




Bölgedeki 233 belediyenin çatı kuruluşu olan Birli-
ğimiz, son yıllarda yaptığı atılımlarla lobicilik, eğitim, 
uluslararası işbirliği, kurumlar arası deneyim ve bilgi 
paylaşımının merkezi olmuştur. Tüm bunlarla yetin-
meyerek, çevre çalışmalarının, çevre sorunlarının ve de 
çevrenin insan hayatına etkisi olduğu tüm konuların, 
kuruluş tarihimiz olan 1975’ten bu yana en önemli 
gündemimiz olduğunu da hatırlatmak istiyorum.

Çevre konusunda yaptığımız çalışmaların bir bir so-
nuç vermesi de hepimizin ortak sevinci oldu. Tehlike 
saçan Ergene Nehri sorununu iki kez Türkiye’nin gün-
demine oturtarak, Başbakanlık’tan çıkan 13.06.2013 
tarihli “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı” genel-
gesi ile tüm Trakya’nın sevince boğulmasını sağladık.  
13.06.2013 tarihli ve 28676 Sayılı “Ergene Havzası 
Koruma Eylem Planı” genelgesi kapsamında Bakanlığa, 
belediyelere ve organize sanayi bölgeleri ile sanayi ku-
ruluşlarına önemli yükümlülükler getirilirken Meriç ve 
Ergene’nin Trakya’nın hayat damarı olduğunu bir kez 
daha hatırladık.

Lüleburgaz’da gerçekleştirilen Encümen Toplantısı’nın 
ardından bölgedeki sanayi tesisleri tarafından kirletildiği 
iddia edilen Ergene Nehri’ni, Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Ha-
san Akgün, Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok, Bile-
cik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Lüleburgaz Belediye 
Başkanı Emin Halebak, Yıldırım Belediye Başkanı Özgen 
Keskin, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ile bir-
likte inceleyerek ülke gündemine oturtmuştuk. Bu vesi-
leyle siyasi partilerimiz ve görüşlerimiz farklı olsa da el-
birliği, işbirliği ve fikir birliği yaptığımız belediye başkanı 
arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum. 

Birlik olarak varlık sebebimizin, üye belediyeleri-
mize aktif katkı ve destek sağlamak olduğunun altı-
nı önemle çiziyorum. Şahsımın ve ekibimin en büyük 
ideali, üye belediyelerimizin dünya standardındaki 
kurumlar seviyesine yükselmesidir. Şahsım ve ekibim 
adına hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar diler, mü-
barek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını niyaz 
eder, saygı ve selamlarımı sunarım.
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Sıcak Yaz Günlerinden Osmanlı İzlerine Doğru

Yayın Kurulundan

Sıcak yaz günlerini yaşadığımız bugünlerde sizlere elimizden geldiğin-
ce keyifli bir dergi hazırlamak istedik.  Diğer sayılarımızda olduğu gibi bu 
sayımızda da yerel gündemin en çok ön plana çıkan konularını ele aldık 
ve sizlere sunduk. Tüm bunların yanında bu sayımızın Osmanlı’nın izlerini 
taşıdığını özellikle belirtmeliyiz. 

Çünkü bu sayımızda kapağımızı süsleyen kent Edirne oldu. Edirne sa-
hip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri ile birlikte bu gün Osmanlı’yı en iyi 
yansıtan kentlerden birisidir. Arkadaşlarımızın bizzat gezip, görerek yazmış 
oldukları kent yazısını okurken bu kentin adeta bir açık hava müzesini an-
dırdığına da şahit olacaksınız. 

Tabii ki Edirne’ye kadar gidince, Edirne’nin dününü ve yarınını uzun 
yıllardır görev yapan Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi’den dinleme-
mek olmazdı.  Birçok başarılı çalışmaya imza atan Sedefçi kentin kaderini 
değiştirecek projelerini bir bir hayata geçirirken, Birlik Dergisi okuyucuları 
için her birini tüm samimiyetiyle anlattı. 

Biliyorsunuz bu yıl Marmara Belediyeler Birliği olarak yerel yönetim-
lere öncülük eden  “Akıllı Belediyecilik zirvesi”ne imza atmıştık. Organi-
zasyonun etkileri hala devam ederken, dergimizde dosya konusu olarak 
“Akıllı Belediyecilik” konusunu ele almak istedik ve yerel yönetimlerin son 
zamanlarda en çok konuşulan konularının başında gelen bu akıllı belediye-
cilik uygulamalarını bizzat belediye başkanlarımızdan dinleyerek, dosyamızı 
zenginleştirdik. 

Bölgesel İşbirliği Bölümümüzde ise bir önceki sayımızda ele aldığımız 
Uluslararası Anlamda Dünyadaki Kentsel Dönüşümü’n devamını yayınladık. 

Dünya çapında saygınlığı kabul görmüş seyyah Saffet Emre Tonguç ise 
“Söyleşi” bölümümüzü zenginleştiren isim oldu. 

İz Bırakanlar sayfamızda Kanuni Sultan Süleyman’ın süt kardeşi ve Bo-
ğazların Kurtarıcısı olarak adlandırılan Yahyâ Efendi var. 

Marmara’nın en çok ziyaret edilen beldelerinden biri olan Çınarcık’ı, Be-
lediye Başkanı Murat Erdoğan’dan dinledik.

Çevre bölümünde elektronik atık ya da dünya literatüründeki adıyla 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) konusunu ele aldık ve 
bu atıklarla ilgili neler yapılabilir sorusuna cevap veren bir makale hazırladık. 

Propaganda bölümünde ise yerel yönetimler açısından sosyal medyayı 
ele aldık. Konumuz sosyal medya ve yerel yönetimler olunca, Marmara Be-
lediyeler Birliği’nin Basın Danışmanı Fatih Sanlav bizlerle konuyla ilgili bilgi 
ve tecrübelerini paylaştı. 

Son olarak Dünya Şehirleri bölümümüzde dünyanın örnek olarak göste-
rilen kentlerinden Paris var. Kısacası dolu dopdolu bir sayı oldu. 

İyi okumalar...
Dergide yayınlanan yazılardaki 
görüş ve önerilerden yazarları 

sorumludur.

MARMARA



MARMARA
Birlikten  

Kuvvet Doğar...
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Dünyadan Haberler

Almanya’nın 
Aşağı Sak-
sonya eya-

letindeki 
Celle Beledi-

yesi bir ilke 
imza atarak 

elektrik ve 
su dairesi 

müdürünü 42 
kişi arasın-

dan seçti.  

Filipinler’in eski 
devlet başkanı 

Joseph Estrada, 
Manila’ya be-
lediye başkanı 

seçildi.

ALMANYA’DA BİR İLK 

ESKİ DEvLET BAŞKANı, BELEDİYE BAŞKANı OLDU

AL
M

AN
YA

Fİ
Lİ

Pİ
N

LE
R

Almanya’nın Aşağı Saksonya 
eyaletindeki celle Belediyesi, 

bir ilke imza atarak anonim iş baş-
vuru prosedürüyle elektrik ve su 
dairesi müdürünü seçti. Bu uygu-
lamayla diğer belediyelere ve şir-

Filipinler’in eski devlet başka-
nı Joseph Estrada’nın, 12 yıl 

sonra siyasete dönerek başkent 
Manila’nın yeni belediye başkanı 
olduğu bildirildi. Estrada’nın, ya-
pılan yerel seçimlerde, başkent 
Manila’nın yeni belediye başkanı 
seçildiği açıklandı. Renkli kişili-
ğe sahip Estrada, siyasi haya-
tı boyunca belediye başkanlığı, 
senatörlük, başkan yardımcılığı 
ve devlet başkanlığı yaptı. Film 
yıldızı da olan Estrada, 100 fil-
min başrolünde oynadı. Popüla-
ritesini kullanarak siyasete atılan 
Estrada, 17 yıl San Juan şehrinin 
belediye başkanlığını yürüttü. Bir 
dönem senatör olarak da görev 
yapan Estrada, eski devlet Baş-
kanı Fidel Ramos’un yardımcı-

ketlere örnek olan celle Belediye Başkanı Dirk-Ulrich Mende, prosedürün 
ayrımcılığa karşı bağımsız bir personel seçimi olduğunu kaydetti. Makam 
için 42 kişi isimsiz, fotoğrafsız ve kökenini belirtmeden başvururken 7 kişi 
iş görüşmesine davet edildi. Almanya’da birçok insan iş başvurusunda bu-
lunduğunda, isminin yabancı olması, kökeni ve görüntüsü gibi faktörlerin 
işveren tarafından göz önünde bulundurulması sebebiyle işe giremiyordu. 

lığını da yaptı. Filipinler’in 13. devlet başkanı olan Estrada, 2000 
yılında Moro İslami Özgürlük Hareketi’ne karşı savaş başlatmıştı. 
Hakkında yolsuzluktan dava açılan Estrada, halkın tepkisi ve ordu-
nun baskısı üzerine görevi bırakmak zorunda kaldı. 80 milyon doları 
zimmetine geçirmekten hüküm giyen Estrada, 7 yıl sonra affedilerek 
Ekim 2007’de serbest bırakıldı. 2010 yılında yapılan devlet başkan-
lığı seçiminde yüzde 26 oy alarak ikinci sıraya yerleşen Estrada, “Ha-
yatımın son günlerinde, tecrübemi kamu hizmetlerine sunmaktan 
başka bir arzum yok. Her şeyimi yoksulların kalkınmasına harcamak 
istiyorum” demişti.



6 Birlik 2013/3

Haberler
IT

AL
YA

İtalya’nın 
güneyindeki 

Napoli kentin-
de, belediye 

otobüsleri 
akaryakıt 

alacak para 
olmadığı için, 

günlük seferle-
rini yapamadı.

İTALYA’DA OTOBüS SEFERLERİ DURDU

Napoli Ulaşım Ajansı’na 
(ANM) bağlı belediye oto-

büslerinin, şirketin yakıt almayı 
sağlayacak yeterli parayı garanti 
edemediği için akaryakıt alama-
dığı, dolayısıyla kentte toplu ta-
şıma yapılamadığı bildirildi. Her 
gün 300 kadar otobüsün sefere 

çıktığı kentte, en son sadece 30 otobüs sefer yapabildi. ANM şirke-
tinden sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yapılan açıklamada, “Ge-
rek merkezi hükümetin gerek bölgesel idarelerin kesintileri, maaş 
ve sigortaların ödenmesi, bakım masraflarının karşılanması, Napoli 
otobüs hizmeti için akaryakıt alım oranı yüzde 40 oranında azaltıl-
mıştır. Otobüsler çalışmayacak” denildi. Bu açıklamanın ardından 
sabah saatlerinde şehir içi ulaşımda kaos yaşandığı ve çok sayıda 
insanın duraklarda kaldığı kaydedildi. 

Fransa’da 
Paris Bele-

diye Başkan-
lığı adaylığı 
için düzen-

lenen ön 
seçimin ilk 

turu tamam-
landı. 

PARİS İÇİN BüYüK YARıŞ BAŞLADı 

Fransa’da ana muhalefette-
ki Halk Hareketi Birliği’nin 

(UMP), 2014’deki Paris Belediye 
Başkanlığı seçiminde aday göste-
receği siyasetçiyi belirlemek için 
düzenlediği ön seçimin ilk turu 
sona erdi. Nicolas Sarkozy’nin ik-

FR
AN

SA

tidarında bakanlık görevinde bulunan Nathalie Kosciusko-Morizet, ilk 
turda yüzde 58,16 oranında oy alarak, merkez sağın başkent için en 
önemli adayı olduğunu ortaya koydu. Pierre-Yves Bournazel, Jean-Fran-
çois Legaret, Franck Margain, ilk tura katılan diğer adaylar arasındaydı. 
Seçmenlerin internet aracılığıyla oy kullandığı ön seçimde yaşanan tek-
nik aksaklıklar yüzünden yarışın iptali gündeme gelmişti. Ancak aksak-
lıklara rağmen oylama kabul edildi.
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Bosna Hersek’in başken-
ti Saraybosna’da 1463’te 

inşa edilen ancak Yugoslavya 
döneminde yıkılan tarihi Saray-
bosna Mevlevihanesi, Selçuklu 
Belediyesi’nin maddi desteğiyle 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı (TİKA) tarafından yeniden 
inşa edildi. Saraybosna Mevle-
vihanesi, başkente hakim bir 
tepede, tarihi Sarı Tabya’nın he-
men altında ve Bosna Hersek’in 
ilk cumhurbaşkanı Aliya 
İzzetbegoviç’in mezarına 50 
metre uzaklıkta bulunuyor. TİKA 

Bosna Hersek’in 
ilk Cumhur-
başkanı Aliya 
İzzetbegoviç’in 
mezarına 50 
metre uzaklıkta 
bulunan Saray-
bosna Mevle-
vihanesi tekrar 
açılıyor. 

SARAYBOSNA MEvLEvİHANESİ TEKRAR AÇıLıYOR

B
O

SN
A 

H
ER

SE
K

Saraybosna Koordinatörü zülküf Oruç, yaptığı açıklamada, tarihçi-
lerin Saraybosna Mevlevihanesi’nin inşa tarihi için 1463 yılını kayıt 
düştüklerini, Mevlevihane’nin daha önce Milyatska Nehri kenarında-
ki Bentbaşı mevkisinde bulunduğunu ancak 1950’lerde Yugoslavya 
dönemindeki “kültürel talanda” yıkıldığını anlattı. Oruç, projenin ze-
minini, Saraybosna Stari Grad Belediyesi ile Konya Selçuklu Beledi-
yesi arasındaki kardeş Belediye ilişkisinin oluşturduğunu söyleyerek, 
Mevlevihane’nin yerinin Stari Grad Belediyesi tarafından tahsis edil-
diğini kaydetti. Amaçlarının, Saraybosna’da irfani bir geleneği can-
landırmak olduğunu dile getiren Oruç, projenin gerçekleştirilmesinde 
Konya Fahri Başkonsolosu Ercan Uslu’nun da büyük emekleri ol-
duğunu söyledi. Oruç, Saraybosna Mevlevihanesi’nin inşaatının Sel-
çuklu Belediyesi’nin katkıları sayesinde tamamlandığını, bu yapının 
Selçuklu Belediyesi tarafından Saraybosna’ya verilebilecek en güzel 
hediye olduğunu ifade etti. 

KI
R

G
IZ

İS
TA

NTüRKİYE KREDİSİ İLE BİŞKEK’E YOL

Kırgızistan 
Türkiye’den 

alacağı kredi ile 
karayolu yapma-

ya hazırlanıyor 

Kırgızistan’ın Türkiye’den alacağı 
kredi desteği ile başkent Bişkek’in 

yollarının onarılacağı ve yeni yerleşim 
bölgelerine yol yapılacağı açıklandı. 
Bişkek Belediye Başkanı İsa Ömürku-
lov, Türkiye’nin Kırgızistan’a vermiş 
olduğu 30 milyon dolar tutarındaki 
kredinin ilk dilimi ile Bişkek’in yolla-
rının yeniden düzenleneceğini söyledi. 
Ömürkulov Türkiye’nin verdiği kredi ile bu yıl Bişkek’te 27 kilo-
metre uzunluğunda karayolu yapılacağını açıkladı. Başkan Ömür-
kulov, Türkiye desteği sayesinde 10 farklı sokak ve caddenin yol-
larının onarılacağını kaydederek, şehir ve civar mahallelerde yol 
çalışmalarının başladığını söyledi.
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Dünya Şehirleri

PARİS’İ 
NASıL BİLİRDİNİz? 

Dünya Şehirleri

Belediye faaliyetleriyle ilgili fikir alış-
verişinde bulunmak, kentleşme örnek-

lerini yerinde gözlemlemek ve bunun 
yanı sıra bir takım teknik temaslarda 
bulunmak üzere Marmara Belediyeler 

Birliği’nin gerçekleştirdiği, üye beledi-
yelerin de aktif katılım sağladığı yurt 
dışı programlarından birisi de 2012 
yılının Ekim ayında Paris’e, Kentsel 

Dönüşüm ve Şehir Planlama teması ile 
düzenleneniydi. Her ne kadar yazının 
konusu Paris olsa da, Paris’e gelene 
kadar Birlik heyeti Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag, Delft, Brugge ve 

Brüksel’in kentsel yapılanma ve şehir-
leşmesini de inceleme fırsatı buldu. 

Yazı: Ahmet Cihat Kahraman
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Paris deyince hep iki farklı zaman 
belirir insanların algısında; 17. 
yüzyıl sonuna kadar dar sokaklara, 

derme çatma pazarların kurulduğu küçük 
meydanlara sahip ve çoğunlukla işçi sını-
fının yaşadığı bir Ortaçağ şehri Paris bir 
yana, 18. yüzyıl itibariyle güçlenen impa-
ratorluğun ve 19. yüzyıldaki sanayi dev-
riminin etkisiyle görünen yüzü tamamen 
değişen ve adeta Avrupa’nın başkenti 
haline gelmiş Paris bir yana. 

SANcıLı DÖNüŞüM

Paris’teki mevcut kentsel yapılanma-
dan bahsedeceksek eğer, değişimin tari-
hini söz konusu etmeden bunu yapmamız 
çok zor olur. Bu değişim aslında sebep-
ler zincirinin bir sonucu olarak göstermiş 
kendini, Sanayi Devrimi rüzgârının köyden 
alıp kente savurduğu insanlar, 1840 yılın-
da bir milyon olan nüfusu, 1870 yılında 
tam iki katına çıkararak iki milyona ulaş-
tırmıştı. Nüfusun artması, sağlık, temiz su 
ve kanalizasyon gibi altyapı sorunları ile 
ulaşım ve en önemlisi konut ihtiyacı gibi 
sorunlarını getirir, Paris’te de öyle oldu 
ve nüfus artışı beraberinde bahsi geçen 
sorunları da getirdi. Bütün bu sorunların 
yanı sıra 19. yüzyıl sonlarına kadar devam 
eden Prusya savaşları ile şehir iyiden iyiye 
sur duvarları içine, dar bir alana hapsol-
muştu. Paris madem genişleyemiyordu, o 
halde mecburen yükselecekti. 

1853 yılında Seine Bölgesi valisi 
olan Baron Eugene Haussmann, Fransa 
Kralı ııı.Napolyon’dan da aldığı destekle 
mevcudu düzeltmek yerine, kenti yıkıp 
yeniden inşa etme yolunu tercih etti. Dö-
nüşümün yapılacağı alanı önce “seçkin 
bölge” ilan eden Haussmann, daha sonra 
çıkarılan “Seçkin Bölge Kanunu” ile ev-
lerde yaşayanları tabiri caizse kapı dışarı 
ederek, tüm evleri yıktı. 

Haussmann’ın izlediği Kentsel Dönü-
şüm metodunun yanlışlığı, Parisli işçileri 
zorbaca evlerinden edip, yeni bir şehrin 
yanında burjuvaziyi de inşa etmesi elbet-
te kabul edilebilir değil. Fakat bugün gö-
rüyoruz ki yapılan planlı dönüşüm saye-
sinde, Paris tüm bu kötü geçmişi bütün 
dünyanın hafızasından silmeyi de başar-
mışa benziyor. Ya da bize öyle geliyor.



10 Birlik 2013/3

Dünya Şehirleri

Ayrıca ifade etmek gerekir ki; tama-
men yerle bir edildikten sonra her ne 
kadar planlı olsa da bir şehri karakterin-
den münezzeh bir biçimde yeniden inşa 
etmek, Bilge Mimar olarak da andığımız 
Turgut cansever’in ciddi eleştirilerine 
maruz kalmıştır.  

DüNYA’NıN HAYRAN KALDığı 
ŞEHİR: PARİS
Paris, o dönemin ifadesiyle “ters yüz” 

edilmişti. Şimdi yeni bir şehir kuruluyor-
du. Haussmann’ın en büyük amacı kent 
dokusunu düzenli bir hale getirmekti. 
Bunun içinse ana caddelerin kuzey-gü-
ney ve doğu-batı yönlerinde uzatılması, 
kesişim noktalarına da büyük meydanla-
rın konumlandırılması planlanmıştı, tıpkı 
zafer Takı (Place De L’etoile) diye de bi-
linen meydanın çok sayıda yolu kesişti-
ren devasa kavşakta göründüğü gibi. Bu 
kent yapılanması, aynı zamanda dolaşım 
ve ulaşım sistemlerini de bir düzen içine 
sokuyordu. Bütün bunların yanı sıra bit-
kileri tamamen planlı biçimde konumlan-
dırılan devasa bulvarlar Paris’in vazgeçil-
mezi olacaktı ve öyle de oldu. Dönüşüm 
sonrasında ortaya çıkan Paris, dar sokak-

ların ve çarpıklığın sağlayamadığı temiz hava ile güneş ışığını artık 
evlerin içine kadar alan, devasa meydanlar ve bu meydanlardaki 
simgesel yapılar ile modern bir görünüm kazanan, erişilebilirliği 
sayesinde daha güvenli hale gelen ve işçi sınıfının çok büyük bir 
kısmını kentin dışına sürerek burjuvazinin hakim olduğu bir şe-
hirdi artık. Paris sırtlarındaki gecekondulaşmanın da temellerinin 
atıldığı o dönemde, yıkımlar nedeniyle Haussmann’ın yöneltilen 
suçlamalara verdiği yanıt ise manidardı: “Evet bir hayli ev yıktık 
ama bir o kadar da yaptık.” 

Haussmann temellerine dayanan, süreç içerisinde ciddi reaksi-
yonlara da sebep olan kentsel yapılanma, günümüzde APUR’a dev-
redilmiş. Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) 1973 yılında, kentte 
belirlenen alanların nasıl gelişeceği ve bu gelişmenin kente nasıl 
eklemleneceği konusunda faaliyet göstermesi için kent meclisin-
ce kurulmuş. Paris’in kent yapılanması ile ilgili bizi bilgilendirmek 
üzere ağırlayan APUR Yöneticisi André-Marie Bourlon, “Paris’in 
merkezi ile ilgili yapacağımız hiçbir şey yok bu saatten sonra, biz 
merkez dışındaki alanları planlıyoruz.” demesi üzerine, anlıyoruz ki 
Paris’te de bir gecekondu problemi var ve bunu çözmek için strateji 
geliştiriyorlar. Unutmadan söylemeli ki, Paris’i planlayan yönetici-
nin duvarları İstanbul fotoğraflarından geçilmiyor.    



DEv METRO Ağı YETMİYOR 

Bütün bu kentsel yenilenmenin bu kadar hızlı olması başka bir 
amaca da hizmet ediyordu aslında. Dünya Sergisi diye Türkçeleş-
tirdiğimiz Exposition Universelle 1889’da Paris’te gerçekleştirile-
cekti. Sergi gelip çatmadan önce üstesinden gelinmesi gereken 
son bir şey kalmıştı: Ulaşım.

Paris’te ulaşım deyince bütün dünyanın aklına Paris Metrosu 
gelecektir. Bugün devasa bir metro ağına sahip Paris’te tam 298 
istasyonu bünyesinde bulunduran, 16 hattın aktif çalıştığı, 214 
km uzunluğunda rayların döşeli olduğu bir yer altı şehrini konu-
şuyoruz. Bahsi geçen bu yer altı şehrinin ilk hattı yukarıda değin-
diğimiz Dünya Sergisi’nden önce çözülmesi gereken son problem 
olan ulaşıma çare bulmak adına, 1900 yılında faaliyete geçti. Ufak 
bir parantez açmak gerekirse, Dünya Sergisi gibi küresel organi-
zasyonların şehirlere katkısının ne denli büyük olduğunu görmek 
adına Dünya Sergisi-Paris ikilisi güzel bir örnektir, 2020 Olimpi-
yatlarına da İstanbul’un güçlü bir talip olmasını bu açıdan değer-
lendirmenin faydalı olacağı aşikardır. 

Dünyaca ünlü bir metro ağına, onun kadar meşhur bir tram-
vay yapılanmasına rağmen, Paris’in bugün en büyük problemi 
yine trafik. Adeta yerin üstünde olduğu kadar, yerin altında da 
bir Paris olsa da, nüfus yoğunluğu Paris’i içinden çıkılması güç 
bir trafik keşmekeşliğine götürmüş ve bununla ilgili atılması ge-
reken ne kadar adım varsa atmaya razı etmiştir. Paris Belediye 
Başkanı’nın verdiği bilgiler doğrultusunda, 2014 yılında 17 ya-
şından büyük araçların trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyece-
ğini duyduğumuzda, bunun en büyük nedenlerinden birinin hava 
kirliliğini azaltmak olsa da, trafikteki araç sayısını azaltmanın da 
bir diğer sebep olduğunu düşünmeden edemedik. Paris trafiğinin 
keşmekeşliğini algılarda daha sağlam bir yere kaydetmek açısın-
dan kilometrekarede yaklaşık 21 bin kişinin yaşadığını bilmemiz 
gerekebilir. Kıyas yapmak istersek eğer, trafiğinden şikâyet etti-
ğimiz İstanbul’da bu sayının yaklaşık 3 bin olduğunu göreceğiz. 

