


Merhaba,

Türkiye’de günden güne pozitif ivme kazanan be-
lediyecilik, günü kurtaracak çalışmaların yapılmasını 
engellemekte, yarınlara yönelik yatırımlar yapılması-
nı sağlamaktadır. Yarınları ilgilendiren en önemli ça-
lışmaların başında da kentsel dönüşüm gelmektedir. 
Artık büyük bir şehre dönüşen dünyamızın önünde 
bulunan en temel sorunlardan biri de kentsel dönü-
şümün sağlıklı bir şekilde sürdürülmesidir. Bilindiği 
üzere 2004 yılından bu yana ülkemizin yaptığı ye-
rel yönetimler reformunun ana amacı da kentlerimi-
zi daha yaşanabilir mekânlar haline getirmektir. Bu 
reformlar sayesinde artık belediyelerimiz geçmişle 
mukayese edilemeyecek ölçüde güçlü bir konuma 
gelmiştir.

MBB olarak amacımız, aktörleri bir araya getirerek 
kamuoyu oluşturmak; vatandaş, belediye, STK’lar 
ve basını buluşturarak kentsel dönüşüm gerçeğini 
anlatmaktır. Kentsel dönüşüm konusunda yalnızca 
eğitim ve bilgilendirme programlarıyla değil, yayın-
larla ve saha çalışmalarıyla da üye belediyelerimize 
destek veriyoruz. Bu çerçevede nihai amacımız, Av-
rupa Kentsel Şartı ve Kentli Hakları Deklarasyonu’na 
uygun şehirlerin inşa edilmesi ve geliştirilmesidir. Bu 
amaçla, bölgemizdeki belediyelerin Avrupa Kentsel 
Şartı’nı kabul etmelerine yönelik geniş kapsamlı bir 

çalışma başlatacağız.
TDBB ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 2. Avrasya 

Yerel Yönetimler Kongresi’nin 2011 yılı teması da 
Kentsel Dönüşüm ve Planlama’ydı. Birbirinden seç-
kin akademisyenlerle, 200’ün üzerinde büyükşehir, 
il ve ilçe belediye başkanını bir araya getirerek, bilim 
insanları ile uygulayıcıları karşılaştırarak sorunları ve 
çözüm önerilerini konuştuk. Birliğimizin İstanbul’da 
bulunan merkez binasında da 20’nin üzerinde eğitim 
ve bilgilendirme programı düzenleyerek, belediyele-
rimizin teknik personelinin ufkunu açacak çalışmalar 
gerçekleştirdik.

Türkiye’nin en önemli yerel yönetim ödülleri olarak 
kabul edilen MBB Örnek Belediyecilik proje yarış-
masında da, kentsel dönüşüm için özel bir kategori 
açarak, belediyelerimizi bu konuya teşvik ederken, 
örnek teşkil eden çalışmaları kamuoyuna göstermiş 
olduk.

Sözlerimizin başında da belirttiğimiz gibi, yarınları 
ilgilendiren en önemli çalışmaların başında kentsel 
dönüşüm gelmektedir. Kentsel Dönüşüm konusu 
yalnızca deprem oldukça, büyük acılar yaşandıkça 
değil, her daim belediyelerimizin gündeminde ola-
cak, gündeminde olmayan belediyelerimize de Mar-
mara Belediyeler Birliği tarafından hatırlatılacaktır.

KENTSEL 
DÖNÜŞÜM

Recep ALTEPE
Birlik Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Başkan’dan
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Dünya Dönüyor Biz “Dönüşüyoruz”

Yayın Kurulundan

Dünya, Güneş etrafındaki yörüngesinde bir turu daha bitirdi ve yeni 
bir yıla adım attık. 2011 yılını geride bırakırken yaşanan kötü olayları da 
geride bırakmak gerekiyor. Yeni yılda gündemimizde olan konu ise doğal 
afetlerin yıkıcı etkisini azaltmak için neler yapılabilir sorusu oldu. Yerel 
yönetimler, siyasiler hep birlikte bu konunun üzerine gidiyorlar. Bu kap-
samda yapılabileceklerin en başında gelen “Kentsel Dönüşüm” konusunu 
biz de dosya konumuza taşıdık. İBB Başkanı Kadir Topbaş, TOKİ Başkanı 
Ahmet Haluk Karabel, Prof. Dr. İbrahim Baz ve kentsel dönüşüme adım 
atan başkanlardan biri olan Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay 
görüşleri ile bizi aydınlatan isimler oldu.

Dosya konusunda işlediğimiz “Kentsel Dönüşüm” konusunu Bölgesel 
İş Birliği sayfasında Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu’nun kaleme aldığı “Afet 
Yönetimi” konusu ile destekledik. Bu sayımızda deprem konusuna fazlaca 
yer vermek istedik ve makale kısmında da Doç. Dr. Nail Yılmaz’ın yazdığı 
“Deprem ve Hatırlattıkları” isimli makalesini yayınladık. Çevre sayfamıza 
gelince yine Kentsel Dönüşüm ile ilgili bir makaleyi kaleme aldık. Buna 
paralel olarak da mevzuat sayfasında imar planları ile ilgili bir yazıyı sizler 
için paylaştık.

Gündemimizde olan Kentsel Dönüşüm konusunun en güzel örnekle-
rinden Başakşehir’i de yeni yılın bu ilk sayısında kapağımıza taşıdık. İl-
çesinde yaptığı çalışmaları anlatan ve İstanbul’un yeni vitrini olduğunu 
söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile samimi ve keyifli 
bir söyleşi okuyacaksınız.

Deprem, kentsel dönüşüm, afet yönetimi derken söyleşi sayfasında 
çarpıcı söylermleri ile dergimize renk katan Japonya’nın İstanbul Başkon-
solosu Katsuyoshi Hayashi’ye yer ayırdık.

Bugünden geçmişe dönelim dediğimizde ise vefatının 25.yılında Ahmet 
Süheyl Ünver’i andık. Yaşamı ve eserleriyle kültür tarihimizin sayfalarına 
ismini yazdırmış Ahmet Süheyl Ünver’i sizler için araştırdık.

Yeni yılın herkes için bir önceki yıldan daha güzel geçmesi dileğiyle, iyi 
okumalar…

Dergide yayınlanan yazılardaki 
görüş ve önerilerden yazarları 

sorumludur.

MARMARA



GÜN EĞİTİMİN KONUSU KONUŞMACILAR EĞİTİMİN YERİ

4
OCAK

Halkla İlişkiler ve İletişim Sıtkı ASLANHAN Gönen Belediyesi / 
BALIKESİR

5
OCAK

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Son 
Değişiklikler Belirleniyor Kadıköy Belediyesi CKM 

Salonu

5
OCAK

Stres Yönetimi ve Problem Çözme Becerileri Sıtkı ASLANHAN Gönen Belediyesi / 
BALIKESİR

18
OCAK

Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü ve Taslak 
Yönetmelik Değerlendirmesi

Ahmet Varır-Çevre ve Şehircilik Bak., 
Halime Sezer-Çevre ve Şehircilik 

Bak., Aynur Acar-MBB, Murat Ilgar-
Exitcom, Hande Bayrak-TÜBİSAD, 

Yücel İnce-Sakarya B.B.

Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi AKM

18
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Düzgün Türkçe ve Etkili Konuşma İnci ERTUĞRUL -Eğitimci, Spiker
MBB (Hızır Bey Çelebi 

Seminer Salonu) / 
İSTANBUL

19
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İstanbul Balıkçılık Ağı Toplantısı Belirleniyor
MBB (Hızır Bey Çelebi 

Seminer Salonu) / 
İSTANBUL

25
OCAK

Küreselleşme Sürecinde Bursa’da Dönüşüm Prof. Dr. Murat Güvenç Bursa AKKM Merinos

26
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İstanbul'un Oluş ve Bozuluş Tarihi Beşir AYVAZOĞLU - Gazeteci, Yazar
MBB (Hızır Bey Çelebi 

Seminer Salonu) / 
İSTANBUL

31
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Spor Altyapısın Geliştirlmesinde Belediyelere 
Düşen Görevler

Abdullah AVCI - Milli Takımlar Teknik 
Direktörü

MBB (Hızır Bey Çelebi 
Seminer Salonu) / 

İSTANBUL

02
ŞUBAT

Özürlülük Bilinci "Özürlülerin Toplumsal 
Yaşama Katılımında Yerel Yönetimlerin Kentsel 
Dönüşümü"

Dr. Deniz GÜMÜŞ, Psikolog Canan 
AKTAŞ Özürlüler İdaresi Başkanlığı 

Uzmanları
Lüleburgaz/Kırklareli

15
ŞUBAT

Yeni Nesil Sayaç Okuma Teknikleri Sempozyum Taksim (Elite World Otel)

15
ŞUBAT

Afet Yönetimi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Yalova Üniversitesi 
Rektörlüğü

21
ŞUBAT

Bağdat bölgesi Belediye Meclislerine NALAS 
Belediyecilik Eğitimi NALAS Uzmanları Erbil / IRAK

21
ŞUBAT

Üye Belediye Başkanları 2011 Yılı Değerlendirme 
Toplantısı ve 2012 Yılı Planlama Toplantısı MBB Üye Belediye Başkanları Korel Hotel / AFYON

29
ŞUBAT

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürleri, Temizlik 
İşleri Müdürler ve İlgili Personelleri Koordi-
nasyon Toplantısı

Belirleniyor Gebze Belediyesi / 
KOCAELİ

27
MART

Bağdat bölgesi Belediye Meclislerine Türk 
Belediyecilik Eğitimi ve Saha Ziyaretleri

Belediye Temsilcileri, Yerel Yönetim 
Uzmanları

MBB (Hızır Bey Çelebi 
Seminer Salonu) / 

İSTANBUL

29
MART

NALAS Genel Kurul toplantısı NALAS Delegeleri Kosova/Priştine

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT-MART
 EĞİTİM PROGRAMI

Ajanda
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Marmara Bele-
diyeler Birliği ve 

Türkiye Beledi-
yeler Birliği’nin 
katkılarıyla Tü-
yap tarafından 
bugüne kadar 

İstanbul’da 
düzenlenen Be-

lediyecilik Fuarı 
önümüzdeki yıl 

Bursa’nın ev 
sahipliğinde ger-

çekleştirilecek.

BELEDİYECİLİK FUARI 2012’DE BURSA’DA

Bursa’yı turizm kenti haline getirmek amacıyla kongre ve fuar 
alanındaki her türlü organizasyona kapılarını açan Büyükşe-

hir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler 
Birliği’nin katkılarıyla TÜYAP tarafından bugüne kadar İstanbul’da 
düzenlenen Belediyecilik Fuarı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanı-
yor. Bursa’yı kongre ve fuarcılık alanında da ön plana çıkarmayı 
hedeflediklerini dile getiren Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Türkiye’deki tüm belediye başkan ve yöneticilerini Bursa’da ağır-
lamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Başkan Altepe, Gönül 
Dostları Sofrası Sosyal Tesisleri’nde Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. 
Genel Müdürü İlhan Ersözlü’yü ağırladı. Bursa’nın fuarcılık alanın-
da İstanbul’un ardından ikinci sırada yer aldığını belirten Ersözlü, 
Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri sayesinde kongre ve fuarcı-
lık alanında kentte önemli gelişmelerin yaşandığını vurguladı. TÜ-
YAP olarak bugüne kadar İstanbul’da düzenledikleri Belediyecilik 
Fuarı’nı 2012’den itibaren Bursa’ya almak istediklerini dile getiren 
Ersözlü, “Türkiye’deki tüm belediye başkanları ve ilgili birim amir-
leri Bursa’da toplanacak. Düzenlenen panel ve eğitim çalışmalarının 

ardından Bursa’daki belediyecilik 
faaliyetlerini gezdirme imkânımız 
olacak” dedi.

“HEDEFİMİz FUAR vE 
KONGRE TURİzMİ”

Marmara Belediyeler Birliği’nin 
de başkanı olan Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe ise 
Bursa’nın gelecek vizyonunun fuar 
ve kongreler başta olmak üzere tu-
rizm sektörü olduğunu hatırlattı. 
Fuar alanı yakınına yapılan oteller 
sayesinde konaklama sorununun 
da ortadan kaldırıldığını hatırlatan 
Başkan Altepe, “Türkiye Belediye-
ler Birliği ve Marmara Belediyeler 
Birliği’nin işbirliğiyle düzenlenen 
bu fuarı Bursa’ya taşımak kenti-
miz açısından çok verimli olur. Biz 
Bursa’yı tüm değerleriyle pazar-
lamak için çaba harcıyoruz. Fuar 
alanının hemen yanına yapacağı-
mız Bilim ve Teknoloji Merkezi de 
bu amaçla yaptığımız önemli bir 
çalışma. Fuar için gelen binlerce 
ziyaretçi bu merkezi görme fırsa-
tı da bulacak. Bu fuarın Bursa’da 
gerçekleşmesi bizler için de önemli 
bir gelişme” diye konuştu.

B
U

R
SA

Haberler
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L KADİR TOPBAŞ’A TURİzM ÖDÜLÜ vERİLDİ

İstanbul Kültür ve Turizm İl 
Müdürlüğü koordinasyonun-

da tüm turizm kuruluşlarıyla 
ortaklaşa düzenlenen İstanbul 
Turizm Ödülleri, Beyoğlu Atlas 
Pasajı’nda düzenlenen törenle 
sahiplerini buldu. Bu yıl üçün-
cüsü verilen Turizm Ödülleri 
Töreni’nde Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, İstanbul valisi Hü-
seyin Avni Mutlu ve Cumhurbaş-
kanlığı Genel Sekreteri Mustafa 
İsen Dursun’un katılımıyla ger-
çekleştirildi. Törende Onur Ödü-
lü İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’a, Etkinlik 

Ödülü Ayasofya Müzesi Başkanı Doç. Dr. A. Haluk Dursun, Özel Ödül 
Dr. Sedat Bornavalı’ya verildi. Kadir Topbaş; Haliç ve İstanbul Kong-
re Merkezlerini inşa ederek şehri dünyada önemli bir kongre merkezi 
yapması, UCLG Başkanı seçilmesi ve yaptığı yatırımlarla turizmin ge-
lişmesine katkı sağlaması nedeniyle ödüle layık görüldü.

YATIRIMLAR İSTANBUL’UN TURİST SAYISINI 3’E 
KATLADI

Onur Ödülü’nü Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın elinden 
alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, teşekkür 
konuşmasında ödülün önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Ger-
çekten ağırlığı kadar önemli bir ödül. Esasında bu ödülün arkasın-
da çok güçlü olan ekibim var. 2004 yılında göreve ilk başladığımda 
ilk toplantıyı turizmcilerle yaparak İstanbul’un Turizmini Geliştirme 
Platformu’nu oluşturmuştuk. ‘Rekabeti bir tarafa bırakarak el ele ve-
receğiz ve İstanbul’u turizmde hak ettiği noktaya getireceğiz’ dedik. 
O dönem İstanbul 3 milyonu bulmayan turist sayısıyla hak ettiği yer-

de değildi. Marka kent olan İstan-
bul, emek yoğun bir sanayi şehrine 
dönüşmüştü. Aradan geçen zaman 
içinde şehrimiz turizm, kongre ve 
fuarcılık alanında çok büyük geliş-
meler kat etti ve bu yıl 8 milyona 
dayanan turist sayısına ulaştık.” 
Geçmişte İstanbul’da Pera Palas 
ve Hilton dışında kongre yapıla-
cak mekân olmadığını hatırlatan 
Başkan Kadir Topbaş: “Yaptığımız 
kongre merkezleri ve yatırımlar sa-
yesinde şu anda şehrimiz kongre 
klasmanında 49. sıradan 7. sıraya 
yükseldi” şeklinde konuştu. 

