB Müfettişi, 
Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği Başkanı

İBB Müfettişi, Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği Başkanı Süleyman Hacıcaferoğlu, 
“Kentlerimizde oluşan kaçak yapı bir mevzuat problemi midir?” sorusunu cevapladı. A’dan 
Z’ye belediyeleri ve işleyiş yapılarını anlatan Hacıcaferoğlu, kent olgusunda kaçak yapı ile et-
kin mücadelede neler yapıldığını, neler yapılması gerektiğini yasaları ile birlikte anlattı. 

kEntlErimizdE Oluşan kaÇak yaPı 
Bir mEVzuat PrOBlEmi midir?
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2981 SAYıLı YASA (1984) 

İmar ve gecekondu mevzuatına aykı-
rı yapılara uygulanacak bazı işlemler ve 
6785 sayılı İmar Kanunu’nun bir madde-
sinin değiştirilmesi hakkındaki 2981 sayılı 
Kanun T.B.M.M.’ce kabul edilmiş, 8 Mart 
1984 tarihinde resmi Gazete’de yayınlan-
mış ve yürürlüğe girmiştir. Yasa, imar ve 
gecekondu mevzuatına aykırı inşa edilmiş 
ve edilmekte olan yapılara uygulanacak iş-
lemleri düzenlemek amacını içerir. Yasa; 
uygulanacak işlemler açısından, yapıla-
rı korunacaklar ve yıkılacaklar olarak iki-
ye ayırmış; korunacak yapıları da; olduğu 
gibi korunacaklar ya da iyileştirilerek ko-
runacaklar olarak gruplandırmıştır.. 

3290 SAYıLı YASA (1986) 

2981 sayılı kanunun bazı maddele-
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 3290 
sayılı kanun T.B.M.M’ce kabul edilmiş, 7 
Haziran 1986 tarihinde resmi Gazete’de 
yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yasa 
2981 sayılı yasada değişiklikler öngör-
müş ve affın kapsamını genişletmiştir.

3366 SAYıLı YASA (1987) 

3290 sayılı kanun ile 2981 sayılı kanu-
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak-
kındaki 3366 sayılı kanun T.B.M.M’de 
kabul edilmiş, 26 Mayıs 1987 tarihinde 
resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürür-
lüğe girmiştir. Yasanın ana amacı; 2981 
sayılı kanunun uygulanmasını hızlandır-
maktır. Yasa gecekondu kavramının kap-
samını çeşitlendirerek, affın kapsamını 
daha da genişletmiştir. (Madde 5)

3414 SAYıLı YASA (1988) 

 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 
bazı hükümlerinin değiştirilmesi hak-
kında ve 247 sayılı kanun hükmün-
de kararname ile bu kanun hükmünde 
kararnamenin iki maddesinde değişik-
lik yapılmasına dair ve 250 sayılı ka-
nun hükmünde kararnamenin değişti-
rerek kabulü hakkındaki 3414 sayılı ka-
nun T.B.M.M’de kabul edilmiş, 11 Mart 
1988 tarihinde resmi Gazete’de yayın-
lanmış ve yürürlüğe girmiştir.

mayarak belli bir tarih kesitine kadar meydana gelen yapı-
laşmanın, durum ve konumu itibariyle yasada belirtilen ko-
şullara uygun olanların bağışlanması ve korunması olarak 
tanımlanmaktadır.

anayasa mahkemesi’nin kararlarında af şu şekilde 
ifade edilmektedir;

“Suç sayılan eylemi değil, cezayı ve ceza davası açılma-
sını ortadan kaldırır. Af, bağışlamadır ve hiçbir zaman eyle-
mi meşru görme değildir. Dayandığı olayların anayasaya uy-
gun olduğu, hukuk dışı bulunmadığı ve bunun sonucu ola-
rak meşru ve suç sayılmaması gerektiği bir mana taşıma-
malıdır.”  

İmar affına ilişkin, ilki 1948 yılında olmak üzere bugü-
ne kadar, bir dizi yasa gündeme gelmiştir. İmar affı yasaları, 
ülkemizdeki geçerli hukuk sistemi içinde, belli bir dönem-
de uygulanan ve sınırları tanımlı bir sorunu çözmek amacıy-
la çıkarılmış özel yasa niteliğindedir.

1980 yılından sonra 2805, 2981, 3290 ve 3366 sayılı 
yasalarla yapılan imar afları gecekondu yanı sıra diğer kaçak 
yapıların da affedilmesi gündeme gelmiştir. 21 Mart 1983 
günü 2805 sayılı çıkarılan af yasası ile gecekonduların ya-
sallaştırılması sağlanmış ve yeni gecekondu yapılması ya-
saklanmıştır. 

24 Şubat 1984 gün ve 2981 sayılı yasa ile ilk defa bir 
kurum getirilmekte ve yeminli bürolar oluşturulmaktadır. 
Bu kurum ile devletin yapacağı hizmetler özelleştirilmiştir. 
Ancak Anayasa Mahkemesi tarafından kanunun özel yemin-
li bürolarla ilgili hükümleri Anayasa’ya aykırı bulunarak ip-
tal edilmiştir.  

Bu yasaya göre imar mevzuatına aykırı inşa edilmiş ya-
pılarla gecekondular ıslah edilerek korunacak veya bu yasa 
hükmünden yararlanamayacaklar olarak sınıflandırılmıştır. 

Tapuya esas tapu tahsis belgesi de ilk kez bu yasayla ta-
nımlanmıştır. çıkarılan bu af yasaları ile, yasa kapsamında-
ki alanlarda hazırlanacak ıslah imar planlarının sağlayacağı 
yeni imar haklarıyla yaratılacak kentsel ranttan, gecekondu 
sahiplerine pay verilmesini öngörmüştür. 1986 yılında çıka-
rılan 3414 sayılı yasa ile kendilerine arsa veya konut tahsis 
edilenlere bu taşınmazları başkalarına devretme hakkı geti-
rilmektedir. 

2085 SAYıLı YASA (1983) 

İmar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak yapılan ya-
pılara uygulanacak işlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu’nun 
bir maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 2805 sayılı kanun 
T.B.M.M’de kabul edilmiş 21 Mart 1983 tarihinde resmi 
Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Kanun, kapsa-
mına aldığı yapıları iki şekilde gruplar: Birincisi korunacak 
ve ıslah edilerek korunacak yapıları, ikincisi ise yıkılacak ya-
pıları oluşturmaktadır. 

Mevzuatı Geliştirme
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3194 sayılı imar kanunu ve ka-
çak yapı ile Etkin mücadele:

3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Yapı 
ruhsatiyesi” başlıklı 21.maddesi, “ruh-
satsız veya ruhsat ve Eklerine Aykı-
rı olarak Başlanan Yapılar” başlıklı 32. 
Maddesi ve Anayasa Mahkemesi’nin, 
2005/5 e. 2008/93 k. sayılı ve 
17.04.2008 tarihli kararı ile iptal edi-
len ve 5940 sayılı kanun ile yeniden dü-
zenlenen İmar Kanunu’nun “Ceza Hü-
kümleri” başlıklı 42.maddesi, ruhsa-
tı, ruhsatsız yapıyı, ruhsatı olup ruhsat 
ve eklerine aykırı yapılan binalarla ilgi-
li olarak idarece tesis edilecek tüm iş 
ve işlemleri ayrıntılı olarak ortaya koy-
maktadır. Ayrıca ceza hükümleri açısın-
dan 42.madde ile yetinilmemiş ilk defa 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuz’un 
184.maddesinde “çevreye karşı suç-
lar” ile İmar Kanunu’nun 21, 26 ve 32. 
maddeleri ile diğer hükümlerine adli 
açıdan tecziye getirmiştir. Konuyu ceza 
yasası açısından irdelersek;  

İmar kirliliğine neden olma suçu, 
26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilen 
ve 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sa-
yılı resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun 3. kısmında yer alan “Top-
luma Karşı Suçlar”ın 2. bölümünde-
ki “çevreye Karşı Suçlar” arasında dü-
zenlenmiştir. Madde düzenlemesi-
nin temel şekli Türk Ceza Kanunu’nun 
26.09.2004 tarihinde kabul edildiği 
halinde yer almıştır. 

 suçun fiil unsuru; Yapı ruhsati-
yesi alınmadan bina yapılması veya yap-
tırılması, ruhsata aykırı olarak bina ya-
pılması veya yaptırılması, yapı ruhsati-
yesi olmadan başlatılan inşaatlar dola-
yısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su 
veya telefon bağlantısı yapılmasına mü-
saade edilmesi, yapı kullanma izni alın-
mamış binalarda herhangi bir sınai fa-
aliyetin icrasına müsaade edilmesidir.

 suçun faili; Yapı ruhsatiyesi alın-
madan bina yapan veya yaptıran kişi, 
ruhsata aykırı olarak bina yapan veya 
yaptıran kişi, yapı ruhsatiyesi olma-
dan başlatılan inşaatlar dolayısıyla ku-

rulan şantiyelere 
elektrik, su veya 
telefon bağlan-
tısı yapılmasına 
müsaade eden 
kişi, Yapı kul-
lanma izni alın-
mamış binalarda 
herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişidir. 

 kanun maddesinin uygulama alanı; Yapı ruhsatiye-
si alınmadan bina yapılması veya yaptırılması, ruhsata ay-
kırı olarak bina yapılması veya yaptırılması, yapı ruhsatiye-
si olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere 
elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade edil-
mesi halleri, sadece belediye sınırları içinde veya özel imar re-
jimine tabi yerlerde uygulanır. Ancak, yapı kullanma izni alın-
mamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaa-
de edilmesi kuralın istisnasıdır.

 26.9.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 
184. maddesi ile “imar kirliliğine neden olma” suçu ilk kez 
ceza sistemine girmiştir. Bugüne kadar ruhsatsız ya da ruh-
sata aykırı yapılar hakkında idari para cezası, mühürleme ve 
yıkım gibi müeyyide bulunmakta idi. Bu müeyyidelerin ye-
tersiz kalması neticesinde daha etkin bir yol olarak hürriyeti 
bağlayıcı ceza sistemi getirilmiştir. Üstelik kaçak yapıyı yapa-
nın dışında, bu işlerin denetimini yapacak makamlara da ce-
zai müeyyide öngörülmektedir. Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nda kaçak yapının resmi veya özel bina olup olmama 
konusunda herhangi bir ayırım yapılmamıştır.

Kanunda kaçak bina şantiyesine elektrik, su ve telefon 
bağlantısına müsaade etmek suçtur. Yoksa mezkûr hizmetle-
ri götürmek veya önünden geçirmekle suç oluşmaz. Yani suç 
olması için bu hizmetlerin bizzat kaçak bina şantiyesine bağ-
lanmasına müsaade edilmesi gerekmektedir. Kaçak olarak ya-
pılmış binaya elektrik, su ve telefon bağlantısı yapmaya mü-
saade etmek 184. maddeye göre suç değildir. Yasak sadece 
kaçak inşaat için kurulan şantiyeler için geçerlidir. 

5393 sayılı Belediye Kanunu, belediye başkanının gö-
rev ve yetkileri başlıklı 38. maddesi  (a) bendinde “Beledi-
ye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk 
ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.”, 
(h) bendinde ise “Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.” 
hükmünün bulunduğu ve dolayısıyla meclis ve encümen ka-
rarlarının uygulama görevinin belediye başkanına verildiği,

Danıştay 1. Daire E:2004/815, K2005/317 sayılı ka-
rarında “...yıkım iradesinin gerçekleştirilmesine engel, ge-
çerli, haklı ve hukuken kabul edilebilir bir mazeret ola-
rak değerlendirilmesi mümkün olmadığından, ilgililere is-
nat edilen eylemin, haklarında hazırlık soruşturması yapıl-
masını gerektirecek nitelikte bulunduğu sonucuna ulaşıla-
rak...”  denildiği,
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Bu kararın karşısında yine;

Danıştay İkinci Dairesi’nin 30.05. 
2003 tarih ve 2003/426 E. 2003/1303 
K. numaralı kararında “ … söz konusu 
yapıya, … ancak yıkımın binanın tümü-
nü değil sadece ruhsata aykırı büyümele-
rini kapsaması nedeniyle ,statik sistem-
de oluşturacağı tehlike ve bunun da mev-
cut belediye araç ve gereçleriyle yapılma-
sının mümkün olmaması karşısında, iha-
le ile gerçekleştirilmesi yoluna gidildiği, 
dolayısıyla ruhsat ve eklerine aykırı ola-
rak büyütülen inşaatın devamına göz yu-
mulduğundan söz edilemeyeceği anlaşıl-
dığından, itirazın kabulüyle soruşturma 
izni verilmesi yolundaki kararın kaldırıl-
masına ...” şeklinde belirtildiği, 

Yine benzer bir olayla ilgili Danış-
tay Birinci Dairesi’nin 11.02.2005 ta-
rih ve 2004/590 E. 2005/169 K. nolu 
kararında “…ilgililerin kaçak yapılarla 
ilgili yasal işlemlerin yerine getirilmesi 
kapsamında üzerine düşen hassasiye-
ti gösterdiği, kaldı ki yeterli koşulların 
oluşması halinde encümen kararlarının 
gereğinin her zaman yerine getirilmesi-
nin de mümkün bulunduğu anlaşılmak-
la, ilgililere isnat edilen eylemin hakla-
rında hazırlık soruşturması yapılmasını 
gerektirecek nitelikte olmadığı sonucu-
na varıldığı...” hükmünün bulunduğu,

yukarıda tadat edilen mevzu-
at hükümlerine göre; yıkımın hangi 
makamca infazının yapılacağı, hangi 
hususlarda cezai sorumluluğun ola-
mayacağı hususlarında yapılan de-
ğerlendirmede;  

Belediyeler, uygulamada tespit et-
tikleri ya da şikayet neticesinde öğren-
dikleri kaçak yapılarda Danıştay dai-
relerinin bu kararları gereğince işlem 
yapmaktadırlar. Yıkım iradesi gösterip 
gösterilmediği, aynı evrakların tetkikin-
de bile çoğu zaman değişiklik göster-
mektedir. Kaçak yapı ile etkin mücade-
lede bu kararların ışığında hareket edi-
lerek belediye yetkilileri kendilerini ko-
rumayı amaçlamaktadırlar. oysa koru-
yacakları, kentlerinin modern kent ol-
gusuna yaklaşma arzuları ve iradeleri 
olmalıdır. Kanunda belediyelere tanın-
mayan “nüfustan ve eşyadan tahliyesi” 

yapıl(a)maması (Yıkım kararlarını uygulamak için ‘gecekon-
dular hariç’ binaların önce tahliyesinin gerektiği, iskân edil-
miş binaların, konut dokunulmazlığı kapsamına girdikleri, be-
lediyenin öncelikle binaların tahliyesi için yasal yollara baş-
vurması gerektiği, belediyenin uygulamada nüfustan tahliyesi 
için Kaymakamlık’a yazı yazdıkları, bu itibarla tahliye için ya-
sal yollara başvurma nedeniyle yıkım kararının infazının tat-
bik edilememesinin suç teşkil etmediği, ancak Kaymakamlık-
larca genelde tahliyenin yapılamadığı) neticesinde kaçak yapı 
ve yapılaşma günümüzde mevcudiyetini geliştirerek koruyan 
kentleşmede ana sorunlardan olmaktadır.  

Ayrıca yıkım ihaleleri de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 
19. maddesine göre yapılmakta ve genelinde ihaleye katılan 
olmadığı ya da bir isteklinin katıldığından bahisle yıkım iha-
leleri iptal edilmekte ve buna bağlı olarak yeniden ihale süre-
ci başlatılmaktadır. oysa 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 
Pazarlık usulü başlıklı 21. maddesinde ve Yapım İşleri İhalele-
ri uygulama Yönetmeliği’nin Pazarlık usulü başlıklı 17. mad-
desine göre “Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile iha-
le yapılabilir: a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasın-
da ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması,” 
hükmünün bulunduğu, bu hükme göre 19. maddeye göre is-
tekli çıkmaması halinde ihale edilememesinden sonra pazar-
lık usulü ile idare yıkım ihalesine gitmelidir. Ancak uygulama-
da gidil(e)memektedir(!) 

Danıştay kararlarının yanında kaçak yapılaşma ile etkin 
mücadeleyi kıran idari kararlar da mevcuttur. Misal teşkil et-
mesi açısından kaçak yapı ile ilgili olarak ilçe belediye başka-
nı hakkında adli işlem tesisine yönelik alınan kanaat ve so-
nuca karşın: İstanbul Valiliği’nin İçişleri Bakanlığı’na yazdı-
ğı 08.08.2007 tarih ve 29564 sayılı yazısında özetle ; “Bah-
se konu yerde ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar 
ile ilgili belediye encümenince alınan yıkım ve para cezası ka-
rarlarının uygulanmaması yönünde yazılı veya şifahi herhan-
gi bir talimatlarının bulunmadığı, söz konusu encümen kara-
rının infaz edilmemiş olmasında … belediye eski başkanı .. ve 
belediye başkanı ..’a  izafe edilebilecek somut suç ve ihmal-
ci davranışının olmadığı, belediyelerdeki mutat uygulamalar-
da yıkım işlemlerinin Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehirci-
lik Müdürlüğü’nce yerine getirildiği, bu itibarla, Bakanlığımı-
zın 28.03.2003 gün ve (Tef. Kur. Bşk.)/1511 sayılı genelgesi 
de göz önünde bulundurulduğunda, … belediye eski başkanı 
..’a ve belediye başkanı ..’a isnat ve izafe edilebilecek herhan-
gi bir ihmalci davranış veya fiil-fail ilişkisini gösteren delil bu-
lunmadığı anlaşıldığından herhangi bir sorumluluk yüklene-
meyeceği” mütalaası ile Başkanlar hakkındaki şikayetin 4483 
sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca işleme konulmamasını 
istediği, bu kez İçişleri bakanlığı, 19.03.2008 tarihinde ba-
kan onaylı, vaki şikayetin işleme konmamasının tensip edildi-
ği, Bu da belediye başkanlarının kaçak yapılaşmada mücade-
lesini gevşeten ve siyasi mülahaza düşünülmesine sevk eden 
bir karar niteliğini taşımaktadır.

Mevzuatı Geliştirme
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 Yıkım kararını infaz etmekle gö-
revli makamın 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 38.maddesinin  (a) ve (h) 
bendi uyarınca encümen kararlarının in-
faz görevi belediye başkanına ait bulun-
maktadır. 

Öte yandan yıkım kararlarının dayana-
ğı olan dosyanın encümenin gündemine 
alınması ve gündeme alınan bu dosyanın 
bir hafta içinde karara bağlanması görevi 
de 5393 sayılı kanunun 35. maddesinin 
3 ve 4. fıkraları gereğince belediye başka-
nının görevleri arasındadır. 

Belediye başkanının yıkım kararının 
geciktirilmesindeki cezai sorumluluğunun 
ortadan kaldıran haller bulunmaktadır. 