KANUNU OLAN ŞEHİR

Dünyanın en yoğun nüfuslarından birine sahip olan Paris’in 
yönetiminin de kendine özgü bir kanun nezaretinde sağlanmakta 
olduğunu öğrendik. Yerel yönetimler hususu Fransa’da Komün-
ler ve Departmanlar olarak iki ünite halinde olup, Paris’in kendine 
özgü yapısı gereği hem Paris Komünü hem de Paris Departmanı 
mevcuttur. Komün mahallî idareyi, kiliseyi temsil ederken, De-
partman da merkezi idareyi temsil etmesinin yanı sıra ayrıca bir 
mahallî idaredir. Departmanı, ülkemizdeki İl Özel İdare-valilik mü-
esseselerine benzetmek yanlış olmayacaktır.

Aynı zamanda bir Avrupa Birliği ül-
kesi olan Fransa’dan söz ediyorsak eğer, 
kısaca AB Çevre Mevzuatı’na ve bunun 
Paris uygulamalarına da değinmek gere-
kiyor. Paris’in yukarıda da sıkça sözünü 
ettiğimiz geniş caddeleri ve dev bulvarla-
rında kesinlikle büyük hacimli çöp kutu-
ları göremiyorsunuz. Müthiş yoğunluğa 
rağmen şehir ana arterler bakımından 
oldukça temiz, Sen nehrinden uzaklaşıp 
biraz ara sokaklara girildiğinde ise, aynı 
hassasiyetin olmadığı da dikkatlerden 
kaçmıyor. Galiba bunu çevre bilincine 
sahip bireylere yormak doğru olacaktır, 
çünkü Paris’in merkezi de merkez dışı 
yerleşimleri de aynı AB Çevre Yasalarına 
muhataplar. Fakat sosyal ve toplumsal 
gelişmişlikle doğru orantılı olarak çevre 
ve geri dönüşüm bilincinin de arttığını 
görüyoruz Paris’te.

ÖLMEMEK İÇİN DEğİL, GüzEL 
YAŞAMAK İÇİN
Bundan tam 150 yıl önce kentsel dö-

nüşüme başlamış olan Paris örneğinden 
çıkaracağımız en büyük ders, herhalde 
“kararlılık” olacaktır. Paris’te, her ne ka-
dar bizim hiç tasvip etmediğimiz, halka 
rağmen bir kentsel dönüşüm stratejisi iz-
lenmişse de, süreç kararlılıkla yürütülmüş 
ve bugün yüz yılı aşan bir süredir dünyayı 
kendine hayran bırakan, bahçelerinden 
bulvarlarına, caddelerinden köprülerine, 
ulaşım altyapısından çevre sanayiine, mü-
zelerinden üniversitelerine kadar entegre 
bir kentsel dönüşümü başarmak suretiyle 
bir şehir inşa edilmiştir. Bütün bunları da 
dikkate alarak, bize düşen; millet olarak 
elimizi taşın altına koyarak, sadece ölme-
mek için değil aynı zamanda güzel yaşa-
mak için, çevreyi ve tarihi kültürel dokuyu 
betonlara feda etmeyen bir anlayışla, hu-
zurlu yaşam alanlarını oluşturmak üzere, 
kentsel dönüşüme toplumsal desteğimizi 
bir an olsun esirgememektir.
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AVrUPA eDirne’yi 
TAKiP eDiyOr

edirne Belediye Başkanı Hamdi sedefçi:

25 yılda bir 
bebek büyü-

tür gibi biz de 
Edirne’yi büyüt-

tük. Bu 25 yıl 
içinde emekle-
me dönemimiz 

oldu. Yürümeye 
başladık. Sağa 

sola çarptık. 
Kâh üzüldük, 
kâh güldük. 

Sonuç olarak 
yürümesini 

de koşması-
nı öğrendik. 

Benim gözümde 
şu an Edirne 

25 yaşında bir 
delikanlı…

Röportaj:
Serbest Çelebi
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Dile kolay Edirne’nin 2+2 bir mola ile tam 4 dönemdir Be-
lediye Başkanlığını yapan Hamdi Sedefçi, Edirne’nin adım 
adım nasıl büyüyüp, geliştiğini, onu nasıl bir Avrupa’a ken-

ti yaptığını anlatırken duygulanıyor. Çünkü o Edirne’yi sadece bir 
kent olarak görmüyor. Aynı zamanda oğlu gibi görüyor. Yaptığı 
işlerde de hep Edirne’nin geleceğini düşündüğünü söyleyen Se-
defçi ile yaptığımız keyifli söyleşi ile sizi baş başa bırakıyoruz.

 Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

Yatıp kalkıp Edirne’yi düşünen birisiyim. Çünkü uzun dö-
nemdir Edirne Belediye Başkanlığını yapıyorum. Yaşam tarzım 
artık Edirne oldu.  Benim için ailem çok değerli ancak Edirne 
onlardan daha değerli hale geldi. Bir insan bir kente 25 se-
nesini verirse böyle olur. 20 yıl Belediye Başkanlığı yaptım, 
5 yıl da Meclis üyeliği yaptım. Bu kentte görebileceğiniz her 
şeyi biz yaptık. Kentle ilgili yapılabilecek her türlü eleştiri de 
övgü de artık bize aittir. 25 yılda bir bebek büyütür gibi biz 
de Edirne’yi büyüttük. Bu 25 yıl içinde emekleme dönemimiz 
oldu. Yürümeye başladık. Sağa sola çarptık. Kâh üzüldük, kâh 
güldük. Sonuç olarak yürümesini de koşmasını öğrendik. Be-
nim gözümde şu an Edirne 25 yaşında bir delikanlı… İddiası 
var, heyecanı var, kendini bir dünya kenti yapma amacı olan bir 
konuma geldi. Edirne’nin şu an Avrupa’daki kentlerden fazlası 
var. Avrupa insanı bireysel yaşar, aile bağları pek yoktur ama 
Edirne’de kent yapısı Avrupa’daki gibi olmasına rağmen hala 
dostluğun, kardeşliğin güçlü olduğunu söyleyebilirim.

EDİRNE’NİN HERYERİ UNEScO’LU 

Tarihi değerler ile ilgili birçok çalışmanız olduğunu 
görüyoruz. Bunlardan biraz bahseder misiniz? 

 Edirne şu anda aldı başına gidiyor. Tam bir dünya kenti 
oldu. Selimiye camimiz UNEScO’ya giren ilk camii oldu. Bu da 
Edirne Belediyesi ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ın imzasıyla 
oldu. Dünya üzerinde UNEScO’ya girebilen başka bir camii de 
yoktur. Yine Osmanlı’dan kalma ata sporumuz güreşlerin-
de UNEScO’nun somut olmayan etkinlikler listesine 
girmesini sağladık. Şu anda Kakava Şenliğimiz de 
UNEScO’nun aday listesine girdi ve yakın bir sü-
reçte UNEScO’nun listesine girmesini bekliyoruz. 
Bunlar ne anlama geliyor? Edirne’nin bir dünya 
kenti olduğunu gösteriyor. Edirne şu anda 160 
bin nüfusu olan bir şehirdir. 

edirne’nin ekonomisinden biraz bahse-
debilir misiniz?

Biz Edirne’ye sanayiyi sokmuyoruz. 
Edirne’de çevre kirliliği yaratan, insan hayatını 
etkileyen sanayiyi istemiyoruz. Ancak Edirne’de 
konfeksiyon, tarım amaçlı sanayiye ve turizme 
destek veriyoruz. Aslına bakarsanız bizim tek he-
defimiz Edirne’yi turizm ile kalkındırmak. Sanayi-
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Edirne’de çevre kirliliği yaratan, insan hayatını 
etkileyen sanayiyi istemiyoruz. Ancak Edirne’de 
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Hamdi Sedefçi 
Kimdir? 

Edirne Belediye Başkanı Ham-
di Sedefçi 1950 yılında Edirne’de 
doğmuştur. İlk, orta ve lise öğ-
renimini Edirne’de tamamlayan 
Sedefçi 1976 yılında Sakarya 
Devlet Mimarlık ve Mühendis-
lik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 

1989 yılında yapılan mahalli 
idareler seçimlerinde Edirne Bele-
diye Başkanlığı’na seçilen Sedef-
çi, 1994 yılındaki seçimlerde de 
ikinci kez kazanarak bu görevine 
devam etti. 

1999 yılındaki seçimi kaybe-
den Hamdi Sedefçi, 28 Mart 2004 
tarihinde yapılan mahalli idareler 
seçimlerinde cHP’den üçüncü kez 
Belediye Başkanlığı’na seçildi. 

2009 yılında yapılan yerel se-
çimlerinde dördüncü 

kez Edirne Bele-
diye Başkanlığı 
görevini kazan-
mıştır.
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konuda sayın Erdoğan Bayraktar ile de 
görüşme yaptık. Bakanımız söz verdi. 
İnşallah 800 civarındaki konutu sayın 
Bayraktar ile beraber inşa edeceğiz. Bu-
nun dışında Edirne’nin hemen girişinde 
sanayi sitesi var. Şu an orayı kentsel 
dönüşüm ile dönüştürüyoruz. Oranın 
yerini de İstanbullular’a hazırlıyoruz. 
Orada residance, oteller, alışveriş mer-
kezi, 40 dönümlük göl yapacağız. TOKİ 
ile bir görüşme yapıyoruz. 

neden istanbullular’a? 

Bakın Edirne’ye hızlı tren 2017’de 
gelecek. İstanbul-Edirne arası 50 da-
kikaya inecek. Dünyanın büyük kent-
lerinde bu kaçınılmaz bir sondur. Pa-
ris, Londra, Amsterdam’da insanlar 
gündüz çalışırlar, akşam banliyölerle 
evlerine giderler. Biz Edirne’deki olayı 
öyle düşünüyoruz. İstanbul’un gürül-
tüsünden, trafiğinden sıkılan insanlar 
Edirne’ye gelecek. Çünkü bu sıkıntıla-
rın hiçbiri Edirne’de yok. Huzursuzluk, 
kavga, trafik yok…

nin girdiği kentlerde insan sağlığını korumak kolay değildir. 
Türkiye’de turizm açısından baktığımızda Antalya 10 milyon 
ile birinci, İstanbul 7-8 milyon turistle  ikinci, 2.5 milyon tu-
ristle Edirne üçüncüdür. Sadece Kakava Şenliğimizde buraya 
200 bin turist geldi. Bu 200 binden 160 bini özel turlarla 
geri kalanı kendi araçları ile geldi. Hafta sonları Edirne turist-
ten geçilmez oldu. Şu anda yeni oteller hizmete giriyor. Edir-
ne bir sanayi kenti değil ancak turizmde aldı başını gidiyor. 
Edirne Belediyesi olarak biz 8 festival düzenliyoruz. 2 ayda 
bir festival yapan bir belediyeyiz. 

EDİRNE GELEcEğE HAzıRLANıYOR

Alt yapı ve kentsel dönüşüm ile ilgili yaptığınız çalış-
malardan biraz bahseder misiniz?

Edirne’de çok fazla alt yapı sorunu yok. Kanalizasyon, içme 
suyu gibi konularda pek bir sorunumuz yok. Ancak biz yeni 
Edirne’yi 50 sene sonrasını düşünerek inşa ediyoruz. Mese-
la kentsel dönüşüm ile ilgili Romanlar evlerinden alınarak 4-5 
katlı binalarda iskan edildiler ve şu an hepsi mutsuz. Biz Ro-
man mahallesinde 800 tane konutta kentsel dönüşüm yap-
mayı planlıyoruz. Ancak biz yerinde dönüşüm yapmayı plan-
lıyoruz. Gecekondusu olan Roman kardeşimin yerine 2 katlı 
bina yapacağım ve bir katını Roman kardeşime vereceğim. Dö-
nüşüm yaptığımız yerde 2 kattan fazla inşaat olmayacak. Bu 



O kargaşa istanbullular’la beraber edirne’ye gelmesin?

Bakın ben inşaat mühendisiyim. Benim tüm planlarımda alt 
yapı hazırlanarak hayata geçmiştir. Çarşı merkezini tamamen 
trafiğe kapattım. Burası tam 700 sene trafiğe açıktı. Faytonlar, 
araçlar buradan geçiyordu. 700 yıllık tarihi değiştirdik. Ancak 
bunu yaparken alt yapıyı değiştirdik. Araçların geçeceği yol-
ları düzenledik. Otoparklar yaptırdık. Şu anda Edirne’de ima-
ra yeni yerler açtım.  İller Bankası’na yetki verdim, buralarda 
projeler hazırlıyorlar. Sanırım 2014’te oralarda 40 milyonluk 
bir altyapı ile çalışmalarımız olacak. Mesela Edirne’ye bir proje 
yapıyoruz. Edirne’nin içme suyu Suluova Barajı’ndan gelir. Şu 
anda Edirne’deki su 25-30 yıl yeter. Biz 60 milyonluk parayla 
yeni bir projeye imza attık ve ikinci bir barajla Edirne’ye su 
getiriyoruz. Böylece Edirne’nin 50 yıllık daha su ihtiyacını çö-
züyoruz. Edirne 2070’lere kadar su derdi olmayan bir şehir 
olacak. Projelerimiz günlük değil, planlı ve geleceğe yöneliktir. 
Mesela bir mezarlık projemiz var. Tam 90 dönüm yer aldım. 
Burası Edirne’ye 100 sene yeter. 

DüNYADA İLK OLAcAK

yapmak istediğiniz projelerden biraz bahseder misiniz?

Edirne’nin kaderini değiştirecek bir Kule Projemiz var. Şu-
anda yatırımcı arıyoruz. 30 milyon Türk Lirası gibi bir maliyeti 
var. Edirne’de Yıldırım mahallesindeki tepeye bir kule yapma-
yı planlıyoruz. Buraya yapmamızın sebebi ise Selimiye’nin si-
luetine zarar vermeyecek olmasıdır. Biz bütün projelerimizde 
bu konuya özellikle dikkat ediyoruz. Kule 20 dönüm bir suni 
gölün ortasında bir adada olacak. Adaya gemilerle ulaşıyorsu-
nuz. Adadan da kuleye çıkıyorsunuz. Kule dünyanın tek kulesi 
olacak. Tek kule olmasının özelliği ise 3 ülke görüyor olması 

olacak. Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye’yi bu 
kuleden görebileceksiniz. Bu kule 155 metre 
uzunluğunda olacak, yapacağımız yer de 100 
metre yüksekliğinde bir tepe. Edirne’nin mer-
kezinden 255 metre yüksekliğinde. Bu kule 
hem de bir barış kulesi olacaktır. Bu kulenin 

dönen kısmını tutan 3 tane kol olacak. Bir kol 
Yunanistan’a bakacak, Yunan bayrağı koymayı 
düşünüyoruz. Birisi Bulgaristan’a bakacak, Bul-
gar bayrağı olacak. Diğer kol ise Türkiye’ye ba-
kacak ve Türk bayrağı koyacağız. 3 ülkenin barış 
ve kardeşliğini de sembole etmiş olacak. Edirne 
barışçıl ve demokratik bir kent özelliği taşıyor. 
Ben de Edirne’nin bir parçası olarak buna uygun 
davranıyorum. Benim kimseyle bir kavgam yok. 
Herkese eşit duruyorum. Ben cumhuriyet Halk 
Partisi’ndenim ama cHP’li olarak Başkanlık 

yapmıyorum. Herkese, her türlü cemaate de 
eşit duruyorum. Tüm görüşlere ve inançlara 
saygı duyuyorum. 
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Başkan’ın 
Hiç Bilmediğiniz 
Yönleri

işten sonra neler yaparsı-
nız? 

Benim ne yalım, ne hizmet-
çim ne de bahçıvanlarım var. Ben 
bir dönümlük bahçeli evimde 60 
metre karelik bir yerde tek başı-
ma yaşıyorum. Kendi yemeğimi 
kendim yapıyorum. 

Tiyatroya gider misiniz? 
Tiyatroyu giderim. 

en son hangi oyunu izledi-
niz? 

Süheyl ve Behzat Uygur’un 
oyununu izledim. 

Film izler misiniz?
Evet. Çok fazla film izlerim. 

Bir gün sizden geriye bir 
söz kalsaydı? insanlar sizin ar-
kanızdan ne desin istersiniz?

Ben her akşam Allah’a dua 
ederim. Öldükten sonra aileme, 
torunlarıma güzel bir miras bı-
rakmak istiyorum. O da adım ve 
soyadım… Tek duam bu..

nuz. Adadan da kuleye çıkıyorsunuz. Kule dünyanın tek kulesi 
olacak. Tek kule olmasının özelliği ise 3 ülke görüyor olması 

olacak. Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye’yi bu 
kuleden görebileceksiniz. Bu kule 155 metre 
uzunluğunda olacak, yapacağımız yer de 100 
metre yüksekliğinde bir tepe. Edirne’nin mer-
kezinden 255 metre yüksekliğinde. Bu kule 
hem de bir barış kulesi olacaktır. Bu kulenin 

dönen kısmını tutan 3 tane kol olacak. Bir kol 
Yunanistan’a bakacak, Yunan bayrağı koymayı 
düşünüyoruz. Birisi Bulgaristan’a bakacak, Bul-
gar bayrağı olacak. Diğer kol ise Türkiye’ye ba-
kacak ve Türk bayrağı koyacağız. 3 ülkenin barış 
ve kardeşliğini de sembole etmiş olacak. Edirne 
barışçıl ve demokratik bir kent özelliği taşıyor. 
Ben de Edirne’nin bir parçası olarak buna uygun 
davranıyorum. Benim kimseyle bir kavgam yok. 
Herkese eşit duruyorum. Ben cumhuriyet Halk 
Partisi’ndenim ama cHP’li olarak Başkanlık 

yapmıyorum. Herkese, her türlü cemaate de 
eşit duruyorum. Tüm görüşlere ve inançlara 
saygı duyuyorum. 
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ma yaşıyorum. Kendi yemeğimi 
kendim yapıyorum. 

Tiyatroya gider misiniz? 
Tiyatroyu giderim. 

en son hangi oyunu izledi-
niz? 

Süheyl ve Behzat Uygur’un 
oyununu izledim. 

Film izler misiniz?
Evet. Çok fazla film izlerim. 

Bir gün sizden geriye bir 
söz kalsaydı? insanlar sizin ar-
kanızdan ne desin istersiniz?

Ben her akşam Allah’a dua 
ederim. Öldükten sonra aileme, 
torunlarıma güzel bir miras bı-
rakmak istiyorum. O da adım ve 
soyadım… Tek duam bu..

Edirne’ye Yapılması 
Planlanan Kule Minyatürü
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Açık hava müzesi tadındaki Edirne’de gezilecek, görülecek 
o kadar çok yer vardır ki, giden tadına doyamaz bir daha 
gider bu kente ve her gittiğinde bilmediği, görmediği yer-

ler görür. Çünkü burası Osmanlı’nın mimarisini ve kültürünü en 
iyi şekilde yansıtan kentlerimizden biridir. Aynı zamanda dün-
yanın ilk denizaltı müzesinin de burada bulunuyor olması ken-
tin sahip olduğu artılara artı katmaktadır. Tabi ki tüm bunların 
yanında artık dünyaca ünlü olan Kırkpınar Güreşleri, sarayları, 
köprüleri, çeşmeleri, camileri ve daha kalemimize sığmayan 
nice güzellikleri vardır. Hal böyle olunca Edirne’nin Antalya ve 
İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en çok turist çeken kentleri ara-
sında olmasının bir rastlantı olmadığı gün gibi aşikârdır.   

SAROz’DA DüNYANıN İLK DENİzALTı MüzESİ 
Edirne’de en çok ziyaret edilen yerlerden bir tanesi Saroz’dur. 

Doğanın yonttuğu kayaları, temiz denizi, altın sarısı plajları ve 
dünyanın ilk denizaltı müzesiyle burası yaz aylarında binlerce zi-
yaretçi tarafından ziyaret ediliyor. Saroz özellikle temiz suyu ile 
dikkat çekiyor. Denizin bu kadar temiz olmasının sebebi ise ye-
raltı akıntılarının çok fazla olmasından kaynaklanıyor. Saroz’un 
en çok bilinen sahili ise Erikli Enez.  Ayrıca Saroz’da yakamozu 
görmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Ayrıca özellikle belirtmeli-
yiz ki burası dalmayı sevenler için vazgeçilmezdir. Denizaltında 
bir müzeyi hangi dalgıç merak etmez ki? 

KıRKPıNAR GüREŞLERİ 
Gezimize ünlü bir söz ile devam ediyoruz: “İki yiğit çık-

tı meydane ikisi de birbirinden merdane” Bu söz Kırkpınar 
Güreşleri’nin vazgeçilmez söylemlerindendir. Kırkpınar Gü-
reşleri 650’den fazla yıldır her Haziran’ı Temmuz’a bağla-

yan günlerde 3 gün boyunca aralıksız 
olarak düzenlenir. Peki, Kırkpınar Gü-
reşleri nasıl ortaya çıkmıştır? Kısaca bu 
güreşlerin hikâyesine değinelim. Orhan 
Gazi, Rumeli’yi feth etmek için kardeşi 
Süleyman ve 40 askerle Bizanslılar’a ait 
Domuzhisar’ın üzerine yürür. Dönüşte 
şu anda Yunanistan’a bağlı Samona’da 
mola verirler. Burada güreşe tutuşurlar 
ancak Selim ve Ali ismindeki güreşçiler 
saatlerce güreşmelerine rağmen yenişe-
mezler. Bu iki cengâver daha sonra bir 
Hıdırellez günü yine karşı karşıya gelir-
ler. Edirne yakınlarında güreşe tutuşan 
bu cengâverler gece mum ve fener ışıkları 
ile devam ederler güreşmeye. Ancak yine 
yenişemeyen cengâver kardeşler kesilir ve 
oldukları yere yığılır kalırlar. Arkadaşla-
rı bu cengâver kardeşleri son nefeslerini 
verdikleri yerde bir incir ağacının dibine 
gömerler. Yıllar sonra buraya gelen arka-
daşları bu iki cengâverin gömülü olduğu 
yerde gür bir pınar görürler. Buraya onla-
rın anısına Kırkpınar adını verirler ve her 
yıl aynı tarihlere onların hatırına burada 
Kırkpınar Güreşleri düzenlenir. Kırkpınar 
Güreşleri, UNEScO tarafından da “İnsan-
lığın Somut Olmayan Kültürel Mirası” ola-
rak kabul edilmiştir. Aynı zamanda Kırk-
pınar Güreşleri’nin Türklerin gücünü tüm 
dünyaya göstermek için düzenlendiği de 
söylenir.  Pehlivanlar bu güreşlerde aslın-
da birbirlerine karşı değil namertliğe karşı 
güreşirler. Bu yüzden güreş yapılan yere 
er meydanı denmektedir.

Bir zamanlar Osmanlı’ya başkentlik yapan ve Osmanlı kültürünü geçmişten günü-
müze en iyi yansıtan kentlerden bir tanesini anlatacağız sizlere bu sayımızda. Öyle 
ki sahip olduğu tüm güzellikleri ile her bir köşesi UNEScO tarafından tescillenen bir 
kent burası aynı zamanda. Sözü daha fazla uzatmayalım ve ülkemizin en önemli de-
ğerlerinden biri olan Edirne’ye doğru yolculuğumuza başlayalım. 



AvRUPA’YA GİDEN YOL 
EDİRNE’DEN GEÇER 
Edirne’yi Avrupa’ya açılan bir kapı ola-

rak düşündüğümüzde ise buranın bir ko-
naklama alanı olması ve çok sayıda han ve 
kervansaraya ev sahipliği yapıyor olması 
da normaldir. Bu kervansaraylar ve hanlar 
geçmişte neredeyse bütün ihtiyaçları karşı-
lıyordu. Bunlar arasında en çok bilinenleri 
ise Taş Han, Deveci Hanı, Rüstem Paşa Ker-
vansarayı, Ekmekçi zade Kervansarayı’dır. 