İstanbul Kül-
tür ve Turizm İl 
Müdürlüğü’nün 
turizm kuruluş-
larıyla birlikte 
düzenlediği 3. 
İstanbul Turizm 
Ödülleri’nde 
‘Onur Ödülü’ 
Başkan Kadir 
Topbaş’a verildi. 
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Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi, 
kendi bünyesin-
deki ambulansı 
ile vatandaşlara 
yardım etmeye 
devam ediyor.

KOCAELİ’NDE 7 GÜN 24 SAAT ÜCRETSİz AMBULANS

Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi, tıbbi müdahale 

gerektirmeyen ancak sedye 
ile nakil edilmesi gereken 
vatandaşlara hastaneden 
eve, evden hastaneye gü-
venli bir şekilde ulaştırıyor. 
Hasta Nakil Ambulans Hiz-
meti ile sağlanan hizmetle 
vatandaşlar gönül rahatlı-
ğıyla ulaşımlarını ücretsiz 
olarak sağlıyor. Hizmetten 
2011 yılı Aralık ayı başına 
kadar 33 bin hasta yarar-
landı.

HASTALAR 
GÜvENLE 
TAŞINIYOR
Büyükşehir Belediyesi 

hasta vatandaşların sağlık 
kuruluşlarına gidiş gelişle-

KO
C

AE
Lİ

rinde yaşadıkları sıkıntıları çözmek amacı 
ile hayata geçirdiği Ambulans Nakil Hizmeti 
kentin önemli bir ihtiyacını gideriyor. Bu çer-
çevede 2004 yılından itibaren ihtiyaç sahibi 
vatandaşların ücretsiz olarak ambülansla na-
kil işlemleri sağlanıyor. Kocaelililerin mem-
nuniyetini kazanan proje ile her yıl binlerce 
hasta vatandaş güvenle hastanelere ve ora-
dan da evlerine taşınıyor.

KENT GENELİNDE HİzMET 
vERİYOR
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na 

bağlı olarak yürütülen Ambulans Nakil Hizmeti 2004 yılında sadece 10 
hasta nakil aracı hizmete başladı. Bu yıl 7 bin 940 hasta nakli gerçek-
leştirdi. Her sene hizmet kalitesinin artırılması ile ulaşımları sağlanan 
hasta sayısı arttı. Bugün kent genelinde hizmet yürüten bir birim haline 
gelen Ambulans Nakil Hizmeti 22 araç kapasitesine ulaştı.

22 ARAÇ İLE HİzMET vERİLİYOR
vatandaşların memnuniyetini kazanan çalışmada İzmit Merkezde 11 

ambulans ile hizmet veriliyor. Çalışmada Gebze ve Gölcük’te 3, Kandıra, 
Karamürsel, Başiskele, Dilovası ve Çayırova’da 1’er araç ile vatandaşla-
rın nakil hizmetlerini sorunsuz şekilde gerçekleştiriyor. 
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LU BEYOĞLU 1,5 TON KAPAK TOPLADI

Beyoğlu Belediyesinin Kasım 
2011’den itibaren yürüttüğü 

kampanyaya ilçede 7’den 70’e 
herkes katılıyor. İlçedeki sivil 
toplum kuruluşları, hemşehri 
dernekleri, muhtarlar, esnaf, öğ-
renciler, öğretmenler, ev kadın-
ları evinde, işyerinde, okulunda 
ve günlük hayatında kullandı-
ğı ürünlerin plastik kapaklarını 
toplayarak tekerlekli sandalyeye 
ihtiyacı olan engellilerin bu ihti-
yacına katkıda bulunuyor

250 KİLO KAPAK 
= TEKERLEKLİ 
SANDALYE

Beyoğlu Belediyesi bir yıl 
sürecek bu projeyle bir yandan 
engelli vatandaşları tekerlekli 
sandalyeye kavuştururken, diğer 
yandan halkın sosyal sorumlu-
luk ve yardımlaşma duyguları-
nın gelişmesini hedefliyor. Bir 
engellinin tekerlekli sandalyeye 
sahip olması için 250 kilo kapak 
yeterli oluyor. Proje çerçevesin-
de toplanan her 250 kilo kapakla 
bir tekerlekli sandalye alınacak. 
Günlük hayatta kullandığımız 
ürünlerin plastik kapaklarının 
toplandığı kampanyada bugüne 
kadar 1 ton 500 kilo kapak top-

lanarak 10 adet tekerlekli sandalye alındı.  Kampanyaya katılanlar 
arasında yer alan İstiklal Mahallesi Muhtarı Ali Ergin kampanyanın 
başladığı hafta topladığı 250 kilo kapakla kampanyaya verdiği önemi 
gözler önüne serdi.

BİR DESTEK DE ÖĞRENCİLERDEN
İlçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler kampanyaya destek ve-

renler arasında. Öğrencilerin bu sorumlu davranışı sonucunda onları 
bir de sürpriz bekliyor. Öğrenciler, topladıkları plastik kapakları okul-
larındaki geri dönüşüm kutusunda biriktiriyor. 100 kapak biriktiren 
öğrenciler bir kupon sahibi olacak. Mayıs 2012 yılında okullarda dü-
zenlenecek çekilişe katılacak öğrencilere bilgisayar hediye edilecek.

Beyoğlu Beledi-
yesi yardımlaş-

ma konusundaki 
hassasiyetini en-
gelli vatandaşla-
rı için başlattığı 
“Haydi Beyoğlu 

Engelleri Aşa-
lım” sloganıyla 

bir kez daha 
kanıtladı. 
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Kâğıthane 
Belediyesi 

ilçede yaptığı 
bilgi evlerine bir 

yenisini daha 
ekleyerek Hürri-
yet Mahallesi’ne 

bilgi evi açtı.

KâĞITHANE BİLGİ Evİ HİzMETTE

Kâğıthane Belediyesi, 
Hürriyet Mahallesi’ne 

bilgi evi açtı. İlköğretim 4. 
sınıf öğrencilerinden ortao-
kul 8. sınıfa kadar olan öğ-
rencilere ana derslerde des-
tek verecek olan Bilgi Evi, 
Kâğıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç tarafından tören-
le açıldı. Hürriyet Mahallesi 
Dr. Cemil Bengü Caddesi, 
No: 75 de bulunan hizmet 
binasının 6. ve 7. katında 
bulunan Bilgi Evi’nin açılışı 
geçtiğimiz ay kalabalık bir 
katılımla gerçekleşti. Açı-
lış öncesi davetlilere slayt 
gösterimiyle  “Bilgi Evi” 
hakkında detaylar aktarıldı. 
Kayıtların devam ettiği Bil-
gi Evi’ne şu ana kadar 276 
öğrenci kaydını yaptırmış 
durumda. Etüt Sınıfları, İn-
ternet, Kütüphane, Kulüpler 
ve Sosyal Faaliyetlerin bir 
arada bulunduğu Eğlence 
ve Eğitim dolu “Bilgi Evi”, 
öğrencilere hizmet vermeye 
başladı.

BAŞKAN KILIÇ 
BAŞBAKAN’A 
TEŞEKKÜR ETTİ
Kâğıthane Belediye Baş-

kanı Fazlı Kılıç’ın da katıldığı 
açılış programında, AK Parti 

KÂ
Ğ

IT
H

AN
E

Kâğıthane İlçe Başkan Yardımcıları zikri Torlak, vahit Ulusoy ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, AK Parti Kâğıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem 
Tekbıyık, Belediye Meclis Üyeleri Gültekin Erdem, Yalçın Ayata, Aysan 
Algan Hınçalan, Ergun Keleş ve Mustafa Bilgin, Belediye Başkan Yardım-
cıları Hasan Çakır, Kemal Çavuş ve Mevlüt Öztekin, Hürriyet Mahallesi 
Muhtarı Recep yılbaşı, Şirintepe Mahalle Muhtarı Orhan Karagöz, Yahya 
Kemal Mahalle Muhtarı Yusuf Lafçı, Kâğıthane Kulüpler Birliği Başkanı 
Hasan Cevahir, Kağıthane Esnaf Odaları Başkanı Ömer Osmanoğlu, Birim 
Müdürleri, Basın Mensupları ve semt sakinleri de yar aldılar. Kâğıthane 
Belediye Başkanı Sayın Fazlı Kılıç, 600 öğrenciye hizmet verebilecek ka-
pasitedeki Bilgi Evi’nin, özellikle ana derslerde destek sağlayacağını dile 
getirerek, bölgeye yakın ilçelerden de öğrenci alınabileceğini söyledi. Fazlı 
Kılıç, Sayın Başbakanın eğitime büyük önem verdiğini ve Milli Eğitime 
ayrılan ödeneğin en üst seviyelerde seyrettiğini vurguladı. Başkan Kılıç, 
eğitim camiasına yaptığı destek ve güzel çalışmalarından dolayı başta 
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a ve emeği geçen herkese teşekkür 
etti. Fazlı Kılıç, Bilgi Evi’nin ilçeye ve mahalleye hayırlı olmasını dileyerek, 
açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesti. Hürriyet Mahallesi Muhtarı 
Recep Yılbaşıda Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a mahalleliler adına yapmış 
olduğu bu güzel hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
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İNÖNÜ KÖPRÜSÜ’NÜN YAPIMINA BAŞLANDI

Çanakkale 
Belediyesi’nin 
projelendirdiği 
İnönü Köprüsü 
2012 yılı sonunda 
tamamlanacak. 

Ç
AN

AK
KA

LE

başlandı. Toplam ihale bedeli 2.627,000 
TL + KDv olan ve 2012 yılı sonunda ta-
mamlanması planlanan yeni İnönü Köp-
rüsü, 118 m uzunluğunda, 13,50 m 
genişliğinde olacak ve kentin iki yakası-
nı birbirine bağlayacak. İnönü Köprüsü, 
tamamlanmasının ardından bölgede yo-
ğunlaşan kent trafiğine yeni bir alterna-
tif kazandırarak mevcut Atatürk ve Troia 
Köprüleri’nin yükünü de azaltacak. 

Çanakkale Belediyesi ile Atak 
İnş. Tic.Trz. San. İth. İhr. 

Ltd. Şti. arasında 17.11.2011 
tarihinde yapım sözleşmesi im-
zalanan 22.11.2011 tarihinde 
yer teslimi yapılan Sarıçay üze-
rinden İnönü Caddesi ile Plaj 
Caddesi’ni birbirine bağlayacak 
olan İnönü Köprüsü’nde ilk fore 
kazıkların çakım çalışmalarına 

SA
KA

R
AY

A

Sakarya Büyük-
şehir Belediye-

si engellilere 
yüzme kursu 

veriyor.

SAKARYA’DA ENGELLER YÜzEREK AŞILIYOR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire-

si Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü, engellilere yönelik yüzme 
kursu düzenliyor. Yüzme kursu için 
kayıtlar başladı. Kurs ile ilgili Engelli 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden alı-
nan bilgiye göre, engellilere yönelik 

düzenlenecek yüzme kurslarının Altın Çocuk Yüzme Havuzu’nda 
verileceği ve ilk grubun bu aydan itibaren derslere başlayacağı 
belirtildi. 

YIL BOYU DEvAM EDECEK
Yüzme kursları haftada bir saat olmak üzere 4 hafta boyun-
ca gerçekleştirilecek. Her grupta toplam 10 kişinin yer alaca-
ğı yüzme kurslarının 1 yıl boyunca devam etmesi planlanıyor. 
Konu ile ilgi detaylı bilgi almak isteyenler Engelli Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü’ne başvurabilirler.
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Nilüfer Belediyesi 
Aralık ayı Meclis 
toplantısında bir-
çok önerge karara 
bağlanırken, İstan-
bul-Bursa-İzmir 
güzergâhındaki 
değişiklik talebi 
toplantıya damga-
sını vurdu.

İSTANBUL-BURSA-İzMİR GÜzERGâHINDA DEĞİŞİKLİK

zEYTİNBURNU BELEDİYESİ EKİPLERİ OLASI 
AFETE HAzIRLANIYOR

2011 yılında ihale edilen İs-
tanbul-Bursa-İzmir otoyolu-

nun güzergâhındaki yapılan de-
ğişikliğin ardından gelen tepkiler 
devam ederken, Nilüfer Belediye-
si Meclis komisyonlarının deği-
şikliğin vereceği zararlar ve tav-
siyeleriyle ilgili rapor, geçtiğimiz 
aralık ayı Meclis toplantısının 
gündemindeydi. Rapor hakkın-

da bilgi veren Metin Tuncel: “Belediye olarak hazırladığımız dosyayı 
tüm komisyonlara havale ettik. Gerekli yerlerden destek de aldık. 
Bilindiği gibi 1998 yılında bu otoyol çalışması yapıldı ve 2011 yılında 
ihale edildi. İhale edilen güzergâh, Nilüfer sınırları içinden Uluabat 
Gölü’nün güney kısmından geçerek Mustafakemalpaşa ve İzmir’e de-
vam eden güzergâhtı. Bu güzergâhın bir bölümü Ramsar alanı için-
den geçiyor. Ramsar bölgesinin dışına çıkılması ile ilgili kamuoyun-
da oluşan baskının ardından yapılan yeni düzenlenmeyle yol, gölün 
kuzeyinden Karacabey ovasının tam ortasından geçerek, Manyas ve 
Uluabat yakınlarından devam edecek” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü, İstanbul valiliği Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Mahalle 
Afet Gönüllüleri’nde (MAG) görevli sivil 
savunma uzmanları tarafından, zeytin-
burnu Belediyesi Arama-Kurtarma Hiz-
met Grubu’nda yer alan 3’ü bayan 35 
personele, sivil savunma, ilk yardım ve 
yangın güvenlik eğitimi verildi. Kasım ve 
Aralık aylarında gerçekleştirilen eğitim-
lerde sivil savunmacılara; arama-kurtar-
mada gerekli malzemelerin tanıtımı, te-
mel afet bilinci, ip ile düğüm teknikleri, 
sedye bağlama teknikleri, yaralı tahliye 
müdahale teknikleri, yatay geçişler ve 
dikey inişler gibi konularda teorik ve uy-
gulamalı dersler verildi.

N
İL

Ü
FE

R

Olası bir afet 
sonrası etkin 
müdahalede 
bulunulması 
amacıyla 
Zeytinburnu 
Belediyesi Arama-
Kurtarma Hizmet 
Grubu’nda görevli 
35 personel, 
sivil savunma 
uzmanları 
tarafından 
eğitiliyor. 
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Esenler ilçe-
sinin güncel 

coğrafi ve fizik-
sel bilgilerinin 
yer aldığı yeni 

Esenler harita-
sı basıldı. Yeni 
harita, Esenler 
Belediyesi Em-
lak ve İstimlâk 

Müdürlüğü’nden 
ücretsiz temin 

edilebilir. 