Bu hallerin ilki; makul ve mantığa 
uygun olmak kaydıyla belli bir süre baş-
kanın incelenmesinde geciktirilmesidir. 
Ancak dosyanın başkanlıkta tutulması, 
meşru bir sebebe dayanması ve yıkım 
kararının alınmasını engelleme gayesi-
ne matuf olmaması gerekir. 

İkinci hal; yıkım kararının 3194 sa-
yılı İmar Kanunu’nda hangi süre içinde 
infaz edileceğine dair hüküm bulunma-
maktadır. Önemli bir etken de  nüfus-
tan ve eşyadan tahliyenin bir görev ola-
rak belediyeye verilmemesidir.Mevzua-
tın yetersiz kaldığı gibi görünse de iş-
galli hale gelmeden bina ile ilgili tedbir-
ler alınabilirliği ortadadır. Ayrıca genel 
zabıta bu işe memurdur.

Kararın bir müddet makul sebep-
ler (binanın yıkılmasında ileri teknolo-
ji gerektirmiş olması ve samimiyetle bu 
teknolojik şartın gerçekleştirilmesine 
çaba gösterilmesi, yıkım kararının uy-
gulanması esnasında, yıkım ekibine ya-
pılması muhtemel saldırıların önlenme-
si için ilgili mülki amire yazılı müracaa-
tın henüz karşılanmamış olması sonu-
cu geçen zaman, son olarak yıkım ka-
rarına karşı idari yargı mercilerine baş-
vurulmuş ise karar kesinleşinceye ka-
dar yıkım - yürütmenin durdurulması-
na karar verilmemiş olsa dahi- durula-
bilir. çünkü kararın iptal edilme ihtima-
li vardır. Belediye açısından yıkım kara-
rının tatbikinde tazmin söz konusu ola-
bilir.) ışığı altında uygulanmamış olma-
sı suç oluşturmaz kanaatine varılabilir. 

Ayrıca belediye encümenince verilmiş olan yıkım kararı-
nın belediyenin hangi birimince infaz edileceği mevzuatta be-
lirlenmemiştir. 

Bu konuda emir verme yetkisi kararın infazından sorum-
lu belediye başkanına aittir. Belediye başkanı yıkım kararı-
nın infazını önceleri Fen İşleri Müdürlerine şimdilerde ise Yapı 
Kontrol Müdürler’ine havale etmektedirler. 

Belediye başkanı geciktirme telkini yapmamış ise bu emir 
(havale) belediye başkanını cezai halden düşürebilir. Ancak 
bu durum nüfus ve coğrafik alanın büyük olduğu belediyelerle 
ilgilidir. Nüfus ve coğrafik alanın küçük olduğu belediyelerde 
başkanın denetim yetkisi gereğince yıkımın infazını gözlem-
leyebilir, takip edebilir. Yıkım kararını uygulamak için  (gece-
kondular hariç) binanın önce tahliyesi gerekir. çünkü iskân 
edilmiş bir bina, konut dokunulmazlığı kapsamına girer. 

Bu nedenle belediye başkanı önce binanın tahliyesi için ya-
sal yollara başvurmalıdır. Bu itibarla tahliye için yasal yollara 
başvurma nedeniyle yıkım kararının infazının gecikmesi suç 
teşkil etmez kanaatine varılabilir.

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığı altında bahsedilen hu-
suslar ve benzeri meşru bir mazeret olmadan yıkım karar-
larını uygulamamak, belediye başkanı için fiilin oluş duru-
muna göre adli açıdan sorumluluk gerektirir olduğu her 
türlü izahtan varestedir. 

Tüm bu izahlardan sonra mevcut gecekondulaşma ve ka-
çak yapılaşma, kanun, yönetmelik ve belediyelerin olmama-
sı sonucunda oluşmamıştır. Bilakis imar mevzuatı ve mev-
zuatı uygulamakla mükellef belediye ve teşkilatlarının mev-
cut olmasına rağmen yıllardır kaçak yapılaşma ve gecekon-
dulaşma ile gelinen süreçte etkin mücadele edil(e)mediği bi-
linen bir gerçektir. Öte yandan sokaklarına güneşin girme-
diği rüzgârın dolaşmadığı, spor ve sosyal alanlarının olma-
dığı, alt yapısının tamamlanamadığı, estetik dışı yapılar ile 
kaçak yapıların mevcut olduğu ve sorunların yıllara sâri ola-
rak kent ve kentleşmenin önünde engel olduğu, dolayısıyla 
günümüzde kıt kaynakların yerinde kullanıl(a)mamasına ne-
den olduğu da ayrıca bir yerel yönetim gerçeği olarak karşı-
mızda durmaktadır.

Yasa ve yönetmeliklerin kaçak yapı ve gecekondulaşma ile 
etkin mücadelede yeterli olduğu, ancak imar affı gibi yasala-
rın toplumun hafızasında kaçak yapıyı meşrulaştırdığı gibi bir 
algılanmaya neden olunduğu, yine de esas olanın uygulayıcı-
ların belediyelerindeki imar ile ilgili faaliyetlerinin mevzuata 
uygun, tavizsiz ve birincil müdahaleleri ile mevcut sorunların 
vuzuha ereceğini düşünmekteyim. Belediye başkanlarımızın, 
belediyelerindeki imar uygulamalarında mevzuatı uygulamada 
tam bir kararlılıkla irade göstermeleri, denetimlerini sürekli 
diri tutan tedbirler almaları ve teşkilatlarını buna göre sevk ve 
idare etmelerinin bir yönüyle kentlerimizin gelecek kuşaklara 
alt yapıları tamamlanmış, yaşanabilir, modern kentler halinde 
ulaştırılmasını sağlayacağı kanaatini taşımaktayım.



İz BırakanlarMarmara’dan

ayasOFya gariPti 

Dolaştım İstanbul’u sabaha karşı 
Aşiyan, Eyüp Sultan, Kapalıçarşı 
İçimdeki hüzünle durdum önünde, 
Ayasofya garipti, ben ağlamaklı. 

Şimdi Eyüp’teyim ben, sabah namazı 
Hiçbir yerde bulamam burdaki hazzı. 
İndim Sultan Ahmet’e bir hüzün sardı, 
Ayasofya garipti, ben ağlamaklı. 

Bedirhan gökçe

sanat           
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BÖLGESEL 
İŞBİrLİĞİNİN 
güzEl Bir 
ÖrnEği

TBB - MBB  İŞBİrLİĞİ

Türkiye Beledi-
yeler Birliği Genel 

Sekreteri Hayrettin 
Güngör: “TBB ola-

rak bizim görevi-
miz bütün beledi-
yelerin kapasitesi-
ni artırmaktır. Do-
layısıyla yerel bir-
liklerle rakip ola-

mayız, tamamlayıcı 
unsuruz” diyor ve 

bölgesel işbirliğinin 
en güzel örnekle-

rinden biri olan, 
TBB-MBB işbirliğini 

anlatıyor. 

1- Belediyelerin çıkarlarını korumak. 
Buna kısaca lobicilik diyoruz

2- Belediyelerin eğitim faaliyetlerini 
düzenlemek.

3- Yurt içi ve yurt dışı belediyeler ara-
sındaki işbirliklerini geliştirmek

4- onlara her türlü hukuki-teknik konu-
larda yardımcı olmak ve destek sağlamak. 

Ben özellikle Türkiye Belediyeler 
Birliği’nin neler yaptığından bahsetmek 
istiyorum. Biz lobicilik anlamında önemli 
faaliyetler yürütüyoruz. 

Lobicilik yaparken iki önemli kriteri-
miz var. Bunlardan birincisi Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı. Avrupa Konse-
yi tarafından çıkartılan bu şartın birçok 
maddesine Türkiye imza koydu. Burada 
özerk bir yerel yönetimin nasıl olması ge-
rektiği ve hangi kurallara bağlı olması ge-
rektiği düzenleniyor. Biz yerel yönetimle-
rin özerkliğini korurken, belediyeler adı-
na lobicilik yaparken, bunu önemli bir re-
ferans noktası olarak alıyoruz. 

Diğer bir referans noktamız ise Ana-
yasamızın 127. Maddesi’nde düzenlenen 
“idari vesayet.” Merkezi yönetim ile yerel 
yönetimlerin ilişkisinin nasıl olması gerek-

Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Bir-
liği yurt dışı teknik inceleme gezileri, fuar organizas-
yonu ve belediyelere yönelik eğitim faaliyetleri konu-

larında işbirliği yapıyorlar. Bu işbirliği bilgi ve tecrübe pay-
laşımının yanı sıra kaynakların verimli kullanımına da kat-
kı yapıyor. Türkiye’deki diğer birliklere de örnek sayılabile-
cek bu işbirliğininin nasıl başladığını ve ne tür faydalar sağ-
ladığını Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin 
Güngör’e sorduk. Hayrettin Güngör bu işbirliğinin yanı sıra 
TBB’nin Türk Belediyeleri için yaptığı faaliyetleri de anlattı.  

hayrettin bey, bize türkiye Belediyeler Birliği’ni anla-
tabilir misiniz? yerel yönetimler için tBB ne ifade ediyor? 

Mahalli İdare Birlikleri, Anayasa’nın 127. Maddesi’ne 
göre kuruluyor. Yerel yönetimler kendi ortak faaliyetlerini 
yürütmek üzere aralarında birlik tesis edebiliyorlar. 

Türkiye Belediyeler Birliği 1945 yılında dernek olarak kurul-
muş. Dernek statüsünde faaliyetini 2002 yılına kadar devam et-
tirmiş. 2005 yılında da mahalli idare birlikleriyle ilgili 5355 sayı-
lı bir kanun çıktı. Bu kanunda birliklerle ilgili ayrıntılı düzenleme-
ler yapıldı. Bu kanuna göre iki birlik, ulusal düzeyde kurulmuş. 
Bu iki birlikten birincisi; ülkemizdeki bütün belediyelerin üye 
olduğu Türkiye Belediyeler Birliği, diğeri ise Türkiye’de İl Özel 
İdareleri’nin doğal üyesi olduğu Vilayetler Hizmet Birliği’dir. 

Dünyadaki birçok yerel örgütlenmeye benzer bir şekilde, 
bizim birliklerimizin de görev tanımı var. Bunları  şu şekil-
de sıralayabiliriz: 

Bölgesel İşbirliği
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tiğini Anayasa düzenlemiş. Burada özetle, idarenin bütünlü-
ğü esas alınarak, “merkezi idare, yerel yönetimler üzerinde ve 
kanunda gösterilen sınırlar içerisinde kural koyabilir” diye bir 
hüküm yer alıyor. Dolayısıyla biz bunu ikinci referans noktası 
olarak alıyoruz. Biz buna birkaç kriter kendimiz ilave ediyoruz. 
Bizim yaptığımız lobicilik akla, bilime ve hukuka uygun olma-
lı. Diğer bir kriterimiz ise; bizim yaptığımız lobicilik faaliyetinin 
yerel kamu hizmetine katkısı olup olmadığı durumu. Bu faali-
yet vatandaşın hayatını kolaylaştırıyor mu? Bütün bu kriterleri 
göz önünde bulundurarak ilgili kamu kuruluşlarında, bakanlık-
larda belediyelerimizin menfaatini savunuyoruz. Ama bizim asli 
işimiz elbette ki eğitim. Tabii ki mevzuatı çok iyi düzenleyebi-
lirsiniz. Mevzuatın bugünün şartlarıyla uyumlu olması gerekir. 
Ama sonuçta bu rolü oynayacak bir insan faktörü var ortada. 
Biz bu manada belediyelerimizin her kademesinde çalışanını ve 
seçilmişini eğitmeliyiz, kalitesini artırmalıyız. Biz TBB olarak 
eğitime çok önem veriyoruz. Şu an belediyelerimize dönük sü-
rekli bir eğitim merkezi de oluşturuyoruz. Diğer taraftan, be-
lediyelerin üst yönetimine talip olacak üst yönetime, hazırlaya-
cağımız bir grup eğitimi de yapmamız gerektiğine inanıyoruz.  

EĞİTİMİ ÖZLÜK HAKLArıYLA 
İLİŞKİLENDİrECEĞİZ

Bu eğitimler başladı mı?

Hayır, henüz başlamadı. Bunun için altyapı çalışmaları-
mız devam ediyor. Belli bir hizmet süresi, tahsil şartı, ki 

Hayrettin Güngör kimdir? 

1965 Kahramanmaraş Göksun do-
ğumlu Hayrettin Güngör, 1987 yılında 
Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bi-
limler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 
mezun oldu.  Güngör, kısa  bir süre  
Türkiye Vakıflar Bankası’nda mali ana-
list olarak çalıştı. 1990 yılında staj-
yer kontrolör olarak göreve başladı-
ğı İçişleri Bakanlığı’nda kontrolörlük, 
başkontrolörlük gibi mesleğin belir-
li aşamalarını tamamladı ve uygula-
mada İçişleri Bakanlığı Mahalli İdare-
ler Kontrolörü olarak birçok belediye 
ve bağlı idarenin denetimi ve soruş-
turmasında bulundu. Güngör, 2004 
yılında getirildiği “İçişleri Bakanlı-
ğı Kontrolörler Başkanlığı” görevini 
23.09.2008 tarihine kadar yürüttü. 23 
Eylül 2008 tarihinden itibaren “Türki-
ye Belediyeler Birliği Genel Sekreter-
liği” görevini üstlendi.
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ben bunu en az 4 yıllık yüksek okul 
mezunu olması gerektiğini düşünüyo-
rum, yaş şartı koyarak bir değerlendir-
me yapmak, bir grubu almak ve o gru-
bu bir eğitim öğretim süresi kadar eğit-
mek hedefindeyiz. 

Eğitime alınacak kişiler belediye 
çalışanlarından mı olacak?

Evet, yukarıda belirttiğim kriterlere 
göre çalışanlar belediyelerden alınacak. 
onları bir eğitim öğretim dönemi, (4 ay 
ya da 6 ay olabilir) boyunca eğiteceğiz. 
Söz konusu eğitimin birinci aşamasında 
katılımcılara yönetim ve yerel yönetim 
teorisini ve kültürünü vereceğiz. İkinci 
döneminde ise bu kişilere belediye mev-
zuatı açısından ne bilmesi gerekiyorsa 
onu öğreteceğiz. Daha sonra bu eğiti-
me katılanları sertifika vereceğiz ve bu 
sertifikaları bu kişilerin özlük haklarıy-
la ilişkilendireceğiz. Bu süreçte de mev-
zuatta bir değişiklik yapmak gerekiyor. 
Hedefimiz bu. 

Eğitimle ilgili diğer bir düşüncemiz 
ise belediyelerin hizmet kalitesini ar-
tıracak mesleki eğitimlere ağırlık ver-
mek. Bunun için bazı mekânlar tertip 
ettik. 50-60 kişilik gruplar alacağız. 

Konularına göre, mali departman, çevre ve insan kaynakla-
rı gibi grupları alarak  en az iki hafta tamamen mesleki bece-
rilerini artırmaya yönelik mesleki eğitim vereceğiz. Örneğin 
tamamen zemin kaplama ile ilgili bir eğitim verdik. Bu eği-
timde “Zemin kaplamada dünyadaki standartlar nedir? As-
falt nasıl dökülür, hangi iklimlerde hangi malzeme kullanılır” 
gibi konular işleniyor. Bu eğitimlere sadece Türkiye’deki be-
lediyeler değil, Türki Cumhuriyetler ve ilişki içerisinde oldu-
ğumuz yerel yönetimlerden de katılımlar olacak. Yine geçen-
lerde bir grup arkadaşım Fransa’ya gitti ve orada su ve kana-
lizasyon idarelerine yönelik kurulmuş olan bir eğitim merke-
zini yerinde inceledi. çok basit ve çok işlevsel. Belediyelerin 
su ve kanalizasyon idareleri ile ortaklaşa bu eğitimi yürütece-
ğiz. Su ile ilgili dünya standartlarını bu eğitimlerde anlataca-
ğız. Yine bunlar gibi, belediye başkanı düzeyinde veya bele-
diye personeli düzeyinde toplantılar düzenleyeceğiz. Bu top-
lantılarda yapılan “ufuk turlarında” sorunları tespit edip ona 
göre eğitimler planlayacağız.   

Bölge birlikleri bu çalışmaların neresinde yer alıyor?

Biz bu eğitim faaliyetlerini bölge birlikleri ile birlikte yürüt-
mek istiyoruz. Bunun dışında il bazında da bu eğitimleri yay-
gınlaştırmak amacındayız. Belediye birlikleri, belediyenin ge-
rek gördüğü her amaç için kurulabilir. Ama bölge birliklerinin 
tüzüklerine baktığımızda bunların da görevleri arasında yoğun 
bir şekilde eğitim faaliyeti olduğunu görüyoruz. Bizim faaliye-
timizle örtüşüyor. Biz bütün bu birlikleri bizim doğal partneri-
miz olarak görüyoruz. Sadece bölge birlikleri değil, Türk Dün-
yası Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği, ülkemizde beledi-
yelerle ilgili ne kadar birlik varsa bizim ortağımızdır. İşbirliğin-
den kuvvet doğar ve bu yönde çok heyecanlıyız.

 Biz bu maksatla iki defa bu birliklerin genel sekreterlerini 
toplantıya davet ettik ve bu toplantılarda onlara ortak proje-
ler geliştirmek ve ortaklaşa faaliyetler yürütmek istediğimizi 
söyledik. İlk olarak Marmara Belediyeler Birliği ile bu progra-
mı başlattık. Sırada diğer bölge birliklerimiz var. 

rAKİP DEĞİLİZ, TAMAMLAYıCı uNSuruZ

mBB ile yakın zamanda çok sayıda ortak faaliyet ger-
çekleştirdiniz ve gerçekleştirmeye de devam ediyorsunuz. 
iki birlik arasında işbirliği nasıl başladı ve bu işbirliğin-
deki hedef nedir?