TİcARETİN MERKEzİ EDİRNE
Osmanlı döneminde bu kadar önem-

li bir yere sahip olan Edirne’de ticaret de 
bu doğrultuda ilerdeydi. Edirne’de bulu-
nan çarşılar da bunun ispatı niteliğindedir. 
Çoğu tüccarın Anadolu ve diğer yerlerden 
ürünlerini getirip Edirne’de sattığı bir ger-
çektir. Burada bulunan çarşılar; Alipaşa 
Çarşısı, Bedesten Çarşısı, Arasta Çarşısı ve 
Dar-ül Eytam Çarşısı’dır. (Yetimler ve Yeni 
Çarşı olarak da bilinir) 

MİMAR SİNAN’ıN EN GüzEL 
ESERLERİNDEN 
Mimar Sinan’ın en güzel eserlerinden 

bir tanesi olan ve hala dimdik ayakta du-
ran Rüstem Paşa Kervansarayı’ndan biraz 
bahsetmek istiyoruz. Kanuni’nin damadı ve 
sadrazamı olan Damat Rüstem Paşa tara-
fından Mimar Sinan’a yaptırılan Kervansa-
ray 2 katlıdır. Bu kervansaray Büyük Han 
ve Küçük Han diye bilinen iki ayrı bölümden 
oluşur. Birinci katında 39 ikinci katında ise 
41 oda bulunuyor. Ön cephesinde ise 21 
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mel direkleri olan medreseleri de unutma-
mak lazım. Edirne’de bulunan Peykler ve 
Saatli Medreseleri de bu medreseler arasın-
da önemli bir yere sahiptir. Çoğu Osmanlı 
Padişahı ve devletin önde gelen isimleri bu 
medreselerde eğitim almışlardır. Edirne’de 
ayrıca Osmanlı’dan kalma birçok köprü de 
bulunur. Meriç, Arda ve Tunca gibi akar-
suların üstünde bulunan köprüler Osmanlı 
dönemi köprü mimarisinin yansıtan en iyi 
köprülerdir. Bu köprüler Beyazıd Köprüsü, 
Fatih Köprüsü, Saraçhane Köprüsü, Saray 
Köprüsü (Kanuni Köprüsü olarak da bili-
nir), Tunca Köprüsü, Yalnız Göz Köprüsü, 
Meriç Köprüsü (Abdulmecit-Yeni Köprü 
olarak da bilinir), Ergene Köprüsü, Yenii-
maret Köprüsü ve Yıldırım Köprüsü’dür. 
Edirne’de bu köprülerden başka eski Bi-
zans döneminden kalma bir de Gazimihal 
Köprüsü bulunmaktadır. 

cİğERİN BÖYLESİ 
Edirne’de gezilecek yerleri sayarak biti-

remezsiniz. Ama önünüze gelen ciğerini ta-
mamını yer bitirirsiniz. Önünüze gelen taba-
ğın büyüklüğü sizi korkutmasın çünkü tabiri 
caizse leblebi gibi yenen cinste bir ciğerdir 
bu ciğer… İnce ince kesilen ciğerin yanında 
ikram edilen biberler, turşular, salata ve sos 
ciğerin lezzetine adeta lezzet katmaktadır.
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dükkân bulunuyor. üst katta dikkatlerimizi çeken bir şey bize 
buranın ne kadar özgün olduğunu gösteriyor. Odaların önün-
de bir yükselti bulunuyor. Yaz aylarında odaların önündeki bu 
yükseltiye minderler atılır, sıcaktan bunalan insanlar bu min-
derlerde oturup nargile içerlermiş. 

SıRRı HALA ÇÖzüLEMEYEN cAMİİ 
Şüphesiz Osmanlı döneminden mimari açıdan kalan en 

büyük ve en iyi örneklerinden biri Selimiye camisi’dir. Mimar 
Sinan’ın ustalık harikası olan cami UNEScO tarafından tescil-
lenmiştir. Sinan’ın 80 yaşında inşa ettiği caminin sırları gü-
nümüzde bile çözülebilmiş değildir. Selimiye camii dışında ön 
plana çıkan camiler Eski camii, Muradiye camiisi ve 2.Beyazıd 
Külliyesi’dir.  Osmanlı döneminde Edirne’nin başkent olmasın-
da ve devlet işlerinin uzun süre burada yürütülmesi Edirne Sa-

rayı yani Saray-ı cedid-i Amire’ye 
bağlamak yanlış olmaz. Dile ko-
lay tam 425 yıl hizmet vermiş 
bir saraydan bahsediyoruz. 
Bu saray Topkapı Sarayı’ndan 
sonraki en büyük Osmanlı sa-
rayıydı. Edirne’nin diğer önemli 
yapıları ise hamamlarıdır. Te-
mizlik imandan gelir anlayışı ile 
Edirne’de çok sayıda hamam 
yapılmıştır. Sokullu, Mezitbey, 
Sultan Selim Saray Hamamı 
hala ayakta ve hizmet veriyor. 
Osmanlı döneminde büyük bir 
yere sahip olan ve eğitimin te-

Meriç Köprüsü

Selimiye Camii
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Dosya Yazı:
Serbest Çelebi

Son günlerde belediyelerin gündemi şüphesiz Akıllı Belediyecilik Uygulamaları’dır. Tekno-
lojinin bu hızlı değişimine ayak uydurmak ve daha iyi hizmet için kolları sıvayan yerel yöne-
timler sistemlerini değiştiriyor, daha kaliteli hizmet için birbirleri ile yarışıyor. 
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vermek için kurulan sistemler bir bir yerine oturmaya başladı. 
Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe yerel yönetimlerde Akıllı Belediyeciliğe hem 
öncülük yapıyor hem de yönlendirmeler sadece Bursa’ya değil tüm 
Türkiye’ye örnek oluyor. Bu Akıllı Sistemler arasında en çok öne 
çıkan sistemlerden bazıları ise İBB’nin kuruluşu olan BELBİM ve 
İSBAK’ın sistemleridir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbra-
him Karaosmanoğlu ise son 10 yılda Kocaeli’ye getirdiği sistemler 
ile adeta Kocaeli’ni Akıllı Kent  haline getirdi. Bağcılar Belediyesi ise 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS),  Sanal Operatör uygu-
laması, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEP) ve İnteraktif Meclis 
uygulamaları ile “Akıllı Belediyecilik” uygulamalarını en etkin şekil-
de kullanan belediyelerden bir tanesidir. Teknolojiye büyük önem 
veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın teknoloji merakının 
Tuzla’yı teknoloji açısından çok önemli yerlere taşıdığını söyleyebi-
liriz. Tuzla’da sadece Tc kimlik numarası üzerinden hemen hemen 
bütün işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Telekomünisyon devi 
vadafone ise yaptığı mobil çalışmalar ile yerel yönetimlere tam des-
tek veriyor. İnşaat sektöründe ise BAK Yapı geleceğin Akıllı Kentle-
rini inşa etmek için kollarını sıvamış durumdadır. 

Son yıllarda hızla gelişen teknoloji 
hızlı gelişimi hayatımızın her yerin-
de olduğu gibi yerel yönetimlerde 

de yerini almaya başladı. Teknoloji daha 
iyi hizmet vermek amacıyla kullanan 
belediye başkanlarının sayısı her geçen 
gün artıyor. Akıllı Belediyecilik adı altın-
da toplanan bu yeni yapının öncülüğünü 
ise Marmara Belediyeler Birliği yapıyor. 
Özellikle Akıllı Belediyecilik zirvesi’yle 
Türkiye’deki bütün belediyelere örnek 
olan MBB, belediyelere adeta yön veri-
yor. İlkini düzenlemesine rağmen büyük 
ses getiren Akıllı Belediyecilik zirvesi’nde 
teknolojiyi en iyi kullanan belediyeler 
çalışmalarını birbirine sundu. Biz de bu 
sayımızda Akıllı Belediyecilik adına öne 
çıkan Belediye Başkanları ve örnek teşkil 
eden sistemlerin başında bulunan kişi-
ler ile görüştük. Özellikle kaliteli hizmet 
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birliğiyle sürdürüyoruz. MBB olarak; belediyecilikte yeni 
teknolojilerin kullanımını destekleyip, yerel yönetimler 
ve belediyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştir-
meye büyük önem veriyor, özel sektörle yerel yönetim-
leri ortak paydada buluşturuyor, belediyelerimizle özel 
sektör arasında her platformda köprü vazifesi görmenin 
kıvancını yaşıyoruz. Birbirinden farklı yenilikçi ve tek-
nolojik çözümler birçok belediyede uygulanıyor ancak 
anlatılmıyor. MBB olarak vatandaşların refahı için mo-
dern çözümleri olan sektör temsilcileriyle buluşmaya 
önümüzdeki süreçlerde de devam edeceğimizi belirtmek 
istiyorum. Değişen Dünyada Akıllı Şehir vizyonu ve Akıl-
lı vatandaşlık Hizmetleri konusunda dünya örneklerini, 

Dosya

Belediyecilikte yeni teknolojilerin kul-
lanımını destekleyip, yerel yönetimler 
ve belediyeler arasında işbirliği ve da-

yanışmayı geliştirmek için Akıllı Belediyecilik 
zirvesi’ni düzenliyoruz. Türkiye’nin atarda-
marı olan ve sadece Marmara ile İstanbul’a 
değil, tüm Türkiye’ye örnek teşkil eden ça-
lışmalarımızı; fikir birliği, amaç birliği ve el 

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa 
Büyükşehir  Belediye Başkanı Recep Altepe 
yaptığı çalışmalar ile yerel yönetimlere yön 
vermeye devam ediyor. 

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve MBB Başkanı 
recep Altepe 

Akıllı şehirler Türkiye 
için Avantajdır
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narak, Kocaeli’ni her konuda olduğu gibi, akıllı belediyecilik 
konusunda da Türkiye’ye model ve örnek hale getirmenin 
haklı gururunu yaşıyoruz.
Çünkü biliyoruz ki, gelecek akıllı kentlerde hayat buluyor 
ve bu kentler dünyaya yön veriyor. 
Sevinerek görüyoruz ki, ülkemizde de bu konuda ciddi 
çalışmalar yapılıyor, Türkiyemiz’in ve insanımızın hak 
ettiği öncü ve örneklik yerine ulaşması için akıllı bele-
diyecilik anlayışı hızla hayata geçiyor. Bu konuda Mar-
mara Belediyeler Birliği tarafından 28 – 29 Mart tarih-
lerinde İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Akıllı Belediyecilik 
zirvesi’nin çok önemli ve faydalı sonuçları olmuştur. 
Bilgi ve tecrübe paylaşımı ile denenmişi bir daha dene-
me külfetine girmeden hemşerilerimize daha iyi hizmet 
sunmanın yolları tartışılmış ve çözüm yolları masaya 
yatırılmıştır. Bu vesile ile bütün emeği geçenlere teşek-
kür ediyor. Bu çalışmaların devamını diliyorum. Hayırlı 
uğurlu olsun…

Hızla gelişen teknoloji ile birlikte pek çok 
kavram ve standartlar da değişiyor. Es-
kiden hemşerilerimiz için çok önemli bir 

hizmet olarak algılanan bir yatırım, artık sıradan 
hale gelip zaten olması gereken bir ihtiyaca dö-
nüşüyor. Gelişen bu yeni belediyecilik olgusu, 
elbette teknolojik yatırımları da beraberinde ge-
tiriyor. Eskiden bir semte kamu aracı gidiyorsa 
ve orada otobüs durağı varsa yeterli görülürken; 
şimdi otobüsün belirlenen saatte belirlenen du-
rakta olması, bunun uydudan takibi, hatta kaç 
saniye sonra güzergâhındaki bir sonraki durakta 
olacağı otomatik olarak hesaplanıp; akıllı durak-
lar vasıtasıyla araç bekleyen hemşerilere dijital 
ekrandan sunulması gerçekleşiyor. 
Kocaeli de dâhil, dünyanın gelişmiş akıllı kentle-
rinde uygulanan bu sistemi bundan 10 yıl önce 
düşünmek sadece hayaldi. Bugün ise akıllı bele-
diyeciliğin bir imkânı olarak kullanıyoruz.
İçme sularının nereden kaçak olduğunu, nokta 
olarak tespit edebildiğimiz Scada sisteminin artık 
atık sularda da kullanıyoruz. Binalara girmeden 
su faturalarını yazabiliyoruz.
Hatta fabrikalarda arıtma tesislerinin çalışmama-
sı ya da arıza yapması nedeniyle bir zehirli atığın 
sisteme deşarj olması durumunda, sistem derhal 
numune alıp, alarm veriyor. Böylece zehirli atık 
ve kimyasallar arıtma tesislerimize ulaşmadan 
engelleniyor. Hata yapan fabrikanın itiraz edebi-
leceği, konu bile kalmıyor.
İşte teknolojinin bize verdiği bu imkânları kulla-

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özellike Akıllı Kent 
Uygulamaları ile Türkiye’de bir çok belediyeye ör-
nek oluyor. Yeni Büyükşehir Kanunu ile Büyükşehir 
olmaya hazırlanan belediyeler Kocaeli’yi izliyor.

Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
ibrahim Karaosmanoğlu 

Gelecek, Akıllı 
Kentlerde Kuruluyor
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ve şeffaf bir uygulama. Belediyede her hangi bir işi olan, 
herhangi biri başvurusunun aşamalarını internet üzerinden 
takip edebiliyor. Yine ben, belediye hizmetlerini telefonum-
dan takip edebiliyorum. İmzalanması gereken evraklar var-
sa, nerede olursam olayım onu elektronik imza ile imzala-
yabiliyoruz. Önceden bir ayda halledilebilen bir işlem, EBYS 
sistemi ile çok kısa bir sürede halledilmiş oluyor. Ayrıca 
kağıt evrak dolaşımını azaltarak, hem zamandan kazanı-
yor, hem çevre kirliliğinin önüne geçmiş oluyor, hem de 
kaynaklarımızı daha verimli kullanmış oluyoruz. 

Yİnteraktif Meclis uygulamamız da yine Akıllı Belediyecilik 
hizmetlerimizden birini oluşturuyor. Bunun için www.inte-
raktifmeclis.com adresinden farklı kanallardan bize ulaşan 
sorulara canlı yayında cevap veriyoruz. İsteyen vatandaş-
larımız canlı yayında bağlantı yaparak da soru sorabiliyor. 

Dosya

Artık bilim ve teknoloji çağında yaşıyoruz 
ve teknolojinin bize sağlamış olduğu im-
kanları en etkin şekilde kullanmaya çalı-

şıyoruz. Kaydedilen teknolojik gelişmeler, hiz-
met kültürünün de değişmesine sebep oldu ve 
“Akıllı Belediyecilik” kavramının doğmasına yol 
açtı. Belediye olarak teknolojik yenilikleri yakın-
dan takip ediyor ve her yeniliği hizmetlerimizle 
uyumlu hale getiriyoruz. Bağcılar Belediyesi ola-
rak, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS),  
Sanal Operatör uygulaması, Kayıtlı Elektronik 
Posta Sistemi (KEP) ve İnteraktif Meclis uygu-
lamaları ile “Akıllı Belediyecilik” uygulamalarını 
en etkin şekilde kullanan belediyelerden biriyiz. 
Tabi buna sosyal medyayı da eklememiz gereki-
yor. EBYS sistemi, evrakı ortadan kaldıran, hızlı 

Bağcılar Belediyesi, Elektronik Belge Yönetimi, Sanal 
Meclis, Sanal Operatör ve KEP uygulamaları  ile 
Türkiye’de Akıllı Belediyecilik adına en iyi hizmet 
verenler belediyelerden bir tanesi konumuna geldi. 

Bağcılar Belediye Başkanı 
lokman Çağırıcı 

Bağcılar Akıllı 
Belediyecilikte örnek 
Oluyor
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ber, vatandaşın bilgi toplumu imkânlarından azami ölçü-
de faydalanmasının sağlanması konusundaki bazı ilkesel 
kararlarla e-devlet kapısıyla, yerel yönetimler otomasyon 
programlarıyla beraber akıllı kentlere dönüşüm başladı. 
Akıllı kentlerin artık çağımızda vazgeçilmez bir unsur 
olduğunu, artık okur-yazarlığın değil, bilgisayar okur-
yazarlığının değerlendirildiği bir dünyada yaşadığımızı 
düşündüğümüzde, bilgi toplumunda akıllı kentlere ihti-
yacımız var. Bu bilginin nerede ve nasıl vatandaşa fayda 
sağlayacağını da standarda ulaştırmak gerektiği kanaa-
tindeyim. Bilgi işlem sistemlerine son 3 yılda ciddi yatırım 
yaptık. vatandaşımızla en iyi diyaloğu sağlayabilecek olan 
iletişim metotları ortaya koyduk. coğrafi bilgi sistemiyle 
beraber, kent rehberi, imar ve şehircilik servisi, ruhsatta-
ki işlemlerin (İSKİ, Tapu ve Kadastro gibi) bazı bilgilerin 
entegrasyonu ile beraber e-devlet kapısına bağlanabile-
cek olan bütün sistemlerimizi, vatandaşımıza Tc Kimlik 
No ile tek noktada hizmet sunabilecek bir belediyecilik 
anlayışı ortaya koyduk. vatandaşımızın kamu hizmetini 
alırken rahat etmesini sağlıyoruz. Modern toplumlarda, 
demokrasü katılımcı ile yaşanır. Bütün iletişim sistemleri-
ni hem mobilize ettik hem de web üzerinden ulaşılmasını 
sağlayarak katılımcı demokrasiye hizmet ediyoruz

Modern toplumlarda, akıllı şehirlerde 
katılımcı demokrasi yaşar. Bütün ile-
tişim sistemlerini hem mobilize ettik 

hem de web üzerinden ulaşılmasını sağlayarak 
katılımcı demokrasiye hizmet ediyoruz. Gelişen 
teknolojiyle beraber akıllı dünya, akıllı ülkeler, 
akıllı iller, akıllı ilçeler ve akıllı evlere varınca-
ya kadar, yeni kavramlar artık hayatımızı şe-
killendiriyor ve buna ayak uydurmak zorunda 
olduğumuzun da farkındayız. Artık hızlı balık 
meselesi var. Hızlı balık, yavaş balığı geçer. 
Dolayısıyla buna ayak uyduran bir toplumda, 
bizler yerel yöneticiler olarak bu gelişen tek-
nolojiye, akıllı kentlere neden ihtiyaç duyuyo-
ruz? Çünkü vatandaş her şeyin en iyisine layık. 
Artık bilgiye bu kadar kolay ulaşılabildiği bir 
dönemde, bizim akıllı bir kente, akıllı bir yöne-
time ve dolayısıyla akıllı bir sisteme ihtiyacımız 
var ki bunu yerinde kullanabilelim. Elde edilen 
tüm verileri vatandaşa hizmet olarak dönüştü-
rebilme çabasındayız. Biz vatandaşı memnun 
edemiyorsak eğer dolayısıyla işimizi yapmamış 
oluyoruz. Hizmet üretmek var ama sonuçta 
memnuniyetin geliştirdiği bir hizmet ürete-
bilmenin yoluysa bütün bilgi teknolojilerini ve 
imkânlarını, verileri iyi değerlendirip vatanda-
şın kendisini iyi hissetmesini sağlayan modeli 
ortaya koyabilmektir. 2006 yılında bilgi toplu-
mu strateji eylem planında kamudaki iş kamu-
nun sunduğu hizmetlerin daha etkin, hızlı ve 
kolay kullanılabilir duruma getirilmesiyle bera-

Teknolojinin büyük bir değişim yaşadığı bugün-
lerde Tuzla Belediyesi daha kalite hizmet için 
bütün uygu-lamalarını e-devlet mantığıyla yapıyor. 
Tuzla’da  T.C Kimlik numaranız ile bir çok işlemle-
rinizi yapabilirsiniz.

Tuzla Belediye Başkanı 
şadi yazıcı

Hızlı Balık yavaş 
Balığı Geçer
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letim operasyonları şehrin her yerine yaygınlaştırılmış, bu 
çalışmalar her yıl Londra’da düzenlenen elektronik ücret 
toplama sistemleri konferansında ödüle layık görülmüştür. 

Elektronik bilet kullanımı ulaşım operatörleri için de 
önemli kazanımlar sağlar. Bunlardan bir kaçını şöyle sıra-
layabiliriz:

• Elektronik ücret toplama sistemi ile kâğıt israfının 
önüne geçilmiştir. 

• Kâğıt bilet kullanımında büyük sorun olan kaçak/sah-
te bilet sorunu tamamen ortadan kaldırılmıştır.

• Tüm yolcu hareketleri elektronik ortama aktarılmış 
böylece İstanbul’daki toplu ulaşım konusunda büyük bir 
veri bankası oluşturulmuştur. Söz konusu veriler ulaşım 
planlamasında kullanılmaktadır.

• Tüm toplu taşıma otobüsleri uzaktan canlı şekilde 
izlenebilir, her araç sürücüsüne canlı olarak veri/bilgi gön-
derilebilir ve kendisinden bilgi alınabilir hale gelmiştir.

İstanbulkart projesi yakın gelecekte bir şehir kartı olma 
yönünde ilerlemektedir. Başta şehir içi ulaşım ve parklan-
ma olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet 
noktalarında abonelik ve ödeme aracı olması için gerekli 
çalışmalar devam sürdürülmektedir.

Dosya

BELBİM, İstanbul Belediyeleri Bilgi İşlem 
Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, bilişim tekno-
lojileri alanında faaliyet gösteren İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştirak şirketidir. 
Bu sistem Akıllı Belediyecilik’in en iyi örnekle-
rindendir. 

İstanbul yoğunluğunda bir metropol de ya-
şamın hızına ayak uyduracak bir teknoloji çö-
zümü sunmuştur. Bir ödül de İstanbulkart’ın 
işlem hızı okutulduğu andan tahsilatın tamam-
landığı ana kadar 500 milisaniyedir. Bankacılık 
işlemleri ile karşılaştırıldığında bu süre bir rekor 
sayılır. 

İstanbulkart’ın diğer öne çıkan özelliklerini 
şöyle sıralayabiliriz.

• Güvenli, sağlam, estetik özelliklere sahip 
cihazlarımız, yüksek performans ile en zorlu 
koşullarda çalışmaktadır.
• En gelişmiş kart teknolojilerinden biri olan 
Mifare DESFire kullanılmaktadır.
• Elektronik ücret toplamada İstanbulkart 
yaygın bir şekilde kullanılırken, NFc Tekno-
lojisi (cep telefonu) ile kullanım testleri ta-
mamlanmıştır.
• İstanbulkart, bugün Türkiye’nin en büyük 

elektronik bilet projesi, dünyadaki projeler için-
de de en büyüklerinden biridir.

İstanbulkart’ın kullanıcıya bakan tasarım 
özelliklerinin başında hızlı ve kolay kullanım ge-
lir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin en büyük 
ulaşım operatörü İETT’nin katkıları ile kart iş-

Türkiye’nin en büyük elektronik bilet 
projelerinden, biri olan İstanbulkart, Londra’da 
düzenlenen Elektronik Ücret Toplama Sistemleri 
Konfederasyonu’na layık görüldü. 

BELBİM İş Geliştirme 
Müdürü 
Fatih Dereli  

istanbul’un Akıllı 
Kartı “istanbulkart”
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nun yanında trafikte bekleyen, sayısı azaltılarak çevreye 
salınan zehirli gazların da etkisi minimize edilmektedir. 

 TRAFİK BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ:
 Şehir içersinde anlık ulaşım bilgisinin verildiği sis-

temlerdir. Bu kapsamda en güzel örnek İstanbul’da 
uzun yıllardır kullanılmakta olan cep Trafik uygulaması 
olarak gösterilebilir. Yine otoyollar üzerinde yerleştiri-
len LED tabanlı değişken mesaj işaretleri ile sürücülere 
anlık trafik bilgisi aktarılabilmektedir. Bu yıl İstanbul’da 
kurulacak olan bluetooth teknolojisine sahip trafik sen-
sörleri ile artık sürücülere ve yolculara anlık seyahat sü-
releri de verilmeye başlanacaktır.

TRAFİK İzLEME SİSTEMLERİ;

Bu gün İstanbul’da 500’ün üzerinde trafik izleme 
kamerası bulunmaktadır. Bu kameralar aracılığı ile trafi-
ğin anlık olarak durumu izlenmekte ve vatandaş ile hem 
trafik bilgilendirme sistemleri üzeriden hem de radyo Tv 
gibi erişim cihazları üzerinden bilgilendirmelere yapıla-
bilmektedir.