ESENLER’İN YENİ HARİTASI

Esenler Belediyesi Emlak ve 
İstimlâk Müdürlüğü’nün bir 

süredir üzerinde çalıştığı Esenler 
İlçe Haritası basıldı ve dağıtımı-
na başlandı. Esenler’e ait güncel 
cadde, sokak, park ile kayma-
kamlık, belediye, hastaneler, 
sağlık ocakları, okullar, camiler 

gibi çeşitli kurum ve kuruluşlara ait bilgilerin yer aldığı yeni Esenler 
haritasındaki bilgilerin doğru ve güncel olması amacıyla titizlikle bir 
çalışma yürütüldüğünü belirten Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü yetki-
lileri: “Esenler haritasının her aşaması kontrol edilerek revize edildi 
ve yenilendi. Esenler ilçemizde her alanda kullanılabilirliğini sağlamak 
için birçok kişiden görüş alınarak hazırlanan ve en güncel mahalle 
sınırlarına göre oluşturulan yeni ilçe haritamızın, ilgili tüm kurum ve 
kişilerin  işlerini kolaylaştıracağını umuyoruz” dediler.

YA
LO

VA

Geçtiğimiz ay 
Bartın ilinde 
gerçekleştirilen 
Masa Tenisi 
Gençler A Gru-
bu Maçları’nda 
Yalova Beledi-
yesporlu raketler 
gösterdikleri 
üstün perfor-
mansla herkesi 
etkilediler.

BÖLGENİN ŞAMPİYONU YALOvA BELEDİYESPOR

17 ilden 32 erkek ve 22 bayan takımın 
mücadele ettiği Bartın’da gerçekle-

şen müsabakalar Yalova Belediyespor’un 
galibiyeti ile sona erdi. Turnuvaya Mil-
li sporcular Hüseyin Durmaz ve Özgün 

Öztürk’le birlikte Alparslan Gündüz ve Umut Başsan ile katılan A takı-
mı, grubundaki rakiplerini 3-0’lık skorlarla yenerek bir üst tura birinci 

olarak yükseldiler. Eleme turunda 
Bursaspor’u 3-0, İBB A takımı-
nı da 3-1 yenen ekip ilk 4’e kaldı. 
Yarı final maçında İstanbul Akpınar 
Başakşehir A takımını, finalde de 
İstanbul Başakşehir B takımını aynı 
skorla 3-1 yenen ekip, bölge şampi-
yonu olarak Türkiye Şampiyonası’na 
katılmaya hak kazandı. Efecan 
Okumuş, İbrahim Gündüz, ziver 
Gündüz, Ege Şahin ve Denizcan 
Bozkurt’tan oluşan Erkek B takımı 
da grubunu birinci tamamladıktan 
sonra eleme turunda ilk maçını ka-
zanıp ikinci maçını kaybedince, 5-8 
sıralama maçları 6. sırada yer aldı 
ve Türkiye Şampiyonası’na katılma-
ya hak kazandı.
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Tekirdağ Bele-
diyesi Temizlik 
İşleri Müdürlü-

ğü tarafından 
organize edilen 

Temiz Sokak 
Kampanyası çer-
çevesinde temiz-
lik seti dağıtımı 

Tekirdağ Beledi-
ye Başkanı Op. 
Dr. Adem Dal-
gıç tarafından 
bu kez Turgut 

Mahallesi’nde 
gerçekleştirildi.

Balıkesir Ad-
nan Menderes 
Mahallesi’nde 

bulunan ve Balı-
kesir Belediyesi 
tarafından yapı-
mı tamamlanan 

kapalı pazar yeri 
hizmete girdi.

TEKİRDAĞ’IN TEMİz SOKAKLARI

BALIKESİR’İN YENİ PAzARI

Tekirdağ Belediyesi tarafından başlatı-
lan Temiz Sokak Kampanyası devam 

ediyor. Kampanya kapsamında Turgut 
Mahallesi  Seyhan ve Derya Sokak’ta ger-
çekleştirilen etkinlik çerçevesinde Temiz-
lik İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan 
Yardımcısı Haldun Güler, Temizlik İşleri 
Müdürü Hasan Çalı, Kent Konseyi Başka-
nı Levent Gündoğdu ve  Mahalle Muhtarı 
Şeref Tekindağ ile birlikte vatandaşlara 
temizlik seti hediye eden Tekirdağ Beledi-
ye Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç, temizlik 
anlamında oldukça titiz davrandıklarını 
belirterek: “Temizlik İşleri Müdürlüğü-
müz tarafından düzenlenen temiz sokak 

Balıkesir Belediyesi şehre ka-
palı Pazar yeri yaparak hiz-

mete soktu. Balıkesir Belediyesi 
zabıta Müdürlüğü tarafından 
yerleşim krokisine göre esnaf ve 
üreticilerin de yerlerinin belirlen-
diği kapalı pazar yerinde ayrıca 
büfe, balıkçı, berber, lokanta, 
bay-bayan WC ve bir de kurban 
kesim yeri bulunuyor. Balıkesir-
lilere rahat bir alışveriş imkânı 
sağlamak amacıyla 2500m² lik 
alana yapılan kapalı pazar yerinin zeminine kilit parke taşı dö-
şenirken, üzeri de çelik yapı malzemesi ile kapatıldı. Böylece 
vatandaşlar yaz-kış olumsuz hava şartlarından etkilenmeden 
alışverişlerini yapabilecek. 

TE
Kİ

R
D

AĞ
B
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IK
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kampanyası çerçevesinde bu 
kez Turgut Mahallesi’ndeyiz. 
Bu kampanya ile amacımız 
hem vatandaşlarımız ile bire 
bir görüşerek varsa sıkıntıları-
nı dinlemek hem de halkımızın 
temizlik konusundaki bilincini 
artırmak. Temiz bir Tekirdağ 
için çalışıyoruz. Kampanyamız 
diğer mahalle ve sokaklarımızda bundan sonra da devam 
edecek” dedi. vatandaşlara tek tek Temizlik Seti hediye 
eden Başkan Dalgıç, Turgut Mahallesi sakinleri ile sohbet 
etti, vatandaşların isteklerini dinledi, belediyenin yaptığı 
çalışmaları anlattı, yapılması gerekenler konusunda fikir 
alışverişinde bulundu.
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“
Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal:

İstanBUl’Un Yenİ Vİtrİnİ, 
Başakşehİr”

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Başakşehir’in İstanbul’un vitrini ol-
duğunu söylüyor. Başkan Uysal, özellikle belediyenin yapmış olduğu destek kart 
projesine dikkat çekiyor ve : “Destek kart ile 7 bin aileye ulaşıyoruz. Bu 35-40 bin 
insana ulaşmak demektir. Bu projeyi yardıma muhtaç insanları, kimseyi rencide 
etmeden, ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilecekleri şekilde oluşturduk” diyor.  
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Başakşehir denince herkesin aklına yeni, planlı ve modern 
bir kent gelir. Oysa, belediyelerin sınırlarını düzenleyen 

son yerel yönetimler kanun değişikliğinden sonra kurulan bu 
genç ilçenin bir de göz önünde olmayan arka yüzü var. Beledi-
ye Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir’in genç bir ilçe olmasın-
dan dolayı, her şeyin yeni ve düzenli olduğunu söylerken ara 
bölge diye tabir ettikleri Şahintepe-Altınşehir bölgesinde bu-
lunan mahallerin ise İstanbul’un en sıkıntı çeken yerleri oldu-
ğunu vurguluyor. Altınşehir bölgesi için yaptıkları çalışmaların 
yanına destek kart projesini de eklediklerini söyleyen Başkan 
Uysal, Başakşehir için İstanbul’un yeni vitrini diyor. Uzun lafın 
kısası Başkan Uysal ile Başakşehir’e ve hayata dair her şeyi 
konuştuk.

“BAŞAKŞEHİR KONUT SATIŞINDA KRİzİ HİÇ 
YAŞAMADI”

Bize biraz Başakşehir’den bahsedebilir misiniz?

Başakşehir ilk olarak Başbakanımızın başlattığı konut 
hamlesiyle oluşmaya başladı. Amaç dar gelirli insanlara planlı 
bölgelerde konut üretilmesi için başlandı. Bu da İstanbul’da-
ki gecekondulaşmayı önlemek için bir projeydi. Tabi ondan 
sonra burası gelişmeye, insanların dikkatini çekmeye başladı. 
Organize Sanayi’nin buraya taşınması ve gecekondulaşmaya 
müsaade edilmemesi gibi sebepler burada konut ihtiyacını 
arttırdı. Başakşehir Bölgesi konut satışı konusunda hiç kriz 
yaşamamıştır. Çünkü her dönemde buraya talep oldu. 2001-
2002 krizlerinde dahi buralarda konutlara anormal derecede 
talepler vardı. Öyle olunca da Başakşehir hızla büyüdü. Tabi 
devamında TOKİ, Kayabaşı bölgesini de planladı. Ben 2009 
yılında başkanlığa seçildiğim zaman Kayabaşı Bölgesi boş bir 
araziydi. Ama daha sonra 17 bin de konut inşa edildi, bunun 
11 bini teslim edildi ve 10 bin 200 aile taşındı. 17 binin geri 
kalan kısmı da önümüzdeki Şubat ayında teslim edilecek. Yani 
önümüzdeki aylarda 17 binin tamamı yerleşmiş olacak. Bu 
rakam sadece Kayabaşı Bölgesi’ne ait. Ben seçime 209 bin 
nüfusla girdim, şu anda nüfus 300 bini geçti. Önümüzdeki 
seçime herhalde 400-450 binle gideriz. 

Başakşehir denilince akla düzenli yollar, düzenli cadde-
ler ve alt yapısı sorunsuz bir yer geliyor. İstanbul’da bulu-
nan kötü örnekler göz önünde bulundurulmuş ve Başakşe-
hir ona göre dizayn edilmiş gibi. Yani yönetimi kolay olan 
bir yer gibi gözüküyor. sizin için de böyle midir?

Dışarıdan gözüken bu. Düzenli yapılaşmanın ilk adımı böl-
gemizde atıldığı için Başakşehir denilince akla hep düzenli ev-
leri, caddeleri, sokakları ile çok rahat bir belediyeciliği olan bir 
yer geliyor. Ama gerçek öyle değil. Başakşehir üç bölgeden 
oluşuyor. Bahçeşehir, Başakşehir bir de Şahintepe-Altınşe-
hir bölgemiz var. Orta bölgede 4 mahalle bulunuyor: Şahin-
tepe, Güvercintepe, Altınşehir, ziyagökalp. Bu bölgeler Ba-
şakşehir nüfusunun % 50’sini oluşturuyor. Fakat bu bölgeler 

Mevlüt Uysal Kimdir? 
Ben Antalya Alanyalıyım. 

1983 yılında İstanbul’a geldim 
ve İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ni bitirdim. Üniversite-
yi bitirdikten hemen sonra 1989 
yılında da avukatlığa başladım. 
Başakşehir’e gelişim ise 1997 yı-
lında oldu. Sonrasında siyasetin 
çeşitli alanlarında görevlerde bu-
lundum. 2009 yılı seçimlerinde de 
Başakşehir Belediye Başkanı adayı 
oldum ve seçildim.

İstanbul’un en mağdur yerleridir. 
İstanbul Üniversitesi Şahintepe ile 
ilgili yaptığı bir araştırmada burası-
nın İstanbul’un en fakir, en mağdur 
mahallesi olduğunu tesbit etmiş. 
Diğer mahalleler de aynı şekilde. 
Altyapı, planlama yok. Ama burada 
yaklaşık 130-140 bin nüfus yaşıyor. 
Belediyecilik açısından baktığımız 
zaman Bahçeşehir ve Başakşehir 
bölgelerinde yol bakım çalışmala-
rı, kültürel faaliyetler, çiçeklerle 
dolu parklarla uğraşmakla birlik-
te, bu bölgede içme suyu proble-
mi, alt yapı sorunları ile uğraşıyo-
ruz. Su meselesini vatandaş kendi 
imkânları ile çözmeye çalışıyor. Çok 
temel diyebileceğimiz meselelerde 
sıkıntı çekiyorlar. Biz Başakşehir’de 
kaldırımdaki çizgiler daha düzgün 
olsun diye tartışırken hemen yanı 
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başında bulunan Şahintepe’de su 
sorunu yaşıyoruz. O sebeple hiçbir 
şey dışarıdan gözüktüğü gibi değil. 
Bizim belediyeciliğimiz uç noktalar-
da sürüyor. 

“7 BİN AİLEYE DESTEK 
KART”

Peki, bize Destek kart hizmeti-
nizden bahseder misiniz?

Destek kart bizim üzerinde çok 
durduğumuz bir projedir. Başakşe-
hir ilçesi ile 7 bin destek kart kul-
lanıcısı çok örtüşmüyor. Biraz önce 
bahsettiğim durumu bilmeyenler 7 
bin destek kartı kime dağıtıyorsunuz 
diyebilirler. Ama az evvel de bahset-
tiğim o ara bölgedeki insanların gelir 
seviyesini İstanbul ile kıyasladığımız 
zaman, en kötü noktada diyebiliriz. 
Biz destek kart ile birlikte okullarda 
da farklı çalışmalar yapıyoruz. Bah-
settiğimiz o ara bölgede bulunan 
mahallelerin ilköğretim okulu var li-
sesi yok. Oradan bir öğrencinin lise-
ye gidebilmesi en az 3 saat yolda ol-
ması demektir. Hatta Şahintepe’den 
buraya Başakşehir Lisesi’ne öğren-
ciler yazdırdık. Öğrenci okuldan çı-
kıyor, Yenibosna’ya gidiyor oradan 
da tekrar Şahintepe’ye geçiyor. Yani 
6’da okuldan çıkan çocuk 9’da evde 
oluyor. Durum böyle olunca biz de 
Milli Eğitim ile bu sorunu çözmek 
için görüşmeye başladık. Belediye 
bütçemizden ödeme yapmamızın 
imkânı olmamakla birlikte bu işin 
güzel sonlanması için hayırsever va-
tandaşlarla görüşüyoruz. Liseye git-
mek isteyen öğrenciler için okullar 
ayarlıyoruz, aileleri ikna ediyoruz, 
servisini ayarlıyoruz. Yani ilçemizde 
okul problemini çözmek istiyoruz. 
Destek karta gelecek olursak, 7 bin 
gibi bir rakam söyledim fakat bu 7 
bin aile demektir. Yani 35-40 bin 
kişiye destek kart ile ulaşmış oluyo-
ruz. Fakat destek kartı kullananların 
hepsi eşit haklardan faydalanmıyor. 
Çünkü her ay, üç ayda bir, altı ayda 
bir ve senede bir kez kullananlar var. 