Biz eğitim faaliyetlerinden herhangi bir katkı almıyoruz. 
Bölge birliklerinin ağırlıklı faaliyeti eğitim faaliyeti olduğu için 
onlar doğal olarak bir katkı alıyorlar. çünkü bu faaliyetlerin 
sürdürülmesi için kaynağa ihtiyaç var. İlk önceleri bizim bu fa-
aliyetlerimiz bölge birliklerini sıkıntıya sokar gibi algılandı. Ben 
onları davet ettiğimde, böyle bir sıkıntı olmadığını, amacımızın 
işbirliği olduğunu söyledim. İlk iş birliğini de Marmara Beledi-
yeler Birliği ile gerçekleştirdik. Marmara’da başta Başkanı re-
cep Altepe olmak üzere, Genel Sekreteri recep Bozlağan Bey 

800 Trilyonluk Kaynak Geri 
Geldi

Türkiye Belediyeler Birliği 2009 yı-
lında çok önemli bir lobicilik faaliyetine 
imza attı. Bu nedir? 27 yıldan bu yana 
belediyeler tarafından tahsil edilen ve 
bir yerel yönetim geliri olan elektrik 
ve havagazı vergisini Maliye Bakanlı-
ğı herhangi bir sebep görmeksizin, ka-
nuna aykırı olarak, Bütçe Kanunu’nda 
2009 yılında merkezi idare gelirleri ara-
sına aldı ve biz bu konuda birlik olarak 
bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu id-
dia ederek dava açtık. Tam bunun mü-
cadelesi devam ederken 2010 yılın-
da bir torba kanununla Maliye Bakan-
lığı bu geliri almaya kalktı, biz müda-
hale ettik, bu kanunu gösterdik ve Bir-
lik başkanımız vasıtasıyla sayın Başba-
kanımız!a ulaştırdık ve 2010 yılı için bu 
geliri yeniden belediyelere döndürdük. 
Bu ne demek, 800 trilyonluk bir kay-
nak 1 Ocak’tan itibaren yeniden beledi-
yeler tarafından kullanılıyor demek. Bu 
TBB’nin çok etkili bir lobicilik faaliyetiy-
le geri döndü. 
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elde ettiğimiz faydalar ve istifadeler di-
ğer yerlerde de bize yol gösterici olacak-
tır. Buradaki uygulamalarımız daha neler 
yapılabileceğini gösteriyor. Diğer beledi-
ye birlikleriyle, sadece birlikler değil, ba-
zen de il belediyeleri ile yapacağımız işle-
rin ön tecrübesini gerçekleştirmiş oluyo-
ruz. Tabii bir de İstanbul farkı var. Bele-
diye sınırları içerisinde yaşayan insanla-
rı düşündüğümüzde İstanbul çok büyük 
bir alan, çok ciddi manada bir potansi-
yeli var. 

mBB’yi bir süredir tanıyorsunuz, fa-
aliyetleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

MBB’yi ben 10 yıldır tanıyorum, bir 
eğitim faaliyetinde de bulunmuştum. Ben 
genel sekreter olmadan, yaklaşık 5 yıl 
önce tanımaya başladım. Biraz önce ifade 
ettiğim gibi, mevcut yönetim hakikaten 
buraya bir ivme kazandırdı. Bir de Genel 
sekreterin akademisyen kimliği olunca, 
teori ve pratik bir araya geldi. Bu mana-
da büyük açılım yaptığı kanaatindeyim ve 
bu açılımın diğer bölge birliklerine refe-
rans olmasını diliyorum. Başarılı buluyo-
rum, kendilerini takdir ediyorum. 

teşekkürler hayrettin Bey...

ve diğer arkadaşlar canla başla çalışıyorlar. Ben onlara bura-
dan teşekkür ediyorum. 

Bu birliklerin üyesi olan belediyeler aynı zamanda bizim 
de üyemiz. TBB olarak bizim görevimiz onların da üyesi olan 
bütün belediyelerin kapasitesini artırmak. Dolayısıyla biz ra-
kip olamayız, tamamlayıcı unsuruz. Bu nedenle söylediğim 
faaliyetlerde bölge birliklerini mümkün olduğunca işin içine 
katmak bizim hedefimiz. Ayrıca bütün bu işleri bizim yap-
mamız randımanlı da değil. Bölge birlikleri ile işbirliği yapa-
rak, biz bazı işleri de transfer etmiş, yaygınlaştırmış ve böl-
ge içerisinde yapmış oluyoruz. Doğal olarak bu birlikler aynı 
zamanda bizim temsilcimiz durumundalar. 

mBB ile yaptığınız işbirliğinden bir örnek verebilir 
misiniz? 

İstanbul’da belediyelere yönelik bir fuar düzenledik. Fu-
ara, özellikle MBB üyesi bir grup belediye başkanını davet 
ettik, ortak protokol imzaladık, birkaç etkinliğe imza attık, 
eğitim programı koyduk, konuşmalar ve paneller düzenle-
dik. Katılımcılar ağırlıklı olarak MBB üyeleri idi. Bizim de 
katkı vermemizle birlikte diğer kentlerden katılımcılar gel-
di. Birlikte hem bölgesel, hem ulusal düzeyde bir etkinli-
ğe imza atmış olduk. Yine, yurt dışı programları ve tek-
nik geziler düzenliyoruz. Bu konuda Marmara Belediyeler 
Birliği’nin tecrübeleri var, biz TBB olarak bu tecrübelerden 
istifade ediyoruz. Bazen kendi üyelerini, bazen bizim üyele-
rimizi esas alarak, bizim adımıza MBB bunu gerçekleştiri-
yor. Yine geçtiğimiz günlerde MBB kendi bölgesi içerisin-
de belediye meclis üyelerine bir eğitim verdi, bunu da or-
tak yaptık. Dolayısıyla bu eğitim Marmara’nın görev alanı 
içerisinde, aynı zamanda bizim de görev alanımız içerisinde. 

Bu işbirliği iki kuruma ne tür katkılar yapıyor?

Bilgi paylaşımı yapılmış oluyor, kaynaklar daha verimli 
kullanılıyor. Zaten konuşmamın başında da ifade ettim. Bi-
zim görevimiz belediyelere destek olmak, onların kapasite-
sini artırmak, onlara yol göstermek, dünyadaki belediyeci-
lik anlayışının nereye gittiğini anlatmak, vizyonlarını geliş-
tirmek… İşte bunlar eğitim ve inceleme faaliyetleri ile olur. 
Bu da iki kurumun da görevi. 

MBB’NİN YAPTıKLArı DİĞEr BÖLGE 
BİrLİKLErİNE rEFErANS oLMALı
mBB ile yaptığınız işbirliği diğer belediyelerle yapa-

cağınız işbirliği için bir rehber olabilir mi?

Tabii ki, biz ilk önce bu düşünceden yola çıktık. Burada 
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trakya’nın akdEnizi 

iğnEada

Tahir ışık:

Trakya’nın incisi İğneada, sahip olduğu doğal güzellikleri ile son zamanların yükselişe geçen 
beldelerinden biri... Longos ormanları koruma altında olan İğneada, balta girmemiş ormanları 
ve masmavi denizi ile huzur arayanların ortak buluşma adresi.  

Kırklareli’nin Karadeniz kıyısın-
da Bulgaristan sınırına yakın, or-
man ile denizin bir araya geldiği 

bir cennet düşleyin... Bu cennettin ismi 
Trakya’nın incisi olarak ifade edilen İğne-
ada... Biz de bu güzelliği İğneada Beledi-
ye Başkanı Tahsin ışık’tan dinledik. ışık, 
İğneada’nın sahip olduğu doğal güzellik-
leri,  her yıl eylül ayının ilk haftasında ba-
lıkçıları bir araya getiren sahil şeridini ve 
belde de yapılan etkinlikleri anlattı. 

iğneada deniz ve ormanıyla bili-
niyor. Bize beldenizden bahsedebi-
lir misiniz?

İğneada, Demirköy ilçesine bağlı bir 
beldemiz. İğneada’dan bahsederken 
önce İğneada’nın nüfusundan bahset-
mek gerekiyor. Kışın 2200 nüfusa sa-

hip, yazın 12 ile 14 bin arasına çıkıyoruz. Yaklaşık 4-5 senedir 
bu işte biraz yol kat ettik. Hatta yazın günü birlikçilerle hafta 
sonları 18-20 bini buluyoruz. 

İĞNEADA’DA TurİZM ATAĞA KALKTı

Bundan 2-3 senesine kadar İğneada halkının yüzde 70’i or-
manla, yüzde 20’si balıkçılıkla, 10’u da yazları otelcilikle ge-
çiniyordu. Ama bu değişti. Baltalık denilen ormanların kesi-
mi durduruldu. Göç vermeye başladık. Tabi yerli halktan da 
göç veriyoruz. Ama diğer taraftan emekli halktan göç alıyoruz. 
Böyle bir pozisyonumuz da var, dengeli gidiyor gibi gözükü-
yor. Baltalık orman kesimimiz azalınca bizim geçimimiz yüz-
de 30’lara düştü. Baltalığımız yok denecek kadar azaldı. Şim-
di bu 3-4 sene zarfında turizmimiz atağa kalkmaya başladı. 20 
senedir atıl duran bir 5 yıldızlı otelimiz vardı. onu 2 sene zar-
fında İğneadamız’a kazandırdık. Açılalı 6 ay gibi bir süre ol-
masına rağmen kısa sürede büyük gelişmeler yaşadı. Şimdi 
İğneada’nın yüzde 80’ni gelişen  turizmle geçinmeye başladı. 
Yüzde 10-15’i ise balıkçılıkla geçiniyor. 

Belediyelerimiz



BALıKçıLArıN BuLuŞMA 
MErKEZİ, İĞNEADA 

iğneada denizinden ne kadar fay-
dalanabiliyor?

30 senedir böyle bir etkinlik gerçek-
leştiremedik. Bugün İğneada sadece tu-
rizm alanında değil, balıkçılık sektörün-
de de önemli bir yere sahiptir. İğneada 
bugün televizyonda kendi vilayetinden 
daha fazla öne çıkan bir yer konumun-
dadır. Örneğin haberler de hava duru-
munu izlediğiniz zaman bunun ayrımı-
na daha fazla farkına varıyorsunuz. Te-
levizyonda Kırklareli’ni çok söylemez-
ler ama İğneada-Sinop arasını çoğun-
lukla dile getirirler. Hava durumunda 
bile günde 3-4 sefer söylenilen bir yeriz 
biz aslında. Bunu neden söylediğimi ba-
lıkçılar çok iyi bilir. çünkü, İğneada’da 
Eylül’ün 1’inde balıkçılık sezonunun 
açılmasıyla birlikte boğazın çoğu balık-
çısı buraya gelir. Böylelikle İğneada nü-
fusuna yakın balıkçısı ağırlar.  

Balıkçıların buluşma merkezi di-
yebilir miyiz? 

Tabiki... İğneada balıkçıların buluş-
ma merkezi haline gelmiştir. Biz balığın 
göç yolu üzerindeyiz. Bu da Eylül’ün bi-
rinden itibaren palamutla başlayıp çine-
kop, lüfer, istavritle devam eden bir sü-
reçtir. Fakat, İğneadalı bundan o kadar 
çok istifade edemiyor. çünkü durum-
ları yetersiz, kayık pozisyonları yeterli 
gelmiyor. Boğazdan daha büyük daha 
iyi kayıklar fabrika gibi geliyorlar ve bu-
rada avlanıyorlar. Bu durumun tabiki 
İğneada’ya getirisi var. Bundan araba-

Doğal yaşam olarak herkesin İğneada’yı gelip görmesini is-
tiyoruz. Sizi yazın tekrardan bekliyoruz. İğneada’yı bir de yazın 
görün... İğneada yüzde 88’i ormanla kaplı, yüzde 12’si yerle-
şim alanları  ve tarlalardan oluşan açık bir arazi. Burayı bilme-
yenler isminde geçtiği için burayı ada zannediyorlar. İğneada’yı 
konumu olarak değerlendirirsek önü komple denizdir, arka-
sında ise komple orman yer almaktadır. Beldemizin sağında 
ve solunda ise Erikli ve Mert Gölü yer alıyor. İşte bu neden-
lerden ötürü beldemizi ada sananlar haksız sayılmazlar. çün-
kü, kuşbakışı bakıldığı zaman hakikaten ada gibi duruyor. Ör-
neğin, İğneada Türkiye’nin en uzun sahillerinden biri. Bu ko-
nuda iddialıyız. çünkü Beldemizin 17 km bir fiil kum sahili var. 
Ama normal sahil bandını sorarsanız, İğneada’ya ait 35 km sa-
hil bandı vardır.  

5 YıLDıZLı Bİr oTELİMİZ VAr

iğneada turizm potansiyeli oldukça yüksek bir belde. 
Peki, bu noktada belediye olarak aktiviteleriniz veya yü-
rüttüğünüz projeleriniz var mı?

Şu anda İğneada Belde Belediyesi, aktiviteleri yapabilecek 
kapasitede değil. Bütçemiz çok kısıtlı. Tabi dert yanmıyoruz 
yanlışta anlaşılmasın. İğneada yaklaşık 3 - 4 senedir ismini du-
yurmaya başladı. Bu da turizm sayesinde gerçekleşmiştir. Bi-
zim burada 6. senemiz. İğneada’nın turizmle gelişeceğine ina-
nıyoruz. 

Konaklama imkanı olarak orman içinde çadır yerlerimiz ve 
pansiyonlarımız vardı. Ama artık 5 yıldızlı bir otelimiz de var. 
İğneada’yı aktivite olarak değerlendirirsek İğneada Cumartesi 
ve pazar günleri festival gibi oluyor. Tabi  diğer taraftan pek 
verimli çalışmalar yapamadık. Sadece 30 Ağustos’u, 6 senedir 
Efes Basket okulu’nun alt kadrosuyla 3-4 günlük aktiviteler-
le  kutluyoruz. Buda 30 Ağustos’a denk geliyor.  Efes’in  yaz 
ve spor alt okulları o dönem içerisinde açılıyor. onlar kampa 10 
günlüğüne geldiklerinde bu tarz aktiviteler gerçekleştirmiş olu-
yoruz. Ama bundan sonra daha farklı projelere imza atacağımı-
za eminim. 
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cısı ve balıkçısı istifade ediyor. ondan 
sonra tirol mevsimi başlıyor. Bu sefer-
de boğazdan tirol kayıkları geliyor. Me-
sela geldiğiniz mevsimde hamsi ile is-
tavrit kayıkları var. 

iğneada’yı yabancı turistler ziya-
ret ediyor mu?

Bizim turizmimiz şu an için yerli tu-
riste hitap ediyor.  Dışarıdan gelen ya-
bancı turist sayımız yok denebilecek 
kadar az. Bize gelen yerli turistin yüzde 
75’i İstanbul’dan yüzde 25’i Trakya’nın 
belirli bölgelerinden geliyorlar. 

KoruMA ALTıNDA
doğal güzellikleri hakkında iğ-

neada için neler söyleyebiliriz?

Şayet, İğneada’ya arabayla geliyor-
sanız doğal güzelliklerimizi görmeme-
niz imkansız. Bura-
dan yola çıktığınızda 
bir fiil 50 km orman 
içinde gideceksiniz. 
50 km sonra ovaya 
çıkacaksınız. Bunu 
dışarıda söylediği-
niz zaman size inan-
mazlar. İstanbul’dan 
İğneada’ya gelmemiş 
birine Trakya’da 50 
km ormanı olan bir 
yer olduğunu söyle-
seniz size güler.  İğ-
neada Türkiye’nin 
4 tane Dünya Ban-
kası destekli koru-
ma bölgesinden bi-
ridir. İğneada longos 
ormanları, su basan 
ormanları olarak da 
bilinir. Türkiye’nin 
iki ayrı bölgesinde de 
daha küçük alan ola-
rak var ama dönüm 
olarak en geniş biz-
de. Longos orman-
ları sebebiyle doğal 
koruma alanıyız za-
ten. İğneada bir, Art-
vin iki, Kayseri Sul-
tan Sazlığı üç, Antal-

ya Köprülü dört... Biz  bu doğal koruma alanlarından biriyiz. 
Longos ormanlarını görmeniz lazım. Balta girmemiş yağmur or-
manları gibi bir yer. Avrupa’da böyle bir yer bulamazsınız. 

iğneada istanbul’a deniz yolu olarak çok yakın. deniz 
seferleri konusunda çalışmalarınız var mı?

Yeni valimizle bu doğrultuda düşüncelerimiz var. İs-
tanbul karadan 250 km ama boğaz bize 55’le 60 mil ara-
sı... Eğer düşündüklerimizi yapabilirsek İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nden İDo için sefer konulabinir mi sorusunu gün-
demimize getireceğiz. 

altyapı çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

Altyapımız tamamen sorunsuz bit-
miş bir şekilde. Su ile altyapımızda hiçbir 
problemimiz yok. Nüfusumuz kaç olursa 
olsun yetecek kadar suyumuz var. Bizden 
önce kanalizasyon akarları 2 tane gölümü-
ze verilmiş. Ama biz geldikten sonra pis 
suyumuzun akan yerine paket arıtma sis-
temi kurduk. Paket arıtmayla bir gölümü-
zü hiç olmazsa hallettik. İkincisinede pro-
jelerimizi çevre ve orman Bakanlığımız’a 
sunduk. Artı Avrupa Birliği projeleri ola-
rak da sunduk. Zaten ikinci arıtmamızı da 
yaparsak mavi bayraklı plaj başvuruları-
na geçeceğiz. çünkü bizde denize ve göl-
lerimize akan hiç pis suyumuz olmayacak. 
Ayrıca, İğneada’da fabrika vb. denizi kirle-
tecek herhangi bir kuruluş bulamazsınız. 

GİZLİ CENNET İĞNEADA
iğneada hakkındaki düşüncelerini-

zi alabilir miyiz?

İğneada gizli cennet. Ben burada 
doğdum. 50 yaşımı burada bitirdim. 
İğneada’nın çok güzel olacağına inanı-
yorum. İğneadayı hiç bozmadan turiz-
me açabiliyorsak, insanlara duyurabili-
yorsak, gelenleri burada ağırlayabiliyor-
sak, İğneada’nın geleceğin Bodrum’u 
gibi olacağına inanıyorum. Tabi ki birin-
ci hedefimiz ne olursa olsun tabiata za-
rar vermemek.

Tahir Işık: 
“Büyük sevdam, İğneada” 

1960 İğneada doğumlu İğneada Be-
lediye Başkanı Tahir Işık, İğneada’ya 
olan sevgisini “İğneada gizli bir 
cennet. Ben burada doğdum. 50 
yaşımı burada bitirdim” sözleri ile 
açıklıyor. İğneada’nın gelişmesi için 
bir çok projelere imza atan ve çalış-
malarına bitmek bilmez azmiyle de-
vam eden Işık, İğneada’dan emin. 
Işık’a göre İğneada önümüzdeki yıl-
larda sahip olduğu doğal güzellik-
leri ile Trakya’nın Bodrum’u olmayı 
hedefliyor.



Yapım işlerinin kalitesini belirleyen 
üç temel husus bulunmaktadır. 
Bunlar zemin yapısını, deprem ve 

yangın gibi etkileri dikkate alan tasa-
rım, bu tasarıma uygun malzeme kali-
tesinin tayini ve uygulamadır.  

Yapım işlerinin uygulama kısmı, ya-
pımcının tecrübesine, teknik donanımı-
na, personel kalifikasyonuna, mali du-
rumuna, uygulamanın her yönünü ilgi-
lendiren bilgi seviyesine, vs. bağlıdır. 
Ehil olmayan kişilerin en kaliteli projeyi 
ve en kaliteyi malzemeyi ziyan ederek, 
güvenli olmayan bir yapının ortaya çık-
masına neden olabileceği, hiçbir zaman 
unutulmaması gereken bir gerçektir. 

Dünyanın her gelişmiş ülkesinde  
tipi ne olursa olsun bir yapım işi tec-
rübe ve bilgi sahibi olan kontrolörler ya 
da ilgili mühendisler tarafından kontrol 
edilir. Mevzuatta tanımlanan, temel ge-
reklere uygun olarak tamamlanan ya-
pım işleri, yetkili otoriteler tarafından 
ruhsatlandırılır. 