DENETLEME SİSTEMLERİ:

ülkemizde trafik kural ihlalleri sebebi ile binlerce kaza 
yaşanmaktadır. Tüm bu kazaların ortadan kaldırılması, 
can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile trafik de-
netim sistemleri kullanılmaktadır. ülkemizde EDS adı ile 
uygulanmakta olan bu sistemler aracılığı ile  trafik kural 
ihlallerinde %90 oranında iyileşmeler sağlanmaktadır.

Akıllı Ulaşım Sistemleri başlığı altında in-
san hayatını kolaylaştıran, şehir yaşan-
tısını daha konforlu ve yaşanabilir hale 

getiren onlarca farklı uygulama ve örnek yer 
almaktadır.

Bu uygulama ve örnekleri birkaç ana baş-
lık altında toplamak gerekirse;
•	Trafik Yönetim Sistemleri
•	Trafik Bilgilendirme Sistemleri
•	Trafik izleme Sistemleri
•	Denetleme Sistemleri gibi
 Bir kaç ana başlıkta toplamak doğru ola-

caktır.

TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ:
 Akıllı Kavşaklar (Adaptif Trafik Yönetim 

Sistemi): Trafikte oluşan anlık yoğunluklara 
göre sinyal sürelerini belirleyen sistemdir. Bu 
sistem ile kavşaklarda gereksiz beklemeler 
ve kuyruk uzunlukları azaltılmakta böylelikle 
zaman ve yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. Bu-

Akıllı Ulaşım’da devrim niteliğinde değişlimler 
yaşayan İstanbul’da ulaşım teknolojisi herkesi 
şaşırtıyor. İstanbul’un neresinde olursanız olun tüm 
yolları kameralar ile izleyebilirsiniz. 

İSBAK Genel Müdürü 
Kasım Kutlu

Akıllı Ulaşım 
iBB’den sorulur
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bekleniyor. 2020 yılında dünya çapında yaklaşık 50 mil-
yar cihazın birbirine bağlı hale gelmesi öngörülüyor. Biz 
de vodafone Türkiye olarak mobil iletişim tabanlı akıllı 
teknolojileri daha fazla kurum için erişilebilir kılmak, hem 
kamu sektörünü hem de özel sektörü mobilize geleceğe 
şimdiden hazırlamak üzere yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

vodafone ailesi olarak dünyanın öncü Makineler Arası 
İletişim şirketlerinden biriyiz. 44 ülkeye yayılan, 20 yıllık 
global tecrübemiz ve Makineler Arası İletişimde kullanılan 
8 milyondan fazla SıM kartımız bulunuyor. Bu global tec-
rübemizle sunduğumuz belediyelere özel teknolojiler ara-
cılığıyla, şehirlerimizin daha çağdaş, daha etkin ve daha 
güvenli yönetilmesi amacına hizmet etmek bizim için bü-
yük bir gurur vesilesi.

Dosya

Bugün hepimizin birbiriyle bağlantılı yaşa-
masını sağlayan mobil teknolojiler, sağla-
dığı iletişim olanaklarının ötesinde, bilgiye 

erişimde fırsat eşitliği sunmakta. Mobil teknolo-
jilerin sunduğu bu eşitlik, eğitimden sağlığa, fi-
nanstan tarıma, devlet ve belediye uygulamaları-
na kadar pek çok alanda, iş dinamiklerini baştan 
aşağı değiştirme kabiliyeti yaratıyor.

Mobil teknolojilerde gelinen noktada bizi 
en çok heyecanlandıran gelişim şüphesiz ma-
kineler arası iletişim, yani M2M teknolojileri. 
Telekomünikasyon sektörünün en hızlı gelişen 
kolu olarak kabul edilen bu teknolojinin 2020 
itibarıyla 950 milyar dolar büyüklüğe ulaşması 

Vodafone özellikle yaptığı mobil uygulamalar 
ile belediylerin yanında  olmaya devam ediyor. 
Vodafone 22 yıllık global tecrübesini daha iyi 
hizmet için belediyelerin hizmetine sunuyor.

vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
engin Aksoy

Vodafone’dan yerel 
yönetime Tam Destek



Birlik 2013/3  29

nüşüme katkımız esasında şöyle oluyor diyebiliriz. Biz 
bölgesel anlamda bir proje geliştireceğimiz zaman aynı 
adadaki küçük parsellerle görüşüp arsanın ölçek anla-
mında büyümesi için çaba harcıyoruz ve önem veriyoruz. 
Bu küçük parselleri birleştirirken hem o bölgenin imajını 
değiştiriyor hem de kente marka projeler kazandırarak 
bu işin sadece kentsel dönüşümle olamayacağını vatan-
daşında kentine yaşadığı bölgeye katkısı anlamında toplu 
hareket etmesini anlatmış oluyoruz. Bu şekilde belediye-
lerde küçük küçük çarpık bir yapılaşma ile uğraşmak ye-
rine tek parsel büyük bir proje ile ve kurumsal bir firma 
ile çalışmanın kolaylığını yaşıyorlar. Bu bence şu anda 
bir kent için yapılabilecek ve atılması gereken en önemli 
adımlardan biri. vatandaşın toplu hareket ederek küçük 
parselli arazilerini birleştirme adına güvenilir ve marka 
firmalara bırakması ve bölgenini ve kentin imajına yakışır 
projeler üretilmesine katkı sağlamalıdır. 

Belediyecilik, halka hizmet etme sana-
tıdır. Halkın yaşamını kolaylaştırma, 
kaliteli, sağlıklı bir yaşam sunma alanı-

dır. Günümüzde her kavram gibi belediyecilik 
kavramı da içeriksel olarak gelişiyor. Sadece 
çöpleri toplamak, itfaiye servisi gibi şehirci-
lik hizmetleri ile vergi toplamak, park ve ye-
şil alanları düzenlemek, su temini ve şebeke 
yapımı gibi kentin alt yapısını geliştirmek, 
kentin ulaştırma imkanlarını genişletmek, 
imar gibi hizmetleri vermek artık tek başına 
belediyecilik kavramını tanımlamaya yetmiyor. 
Akıllı belediyecilik kavramı hayatımıza giriyor, 
yani halka öncülük eden, yönlendiren, onların 
zaman ve performanslarını daha verimli kul-
lanmasını sağlayacak teknolojiyi geliştiren bir 
hizmet anlayışı sorgulanıyor. Yani vergiyi top-
larken, vatandaşı belediye binasına getirme-
den vergiyi almanın yollarını bulmak, kendisi-
ne güvenilir ve sağlıklı bir konut arayışındaki 
vatandaşa, imar ve konut  bilgilerini güncelle-
yerek onları yönlendirebilmek, yasaklarla veya 
kolluk gücüyle değil, bilgilendirerek, ikna ede-
rek vatandaşların sağlıksız alanlarda yaşama-
larını en başından engelleyebilmek artık akıllı 
belediyecilik olarak tanımlanabiliyor. 

Bak Yapı olarak belediyelerle sürekli bir iş 
birliği içindeyiz. Hatta zaman zaman beledi-
yelerle proje geliştirme anlamında kente nasıl 
faydalı olmalıyız çerçevesinde çeşitli toplan-
tılar yapıyoruz. Şirket olarak ta kentsel dö-

BAK Yapı özellikle inşaat sektöründe yaşanan, 
ruhsat, imar gibi sorunları ortadan kaldırarak 
adeta belediyelerin önünü açıyor. BAK Yapı  yaptığı 
projelerle Akıllı Kentler’in önünü açıyor.

Yönetim Kurulu Başkan vekili 
Ferhat Bakgör 

BAK yapı’dan 
Belediyelere Tam 
Destek
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Röportaj:
Kübra Demir

Ünlü seyyah ve modern Evliya 
Çelebi olarak adlandırılan Saffet 

Emre Tonguç, “Eğer bir şehir 
geçmişten gelen kültürünü korumuş 

ve daha önemlisi anlamış ve 
özümsemişse o şehir gerçek anlamda 

bir şehir olmuş demektir.” diyor.
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Bu sayımızda ünlü seyyah Saffet 
Emre Tonguç’u misafir ettik sayfa-
larımızda. Türkiye’nin modern Evli-

ya Çelebi’si olarak adlandırılan ve sayısız 
ülkeyi, bu ülkelerin  şehirlerini karış karış 
gezen Tonguç, şehirleri, bu şehirlere gü-
zellik katan değerleri ve bu güzelliklerin 
korunmasında yerel yönetimlere hangi gö-
revlerin düştüğünü tüm samimiyetiyle an-
lattı. Tonguç, bir şehrin geçmişten gelen 
kültürünü korumuşsa ve daha da önemlisi 
özümsemişse ancak o zaman gerçek an-
lamda bir şehir olabileceğini  söylüyor.

Türkiye ve Dünya genelinde birçok 
şehir gezdiniz. Klasik bir soruyla baş-
layalım röportajımıza. Ülkemizde ve 
dünyada sizi en çok etkileyen kentler 
hangileri olmuştur ve bunun nedenleri 
nelerdir?

Bu sorunun cevabı çok kolay ve kısa, 
her şeye rağmen İstanbul. Dünyanın ne-
resine gidersem gideyim bir süre son-
ra kendimi İstanbul dönüşümü hayal 
ederken yakalıyorum. İstanbul dışında 
Türkiye’de defalarca da gitsem keyif al-
maya devam edeceğim yerler arasında 
Kapadokya, cunda Adası, Çetmihan Köyü, 
Mardin, Karadeniz Yaylaları, Kayaköy’ü 
sayabilirim. Yurt dışında ise İtalya, Fas, 
Peru, Brezilya, Norveç ve Avustralya be-
nim vazgeçilmezlerim arasında çünkü bu 
ülkeler her gittiğimde bana tarih, doğal 
güzellik ve kültür adına yeni bir şeyler 
keşfetme olanağı tanıyor.
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Türkiye’de gezilecek yerler arasında 3 kent tavsi-
ye edebilir misiniz? Bu kentlerin hangi özellikleri sizi 
cezp etti?

üçle sınırlamak çok zor ancak İzmir çevresi de göz önü-
ne alındığında şehirde yaşayanların bile yeni yeni keşfettiği 
paha biçilmez bir kültür çeşitliliği barındırıyor. Kars özellikle 
kış aylarında mutlaka rotanızda olmalı. Diğer Anadolu şehir-
lerinden çok başka bir yaşam tarzı ve kültürü var. Bugün-
lerde moda olan Osmanlı’yı tanımak için yapılan gezilerde 
sadece İstanbul ve Bursa ile yetinmeyin. Edirne’yi görmeden 
Osmanlı turunuzu tamamlamış sayılmazsınız

Bir kenti kent yapan değerlerin neler olduğunu dü-
şünüyorsunuz? 

calvino’nun “Bir kentte hayran kaldığın şey onun yedi ya 
da yetmiş yedi harikası değil, senin ona sorduğun bir soru-
ya verdiği yanıttır.” sözü geldi aklıma. Benim için de öyle. 
Eğer bir şehir geçmişten gelen kültürünü korumuş ve daha 
önemlisi anlamış ve özümsemişse o şehir gerçek anlamda 
bir şehir olmuş demektir. Bunu gerçekleştirecek olanlarsa o 
şehirde yaşayan insanlardır. 

İNSANLARıN ŞEHİRLERİNİ KORUMASıNı 
SAğLAYıN…

Kent estetiğinin korunmasında yerel yönetimlere 
nasıl bir görev düştüğünü düşünüyorsunuz? Dünyada 
ve ülkemizde pek çok kenti gezmiş bir gezgin olarak, 
kent estetiğinin korunmasında ve kentlerin marka olma 
süreçlerinde yerel yönetimlere birkaç öneride bulunabi-
lir misiniz?

Bir kentin sadece tarihi eserlerini koruyor olması yet-
mez. Koruduğu eserlerin neden, ne zaman ve hangi şartlar 
altında yapıldığını, ne anlama geldiğini anlaması ve değerini 

BİR ŞEHİR 
KÜlTÜrÜnÜ 

KOrUmUşsA…

seyyah saffet emre Tonguç:
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Söyleşi

yaşama bakışları sizin daha iyi bir şehirde yaşamanız için 
çok önemli. İstanbul’da vakti zamanında şehri yönetenler 
granit Arnavut kaldırımlarını asfaltla kapladılar. Oysa gra-
nit en dayanıklı malzemedir ve yokuşlu bir şehri asfaltla 
kaplamak yağmurlu bir havada sele davetiye çıkartmaktır.

bilmesi gerekir. Yoksa koruyacağım der-
ken attığınız tüm adımlar havada kalır. Biz 
ülkemizde bu konuda çok şanslıyız, çoğu 
şehrimizde tarih binlerce yıl önceye kadar 
gidiyor. Bu şans bize aynı zamanda öğ-
renmemiz ve sahip çıkmamız gereken mu-
azzam bir tarihin ve yaratmamız gereken 
güçlü bir tarih bilincinin de sorumluluğu-
nu yüklüyor. Marka olma sürecindeki en 
önemli faktör insanların şehrinizi konuş-
masını sağlamak yani “Word of mouth” 
dedikleri olayla şehrin bir efsane gibi ku-
laktan kulağa yayılması. Bunun için sade-
ce kültürel ve tarihi zenginlik değil aynı za-
manda altyapı lazım. En önemli görev ise 
yerel yönetimin değil, yerel halkın. Onların 
bilinç seviyesi ve şehre sahip çıkmaları, 
onu korumaları çok önemli

Ve tabi ki Türkiye’nin gözbebeği 
istanbul. istanbul’un dünya kentleri 
arasında nasıl bir yeri vardır? 

 İstanbul günümüzde dünyanın en çok 
merak edilen ve gündemde olan şehirle-
rinden biri haline geldi. Şehir o kadar gü-
zel ve güçlü ki her şeye ve bize rağmen 
markalaşma sürecini devam ettiriyor. 
Güzelliği dillere destan ama tanıtımında 
eksiklikler ve yanlışlıklar olduğunu düşü-
nüyorum. Diğer taraftan çözülmesi gere-
ken problemleri de var. Trafik bunların en 
başında geliyor.

REHBERLİK, BİR KüLTüR 
AKTARıMı…

Kentlerin gelişim süreci içerisinde 
dünya ülkelerine göre geride olduğu-
muzu düşünüyor musunuz? 

Geride olduğumuzu değil değişen 
“şehir gelişim” anlayışını anlayıp içsel-
leştiremediğimizi düşünüyorum. Büyük 
şehirlerimize baktığımızda birkaç istisna 
örnek dışında çoğunun kasaba gelişme 
modelini uyguladıklarına üzülerek tanık 
oluyorum. Oysa ki dünyada yaşanılası 
şehirler listesine girenlere baktığımızda, 
gelişmelerinin merkezine insanı oturt-
tuklarını, betonlaşmayı değil zarafet ve 
kolaylığı baz aldıklarını görüyorum. Olay 
sadece park, yol ve metro yapmakla bit-
miyor. Şehri yönetenlerin ufku, eğitimi ve 
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Bu aslında benim mesleğimin olmazsa olmazlarından 
biri ve benim çok severek üstlendiğim bir görev. Çünkü 
bana göre rehberlik sadece insanları gezdirip bir şeyler 
anlatmak değil. Ben rehberliği bir kültür aktarımı olarak 
görüyorum ve gezdirdiğim misafirlerimin o şehirdeki tari-
hi eserleri değil yaşam biçimleri ve kültürleri de anlamaları 
için önce kendim öğreniyor sonra anlatıyorum. Yerel yöne-
timlerle de işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Tarihi ve doğal güzelliklere sahip 
kentlerimizin uluslararası platformlar-
da daha iyi tanıtılması ve bilinirlilikle-
rinin artırılması için özellikle gezginler, 
seyahat yazarları ve sizin gibi dünyaca 
ünlü olmuş isimlerle yerel yönetimler 
arasında bir işbirliğinin yapılması ge-
rektiğini düşünüyor musunuz? 

İstanbul o kadar güzel ve 
güçlü ki her şeye ve bize 
rağmen markalaşma sürecini 
devam ettiriyor. 



Yazı: 
İskender Güneş

Ülkemizde ve dünyada son 
zamanların en çok konuşulan 

konularının başında geliyor 
“Kentsel Dönüşüm”. Biz de 

bu sayımızda A’dan Z’ye 
kentsel dönüşümü ele almak 

istedik...
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Önceki sayımızda ele aldığımız konuya kaldığımız 
yerden devam ederken bu yazımızda Lübnan, Bre-
zilya, Norveç, İspanya Hollanda, İngiltere ve Yu-

nanistan’daki kentsel dönüşümü ele alacağız. Sizlere ilk 
olarak önceki yazımızda kaldığımız yer olan 6. madde’de 
bulunan “Beyrut’taki Tarihi Kent Merkezi Kentsel Dönü-
şüm Projesinden” bahsetmek istiyoruz.

6. solidere (Beyrut Tarihi Kent mer-
kezi) Kentsel Dönüşüm Projesi, lübnan): 
Savaşın sona ermesiyle artık Beyrut’un başka 
bir deyişle Lübnan’ın yeniden doğması için ilk 
adımlar atılır. İnsanları savaşın bittiğine inan-
dırmak gerekmekte, bunun yolu da savaş 
öncesinde Beyrut’un geleneksel olarak idari, 
ticari, kültürel çekirdeğini oluşturan Merkez 
bölgesinin yenilenmesinden geçmektedir. 
Tüm bu endişelerin ışığında, 1994’te Bey-
rut merkez bölgesinin geliştirilmesi ve yeni-
den yapılanması amacıyla bölgedeki mülkiyet 
hakkı sahipleriyle yatırımcıların ortaklığında 
oluşan SOLıDERE (The Lebanese campany 
for Development and Reconstruction of the 
Beirut central District s.a.l) adında bir Lüb-
nan anonim şirketi kurulur 1.

Savaş sonrası Beyrut’ta karşılaşılan so-
run yalnızca fiziksel yapının değil sosyal ya-
pının da büyük ölçüde hasar görmüş olması-
dır. Kentin geleneksel kimliğine uymayan bir 
biçimde ikiye bölünerek dine dayalı bir ayrı-
ma gidilmiş olması, Lübnan’ın savaş sonrası 
ulus olma yolundaki çabalarıyla çelişmekte-
dir. Bu bağlamda temel konulardan biri de 
kentin sosyal dokusunun bütünleştirilmesi-
dir. Bunu sağlamanın en iyi yolu olarak da, 
kent merkezinin yenilenerek kentin doğu 
ve batı tarafının birbirine bağlanması, mer-
kezin, ticaretin yanı sıra sosyal ve kültürel 
aktivitelerle de tüm kentlileri buraya çekme-
si ve böylece kentin yakasında yaşayanların 
burada bir araya gelmesi hedeflenmiştir2.

Proje objektif bir şekilde, 15 yıllık iç sa-
vaş döneminde hasar görmüş veya tama-
men yok edilmiş olan Beyrut’un geleneksel 
kent merkezinin yeniden inşası, ticari akti-
viteyi bu bölgeye çekmek, Lübnan’ın kalbi 
olan başkentin yeniden şekillenişi ve yerleşi-
mi ile bölgede yarışan meydan okuyan kent 
bağlamında yer edinmeyi hedeflemektedir3.

Projenin temel hedefleri; Tarihi binala-
rın ve koruma alanlarının restore edilmesi, 
yeni geliştirilecek alanlar için kentsel tasarım 
çerçevesinin çizilmesi, proje alanı bütünün-
de deniz görünümünün maksimum seviye-
ye ulaştırılması, denize açık bir kentsel alan 
oluşturulması, bütüncül modern altyapı 
sisteminin sağlanması, kamusal alanların 
yaratımı, seyir terasları, gezi alanları ve yay 
yollarının yapımı ve organizasyonu, işyeri ve 
bu kurumlara ait yerleşkeler, kültürel ve rek-

1 Tadmori K., 2004. Lübnan –Trablus Kentsel Sit Alanının Koruma Sorunsalı ve Koruma Planlaması İçin Yönlendirici Kavramsal Çerçeve, Doktora Tezi, Mimar Sinan üniversitesi, İstanbul
2 Eres., z., 2004. Savaş Sonrası Beyrut Tarihi Kent Merkezinin Yenilenmesi, Yaşanılır Kentler/Yaşanılır İstanbul, TMMOB Mimarlar Odası , Teknik Kongre, 54)
3 Dovaidy, M., 2003. Recontraction of Beriut city center. Solidere Experience, Journalist Seminar İn Amman
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reasyon imkanları gibi geniş ve çok fonksiyonlu kullanım imkan-
ları yaratmak, sağlam kalmış binaları ve şehir manzarasını koru-
mak, modern ve geleneksel mimari arasında harmoni yaratmak, 
şehrin dokusunu ve komşuluk ilişkileri yeniden kurmak, 24 saat 
yaşayan bir kentsel alan oluşumu, pazarlama ve gelişme olguları 
bütününde sürdürülebilir çevre yaratımını cesaretlendirmek ve 
bunun için esnek öneriler getirmek, şehir merkezinin yenilen-
mesi için mıknatıs etkisi gösteren cazibe olanakları yaratmak4.                 

191 hektarın üzerinde ve 4.69 milyon metrekare inşaat ala-
nını kapsayan proje, iki fazdan oluşmaktadır. 1994-2004 yılları-
nı kapsayan dönem birinci faz, 2005-2020 dönemi ise ikinci faz 
olarak tanımlanır. Her iki fazın uygulama süreçleri ise Lübnan 
hükümeti tarafından kurulan, yarı özel ve özerk bir kuruluş olan 
Solidere şirketi tarafından yürütülmektedir5.

2005 yılı itibariyle projenin ilk etabı tamamlanmış ve her-
hangi bir aksaklıkla karşılaşılmamıştır. Projenin başarısında ka-
mu-özel sektör işbirliğinin payı büyüktür. Bölgede uygulanacak 
kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilk önce mevcut mülkiyet 
haklılığı tespit edilmiş, bu alanların toplam varlığı Solidere şir-
keti tarafından 1.2 milyar Amerikan doları olarak tespit edilmiş 
ve bu değer A grubu hisse senedine çevrilmiştir. Kentsel dönü-
şümün uygulanması ve yeni bölgenin imar süreçleri için gerekli 
olan 650 milyon Amerikan doları ise B grubu hisse senedi kar-
şılığı nakit olarak yeni yatırımcılardan temin edilmiştir. Proje ala-
nına iç savaş döneminde yerleşmiş olan mülteci ve fakir halk için 
herhangi bir yasal hak sahipliği olmamasına rağmen, uzlaşmacı 

yaklaşımla ve sosyal dengeyi oluşturmak için 
tespit edilen tazminatlar ödenerek işgal et-
tikleri alanları boşaltmaları sağlanmıştır6. 

Solidere kentsel dönüşüm projesi ile ta-
rihi kent merkezi ve yeni liman bölgesi bir-
birine bağlanmış ve bu yeni bölgede güçlü 
bir finans özelliği oluşturulmuştur. Hem 
bu özelliği ile hem de örgütlenme modelin-
de kullanılan sistem nedeniyle, proje kendi 
kendini finanse ederek kamuya herhangi bir 
ek yük getirmemiştir. Proje, hem bu özelliği, 
hem de kaybedilen kimlik değerlerinin yeni-
den kazanılmasının zorluğunu göstermesi 
açısından dünya çapında önemli bir örnektir.