En fakir, en mağdur durumda olanlara her ay bu karttan ya-
rarlanabilme imkânı sağlıyoruz. Destek kartın çıkış noktası 
ise Ramazan ayında dağıtılan erzak oldu. Bir aileye gidiyoruz 
ve görüyoruz ki bizden başka erzak dağıtanlar da olmuş ve 
Ramazan ayında 10 koli erzak gelmiş. Fakat yemeği yapsa 
ekmek alacak parası yok. Biz de böyle bir durumu görünce ne 
yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Bununla birlikte bizim 
kültürümüzde mağdur olan bir insana yapılan yardımı renci-
de etmeden ulaştırmak esastır. İki sorunu birden çözmek için 
bilgi işlem bölümümüz bir proje hazırladı. Bunun da temel 

Şehir ve Başkan



Başkan’ın Hiç Bilmediğiniz 
Yönleri

kendinizi dinlendirmek için ne yaparsınız?
Belediye başkanlarının boş zamanları yoktur. Ben 

de bazen bir ay boyunca çocuklarımla doğru-dürüst 
hiç görüşmemiş olabiliyorum. Bu da İstanbul’daki be-
lediyelerde hizmet standardının yüksekliğinden kay-
naklanıyor. Bunun dışında Bahçeşehir’de belediyeci-
lik hizmeti olarak gerçekleştirdiğimiz kültür-sanat ve 
spor aktivitelerinde dinlenmiş oluyorum.

kitap okur musunuz?
Her gece yatmadan en az yarım saat kitap okurum.
Peki, en son hangi kitabı okudunuz?
Ahmet Turgut’un Kerbela Şehidi adlı kitabı.
hayat felsefenizi özetleyen bir sloganınız var 

mıdır?
Kısaca “başkaları için yaşamak, düşünmek” diye-

bilirim.
Marmara Belediyeler Birliği’nin faaliyetlerini 

nasıl buluyorsunuz?
Oldukça iyi gidiyorlar. zaman zaman bizleri yurt 

dışı teknik inceleme programlarına götürüyorlar. Bu 
programlar başkanların ve belediye çalışanlarının uf-
kunu açıyor. ve bizler de yurt dışında örnek teşkil 
edebilecek başkanlarız. MBB’nin birkaç tane görevi 
var. Bunlardan bir tanesi de belediyecilik hizmetle-
rindeki standardın yükseltilmesine yönelik tüm bele-
diyelere hizmet vermektir. Bu manada da iyi çalışma-
lar yapıyorlar. Örneğin eğitim faaliyetleri belediyeler 
için çok faydalı. 

mantığı, insanlara elektronik kartla-
rın içlerine belirli bir limit yüklenerek 
dağıtılması oldu. Genelde annelere 
kart çıkarttık ve annelerin resimleri-
ni koyduk. İçine de o ayki gıdasını, 
yakacağını alacak kadar limit yüklü-
yoruz. Bu kartı kullananlar da bizim 
o bölgede anlaşmalı olduğumuz mar-
ket, giyim, kırtasiye ürünleri satan 
mağazalardan alışveriş yapabiliyor-
lar. Yani aynı kredi kartı kullanır gibi 
alışveriş yapabiliyorlar.

“İSTANBUL’UN YENİ 
vİTRİNİYİz”

Başkanlığı bıraktıktan sonra 
Başakşehir’de hangi hizmetiniz ile 
anılmak istersiniz?

İstanbul’un yeni vitriniyiz. Fakat 
bahsettiğim o ara bölgeler Başakşe-
hir ve Bahçeşehir kadar düzenli de-
ğil. O ara bölgeyi de Başakşehir ve 
Bahçeşehir’e benzetmek istiyorum. 
Bunu başarırsam görevimi yapmış 
olurum. İlçemiz İstanbul’un yeni vit-
rini ise o vitrine çıkmak için hak eden 
işleri yapacağız. Yani Başakşehir’de 
yapılacak daha çok işimiz var.
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Yazı:
İrem Ekkaldır

Tarihi eskilere dayanan fakat hayatın yeni yeni kurulmaya başlandığı bir yer var 
İstanbul’da… Ne kadar modern ve yeni gözükse de sırtında çok eski bir tarihi ta-
şıyor burası. Şimdilerde sitelerin yoğun olduğu bu modern kent İstanbul’un ilçesi 
Başakşehir’den başka bir yer değil…

Yenİlİk Ve MoDernİzMİn 
teMellerİ İle kUrUlan 

Başakşehİr
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Yazı:
İrem Ekkaldır

TARİHİN İzLERİ DURUYOR

Osmanlı zamanında Azatlık diye tabir 
edilen bu bölge Osmanlı’nın has bölge-
lerindenmiş ve barut ihtiyacı buradan 
karşılanıyormuş. Barut ihtiyacının kar-
şıladığı Azatlık Baruthanesi’nin 1700’lü 
yıllarda yapıldığı söyleniyor. Başakşehir 
de tarihi açıdan önem taşıyan bir baş-
ka yer ise Resneli Çifliği’dir. Meşrutiye-
tin ilanında önemli bir rolü olan Resneli 
Niyazi Bey’e ait Resneli Çiftliği de gü-
nümüze ulaşmış eserlerdendir. Altınşe-
hir-Kayabaşı hattında bulunan Resneli 
Çiftliği’nin parsellenmesi ve imara açıl-
ması ile bugünkü mahalleler oluşmuştur. 
İstanbul ilk yerleşim yeri olarak bilinen 
Yarımburgaz Mağaraları da Altınşehir 
mahallesinde bulunuyor. Halen var olan 
mağara geçmişe dair derin izler taşıyor. 
Böyle modern ve gelişmiş bir ilçenin sı-
nırları içerisinde mağara bulunması ilk 
etapta insanı şaşırtıyor. Fakat söyledi-
ğimiz gibi Başakşehir, tarihi köklü olan 
bir yer.  Mağara’nın içerisinde paleotik 
çağa ait ve Bizans döneminden kalma 
kilise kalıntıları bulunuyor. Günümüze 
kadar ağır tahribata uğrayan mağara 
birçok Türk filmine de tanıklık etmiş-
tir. Türk filminin efsaneleri arasında yer 
alan ‘Kırk Haramiler’ filminde açıl su-
sam açıl deyince açılan mağara da bura-
sıymış. Mağaraların güneyinde bulunan 
taş ocakları Osmanlı döneminden günü-
müze gelmiş eserler arasındadır. Ayrıca 
Yarımburgaz Mağaraları, İstanbul’un 
tespit edilen ilk yerleşim yeri olarak yerli 
ve yabancı çok sayıda turist, araştırma-
cı ve akademisyenin ziyaretine uğruyor. 
Mağara’yı geçtikten sonra ise tarihi ko-
naklar karşılıyor sizi. Şahintepe yolunda 
Sazlıdere üzerinde ise tarihi bir köprü 
bulunuyor. Halen kullanılmakta olan bu 
köprü ağır tahribata uğramış durumda.

AzATLI BARUTHANESİ

Osmanlı’nın barut ihtiyacını karşıla-
dığı Azatlı Baruthanesi’nden ayrıca bah-
setmek gerekir. Rivayete göre burası Ba-
ruthane Nazırı Mehmet Şerif Efendi’nin 
önerisiyle Küçükçekmece’nin kuzeyinde 
göle 4 km uzaklıkta inşa edilmiş ve tari-

İstanbul’un köklü tarihini bilmeyenimiz yoktur. Her ilçe-
sinde ayrı bir iz vardır. Fakat İstanbul’un öyle bir yeri var 

ki buranın tarihinin ne denli köklü olduğunu pek çoğumuz 
bilmeyiz. Çünkü burası Başakşehir… Yenilik ve modernizm 
ile temelleri atılan bir yer. Başakşehir denildiği vakit aklı-
mıza yüksek binalar, siteler, düzgün ve yeni yollar, modern 
parklar geliyor. Fakat 2009 yılında özerkliğini ilan eden bu 
ilçenin ardında köklü bir tarih var. velhasıl eski zamanlar-
dan geriye sadece anılar ve yapılar kalıyor. Büyüklerimizin 
zamanı ile bugün arasında çok fark var. Çünkü hepsinin 
yerini hızla gelişen teknoloji, modern yaşam ve uzantıları, 
yeni görgü kuralları aldı. İşte o zamanların Azatlık olarak 
bilinen şimdi ise Başakşehir dediğimiz bölgesinin de tarihi 
bir hayli uzun... Ama ne var ki Başakşehir’de, kitapların 
yazdıkları dışında eskiye dair somut eserler çok fazla yok. 
Çünkü o zamanların Azatlık Bölgesi’nden günümüze kadar 
yapılar ya zaman aşımına uğramış ya da yok olmuş. Ama o 
tarihin izlerinin üzerinde şimdi genç ve dimdik duran mo-
dern bir Başakşehir var. Tarihini gururla taşıyan bu şeh-
rin yüksek binaları ben buradayım der gibi… Yeni yolları: 
“Bastığın toprakları geçme tanı” diyormuşçasına taşıyor 
geçmişini… İşte asıl Başakşehir burası…
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merkezi bin 200 kişi kapasiteli yaklaşık 
bin 500 metrekare üzerine kurulu amfi 
tiyatrosuyla Başaksehir ikinci etapta 
yer alan Sular vadisi bölgede önemli bir 
boşluğu dolduruyor. Sular vadisi’nde 
aktivite alanları oldukça fazla ve düzen-
li. Başakşehirlilerin yaz aylarında serin 
serin oturabileceği, kış ayların da ise iç-
lerini ısıtabilecekleri güzel bir yer Sular 
vadisi… 

ULUSLARARASI ÖNEME 
SAHİP ATATÜRK OLİMPİYAT 
STADI

Başakşehir, sporda da adını ulusla-
rarası boyutta duyuruyor. Öyle ki ilçede 
584 hektarlık bir alanın üzerine kurul-
muş olan Olimpiyat Stadı yer alıyor. 
Başakşehir’in Altınşehir Bölgesi’nde 
bulunan Olimpiyat Stadının yapımına 
1999 yılında başlanmış ve 2002 yılın-
da bitirilmiş. Oldukça büyük olan sta-
dın kapasitesi 75 bin kişinin üzerinde... 
Uluslararası organizasyonlara ev sahip-
liği yapan Olimpiyat stadı UEFA’nın da 
5 yıldızlı stadlar listesinde bulunuyor. 
Olimpiyat Stadında her  türlü spor, sos-
yal ve kültürel faaliyetler yapılabildiği 
gibi sporcu, antrenör, eğitimci yetişti-
rilebilecek altyapı da mevcut. 

he Azatlı Baruthanesi diye geçmiştir. Azatlı Baruthnesi’nden 
günümüze sadece büyük bir havuz ile hangar biçiminde bir 
yapının yıkıntıları kalmıştır.

ORMANLIKLARLA KAPLI KUzEY CEPHESİ

Başakşehir’de modern binalar, evler, yollar var ama bu 
yeşillliğin olmadığı anlamına gelmiyor. Başakşehir’in kuzey 
kesimi yeşilin bolca bulunduğu ormanlıklarla kaplı. Ayrıca il-
çenin bitki örtüsü bozkır ve çalılıklardan oluşuyor. Sazlıdere 
vadisi de oldukça zengin bitki örtüsüne sahip.

AYAMAMA DERESİ DE BU SINIRLARDA

Başakşehir’in doğu kesimlerinde bir kaynaktan doğan 
bu dere Bahçelievler ve Bağcılar tarafından akarak Bakır-
köy ilçesinden Marmara’ya dökülür. Bu derenin ismi ile il-
gili olarak farklı görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe göre; 
adı bir Rum Ortodoks azizi olan Aziz Mamas’tan geldiği, 
diğer bilgiye göre ise Hristiyanlık peygamberi İsa’nın an-
nesi Meryem’e atfen, Kutsal Anne anlamına gelen  Aya 
Mama’dan gelmektedir. Bu isim Osmanlı döneminde de 
korunarak Türkçeye geçmiş ve günümüzde de bu adla anıl-
maktadır.

BİR KÜLTÜR PARKI: SULAR vADİSİ

Başakşehirliler için oldukça önemli olan bir yer Sular va-
disi… 2008 yılında hizmete açılan Sular vadisi kısa zaman-
da Başaksehirlilerin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. 
13 bin 257 metrekarelik alanda inşa edilen 1 market, 4 
sinema salonu, 6 kafe, 42 dükkân ve 2 restoranlı alışveriş 

Şehir ve Hayat



300 BİN KİŞİLİK DEv 
ORGANİzE SANAYİ BÖLGESİ

Başakşehir’in ismini duyurduğu bir diğer 
alan ise 300 bin kişiyi çalışma alanında içe-
risinde barındıran Organize Sanayi Bölgesi… 
Fabrika, atölye ve benzeri işyerlerinin meskûn 
alanlar dışına taşınarak şehircilik ilkelerine 
uygun ve her türlü altyapısı hazırlanmış sa-
halarda  toplanması amacıyla oluşturulan İki-
telli Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir’de 
ilçe ekonomisinin can damarlarından biri 
konumunda.  Devlet ve vatandaş işbirliği-
nin son yıllardaki en güzel örneklerinden biri 
olan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, yalnız 
Başakşehir’e değil tüm İstanbul ve Türkiye 
ekonomisine, yarattığı istihdam ve ürettiği 
katma değerle önemli katkılar sağlıyor.

BAŞAKŞEHİR’E DEv ŞEHİR 
HASTANESİ  

İstanbul’un iki yakasında yer alacak 
projelerden biri de Başakşehir’de Olimpiyat 
Stadının yanında yükselecek. Bu kapsamda 
Başakşehir’de en son teknolojinin bulundu-
ğu şehir hastanesi yapılacak. İstanbul’un 
büyüyen nüfusuna tam teşekküllü ve tek-
nolojiyi hakkını verecek şekilde yükselecek 
olan proje mümkün olan en kısa zamanda 
İstanbul’a hizmet vermeye başlayacak.
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Dosya Yazı:
İrem Ekkaldır

kentlerDe 
DönüşüM zaManı

Son za-
manlarda gazete 

manşetlerinde yer alan 
deprem, kentsel dönüşüm ko-

nusunu tekrar gündeme getirdi. Biz de 
kentlerin olası bir depremde zarar görmemeleri 

için “şehir planlaması” anlamına gelen kentsel dönüşümü 
sizler için araştırdık. Bir de konunun uzmanlarından 

görüşlerle dosyamızı güzelleştirdik. Konuyla ilgili 
olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kadir Topbaş, Prof. Dr. İbrahim BAZ, 
TOKİ Başkanı Ahmet Haluk 

Karabel, ve Küçükçekmece 
Belediye Başkanı 

Aziz Yeniay ile 
görüştük.
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değil 10 yıllık; belki de 60 yıllık kazanımlarını yitirecektir. 
İstanbul’da meydana gelebilecek depremin sıkıntısını berta-
raf etmek için yıllardır yaptığımız çalışmaları hızlandırıyoruz. 
Biz siyaset üstü bir koordinasyonla İstanbul’u en kısa sürede 
deprem riskinden kurtarmayı amaçlıyoruz. İnşallah bunu hep 
birlikte başaracağız ve İstanbullular da rahat bir nefes alacak.

Bu anlayışla kısa süre önce ilçe belediyeleriyle ortak akıl top-
lantısı düzenledik. Ortak bir dil oluşturma ve hızla harekete geçip 
sorunları çözme zamanıdır diye İlçe Belediye Başkanlarımızla bir 
araya geldik. ve deprem riskini azaltmak için kentsel dönüşüm 
konusunda ortak çalışma başlattık. İstanbul’u depreme hazırla-
yacak olan Deprem Dönüşüm ve Bilinçlendirme Komisyonu’nu 
kurduk. Her partiden temsilcilerin bulunduğu bu komisyon-
la ilçe bazlı çalışmalarımız hızla başlıyor. Biz özellikle İstanbul 
nüfusunun yarısının yaşadığı 10 ilçede yoğunlaştık. Çünkü bu 
riskli alanlarda hızla tedbir almak zorundayız. Biz bu çalışmaları 
koordine ederken şunu da unutmamak gerekir ki biz depreme 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
“İstanbul Yenilenerek Güçlenecek”

İstanbul’da başlayan kentsel 
dönüşüm çalışmalarını İstanbul 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş’tan dinle-
dik. Başkan Topbaş, İstanbul’da 
yaşanabilecek olası bir depremin 
tüm Türkiye’yi etkileyeceğini 
belirtirken amaçlarının en kısa 
sürede İstanbul’u deprem riskin-
den kurtarmak olduğu söylüyor.