Tasarıma ya da yaygın kullanımı ile 
projeye uygun yapı malzemelerinin se-
çimi, genellikle önceden tamamlanan 
uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin 
sonuçlarına yani bağımsız bir laboratu-

var tarafından düzenlenen deney raporlarına veya bağımsız 
bir ürün belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen belge-
lere dayanılarak yapılmalıdır. Her iki durumda da deneye konu 
bir yapı malzemesinin ilgili standarda uygunluğu, güvenli bir 
malzeme olup olmadığı ve kalitesi ya da kullanım amacına uy-
gunluğu sadece uzman bir laboratuvarda yapılan deneyler so-
nucunda  belirlenebilmektedir. 

Belediyelerimizin yapım işlerindeki ihale dökümanları in-
celendiğinde, ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik istekler ve 
maddeler olduğu görülmektedir. çoğunda malzeme kalitesi ile 
ilgili herhangi bir madde bulunmazken, olanlarda da bir kar-
maşa ve belirsizlik göze çarpmaktadır. 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanunu yürürlükteki şartnamelerin hazırlanmasında eğer yü-
rürlükte olan standard varsa, standarda uygun malzeme alı-
mını öngörmektedir. Kanunda, şartnamede standarda atıf ya-
pılmışsa belge istenebileceğini  belirtilmektedir. Ancak, çoğu 
ihale dokümanında “kaliteye ilişkin belgeler” ifadesi ya da ke-
sinlik içermeyen benzer ifadeler yer almaktadır. Bu durum, 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun amir hükümleriyle çeliş-
mektedir.

İhale dokümanlarında özellikle hangi belgeler istenmekte 
diye baktığımızda ise ıSo 9000, TSE, CE BELGESİ, gibi belge-
lerin istenmekte olduğu görülmektedir. Bu belgelerden sade-
ce TSE Belgesi, Ürün uygunluk Belgesi olup malzemenin kali-
tesi hakkında bilgi verirken, diğer belgelerin hiçbiri malzeme 
kalitesi hakkında bilgi vermemektedir.

ıSo 9000 Belgesi, işletmedeki kalite sisteminin ıSo 9000 
serisi standardlarına uygunluğunu göstermektedir.Ürün kali-
tesi ile ilgili herhangi bir garantisi söz konusu değildir.  

ÇevreÖnder KUNT
TSE Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Md.

TSE tarafından yayımlanmaya başlanan Yapısal EUROCODE Standardları  önümüzdeki bir-
kaç yıl içinde ülkemizdeki her tip binanın tasarımı ve projelendirilmesi için ana düzenleme hüviye-
tini kazanacak ve kamu ihalelerinde bu standardların kullanılması Avrupa’da olduğu gibi zorun-
lu hale getirilecektir.

YAPıM İŞLErİNDE MALZEME

KALİTESİ, KoNTroLÜ, 
SıNıFLANDırıLMASı, 

ÖNEMİ VE TSE
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İz Bırakanlar
yürütülmesi aşamasında yerine getirile-
cek bir yükümlülük olarak teknik şart-
namede ve/veya sözleşme tasarısında 
düzenlenebilir.)

Belediyelerimizdeki en yaygın yapım 
işlerinden olan meton parke döşenme-
si işi için örnekleme yapacak olursak, 

ihale ilanında;

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliş-
kin belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler 

4.3.1 Malzeme kalitesi ile ilgili bel-
geler; maddesine

“İsteklilerin teklifleri ekinde, yapım 
işinde kullanılacak beton parkelerin 
teknik şartnamede belirtilen standardı-
na ve ürün sınıflarına uygun olduğunu 
gösteren belge sunmaları gerekmekte-
dir” ifadesi eklenirken,

teknik şartnamesinde ise;

A-İsteklilerin, kullanılacak beton 
parkelerin TS 2824 EN 1338 veya den-
gi uluslararası standardına ve aşağıda-
ki ürün sınıflarına uygun olduğunu gös-
teren belge sunmaları gerekmektedir.

istenen malzeme sınıfları;

-Hava etkileri nedeniyle direnç sınıfı 3-D 
-Aşınmaya direnç sınıfı 3-H

B-Bu işin her aşamasında döşene-
cek beton parke taşı TS 2824 EN 1338 
veya dengi uluslararası standardının 
bütün maddelerine uygun olmalıdır. 

-Bu amaçla, işe başlamadan önce 
ve  idarenin uygun gördüğü zaman-
larda, idare tarafından alınacak numu-
nelerin laboratuvar muayeneleri, varsa 
idarenin kendi laboratuvarlarında, yok-
sa diğer kamu kuruluşlarına ait labora-
tuvarlarda, bu da mümkün olmaz ise 
özel laboratuvarlarda yaptırılır.(4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu-Laboratuvar 
Muayeneleri-Madde 17)

-Hangi deneylerin talep edileceğine 
idare karar verecektir. (Sınıf belirleme 
deneyleri her seferinde talep edilecektir.)

-Deneylere ait tüm masraflar yükle-
nici tarafından karşılanacaktır.

Şeklinde hazırlanması, yapım işinde 
kullanılacak malzemenin işin tüm aşa-
malarında kalite kontrolünün yapılma-
sına imkan sağlayacak ve uygun olma-
yan malzeme kullanımı halinde zamanın-

CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve 
çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avru-
pa Birliği’nin yeni yaklaşım direktiflerine uygunluk işaretidir. 
Yapı malzemelerinde, CE işareti kapsamı dışında olanlar için  
26 Haziran 2009’dan itibaren G işareti uygulaması başlatıl-
mıştır. G işaretide CE ile aynı amaç doğrultusunda kullanıla-
cak olup Ürün uygunluk Belgesi yerine geçmemektedir.

TSE Ürün Belgelendirmesi, standardlarda öngörülen gü-
venlik şartlarının yanı sıra performans ve kalite kriterlerini, 
üretim yerinin yeterliliği ile birlikte göz önünde bulunduru-
larak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle TSE Belgeli bir ürün 
güvenli olmanın yanı sıra malzemenin performansı ve kalitesi 
açısından da tüketiciye güvence vermektedir. 

Bu sebeplerden dolayı ihale dökümanlarında malzeme ka-
litesi ile ilgili belge isteneceği zaman “kaliteye ilişkin belge-
ler” ifadesi yerine “alım konusu malın ulusal standarda veya 
dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belge” 
yazılması gerekmektedir. (Mal Alımı İhaleleri uygulama Yö-
netmeliği, kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına iliş-
kin belgeler  Madde 42’de alım konusu malın ulusal standar-
da veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren 
belge veya belgelerin, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak 
istenilebileceği belirtilmektedir.) 

 Ayrıca malzemenin kullanılacağı yere göre, olması gere-
ken sınıflar belirtilmelidir. Sınıflandırmalar ürün standardın-
da belirtilen sınıflar üzerinden yapılmalı ve Ürün uygunluk 
Belgesi üzerinde görülmelidir.(Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, 
Madde 5-Coğrafi veya iklimsel farklılıklar veya ulusal, bölge-
sel veya yerel düzeydeki yaşam koşullarındaki farklılıklar ne-
deniyle, her bir temel gerek, teknik şartnamelerde belirtilen 
sınıflandırmaların olusturulmasını gerektirebilir.)

İstenilecek Ürün uygunluk Belgesi, malzeme üreticisinin 
üretim yerinin, teknolojik imkanlarının, personelinin, kali-
te kontrolünün, kalite sisteminin ve nihai ürününün incele-
me ekipleri tarafından incelendiğini, deneylerinin yapıldığını 
ve Standarda uygun olduğunun tesbit edildiğini göstermek-
tedir. Yani “bu üretici malzemeyi ürün standardına ve isteni-
len sınıfa göre üretme kapasitesine ve yeteneğine sahiptir” 
denmektedir.

Peki ihaleye katılacaklardan istenilecek olan Ürün uygun-
luk Belgesi o yapım işindeki malzeme kalitesi için yeterli gö-
rülebilir mi? Ürün uygunluk Belgesi, tazmin ettirilebilecek 
kısa zamanlı ve küçük çaptaki yapım işleri için yeterli olabi-
lecekken, büyük çaptaki yapım işleri için, yani kamu kurum-
larının yaptırdığı ya da bizzat yaptığı yapım işleri için bu so-
runun cevabı “yeterli değil” olacaktır. Kamu kurumları yapım 
işlerinde yada sürekli imalat gerektiren mal alımlarında, ihale 
aşamasında malzeme üreticisinin ürettiği malzemenin stan-
dardına ve istenilen sınıflarına uygunluğunu tespit ettikten 
sonra işin devamında da aynı kalitede ya da aynı sınıflarda 
malzemenin kullanıldığından emin olmalıdır. (Mal Alımı İha-
leleri uygulama Yönetmeliği, İstenecek belgeler MADDE 27, 
ğ- Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarları veya muayene ku-
ruluşları tarafından üretimin veya malın kontrolünün yapılma-
sı, özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında sözleşmenin 
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zamanlarda hızlanmıştır. Birkaç yıldır 
uygulanmaya başlanan piyasa deneti-
minin hedeflerinden bir taneside tüke-
ticiyi korurken, üretimdeki kalite se-
viyesini yükseltmek ve haksız rekabe-
ti engelemektir. Bu amaç dolaylı olarak 
standardlara uygun üretim yapan üreti-
cileri de koruma altına almaktadır. Ba-
yındırlık Bakanlığı’nın yapım işlerinde 
kullanılan malzemelerin piyasa kontro-
lü çalışmalarını ve kontrol edilen ürün 
kapsamını hızla artırdığı görülmekte-
dir. 

Aşağıda yapım işleri ile ilgili kesim-
lerin sorumlulukları ve piyasa denetimi 
ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

4735 sayılı kamu ihale sözleş-
meleri kanunu

denetim, muayene ve kabul iş-
lemleri

Sözleşmesinde hüküm bulunması 
halinde; imalat veya üretim süreci ge-
rektiren işler, muayene ve kabul komis-
yonlarının yetki ve sorumluluğunu kal-
dırmaması şartıyla, ihale dokümanında 
belirtilen kalite ve özelliklere göre ya-
pılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare 
tarafından  belirli aşamalarda ve  aralık-
larla denetlenebilir.  

yapım işlerinde yüklenicilerin ve 
alt yüklenicilerin sorumluluğu

Madde 30- Yapım işlerinde yüklenici 
ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat 
kurallarına uygun olarak yapılmaması, 
hileli malzeme kullanılması ve benze-
ri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve zi-
yandan, yapının tamamı için işe başla-
ma tarihinden itibaren kesin kabul tari-
hine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin 
kabul onay tarihinden itibaren de on-
beş yıl süreyle müteselsilen sorumlu-
dur. Bu zarar ve ziyan genel hükümle-
re göre yüklenici ve alt yüklenicilere ik-
mal ve tazmin ettirilir. Ayrıca hakların-
da 27’nci madde hükümleri uygulanır.

yapı denetim görevlilerinin so-
rumluluğu

Madde 31- Yapı denetimini yerine 
getiren idare görevlileri, denetim ek-
sikliği nedeniyle işin fen ve sanat ku-
rallarına uygun olarak yapılmamasın-
dan ortaya çıkan zarar ve ziyandan on-
beş yıl süre ile yüklenici ile birlikte mü-
teselsilen sorumludur. Ayrıca hakların-
da 28‘inci madde hükümleri uygulanır.

da müdahale şansı tanıyacaktır. Ayrıca taşeronların ve üreti-
cilerin, malzeme kalitesinin kontrolü konusundaki belirsizlik-
ten kaynaklanan şikayetleri büyük ölçüde azalacaktır. Malzeme 
kalitesinin uygun olmamasından kaynaklanan mükerrer işlerin 
önlenmesi, özellikle kaynakları sınırlı olan kamu kurum ve ku-
ruluşlarının zaman, iş gücü ve maddi kayıplarını orta ve uzun 
vadede minimuma indirecektir.

Kamu ihalelerinde yapım işlerinin sadece uygulama kısmı-
nın aranması (Ekipman, personel, tecrübe, gerekli evraklar 
vs.) ve malzeme kalitesinin üzerinde yeterince durulmaması, 
sadece mükerrer işlere sebebiyet vermekle kalmamaktadır. 
Kaliteli malzeme üretme kabiliyeti olan üreticiler ihaleyi ala-
bilmek ya da satış yapabilmek için düşük bedel teklif etmekte 
ve normalde ürettiği malzemeden daha düşük kalitede malze-
meyi yapım işinde kullandırma eğilimine girmektedirler. Aksi 
takdirde kaliteli malzeme üretikleri için satış yapamama du-
rumu ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Malzeme kalitesinin 
aranması ise ülkemizdeki üreticileri kaliteli malzeme üretme-
ye teşvik edecek, üretimdeki kalite artarak bu konuda belir-
li bir seviye ve standardizasyon sağlanacaktır. Ürünlerimizin 
yurt dışı ile rekabet edebilme gücünün, üreticilerimizde kalite 
kontrol amaçlı çalışan teknik personel sayısının ve Ar-GE ça-
lışmalarına ayrılacak bütçelerin  artması da ülke ekonomisine 
bu işin katma değeri olarak yansıyacaktır.

ülkemizin en dinamik ve en yaygın kamu kurumları 
olması dolayısıyla özellikle Belediyelerimiz için bu husus 
büyük önem arz etmektedir. Belediyelerimizin 2008 yılı 
kamu alımlarına ait verilerini incelediğimizde;

Kamu İhale Kurumu’nun 2008 Kamu Alımları İzleme 
raporu’na göre, 2008 yılında gerçekleşen toplam kamu alı-
mı tutarının %31.26’sı belediyeler tarafından gerçekleştiril-
miştir. Belediyeleri, sırasıyla KİT’ler ve Sağlık Bakanlığı izle-
mektedir.

Belediyelerimiz 2008 yılında,

mal alımı      : 7.036.487.000 TL (Yaklaşık 4,5 Milyar Dolar)

hizmet alımı : 5.367.027.000 TL (Yaklaşık 3,5 Milyar Dolar)

yapım işi       :11.021.124.000 Tl. (Yaklaşık 7 Milyar Dolar)

toplam            : 23.424.638.000 TL (Yaklaşık 15 Milyar Dolar) 

kamu alımı gerçekleştirmiştir.
Kamu Alımlarını İzleme ve Bilgi Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı-Mart 2009 – Ankara

Bu tablo %76’lık bir veri geri dönüşü sonucu oluşmuştur. 
Mal alımı ve yapım işini %100 veri dönüşüne göre düşündü-
ğümüzde ise ikisinin tutarının 15 Milyar Dolar civarında ger-
çekleştiği görülmektedir. Bu durumda mükerrer işlerden do-
layı oluşabilecek maddi riskin yanı sıra etkilediği sektör çeşit-
liliği ve firma sayısı düşünüldüğünde, belediyelerimizin ülke 
ekonomimizdeki rolünün büyüklüğü açıkça görülmektedir. 
Ülkemizdeki sanayinin ve nüfusun Marmara Bölgesi’nde yo-
ğunlaştığı göz önüne alınırsa, özellikle bu bölgedeki belediye-
lerimizin  sorumluluğu daha da artmaktadır. 

İlgili kanunlar ve yönetmeliklerde yapım işlerinden sorum-
lu tüm kesimlerin sorumlulukları belirtilmiş olup bu konular-
da ilgili Bakanlıkların ve Kamu Kurumlarının çalışmaları son 
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ithal malların kontrolü amacıyla yaptığı 
muayene ve deneylerin yanı sıra, özel 
sektörün, kamu kurum ve kuruluşlarının 
artan deney ihtiyaçlarına da cevap vere-
bilecek şekilde hizmet alanını genişlet-
mektedir. TSE Laboratuvarları’nda yapı-
lan muayene ve deneylerin ücretleri sa-
dece maliyetlerini yansıtmakta olup aynı 
zamanda piyasada oluşan deney ücret-
leri için de dengeleyici olmaktadır. TSE, 
kamu kaynaklarının kullanıldığı işlerde, 
malzeme kalitesi ve kontrolü çalışma-
larının yaygınlaşması amacıyla sadece  
kamu kurum ve kuruluşlarına özel ola-
rak deney ücretlerinde % 25’lik bir indi-
rim uygulamasına gitmiştir. Bu kapsam-
da TSE Laboratuvarları’nda bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarına maksimum des-
teği verebilecek ve bu konulardaki ihti-
yaçlarına cevap verebilecek her türlü im-
kan mevcuttur. 

tsE ve laboratuvarları hakkında 
biraz daha bilgi verecek olursak;

Türk Standardları Ensitüsü 1954 
yılında kurulmuş  ve 1960 yılında ka-
bul edilen 132 sayılı Türk Standardla-
rı Enstitüsü Kuruluş Kanunu ile bugün-
kü hüviyetini kazanmıştır. Enstitü tü-
zel kişiliği haiz, özel hukuk hükümleri-
ne göre yönetilen bir kamu kurumudur.

Misyonu, ülkemizin rekabet gücü-
nü artırmak, ulusal ve uluslararası dü-
zeyde ticaretini kolaylaştırmak ve top-
lumun yaşam düzeyini yükseltmek için; 
standardizasyon, uygunluk değerlen-
dirme, deney ve kalibrasyon faaliyetle-
rini tarafsız, bağımsız, etkin ve güveni-
lir olarak sağlamaktır.

Tüm hizmetlerimizi “sürdürülebilir-
lik” esasına dayalı toplumsal ve ekono-
mik gelişime katkı sağlamaya ve top-
lumun “yaşam kalitesini” yükseltme-
ye  yönelik olarak sunmak ana hedef-
lerimizdendir.

standardlar ve standardizasyon,

Standardlar, emniyet, kalite ve per-
formans gibi bir takım nitelik ve nicelik-
leri sağlamaya yönelik olmakla birlikte, 
en belirleyici özellikleri; gerekli para-
metreleri ortaya koyarak, mal, hizmet 
ve sistem üretiminde, dünyanın her ye-
rinde kullanılan ortak teknik dil olmala-

Piyasa denetimi;

Bakanlık yapı malzemelerinin piyasa gözetim ve denetimi-
ni (resen veya şikayet üzerine) görevlendirdiği denetim ele-
manları aracılığıyla yapar. Yetkili kuruluş (Bayındırlık Bakan-
lığı) piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için eline geçen 
her türlü bilgiyi kullanır. Bu bilgilerin kaynağı şikayet, ihbar, 
tüketici, kullanıcı, rakip firmalar, sivil toplum örgütleri ve 
kamu kuruluşları olabilir.

Yapı malzemelerinin üretildikleri, işlendikleri, ambalajlan-
dıkları, montaj ve dolum yapıldıkları yerlerde, mağaza, dük-
kan, ticarethane, depo, ambar, şantiye mahalleri ve nakil 
araçları gibi her türlü mekan ve ortamda, depolandığı ve/veya 
satıldığı, kullanıldığı yerlerde, yapım işlerinde, girdi olarak 
kullanıldığı yer ve tesislerde denetimi yapılabilir.