7. rio Kenti Gecekondu sağlıklaştırma 
Programı (Brezilya): Rio kentinde, yaklaşık 
nüfusun 1/3’ü çok kötü şartlarda gecekon-
du alanlarında yaşamaktadır. 1994 yılında 
belediye tarafından başlatılan Favela-Bairro 
Sağlıklaştırma Programı ile kent merkezin-
deki gecekondu alanlarının standartlarının 
yükseltilme çalışmaları başlatılmıştır. Proje 
kamu ve yerel halk işbirliği ile gerçekleştiril-
miştir. Projenin amacı; program çerçevesin-
de, konutların iyileştirilmesi, yaşam şartla-
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4 http://www.solidere.com/solidere
5 Demirsoy, M.S., 2006. Kentsel Dönüşüm Projelerinin Kent Kimliği üzerindeki Etkisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
6 Demirsoy, M.S., 2006. Kentsel Dönüşüm Projelerinin Kent Kimliği üzerindeki Etkisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul



organizasyonlar şehrin, kent dokusunun dö-
nüşümünde önemli bir tarihi rol oynamıştır. 
1888 ve 1929 Uluslararası Sergileri, 1952 
Eucharistic Kongresi, 1992 Olimpiyat Oyun-
ları ve son olarak da 2004 Universal Forum, 
kentin yenilenmesinde önemli çıkış noktaları 
olmuştur.  Bir sahil şehri olmasına rağmen 
Barselona, 1980’lerden sonra denize sırtını 
dönmüş ancak 1992 Olimpiyatlar ile denizle 
tekrar barışmıştır. 1992’de başlayan, sahilin 
yeniden kullanım süreci bugünkü Poblenou 
yenileme projesinin de yolunu açmıştır. 4 
kilometrelik kesintisiz bir sahil şeridine sa-
hip olan Poblenou, demiryolları ve endüstri 
yapıları ile denizden kopmuş olmasına rağ-
men Olimpiyat Köyü’nün tasarımı ile birlikte 
marina inşa edilmiş ve sahiller dönüştürül-
müştür. Bu değişimle birlikte, daha önceden 
endüstri bölgesi olan Poblenou’nun ilk defa 
iş ve konut alanı olarak potansiyeli öne çık-
mıştır.  Poblenou’nun kentsel ve ekonomik 
dönüşümünü ise yeni kurulacak bir şirket 
yürütecek, bu kapsamda şirket; proje plan-
lama, yönetim ve uygulaması; altyapının, 
kentsel servislerin ve kamusal mekanların 
planlama, geliştirme, tasarım, inşa ve yö-
netimi ile bu endüstriyel üretim alanlarının 
ulusal ve uluslararası gelişiminden sorumlu 
olacaktır9. 

10. Kop van Zuid Projesi (Hollanda): 
İkinci Dünya Savaşı sırasındaki ağır bombar-
dımanlarla yerle bir olan Rotterdam, müthiş 
bir hız, ileri görüşlülük ve uzun vadeli planla-
mayla kendisini yeniden inşa ediyor ve yirmi 

Fiyort Liman Yenileme Projesi - Norveç

7 http://www.kentselyenileme.org/dunya.php
8 http://v3.arkitera.com/g67-kentsel-donusum.html?year=&aıD=802&o=803
9 http://v3.arkitera.com/g67-kentsel-donusum.html?year=&aıD=804&o=803

Rotterdam

rının düzeltilmesi, iş ve eğitim olanaklarının artırılması, halkın 
örgütlenmesi ve onların kapasitesinden yararlanılmasıdır 7.

8. Fiyort Kent Projesi (norveç): Oslo’nun başlamış oldu-
ğu geniş kapsamlı liman yenileme projesi kapsamında, kentin 
zincirleme sıralanmış rıhtımları satışa çıkarılıp, kentsel tasarım 
projeleri üretiliyor ve yeniden planlanıyor. Avrupa liman baş-
kentleri arasında bu kadar geniş çaplı bir liman bölgesi yenile-
mesi yapan başka bir şehir yok. Bu uzun vadeli ve çok büyük 
ölçekli ele alınmış projede amaç, kenti tekrar denizle buluştur-
mak ve ikamet edenlerle ziyaretçilere eşsiz ve sürdürülebilir bir 
yaşam standardı sağlayabilmek.  Oslo’nun Fiyord Kent projesi 
ile Oslo’nun ticari liman işletmelerinin geliştirilmesinin yanı sıra 
kentin konut, ofis, rekreasyon ve kültürel mekan ihtiyacı da kar-
şılanacak. Tüm proje 210 hektarlık bir alanı kapsamakta ve ba-
tıda Frognerstranda’dan doğuda Ormsund’a kadar uzanmakta8.

9. Poblenou ve Forum 2004 Alanı Projesi (ispanya): Bar-
selona kentinin kuzeydoğusunda kalan ve Olimpiyatlardan önce 
yenilenmesine karar verilmiş olan Poblenou bölgesi, şu an şeh-
rin en büyük şantiyesi durumundadır. Bu yenileme projesi, Uni-
versal Forum of cultures 2004 organizasyonu dolayısıyla gün-
deme gelen Diagonal Mar, Besòs alanı ve Poblenou bölgesinden 
oluşmaktadır.  Başkent olmadığı için kamusal yatırım konusun-
da dönem dönem sıkıntılar yaşayan Barselona için, uluslararası 
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birinci yüzyıla hazırlanıyor. Bu gelişim projeleri sonucunda artık, 
Rotterdam sadece liman aktiviteleriyle değil, mimarlığı ile de 
gündeme geliyor. 

Şehir idaresinin ve özel kuruluşların beraber çalıştığı bir pro-
je olan Kop van zuid, çok kapsamlı, uzun vadeli ve her ölçekte 
düşünülmüş bir projedir. Mimarlığın, tüm organizasyonun için-
de bir düğüm noktası olduğunun ve ancak tüm diğer düğüm 
noktalarıyla beraber bir sistem oluşturduğunun bilinciyle hare-
ket edilen bir yeniden yapılanma projesidir. Kop van zuid, tüm 
bu özellikleri ve ayrıca mimarlığın daha büyük bir sistemdeki 
konumunu ve bu sistemle koordinasyonlu olarak nasıl çalıştığını 
göstermesi açısından da çok önemlidir.  Bu proje kapsamında, 
bölgenin kamusal imajının oluşturulması için çalışan ve bölge-
ye kendine özgü bir kimlik kazandırmayı amaçlayan bir İletişim 
Grubu, ve amacı; doğan iş imkanı ve temizlik görevlisinden en 
üst düzey yöneticiye kadar her alanda oluşan personel gerek-
sinimini, öncelikli olarak çevre yerleşimlerden karşılamak olan 
Ortak Çıkar Proje Grubu da bulunmaktadır10. 

11.Dockland Projesi (ingiltere): Londra’da büyük bir ço-
ğunluğu kamu arazisi olan limanlar bölgesinde 1980’li yıllar-
da kamu özel sektör işbirliği ile başlatılan en büyük dönüşüm 
projesidir. Proje, etaplar halinde, ticaret, ofis alanları, konut ve 
kamu yatırımları içeren uluslararası yatırımcıları da kapsayan bir 
projedir. Merkezi yönetim, yerel yönetim ve özel sektör işbirliği 
ile gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı;
•	 Kent merkezinin uluslararası bir ticari merkez haline dö-

nüştürülmesi,
•	 Projenin, bir arazi ve proje geliştirme mantığı içinde ser-

best piyasa koşulları içinde gerçekleşmesinin sağlanması,
•	 Planlama, tahsis, kamulaştırma ve pazarlama vb. gibi 

kamu yetkilerinin tek elde toplanması,
•	 Ekonominin ve iş olanaklarının canlandırılmasıdır11.

12. elephant & Castle Projesi;
(ingiltere): Proje alanı, Londra’da düşük 
gelir gruplarının yaşadığı ve kentsel yok-
sulluğun yaşandığı bir bölge konumunda-
dır. Bölgenin kentsel dönüşüm alanı olarak 
seçilmesinin nedenleri; bölgede altyapı ve 
emlak piyasasının yarattığı artan baskılar ve 
bölgenin anayol ulaşım ağı üzerinde olması-
dır. Bölge yüksek oranda sosyal yoksulluğun 
ve hava kirliliğinin yoğun olarak görüldüğü 
ve kötüleşen belediye konutlarıyla çevrili bir 
alandır. Projenin temeli kamu-özel sektör ve 
yerel halkı içeren sağlam bir ortaklık strateji-
sine dayanmaktadır. Projenin amacı;

Sosyal ve ekonomik yaşam şartlarını iyi-
leştirmek, yerel ekonomiyi canlandırmak, 
sosyal dışlanmayı ortadan kaldırmak, kentin 
sosyal ve teknik altyapısı ile ilişki kurmaktır12.

12. Paddington Projesi (ingiltere): 
Paddington, Londra’nın en zengin ilçe-
lerinden biridir ve yatırım açısından en 
önemli bölgesini oluşturmaktadır. Bölge-
nin kentsel dönüşüm alanı olarak seçilme-
sinin en önemli nedeni; kente ve merkezin 
batı sınırına olan yakınlığı ve Heathrow 
Ekspresinin faaliyete geçmesiyle birlikte 
güçlenen ulaşım bağlantılarıdır. Metro is-
tasyonu ve ulaşım bağlantıları nedeni ile 
bölge özellikle gayrimenkul odaklı gelişme 
açısından büyük bir potansiyel taşımakta-
dır. Ayrıca, özellikle eğitim ve iş geliştir-
me boyutu ile de önemli bir projedir. Proje 

Dockland Projesi - İngiltere

10 http://v3.arkitera.com/gundem_67_kentsel-donusum.html?year=&aıD=805&o=803
11 http://v3.arkitera.com/g162-fonksiyon-donusumu.html?year=&aıD=2885&o=2866
12 http://www.dijimecmua.com/index.php?c=sw&v=35&s=93&p=61



mülk sahipleri, girişimciler ve yerel yönetim birimleri işbirliği 
ile gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı;
•	 Ticari merkez yaratmak,
•	 Bölgenin ekonomisini canlandırmak ve sürdürülebilir çev-

resel iyileştirmeyi gerçekleştirmek, 
•	 İş geliştirmeye yönelik eğitim alanları geliştirmek,
•	 Kamu yatırımları için kentsel alanlar yaratmak,
•	 Proje alanında yaratılan değerin topluma kazandırmaktır 13.
13. Thebes yerleşmesi Planlamaya Katılım Projesi (yu-

nanistan): Thebes yerleşmesinde yaşayan göçmenlerin başta 
konut ve işsizlik sorunlarını çözmek üzere yerel ve merkezi 
yönetim işbirliği ile halkın planlama ve uygulamaya katılımını 
sağlayan bir projedir. Proje merkezi yönetim ve yerel yönetim 
işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. (URL 9)

Projenin amacı;
•	 Halkın, konutların proje ve planlama boyutunda katılımını 

sağlamak,
•	 Kültür, dükkan ve diğer servisler için ortak mekanların 

yapımında halkın katkıda bulunmasını sağlamaktır.
sonuç
Kentsel dönüşümün tüm dünyada ortaya koyduğu başarı-

lara rağmen son dönemlerde özellikle azgelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde uygulanan kentsel dönüşüm projelerinin önceki 
örneklerinde karşılaştığı gerek siyasal gerekse toplumsal alan-
daki süreçler de dikkate alınmalıdır. Bu örneklerden yola çıkıla-
rak kentsel dönüşüm ile ulaşılmak istenen fiziksel, ekonomik, 
sosyal ve kültürel gelişmede dönüşüm ile sermayeye kent içinde 
ve kent dışında yeni rant alanları oluşturulması sonucu dünyada 
ortaya çıkan örneklerle yaşanan süreçlere de dikkat edilmelidir. 

Yapılan dönüşümün sonucunda oluşan alanlar ‘günü kurtar-
ma alışkanlığının’ örneği haline gelmemeli, düşük maliyetinden 
dolayı tercih edilen beton taşlar, kaldırımların kısa sürede de-
forme olmasına sebebiyet vermemelidir. üst geçitler, alt geçit-
ler, bisiklet yolları, otoyollar, park alanları, alışveriş mekânları, 
sağlık, eğitim ve spor tesisleri gibi mekânlar, deprem riski de 
göz önüne alınarak İngiltere örneğinde olduğu gibi şehirlerin 
yüzyıllık ‘Master Plan’ları olarak belirlenmelidir.

Bugün Paris’in 19. yüzyılda geçirdiği 
geniş restorasyon çalışmasının sonucunda 
konuşulan altyapısının iyi incelenerek yıllar 
içerisinde değişen sosyo-kültürel ve demog-
rafik normları da göz önünde bulundurarak 
problemlere pro-aktif çözümler üretilmelidir. 
Tabii bu çalışmaların kalıcılığının olması için 
bu çalışmanın hem yerel hem de merkezi yö-
netim düzeyinde bir devlet politikası haline 
getirilmesinin gerekliliği de göz ardı edilme-
melidir.
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Bir değil hallerin beş değil
Nasıl anlatsam hepsini bir bir
Nasıl bağlansam sana nasıl, büyük şehir.
Yüz tane kolum olsa kucaklamağa yetmez
Tepeden tırnağa dudak kesilsem bitip tükenmezsin.
Anten misali gerilse bütün damarlarım
Nasıl duyarım semt semt bucak bucak seni
Nasıl sararım?

Büyük hastanelerinde yatarım insan dolu,
Büyük gemilerine binerim mahşer,
Hanların dolu, hamamların dolu...
Gel gör ki her Allah’ın günü
Göz göze, diz dize
Tramvayda, sinemada, meyhanede, mabette.
Herkes kendi murdar karanlığına gömülmüş
Herkes gurbette.

Bedri rahmi eyüboğlu

BÜyÜK şeHir

Fotoğraf:  Serbest Çelebi



Mevzuatı Geliştirme mahmut Çolak
TBB, Personel ve Yazı İşleri Müdürü

SGK, Müfettiş

de 4/1-a (hizmet akdine istinaden çalıştırılanlar) ve 4/1-c 
(devlet memurları) kapsamında sigortalı sayılan kişileri 
çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan 
kurum ve kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. Bu çalışma-
mızda, 5510 sayılı Kanun’da işveren sıfatıyla belediyelerin 
4/1-a kapsamında çalıştırdıkları işçiler ve sözleşmeli per-
soneller açısından yükümlülükleri ve bu yükümlülüklere 
uyulmaması durumunda uygulanacak müeyyideleri işlen-
meye çalışılacaktır.

2. YüKüMLüLüKLER vE MüEYYİDELER

2.1. sigortalı işe giriş bildirimi (madde 8)

İşverenler, 4/1-a kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 
7’nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 
sigortalılık başlangıç tarihinden2 önce, sigortalı işe giriş 
bildirgesi ile Kurum’a3 e-sigorta yoluyla bildirmekle yü-
kümlüdürler. Ancak, aşağıda istisnalarına yer durumlarda 
işveren tarafından verilen sigortalı işe giriş bildirgesi yasal 
süresinde verilmiş sayılacaktır:

1 Bu çalışmada “Kanun”, “5510 sayılı Kanunu” ifade etmektedir.
2 Sigortalılığın başlangıcı, çalışmaya/meslekî eğitime/staja başladıkları tarihten itibaren başlar. 
3 Kurum, Sosyal Güvenlik Kurumu’nu ifade etmektedir.

1. GİRİŞ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu; sosyal si-
gortalar ile genel sağlık sigortası ba-

kımından kişileri güvence altına almak, bu 
sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağ-
lanacak hakları, bu haklardan yararlanma 
şartları ile finansman ve karşılanma yön-
temlerini belirlemek, sosyal sigortaların ve 
genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usul 
ve esasları düzenlemektedir. Bu Kanun1, 
sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasın-
dan yararlanacak kişileri, işverenleri, sağlık 
hizmeti sunucularını, bu Kanun’un uygulan-
ması bakımından gerçek kişiler ile her türlü 
kamu (belediyeler dahil) ve özel hukuk tü-
zel kişilerini ve tüzel kişiliği olmayan diğer 
kurum ve kuruluşları kapsamaktadır. Bu 
Kanun’da “işveren” kavramı 12’nci madde-

5510 Sayılı Kanun’da işveren Belediyelerin yükümlülükleri nelerdir? Bu ve buna benzer 
soruların cevabını Türkiye Belediyeler Birliği Personel ve Yazı İşleri Müdürü-SGK Müfettişi 
Mahmut Çolak verdi. Aşağıdaki metinde bu kanun ile ilgili her şeyi bulabilirsiniz. 

5510 sAyılı KAnUn’DA 

İŞvEREN SıFATıYLA 
BeleDiyelerin yÜKÜmlÜlÜKleri
İŞvEREN SıFATıYLA 
BeleDiyelerin yÜKÜmlÜlÜKleri
İŞvEREN SıFATıYLA 
BeleDiyelerin yÜKÜmlÜlÜKleri
İŞvEREN SıFATıYLA 
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talık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık; 
ilgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, gre-
ve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, 
bu hallerin sona ermesini takip eden 10. (onuncu) günden 
başlanarak yitirilmiş sayılır. Sigortalılığı sona erenlerin du-
rumları işverenleri tarafından en geç 10 (on) gün içinde 
Kurum’a bildirilir. Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 
sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre işsizlik sigortasına 
tabi olmayan sözleşmeli personel sigortalılığının sona er-
mesine ilişkin bildirimleri, 3 (üç) ay içinde Kuruma yapılır. 

Sigortalı işten ayrılış bildirimine aykırı davranmanın 
müeyyidesi (Madde 102)

Kanu’nun 9’uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi-
ne göre, sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sa-
yılı Kanun’un geçici 20’nci maddesinde yer alan sandıklara, 
sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin 
bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve 
usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, 
elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tu-
tulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, 
bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yü-
kümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi ne-
deniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla 
her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin 
onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

2.3. işyerinin bildirilmesi (madde 11)

İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesi-
ni en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kurum’a 
vermekle yükümlüdür. 

İşyerinin bildirilmesine aykırı davranmanın müeyyidesi 
(Madde 102)

Kanun’un 11’inci maddesinde belirtilen bildirgeyi, Ku-
rumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya 
Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda gön-
dermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda gön-
dermeyenler veya bu Kanun’da belirtilen süre içinde Kuru-
ma vermeyenlere; kamu idareleri için asgari ücretin üç katı 
tutarında idari para cezası uygulanır.

2.4. iş kazasının bildirilmesi (madde 13)

İş kazasının, işveren tarafından o yer yetkili kolluk kuv-
vetlerine derhal ve Kurum’a da en geç kazadan sonraki 3 
(üç) işgünü içinde iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi 
ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kurum’a bildirilme-
si zorunludur. Bu 3 işgünlük süre, iş kazasının işverenin 
kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş 
kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

İş kazasının süresinde bildirilmesine aykırı davranma-
nın müeyyidesi (Madde 21)

İş kazasının, yasal süresinde işveren tarafından Kurum’a 
bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre 

4 “Asgarî ücret”; 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen bir aylık brüt ücreti ifade etmektedir.

- İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde 
işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalış-
maya başlatıldığı gün,

- Kamu idarelerince istihdam edilen 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na 
göre işsizlik sigortasına tabi olmayan söz-
leşmeli personel çalışmaya başladıkları ta-
rihten itibaren 1 (bir) ay içinde.

Sigortalı işe giriş bildirimine aykırı dav-
ranmanın müeyyidesi (Madde 102)

Bu Kanun’un; 8’inci maddesinin birinci 
fıkrasında belirtilen bildirgeyi, bu Kanun’da 
belirtilen süre içinde ya da Kurumca belirle-
nen şekle ve usule uygun vermeyenler veya 
Kurumca internet, elektronik veya benzeri or-
tamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde 
anılan ortamda göndermeyenler hakkında her 
bir sigortalı için asgari ücret4 tutarında idari 
para cezası uygulanır. 8’inci maddenin birinci 
fıkrasında belirtilen bildirgenin verilmediğinin, 
mahkeme kararından veya Kurum’un dene-
tim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan 
tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin de-
netim elemanlarının kendi mevzuatları gere-
ğince yapacakları soruşturma, denetim ve in-
celemelerden veya bankalar, döner sermayeli 
kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan 
kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belge-
lerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle 
yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için 
asgari ücretin iki katı tutarında idari para ce-
zası uygulanır. 

İşyeri esas alınmak suretiyle bildirgenin 
verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar 
tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle 
görevli memurlarının tespit tarihinden, di-
ğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim 
elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, 
döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri 
ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan 
alınan bilgi veya belgelerin Kurum’a intikal 
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde yukarıda 
sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge 
verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi 
vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa 
her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı 
tutarında idari para cezası uygulanır. 

2.2. sigortalılığın sona ermesi (madde 9)

Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakı-
mından sigortalılık; hizmet akdinin sona er-
diği tarihten itibaren sona erer. Ancak, has-
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engel olanlar hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa 
dahi, asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası 
uygulanır. 

- Görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve 
tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve 
bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren 
ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5237 sayılı Türk ceza 
Kanunu’nun 265’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre iki 
yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu 
suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on katı tu-
tarında idari para cezası uygulanır.

2.7. iş kazası ve meslek hastalığı durumunda sağ-
lık hizmetleri sunma (madde 76)

İşveren, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına 
tutulan genel sağlık sigortalısına sağlık durumunun ge-
rektirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yüküm-
lüdür. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 89’uncu 
maddesine göre, işveren, geçici veya sürekli görevle yurt 
dışında görevlendirdiği ya da yurtdışına götürdüğü si-
gortalının, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık 
hâllerinde, Kurum tarafından işe el konuluncaya kadar, 
Kanun’a göre hak kazandığı geçici iş göremezlik ödeneği-
ni ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine geti-
rilmesindeki gecikmeden dolayı işveren, gerek Kurum’un 
gerekse sigortalının uğrayacağı her türlü zarardan so-
rumludur. Kurum, Kanun’a uygun olarak yapılan ve bel-
gelere dayanan geçici iş göremezlik ödenekleri tutarını 
işverene öder.

Sağlık hizmeti sunmaya aykırı davranmanın müeyyidesi 
(Madde 76)

Bu amaçla işveren tarafından yapılan ve belgelere daya-
nan sağlık hizmeti giderleri ve 65’inci madde hükümlerine 
göre yapılacak masraflar Kurum tarafından karşılanır. Bu 
yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden veya 
gecikmesinden dolayı, genel sağlık sigortalısının tedavi 
süresinin uzamasına veya malûl kalmasına veya malûllük 
derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurum’un bu 
nedenle yaptığı her türlü sağlık hizmeti giderini ödemekle 
yükümlüdür.

için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik 
ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir.

2.5. meslek hastalığının bildirilmesi 
(madde 14)

Meslek hastalığının, sigortalının meslek 
hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu 
durum kendisine bildirilen işveren tarafın-
dan bu durumun öğrenildiği günden baş-
layarak 3 (üç) işgünü içinde, iş kazası ve 
meslek hastalığı bildirgesi ile Kurum’a bildi-
rilmesi zorunludur. 

Meslek hastalığının süresinde bildirilmesine 
aykırı davranmanın müeyyidesi (Madde 14)

Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya 
yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik 
ya da yanlış bildiren işverene Kurumca bu 
durum için yapılmış bulunan masraflar ile 
ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri 
rücû edilir.

2.6. sGK denetim elemanlarının çağ-
rılarına cevap verme (madde 59)

İşverenler, Kurum’un denetim ve kont-
rol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi 
verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, 
gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip 
göstermek ve vermek, görevlerini yapmak 
için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yol-
daki isteklerini geciktirmeksizin yerine ge-
tirmekle yükümlüdürler. 

Denetim elemanlarının çağrılarına aykırı 
davranmanın müeyyidesi (Madde 102)

Kurumun denetim ve kontrolle görevlen-
dirilmiş memurlarının; 

- Bu Kanun’un uygulanmasından doğan 
inceleme ve soruşturma görevlerini yerine 
getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, 
işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişi-
ler görevlerini yapmasına engel olamazlar; 
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izleyen ilk iş günü saat 23:59 a kadar, Kurum’a, e-sigorta 
kanalıyla gönderilebilecektir.

Prim belgelerinin gönderilmesine aykırı davranmanın 
müeyyidesi (Madde 102)

Prim belgeleri, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde 
vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya ben-
zeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan 
ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde ver-
meyenlere her bir fiil için;

- Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki 
katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı 
başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,

- Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki ka-
tını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı 
sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,

- Ek belgenin 86’ncı maddenin beşinci fıkrasına istina-
den Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık as-
gari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belge-
de kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı 
tutarında, 

- Belgenin mahkeme kararı, Kurum’un denetim ve 
kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler 
veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi 
mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim 
ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermaye-
li kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve 
kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya 
kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği an-
laşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya 
ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlen-
mediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı 
tutarında idari para cezası uygulanır.