“İstanbul depremi sadece bu 
kenti değil, Türkiye’yi derinden et-
kileyecektir.  Hayatlarını kaybedecek 
vatandaşlarımızın yanı sıra ülkemiz, 
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bir afette amacımız enkaz altında insan kalmamasını ve maddî 
hasarın en az olmasını sağlamaktır. Can kaybını en aza indirge-
meyi hedefliyoruz. Bu amaçla:

• İstanbul’un yeni anayasası niteliğindeki 1/100.000 öl-
çekli çevre düzeni planını yaptık.

• Yerleşim alanlarının zemin özellikleri ve fay hattının ko-
numunun birlikte değerlendirilmesi sonucunda deprem tehlike-
si açısından ilçe bazında riskleri belirledik.                                                           

• Avcılar, Küçükçekmece, Fatih, Bakırköy, Bayrampaşa, 
Adalar, Beyoğlu, zeytinburnu, Bahçelievler öncelikli risk alanları 
olarak ortaya çıktı.  Buna paralel olarak bina taramaları yaptık. 

Bina taramaları sırasında zeytinburnu’ndaki 16.030 binanın 
2.300’ü; Fatih’teki 27.884’ binanın 2.750’si;  Küçükçekme-
ce’deki 53.138 binanın 9.000’i; Bahçelievler’deki 20.424 bina-
nın 15.000’i; Güngören’deki 9.538 binanın 7.300’ü; Bayram-
paşa’daki 19.973 binanın 6.150’sinin riskli olduğu görüldü. 
Buna bağlı olarak kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık verdik. 
Deprem odaklı kentsel dönüşüm adına Fikirtepe modelini ge-
liştirdik. Bu model 131 hektarlık bir alanda hayata geçirilecek. 
Bu sayede depreme karşı dayanıksız binaların yıkılıp yenilerinin 
yapılması teşvik ediyoruz. Sağlıklı yapılaşma düzeninde uygun 
büyüklükte parselleri oluşturacak teşvik edici imar artışları ge-
tiriyoruz. Böylece dönüşümün, vatandaşlar ile özel girişimciler-
ce gerçekleştirmesi sağlamayı hedefliyoruz.

“KAT KARŞILIĞI ANLAŞMA MODELİ” 
BENİMSENDİ

zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde yine örnek olacak başka bir 
kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Bu çalışma 171 bin metre-
karelik konut ve 46 bin 500 metrekarelik dükkân alanını kapsı-
yor. Mahallede toplam 1280 konut ve işyeri yapılıyoruz. Projenin 
gerçekleştirilmesi için “kat karşılığı anlaşma modeli” benimsendi. 
Anlaşma modelindeki oran % 75’tir. Yani 100 metrekare dairesi 
olan vatandaşa 75 metrekarelik daire “bila bedel” veriliyor. Eğer 
mevcut metrekare ile verilecek metrekare arasında bir fark do-
ğarsa aradaki fark 10 yıllık banka kredisi ile tahsil ediliyor. Eğer 
vatandaşın hesabına daha düşük bir metrekare yazılırsa Kiptaş 
aradaki farkı vatandaşa ödüyor. Yine Okmeydanı’nda 175,5 hek-
tarlık ve Bayrampaşa’da 11,3 hektarlık alanda deprem dönüşüm 
çalışmaları yapılacak. Bunlara ek olarak Kayabaşı’nda 60 bin 
depreme dayanıklı konut inşa ediliyor. Bu konutların tamamı 3 
yılda bitecek.  Bunların 30 bini birinci derece hasarlı binaların 
takasında kullanılacak. Ayrıca Tepecik’te 1448 daireden oluşan 
depreme dayanıklı modern bir yaşam alanı kuruyoruz. Buradaki 
dairelerin şimdiden çoğu satıldı. Stratejik kentsel dönüşüm ça-
lışmalarımız sayesinde de hem sağlıklı kentsel alanlar kurulacak; 
hem de İstanbul çok merkezli bir kent haline gelecek. Bu saye-
de sadece afet anında değil, gündelik yaşamda da kentin yükü-
nü tek bir merkez çekmek durumunda kalmayacak. Bu amaçla 
Kartal’da 330 hektar, Dragos’ta 31,5 hektar, Cendere’deki Sili-
kon vadisi’nde 230 hektar, Ayamama Basın aksında 230 hek-

karşı çalışmalarımızı yeni başlatıyor 
değiliz. Göreve geldiğimizden itibaren 
bir taraftan insanca yaşam için konut-
lar üretirken bir taraftan da deprem 
odaklı çalışmalar yaptık. Bunlardan bir 
kaçını saymak gerekirse:

• Arama kurtarma, modern 
teçhizat, imar planları, zemin harita-
ları, ar-ge çalışmaları ve deprem son-
rası senaryolar konusunda belediye-
mizin kapasitesini çok geliştirdik. 

• Deprem konusundaki yasal ek-
siklikleri de gözden geçirdik.

• Türkiye’ye ortak akıl ve çözüm 
konusunda öncülük ettik.

• Türkiye Belediyeler Birliği 
olarak da bu konuda önemli çalış-
malar yaptık. 

• Birlik bünyesinde afetle mü-
cadele ekiplerini ve malzemelerin 
koordineleri için Afet Koordinasyon 
Merkezi kurduk.             

• Bununla birlikte 5393 sayılı 
belediye kanununa acil durumlar için 
bir ek madde önerisinde bulunduk. 
Bu madde yasalaşırsa bir belediyenin, 
kendi sınırları dışındaki bir afete ya da 
sanayi kazaları gibi durumlara müda-
hale etmesi kolaylaşacak. Çünkü be-
lediyeler bu tür yardımlarda öncelikle 
birçok bürokratik işlem yapmak zo-
runda kalıyorlar. Bu amaçla Kızılay ve 
AFAD ile koordineli çalışılacak. İhtiyaç 
halinde, deprem evleri, çadır, battani-
ye gibi malzemeler sağlanacak. 

“RİSK ALANLARINI ORTAYA 
ÇIKARDIK”

Olası bir depremde İstanbul kayıp 
açısından çok riskli bir durumda. Bu 
sebeple bir an önce kentsel dönüşümü 
gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konuda 
çok hassasız.  Deprem konusundaki 
hassas çalışmalarımızı, İstanbul’un bir 
deprem kenti olduğu bilinciyle sürdü-
rüyoruz.  Deprem gibi doğal bir afeti 
engelleyemeyeceğimizin farkındayız. 
Fakat neticesinin insanımız, ekono-
mimiz ve sanayimiz için bir afete dö-
nüşmemesi bizim elimizde.  İstanbul’u 
etkileyecek bir deprem veya benzeri 
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tabi yapı denetim kuruluşlarınca hazırlanacak rapor neticesinde 
güçlendirme yapılması gerekliliği tespit edildiğinde güçlendir-
me yapılabilecek. Bu kapsamda:

• İşyerleri işletme ruhsatı alabilecek. Bankalar kredi kul-
landırabilecek.

• Sigorta şirketleri bu binaları sigorta yapabilecek. Yüz 
binleri bulan davalar sonuçlanacak.

• Daha önce ödenen harç ve ücretlere ilave olarak sade-
ce, kullanım amacı değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için 
hesaplanan harç ve ücret farkları alınacak.                                                

• Eğer bina güçlendirme sırasında kullanım amacı ya da 
yapı alanında bir değişim olmayacaksa harç da alınmayacak. 

Açıkçası bu saydığımız maddeler sayesinde bina güçlendirme-
lerini teşvik etmek istiyoruz. Milletimizi, depreme önlem almak 
amacıyla motive etmeyi amaçlıyoruz.                                           Bu 
sayede hem kamu kurumlarının üzerine düşen yük azalacaktır 
hem de depreme karşı daha hızlı önlem almanın önü açılacaktır. 
İstanbul 3-5 yıl içinde büyük bir şantiyeye dönecek ve yenile-
necek. ve yenilenen şehirde hem deprem riski ortadan kalka-
cak hem daha medeni bir yaşam ortamı oluşacak. Burada hedef 
sağlıklı kentleşmedir. Güvenlikten sosyal donatı alanlarına kadar 
insanca yaşama şartlarının sağlanmasıdır.  Böylece İstanbul, 21. 
yüzyılın en etkileyici şehri olma yolunda yeni kimliğini oluşturur-
ken “mimarlığı ve şehir plancılığını” yeniden keşfedecek.”

tar ve Küçükçekmece Avcılar’da 180 
hektarlık bir alanı kapsayan stratejik 
dönüşüm çalışması yapıyoruz.  

“YENİ YASA TEKLİFİ 
HAzIRLADIK”

Bu söylediklerime ek olarak tarihi 
mirasın korunmasına yönelik kentsel 
dönüşüm çalışmalarımız da depre-
me karşı dayanıklı bir İstanbul adına 
önemli adımlardır. Böylece hem insan 
hayatını hem de insan hayatına renk 
katan, zenginleştiren tarihi servetin 
ayakta kalmasını hedefliyoruz.  Bu 
amaçla Haydarpaşa’da 129 hektar, 
Perşembe Pazarı’nda 8,5 hektar, 
Süleymaniye’de 93,9 hektarlık bir 
alanda dönüşümü sağlayacağız. Ay-
rıca önemle belirtmeliyim ki doğal 
afet sonrası hasara uğrayan bina-
ların tespiti ile ilgili hiçbir yetkimiz 
yok. Ancak oluşturulan Acil Eylem 
Planı’na destek yetkimiz var. Bunun 
için bina güçlendirmeleri konusunda 
yeni bir yasa teklifi hazırladık.  Fakat 
biz binalarının deprem performansını 
öğrenmek isteyen vatandaşlarımızı 
da düşündük. İştirakimiz olan BİM-
TAŞ A.Ş aracılığıyla bina sahiplerinin 
masrafını karşılaması ve talebi doğ-
rultusunda performans ölçüm siste-
mi kurduk. Alanında uzman Jeolog 
ve Jeofizik Mühendislerden oluşan 
ileri teknolojiyi kullanan ekiplerimiz; 
güvenli ve kesin sonuçlar elde etmek 
isteyen vatandaşlarımıza hizmet ve-
riyor. Ancak teknik tetkik sonucu iyi 
çıkmayan vatandaşlarımız binalarını 
güçlendirmek istediklerinde zorluk 
yaşıyor. Çünkü bina güçlendirmeleri 
konusunda mevcut imar kanununda 
bir madde yok. Oysa bildiğiniz gibi İs-
tanbul’daki 1 milyon 600 bin binanın 
yüzde 60-70’i imara aykırılık içeriyor. 
Bunlar, iskânsız ve belediyesinden 
güçlendirme ruhsatı alamıyor. Geçici 
imar belgesi alınabilmesi amacıyla biz, 
3194 sayılı imar kanununa bir geçici 
ve bir de ek madde önerisinde bulun-
duk. Bu maddeler hayata geçtiğinde 
4708 sayılı yapı denetim kanununa 



birlikte, İstanbul dışında deprem risk analizi çalışmaları gerçek-
leştirilmiş kentlerimiz bulunmamaktadır. Bir başka ifadeyle, ül-
kemiz genelinde deprem riski itibariyle bir envanter çalışmasının 
varlığından bahsetmek mümkün değildir.

f) Kamu kurumları elinde kentsel dönüşüm çalışmaların-
da transfer veya kiralama amaçlı değerlendirilmek üzere yapı 
stokları mevcut değildir.

g) Ülkemizin gelişmişlik düzeyine bakıldığında önemli kentleri-
mizin tamamına yakınının deprem riskine maruz alanlar üzerinde 
iskân edildikleri görülmektedir.

h) van depremi sonuçlarıyla sarsılan ülkemizde, nüfus ve 
ekonomik açıdan daha büyük kentlerine bakıldığında, van şeh-
rimiz risk ve hasar sonuçları itibariyle kıyas teşkil edecek bü-
yüklükte değildir. Kaba bir değerlendirmeyle, van şehrimizdeki 
sonuçları İstanbul’un bir ilçesindeki herhangi bir mahallenin bir 
sokağındaki olası bir felaket sonrası karşılaşılabilecek hasar so-
nucuna eşdeğer olabileceği kıyaslamasını yapmak çok da yanlış 
olmayacaktır. Ancak, van Depremindeki tüm bina enkazlarına 
kısa sürede ulaşılabilmişken ve pek çok insanımız enkazdan can-
lı olarak kurtarılabilmişken, dar cadde ve sokakları, bunlar üze-
rindeki çok katlı binaları itibariyle olası bir İstanbul depremine 
aynı iyimserlikle bakabilmek olası görülmemektedir.

i) Ülkemizdeki riskli bina sayılarını milyonlarla ifade etmek 
mümkündür.

Yukarıda sıralanan bu ve benzeri tespitlere bakıldığında ül-
kemizde topyekûn bir kentsel dönüşüm çalışmasına başlanıl-
masının teknik, ekonomik ve sosyal açıdan mümkün olamaya-
cağını belirtmek çok da yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla “Nasıl 

İMP Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Baz 
“kentsel Dönüşüm nasıl algılanmalı?”

Kentsel Dönüşüm Odaklı Afet Yöneti-
mi konusunda görüşüne başvurdu-

ğumuz bir başka isim de Prof. Dr. İb-
rahim BAz oldu. İMP Koordinatörlüğü 
görevini de yürüten Prof. Dr. İbrahim 
Baz: “Nasıl Bir Kentsel Dönüşüm?’ ara-
yışı yerine ‘Kentsel Dönüşümü Nasıl Al-
gılamalı, Nereden Başlanılmalı ve Nasıl 
Devam Edilmeli?’ arayışlarının cevabına 
bakmakta yarar vardır” diyerek  konuy-
la ilgili şunları söyledi:

 Türkiye’nin kentsel ve kırsal yerleş-
melerinin önemli bir bölümünün deprem 
riskli alanlarda yer almakta olduğu kuş-
kusuzdur. Mevcut yapı stokları itibariyle 
Türkiye genelindeki binaların kayda de-
ğer bir bölümünün risk altında olduğu 
varsayılmaktadır. Bu oran kentsel alan-
larda 1/3’ün üzerindedir. Kırsal alanlarda 
bu oranın daha fazla olması olasıdır. Ül-
kemizde, başta kentsel alanlarda kurulu 
yerleşim alanları olmak üzere, aşağıdaki 
tespitleri yapmak mümkündür.

a) Yerleşim alanlarının önemli bir 
bölümü plansız alanlardaki izinsiz ve 
kaçak yapı alanları niteliğindedir. 

b) Kamu binalarının ve kamusal alt-
yapıların büyük bir bölümü aşırı riskli-
dir. Hastane ve okullarımız başta olmak 
üzere, bunların acilen güçlendirilmesi 
veya yenilenmesine ihtiyaç vardır. 

c) Binaların yer aldığı arazi ve ar-
saların bir bölümü yeterli zemin ince-
lemesinden yoksun riskli alanlardır. 
Dere yataklarında, heyelan alanlarında 
ve sıvılaşma riski taşıyan verimli tarım 
topraklarında çok miktarda kent ya-
pılarının ve yerleşim alanlarının varlığı 
bilinmektedir.

d) Ülke genelindeki şehir planlarının 
pek çoğunun sadece halihazır haritalar 
ve mülkiyet haritaları dikkate alınarak 
üretildikleri, plan yapımlarında jeolojik 
harita ve diğer doğal yapı verilerine 
plan altlığı olarak ihtiyaç duyulmadığı 
görülmektedir.

e) Tüm İstanbul’u kapsamamakla 
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rıyla alınabildiği,
2) Mülk sahiplerinin %65’i ve fazlasının kararıyla da uygu-

lama projesine karar verilebildiği,
3) Acil ve kamu yararı gerektiren hallerde resen yıkım karar-

larının alınabileceği ve kamulaştırma yapılabileceği,
4) Hak sahiplerinin gayrimenkul ve imar haklarının başka 

alanlara taşınabileceği veya imar hakları transferlerinin yapıla-
bileceği gibi alternatif ve kolaylaştırıcı yaklaşımlara başvurul-
duğu görülebilmektedir.