Konu ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin bazı maddelerinde 
de aşağıdaki ifadeler mevcuttur.

4734 sayılı kamu ihale kanunu’nun, 
temel ilkeler, 5. maddesi’nde,

 İdareler, bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde; saydam-
lığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu 
denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşı-
lanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla 
sorumlu olduğu.

Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için, 3.Mad-
desi’nde ,

İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-
geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik bel-
gelerin istenebileceği.

şartnameler, 12.maddesi’nde,

İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 
her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin ida-
relerce hazırlanması esastır. 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 
teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik 
şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verim-
liliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti en-
gelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat 
eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası 
teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenle-
meler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve ta-
nımlamalara yer verilir. 

laboratuvar muayeneleri, madde 17’de,

Laboratuvar muayeneleri, varsa idarenin kendi laboratu-
varlarında, yoksa diğer kamu kuruluşlarına ait laboratuvar-
larda, bu da mümkün olmaz ise özel laboratuvarlarda yapılır. 

Bu saydığımız kanun ve yönetmelik maddelerinde geçen 
malzeme kalitesi ve kontrolü konularında TSE yaklaşık 50 yıl-
dır çalışmakta, özel sektör ve kamunun bu konulardaki gelişi-
mi ve ihtiyaçları için tüm imkanlarını seferber etmektedir. TSE 
Laboratuvarları bu amaca yönelik olarak ürün belgelendirme ve 
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mektedir. İnşaatın proje bedeli 15.5,  
laboratuvar ekipmanları bedeli 32 mil-
yon dolar olup, başlangıç yatırım mali-
yeti 47.5 milyon dolardır. 1998 yılında 
hizmete giren kompleks kendini sürek-
li yenilemekte ve geliştirmektedir. Bu 
alanda Avrupa’nın en büyük ve en mo-
dern tesisleri arasında yer almaktadır.

Laboratuvarlarımız, Türk Akredi-
tasyon Kurumu (TÜrKAK) tarafından 
akredite edilmiş olup, deney raporla-
rının uluslarası tanınabilirliği,  kamu-
ya ait,  tarafsız ve bağımsız olmaların-
dan dolayı resmi kurumlar, mahkeme-
ler ve özel sektör tarafından Hakem 
Laboratuvarlar olarak da tercih edil-
mektedirler.

Konularında uzman, toplam 220 
tecrübeli ve yenilikçi personeli ile tek-
nolojiyi ve gelişmeleri takip eden, ülke-
mizde ilk akreditasyon belgesini alan, 
özel sektöre, kamu kurum ve kuruluş-
larına hizmet veren laboratuvarlarımız-
da, ulusal veya uluslararası standardla-
ra göre yüzlerce malzemeye ait, binler-
ce test yapılabilmektedir. 

TSE Laboratuvarları ülke çapında 
yapı malzemeleri, elektrik, elektronik, 
makine, gıda, kimya, kalibrasyon, tah-
ribatsız muayene, yangın, ambalaj,  ısı 
ve kömür konularında toplam 22 labo-
ratuvarlarla hizmet vermektedir. 

Sanayi ve nüfusun en yoğun oldu-
ğu, aynı zamanda deprem riski de ta-
şıyan Marmara Bölgesi için, yapım iş-
lerinde kullanılan malzemelerin stan-
dardlara ve kullanım yerine uygunluğu 
son derece önemlidir. Kalitesiz ya da 
hatalı malzemeden kaynaklanan prob-
lemlerin ve mükerrer işlerin önlenme-
si ülke kaynaklarının daha etkin kul-
lanılması açısından da büyük önem 
arz etmektedir. Şehirlerimizin dünya 
şehirleri ile yarıştığı, belediyelerimi-
ze ait projelerin dünyada ödüller aldı-
ğı şu dönemde, ülkemizde yapı güven-
liğini imkanların elverdiği en üst sevi-
yeye çıkarmak, yaşam kalitesi yükselt-
mek, malzeme güvenliği ve kalitesi-
nin sürekliliğini temin etmek ve sınır-
lı olan kaynaklarımızı gelecek nesillere 
en güzel şekilde aktarabilmek için bir-
likte yapabileceğimiz çok şey olduğuna 
inanmaktayız.

rıdır. Aynı zamanda “yeterli ve gerekli şart” olarak da tanım-
lanabilirler.

Standardizasyon ise, uluslararası Standardizasyon Kuru-
luşu (ıSo) tarafından şöyle tarif edilmektedir: “Belirli bir faa-
liyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ta-
rafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu ku-
ralları uygulama işlemidir.”

Standardizasyon, aslında toplumun kalite ve  ekonomikli-
ği arama çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkan bir faali-
yettir. Standardizasyon, toplumun her kesiminde genel fayda 
sağlamasının yanı sıra,  çevreyi tahrip etmeme ve  yaşanabi-
lir bir çevrenin muhafazası yönünden de insanlık için çok bü-
yük hayati önem arzeder. 

Diğer tarafta, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzua-
tın Hazırlanması ve uygulanmasına Dair Kanun’un altında ya-
yımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde, yapı ve yapı mal-
zemeleriyle ilgili temel gerekler düzenlenmiştir. Bu çerçeve-
de, Türkiye tarafından onaylanmış kuruluşlar tayin edilmiştir. 
Türk Standardları Enstitüsü, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 
kapsamında en geniş kapsamda görevlendirilmiş olan “onay-
lanmış kuruluştur.” Bu yönetmelik kapsamında, TSE tarafın-
dan yayımlanmaya başlanan Yapısal EuroCoDE Standardları  
önümüzdeki birkaç yıl içinde ülkemizdeki her tip binanın ta-
sarımı ve projelendirilmesi için ana düzenleme hüviyetini ka-
zanacak ve kamu ihalelerinde bu standardların kullanılması 
Avrupa’da olduğu gibi zorunlu hale getirilecektir. Yapısal Eu-
roCoDE Standardları  sadece projelendirmeyi değil, hazırla-
nan projeye uygun yapı malzemesi seçiminin üretiminin ve 
hatta denetiminin ana esaslarını ülke şartları ile birlikte be-
lirleyecektir. Hazırlanan ve yürürlüğe konulan Avrupa stan-
dardlarında ve özellikle uyumlaştırılmış Standardlarda dikka-
te alınmaktadır. Bu gelişmelerle birlikte ülkemizdeki yapı iş-
leri ile ilgili düzenlemelerde projelendirme, projelerin kabu-
lü, yapı malzemelerinin üretimi, yapı işlerinde uygulamalar, 
ruhsatlandırma ilgili düzenlemeleri içeren mevzuatta ve mil-
li standardlarda köklü değişikliklerin olması beklenmektedir. 
Bu durumdan, kamu ihaleleri ile ilgili uygulamalarda geniş öl-
çüde etkilenecektir. Bu nedenlerle, belediyelerimizin ve ilgili 
tüm tarafların, TSE tarafından yapı, yapı işleri ve yapı malze-
meleri konusunda  yürürlüğe konulan ve konulmak üzere ha-
zırlık çalışmaları devam eden  Türk Standardları’nı yakından 
takip etmeleri büyük bir önem arz etmektedir.

tsE ürün Belgelendirme hizmetleri

Ülkemizde ilk ürün belgelendirme faaliyeti, Türk Standard-
ları Enstitüsü tarafından 1964 yılında başlatılmıştır. Günü-
müzde TSE yapı malzemeleri sektöründe ihtiyari alan ile mev-
zuatla düzenlenen alanda en geniş ürün yelpazesinde ürün 
belgelendirme ve laboratuar hizmeti veren kuruluştur. TSE 
bu sektörde hizmet alanını her yıl genişletmektedir.

tsE laboratuvarları

TSE Deney Laboratuvarları Merkezi Başkanlığı-Gebze/Kocaeli
Toplam 276.500 m² arazi üzerinde 20 blokta hizmet ver-
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Söyleşi

AKuT Başkanı Nasuh Mahru-
ki’ye göre Türkiye dep-
remle yaşamayı öğrenmeli. 

Türkiye’nin aktif fay hatlarının üs-
tünde bulunan bir ülke olduğunu 
söyleyen Mahruki “Bir doğa olayı 
olan deprem insanı öldürmüyor, in-
sanı öldüren insanların hazırlıksızlı-
ğı ve uzun vadeli yapılmayan planlar-
dır” diyor. Mahruki bu noktada bele-
diyelere önemli görevler düştüğünü 
özellikle belirtti. Biz de bu sayımız-
da Türkiye’nin en büyük sivil toplum 
kuruluşlarından biri ünvanına sahip 
AKuT’u, AKuT’lu olmayı “Ne yapıl-
malı? Nasıl tedbirler almalı? Beledi-

yelerimize nasıl görevler düşüyor?” soruları ekseninde derne-
ğin başkanı Mahruki’den dinledik. 

deprem ve diğer afetler konusundaki düşünceleriniz ne-
lerdir? nasuh mahruki’ye göre afet nedir? 

Afet onunla mücadele etmek için hazırlanmış unsurların ye-
tersiz kaldığı doğa olayıdır. Değiştirme şansımız yok. Ama siz o 
depreme hazırlıksız plansız yakalanırsanız ve onunla mücadele 
etmek için elinizde bulundurduğunuz unsurlar yetersiz ise bu bir 
afete dönüşebiliyor. Doğa olayı olan depremi insanlar kendi ha-
zırlıksızlığı ve plansızlıkları ile afete dönüştürüyor. Deprem veya 
selin afete dönüşmesi yazık ki insan kabiliyetsizliğinin ve düşün-
cesizliğinin devreye girmesiyle gerçekleşiyor. Bunun en somut 
örneği Japonya’dır. Japonya bugün 8 büyüklüğünde bir deprem 
yaşamasına rağmen bu doğa olayını afete dönüştürmüyor. Hat-
ta bir yıkıma bile yol açmıyor. Dolayısıyla burada en önemli nok-
ta yaşadığımız coğrafyayı çok iyi tanımamız gerektidir. Sonuçta 

Aynur Acar
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DEPrEME 
HAZırLıKSıZ 
YAKALANırSANıZ 
AfETE 
dÖnüşEBiliyOr

Biz onları 17 Ağus-
tos 1999 Gölcük 
Depremi’nde gös-
terdikleri üstün ba-
şarı ile tanıdık. Oysa 
onlar 1996 yılından 
bugüne yardıma ih-
tiyacı olan herke-
sin yanındalar. 1200 
gönüllü çalışanı ile 
Türkiye’nin en bü-
yük sivil toplum ku-
ruluşlarından biri 
olan AKUT’u ( Ara-
ma Kurtarma Derne-
ği) derneğin başkanı 
Nasuh Mahruki’den 
dinledik. 

biz yer kabuğu üzerinde yaşamımızı sürdürü-
yoruz. Bulunduğumuz yere göre de birtakım 
coğrafi özellikler var. Hatta döngüsel büyük 
sürprizlerle karşı karşıya kalabileceğimiz bir 
şey değil. Aynı bölgede yüksek depremler ya-
şanıyorsa gelecekte de ona benzer depremler 
beklemek gerekir. Ya da bir bölgede kış ayın-
da -30o ile -40o  arasında soğuk ve 2 metre ka-
dar kar oluyorsa böyle bir durumu kış ayların-
da beklemek gerekir. 

yani hazırlanıp beklemek mi gerekiyor?

Evet. Ama insanlar uzun vadeli düşünme-
den günlerini kurtarmak ve bir an önce rant 
elde etmek istiyorlar. Hiç kimse uzun soluklu 
bir hesaplama yapmıyor. Yani biz burada 30 
yıl, 50 yıl sonrasını düşünmeden hareket edi-
yoruz. Dün babalarımız yaşadı, bugün biz yaşı-
yoruz, yarın çocuklarımız yaşayacak. Başka bir 
yere gitmek gibi bir lüksümüz yok. 

Diğer taraftan bugün pek çok bina kaçak. 
Kaçak demek, kaçakçılığın çok ötesinde, bi-
nanın depreme dayanıklı olmadığı anlamına 
gelir. İnsanlar çok tedirgin. Bu yüzden bu ko-
şulların ortaya çıkmasını engelleyecek yapıl-
ması gereken dünya kadar iş var. Lakin, ge-
rekli değişim ve dönüşümü gerçekleştirecek 
vizyon bugün Türkiye’de kimse yok.

“TÜrKİYE DEPrEMLE YAŞAMAYı 
ÖĞrENMELİ”

size göre doğal afet çeşitleri nelerdir? Bunların 
arasında önem sıralaması yapabiliyor musunuz?

Türkiye açısından bakacak olursak deprem, çok cid-
di bir afet riskidir. çünkü Türkiye aktif fay hatlarının 
üstünde bulunan bir ülke. Kuzey doğu fay hattı, Doğu 
Anadolu fay hattı… Bunların dışında irili ufaklı fay hatla-
rı da var. Dolayısıyla deprem Türkiye için mutlaka birlik-
te yaşamayı öğrenilmesi gereken bir doğa olayıdır.    

akut başkanı olarak akut’u nerelerde görmek is-
tiyorsunuz? size göre akut’un geldiği yer yeterli mi?

AKuT’un bugün geldiği yerden hepimiz çok mut-
luyuz, çok gururluyuz. İleride daha iyi yerlere gelece-
ğinden eminiz. Biz AKuT’u bundan 14-15 sene önce 
kurmaya karar vermiştik. Ve bir avuç dağcı yani 7 kişi 
Türkiye’nin böyle bir oluşuma ihtiyacı olduğunu, bu 
alanda ciddi bir boşluk ve bizim de bu boşluğu doldu-
rabilecek kalitede olduğumuzu düşündük ve işe baş-
ladık. 1999 depreminden sonra hakikaten doğru ka-
rar aldığımızı anladık. AKuT o depremde, Türkiye’deki 
bütün kurumların hazırlıksız yakalandığı bir süreçte, o 
boşluğu ciddi anlamda doldurdu. 220 insanı kurtardık. 
Değirmendere’de kurduğumuz lojistik kampında yurt 
içi ve yurt dışından gelen bütün yardımların toplandı-
ğı, tasnif edildiği, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı müthiş 
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bir sistem kurduk. Yani Birleşmiş 
Milletler’in, NATo’nun gözlemci-
leri, ağızları bir karış açık seyretti-
ler. Biz lojistik ekip değiliz. Hayatı-
mızda hiç yapmadık ama o süreçte 
öyle bir boşluk vardı ki, biz de o sü-
reçte o boşluğu doldurduk. Normal-
de bu işleri yapması gereken kuruluş 
Kızılay’dır. Kızılay, 1999 depremin-
de sınıfta kaldı. o yüzden yeniden 
yapılandı. Kızılay şuan çok iyi gidi-
yor. Diğer taraftan, bu işleri öncelik-
li olarak çözmesi gereken yapı Silah-
lı Kuvvetler’dir. Ama Donanma Ko-
mutanlığı o depremde çok kötü yara 
aldı. Dolayısıyla onların da kendine 
gelmesi bir hafta sürdü. Dolayısıy-
la o boşluğu AKuT doldurdu. o dol-
durulan boşluktan dolayı Türk Mille-
ti bizi inanılmaz sevdi. AKuT, Silah-
lı Kuvvetler’le beraber Türkiye’nin en 
verimli kurumu seçildi. Müthiş gurur 
verici şeyler bunlar. 

“ÖrGÜTLENMEYİ BİZ 
ÖĞrETTİK”

Türkiye çok dağınık bir toplum. 
Türkiye’de ne yazık ki örgütlü yapıyı 
sokaktaki insan hiç tercih etmemiş. 
Türkiye’de cemaatler örgütlü, tari-
katlar örgütlü. Lakin sokaktaki in-
sanlar dağınık. Dağınık oldukları için 
pek çok sıkıntı ile karşı karşıya ka-
lıyorlar. Biz Türkiye’ye örgütlenme-
yi öğrettik. Örgütlü toplumun güçlü 
toplum olduğunu, her şeyi devletten 
beklediğin o dönemin sona erdiğini, 
artık her yurttaşın yurttaşlık sorum-
luluğunda üzerine düşeni yapması 
gerektiğini öğrettik.

Şu anda 24 tane ekibimiz var. 
Erzurum’da, Antep’de, çanakkale’de 
ve birçok yerde ekiplerimiz çalışıyor. 
onlar hep o bölgenin insanları. çün-
kü onlarda ülkelerini, insanlarını se-
viyorlar. Atatürk’ü, Cumhuriyet’in 
kazanımlarını seviyorlar ve onların 
korunması, kollanması, yüceltmesi 
gerektiğini de düşünüyorlar. İşte bu 
çatı onlara o imkânları veriyor. 

Biz işe arama kurtarma takımı 
olarak başladık. Ama şu anda bir 

spor klübümüz var. Üniversitelerde öğrenci topluluklarımız var.  
İktisadi işletmemiz var. Danışmanlık konularında hizmet veri-
yoruz. Dağcılık işleri yapıyoruz. Yayınevimiz var, kendi kitapla-
rımızı çıkarıyoruz. çünkü bu konuda bilginin üretilmesi ve pay-
laşılması gerekiyor.. 

1200 GÖNÜLLÜ çALıŞANı VAr

akut tamamen gönüllülerden mi oluşuyor, yoksa çalı-
şanlar maaşlı memurlar mı? 

Herkes gönüllü, sadece 3 maaşlı personelimiz var. 2 kişi 
merkez binada sekreterya, 1 kişi de Ataşehir’de eğitim merke-
zimizde çalışıyor. 

Peki, gönüllüler olarak türkiye genelinde toplam kaç ki-
şisiniz?

1200 kişiyiz. Dolayısıyla AKuT olarak ülkemize bir bütün 
olarak sahip çıkıyoruz. Bugün bütün dünya şunu fark ediyor, 
İnsanlar çok küçük kaynaklarla ama vizyonel insanların liderli-
ğiyle ve bir takım çalışmasıyla çok iyi sonuçlar elde edebiliyor. 
Sosyal girişimler, sivil toplum kuruluşları büyük işler yapıyor. 
TEMA’nın yaptığını kim yapabiliyor? Ya da çağdaş Yaşamı Des-
tekleme Derneği, ya da AçEV, ya da LÖSEV, ya da sokak çoçuk-
ları dernekleri ile  bizim gibi arama kurtarma ile uğraşan yapı-
ların yaptıklarını bugün hangi ülke yapabiliyor?

5.GÜç: SİVİL ToPLuM KuruLuŞLArı

Sivil toplum kuruluşları “5. Güç” demektir. Bu kuruluşlar 
belirli bir amaç, büyük bir olasılıkla da gönüllülerden bir araya 
gelmiş insanlardan oluşmaktadırlar. 

Bugün gelişmekte olan ülkelerde veya az gelişmiş ülkelerde 
STK’ların önü çok daha açıktır. çünkü onların yaşadıkları toplu-
luğa yaratabilecekleri katma değer çok daha yüksektir.  Bu ar-
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tık bütün dünyada kabul edilmiş bir 
gerçektir.  