2.9. eksik gün nedenlerinin belgelendirilmesi 
(madde 86)

Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret 
ödenmediği beyan edilen sigortalıların, 30 (otuz) günden 
az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait 
aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır. Kurumca 
belirlenen aşağıdaki işyerlerinde bu şart aranmaz. Bunlar; 
genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, dö-
ner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idareleri-
nin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik 
ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel 
kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve 
kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların 
bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve serma-
yesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklık-
larının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayı-
lı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri 
ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 30 ve üzerinde 

2.8. Prim belgelerinin gönderilmesi 
ve işyerinde sigortalı çalıştırmaya son 
verdiğini bildirmesi (madde 86)

İşveren bir ay içinde sigortalıların; ad 
ve soyadlarını, T.c. kimlik numaralarını, 
prime esas kazançlarını, prim ödeme gün 
sayıları ile prim tutarlarını, gösteren ve ör-
neği Kurum tarafından çıkarılacak yönetme-
likle5  belirlenen asıl veya ek aylık prim ve 
hizmet belgesini ait olduğu ayı takip eden 
ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna 
kadar Kuruma vermekle veya sigortalı ça-
lıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı 
çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, 
15 (on beş) gün içinde Kurum’a bildirmekle 
yükümlüdür. İşyerinde sigortalı çalıştırma-
ya ara verdiğini sigortalıyı çalıştırmaya son 
verdiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün 
içinde yazılı olarak bildiren işverenin, her 
ay ayrıca sigortalı çalıştırmadığına ve ücret 
ödemediğine ilişkin bir bildirimde bulun-
ması gerekmez. Prim belgelerinin Kurum’a 
gönderilme süresi, Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliği’nin 102’nci maddesine göre, 
Kurumca çıkarılacak tebliğde6 düzenlenmiş-
tir. Buna göre, prim belgelerinin Kurum’a 
gönderilme süreleri aşağıda belirtilmiştir.

- Resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise, 
cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, 
ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet 
belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu 
dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde saat 
23.59’a kadar e-sigorta kanalıyla Kurum’a 
göndermek zorundadırlar. 

- Bazı resmi nitelikteki işyeri işverenle-
ri ise ayın 1’i ila 30’u arasında ücret alan 
sigortalılar çalıştırdığından, bu nitelikteki 
işyeri işverenlerince; 

• Ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları 
karşılığı ücret alan sigortalılar için düzenle-
necek olan aylık prim ve hizmet belgeleri, en 
geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 
23’ünde,

• Ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü ara-
sındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigor-
talılar için düzenlenecek olan aylık prim ve 
hizmet belgeleri, en geç belgenin ilişkin ol-
duğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde 
Kurum’a gönderilecektir.

Belgenin gönderilmesi gereken sürenin 
son gününün resmi tatile rastlaması halin-
de, aylık prim ve hizmet belgesi, son günü 

5 Söz konusu Yönetmelik, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği olup, 12.05.2010 tarihli 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
6 Söz konusu tebliğ, İşveren Uygulama Tebliği olup, 01.09.2012 tarihli 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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- İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret te-
diye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun 
ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının 
sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, 
sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındı-
ğına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. 
Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen 
(imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka 
kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları 
geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bord-
rosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında, idari para 
cezası uygulanır. 

2.11. Primlerin ödenmesi (madde 88)

Kanun’un 79’uncu maddesine göre; kısa ve uzun va-
deli sigortalar ile genel sağlık sigortası için, bu Kanun’da 
öngörülen her türlü ödemeler ile yönetim giderlerini kar-
şılamak üzere Kurum prim almak, ilgililer de prim ödemek 
zorundadır.

İşveren, 1 (bir) ay içinde çalıştırdığı sigortalıların 
primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden 
bu Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim 
tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim 
tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç Kurumca belir-
lenecek günün sonuna kadar Kurum’a öder. Hak edilen 
ancak, ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesaplanacak 
primler hakkında da uygulanır. Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliği’nin 108’inci maddesine göre, Kanun’da be-
lirtilen sigorta primleri, Kurumca çıkarılan İşveren Uygu-
lama Tebliği’nde belirlenen süre içinde Kurum’a ödenir. 
İşverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime 
esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi 
prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi 
hissesine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ek-
leyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Ku-
ruma öderler. Ödeme süresinin son gününün resmi tatile 
rastlaması halinde, prim tutarları, en geç son günü izleyen 
ilk iş günü içinde Kuruma ödenecektir.

Primlerin ödenmesine aykırı davranmanın müeyyidesi 
(Madde 88)

Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer 
alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacakları-
nın Tahsil Usûlü Hakkında Kanun’un 51’inci, 102’nci ve 
106’ncı maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanır. Ku-
rumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep 
olmaksızın bu Kanun’da belirtilen sürelerde ödenmez ise 
kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu 
görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yö-
netim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki 
yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kurum’a 
karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen 
sorumludur. 

sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel 
sektör işyerlerinde eksik gün bildirim ne-
denlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde 
belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrı-
ca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler 
aranmaz. 

Eksik gün nedenlerinin belgelendirilme-
sine aykırı davranmanın müeyyidesi (Madde 
86)

Sigortalıların 30 (otuz) günden az çalış-
tığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim 
ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre 
içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi 
ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması 
halinde, 30 (otuz) günden az bildirilen süre-
lere ait aylık prim ve hizmet belgesi Kurum-
ca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler 
tahsil olunur.

2.10. işyeri kayıtlarının saklanma-
sı ve ibrazı (madde 86) ile geçerliliği 
(madde 102)

İşveren, işyeri defter, kayıt ve belgele-
rini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından 
başlamak üzere 10 (on) yıl süreyle, kamu 
idareleri 30 (otuz) yıl süreyle, saklamak 
ve Kurumun (SGK) denetim ve kontrol ile 
görevlendirilen memurlarınca istenilme-
si halinde 15 (onbeş) gün içinde ibraz et-
mek zorundadır. Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliği’nin 105’inci maddesine göre, 
işverenler, Kurum’a verdikleri prim bel-
gesinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte 
olmak ve Kanun’un 102’nci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (e) bendinin beş numaralı alt 
bendinde sayılan hususları içerecek şekilde 
aylık ücret tediye bordrosu düzenlemekle 
yükümlüdürler.

İşyeri kayıtlarının ibrazı ve geçerliliği-
ne aykırı davranmanın müeyyidesi (Madde 
102)

Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 
(on beş) gün içinde mücbir sebep olmaksı-
zın tam olarak yerine getirmeyenlere;

- Bilânço esasına göre defter tutmakla 
yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin on 
iki katı tutarında,

- Diğer defterleri tutmakla yükümlü 
olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tu-
tarında,

- Defter tutmakla yükümlü değil iseler, 
asgari ücretin üç katı tutarında,
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2.12. Ücretlerden kesinti yapılmaması (madde 98)

İşveren, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası için 
kendisine düşen yükümlülükler nedeniyle, sigortalıların 
ücretlerinden kesinti yapamaz. 

3.SONUÇ
Görüleceği üzere, işverenlerin 5510 sayılı Kanun’dan 

kaynaklı yükümlülükleri genel olarak yukarıdaki bö-
lümlerde açıklandığı gibi sigortalılığın başlanmasın-
dan sona ermesine kadar olan bir süreç içerisinde işe 
başlama bildirimi, işten ayrılış bildirimi, hizmetlerinin 
bildirimi, iş kazası veya meslek hastalığının bildirimi, 
sigortalılara ait bildirim karşılığı primlerin ödenmesi, 
işyeri kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulması ve 
diğer yükümlülüklerden ibarettir. Söz konusu yüküm-
lülüklere uyulmaması, işverenlere idari para cezası, 
gecikme cezası, gecikme zammı, yapılan yardımların 
tahsili şeklinde müeyyideleri gerektirmektedir. İşve-
renlerden Kanun’da belirtilen yükümlülüklerini yerine 
getirenlerden Kurumca belirlenen kriterleri taşıyanla-
ra “Takdir Belgesi” veya “Sosyal Güvenlik Sorumluluk 
Belgesi” verilebilmektedir.

Kurumun prim ve diğer alacakları süresi 
içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenme-
yen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk 
üç aylık sürede her bir ay için (% 2) ora-
nında gecikme cezası uygulanarak artırılır. 
Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme 
süresinin bittiği tarihten başlamak üzere 
borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı 
Hazine Müsteşarlığı’nca açıklanacak bir ön-
ceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu 
ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri-
nin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygu-
lanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, 
ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı 
günlük hesaplanır. Bakanlar Kurulu, ilk üç 
ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki 
katına kadar artırmaya veya bu oranı % 1 
oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî 
oranına getirmeye ve uygulama tarihini be-
lirlemeye yetkilidir. Dava ve icra takibi açıl-
mış olsa bile, prim ve diğer Kurum alacakla-
rının ödenmemiş kısmı için gecikme cezası 
ve gecikme zammı tahsil edilir.
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yüksek bir yaşam düzeyinin nimetlerinden yararlanmak is-
teyen kitleler, kentlere akın etmeye başlamıştır.

Kırdan kente yönelen göçmenler sosyo-psikolojik, kültü-
rel ve ekonomik konularda olduğu gibi siyasi konularda da 
yeni gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. zira kente 
gelen göçmenler, özgün toplumsal konumları gereği, siyasal 
partilerden ciddi beklentileri olan çıkar grupları haline dö-
nüşmüştür. Dahası bu çıkar gruplarının, özelikle konut ve 
iş alanlarıyla ilgili talep ve beklentileri, yerleşik nüfusa göre 
daha yüksek olmuştur. Öyle ki herhangi bir uzmanlığı ve bi-
rikimi olmadan kente yerleşmek zorunda kalan kırsal nüfus, 
istihdam ve konut gibi kaynaklara ulaşabilmenin yönetsel ya 
da siyasi mekanizmaya yakın durmaktan geçtiğinin farkına 
varmıştır. Dolayısıyla yeni yerlerin imara açılması, altyapı ve 
üst yapıya dönük hizmetlerin getirilmesi, okul, hastane vb. 
kurumlardan yeterince yararlanılması gibi istekler siyasal 
partilerle olan işbirliklerini güçlendirmiştir.

Çıkar ilişkisi olarak da değerlendirebileceğimiz bu ilişki, 
kentlerin biçimlenmesinde her şeyden daha önemli olmuş-
tur. zira genellikle homojen bir şekilde kümelenen göçmen-
leri, bir oy deposu olarak değerlendiren partiler de onların 
taleplerini yerine getirme konusunda istekli davranmışlardır. 
Dolayısıyla kentleşmenin seyri, daha ziyade dönemin seç-
men-siyasetçi ilişkisi mucibince gelişmiştir. Ancak dönemin 

Türkiye’de yaşanan kentleşme ve buna 
bağlı olarak ortaya çıkan sıkıntılar çö-
zülmesi güç problemler doğurmuştur. 

zira Türkiye’deki kentleşme gelişmiş ülkeler-
den farklı nedenlere bağlı olarak hızlı ve kısa 
sürede gerçekleşmiştir. Bu yüzden istikrarlı 
bir kentleşme politikası gelişememiş dönem-
sel yaklaşımlar kentlerin biçimlenmesinde be-
lirleyici olmuştur.

Bilindiği gibi Türkiye’nin kentleşmesi 
50’lerle birlikte başlamıştır. zira 1940’ların 
sonlarında gelişen batı ile yeniden bütünleş-
me girişimleri, hem ekonomik hem de siya-
sal anlamda sonuçlarını 50’lerde vermiştir. 
Bu dönemde 30’ların devletçilik politikası 
terk edilerek, liberal ekonomi politikaları 
izlenmeye başlanmış; tarımda ise gözle gö-
rülür bir makineleşme yaşanmıştır. Bu geliş-
meler kırdaki toplumsal yapının çözülmesini 
hızlandırarak kentlere göçü kaçınılmaz hale 
getirmiştir. Sanayi tesislerinin kent merkez-
lerinde yoğunlaşmış olması ise göçü rasyo-
nel hale getirmiştir. Sonuç olarak ekonomik 
durumunu iyileştirmek, sağlık, eğitim ve 

Makale
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KenTleşmeyle 
imTiHAnımıZ

“Kentlerin güçlü ve zayıf yönlerinin öne çıkarıldığı, yapılaşma ve planlamaların her kentin sahip ol-
duğu yerel özellikler doğrultusunda belirlendiği, insan onuruna yakışır, tarihe ve medeniyete saygılı, 
geçici değil kalıcı değerlerin üretildiği, yeni bir kent ve kentleşme anlayışına ihtiyaç vardır.”
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olsa kurtulan yerel yönetimler, kentsel politikaların geliştiril-
mesinde daha güçlü ve nitelikli kurumlar olmaya başlamıştır. 
Neticede kendi içinde değişen ve farklılaşan yeni dinamiklerin 
hâkim olduğu bu süreçte yerel yönetimlerin yetkileri artırıla-
rak, kentleşmede etkin roller üstlenmişlerdir. 1999’da yaşa-
nan Marmara Depremi ise toplumun bütün katmanlarında 
güçlü bir zihniyet dönüşümü başlattığı için yerel yönetimlerin 
aldığı kararların uygulanması kolaylaşmıştır.

Kent planlaması ve mimari anlayışın kökten değiştiği bu 
dönemde yeni yasal düzenlemeler getirilmiş, başta planlama 
ve inşaat kalitesi olmak üzere donanım özellikleri bakımın-
dan olumlu gelişmeler görülmüştür. Ancak hızlı ve modern 
konutlar üretmek adına, estetik kaygılar ve yerel özellikler, 
bilinçli ya da bilinçsiz göz ardı edilmiş; bu anlayış ise kent-
leşme serüvenimizde yeni bir dizi problemlerin yaşanmasına 
neden olmuştur. Öyle ki bu dönemde uygulamaya sokulan ve 
farklılıkları sıfırlayan tek tip ve yüksek katlı konut projeleri, 
geleneksel ve modern mimarinin farklı örneklerini yok saymış, 
kentlerimizi neredeyse aynılaştırmıştır. Söz gelimi başta TOKİ 
olmak üzere özel sektörün yaptığı birçok proje benzer görü-
nümlerde inşa edilmiş/edilmektedir.

Dönemin kentleşmesinde, rahatsızlık veren bir diğer hu-
sus da kentsel dönüşüm alanlarında ortaya çıkmaktadır. Ye-
rinde dönüşüm yerine, rantsal kaygılarla sakinlerinin sökün 
edildiği uygulamalar, travmatik sosyal problemleri de berabe-
rinde getirmiş; çözülmesi güç sonuçlar doğurmuştur. Dahası 
toplumsal emniyet bakımından önemli işlevler üstlenen ve 
oluşumu uzun yıllar gerektiren mahalle ve komşuluk kültürü, 
söz konusu projeler marifetiyle yok olmaya yüz tutmuştur. 
Oysa ortak yaşamın en güzel örneklerinden biri olarak beliren 
mahalle kültürü, üyelerine yüklediği sorumluluk ve dayanışma 
sayesinde toplumsal sıkıntıları hafifletmekte; hatta devletin 
bile çözemediği sosyal problemleri bertaraf edebilmektedir.

Son dönemde yaşanan kentleşme problemlerini çoğaltmak 
mümkündür. Ancak yazımızın sınırlılıkları dolayısıyla rahatsız-
lık duyduğumuz bir hususun altını daha çizmek gerekirse; o 
da başta İstanbul ve Ankara olmak üzere kentlerin fiziki ve 
demografik sınırları ile alakalı olacaktır. Günümüz kentlerinin 
her iki bakımdan da sınırlarını çoktan aştığıdır. Bu ise hantal-
laşmış, yönetilmesi zor, yetki kargaşasına neden olan, sos-
yal problemlerin yoğun olarak görüldüğü anomik bir sonuç 
doğurmaktadır. Dolayısıyla kentlerin bu kadar büyümesinin 
önüne geçilmeli, kent yönetiminde söz sahibi olan kurum ve 
kuruluşların koordineli bir şekilde sorumluluk üstlenmesi ge-
rekmektedir. zira yönetilmesi kolay kentler, sakinleri için de 
huzur ve mutluluk getirecektir.

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, kentlerin güçlü ve za-
yıf yönlerinin öne çıkarıldığı, yapılaşma ve planlamaların her 
kentin sahip olduğu yerel özellikler doğrultusunda belirlendi-
ği, insan onuruna yakışır, tarihe ve medeniyete saygılı, geçici 
değil kalıcı değerlerin üretildiği, yeni bir kent ve kentleşme 
anlayışına ihtiyaç vardır.

şartlarına uygun olarak gelişen ve kentlerin 
biçimlenmesinde son derece etkili olan bu 
ilişkinin ortaya çıkmasında devletin benim-
semiş olduğu politikalar da etkili olmuştur. 
Çünkü bu dönemde refah devleti uygulama-
ları içerisinde olan yönetim, daha ziyade alt 
sınıflar lehine müdahale etmeyi tercih etmiş; 
bir taraftan da yerli sanayiyi geliştirmek için 
ucuz iş gücü ve aynı zamanda tüketici olarak 
gördüğü göçmenlerin hazine arazilerini işgal 
etmesine göz yummuştur. Böylece çarpık ve 
kaçak yapılaşma, önü alınamaz biçimde art-
maya başlamıştır.

Uzun yıllar kentlerinin şekillenmesinde et-
kili olan bu paradigma, 80 sonrasında devletin 
üstlendiği rolü değiştirmesiyle birlikte geçer-
liliğini yitirmiştir. Çünkü devlet, sınıflar arası 
ilişkilerde hakem rolünü üstlenmeyi terk ede-
rek, nötr bir tutum takınmış, hatta üst sınıf-
ların lehine sayılacak politikaları desteklemeye 
başlamıştır. Böylece sosyal tabakalaşmada 
dengeler alt-üst edilmiş, ücretli kesimler dışla-
narak, sınıflar arasında ayrışma ve gerilimlerin 
ön planda olduğu dar tabanlı bir siyasi denge 
tutturulmuştur. Kısa süreli, çıkarcı ve gevşek 
ittifakların kurulduğu bu dengede, kentteki 
ilişkiler kökten değişmiş; toplumsal ayrışmalar 
belirginleşerek her bakımdan farklı gelişmele-
rin yaşandığı yeni bir döneme girilmiştir. Bu 
dönemde yoksul kesimler kentlerin kenar ma-
hallelerinde yaşam mücadelesi verirken; ara-
larda bir yerlerde orta sınıflar konumlanmış; 
kentin güzel ve itibarlı bölgeleri ise zenginlerce 
işgal edilmiştir. üst sınıfların lehine olan bu du-
rum, başta İstanbul olmak üzere birçok kenti-
mizde tarihi ve yeşil alanların legal ya da illegal 
yollarla yapılaşmaya açılmasıyla sonuçlanmış-
tır. Böylece bir manada 80 öncesinin kentlerin-
de yoksul ve göçmen kesimleri gözeten devlet, 
80 sonrasında zengin ve üst sınıfları gözeten 
bir politika geliştirmiştir.

Daha ziyade merkezi iktidarın anlayış ve 
yetkileri doğrultusunda biçimlenen bu tür 
kentsel politikalar, 90’ların başından itibaren 
yerel yönetimlerin konumunda ve yetkilerinde 
yapılan genişlemeler sonucunda değişmeye 
başlamıştır. zira yetkileri artırılan ve belli ölçü-
de kaynakları geliştirilen yerel yönetimler, gö-
rece itibarlı kurumlar haline gelmiştir. Bu ise 
yerel siyasete olan ilgiyi artırmış, her bakım-
dan yerelleşme taleplerini kuvvetlendirmiştir. 
Böylece merkezi siyasetin vesayetinden az da 
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bir diğeri de, e-atıkların dönüşümünden elde edilecek ekonomik 
girdinin hafife alınması. Dünya üzerindeki elektronik atık paza-
rında her yıl %5 ila %8 lik bir artış gözlenirken bu atıkların de-
ğeri de her yıl niceliğin yanı sıra niteliğine bağlı olarak da artıyor. 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı’na göre dünya genelinde tüm 
elektronik atık kaynakları hesaplanacak olursa yıllık 20 ila 50 
milyon ton arasında e-atığın oluştuğu tahmin edilmekte, bu da 
tüm dünya üzerindeki yıllık atığın %5’ine denk düşmektedir. 

Miktar olarak hiç de azımsanmayacak ölçüde olan, dönüş-
türüldüğünde de ciddi ekonomik girdi sağlayabilecek bir sektör 
olmasına rağmen gerek atığa erişimin zor olmasından gerekse 
dünyanın dört bir yanında bu konuda yasal boşlukların olma-
sı, e-atıkların verimli dönüşümünü engellediğini görüyoruz. Bu 
konuda Birleşmiş Milletler üniversitesi’nin (UNU) EU27 ülkele-
rinde yaptığı araştırmaya göre; 2005 yılında oluştuğu tahmin 
edilen 8,3 milyon ton e-atığın, yalnızca 2,2 milyon tonunun 
toplanabildiği bu sayının 2011’de %40 mertebelerine çıktığı 
gözlemlenmiştir.

Elektronik atıkların boyutuna ilişkin küçük bir bilgi de, en 
yoğun elektronik tüketime sahne olan ve kullanım ömrünü dol-
durmadan atık konumuna düşen cep telefonları ile ilgili verecek 
olursak;  1990 yılında 12,4 milyon olan cep telefonu sayısı, 
günümüzde 5,6 milyar gibi bir sayıya ulaşmıştır.  Bu bilgiye 
ek olarak önümüzdeki yıllara ilişkin yapılan tahminlerden yola 
çıkarak 5,6 milyar sayısının büyük çoğunluğunun her yıl tele-
fonlarını değiştirdiği gerçeğine ulaşılabilmektedir.

ÇEvRE GüNDEMİMİz: 

E-ATıK
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Elektronik atık ya da dünya litera-
türündeki adıyla WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equ-

ipment); kullanım ömrünü tamamla-
mış olan, içerisinde bir veya daha fazla  
elektrik iletim elemanı bulunduran ürün-
lere verilen addır. Çevremizde elektronik 
eşya olarak değerlendirdiğimiz ve kul-
landığımız her şey aslında birer elektro-
nik atık adayıdır. Buzdolabı ve çamaşır 
makineleri gibi büyük ev eşyalarından 
tutun da, video kamera ve telefon gibi 
küçük elektroniklere, müzik enstrü-
manlarından röntgen cihazlarına kadar 
çok geniş bir yelpazeye sahip elektronik 
atıklar. Detaylarına ileride değinmeye ça-
lışacağımız Atık Elektrikli ve Elektronik 
Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nde de 
e-atıkların kaynaklarına 10 kategoride 
yer verilmektedir.  

Elektronik atık konusunda toplum 
içerisinde yer bulmuş iki ciddi yanılgı-
nın varlığından bahsetmek mümkün. 
Bunlardan birisi e-atığın ekolojik çev-
reye ve insan sağlığını ciddi bir şekilde 
etkilemeyecek miktarda olmaması iken 

Bu sayımızda son yılların büyük sorunlarından  olan E-Atıkları konu aldık. Hızla 
gelişen teknoloji, sürekli yeni atıkların çıkmasına sebep olurken bir yandan bu 
atıklar için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Dünya genelinde bütün ülkeler E-Atıklara 
karşı önlemler almaya başladı. 
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boşlukların olması sebebiyle beklenen etkiyi yaratamadı. Temel 
olarak, üretim safhasında yeniden kullanımı yada geri dönüşümü 
mümkün malzeme kullanımını öneren ve elektronik atıkların diğer 
atıklardan ayrı toplanması gerektiğini vurgulayan bu direktifler, 
çevreye ve insan sağlığına zararları tespit edilmiş bir takım malze-
melerin kullanımlarına sınırlamalar getirmiştir. Ayrıca söz konusu 
direktiflerle birlikte AB üyesi ülkeler kişi başı yıllık en az 4 kg kadar 
e-atık toplamayı taahhüt ederken, üreticiler de piyasaya sürdükleri 
elektronik eşyaların ilgili çizelgedeki oranı kadar %50-80 aralığın-
da geri toplamakla yükümlü tutulmuşlardır. 

Elektronik atık yönetiminin çevre ve insan sağlığına ilişkin 
olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için dünya çapında ilk 
adım Japonya’dan gelmiş olup, AB ülkeleri ve ABD bu konuda 
Japonya’yı takip etmişlerdir. Finlandiya ve İsviçre gibi gelişmiş 
ülkelerde de e-atık yönetimi ile ilgili başarılı çalışmalar gelişti-
rilmiş olup yüksek verimde e-atık dönüşümü sağlanmaktadır. 
Asya ülkeleri ve Çin ise vahşi demontajı en yaygın kullanan yer-
ler olarak bu yönetim modelini çok yavaş uygulamaktadırlar. 