Ülkemizde özellikle mülk sahiplerinin tamamının muvaffa-
katının aranmasına yönelik yürürlükteki kat mülkiyeti yasası, 
iskansız ve imara aykırı binaların çoğunlukta olması ve bunla-
rın yasal olmaması gibi hususlar kentsel dönüşümün karşısın-
daki en önemli yasal engeller olarak durmaktadır. Bu hususlar, 
geçici izinlerle çözülebilseler dahi,  doğal olarak yeni bir imar 
affı mı? sorusunun sorulmasına neden olmaktadırlar.

teknik Boyut:

Halkımızın kentsel dönüşümden beklentisini “sahip oldukları 
bina veya bina bölümlerinin fiziki büyüklüğünden taviz vermeden 
sanki bunların daha fazla imar hakları varmış gibi algılanarak hiç-
bir bedel ödenmeden daha fazla fiziki büyüklükler nasıl elde edi-
lebilir gibi fırsatçı yaklaşımlar sergilenmesi” şeklinde özetlemek 
mümkündür. Burada gözden kaçırılan bir yerin veya bölgenin 
afet bölgesi ilan edilmeden devletin karşılıksız bir katkısının ola-
mayacağının hesap edilememesidir. Diğer taraftan halkımız kent-
sel dönüşüm konusunda ikilem içerisindedir. Aşağıdaki sorular 

Bir Kentsel Dönüşüm?” arayışı yerine 
“Kentsel Dönüşümü Nasıl Algılamalı, 
Nereden Başlanılmalı ve Nasıl Devam 
Edilmeli?” arayışlarının cevabına bak-
makta yarar vardır.

 Buradan yola çıkarak, ülkemizin 
tüm şehirlerinin bina ve zemin ince-
lemelerine dayalı deprem risk harita 
ve dökümünün çıkartılmasıyla işe 
başlanabileceği ilk görev olarak ifa-
de edilebilir. Bu çalışmalar gözlemsel 
yöntemlere dayalı hızlı bir şekilde (6 
– 12 ay)  yerel yönetimler tarafından 
resen yapılabilmeli ve yürürlüğe ko-
nulabilmelidir. Riskli görülen bina-
larda bina sahiplerine 6 ay içerisinde 
laboratuar deneylerine dayalı kesin 
risk analizi çalışması yaptırma mec-
buriyeti getirilmeli ve kati riskli bina-
lar iskân edilmekten men edilmeli ve 
bunların alım satımı yasaklanmalıdır. 
Buna göre, güçlendirilmesi gereken 
ve yenilenmesi gereken yapılar ve 
alanlar belirlenebilecek, depreme ha-
zırlık ve kentsel dönüşüm amaçlı fizi-
bilite çalışmalarını yapabilmek müm-
kün olacaktır. Bunu takiben, ülke 
genelinde kentsel dönüşüm planla-
ması yapılmalıdır. 

Bundan sonra kentsel dönüşüme 
nasıl devam edileceğini belirlemeden 
önce kentsel dönüşümü nasıl algılamalı 
sorusunun cevabı verilmelidir. Bunun 
için kentsel dönüşümün boyutlarının 
neler olduğuna bakmakta fayda vardır. 
Kentsel dönüşümün boyutlarını 4 grup-
ta belirlemek mümkündür. Bunlar:

a) Yasal Boyut
b) Teknik Boyut
c) Finansal Boyut
d) Sosyal Boyut

Yasal Boyut:

Ülkemizde yürürlükte olan imar, 
mülkiyet, kentsel dönüşüm v.b. yasa-
larla kentsel dönüşüm yapılabilmesi 
mümkün değildir. Kentsel dönüşümü 
başarıyla uygulayan ülkelerdeki uygu-
lamalara bakıldığında:

1) Kentsel dönüşüm kararının mülk 
sahiplerinin %51’i ve fazlasının kara-
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modelleri esas alan ve müteahhitlere de rant sağlayabilen mo-
deller şeklinde değil, tamamen inşaatın yapımının finansmanın-
da kullanılan fonlar olarak düzenlenmesi önemli ve gereklidir.

sosyal Boyut:

Kentsel dönüşüme tek başına güçlendirme veya yenileme 
olarak bakarak finansal ve teknik bir sorun olarak bakmak 
mümkün değildir. Özellikle binlerce binanın şehrin muhtelif 
yönlerinde yenileneceğini göz önünde bulundurduğumuzda ve 
bunu bir tür kent içi kitlesel göçler olarak varsaymak mümkün-
dür. Bu durumda, ülkemiz kentlerinin bu göçe ne kadar hazır? 
Olduğu sorusu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bunun sonu-
cunda doğal olarak, en önemli insani sorunlardan olan barınma 
sorununu çözebilmek için yeterince hazırlıklı mıyız? sorusunun 
cevabını da vermek gerekiyor. 

Diğer taraftan başta eğitim-öğretim, iş, komşuluk ilişkileri 
gibi sosyal çevre boyutunun planlaması da doğal olarak henüz 
yapılmış değildir. Özellikle dar gelirli konut sahiplerinin belirli 
ekonomik yükümlülüklere zorlanmalarına insanlarımız ne ka-
dar hazır? Devletimizin bütçe imkânları ne kadar hazır? soru-
larının cevap teşkil edecek olan kamuoyu araştırmaları, bilanço 
ve bütçe çalışmalarını da yapmış değiliz. 

Bu arada, kentsel dönüşüm alanlarında ki binalarda ikamet 
eden kiracıların durumu da ayrı bir değerlendirme konusudur. 
Düşük kira ödemeleriyle mesken tutulan bu alanların alterna-
tifleri yaratılmadan veya bunlara katkı sağlanmadan buralar-
dan tahliyelerin kolay olmayacağı da bir gerçektir. 

Ayrıca, geçmişte kentsel dönüşüm çalışmalarının siyasi 
istismar konusu yapılmış olmasının da bugüne kadar soru-
nun çözümünde gecikilmiş olması ve başarısız olunmasında 
önemli etkisinin olduğunu da belirtmeden geçmek mümkün 
değildir. Sorunun, ne siyasi ne de ticari rant sorunu olmadı-
ğının artık herkesçe anlaşılmış olması gerekir. Tersine sorun 
insani ve vicdani bir sorundur. 

Sonuç olarak;
Tüm bu hususlar göstermektedir ki sorunun çözümüne 

“hemen şimdi” anlayışıyla yaklaşmak mümkün değildir. Bu-
nun yerine; deprem risk tespit çalışmaları ve paralelindeki 
yasal düzenleme çalışmalarının tamamlanmasını müteakiben, 
kent içi göçleri ve bunların sonucunda ortaya çıkacak barın-
ma ve sosyal çevre sorunlarını dikkate alan şehirlerin yeni 
mekânsal planlarının, kentsel dönüşüm fonlarının hazırlan-
ması ve bunlar üzerinde belirli bir sürece (10 – 20 yıl) yayı-
lan “acil eylem planlarının” hazırlanması yönünde çalışmalara 
başvurularak bir plan ve programa dayalı faaliyette bulunmak 
daha doğru olacaktır.

Diğer taraftan, ülkemizde; tüm kentsel yerleşme alanla-
rında söz konusu hazırlık, planlama ve uygulama çalışmaları-
nı yapabilmeye yeterli uzman kadroların bulunamayacağı gibi 
sonuca da bir yandan hazırlıklı olmak gerekmektedir. Bunun 
için, merkezi planlama ve kentsel dönüşüm organizasyonlarına 
ihtiyaç duyulması kaçınılmaz olacaktır.

karşısında duygusallık aklıselimin önüne 
geçebilmektedir. Bunlar:

a) Mal güvenliği mi? Can güvenliği 
mi?

b) Kapasite mi? Kalite mi?
c) Ekonomik sürdürülebilirlik mi? 

Sosyal sürdürülebilirlik mi? 
İkilem karmaşaları bunlara verilebi-

lecek örneklerdendir.
Bu ve benzeri tespitlere, yapılan 

bilimsel araştırma ve pilot çalışma so-
nuçlarına bakıldığında kentsel dönüşü-
mün teknik boyutuyla ilgili aşağıdaki 
uygulama yaklaşımlarının tartışılma-
sında fayda vardır. Bunları:

a) Gayrimenkulün rayiç değerlerini 
esas alan “değer esaslı uygulamalar”,

b) Gayrimenkul üzerinde gerçekleş-
tirilecek olan proje uygulamasını esas 
alan “eş değerlilik esaslı uygulamalar”,

c) Kamulaştırmaya dayalı uygulama-
lar,

d) İmar planı kararları veya imar ar-
tışına dayalı uygulamalar,

e)“Üret-Aktar-Boşalt” döngüsü 
kapsamındaki uygulamalar,

f) İmar haklarının transferine da-
yalı uygulamalar olarak sıralamak 
mümkündür.

Bu seçeneklerden de anlaşılacağı 
üzere, istisnasız tüm uygulamalarda, 
gayrimenkul değerleme çalışmalarının 
olmazsa olmaz işlemlerden birisini teş-
kil edeceği ortaya çıkmaktadır.

Finansal Boyut:

Tüm kentsel uygulamalarda finansal 
boyut en önemli hususlardan biridir. 
Gerek kamu marifetiyle gerçekleştirile-
cek uygulamalarda olsun gerekse hak 
sahiplerinin şahsi marifetleriyle gerçek-
leştirilecek olsun, tüm kentsel dönüşüm 
çalışmalarının finansal modellerinin ha-
zırlanmış olması gerekir. Bunun için:

a) Genel bütçeden pay aktarılan 
veya özel kaynaklardan oluşturulan 
“kentsel dönüşüm fonuna”,

b) Uygun ödeme koşulları olan ”kre-
dilendirme fonuna” ihtiyaç duyulacaktır.

Söz konusu fonlar kullanılarak ger-
çekleştirilecek kentsel dönüşüm uygu-
lamalarının, hasılat paylaşımı ve benzeri 
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TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel 
“kentsel Dönüşüm 

sadece Mekânsal Dönüşüm Değildir”

bu alan yaklaşık 5.100 Ha çıkmaktadır.  

Devam eden (135) ve tamamlananlar (34)  toplamı olan 
169 projede, toplam üretilecek konut sayısı 232.596 adettir.
Devam eden projelerden 134 adedinde 63.222 konut ihalesi 
tamamlanarak inşaat süreci başlatılmıştır. 

Önümüzdeki 5 yıllık dönemde ise ülkemizdeki tüm Bü-
yükşehirlerde ve tüm il merkezlerinde ise birer adet kapsamlı 
dönüşüm projesi çalışmalarının geliştirilmesi, çalışmaları de-
vam eden bölgelerde ise özellikle deprem olgusu da dikkate 
alınarak yeni etapların hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Yeni 
yapılanmalar ile bazı paralel görevler yükümlenen Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığımız ile tam işbirliğimiz devam edecektir. 

“BİNALAR ÜLKE ÖLÇEĞİNDE PLANLANMALI”

türkiye için nasıl bir kentsel dönüşüm uygulanabilir,  
tokİ’nin bu konudaki vizyonu nedir? 

Tabi ki kentsel dönüşüm son yıllarda gündemde. Bunun da 
sebebi ülkemizde yaşanılan deprem ve sel afetlerinin meydana ge-
tirdiği zararlar ve bunların oluşmasına sebep olan etkenler. Tüm 
bu durumlar birlikte değerlendirildiğinde kentlerimizin kurulduğu 
mekânların yerleşime uygun olmayan arazi yapısında bulunması-
nın yanı sıra ülkemizin deprem kuşağında bulunmasının getirdiği 
riskler bir araya gelmekte ve meydana gelen hasar katlanmakta-
dır. Tabi ki, yapıların inşası aşamasında kullanılan düşük evsaflı 
malzemeler, deneyimsiz işçi/personel ve denetimsiz inşa süreci 
eklenince yaşanılan malum durum ortaya çıkmaktadır. 

Bir kere yapıların inşa edileceği alanların kent ve hatta ülke 
ölçeğinde planlanması, yerleşime uygun olmayan ve tarım alan-

Başbakan recep tayyip erdo-
ğan’ın açıkladığı kentsel dönüşüm 
stratejisinde tokİ’nin rolü ne ola-
cak?

İdaremiz 12.05.2004 tarihinden 
itibaren kuruluş kanununa eklenen 
bazı maddeler kapsamında yerel yö-
netimler ile işbirliği halinde gecekondu 
dönüşüm projeleri gerçekleştirmek-
tedir. 5393 sayılı Belediye ve 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunla-
rının ilgili maddeleri Belediye sınırları 
içerisinde kentsel dönüşüm ve gelişim 
projelerini yapma yetkisini ilgili beledi-
yelere vermiştir. Yerel yönetimler ve 
Belediyeler ile imzalanan protokoller 
kapsamında işbirliği kurularak projeler 
yürütülmektedir.  Günümüze kadar ol-
duğu gibi bundan sonra da İdaremiz, 
öncelikle deprem, sel vb. afet riski al-
tında bulunan kentlerimizin tamamı 
veya bir bölümüne yerel yönetimlerin 
talep ve iş birliği ile müdahale etmeye 
devam edecektir. Önceliğin insan sağlı-
ğı olduğu değerlendirildiğinde İdaremi-
zin hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağı-
nın bilinmesinde fayda bulunmaktadır. 

05.12.2011 tarihi itibariyle; İda-
remizce başlatılan dönüşüm projesi 
sayısı 232’dir. Projelerden 135 adedi 
fiili olarak sürdürülmekte olup üreti-
lecek konut adedi 200.563 adettir. 
Projelerden 34 proje ise tamamlan-
mış olup 32.033 adet konut üretil-
miştir.

Aktif durumdaki 135 proje, 17 
adedi Ankara, 4 adedi İzmir ve 17 
adedi İstanbul’da olmak üzere toplam 
58 ilde 127 Belediye ile işbirliği içeri-
sinde yürütülmektedir. 135 adet pro-
jenin, protokole konu toplam yüzöl-
çümü yaklaşık 4.700,00 Ha (hektar) 
olup tamamlanan projelerle birlikte 
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kayması araştırması sonuçlarına göre, bölgenin yerleşime 
uygunluk haritaları hazırlanmaktadır. 

 » zeminde yer altı suyunun yüzeye yakın olduğu alanlarda, 
zemin sıvılaşma analizleri yapılmaktadır. 

 » Yapay deprem dalgalarını kullanan yöntemler uygulanıp, 
gerekli önlemler alınmaktadır.

 » Alana ilişkin tespitler doğrultusunda; heyelan, oturma, 
taşıma gücü problemleri gibi önlem alınmasını gerektiren 
durumlarda, zeminlere ilişkin iyileştirme ve ıslah metotları 
uygulanmaktadır. 