Hatta Bill Clinton 1999 depre-
minden sonra Türkiye’yi ziyarete 
geldiğinde Meclis’te çok özel bir ko-
nuşma gerçekleştirdi. Türkiye’nin 3. 
bin yıl içinde atacağı adımların öne-
minden bahsetti. onun dışında 6 
tane Sivil Toplum Kuruluşu lideriyle 
görüştü. Dikkat edin lütfen, Clinton 
iş dünyasıyla değil, 6 tane STK lide-
ri ile görüştü. Bir tanesi de AKuT’tu. 

FArKLı Bİr HİZMET, 
AKuT Tırı

akut tırı kaç senedir hizmet 
veriyor? hala devam ediyor mu?

2004 ve 2008 yıllarında iki kere 
hizmet verdik. 

akut tırı ne tür çalışmalar 
yaptı?

Deprem öncesi ve sonrası doğ-
ru davranış biçimlerinin öğretildi-
ği bir eğitim gerçekleştirdik.  Semi-
nerlerle, tiyatrolarla, kitapçıkla, eği-
tim filmleriyle ve fotoğraf sergileriy-
le gerçekleşen bir eğitim oldu. 

Bu eğitimler tırın içinde mi 
gerçekleşti? 

2008 yılında  verdiğimiz hizmet-
te tırın dışı bir tiyatro sahnesine 
çevriliyordu. Tiyatro sanatıyla dep-
remi öğretiyoruz. İçinde insulasyon-
ların ve çizimlerin olduğu ayrı bir yer 
ve serginin gezildiği bölümler mev-
cuttu. Deprem seminerleri veriyor-
duk. Tır çok amaçlı hazırlandı. Ay-
rıca Tır’da  sanatçılara söylettiğimiz 
mesajlarla İbrahim Tatlıses den Der-
ya Baykal’a kadar, 25 sanatçıya söy-
lettiğimiz, bizim vermeye çalıştığı-
mız mesajları onlara verdirdik. çok 
anlamlı bir destek oldu. Ve vatanda-
şımıza çok kolay ulaşmamızı sağla-
dılar.

Tiyatro Kale, Liberta Sigorta ve 
AKuT birlikte “Birimiz hepimiz - he-
pimiz AKuT” adlı bir çocuk müzika-
li çıkardık ortaya. çok hoş bir ürün 

oldu. Tamamen çocuklara dönük, depremi, hazırlığını öğretmek 
amacıyla gerçekleştirilmiş bir proje bu.  Herkes depremle yatıp, 
depremle kalkmak istemiyor. Korkuyor ama çok fazla yüzleş-
mekten hoşlanmıyor. o yüzden çocukları hem düşündürmek, 
hem güldürmek, hem eğlendirmek hem de eğitmeyi amaçladık. 

size göre deprem öncesi gerek toplum, gerekse belediye-
lerce alınması gereken tedbirler nelerdir?

Yapacağımız tek bir şey var. Binamızın sağlam olmasını sağ-
layacağız. Bunu dışında bütün çözümler ikinci, üçüncü derece-
de çözümlerdir. Önce binamız sağlam olacak. Bir depremde, 
depremin binalara yarattığı tahribat iki şekilde değerlendirili-
yor. Yapısal hasar, yapısal olmayan hasar. Yapısal hasar demek 
binanın kolonlarının kirişlerinin zarar görmesi demek. Yıkık ol-
ması çökmesi insanların enkaz altında kalması demek. Bu en 
korktuğumuz senaryo. İstanbul gibi binaların %70-%80’inin 
kaçak olduğunun bilinmesi, yapısal hasarın çok yüksek olma-
sı riskleri taşıyor. çünkü emin değiliz, binamız dayanacak mı 
dayanamayacak mı bilmiyoruz. Yapısal olmayan hasar ise o ka-
dar önemli değil. Hedeflenecek şey ise aslında yapısal olmayan 
hasarla depremi atlatmak. Fakat onun içinde binanın depreme 
dayanıklı olması lazım. o zaman bina kirişten, kolondan yıkıl-
mıyor. Camı çerçevesi çatlayabilir, boyası dökülebilir. Ama bina 
ayakta kalır. Dolayısıyla kimse altında ezilmez. Yapısal olmayan 
hasarlar kabul edilebilir hasarlardır. Yapısal olmayan hasarlar 
ciddi bir mal kaybı ve can kaybına yol açıyor. Şimdi yapılması 
gereken mevcut yapı stoklarının tamamının elden geçirilip yapı-
sal hasara yol açmayacak şekilde çözülmesidir. Eğer yıkım riski 
varsa güçlendirilemeyecek, ekonomik anlamda da uygun değil-
se o binayı boşaltacaksınız. Deprem yıkmadan siz yıkacaksınız. 
Yerine sağlıklı bir yapı yapacaksınız.. 

size göre bir işte başarılı olmanın kuralı nedir?

çok sevdiğim bir soru. Şu an 7. kitabımla uğraşıyorum. Ki-
tabımın adı “Kendi Everestinize Tırmanın” Ben yetenekleri-
mi çok iyi biliyorum. Herkes ulaşabileceği ve yapabileceği yola 
girmeli.

dağcılıkla ve doğa sporları ile ilgilenen gençlere tavsiye-
leriniz nelerdir?

Dağcılığın riskli ve tehlikeli olduğunu söylemek isterim. 
Akıllarında kalması gereken birinci kural bu. o yüzden de çok 
iyi eğitim, planlama, lojistik ile adım adım kabiliyetlerini gelişti-
rirken yavaş yavaş zorlaştırmak doğru bir sıralama bence. 

Belediyelerimize iletmek istediğiniz mesajınız vardır 
mutlaka. Bunlar nelerdir?

uzun soluklu planlar yapsınlar. 3 sene 5 sene işimizi çözer, 
sonrasına bakarız, hatalı bir yaklaşım. Bugünden bir plan yap-
tığımız zaman 30-40-50 yıl sonralarının etkilerini ve o yıllarda 
yaşanacak gelişmelerde olan etkileşimi planlamamız gerekiyor.
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İz Bırakanlarİz Bırakanlar

Marmara Belediyeler Birliği Kurucu ve onursal Başkanı Ah-
met Enön 1933 yılının Eylül ayında Marmara Adası’nda 

dünyaya geldi. Enön, “Marmara’da yaşamadığım günleri yaşa-
madım sayıyorum” diyecek kadar Marmara Adası’nı ve Adalılar’ı 
seviyor. 77 yaşındaki Enön’ün başarılarını anlatmak sanıyoruz 
ki sayfalara sığmaz. 5 kitap, sayısız makaleler, konferanslar ve 
ödüller ile adından her zaman saygıyla söz ettiren Enön’ün özel 
yaşamı da iş yaşamı kadar başarılarla dolu. 50 yıllık eşi Nazmiye 
Hanım ile Marmara Adası’nda uçurumların üzerinde denizi gö-
ren bir evde yaşamını ikame ettiren Ahmet Enön “Herkes, de-
nizi gören, bahçesi olan bir evinin olmasını ister. Böyle bir evi 
ideallerinde yaşatırlar. Biz o ideali 50 yıldır yaşıyoruz” diyor. 
Enön’ün ekonomi mühendisi bir oğlu ( Deniz Gün Enön) ile Ner-
gis adında bankacı bir kızı var. Enön dünyanın en büyük mutlu-
luklarından biri olarak nitelendirdiği dört tane de torun sahibi. 

Bİr BAŞKAN

Enön Marmara Belediyeler Birliği’nin Kurucu Başkanı ile 
Marmara Adası  Eski Belediye Başkanı unvanlarına sahip ol-
masının yanı sıra  turizme olan katkıları ile de ön planda. Ah-
met Enön oteli’nin sahibi Enön, “Marmara Adası’nda oturup 
da turizmle ilgilenmemek imkansız” diyor ve tatil köyünün en 
büyük kuruluş amaçlarından birinin Marmara Adası’nı en iyi 
şekilde temsil etmek olduğunu söylüyor. 

Bİr çEVrECİ

Enön, aynı zamanda bir çevreci... Doğayı ve insanları sevi-
yor, onlar için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Belki de bu-
nun en güzel örneklerinden biri Marmara Belediyeler Birliği. 
Enön, birliğin kuruluş hikâyesini şu sözlerle anlatıyor: “Mar-
mara Adası Marmara Deniziyle bütünleştiğinde, bu denizdeki 
diğer adalardan farklıdır. 1973’te bu denizin kirletilmesini ön-
leme çareleri ararken henüz 1 yıllık kuruluşu olan yeni bir bele-
diyenin başkanıydım. Bu kirliliğin denizin bütün kıyılarında var 
olduğunu hele hele bu denizin kıyılarında oturanların kirlettik-
lerini düşündüğümde Marmara denizi kıyısındaki belediyele-
ri bir araya toplayarak, Marmara Belediyeler Birliği’ni kurmayı 

Marmara Belediyeler Birliği kurucuları arasında yer 
alan Ahmet Enön, uzun yıllar Marmara Adası Beledi-
ye Başkanlığı’nı da yaptı. Aynı zamanda bir yazar olan 
Enön’ün Marmara Adası üzerine çok sayıda kitabı var.  

projelendirdim ve toplantılarımızın so-
nunda aynı yılın 28 Ağustos’unda bü-
tün başkanlar bir çevre birliği kurmayı 
kararlaştırdık.” 

Bİr YAZAr...

Şüphesiz Enön’ün en güzel kimlik-
lerinden biri, yazarlık. Şu anda yeni ki-
tabının çalışmalarını yapan Enön’ün bu 
zamana kadar 5 kitabı raflarda yeri-
ni aldı. Bunlar; Bizim İlyadamız, Mar-
mara Adası’nda Sekiz Bin Yıl, Marma-
ra Adası’nın İnsanları, Marmara Takım 
Adaları, Marmara Adası’nın romanı 
olarak sıralanıyor. 

ENÖN’DEN BELEDİYE 
BAŞKANLArıNA MESAJ VAr

Enön, 24 saate o kadar çok iş sığ-
dırmış ki, kendisinin de deyimiyle “Bir 
günde bu kadar çok iş yapmak insanda 
boş zaman bırakmıyor.” 77 yaşındaki  
Enön hayatı boyunca hiç bir zaman tatil 
yapmamış, çünkü her zaman önceliğini 
çalışmaya adamış. Enön’den son olarak 
belediye başkanlarına mesaj var;  “Be-
lediye başkanları ve meclis üyeleri seçil-
dikten sonra belediye işlerinize ve çalış-
malarınıza siyaseti sokmayın”

BAŞArıYA ADANMıŞ Bİr HAYAT, 

ahmEt EnÖn 
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Ahmet Enön’den bir sevda; 
Marmara Adası

Marmara Adası coğrafyada dünyanın en avantajlı adalarından biridir. Madenleri, akarsuları, ovaları, zen-
gin plajları, 700 metreye varan yüksekliği ve Marmara denizi gibi bir akvaryumun ortasında oluşu Ru-
meli ve Anadolu kıyılarına, İstanbul ve Çanakkale kıyılarına eşit mesafelerde oluşu, güneşin yaz ayların-
da Avrupa’da batışını kış aylarında ise Anadolu kıtasında batışını izleyen eşi bulunmayan bir konumdadır. 
Gazi Mustafa Kemal, 1930’lar da adaya geldiğinde bu ayrıcalıkları saptamış ve adaya İstanbul’dan ulaşma-
nın mümkün olmadığından yakınan adalılara bulunduğu gemide limonata ikram etmiş. Ardından özel kalem 
müdürünü çağırıp geminin telsizinden Deniz Yolları Genel Müdürlüğü’ne aşağıdaki isteğini göndermiştir. 

“Marmara adası bu çevrenin mihveri olarak ele alınmalıdır. Adanın her iki sahile yakınlığı mer-
kezi mevkii, letafeti kendisinin ve kıyılarının her türlü tesisata müsait olması emsalsiz bir imkandır.” 

Reisi Cumhur Gazi M. Kemal
25 Haziran 1930 

 

Hititler döneminde İstanbul ve Karadeniz’in gümrük kapısıdır Marmara Adası. Marmaralı epik şair 
Arestie adanın bu güzelliklerini tanrılara bağlamış ve “Tanrılar bu adayı yaratırken mutlaka sarhoştu-
lar. Yoksa ayık Tanrı bu kadar bonkör olamazdı” demiştir. Şair Arestie’nin günümüze Aspetmas isimli 
bir şiir kitabı ve de söylemlerinden ya da ona atfedilen mitolojik kayıtlar vardır. İtalya’da heykeli bulunan 
Arestie’nin kitabesinde Marmaralı Şair Arestie yazılıdır. Marmara Adası’na ilk genel İtalyan gemicileri kı-
yıya indiklerinde testilerinde su olan kadınlara rastlamışlar ve testi üzerinde geyik motiflerini görünce ge-
yik adası (Prokonnisos) demişler Ancak İtalyan gemiciler mermer dağları görünce MARMOR diye haykır-
maktan kendilerini alamamışlar. Marmara denizine ismini veren Marmara Adası eski çağlardan beri Mar-
mara olarak coğrafyada yerini almıştır. Heredot adayı mermer bir gemiye benzetmiştir.

Marmara Denizi’nin kıyılarında yerleşik irili ufaklı merkezler ki bunların en büyüğü İstanbul’dur evsel 
ve sanayi atıklarının tamamını Marmara Denizi’ne akıtmaktadır. Bundan başka daha içerlerdeki yerleşim-
lerde ufak çay ve dereler yoluyla yine bu denizi hep birlikte bir fosseptik olarak kullanmaktadırlar. Çare 
yasal önlemlerle bulunur, en az yirmi yıllık bir plan yapıp projelendirmek ve finans için kaynak yaratarak 
yasalara dayalı çalışma yapmaktır. Bunların en başında Marmara Denizi’ni koruma ve kurtarma yasası 
(Marmara Denizi Yasası) içersinde gelirleri de gösteren vergi düzenlemeleri olan geniş kapsamlı bir ça-
lışmadır. Denizi kirletenlerden ÇTV’nin daha genişletilip üretimden tahsiline kadar varan bir yelpaze içeri-
sinde devlet bütçesinin de katkılarıyla projeler gerçekleştirilebilir. Bu matematiksel bir görüştür. Üretim-
de plastik su şişelerinden otomobillere, kamyonlara, tekstile, cam eşyalara, bilumum yağlara, kimyasal 
gübrelere zira ilaçlara kadar tüm üretimlerden çıkış noktasından itibaren ÇTV almak gerekmektedir. Yok-
sa bugün alınan çöp arabalarının yakıt paralarını karşılamaktadır. Bu tür yasalarla Marmara Denizi’ni kur-
tarmak mümkün olacaktır.
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Avrupa Kültür Başkenti” unvanı, Avrupa Birliği Ba-
kanlar Konseyi’nin benimsenmesiyle, Avrupa kül-
türüne değer katan ya da Avrupa’ya katkı sağlayan 

kentlere verilmektedir. Sahip olduğu değerlere bakıldığında 
İstanbul’un söz konusu ünvanı fazlasıyla hak ettiğini söyle-
mek mümkündür. Zira İstanbul’un Avrupa kültürüne olan 
katkısı, tarihi, kültürel, ekonomik, mimari, sanatsal, de-
mografik vb. bileşenleri bakımından oldukça önemli bir yer-
de durmaktadır. Dahası bu katkı tek taraflı olmayıp, iki kül-
türün birbirini anlaması ve içselleştirmesi bağlamında da 
ciddi işlevler üstlenmektedir.

GEçMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSTANBuL
Kimilerine göre insanlık tarihi kadar köklü bir geçmi-

şe sahip olan günümüz İstanbul’unun temellerinin M.Ö.7. 
yy’da atıldığı bilinmektedir. Dolayısıyla insanlığın en ka-
dim şehirlerinden biri olma özelliğini bünyesinde barın-
dıran İstanbul, farklı kültür ve medeniyetlere ev sahip-
liği yapmıştır. Ancak şehrin tarih sahnesindeki önemi 
M.S.4. Yüzyıl’da roma İmparatoru Konstantinus tarafın-
dan yeniden inşa edilerek başkent yapılması ile anlaşılmış-
tır. Zira bu tarihten itibaren yaklaşık olarak 16 asır bo-
yunca roma, Bizans ve osmanlı İmparatorlukları’na baş-
kentlik yapan İstanbul siyasi, ekonomik ve tabii ki kültü-
rel bakımlardan büyük değer kazanmıştır. Önceleri Hris-
tiyanlığın önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkan şe-
hir, osmanlı’ya başkentlik yapmaya başlamasıyla birlikte 
de Müslümanlığın önemli merkezlerinden biri haline gel-
miştir. Fakat Hristiyan unsurlar şehri terk etmeyerek, 
İslam’ın engin hoşgörüsü çerçevesinde şehre olan aidi-
yetlerini sürdürmüşlerdir. Böylece Avrupa kültürüne olan 
katkısını İslami unsurları da içerisine katarak devam etti-
ren İstanbul, her iki medeniyet için de vazgeçilmez bir de-
ğer haline gelmiştir.

Bu tarihlerden itibaren Avrupa kültürünün İslam mede-
niyetiyle buluştuğu en önemli kültürel havza olma özelliği-
ni kazanan İstanbul, adeta medeniyetler buluşmasına ev sa-
hipliği yapan devasa bir müze görünüme bürünmüştür. Öyle 

ki İstanbul’un çoğu yerinde Avrupa kültürü-
nü temsil eden roma-Bizans dönemine ait 
eserlerle Türk-İslam kültürünü temsil eden 
osmanlı eserlerini iç içe görmek mümkün 
hale gelmiştir. Bu durum, İstanbul’un Avru-
pai yönünü yansıtan, dolayısıyla da Avrupa 
kültürüne direkt olarak ciddi katkılar sağla-
yan Pera semtinde de aynı, Türk-İslam kül-
türünün en nadide eserlerinin vücut buldu-
ğu “Suriçi”nde de aynı biçimdedir. Sözgeli-
mi geleneksel Türk-İslam kültürünün sem-
bolü durumunda olan Fatih’te 6. yy’da ku-
rulan Hristiyan-ortodoksluğun merke-
zi konumundaki Fener rum Patrikhanesi 

Makale

İMPArATorLuK BAŞKENTLİĞİNDEN 

AVruPA KÜLTÜr BAŞKENTLİĞİNE 
orTAK YAŞAM ALANı oLArAK 

İSTANBuL

Yrd. Doç. Dr. Nail Yılmaz
Marmara Üniversitesi 

Öğretim Üyesi

Bir zamanlar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye’nin göz bebeği İstanbul, şimdi-
lerde “Avrupa Kültür Başkenti” unvanına sahip olmanın haklı gururunu yaşıyor. Biz de bu sayı-
mızda büyülü şehir İstanbul’u mercek altına aldık.  