TüRKİYE’DE E-ATıK YÖNETİMİ vE MEvzUATı
1992 yılında yürürlüğe giren Basel Sözleşmesi, 2003 tarihinde 

yürürlüğe giren Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları Direkti-
fi (WEEE) ve Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Bazı zararlı 
Maddelerin Kullanılmasının Sınırlandırılması Direktifi (RoHS) ile 
birlikte dünya genelinde e-atıkların kullanımı, geri dönüşümü, geri 
kazanımı ve bertarafı konularında çeşitli standartlar geliştirilmiş 
ve ülkeler bazında farklılıklar gösteren uygulamalar geliştirilmiştir. 

Taslak olarak ilk defa Ekim 2010 yılında AEEE (Atık Elekt-
rikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği) Türkiye’nin 
gündemine geldi. Fakat yönetmelik bünyesinde paydaşlar ara-
sında tam olarak bir mutabakat sağlanamadı. Bunun üzerine 
Bakanlık değişimleri gibi bürokratik işlemler de elektronik atık-
lara ilişkin yönetmeliğin gecikmesine neden oldu. 

Nihayet Mayıs 2012’de Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya-
ların Kontrolü Yönetmeliği yayınlandı. Bu yönetmelik de henüz 
çok yeni olduğundan bir takım bilinmezlikler söz konusu ve ile-
ride uygulama örnekleriyle sistemin düzeleceği umulmaktadır. 

Daha önce de ifade etmeye çalıştı-
ğımız gibi, temel iki gerekçe ile elekt-
ronik atıkların toplanarak uygun ber-
taraf metodlarına tabi tutulması gere-
kir. Bunlardan birisi ve öncelikli olanı, 
e-atıkların insan ve çevre sağlığına 
olan olumsuz etkisi. 

Elektronik atıklar doğru olarak işlen-
mez ise tekrar kazanım veya kullanım 
için söküldüklerinde, parçalandıkların-
da, yakıldıklarında veya kimyasal işleme 
tabi tutulduklarında içerdikleri zararlı 
gazlar,  kurşun, kadmiyum, cıva gibi 
zehirli metaller açığa çıkabilmekte, bu 
atıklar önemli birer toksik madde kay-
nağına dönüşerek çevre ve insan sağlığı 
açısından büyük sorunlara sebep olabil-
mektedir. Atıkların deponilerde bertarafı 
toprağı ve yeraltı sularını olumsuz etki-
lerken, kontrolsüzce yakılması ile açığa 
çıkan gazlarla da hava kalitesini olum-
suz etkilemektedir. Örneğin; monitör 
ve televizyon tüpleri; yüksek oranlarda 
kurşun, baryum, fosfor gibi ağır metal-
ler içermektedir. Doğru tekniklerle ve 
dikkatli bir şekilde işlendiğinde gerek 
çevre gerekse insan sağlığı açısından hiç 
bir soruna yol açmamaktadır fakat ge-
rekli güvenlik önlemlerini almadan yapı-
lan işlemler birinci derecede atığı işleyen 
kimseler ve işleme ortamındaki toprak 
ve yer altı suları için tehlikeli sonuçlar 
doğurmaktadır.

DüNYADA E-ATıK 
YÖNETİMİ vE MEvzUATı
Elektronik Atıkların Yönetimi kavra-

mı 2000’li yılların başında Avrupa’nın 
gündemine geldi ve üye ülkelerinde uy-
gulanmak üzere; Elektrikli ve Elektronik 
Eşya Atıkları Direktifi  (WEEE –2002/96/
Ec Waste Electrical and Electronic Equ-
ipment) ile Elektrikli ve Elektronik Eşya-
larda Bazı zararlı Maddelerin Kullanılma-
sının Sınırlandırılması Direktifi (RoHS-
2002/95/Ec The Restrictiton of The 
Use of certain Hazardous in Electrical 
and Electronic Equipment) yayınlandı. 
Yayınlanan bu direktifler gerek AB ülke-
lerinde gerekse AB’ye komşu ülkelerde 
bir algı oluşmasına vesile olduysa da yö-
netiminin zorluğu ve direktiflerde yasal 
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Çevre

Elektronik atıkların da içinde bulunduğu, yönetiminde be-
lediyelerin doğrudan etkili olduğu atıklarda ciddi bir planlama 
çalışması yapılarak, toplumsal hafıza oluşturmalı ve en önem-
lisi atık yönetim metodolojisinin sürdürülebilir olmasına dikkat 
edilmelidir. Oluşturulacak toplumsal hafıza ile vatandaşın geri 
dönüşümü talep eder hale gelmesi gerek belediyenin gerekse 
büyük ölçekte ekolojik çevrenin ve Türkiye ekonomisinin yara-
rına olacaktır. 

Yönetmelikte Belediyeler için 
AEEE için atık getirme merkezleri 
kurulmasına ilişkin tablo mevcut-
tur. Türkiye’de Elektronik Atıkların 
Yönetimi konusunda çok yeni bir ta-
kım hamleler yapıldığından henüz bu 
hamleleri tam manasıyla karşılayacak 
yapısal sistem de bulunmamaktadır. 
Yapısal sistemin kurulması ve çalıştı-
rılması ile ilgili AEEE yönetmeliğinde 
bir takım mühlet ve hedefler bulun-
maktadır. Yönetmelikte yer alan bu 
tablo yerleşim yerlerinin nüfuslarına 
göre atık getirme merkezlerini kurma 
zamanı ile ilgili bilgi vermektedir. Gö-
rüldüğü üzere en geç 2018’e kadar bu 
mühlet dolacak ve Türkiye’de atık ge-
tirme merkezi olmayan yerleşim yeri 
kalmayacaktır. 

Bakanlık, Belediyeler, Tüketiciler, 
üreticiler, İl Müdürlükleri, Dağıtım Fir-
maları, Lisanslı Toplayıcılar olmak üzere 
Yönetmelik’te toplamda 7 adet paydaş 
bulunmaktadır. Paydaşların görev, yet-
ki ve sorumlulukları yönetmelikte ilgili 
bölümlerde yer almıştır. Belediyelerin 
yapmaları gerekenlerden kısaca bah-
sedecek olursak, yukarıdaki tabloda 
nüfusları hangi satıra denk geliyorsa 
eğer karşısında belirtilen tarihe kadar 
mutlaka bir atık getirme merkezi kur-
maları gerekmektedir. Bunun yanı sıra 
vatandaşların atık getirme merkezlerine 
e-atıklarını getirmeleri için de üreticile-
rin ve/veya yetkilendirilmiş kuruluşların 
da destekleriyle bilinçlendirme ve eğitim 
çalışmalarını yapmaları gerekmektedir. 
Lisanslı toplayıcılar ve üreticiler ile yapa-
cakları anlaşmaların sürdürülebilir olma-
sına dikkat edilmeli ve mutlaka mahallî 
bir yönetim modeli geliştirmelidirler. 
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Belediye nüfusu
Getirme merkezi Oluşturma ve 

Aeee Toplama Başlangıç yılları

400.000’den fazla 1/5/2013

200.000-400.000 arası 1/1/2014

100.000-200.000 arası 1/1/2015

50.000-100.000 arası 1/1/2016

10.000-50.000 arası 1/1/2017

10.000’den az 1/1/2018

e- Atıklardan yapılmış 

robot heykel Weee man

“Ortalama bir İngilizin 

hayatı boyunca çöpe attığı 

elektirikli/elektronik cihaz-

lardan bu adamı rahatça 

oluşturabilirsiniz”
oluşturabilirsiniz”
oluşturabilirsiniz”
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Sadece E-Atık değil bütüncül bir 
atık yönetimi politikası belediye vizyo-
nunu geliştirecek, prestij uluslararası 
görünürlüğü de büyük ölçüde artıra-
caktır. Bu konuda belediye teknik per-
sonellerin yanı sıra Başkan ve Başkan 
Yardımcısı düzeyinde bizzat yürütüle-
cek çalışmalar vatandaştan da mutlaka 
olumlu dönüş alacaktır. 
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ların Kontrolü Yönetmeliği, 2012-Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı

3. Nairobi Declaration; United Nati-
ons Environment Programme, 2006
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Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Anadolu toprakları, birçok abide-
vi şahsiyetleri de bağrında yetiştirmiştir. Özellikle Osmanlı’nın en parlak dönemi olan 16. yüzyılın 
gözde padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın süt kardeşi olan Yahyâ Efendi, yaşamı, şahsiyeti 
ile sonraki yüzyıllarda yetişen şahıslarda derin bir etki bırakmıştır. İstanbul’a geldikten sonra 
Beşiktaş’a yerleşen Yahyâ Efendi, bu semt ile birlikte anıla gelmiştir. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın süt kar-
deşi olan Yahyâ Efendi, Kanuni’nin 
doğduğu ve şehzadelik yaptığı 

Trabzon’da 1495 yılında doğmuştur. 
Trabzon valisi olan ı.Selim (Yavuz Sultan 
Selim)’in oğlu Kanuni Sultan Süleyman 
ile Yahyâ Efendi aynı haftada dünyaya 
gelmiştir. Yahyâ Efendi ve Kanuni Sultan 
Süleyman’ın arasındaki doğum yeri ve ta-
rihleri yakınlığından ziyade, aralarındaki 
yakınlığı artıran en büyük ilişki süt kardeş 
olmalarıdır. Kanuni Sultan Süleyman’ın 
annesi Hafsa Sultan’ın sütü kâfi gelme-
yince Kanuni Sultan Süleyman’a bir sü-
tanne aranmıştır. Süleyman kimseden 
süt emmemiş, Yahyâ Efendi’nin annesi 
Afife Hatun’dan süt emmiştir.

Evliya Çelebi, Yahyâ Efendi ile Kanuni 
Sultan Süleyman’ın Trabzon’daki eğitim 

yıllarında kuyumculuk zanaatini öğrenmiş olduğunu söylemekte-
dir. Böylece aynı tezgâhta beraber çalışmışlardır. Kanuni Sultan 
Süleyman 1520 yılında tahta geçtiğinde Yahyâ Efendi de İstanbul’a 
gelmiştir. 

Bütün ısrarlara rağmen hiçbir saray yönetiminde görev 
almayan Yahyâ Efendi, İstanbul’da eğitim hayatına devam 
etmiştir. Dönemin en büyük âlimlerinden dersler alan Yahyâ 
Efendi zamanla dönemin en büyük medreselerine (üniversite-
lerine) müderris (profesör)  olarak atanmıştır. Tıp, astronomi, 
matematik, geometri ve dini ilimlerde dönemin en önde ge-
len âlimlerinden olmuştur. Tıp alanında döneminin en büyük 
medresesi olan Fatih Sahn-ı Seman medresesinde –bugünkü 
İstanbul üniversitesinin ilk temeli kabul edilir- müderrislik 
yapmıştır. 

FİTNELER DENİzİ
Yahyâ Efendi’nin bu döneme kadar Kanuni Sultan Süleyman ile 

çok yakın ilişki içerisinde olduğunu, hatta Kanuni’nin devlet içinde-
ki birçok meselede Yahyâ Efendi ile istişare ettiğini,  hatta Yahyâ 

İz Bırakanlar

BOğAzLARıN
 

EFENDİSİ: 

yAHyÂ eFenDi
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Efendi’nin ne isteği olsa, Kanuni’nin yeri-
ne getirdiğini görmekteyiz.

Yahyâ Efendi bu görevdeyken sarayın 
içerisindeki gizli iktidar mücadelesinden 
de payını almıştır.  Kanuni Sultan Süley-
man, Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa’nın 
entrikalarıyla ilk önce vezir-i âzam İbra-
him Paşa’yı, daha sonrada isyan ede-
rek tahtı ele geçirip kendisini sürgün 
edeceğine inandığı büyük oğlu Şehzade 
Mustafa’yı boğdurtmuştur. Aile içi çekiş-
melerin yaşandığı bu dönemde, Kanuni 
Sultan Süleyman, Şehzade Mustafa’nın 
validesi Mahidevran Hatun’u da sa-
raydan uzaklaştırmıştı. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın “ağabey” diyerek hitap edip 
saygı duyduğu, Yahyâ Efendi ile arasın-
daki yakınlığını bilen Mahidevran Hatun, 
Yahyâ Efendi’den Padişaha, kendisini 
tekrar saraya alınmasını ihtiva eden bir 
mektup yazmasını rica etmiştir.  

Bu şekilde Yahyâ Efendi’nin araya 
girmesini devlet içinde isyana giden bu 
süreci durdurmasını talep etmiş olu-
yordu. Bu istek üzerine Kanuni Sultan 
Süleyman’a bir mektup yazan Yahyâ 
Efendi de padişahın gazabına uğradı. 
“Sultanların vefası yoktur” sözü mu-
cibince Kanuni Sultan Süleyman Yahyâ 
Efendi’yi görevinden azl ederek emek-
liye sevk etti. 

MüNzEvİ YAŞAM

Yahyâ Efendi emekli olduktan sonra 
derin bir üzüntü içerisine girmiştir. Bu 
sıkıntı içerisinde üç gün üst üste gördü-
ğü bir rüya üzerine İstanbul dışında bir 
yerleşim yeri arayışına girer. Gördüğü 
rüya üzerine Beşiktaş’a gelir ve bir arazi 
satın alıp buraya yerleşmiştir. Bu bölgeye 
bir cami ve tıp medresesi inşa edilmiştir. 
Günümüzde cami olarak kullanılan tek-
ke binası, Mimar Sinan tarafından inşa 
edilmiştir. Bu dönemde yerleşim bölge-
si Hristiyanların yaşadığı bir bölgedir. 
zamanla farklı dinlerden olan insanların 
hoşgörü içerisinde yaşamış, hatta her sı-
kıntıda Yahyâ Efendi’ye gelmişlerdir.  

TABİBLERİN PİRİ

Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mih-
rimah Sultan çok hastalanır. Saray ta-

bibleri hazırlamış oldukları macunlar dahi bir çare olmayınca, 
saray dışından tabibler getirilir. Gelen tabibler hastalığa bir çare 
bulamayınca Kanuni Sultan Süleyman Ağabeyi Yahyâ Efendi’ye 
rica eder. 

Yahyâ Efendi’de bunun üzerine saraya gelir. Mihrimah 
Sultan’ı muayene ettikten sonra ilaçlar hazırlar. Mihrimah Sul-
tan bunun üzerine iyileşir. Bu olay sonrası Kanuni Sultan Süley-
man ile Yahyâ Efendi’nin arası eskisi gibi düzelir.  

ŞEHİR PLANcıSı
Bu dönemde Beşiktaş ve sahil kıyılarına deniz yolu haricinde 

ulaşmak mümkün değildi. Bu sıkıntıyı gören Yahyâ Efendi ta-
lebeleriyle beraber Dolmabahçe’den Beşiktaş’a kadar olan sahil 
şeridindeki kayaları kırarak yol açmıştır. Bu şekilde İstanbul ve 
Boğaziçi arasındaki ulaşım yolları açılmıştır. Çok geniş bir ara-
ziye sahip olan Yahyâ Efendi buralara talebelerini yerleştirerek 
imar etmişlerdir. Kendi parası ile satın aldığı bu yerleri kurmuş 
olduğu vakfa bırakmıştır.

18. yüzyılın başlarında kadar bugünkü Yüksek Denizcilik 
Okulu ile eski Beşiktaş Stadı’nın (halen Çırağan Sarayı’nın bah-
çesinde inşa edilen otelin) bulunduğu yer Yahyâ Efendi vakfına 
aittir.  Çırağan Sarayı, Yıldız Sarayı, Ortaköy ve Beşiktaş’ta 70 
adet arsa Yahyâ Efendi vakfına  aittir. Bununla beraber Beykoz 
sahili ve bazı köylerini imar ederek, burada ki halkın ihtiyaçla-
rının karşılanmasını sağlamıştır. Beşiktaş’ın ve Beykoz’un imar 
ve iskanı üzerinde Yahyâ Efendi’nin etkisi vardır. Bu yönleri ile 
Yahyâ Efendi’nin Osmanlı dönemindeki şehir plancılarının ba-
şında saymak mümkündür. 

DENİzcİLERİN PİRİ
Boğazdan geçen gemilerin fırtınalı günlerde yanaştığı, bir-

çok geminin batmaktan Yahyâ Efendi tarafından kurtarıldığı de-
nizciler tarafından anlatıla gelmiştir. Boğazdan geçen farklı din-
lere mensup denizciler dahi buradan geçerken sahile yanaşır, 
yanında bulunan hediyeleri dergâha bırakır, Yahyâ Efendi’ye 
selam etmeden geçmezdi. zamanla İstanbul boğazının manevi 
koruyucu olan Yahyâ Efendi, boğazdan geçen gemilerin uğrak 
noktası olmuştur. Son dönemlerde yapılan Çırağan Sarayı ile bu 
güzellik ne yazık ki gölgelenmiştir. 

 vEFATı
Şehir halkının her durumda ziyaret ettiği Yahyâ Efendi ve 

dergâhı, zamanla İstanbul’un dışında maddi ve manevi merkez 
haline gelmiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahyâ Efendi Dergâhı 
için şöyle demektedir: “İlahi mağrifet Yahyâ Efendi Dergâhı’nda 
adeta güzel bir insan yüzü takınır. Ölüm burada, hemen iki üç 
basamak merdiven ve bir iki sedle çıkılıveren bu bahçede ha-
yatla o kadar kardeştir ki bir nevi erme yolu, yahut aşk bahçesi 
sayılabilir.”

Yahyâ Efendi, çileyle geçen ömrünü Kurban Bayramı Gecesi 
(9 zilhicce 978/ 4 Mayıs 1571) Beşiktaş’ta tamamlamış, fani 
cismini terk ederek, beka âlemine rıhlet etmiştir.
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Röportaj:
Kübra Demir

Çınarcık Belediye Başkanı murat erdoğan:

Bu sayıdaki Beldemiz Çınarcık ve 
Çınarcık Belediyesi’nin çalışmala-
rı üzerine Belediye Başkanı Mu-

rat Erdoğan ile keyifli bir söyleşi yaptık. 
Çınarcık’ın Türkiye’nin her kesiminden 
insanların yaşadığı huzurlu bir kent oldu-
ğunu söyleyen Erdoğan, sadece turizm 
değil bal sektörünün de çok geliştiğini 
söylüyor. Sizleri Murat Erdoğan ile yap-
tığımız keyifli söyleşi ile baş başa bırakı-
yoruz. 

Çınarcık’ı sizden dinleyebilir miyiz?

Çınarcık namı diğer adıyla “Marmara’nın İncisi” denizi, ma-
visi, ormanı ve arkasında Saman Dağları ile bir yarım ada içeri-
sinde, Türkiye’nin üç tane önemli kentinin arasına sıkışmış bir 
kenttir. Ayrıca Türkiye’nin ilk turistik beldelerinden biridir. Do-
ğası ile ormanı ile yeşili ile dağları ile Türkiye’de oksijen oranının 
en yüksek olduğu noktalardan biridir. Çınarcık, şirin, insanların 
rahat, huzurlu yaşayabildiği ve tatillerini yapabildikleri bir turizm 
kenti. Yaz ve kış turizmine hitap eden kısmen İstanbul’un arka 
bahçesi olan bir tatil beldesi. Kısacası Türkiye’nin her kesimin-
den insanların yaşadığı huzurlu bir kent Çınarcık.

HER KESİMDEN 
İNSANLARıN YAŞADığı 
HUZUrlU Bir KenT

Yalova’nın Çınarcık İlçesi’nde hummalı bir çalışma içine giren ve Çınarcık’ı daha ilerilere taşımayı hedefleyen Çınar-cık Belediye Başkanı Murat Erdoğan, daha temiz bir Çınarcık için kolları sıvadı. Çalışmalarını ve Çınarcık’ı Birlik Dergisi’ne anlatan Erdoğan, Çınarcık için “Marmara’nın İncisi” dedi. 



Peki, Başkanım Çınarcık’ın ekonomisi sadece turiz-
me mi dayalı?

Çınarcık’ın ekonomisi esas turizme dayalı. Ama onun 
haricinde kısmen balıkçılık, inşaat, zeytincilik ve tarımcılık 
var. Tabi ayrıca Çınarcık’ı ayakta tutan sektörlerin başında 
hizmet sektörü de yer alıyor.

ıHLAMUR KOKAN KENT  

Çınarcık’ın balının çok ünlü olduğunu duyduk?

Evet, balcılık, arıcılık da var. Başbakanımızın bahsettiği 
kestane balı bizim Saman Dağlarımız’dan üretilen baldır. 
Hemen hemen her köyde arıcılık had safhada yapılmakta ve 
son dönemde ciddi bir gelir kaynağı olmaktadır. Bölgemiz 
her dönem verimlidir. Mesela bahar aylarında ıhlamuru-
muz meşhurdur. ıhlamur kokusundan Çınarcık’a giremez-
siniz diyebilirim. Çınarcık’ta her dönemin farklı güzellikleri 
vardır. Sonbaharda da kestanemiz ünlüdür. Çınarcık tüm 
güzelliklerden birer parça almış durumdadır.

Çınarcık Belediyesi tüm bu güzellikleri yaşatmak 
adına ne tür çalışmalar yapmaktadır?

Belediye olarak tabi daha önceden geç kalınmış işlerle 
meşgulüz. Mesela Çınarcık’ı cazip kılan değerlerinden bir 
tanesi denizidir. Çınarcık’ta şu anda her noktadan denize 
girilebilmektedir. Öncelikli olarak Çınarcık’ta atık tesisleri 
oluşturarak Çınarcık’ın denizini daha sağlıklı ve her nokta-
sından girilebilir hale getirdik.

Bu güzellikleri tanıtmak adına festivallere katılıyor 
musunuz?

Çınarcık, zaten Türkiye’nin bildiği önemli ilçelerden bir 
tanesi. Biz mevcut hali ıslah ederek biraz daha ilçemizi, ken-
timizi güzelleştirerek en büyük tanıtımı yapmış olacağımıza 
inanıyoruz. Çünkü yazın Çınarcık’ta 3 ay boyunca ne bir kala-
bilecek pansiyon, ne de bir boş daire bulma şansınız yok. 
Çünkü inanın Çınarcık’ın 

Başkan’la Özel
sabah kaçta kalkıyorsunuz?
Çok geç yatmama rağmen er-

kenden kalkarım. Kendimi bildim 
bileli 7.30’da kalkarım. Biliyorsu-
nuz mesai kavramı belediyelerde 
yoktur. Telefonum 24 saat açıktır. 
Bizde zaman kavramı yoktur.

Vatandaşlar size 7-24 ulaşa-
biliyor öyle mi?

zaten burası ufak bir yer. İste-
yen vatandaş istediği zaman bana 
ulaşabiliyor.

Aileniz bu yoğun çalışma 
temposundan şikayetçi mi?

Yok şikayetçi değiller. Bu gö-
reve bilerek aday olduk. Tabi tatlı 
şikayetler olabiliyor.

Kitap okumayı seviyor mu-
sunuz?

Kitap okumayı önceden çok 
seviyordum. Son iki-üç yıldır iyice 
uzaklaştım. 

en son hangi kitabı okudu-
nuz?

Kızılbaş Türkler. 

Hayat felsefenizi özetleyebi-
lir misiniz?

Benim için sevmek çok önemli. 
Severseniz sevilirsiniz, işinizi se-
verseniz iyi yaparsanız. Her şey 

sevgi temelli ve insan 
odaklıdır. Benim te-
mel sloganım sevgi.

Çınarcık, zaten Türkiye’nin bildiği önemli ilçelerden bir 
tanesi. Biz mevcut hali ıslah ederek biraz daha ilçemizi, ken-
timizi güzelleştirerek en büyük tanıtımı yapmış olacağımıza 
inanıyoruz. Çünkü yazın Çınarcık’ta 3 ay boyunca ne bir kala-
bilecek pansiyon, ne de bir boş daire bulma şansınız yok. 
Çünkü inanın Çınarcık’ın 

Hayat felsefenizi özetleyebi-
lir misiniz?

Benim için sevmek çok önemli. 
Severseniz sevilirsiniz, işinizi se-
verseniz iyi yaparsanız. Her şey 

sevgi temelli ve insan 
odaklıdır. Benim te-
mel sloganım sevgi.mel sloganım sevgi.
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dört bir tarafı hınca hınç dolmuş oluyor. 
Mesela bizim bir dönem ne yolumuz, ne 
elektriğimiz hiç bir şeyimiz yetmez hale 
gelmişti. Bu yüzden biz ilk olarak mevcut 
halini düzelterek çözüm üretmeye çalış-
tık. Şu anda mesela su hatlarımızı komp-
le yeniliyoruz. Yazın insanlar susuzluk 
çekmesin diye, çünkü su problemlerimiz 
vardı. Elektriğin yeterli olmadığı yerlerde 
yerin altına alarak elektrik hattımızı yeni-
lemeye çalışıyoruz. 