 » Yapım aşamasında; 

 » İnşaatlarımızda; projenin özelliğine göre; radye temel ve ge-
rekli hallerde kazıklı radye temel sistemi kullanılmaktadır. 

 » Tüm inşaatlarımızda hazır beton kullanılmaktadır. 

 » Kaliteli ve hızlı üretim için tünel kalıp sistemi tercih edil-
mektedir. 

 » Bir binanın cephesi sadece dış görüntüsü değildir. Aynı 
zamanda yapıyı dış faktörlere karşı koruyan giysisidir. Bu 
çerçevede; tüm uygulamalarımızda; gerek çevre, gerek ülke 
ekonomisi açısından büyük önem taşıyan ve binanın sağ-
lamlığı ve dayanıklılığıyla doğrudan ilişkili olan su ve ısı ya-
lıtımı yapılmaktadır. 

 » Temellerde toprakla temas eden yüzeylerde ve çatılarda çift 
su yalıtımı yapılmaktadır. 

 » Yoğuşmaya engel olacak, ısı yalıtımını sağlayacak ve Yangın 
Yönetmeliği emniyetlerine uyacak yalıtım malzemesi kulla-
nılmaktadır. 

 » TOKİ inşaatlarında, “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları 
Standardı” kuralları uygulanmaktadır. Ancak, bu standart, 
bugün TOKİ’nin ve yetkin firmaların uyguladığı teknolojinin 
gerisinde kalmıştır. Bu nedenle konuyla ilgili yeni düzenle-
melerle bugünkü teknolojinin yakalanması gerekmektedir. 

 » İnşaatlarımızda kullanılan tüm malzemelerde TSE belgesi 
şartı aranmaktadır. 

 » Ancak başta deprem olmak üzere, afetlere karşı dayanıklı 
konut üretmenin koşulları bunlarla da sınırlı değildir. Bu 
aşamada üzerinde en çok durulması gereken konulardan 
biri denetimdir. 

TOKİ inşaatlarının yapım tekniğine uygunluğu, inşaatların 
her aşamasında izlenmekte, gerekli testler ve kontroller yapıl-
maktadır. Kontrollük hizmetlerinde müşavir firmalar da dev-
reye sokularak, özel sektördeki müşavirlik sisteminin geliş-
mesine katkı sağlanmaktadır. Konutlar, inşaat süresi boyunca 
müteahhitler tarafından, inşaat bittiğinde ise TOKİ tarafından 
sigortalanmaktadır. Bu yöntemle, yatırımlar hem inşaat aşa-
masında, hem de inşaatlar tamamlandıktan sonra güvence 
altına alınmıştır.

Dosya

larının kesinlikle yapılaşmaya açılma-
ması, yapım aşamasında güçlü bir 
yasal mevzuat ile desteklenen kontrol 
mekanizması ve olumsuz sonuçlarda 
sorumluluğun yapım ve denetim me-
kanizmalarınca paylaşılması ile caydı-
rıcı cezai müeyyidelerin oluşturulması 
önem arz etmektedir. 

Kentsel Dönüşüm projeleri birçok 
platformda da zikredildiği gibi salt 
mekânsal bir dönüşümden ibaret ola-
maz, sosyal dönüşümü de kapsaması 
gerekir. Konutların fiziki dönüşümü-
ne paralel çeşitli etkinlikler ve kurs 
programları hatta garantili meslek 
edindirme kursları ile bir sonraki aşa-
maya şekil verilmelidir. Aynı zaman-
da bu tür alanların dönüşümü sağla-
nırken mümkün olduğunda alışılmış 
yaşam standardına yakın ve kom-
şuluk ilişkilerini koruyan bir mimari 
tasarım önem arz etmektedir. İdare-
miz bu hassasiyetine ilâveten Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim Projelerinde son 
zamanlarda yöresel mimariye uygun 
yapılar üretme konusunda da çaba 
göstermektedir. 

“EN MODERN 
TEKNOLOJİLERİ 
KULLANIYORUz”

tokİ’nin yaptığı binalar depre-
me ne ölçüde dayanıklıdır?

TOKİ uygulamalarında; arazi etü-
dünden, projelendirmeye; inşaat 
malzemesinden tekniğine dek, en 
modern teknolojiler kullanılmaktadır. 

Bu çerçevede toplu konut uygula-
ması yapılacak alanlarda; 

 » Projelendirme öncesi inşaatın ya-
pılacağı arazide gerekli jeolojik ve 
jeoteknik etütler yapılarak, zemin 
haritaları oluşturulmakta, 

 » Elde edilen verilere göre, deprem 
riski de göz önüne alınarak uygun 
temel tipi ve taşıyıcı sistemi belir-
lenmekte,

 » zemin hâkim periyotları ve şev 
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sel dönüşüm projelerinden biri olan “Kent ve Yenileme-21. yy. 
Kent vizyonu Projesi”ni yürüttük. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 
2640 sosyal konut tamamlandı ve 1800 aile yeni evlerine taşın-
dı. “Ayazma-Tepeüstü Kent ve Yenileme-21.yy. Kent vizyonu 
Projesi” 13.06.2004 tarihinde Başbakanlık Toplu Konut İdare-
si, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Küçükçekmece Belediyesi 
arasında imzalanan üçlü protokol neticesinde gerçekleştirilen 
ortak bir çalışmadır.

Bu konutlaşma sistemi ile kısa sürede Ataköy konumun-
da bölgeler üretildi. Sadece gecekondu yıkımıyla sınırlı değil bu 
oluşum. Tüm bu işleri yaparken de kavga yok, direniş yok, em-
niyet tedbiri yok. Burada bir uzlaşma var. Hedeflerimiz de bu 
çalışmaları dönemimiz süresinde tamamlanmıştır. Dünyada bu 
kadar kısa sürede yapılan yenilenme çalışması da ender örnek-
lerden biridir. 19 Kasım 2008 tarihinde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Arap Kentsel Gelişim Enstitüsü’nün desteği ile dü-
zenlenen Uluslararası Bilgi Kentleri Sempozyumunda tüm dün-
yaya örnek olan projemizi anlattık. Dünyanın birçok ülkesinden 
bilim adamları bu proje ile ilgili olarak ilçemize gelerek araştır-
ma yapmaktadır. Bu çalışma, uluslararası bilimsel literatürde 
model proje olarak yer almıştır. Başarımız tüm dünyaya başarılı 
bir yerel yönetim uygulaması olarak geçmiş bulunmaktadır.

Kentsel Dönüşüm denilince kimi insanların aklına eski evle-
rin yıkılarak insanların yeni evlere taşınması geliyor. Oysa biz 
kentsel dönüşümü sadece binaların yıkılması olarak görmedik. 
Bu çalışmayı, fiziksel dönüşümle birlikte sosyal dönüşümle de 
perçinledik. Bu kapsamda, Ayazma-Tepeüstü Kent ve Yenile-
me-21.yy Kent vizyonu Projesi ile bölge halkının yeni yaşam 
alanlarında sosyal açıdan aktif hale gelmelerini sağlamak ve ih-
tiyaç duyacakları desteği vermek amacıyla “Bizim Halk’a Sosyal 
Kalkınma Programı” başlatıldı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay 
“hem Fiziksel hem sosyal Dönüşüm”

Bir Belediye Başkanı olarak 
kentsel dönüşüm odaklı afet yöne-
timi konusunda neler söyleyebilir-
siniz?

Kamu ve özel sektör, afet yöne-
timinde, sorumlulukların paylaşımı, 
afet önlem hazırlıkları ve acil durum 
yönetimi alanlarında daha kapsamlı 
işbirlikleri içinde olmasını gerektir-
mektedir. Afetlerin önlenmesi hazır-
lıkları dâhilinde ve olabilecek zararla-
rın azaltılması noktasında afet öncesi, 
afet sırası ve afet sonrasında yapılma-
sı gereken idari ve teknik çalışmalar-
da, her olaydan sonra alınan derslerin 
ışığında yürütmek de bir yoldur ancak 
afet yönetiminin temelinde afet olma-
dan olabilecekleri tahmin edip en az 
zararla atlatabilmenin yolunu bulmak 
ve stratejilerini ona göre hazırlamak 
olmalıdır.

 “BİzİM HALK’A SOSYAL 
KALKINMA PROGRAMI”

küçükçekmece’de ne gibi kent-
sel dönüşüm çalışmaları oldu ya da 
olacak?

Kentsel Dönüşüm faaliyetlerine 
biz Kentsel Yenilenme çalışmaları ola-
rak bakıyoruz. Bu da daha kapsamlı 
bir ifadedir bizim düşüncemizde.  Bu 
bağlamda, Türkiye’nin en büyük kent-

Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Aziz Yeniay Kentsel Dönüşüm’ün 

sadece mekânsal bir dönüşüm ol-
madığını vurguladı. Bu hususun çok 
önemli olduğunu söyleyen Başkan 
Yeniay şöyle konuştu: “Kentsel Dö-
nüşüm denilince kimi insanların ak-
lına eski evlerin yıkılarak insanların 
yeni evlere taşınması geliyor. Oysa 
biz kentsel dönüşümü sadece bina-
ların yıkılması olarak görmedik. Bu 
çalışmayı, fiziksel dönüşümle birlikte 
sosyal dönüşümle de perçinledik.”
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Röportaj:
İrem Ekkaldır

katsuyoshi hayashi:

kentsel DönüşüM Çok 
İYİ PlanlanMalı”

hasarı mümkün olduğunca en aza indire-
cek donanım ve müdahale gücüdür. Bu üç 
maddeyle depreme bakış açısı oluşturula-
rak önlemler alınıyor. 

özellikle İstanbul, Bursa ve İzmir 
gibi büyükşehirleri ele alacak olursak 
türkiye’de nasıl bir kentsel dönüşüm 
uygulanabilir? 

Deprem bölgesi olan yerlerde hayatla-
rını sürdüren insanlar var. Yani bir şehri 
yıkıp yeniden inşa etmek çok zor. Ayrıca 
bu binalar depreme çok dayanıklı olmasa 
da burada deprem sonrasında da yaşayan 
insanlar var. Bana kalırsa binalar grupla-
ra bölünerek yani sağlamlıklarına ayrı ayrı 
kategorileştirilerek yerel yönetimler tara-
fından da genel planlaması yapılarak hare-
ket edilmelidir. 

Van için neler yapılabilir?

Şehri yeniden düzenlemek hiç kolay bir 
şey değildir. van için de aynı şeyi söyleye-
ceğim. Yani orada da çok sağlam binalar 
var. Ayrıca zengin ve fakir insanlar var. 
Parası olmayan kişilerin evlerini yıkıp yeni-
den yapmak kolay kolay mümkün olmayan 
şeylerdir. Bu aşamada yapılacak ilk şey bu 
kişilere yardım yapmak olabilir. Yeniden 
sağlam binalarda oturabilmek için yeni 
vergi düzenlemeleri getirilebilir. Örneğin 
Japonya’da ilk ve orta öğretim okulları-
nın büyük çaplı depremlere dayanıklı hale 
getirilmesi için Japon Milli Eğitim Bakan-
lığı çalışıyor ve belli planlar oluşturuyor. 
Bir başka örnek verecek olursak Japon-

Japonya’nın İstanbul Başkonsolosu Katsuyoshi Hayashi diyorki; “Bir şehri yıkıp yeniden inşa 
etmek çok zor. Bu yüzden kentsel dönüşüm çalışmaları, binaları gruplara bölerek, ayrı ayrı 
kategorilendirirerek ve yerel yönetimler tarafından da genel planlaması yapılarak olmalıdır.”

Deprem ülkesi olan Japonya her deprem sonrası yapı-
ların sağlamlığı açısından medya tarafından örnek ola-

rak gösterilir. Peki Japonlar doğal afetlerle ilgili nasıl bir 
yapılanma içindeler ki felaketlerden bu kadar az etkileni-
yorlar? Bu sorunun cevabını aramak için Japonya’nın İs-
tanbul Başkonsolosu Katsuyoshi Hayashi’yi ziyaret ettik. 
Başkonsolos Hayashi,  kentsel dönüşüm çalışmalarının çok 
iyi planlanarak yapılması gerektiğini söyledi. Hayashi ile bir 
kentin dönüşümü için gerekli olan bu çalışmalardan yerel 
yönetimlerin görevlerine kadar pek çok konuyu konuştuk. 
Sizi daha fazla merakta bırakmadan sözü Başkonsolos Kat-
suyoshi Hayashi’ye bırakıyoruz. 

sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

2008 yılı Mayıs ayında Japonya İstanbul Başkonso-
losluğu’nda başladım. İstanbul’a geleli 3,5 yıl oldu. İstanbul’a 
ilk gelişim 1982 yıllarındaydı. 

“TÜRKİYE vE JAPONYA DEPREM 
ÜLKELERİDİR”

Japonya’da türkiye gibi deprem bölgesi. Japonya ör-
neğinden yola çıkarsak Japonya’da deprem ile ilgili ne 
gibi önlemler alınıyor?

Türkiye ve Japonya her ikisi de deprem ülkesidir. Bu ül-
kelerin depremden kaçışı yoktur. Deprem ya da diğer do-
ğal felaketler olmadan önce tabi ki önlemler alınmalıdır. 
Japonya’da deprem ile ilgili çalışmaları üç madde halinde sı-
ralayabiliriz. Birinci madde ölçüm merkezleridir. Yani deprem 
olmadan önce yer altında oluşan hareketleri ve değişimleri 
takip eden cihazların geliştirilmesi, yer altında oluşan her 
türlü hareketin takibidir. Buradan gelecek sonuçlara göre de 
geleceğe yönelik tahminler yapılır. İkinci madde de deprem 
yaşandığında ne yapılabilir. Yani deprem sırasında yapılacak 
davranışlar. Üçüncüsü ise deprem yaşandıktan sonra oluşan 

“
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rel yönetimlerin yapacağı şeyler de çok net-
tir ve üzerlerine verilen görevleri yaparlar. 
Türkiye’de de devletin ve yerel yönetimlerin 
yapması gereken çalışmalar çok nettir. 

“1 EYLÜL JAPONYA’DA 
FELAKET GÜNÜ OLARAK 
ANILIR”

siz daha önce deprem yaşadınız mı, 
neler hissettiniz?

Japonya’da bir arkadaşınızla sohbet 
ederken aniden deprem olabiliyor. Dep-
rem bize günlük bir olay gibi geliyor. Yana 
doğru oluşan, yatay sarsıntıların olduğu 
depremler çok fazla etkilemiyor. Fakat en 
korkunç olanı alt üst şeklinde oluşan dep-
remlerdir. Yukarı ve aşağı sallandığımızda 
korkuyoruz. Her sabah yüz binlerce insan 
tren kullanarak işlerine gidiyor. Bu sırada 
deprem olduğunda sistem otomatik ola-

ya’daki Çalışma Bakanlığı devlet kamu binalarının depreme 
dayanıklı hale getirilmesi için çalışıyor. Onun dışında evler ve 
yolların daha sağlam yapılması için Kara Yolları Genel Müdür-
lüğü devreye giriyor. Bunların yanı sıra gaz, petrol ve kana-
lizasyon sistemi ne hale gelecek bu da düşünülerek planlar 
oluşuyor. Yani birim birim, ayrı ayrı planlamalar yapılarak 
hareket ediliyor. Herkes kendi alanına giren yerler ile ilgili 
afet planlamaları yapıyor. Kısacası Japonya’da bir plan yapı-
lır, kanun çıkarılır sonrasında da yerel yönetimler üstlerine 
düşen görevleri bu kanuna uygun şekilde yerine getirir. Şehri 
yeniden yapmak için Japonya’nın yöntemi böyledir. 