“
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ile Türk-İslam kültürünün önemli dini yapılarını yan yana 
görmek mümkündür. Diğer taraftan Taksim’de 1725 yılın-
da osmanlı İmparatorluk saray ve devlet hizmetinde bulu-
nan ve ticaretle uğraşan katolik ülkelerin (ekserisi İtalyan-
Fransız) vatandaşları ve onların aileleri için inşa edilen St. 
Antoine Katolik Kilisesi, Ağa Camii’ni selamlamayı sürdür-
mektedir. Söz konusu örnekleri çoğaltmak mümkündür. 
Örneğin İstanbul’un Adalar, Bakırköy, Beykoz, Kadıköy, 
Şişli ve Üsküdar gibi eski ilçelerinde benzer örneklere rast-
lamak hiç de şaşırtıcı değildir.

Bu manzara bütün osmanlı coğrafyasında aynıdır. İs-
lam kültürünün hoşgörüsüne bağlı olarak ortaya çıkan bu 
durum, toplumsal ilişkilere de yansımış, diğer dinlerden 
cemaatlerin eşit ve özgür bir şekilde yaşadıkları toplum-
sal bir düzen ortaya çıkmıştır. Nitekim bu gerçek, osman-
lı ülkesini ziyaret eden batılı seyyahların da gözünden kaç-
mamış, osmanlı karşıtı ön yargılarına rağmen bu ülkedeki 
düzenin aslında Hristiyan âleminde geçerli olan düzene kı-
yasla daha adil ve eşitlikçi olduğunu kabullenmek zorun-
da kalmışlardır. İspanyol düşünür Juan Goytisolo, Avrupa-
lı seyyahların gözlemlerine dayanarak yazdığı osmanlı’nın 
İstanbul’u isimli eserinde XVı., XVıı ve XVııı. yüzyıllardaki 
osmanlı toplum düzeninin son derece eşitlikçi ve adil oldu-
ğunu, söz konusu düzenin Müslüman, Hristiyan ya da Mu-
sevilerin barış içerisinde yaşadığı bir ortam sağladığını; os-
manlı hükümdarının ise yüreklerin ve vicdanların hükümda-
rı olduğunu ifade etmiştir.1  

DÜŞÜNÜrLErİN GÖZÜNDEN İSTANBuL
İslamiyet’in bir gereği olarak şekillenen osmanlı’nın 

adil ve eşitlikçi toplumsal düzeninin ilerleyen zamanlarda 
da devam ettiğini söylemek mümkündür. Öyle ki 1880 yı-
lında İstanbul’a gelerek burada öğretmelik yapan Bertrand 
Bareilles’in 1917’de yazdığı “İstanbul’un Frenk ve Levan-
ten Mahalleleri” adlı eseri söz konusu hoşgörü ve birlikte 
yaşama kültürünün değişmediğini gösteren ifadelerle dolu-
dur. Zira Bareilles, Pera’yı anlatırken aynı milletten, hatta 
değişik milletlerden insanların bile birbirini tanıdığı ve se-
lamlaştığı, insanın kendini evinde zannettiği bir yer olduğu-
nun altını çizerek ortak yaşamın ahengine vurgu yapmış-
tır. Bir diğer Batılı yazar Lady Montegue ise Pera’daki in-
san çeşitliliğini vurgulamak için burayı Babil Kulesi’ne ben-
zetmiştir. Pera’da Türkçe, rumca, Felemenkçe, Musevice, 
Ermenice, Arapça, Farsça, rusça, Slovakça, ulahça, Alman-
ca, Fransızca, İtalyanca ve Macarca konuşulduğunu söyle-
yen Montegue, bu farklı gruplar arasındaki ortak özellik-
ler kadar farklılıkların kabul edilmesini de sağlayan, değişik 
kategorilerden insanlar arasındaki medeni ilişkiyi sürdür-
meye zemin hazırlayan sosyal ve kültürel kaynaklara dik-
kat çekmiştir.2

Günümüz İstanbul’unun da aynı sosyal ve kültürel kay-
nakları muhafaza ettiğini, hatta daha da zenginleştirdiğini 

söylemek mümkündür. Öyle ki şehrin kadim 
sakinleri olan farklı cemaatler, halen varlık-
larını korumakla beraber İstanbul, dünya-
nın değişik ülkelerinden gelen yeni kültürel 
gruplara kucak açmayı sürdürmektedir. Bu 
haliyle her milletten ve dinden insanın barış 
içerisinde yaşadığı ve kendisini hiç de ya-
bancı hissetmediği İstanbul, birlikte yaşa-
ma kültürünün eşsiz mekânı olmaya devam 
etmektedir. Sezen Aksu’nun şarkısında dil-
lendirdiği gibi İstanbul’da Müslüman’ı, 
Yahudi’si ve rum’u birbirine karışmakta-
dır. İsviçre’nin referandumla onayladığı mi-
nare yasağına inat, ezan ve çan sesleri bir-
likte yankılanmakta; hoş bir seda bırakmak-
tadır gök kubbesinde İstanbul’un.

İhtişamı ve bileşenleriyle kıta kültürüne 
ciddi katkılar sağlayan İstanbul, esas katkı-
sını tam da bu noktada yapmaktadır aslın-
da. Zira artan nüfus hareketliliği ile birlik-
te, farklı sosyo-kültürel ve etnik unsurlar-
la yüzleşmek ve bu unsurları içselleştirmek 
zorunda kalan Avrupa’nın “hoşgörü ve bir-
likte yaşama kültürü” adına öğreneceği çok 
şey vardır İstanbul’dan.

1 Juan Goytisolo (2000), osmanlı’nın İstanbul’u, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. ss.24-25.
2 Akt. Arus Yumul (2007) “Kamusal İnsanın Prototipi Pera Levantenleri”,
 www.obarsiv.com/pdf/arusyumul_nihal.pdf, 01.02. 2010.
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Türkiye Belediyeler 
Birliği, Marmara Be-

lediyeler Birliği ve İs-
tanbul Aydın Üniversi-
tesi işbirliği ile düzen-
lenen “Belediyelerde 
Liderlik, Yerel Yöneti-
şim ve Personel İstih-
damı Yöntemleri” baş-
lığı ile düzenlenen top-
lantı 230 belediye baş-
kanını buluşturdu. Top-
lantının açılış konuşma-
sını Türkiye Belediyeler 
Birliği Başkanı ve İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş gerçekleştirdi. 

BAŞKANLArıN GÖZÜNDEN BELEDİYELEr
The Marmara otel’de gerçekleşen etkinlikte Topbaş, 

İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesinin önemine 
dikkat çekti. Marmara Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Zeytin-
burnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise konuşmasında Marma-
ra Belediyeler Birliği’nin yapmış olduğu çalışmalar hakkında ka-
tılımcılara bilgi verdi. Aydın’ın ardından sözü alan İstanbul Ay-
dın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Aydın ise yerel 
yönetim-üniversite işbirliğinin neden gerekli olduğunu anlattı. 

Türkiye Belediyeler 
Birliği, Marmara 

Belediyeler Birliği 
ve İstanbul Aydın  

Üniversitesi’nin or-
taklaşa gerçekleş-
tirdikleri “Beledi-

yelerde Liderlik, 
Yerel Yönetişim ve 
Personel İstihdamı 

Yöntemleri” adlı 
bilgilendirme top-

lantısı, 230 bele-
diye başkanını bir 

araya getirdi.

230 BELEDİYE BAŞKANı Bİr ArADA

12 AYrı ETKİNLİK 
DÜZENLENDİ 
Toplantı üç gün boyunca be-

lediye başkanlarının yanı sıra pek 
çok aydın, akademisyen ve bilim 
adamını da bir araya getirdi. Top-
lantı bünyesinde “Belediyelerde 
Liderlik, Yerel Yönetişim ve Per-
sonel İstihdamı” konularında 12 
ayrı etkinlik düzenlendi. 

Birlikten Haberler

Toplantı için İstanbul’da bulunan belediye başkanları İSToN 
A.Ş. ve İSFALT A.Ş’yi de ziyaret etti..
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Marmara Belediye-
ler Birliği (MBB), 
belediye personeli-
ni trafik konusunda 
eğitmeye devam edi-
yor. Son eğitim prog-
ramı “Kentsel Tra-
fik İşaretlemeleri ile 
Özürlülerin Karşı-
laştıkları Sorunlar” 
adı altında toplandı. 
Programda konuşan 
MBB Çevre Yönetim 
Merkezi Direktörü 
Aynur Acar’ın verdi-
ği örnekler, “Trafik-
te sınıfta mı kaldık?” 
sorusunu akıllara 
getirdi. 

TrAFİK’TE SıNıFTA KALDıK

Marmara Belediyeler Bir-
liği, Marmara’daki bele-

diyelerin personellerine trafik 
eğitim programları vermeye 
devam ediyor. “Kentsel Tra-
fik İşaretlemeleri ile Özürlü-
lerin Karşılaştıkları Sorunlar” 
başlıklı eğitim seminerinde 
konuşma yapan MBB çevre 
Yönetim Merkezi Direktörü 
Aynur Acar, Türkiye’deki ya-
yaların trafikte karşılaştıkları 
sorunlara dikkat çekti. Acar, 
Avrupa’da sürücülerin yaya-
lara gösterdikleri saygıyı ör-
nek vererek, Türkiye’deki 
yayaların bunun tam aksine 
korkudan sürücülere yol ver-
diklerini söyledi. Acar sürü-
cülerin yaya geçitlerinde çok 
umursamaz ve dikkatsiz ol-
duklarını “Türkiye’de turist-
lere yaya geçitlerinde çarpıyo-
ruz. Turist kazalarının çoğu 
yaya geçitlerinde gerçekleşi-
yor.” sözleri ile anlattı.

“AĞır YAPTırıMLAr oLMALı”
Acar ayrıca konuşmasında gelişmiş ülkelerde ailelerin çocuklarını 

12 yaşına gelene kadar arkada çocuk koltuklarında emniyet kemeriyle 
oturttuklarını, ülkemizde ise maalesef bu seviyeye gelemediğimizin al-
tını çizdi. Acar’a göre gelişmiş ülkeler seviyesine gelmek için sıkı ted-
birler almalı, denetimler yapmalı ve yasalarımızı daha ağır yaptırımlar-
la oluşturmalıyız. 

İBB Trafik Müdürlüğü’nün 
desteği ile gerçekleşen eğitimde, 
“Düşey Trafik İşaretlemeleri, Te-
mel Dayanağı, Boyutları ve renk-
leri, Genel Sınıflandırılması, Mon-
taj Esasları, Boyutları Değişken 
Trafik İşaretlerinin Montajı, Stan-
dart Trafik İşaretlerinin Montajı, 
Şehir İçi Yollarda Bakım ve onarım 
çalışmalarında Alınması Gereken 
Tedbirler, Özürlülerin Karşılaştık-
ları Sorunlar ve Kavşak çözümleri ile Ön Görülen Model çalışmalar ve uy-
gulama Örnekleri anlatıldı.

YErİNDE İNCELEME
Acar’dan sonra sözü İBB Trafik Müdür Yardımcısı ruşen Ağırdan ve 

İBB Özürlüler Proje Sorumlusu Ayşe Karagül  aldı. Karagül’ün ardından 
arazi uygulamalarını yerinde incelemek için Topkapı çocuk Trafik Eğitim 
Parkı, Özürlü Kavşakları ile Trafik İşaretleme Örnekleri gezildi. 
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Birlikten Haberler

Marmara Be-
lediyeler Birli-

ği (MBB) tarafın-
dan geçtiğimiz gün-

lerde gerçekleşti-
rilen “Tıbbi Atık 
Eğitimi”nde tıb-

bi atıklar ile tıbbi 
atıkların halk sağ-
lığı üzerindeki et-

kileri, Türkiye’deki 
durumu, toplanma-

sı, taşınması, ber-
taraf yöntemleri ve 

düzenli depolanma-
sı konuları işledi. 

“TıBBİ ATıK” SEMİNErİNDE 
EĞİTİMİN ÖNEMİ 

Geçtiğimiz günlerde gerçekle-
şen “Tıbbi Atıkların Güven-

li Yönetimi” panelinde belediyele-
rin sorumluluğunda pek çok konu 
masaya yatırıldı. Panelde, tıbbi 
atıklar ile tıbbi atıkların halk sağ-

lığı üzerindeki etkileri, Türkiye’deki durumu, toplanması, ta-
şınması ve bertaraf yöntemleri ile düzenli depolanması konula-
rına değinildi. Özellikle Marmara Belediyeler Birliği’ne üye be-
lediyelerin çevre Koruma, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Sağlık İşle-
ri ve Zabıta Müdürlüğü personelinin yoğun ilgisinin gözlendiği 
panelde, açılış konuşmasını Marmara Belediyeler Birliği çevre 
Yönetim Merkezi Direktörü Aynur Acar gerçekleştirdi. 

EĞİTİMİN ÖNEMİNE DİKKAT 
çEKTİLEr
Acar’ın konuşmasının ardından 

söz alan Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüse-
yin Eler temizliğin neden önemli oldu-
ğunu anlattı. Eker, “Temizlik eğitimi 
meslek haline gelmeli. Hastalıklar 10 
gün sonrasında çıkabiliyor. Eğitimler 
konusunda ekip çalışması, kurumlar 
arasında dayanışmanın olması gere-
kiyor” dedi. orman Bölge Müdürlüğü 
yetkilisi Filiz Taş ise sağlık kuruluşları 
ve belediyelerin tıbbi atıkları doğru sı-
nıflandırarak kazanç elde edebilecek-
lerini söyledi. 

İSTAç A.Ş’den Hasan Şamatda se-
minerde eğitimin önemine dikkat çeken 
isimlerden biri oldu. Şamat, tıbbi atık-
lar konusunda pek çok yere seminere 
gittiklerini, bugüne kadar 1233 kişi-
ye eğitim verdiklerini söyledi. Progra-
mın son konuşmacısı Fatih Üniversite-
si Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bo-
rat ise konu ile ilgili “Tehlikeli olan tıbbi 

atık yakma tesisleri-
nin, ülke genelinde 
sayısının az olma-
sı gerekli. Yer seçi-
mi, fizibilite ve çED 
raporunun alınma-
sı ve işlemlerin tam 
olarak yapılması ge-
rekli. çalışanları uz-
man kişiler olmalı ve 
tesis düzenli olarak, 
kontrollü bir şekil-
de çalışmalı. Tesisin 
denetimi iyi yapıl-
malı. Atıklar tesise 
kaynakta ayrı top-
lanarak gelmeli. Ta-
şıma deniz yoluyla, 
deniz yolu ile yapıla-
mıyorsa demir yolu 
ile o da mümkün de-
ğilse karayolu ile ya-
pılmalı” dedi.
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Marmara 
Belediyeler Birliği ve 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ortaklaşa 
düzenlediği 
“Belediyelerde 
Denetim ve 
Beklentiler” adlı 
panel, çok sayıda 
akademisyeni ve iş 
adamını bir araya 
getirdi. Panelden 
önemli notlar çıktı.

BELEDİYELErİN GÖZÜNDEN 
“BELEDİYELErDE DENETİM VE BEKLENTİLEr”

Marmara Belediyeler Bir-
liği ve İstanbul Büyük-

şehir Belediyesi’nin geçtiği-
miz günlerde ortaklaşa dü-
zenlediği “Belediyelerde De-
netim ve Beklentiler” adlı pa-
nel katılımcılardan büyük be-
ğeni topladı. çok sayıda aka-
demisyen, bürokrat ve uzma-
nı bir araya getiren panelin 
moderatörlüğünü Marmara 
Belediyeler Birliği Genel Sek-
reteri ve Marmara Üniversi-
tesi İstanbul Araştırmaları 
Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. 
recep Bozlağan ile Sakarya 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Musa Eken gerçek-
leştirdi. Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu Başbakanlık Başda-
nışmanı Erol Kaya’nın  panel-
de belediye başkanlarına yö-
nelik olarak gerçekleştirdi-
ği sunum ise katılımcılardan 
büyük alkış aldı. 

Yaklaşık 300 kişinin ka-
tıldığı panel, iki oturum-
da gerçekleşti. İlk oturum-
da söz alan Mülkiye Başmü-
fettişi Ali Üzmez “Geleneksel 
Teftişin Kurumsallığı ve De-
neyimin Geleceğe Taşınma-
sı” adlı sunumda, müfettişin 
asıl görevinin teftiş vasıtasıy-
la yol göstermek ve rehberlik 
etmek olduğunu söyledi. Üz-
mez, konuşmasına teftiş ko-
nusunda ön yargılı olunma-
ması gerektiğini söyleyerek 
son verdi. 

“Kamuda Etkin Bir İç De-
netim İçin Temel Şartlar/
Mevcut-olması Gereken” ko-
nulu sunumu ile söz alan bir 
diğer isim İç Denetim uyum-
laştırma Daire Başkanı Dr. 
Ahmet Başpınar oldu. Başpı-

nar, AB’ye aday ülkelerin iç denetim sisteminden mutlaka geçmeleri ge-
rektiğini söyledi ve iç denetim kavramının tarihçesinden bahsederek bu-
gün geldiği noktaya değindi. 

YENİ Bİr DÖNEM BAŞLıYor

Sayıştay uzman Denetçisi Ahmet Tezcan ise bütçeleme sisteminin ge-
lişim süreci hakkında bilgi verdi. Tezcan, konuşmasında 5018 sayılı ka-
nuna özellikle değinerek bu kanun ile yeni bir dönemin başladığını söyle-
di. Birinci oturumda söz alan isimlerden biri de Sakarya Üniversitesi Öğ-
retim Görevlisi Prof. Dr. Musa Eken oldu. Eken, klasik yönetim anlayışının 
tanımını yaptı ve klasik yönetim anlayışından belediyelerin neden kurtul-
ması gerektiğini açıkladı. Panelin ikinci oturumunda konuşma yapan Mül-
kiye Başmüfettişi Vahdettin Özcan da belediyelerin denetim sorununa de-
ğinen isimlerden biri oldu. 

Günün sonunda Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği tarafından 
aktivistlere  plaket verildi.
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Birlikten Haberler

TÜSİAD 
Uluslararası 

İlişkiler 
Koordinatörü 

ve Radikal 
Gazetesi yazarı 

Dr. Bahadır 
Kaleağası: 

“İstanbul’un 
kent markasına, 

en tepe 
yöneticimizden, 

sokaktaki 
insanımıza kadar 

herkes değer 
vermeli” dedi. 

TÜrKİYE’NİN EN GÜZEL MArKASı, 
İSTANBuL

TÜSİAD uluslararası İlişkiler Koordinatörü ve radikal Ga-
zetesi yazarı Dr. Bahadır Kaleağası, Marmara Belediyeler 

Birliği’nde “İstanbul Markası ve Türkiye’nin uluslararası reka-
bet Gücü” başlığıyla bir sunum gerçekleştirdi. Kültür A.Ş. Genel 
Müdürü Nevzat Bayhan ve Star Gazetesi yazarlarından Hüseyin 
Emiroğlu’nun da katılımları ile gerçekleşen sunumun açılış ko-
nuşmasını ise MBB Genel sekreteri recep Bozlağan yaptı. Boz-
lağan konuşmasına Napolyon’un ünlü sözlerinden biriyle başladı: 
“Dünya bir tek ülke olsaydı, başkentini İstanbul yapardım”

uLuSAL KALKıNMA NE ZAMAN SAĞLANır?