TEMİz BİR DENİz
Yine aynı şekilde arıtma ile denizi te-

mizlemeye çalışıyoruz ki, gelen insanla-
ra en iyi şekilde cevap verelim. Bu yüz-
den Çınarcık Türkiye’de mavi ve denizin 
buluştuğu çok nadir kentlerden birisi. 
üç tane metropolün arasında kalması 
da Çınarcık’ı alternatifsiz bırakıyor. Biz 
Çınarcık’ın Allah vergisi güzelliklerine 
çok güvenmiyoruz. Mevcudu iyileştirme-
ye ve güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bunla-
rın dışında ayrıca arkadaşlarımızla birlik-
te Çınarcık’ı kışın nasıl daha cazip hale 
getiririz sorusuna cevap vermeye çalışı-
yoruz. Çünkü kışın bir anda terk edilmiş 
şehir edasıyla karşılaşılıyor. Bunun için 
üniversitemizi ilçemize kazandırdık. İlçe-

mizde hastanemiz yoktu, hastanemizi yaparak kış aylarında 
biraz daha insanlarımıza sağlık noktasında hizmet üretmek 
için çaba gösterdik. Şu anda Türkiye’de ilk defa bir huzur evi 
beş yıldızlı kıvamında ve İsveç modeli dediğimiz bir modelde 
yapılıyor. Bu şekilde kışı da Çınarcık’ta cazip ve yaşanabilir bir 
hale getirmeye çalışıyoruz.

buluştuğu çok nadir kentlerden birisi. 
üç tane metropolün arasında kalması 
da Çınarcık’ı alternatifsiz bırakıyor. Biz 
Çınarcık’ın Allah vergisi güzelliklerine 
çok güvenmiyoruz. Mevcudu iyileştirme-
ye ve güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bunla-
rın dışında ayrıca arkadaşlarımızla birlik-
te Çınarcık’ı kışın nasıl daha cazip hale 
getiririz sorusuna cevap vermeye çalışı-
yoruz. Çünkü kışın bir anda terk edilmiş 
şehir edasıyla karşılaşılıyor. Bunun için 
üniversitemizi ilçemize kazandırdık. İlçe-
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Propaganda konusunda kitapları bulu-
nan ve “Belediye faaliyetlerinin pro-
paganda sürecine etkisi” konusunda 

seminerler veren Marmara Belediyeler Bir-
liği Basın Danışmanı Fatih Sanlav’la yerel 
seçimler öncesi propaganda, halkla ilişki-
ler ve son günlerin popüler konusu sos-
yal medyayı konuştuk. Sanlav, belediye-
lere uyarıda bulunurken, “Sosyal medyayı 
önemseyin ancak abartmayın” dedi.

Bir aday adayı seçim çalışmasına 
nerden başlamalı?

Başkan adaylığı açıklandığında kimi 
alaycı bakar, kimi benimser; kimi çekim-

ser davranır, kimi karamsar yaklaşır. Öncelikle başkan ada-
yının morali her zaman yüksek olmalıdır. Kendisini iyi ifade 
ettikten sonra her şey yoluna girecektir. Tüm kesimlerden 
olumlu tepki beklenmemelidir. Yarışa birileri önde, birileri 
biraz geride başlar. Öne geçmek için doğru kişilerle, doğru 
projeler geliştirmek gerekir.

Kitabınızda bölgedeki tanınırlılığın üzerinde çok du-
ruyorsunuz. Gerçekten çok mu önemli?

Önemli olan, “Başkan adayını bölgede kaç kişi tanıyor?” 
sorusuna verilebilecek cevaptır. Başkan adayı bölgede tanınan 
ve sevilen biri olmalıdır. Bunun için yürütülecek çalışma ilk 
olarak başkan adayını halka tanıtmak olmalıdır. Çeşitli neden-
lerle halkın içinde bulunulmalı, yapılan icraatların basında yer 
alması sağlanmalıdır.

“SOSYAL MEDYAYı ÖNEMSEYİN;

 AmA ABArTmAyın”
Son dönemin en önemli konularından bir tanesi olan sosyal medyanın yerel yönünü konunun du-
ayen isimlerinden olan Fatih Sanlav ile konuştuk. Sosyal medya’nın çok hassas bir konu olduğunu 
söyleyen Sanlav, sosyal medyayı önemsemek gerektiğini söylerken abartılmamasını vurguladı. 

Propaganda

Röportaj:
Merve Korkmaz



kolojiyi mutlaka bilmelidir. Eğer mümkünse bu ekibi kurarken 
prezantabl üniversite öğrencilerinden istifade edilebilir. Ele-
manlar mutlaka halkı dikkatle dinlemeli, vatandaşın ne isten-
diğini tam olarak algılamalıdır. Sekreter olsun, şoför olsun, 
işçi olsun, memur olsun; halk ilk kademe muhatap olduğu 
kişiyi belediye veya başkan olarak görür. Sosyal tesislerdeki 
bir garsonun güler yüzlü davranışı bile, belediye başkanının 
PR’ına fayda sağlar. Şu hususu da atlamamakta fayda var; 
bazı restoranlar gizlenir, çünkü herkes gelsin istemezler. 
‘Bileni gelsin, istediğim gelsin’ zihniyeti vardır. Ama bu zih-
niyete siyasette yer yoktur.  Siyasette belli bir kesimi değil, 
toplumun her kesiminden insanı kucaklamak gerekir. Elit bir 
tabakaya ya da sadece gariban mahallelere hitap edenler her 
zaman hezimete uğrarlar. Her kesimden, her insanla iç içe 
olmak, onların dertlerini, kaygılarını, gündelik yaşamlarını bil-
mek bir başkanın olmazsa olmaz özelliği olmalıdır. 

Belediye Başkanlığı herkesin yapabileceği bir iş mi?

Siyaset gerçekten zor bir iş... İnsanın sürekli olarak aile yaşa-
mı da dahil olmak üzere fedakârlık yapmasını ister. Başkanlığa 
adaysanız 7 gün 24 saat çalışmaya hazır olun. Yılbaşı, bayram ve 
tatil günlerinde de çalışacağınızı bilin... Rahatça tatile çıkamaya-
cağınızı, çıksanız bile telefonunuzun susmayacağını ve açmak zo-
runda olduğunuzu peşinen kabul edin... Başında olmadığınız her 
işi, başınıza iş açacak gibi düşünmek gerek. Bu nedenle hangi iş, 
hangi hizmet olursa olsun kuyumcu titizliğinde yapılması uygun 
olur. Belediyecilikte finaller çok önemlidir, ama her şey son sene-
ye ve aylara bırakılmamalıdır. 4 sene boyunca yatıp yatıp, seçim 
dönemi gazlama devri bitmiştir. Bir başkan çıktığı yolda inanç, 
azim, kalite, coşku, cesaret, kararlılık, itina ve hizmet aşkından 
asla vazgeçmeden çalışmaya devam etmelidir.

Gezi Parkı olaylarına destek veren veya karşısında 
olan belediye başkanları gördük. Bu konuda ne düşünü-
yorsunuz?

“ülkeme bakıyorum ve birbirine sırtını dönmüş iki Türkiye 
görüyorum” demiştir, Yargıtay Eski Başkanı Sami Selçuk. Bir 
belediye başkanı da toplumsal kaynaşmayı sağlamalı, insan 
ayırımı yapmamalıdır. Parola bu cümledir: “Ben herkesin, her 
kesimin başkanıyım”. Başkanın toplumdaki herhangi bir çat-
laktan kendisini sorumlu hissetmesi ve ona uygun hareket 
etmesi gereklidir. Gerilmiş bir toplum, gergin siyaset demek-
tir. Gergin siyaset ise başarının önündeki en büyük engeldir. 
Bir başkan adayı öfkede cimri, güler yüzde cömert olmalıdır.

Kitabınızda, “siyasetçinin kariyer ve gayeler nokta-
sında hedefleri olmalıdır” diyorsunuz. yerel siyasette bu 
mümkün mü?

Seçim kaybeden adayların, nerede ve ne gibi hatalar yaptık-
ları incelenerek hareket edilmelidir. Çünkü güçlü ve akıllı olmak 
bir belediye başkanına başarıyı getirmez, önemli olan aklımızı ve 
gücümüzü nerede kullanacağımızdır. Başkanlık mevkii kararlı, 
azimli insanlara göredir. Bilgi birikimi yerinde, analitik düşün-
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Propaganda

Belediye başkanları hangi meslek-
ten oluyor veya olmalı?

Genelde inşaat sektöründekiler ve hu-
kukçular yerel siyasette boy gösteriyor. 
Halkın en fazla teveccühü ise akademis-
yenlere ve doktorlara oluyor. Ancak her 
adayda biraz gazeteci refleksi olması gere-
kiyor. Bakmak ve görmek gazetecilik farkı-
dır. Görmek ve değerlendirmek gazetecilik 
ustalığıdır. Bir belediye başkanında da bu 
özellikler olmalı. Başkan temel konulara 
hakim olmalıdır. Bir gazeteci gibi etrafın-
dakileri görmeli, bir hakim kadar adaletli 
karar verebilmelidir. Bu özelliklerini çevre-
sindekilere de iyi aksettirmelidir. Bilge in-
sanlar çevrelerinde hayranlık uyandırırlar. 

Başkan adayının Pr ekibi nasıl ol-
malı?

Öncelikle medya görünürlüğü açısın-
dan vizyonu olan bir basın danışmanı 
şart. Dikkat edilecek en önemli husus 
da beşeri ilişkiler. Halkla ilişkiler, halkla 
savaşmak değildir. Yerel siyasette sen 
haklısın ben haklıyım gibi cümleler sarf 
edilmemeli. Asıl olan gönül yapmaktır, 
haklı çıkmak değildir.  Mevcut halkla 
ilişkiler ekibi ya da yeni kurulacak ekip 
mutlaka iyi bir eğitimden geçirilmelidir. 
Halkla ilişkiler elemanı sosyoloji ve psi-
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ce yeteneğine sahip bir aday doğru vizyon 
belirlerse ve bunun yanında kişide bir de 
doğal karizma varsa başarı gelir. İline veya 
ilçesine ciddi hizmetler veren ve bununla 
birlikte halkın her kesiminden insanla ku-
caklaşmayı başarabilen bir belediye başka-
nı, zaman ve mekân ayırımı gözetmeksizin, 
her daim geniş halk kitlelerini ardından 
sürükler. “Nereye gitmeyi, nerede olmayı 
hedefliyorum?” denilmelidir. Doğru yön 
tahmini yapılmalı ve ilerlenmelidir. Hedef-
ler yola çıkmadan önce açıkça bilinmeli ve 
belirtilmelidir. Aksi takdirde yanlış sonuç-
lara gitmek, yanlış rüzgârın sürüklediği bir 
gemi olmamak mümkün değildir.

Gençlere yönelik mesajlar nasıl ol-
malı?

 “Gelecek seçim için değil, gelecek nesil 
için hizmet” anlayışıyla, yola çıktığımız ilk 
günden itibaren ülkemize ve geçmişimi-
ze sadık kalarak, hizmetlerimizi artırarak 
sürdürmeliyiz. Attığımız adımlar, ülkemi-
ze yaptığımız tüm hizmetler, çocuklarımı-
zın ve gelecek nesillerimizin daha rahat ve 
huzurlu yaşamaları için olacaktır. Belediye 
başkanları olarak amacımız, bilgi ve kültür 
seviyesi yüksek, donanımlı, kendine gü-
venen, üreten, ülkemizin dünya milletleri 
arasında hak ettiği yeri alması için bilgiyi 
kullanan, karakterli gençler yetiştirmek 

olmalıdır. Teknolojik gelişmenin tarihin hiçbir döneminde ol-
madığı kadar hızlı aktığı ve kültürler arası etkileşimin en fazla 
olduğu günümüzde gençlerimize sunulan imkanlar tahminleri-
mizin çok ötesinde. Dolayısıyla bu imkanların beraberinde ge-
tirdiği yan etkiler de… Gençliğin ruhunu işlemeyen bir tarla 
gibi kendi haline bırakırsak orada ısırganlar ve dikenler yetişir.

Gençlikten bahsetmişken. sosyal medya konusuna na-
sıl bakıyorsunuz?

Bilgi teknolojileri ve internet dünyası, insanlara yeni bir 
medya alanı hediye etti. Bu yeni medya, herkes için bir anlam 
ifade ederken, siyaset ve yerel yönetimler için de avantaj ve 
risk demek. Mantığını doğru anlayan ve kullananlar için avan-
taj olan sosyal medya; sürecin dışında kalanlar ve adapte ola-
mayanlar için de riskli bir alan. Belediyecilikte sosyal medya, 
halkın her haline aşina olmak, her haline hissedar olmak anla-
mına geliyor ve vatandaşın belediyeye, belediyenin vatandaşa 
doğrudan ulaşabilmesine imkan veriyor. Belediye başkanının 
facebook sayfasına düşülen bir not, Twitter’dan gönderilen 
bir mention ya da belediye icraatlarımızla ilgili bir okuyucu yo-
rumu, belediyeleri, özellikle de başkanları doğrudan hizmete 
sevk ediyor. Böylece vatandaş yönetime doğrudan müdahale 
ediyor. Sosyal medya doğru kullanıldığında insanların fayda-
sına olabilecek birçok doğru sonuçlar ortaya çıkarıyor. Sosyal 
medyayı önemsiyorum ancak abartılmaması gerektiğini de 
düşünüyorum. Bazı belediyeler Twitter’la kafayı bozarken, en 
önemli kitle iletişim aracı olan televizyonları, gazete sayfala-
rını, hatta yerel basını bıraktı. İnternet haberciliği ve sosyal 
medya henüz emekleme döneminde, propaganda sürecine 
kadar da geleneksel medyanın önüne geçebileceğini düşün-
müyorum.
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Odası Başkanı Tanıl Küçük açılış konuşma-
larını yaptıkları Kurultay’da, Medya Enerji 
verimliliğine Nasıl Bakıyor?, Sektör Ener-
ji verimliliği Konusunda Neler Yapıyor?, 
Enerji verimliliği Hakkında Ne Biliyoruz?  
Enerji verimliliği ile ilgili Hangi Önlemler Alınmalı? başlıkları görüşül-
dü. Toplantıda TüİK verileri ile son yıllarda gaz emisyonu istastikler de 
tartışıldı. Türkiye’nin en önemli gelir sektörü olan turizmde de otellerin 
yeniden yapılandırılması, yıldızlandırılması, çevreci yaklaşımların dik-
kate alınması gerektiği anlatıldı ve basın-yayın kuruluşlarının bu kuru-
taylardan sonra daha çok program ve haberlere yer verdiğine dikkat 
çekildi. 

Birlik’ten Haberler

Marmara 
Belediyeler Birliği 

Çevre Yönetim 
Merkezi’nin 
desteği ile 5 

yıldır gerçekleşen 
“KÜRESEL ISINMA 

KURULTAYI” 
İSO-İstanbul 
Sanayi Odası 

ev sahipliğinde 
Odakule Konferans 

Salonu’nda 
tamamlandı.

5. KüRESEL ıSıNMA KURULTAYı TAMAMLANDı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU BULUŞTU

2009-2010 yıllarında Tür-
kiye Gazeteciler cemi-

yeti’nin ve 2011, 2012 ve 
2013 yıllarında ise Ekonomi 
Gazetecileri Derneği’nin or-
ganizasyonuyla, Basın-Yayın 
kuruluşlarının çevre konula-
rına ve sorunlarına dikkati-
ni çekmek için gerçekleşen 
Kurultay’a çok sayıda gaze-
teci, Tv yapımcısı ve yönet-
menleri ile büyük iş adamları 
konuşmacı olarak katıldılar.

MEDYA ENERJİ 
vERİMLİLİğİNE 
NASıL BAKıYOR?

Kurultay Yürütme Kurulu 
Başkanı ve EGD Başkanı 
celal Toprak, Kurultay Bi-
lim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Doğanay Tolunay, Ener-
ji verimliliği Derneği Genel 
Başkan vekili Adnan Ersoy 
Ulubaş ve İstanbul Sanayi 

Marmara 
Belediyeler 
Birliği tarafından 
kurulan Bilgi 
Teknolojileri 
Platformu’nun 
ikinci toplantısı, 
İSKİ’nin 
evsahipliği ile 
İSKİ Genel 
Müdürlüğü’nde 
yapıldı.

Başkanlığına İBB Bilgi-İşlem 
Daire Başkanı Hakkı Tok’un 

seçildiği Bilgi Teknolojileri 
Platformu’nun ikinci toplantısı 
İSKİ’nin evsahipliğinde gerçek-
leştirildi. İstanbul’daki beledi-
yelerin ve belediye iştiraklerinin, 
bilgi teknolojileri birimlerinin 
üst düzey yetkililerini ortak bir 
çatı altında toplayıp verimli bilgi 
paylaşımının hedeflendiği Plat-
form toplantılarında açılışı İSKİ 
yaptı. Bu bağlamda İSKİ “Bü-
tünleşik Yedeklilik Projesi”ni 
tüm detayları ile katılımcılara 
aktardı.

Bilgi Teknolojileri Platformu’nda ilk bilgi 
aktarımının İSKİ tarafından yapılmasının 
oldukça doğru bir karar olduğuna deği-
nen Başkan Tok: “Herkesin herkesten 
öğre-neceği şeyler olabilir” dedi



Birlik 2013/3  63

tına imza atıyoruz. Belediyeciliğin gelişmesi 
için eğitim şart. Belediyelere yönelik eğitim 
programlarının en iyisini ve en verimlisini, 
konusunda en başarılı eğitmenler tarafından 
Marmara Belediyeler Birliği’nde yapıyoruz. 
Gerçekleştirdiğimiz etkinliklere belediye 
personelinin yoğun olarak katılımı, Birlik’te 
yapılan başarılı çalışmaların en önemli gös-
tergesidir” diyerek konuşmasına devam etti. 
Marmara Belediyeler Birliği bünyesindeki 
Mimar Turgut cansever Şehircilik ve Yerel 
Yönetimler Kütüphanesi hakkında da bilgi 
veren Çetinkaya, yerli ve yabancı eserleri ile 
17.000 seçkin eser karşısından kütüpha-
neyi ziyaret edenlerin kütüphaneye  hayran 
kaldıklarını söyledi. 

Utah üniversitesi öğrencilerini Birlikte görmekten çok mutlu olduğunu 
söyledi. Birliğin tarihçesinden söz eden Çetinkaya Birliği’in 40 yıllık tecrü-
besi ile Türkiye’nin bölgesel olarak en aktif belediye birliği olduğunu ifade 
etti.Ayrıca ziyaretçilere MBB’nin çalışmaları bir sunum ile anlatıldı. 

Marmara 
Belediyeler 

Birliği’nin (MBB) 
eğitim çalışmaları, 

TRT Arapça’da 
geniş yer buldu. Dr. 

Nizar Herbavi’nin 
hazırlayıp sunduğu 

“Elvan-ı Seba” 
programında 

konuşan MBB 
Genel Sekreteri 

Züver Çetinkaya, 
belediyelere 

yönelik eğitimlerin 
devam edeceğini 

söylerken, 
kütüphaneyle ilgili 
çalışmalarla ilgili 

bilgi verdi.

BİRLİğİN ÇALıŞMALARı TRT ARAPÇA’DA ANLATıLDı

ABD’Lİ ÖğRENcİLERE YEREL YÖNETİM DERSİ

TRT Arapça’da yayınlanan 
“Elvan-ı Seba” programı-

na canlı yayın konuğu olarak 
katılan MBB Genel Sekrete-
ri züver Çetinkaya, Birliğin 
çalışmaları hakkında geniş 
bilgi verdi. İlk olarak Mar-
mara Belediyeler Birliği’nin 
vizyonu ve misyonu hakkında 
anlatımda bulunan Çetinka-
ya, başta Arap Dünyası ol-
mak üzere AB ve uluslararası 
ilişkiler, çevre, basın-yayın, 
mevzuat, yönetmelik ve kişi-
sel gelişim alanında belediye 
personeline verilen eğitimleri 
açıkladı. Türkiye’de belediye-
ciliğin daha da gelişmesi için 
belediye personeline yönelik 
eğitim programlarının gerekli 
olduğuna değinen Çetinkaya, 
“Birlik Başkanımız ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Recep Altepe’nin önder-
liğinde, üye belediyelerimize 
yönelik önemli çalışmaların al-

Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin Utah Devlet üni-

versitesi Jon M. Huntsman 
İşletme Fakültesi İşletme Yö-
netimi Profesörü Dr. vijay R. 
Kannan, Yönetim Departmanı 
Öğretim üyesi John Ferguson 
ve beraberlerindeki yüksek li-
sans öğrencilerinden oluşan 
akademik bir grup Marmara 
Belediyeler Birliği’ni ziyaret 
etti. Birlik Genel Sekreteri 
züver Çetinkaya, yurtdışın-
dan çeşitli üniversitelerden 
öğrenci gruplarını Birlikte 
misafir ettiklerini söyleyerek 

ABD’nin Utah 
Devlet Üniver-
sitesi Jon M. 
Huntsman İş-
letme Fakültesi 
yüksek lisans 
öğrencileri Bir-
liği ziyaret etti. 
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Hırvatistan’da 
25-27 Eylül 2013 

tarihlerinde 
düzenlenecek 
NEXPO 2013 
Uluslararası 
Belediyecilik 

Fuarı’na Mar-
mara Belediyeler 

Birliği’ne üye 
belediyeler de 

katılarak stand 
açacak. 

ULUSLARARASı BELEDİYEcİLİK FUARı HıRvATİSTAN’DA

ÇEvRE MüDüRLERİ BALıKESİR’DE TOPLANDı

Marmara Belediyeler 
Birliği’nin üyesi olduğu 

Güney-Doğu Avrupa Yerel 
Yönetim Birlikleri Ağı NA-
LAS tarafından düzenlenecek 
NEXPO 2013 Uluslararası 
Belediyecilik Fuarı’nın Ulusal 
Tanıtım Günü etkinliği, Yöne-

tim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantıları ve fuar alanına saha ziyaretleri 
Hırvatistan’ın Opatija şehrinde gerçekleştirildi. Söz konusu toplantılara, 
Birlik Uluslararası İşbirliği Direktörü ve NALAS İrtibat Görevlisi Mustafa Öz-
kul katıldı. 

Programın ilk gününde NEXPO 2013 Ulusal Tanıtım Günü etkinliği dü-
zenlenmesinin ardından NEXPO Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplan-
tıları başladı. NALAS Genel Sekreteri Kelmend zajazi’nin yönettiği toplantı 
çok sayıda belediye birliklerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

MBB Çevre Yö-
netim Merkezi’nin 
2008 yılından bu 
yana düzenli olarak 
MBB üyesi beledi-
yelerle gerçekleştir-
diği Çevre Koruma 
ile Temizlik İşleri 
Müdürleri ve ilgili 
personelleri koordi-
nasyon toplantıları 
iller bazında devam 
ediyor.

İstanbul, Tekirdağ, Bolu ve 
Kocaeli’nden sonra Balıkesir 

İl, ilçe ve belde belediyelerinin 
Çevre Koruma ile Temizlik İş-
leri, zabıta Müdürleri ve ilgili 
personelleri toplantısı da ger-
çekleştirildi. İl toplantılarına 
katılan MBB Çevre Yönetim 
Merkezi Direktörü Aynur Acar, 
“İl toplantılarındaki amacımız 
belediyeleri yerinde ziyaret 
etmek ve çevre yönetimi çalış-
malarında durum değerlendir-
mesi yapmaktır. Ayrıca mev-
zuatlarda yapılan değişiklikler, 
yeni yönetmelik taslakları için 
görüşler, yayınlanması plan-

lanan tebliğler ve uygulamada yaşanı-
lan sıkıntıları yerinde değerlendirmek 
üzere planladığımız toplantıların sonu-
cunda elde edeceğimiz bilgiler ışığında 
yeni eğitim programlarına, belediyeler-
le yapılacak projelere ve yerel seçimler 
öncesi belediyelerin çalışmalarına yön 
vermeyi arzu ediyoruz” dedi.

Birlik’ten Haberler