Bozlağan’ın ardından sözü alan Kaleağası, İstanbul’un öne-
mine dikkat çekti. Sunumunda çeşitli dünya kentleri hakkın-
da da bilgiler veren Kaleağası’na göre, İstanbul’un kent marka-
sına gereken önem verilmeli. Kaleağası “İstanbul güzel mi gü-
zel, çirkin mi çirkin bir şehir. İstanbul dünya kentler coğrafya-
sında farklı bir konumda. İstanbul’un kent markasına değer ve-
rilmeli.” dedi. 

Kaleağası kent markasına neden değer verilmesi gerektiği-
ni ise şöyle açıkladı, “çünkü kent markasına değer verilirse ulu-
sal çıkar artar, ulusal kalkınma sağlanır. AB’ye girilir, halkın ya-
şam standartı yükselir.” Kaleağası’na göre bu süreçler birbirle-
rine zincirleme bağlı.

TÜrKİYE EKoNoMİSİ YÜKSELİŞTE 

Kaleağası sunumuna dünyanın en büyük güçlerinden biri ola-
rak gösterilen ABD’yi örnek göstererek devam etti. Türkiye’nin 
Dünya ve Avrupa ortalamasında büyük bir yükselişe geçtiğini 
söyleyen Kaleağası, doğalgaz ve petrol olmak üzere pek çok 

konuda kavşak noktada olduğumuzu, 
bu kavşağın en önemli noktasının ise 
İstanbul olduğunun özellikle altını çiz-
di. Kaleağası’na göre Türkiye şu anda 
dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi-
ne sahip. 

İSTANBuL’uN Bİr SİMGESİ 
oLMALı
Kaleağası’nın üzerinde durduğu 

bir diğer konu ise yabancı dil bilgisi 
oldu. çin’de olduğu gibi Türkiye’de de 
İngilizce’nin ilkokul 1’den itibaren zo-
runlu ders olarak okutulması gerektiği-
ni söyleyen Kaleağası, İstanbul’un Eyfel 
Kulesi gibi bir simgesi olması gerektiği-
ni söyleyerek konuşmasına son verdi.
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Kağıthane 
Kaymakamı 
Ahmet Narinoğlu 
“Stratejik Yönetim 
ve Planlama” 
toplantısında, 
geçtiğimiz günlerde 
çıkan “Yerel 
Yönetimlerde 
Stratejik Yönetim 
ve Planlama” 
kitabının ekseninde, 
stratejik planın 
nasıl hazırlanması 
gerektiğini anlattı. 

AHMET NArİNoĞLu STrATEJİK 
PLANLAMANıN ÖNEMİNİ ANLATTı

Kağıthane Kaymakamı Ah-
met Narinoğlu Marmara 

Belediyeler Birliği’nde “Stra-
tejik Yönetim ve Planlama” 
konulu bilgilendirme toplan-
tısı gerçekleştirdi. Narinoğ-
lu, geçtiğimiz dönemlerde çı-
kan ve büyük yankı uyandıran 
“Yerel Yönetimlerde Stratejik 
Yönetim ve Planlama” isimli 
kitabına da toplantı süresin-
ce değindi. Belediye çalışanla-
rına stratejik planın nasıl ha-
zırlanması gerektiğini anlatan 
Narinoğlu, klasik yönetim an-

layışının bırakılması, günü kurtarma mantığın-
dansa geleceğe dönük proje çalışmasına geçil-
mesi gerektiğini söyledi. 

Narinoğlu, seminerinde kent olgusuna da 
vurgu yaptı. Kent bilincinin oluşumunun öne-
mine dikkat çeken Narinoğlu, kent yönetimi 
için gerekli hususlar hakkında bilgi verdi. Na-
rinoğlu konuşmasına, “Kentler ülke yöneti-
minin parçası olarak ele alınmadır” sözleri ile 
başladı ve şöyle devam etti: “Kentler, bölge 
ve il coğrafyasının alt sistemi olmalı ve kent-
sel planlama sistemin bütünlüğünü bozma-
dan uygulanmalıdır. Kentsel yönetim ve plan-
lamanın, mekânsal kararlarla uyumu sağlan-
malıdır. Kentler ve kent planlaması meselele-
ri, kırsal gelişme meseleleriyle birlikte bütün-
sel bir çerçevede ele alınmalıdır.”

Narinoğlu sunumuna stratejik yönetim ve 
stratejik planlamanın önemine dikkat çeke-
rek devam etti. Narinoğlu’na göre stratejik 
yönetim yeni bir yönetim ve yapılanma tar-
zı. Stratejik yönetimin doğması ise yöneti-
min yerel yönetişime, planlamanın katılımcı 
ve mekansal planlamaya dönüşmesine bağlı.

“Zaman Yönetimi” konulu eğitim se-
mineri veren Kocaeli Üniversitesi İk-

tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşlet-
me Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ni-
hat Erdoğmuş’dan tüm çalışanlara me-
saj var; Erdoğmuş, “Kendinize zaman 

ayırın, işkolik olmayın” diyor ve ekliyor: “Ailenizi ve sevdiklerinizi 
unutmayın.” İş yerinde geçirilen zamanın etkin ve verimli kullanıl-
masının önemine dikkat çeken Erdoğmuş, ofis düzeni, çalışma psi-
kolojisi, verimli çalışma, çalışma koşullarının uygunluğu, ajandalı 
çalışma yöntemi, toplantı yönetim teknikleri konularına da değindi. 

Erdoğmuş bir şirketin kurumsal bir yapıya sahip olmasının 
neden gerekli olduğunu ise şu sözlerle açıkladı: “Kurumsallaş-
ma olmaksızın bir şirkette istenilen sonuçlara ulaşamazsınız. 

“Zaman Yönetimi” 
konulu seminer ve-
ren Prof. Dr. Nihat 
Erdoğmuş, çalışan-
lara uyarılarda bu-
lundu: “İşkolik ol-

mayın, sevdiklerini-
ze zaman ayırın”

“İŞKoLİK oLMAYıN, 
SEVDİKLErİNİZE ZAMAN AYırıN

Kurumunuzda kurumsallaşma ol-
madıkça, siz istediğiniz kadar ça-
lışın yeterli olmaz. Ancak kurum-
sallaşma tamamlandığında sistem 
insanları kendiliğinden çalıştırma-
ya başlar”
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Marmara Belediye-
ler Birliği tarafından 
düzenlenen “Toplan-
tı Yönetimi” semineri 
“Verimli bir toplantı 
nasıl yapılır?” soru-

sunun cevabını verdi.

ToPLANTı NASıL YÖNETİLİr?

de ne olacağına ilişkin oldu. Aksoy konu 
ile ilgili düşüncelerini keskin bir şekilde 
ifade ediyor: “Düzenlenen toplantılarda 
kimse birbirini dinlemiyorsa, bir daha o 
toplantı düzenlenmemeli”

Marmara Belediyeler Birliği ta-
rafından osman Nuri Er-

gin Toplantı Salonu’nda gerçekle-
şen “Toplantı Yönetimi” semine-
ri “Verimli bir toplantı nasıl yapı-
lır sorusuna cevap verdi. Eğitim-
de konuşmacı olarak yer alan Prof. 
Dr. Mahmut Aksoy verimli bir top-

lantının gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri şöyle anlatıyor: 
“Konuşmayı sık sık kesen insanlara karşı, ‘Biraz sonra alacağım’ 
gibi sözler söylenerek toplantı akışının bozulması engellenebilir.” 
Aksoy’a göre konuşmacı toplantı öncesinde konuyu özetleyen bir 
döküman hazırlamalı. Asıl önemli olan ise toplantıda alınan karar-
ların sonraki süreçte yerine getirilmesi. 

YA ToPLANTı DİNLENMEZSE?
İstanbul Kültür Üniversitesi rektör Yardımcısı Aksoy’un üze-

rinde özellikle durduğu nokta ise, toplantı dinlenmediği taktir-

Birlikten Haberler

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 
tarafından gerçekleştirilen “Şe-

hir ve Bölge Planlama Paneli” Metro-
politen kavramını A’dan Z’ye inceledi. 
Hızır Bey çelebi seminer Salonu’nda 
gerçekleşen panelin moderatörlüğünü 
İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Mehmet ocakçı yaparken, 
İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Tüzin Baycan Levent, çevre 
ve orman Bakanlığı uzmanı Y. Erdal 

Kayapınar, İMP Kurucu Başkanı Prof.Dr.Hüseyin Kaptan ile İMP 
Başkanı Prof. Dr. İbrahim Baz da konuşmacı olarak panele renk 
katan isimler oldu.  

Metropoliten alan planlanmasında karşılaşılan sorunların ele 

Eğitim faaliyetleri 
kapsamında gerçek-

leştirilen “Şehir ve 
Bölge Planlama Pa-

neli” konu ile ilgi-
li uzmanları bir ara-
ya getirdi. Panelde, 

metropoliten alan ve 
metropoliten bölge 

tanımları, metropoli-
ten alan sınırının be-

lirlenmesi ile bölge 
planlaması çabala-

rında birliklerin rolü 
gibi pek çok konu 
masaya yatırıldı. 

METroPoLİTEN KAVrAMı MErCEK ALTıNA ALıNDı
alındığı panelin açılış konuşmasını 
ise Marmara Belediyeler Birliği Yazı 
İşleri Müdürü Züver çetinkaya üst-
lendi. İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğre-
tim üyesi Doç. Dr. Tüzin Baycan Le-
vent “Metropoliten Planlama: So-
runların Ötesine Geçebilmek” ismiy-
le gerçekleştirdiği sunumda, metro-
politen planlamanın hedeflerinden ve 
uygulama yöntemlerinden bahset-
ti.  çetinkaya’nın ardından söz alan 
çevre ve orman Bakanlığı uzma-
nı Y.Erdal Kayapınar ise Bakanlık’ın 
planlama konusundaki çalışmalarını 
anlattı. İMP Başkanı Prof. Dr. İbra-
him Baz ise İMP olarak yaptıkları uy-
gulamaları, Trakya’da gerçekleştiri-
len 300 toplantıyı örnek vererek dile 
getirdi. Yaşadığı deneyimleri anlatan 
bir diğer isim ise İMP Kurucu Baş-
kanı Prof. Dr. Hüseyin Kaptan oldu. 
Kaptan, Türkiye’de planlama süreci-
nin tarihsel gelişimi ile  İMP’nin ku-
ruluş sürecini katılımcılarla paylaştı.
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Büyükçekmece, 
Çatalca ve Siliv-
ri Belediyeleri’nin 
ortaklaşa ger-
çekleştirdi-
ği Koordinas-
yon Toplantısı’nın 
üçüncüsü, geçtiği-
miz günlerde Mar-
mara Belediyeler 
Birliği Çevre Yö-
netim Merkezi’nin 
de desteği ile ya-
pıldı. Toplantıdan 
önemli bir mesaj 
çıktı; “Atık topla-
ma merkezleri ön-
celikli olarak ele 
alınacak…”

BELEDİYELEr GÜçLErİNİ 
BİrLEŞTİrMEYE DEVAM EDİYor

Marmara Belediyeler 
Birliği’nin destekeldi-

ği, Büyükçekmece, çatal-
ca ve Silivri Belediyeleri’ni 
bir araya getiren Koordinas-
yon Toplantısı’nın üçüncüsü 
geçtiğimiz günlerde yapıldı. 
Program kapsamında Exit-
com Elektronik Atık Geri Dö-
nüşüm Tesisi ve Biyoner Atık 
Yağ Toplama Tesisleri’ne 
teknik gezi düzenlendi. 

Gezinin ilk durağı, Exitcom firması oldu. 
Firma Genel Müdürü Murat ılgar ile çevre Mü-
hendisi Arzu Karabacak, katılımcılara beledi-
yeler ile birlikte yürütülen atık toplama ça-
lışmaları ile sektörel sorunlar hakkında bilgi 
verdi. ılgar, konuşmasında belediyelere dü-
şen görevleri “Belediyelerin yaşam alanlarıyla 
ve çevreyle uyumlu arazilere toplama nokta-
ları oluşturması gerekiyor. Toplama noktala-
rının sistemli çalışmasını sağlayacak kişilerin 
görevlendirilmesi de şart. Aksi takdirde top-
lanan atıkların güvenli yönetimi sağlanamaz” 
sözleri ile açıkladı. 

Gezinin ikinci durağı ise Biyoner firması 
oldu. Müşteri Temsilcileri Hamdi Özpınar ile 
Şebnem Göçmen tesise gelen atık yağlar ve 
belediyelerle birlikte yürütülen atık toplama 
çalışmalarını anlattı. Özmen konuşmasında 
kansere neden olan etkenlerden birinin, kul-
lanılmış yağlar olduğunu, bu yüzden atık yağ-
ların toplanması konusunda çocuklarımızdan 
başlayarak bireylerin bilinçlendirilmesi gerektiğini özellikle belirtti.

Marmara Be-
lediyeler Birli-
ği (MBB) tara-
fından Maltepe 
Belediyesi’nin kat-
kıları ile gerçek-
leştirilen çevre se-
minerinde, MBB 
Çevre Merkezi Di-
rektörü Aynur 
Acar çarpıcı açık-
lamalarda bulun-
du. Acar, atık top-
lama ve ayrıştırma 
işleminden, beledi-
yelerin ticari men-
faat beklememesi 
gerektiğininin altı-
ını özellikle çizdi. 

“ATıK YÖNETİM SİSTEMİ ŞArT”

Marmara Belediyeler Bir-
liği (MBB) tarafından 

Maltepe Belediyesi’nin kat-
kıları ile gerçekleştirilen çev-
re seminerinde pek çok konu 
masaya yatırıldı. Seminerde 
söz alan MBB çevre Merkezi 
Direktörü Aynur Acar çarpıcı 
açıklamalarda bulundu. Acar 
konuşmasına “Atık topla-
ma ve ayrıştırma işlemin-
den, belediyeler ticari men-
faat beklememeli” sözleri ile 
başladı. 

Türkan Saylan Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 
seminerde Acar, komşu be-
lediyelerle konuya ilişkin or-
tak projeler yapılması gerek-
liliğinden bahsetti. Atık yö-

netim sisteminin neden zorunlu olduğuna da 
değinen Acar: “oluşturulacak atık yönetim 
sistemi ile ilk önce çöplerin kaynağında ay-
rıştırılması sağlanacak. Sonrasında pet şişe-
lere ve naylon poşetlere depozito uygulana-
cak. Son olarak da Atık Toplama Merkezleri 
kurulacak” dedi. 
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Türkiye genelin-
de 42 ildeki 63 Kent 

Konseyi Bursa’da 
bir araya geldi. 

Kent konseylerinin 
işlev ve sorumluluk-

larının anlatıldığı 
toplantının açılışı-

nı yapan Bursa Bü-
yükşehir Belediye 

Başkanı ve Marma-
ra Belediyeler Bir-
liği Başkanı Recep 
Altepe, “Büyüyen 

kentlerin iyi yönetil-
mesi, ancak toplu-

mun tüm katmanla-
rının yönetime kat-
kı vermesiyle müm-

kündür” dedi. 

TÜrKİYE’DEKİ KENT KoNSEYLErİ 
BurSA’DA Bİr ArAYA GELDİ

Türkiye’de 42 ilde faaliyet 
gösteren 63 Kent Konseyi 

Bursa’da bir araya geldi. Toplan-
tı da kent konseylerinin işlev ve 
sorumlulukları ele alınırken, top-
lantının açılış konuşmasını Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
Marmara Belediyeler Birliği Baş-
kanı recep Altepe yaptı. Altepe 
büyüyen kentlerin iyi yönetilme-
sinin ancak toplumun tüm kat-
manlarının yönetime katkı ver-
mesiyle sağlanacağını belirterek, 
“Kent yaşamında kent vizyonu-
nun ve hemşehrilik bilincinin ge-
liştirilmesi, kentin hak ve huku-
kunun korunması, sürdürülebi-
lir kalkınma, çevreye duyarlılık, 
sosyal yardımlaşma ve dayanış-
ma, saydamlık, hesap sorma ve 
hesap verme, katılım, yönetişim 

gibi ilkeler doğrultusunda çalışan Kent Konseyleri’ne büyük 
önem veriyoruz. çünkü yerel demokrasinin güçlenmesi tüm 
kentlerin ihtiyacıdır” dedi. 

“KENT KoNSEYLErİ HErKESE AçıKTır”
Kent konseylerinin herkese açık olduğunu söyleyen Altepe, 

“Kentin hızlı gelişme ve kalkınması için kim katkı yapacaksa, 
kimin dağarcığında bir fikir varsa bunlardan faydalanmak biz-
ler için en büyük avantajdır. Kavga ortamında gelişme olmaz. 
Gelişme ancak barış ortamında olur. Kent konseyi gibi dina-

miklerin yönetime katkı sağlaması için 
her türlü ortamı hazırladık” dedi. 

Toplantıya çok sayıda akademisyen 
ve iş adamı katıldı. Bunlardan biri de 
Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet 
Semih Pala oldu. Pala,  kent konseyle-
rinin yasal statüye kavuşturulmasının, 
yerelleşme ve demokratikleşme yolun-
da atılan önemli adımlardan biri oldu-
ğunu söyledi. 

Türkiye Bilimler Akademisi Şeref 
Üyesi Prof. Dr. İlhan Tekeli ise demok-
rasinin gelişmesi için kamusal alanın 
olması gerektiğinin özellikle altını çi-
ziyor. Tekeli, kent konseyinin iyi ça-
lışmasının demokrasinin kalitesi için 
gerekli ön koşullardan biri olduğunu 
ifade etti.  uludağ Ünivesitesi Öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay 
ise kamusal alan ve özel alan terimleri 
hakkında bilgi verdi. 

Kent Konseyleri Buluşması’nın 
ikinci oturumunda, “Kent Konseyleri-
nin İşlevi, Önemi, Sorunları ve Sorum-
lulukları” ele alınırken, oturumun baş-
kanlığını  uCLG-MEWA Genel Sekreter 
Yardımcısı Sadun Emrealp gerçekleş-
tirdi. Toplantının üçüncü oturumunun 
başkanlığını ise  Habitat İçin Gençlik 
Derneği Genel Başkanı Sezai Hazır ya-
parken, toplantının başlığı “Üç Kent 
Üç Kent Konseyi: uygulamalardan Ör-
nekler” oldu.

KuruL oLuŞTuruLACAK
Toplantının ana gündemini ise 

Türkiye genelinde “Kent Konseyleri” 
arasındaki işbirliğinin nasıl sağlana-
cağına ilişkin olurken, katılımcılar bu-
nun nasıl mümkün olacağına ilişkin 
önerilerde bulundular. Konunun araş-
tırılması için Bursa, Yalova, Kocaeli, 
Gaziantep, Edirne, Manisa, ordu, Af-
yon, Karabük, çanakkale, Denizli, Gi-
resun ve Batman Kent Konseyleri’nin 
katılımıyla bir kurul oluşturulmasına 
karar verildi. 