Bu konuda türkiye’de yerel yönetimlere ne gibi gö-
revler düşüyor?

 Ben bu konuda uzman değilim. Bu kişilere öneri verecek 
kişiler siyasetçiler, deprem uzmanlarıdır. Ama az önce örneği-
ni verdiğim gibi Japonya’da deprem çalışmaları üç bölümde ele 
alınıyor. Ölçüm merkezlerinin tahminleri, deprem anında yapıla-
caklar ve deprem sonrasın hasarı en aza indirmek. Bunlar için 
yerel yönetimlere belirli sorumluluklar veriliyor. Bu sorumluluk-
ların hepsi kanun çerçevesinde çok nettir. Yani her şey planlar 
dâhilindedir ve herkesin yapacağı belli sorumlulukları vardır. Ye-

Söyleşi

20 Mart 2005 
Japonya’nın güneyindeki 
Kyushu Adası’nda 7 
büyüklüğünde deprem 
oldu. 1 kişi öldü, 400 kişi 
yaralandı.

van’da Tabanlı 
köyü merkezli 7.2 

büyüklüğünde deprem 
meydana geldi. İlk 

belirlemelerin ardından 
çoğunluğu Erciş’te olmak 

üzere  Başbakanlık 30 
Ekim 2011 tarihinde 
596 kişinin hayatını 

kaybettiğini, 188 kişinin 
enkazdan sağ çıkarıldığını, 

yaralı sayısının 4 bin 
152’ye ulaştığını bildirdi.
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nuda oldukça aktif. Yani sürekli konserler 
düzenliyorlar. Bu da çok güzel bir hizmet. 
İstanbul’da Emirgan’da yaşıyorum. En haz 
aldığım aktivite ise boğaza karşı oturmak. 
Emirgan’dan boğaz çok güzel görünüyor. 
Boğaza karşı oturmayı çok seviyorum. 

Çok teşekkür ediyorum, söylemek 
istediğiniz başka bir şey var mı?

Son olarak şunu söylemek istiyorum. 
Türkiye’de yaşanan son felakette yakınları-
nı kaybeden herkese başsağlığı diliyorum.

rak kendini durduruyor. Bir de Japonya’da deprem olduğu 
zaman insanlar çok fazla paniğe kapılmıyor. Deprem oluyor, 
duruma bakılıyor ve sonrasında deprem devam etmiyorsa 
tren yoluna, insanlar da işlerine kaldığı yerden devam ediyor. 
Yani bir deprem oldu diye büyük bir hengâme yaşanmıyor. 
Japonya’da 40-50 katlı binalar vardır. Binanın en tepesinde 
olduğunuz zaman bina yana doğru sallanmaya başlar. Salla-
nırken de iç ürpertici bir ses çıkar. Bu biraz ürkütücüdür ama 
çok fazla ses gelmediği sürece korkmayız. Fakat geçtiğimiz 
Mart ayında yaşanan deprem çok büyük bir depremdi. Tok-
yo, depremin yaşandığı yere 250-300 km uzaklıktaydı. Buna 
rağmen depremden bir ay sonra Tokyo’da çok fazla artçı sar-
sıntılar yaşandı. Bu artçı sarsıntılardan dolayı benim de men-
sup olduğum Dış İşleri Bakanlığı binası da çok fazla sallandı.

Bu soğukkanlılık eğitim mi yoksa alışkanlık ile mi 
alakalıdır?

Her ikisi de olduğunu düşünüyorum. Çünkü Japonya’da 
deprem anında okullarda olan çocuklar ne yapması gerekti-
ğini çok iyi biliyor. Okullarda sıklıkla deprem tatbikatı yapılır.  
Ayrıca Japonya’da 1 Eylül felaket günü olarak anılır. 

İstanbul ile ilgili neler söylersiniz. 3,5 yıldır burada 
yaşıyorsunuz, alışabildiniz mi İstanbul’a? 

Buradaki yaşamım oldukça rahat. İstanbul’da ekonominin 
güçlendiğini düşünüyorum. Bunun da insanların ifadelerine 
yansıdığını görüyorum. 

türkiye’de başka şehirlere gittiniz mi?

İzmir, Bursa, Denizli, Adana, Marmaris, Rize ve Hopa’ya 
gittim.

türkiye’deki belediyeleri nasıl buluyorsunuz?

Kendi yaşadığım yer yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
için konuşacak olursam; halka doğru hizmet veriyorlar. Onun 
dışında bölge temizliği çok düzenli ve özenli bir şekilde yapı-
lıyor. Ayrıca insanları sanayileşmeye, bölgenin kalkınmasına 
teşvik ediyorlar. Yani benim İstanbul’da tatmin olmadığım 
bir durum yok. 

Peki, Japonya’daki belediyelerin işleyişi nasıldır?

Japonya’da belediyelere gittiğiniz zaman çok özenli ve 
hızlı şekilde işlerini yapan insanlar vardır. Çok ilgilenirler, sa-
mimi ve naziktirler. Kısacası halkı memnun etmek için çalı-
şıyorlar. 

“BOĞAzA KARŞI OTURMAYI ÇOK 
SEvİYORUM”

İstanbul’da yaptığınız aktiviteler var mıdır, 
İstanbul’da en çok nereye gitmeyi seversiniz?

Konserleri severim. İstanbul’daki belediyeler de bu ko-
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Bölgesel İşbirliği Yazı:
Prof. Dr.Miktad Kadıoğlu

Antik bir savaşçıya göre, “Savaş ilan edilince ilk kaybedi-
len şey gerçektir!” 1999 Depremlerinden sonra afetlere 

savaş açan bizlerin acaba gözden kaçırdığı gerçekler neler-
dir? Bence afet, acil durum ve afet yönetiminin, evrensel 
anlamda bir bütünün parçaları olduğu gerçeğini gözden ka-
çırıyoruz. Bunun için öncelikle, afetlerin ve afet yönetiminin 
öğelerinin tümünü birden ele alarak durumumuzu gözden 
geçirmeliyiz.

Maalesef ülkemizde yapılan afet çalışmaları yakından in-
celendiğinde, gayretlerimizin çoğunu yanlış bir şekilde ve 
sadece afetlerden sonraki “Müdahale etme” aşamasına yö-
neltmiş olduğumuzu görmeliyiz. Diğer bir deyişle, “Afet Yö-
netimi” sadece insanları enkaz altından kurtarmak, hasta-
neye yetiştirmek, yangın söndürmek, vb. benzeri müdahale 
çalışmalarını sevk ve idare etmek değildir. Aksine modern 
afet yönetimi önceliği insanları tehlikelerden korumak ve 
mevcut riskleri afetler olmadan önce azaltmaya yöneliktir.

“Afet Yönetimi” kavramı, her türlü tehlikeye karşı hazır-
lıklı olma, zarar/risk azaltma, müdahale etme ve iyileştirme 
amacıyla mevcut kaynakları organize eden analiz, planlama, 
karar alma ve değerlendirme süreçlerinin tümüdür. Böylece 
afet yönetimi, zarar/risk azaltma, hazırlık (risk yönetimi), 
müdahale ve iyileştirme (kriz yönetimi) gibi 4 ana evreden 
oluşur.

zarar/Risk Azaltma: Tehlikeli durum-
ları ve bunların oluşturabileceği, can, 
mal ve iş/hizmet kaybı riskini azaltmayı 
amaçlayan ve sürekliliği olan aktivite ve 
önlemlerdir. Bunlar yapısal ve yapısal ol-
mayan önlemlerden oluşur. Örneğin: Afet 
zararlarını azaltmak için Tehlike ve risk 
analizi, Afet senaryolarının üretilmesi ve 
çözüm yollarının geliştirilmesi, Etki ana-
lizi, ihtiyaç ve olası hasarların belirlen-
mesine yönelik hazırlıklar, Kısa, orta ve 
uzun vadeli zarar azaltma planları, Top-
lumu ve kurumları ilgilendiren hazırlık ve 
planlar ile ilgili koordinasyonu sağlamak, 
Erken uyarı alt yapısını kurmak, Tehli-
kenin yeri, meydana gelebilecek zarar-
lardan korunmak için alınması gereken 
önlemler konusunda toplumu sürekli ve 
doğru bir şekilde bilgilendirmek, Kamu-
oyunu Bilinçlendirilmek ve Eğitmek, Risk 
altındaki yapıları kamulaştırmak, kritik 
tesisleri güçlendirilmek, Mevcut planları 
güncelleştirilmek ve tatbikatlar ile geliş-
tirilmek, Tarihi eserler, çevre ve doğal 
hayatı korumak, Sürdürülebilir kalkınma 

“Afet Yönetimi” kavramı, her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olma, zarar/risk azaltma, müdahale 
etme ve iyileştirme amacıyla mevcut kaynakları organize eden analiz, planlama, karar alma ve 
değerlendirme süreçlerinin tümüdür. Böylece afet yönetimi, zarar/risk azaltma, hazırlık (risk 
yönetimi), müdahale ve iyileştirme (kriz yönetimi) gibi 4 ana evreden oluşur.
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için iş yerlerini de afetlere dirençli hale getirmek.
zarar ve riskleri azaltabilmek için öncelikle riskin ne ol-

duğunun belirlenmesi gerekiyor. Onun için de şuan bina, 
kurum, kuruluş, mahalle, köy, ilçe, il, bölge ve ülke çapında 
tüm afetler göz önüne alarak çok ayrıntılı risk analizlerini 
bir an önce yapmalıyız. 

Diğer bir deyişle, afet ile ilgili çalışmalarımızın çoğu-
nu risk ve zarar azaltmaya yöneltmeliyiz. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün afetlerin oluşturabileceği zarar ve riskleri azal-
tıcı tedbirler alınmasının önemini vurgulayan sözünü hatır-
latmak istiyorum. “Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve 
koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dö-
vünmenin yararı yoktur!”

HAzIRLIK EvRESİ: 
Bu safhadaki çalışmaların hedefi, tehlikenin insanlar için 

olumsuz etkiler doğurabilecek sonuçlarına karşı önlemler 
alarak, zamanında, en uygun şekilde ve en etkili organizas-
yon ve yöntemler ile müdahale edebilmeye hazırlanmaktır. 
Hazırlıklı olma, afet halinde yetki ve sorumlulukların be-
lirlenmesi ve destek kaynaklarının düzenlenmesini de içe-
rir. Bu aşamada tüm yönetimler acil durum/afet yönetimi 
görevleri için gerekli atamaları veya belirlemeleri yapmalı, 
belirlenen görevlerin yerine getirebilmesi için gerekli olan 
personel, donanım ve diğer kaynaklar tanımlanmalıdır. 
Ekipman ve donanımların bakımı, tahmin ve erken uyarı sis-
temlerinin kullanımı, personelin eğitimi ve diğer aktiviteler 
sürekli güncellenmelidir. Bu kapsamda devletin, kurum ve 
kuruluşların ve halkın afete müdahale kabiliyetini artırmak 
için yapılması gereken çalışmalara ait örnekler şöyle sıra-
lanabilir: Afet Acil Yardım Planları ve Toplu Bakım, Tahli-
ye, İletişim, Barınma, Tıbbi Yardım, vb. Ekleri, Acil Yardım 
Hizmet Grupları ve Teşkilatı, Afet Yönetim Merkezi (AYM), 
Acil Durum Malzemeleri, AYM Elemanlarının Afet Yönetimi 
Eğitimi, STK’lar ile Geliştirilen İşbirliği, Tatbikatlar ve Eg-
zersizler, Arama-Kurtarma faaliyetlerinin örgütlenmesi, ge-

liştirilmesi, eğitimi ve yaygınlaştırılması, 
Tahmin, Erken Uyarı ve Alarm sistemle-
rinin kurulması…

Son yıllarda yaşadığımız maddi ve 
manevi kayıplar, artık her kurum ve ku-
ruluşun iyi bir planlamaya sahip olması 
gerçeğini de ortaya çıkarmıştır. Özetle 
parolamız, “Ülkemizdeki herkes ve her 
kurum afetlere hazır olduğunda, ülkemiz 
afetlere hazır olacaktır” şeklinde olmalı-
dır. Yani, kurum ve kuruluşlarda afet acil 
yardım planları sadece bir-iki kişinin gö-
revi olmamalı, planlar bölgeye özgü ha-
zırlanmalıdır. Planlar mutlaka kurumun 
ve/veya toplumun her kesiminin katılı-
mıyla her türlü tehlike için hazırlanma-
lı; çeşitli tatbikatlar ile tüm işlevleri test 
edilerek geliştirip güncellenmelidir.

MÜDAHALE EvRESİ: 
Afetin oluşumunu takip eden ve afetin 

oluşundan hemen sonra başlayarak, afe-
tin büyüklüğüne bağlı olarak en çok 3 gün 
ila 1–2 aylık bir süre içerisinde yapılan fa-
aliyetlerdir. Bu safhada yapılan faaliyetler 
arasında; Haber alma ve ulaşım, Etkinin 
ve ihtiyaçların belirlenmesi, Arama ve kur-
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tarma, İlk yardım, Yaşam hatları, Tahliye, Geçici iskân, Yiye-
cek, içecek, giyecek, yakacak temini, Güvenlik, Çevre sağlığı 
ve koruyucu hekimlik, Basın ve Halkla İlişkiler, Hasar Tespiti, 
Tehlikeli yıkıntıların ve enkazın kaldırılması vb.

Ülkemizde yapılan afet çalışmalarının arkasında sadece 
“arama-kurtarma” mantığı yatmaktadır.  Örneğin, müdaha-
lede standardize edilmiş bir organizasyon yapısı içinde iş-
leyen iletişim, personel, ekipman, prosedürler ve imkânlar 
kombinasyonu yaratan bir olay yeri komuta sistemimiz de 
yoktur. Olay Komuta Sitemi gibi acil durum servislerinin için-
de kurulup sevk ve idare edildiği, modüler bir saha acil yöne-
tim sistemi olmadan plan yapmak ve uygulamak da mümkün 
değildir. Böyle bir standart yönetim sistemi, yerel düzeyde, 
ilçe, il çapında ve ülke genelinde tüm afet ve acil durumlara 
hazırlık ve müdahale yönetiminin temeli olmalıdır.

İyileştirme Evresi: Bu evrede yürütülen faaliyetlerin ana 
hedefi afete uğramış toplulukların haberleşme, ulaşım, su, 
elektrik, kanalizasyon, eğitim, uzun süreli geçici iskân, eko-
nomik ve sosyal faaliyetler, vb. gibi hayati aktivitelerinin 
minimum düzeyde karşılanabilmesi için gereken çalışmaları 
yapmaktır. Bu evreye yeniden inşa evresi de dâhil edilebilir 
ve bu evre afetten etkilenen toplulukların ihtiyaçlarının en 
az afet öncesindeki veya mümkünse daha ileri bir düzeyde 
karşılanana kadar devam eder. 

Özetle iyileştirme; altyapıyı, halkın sosyal ve ekonomik 
hayatını normale döndürmek için harcanan çabadır. Ancak 
bu aşamada zarar azaltma da bir amaç olarak göz önüne 
alınmalıdır. Kısa dönemde, temel insan ihtiyaçları (örneğin 
yiyecek, giyim ve barınak) ve sosyal ihtiyaçlar karşılanırken 
(yasal, psikolojik) gerekli altyapı sistemlerinin kurulmasıdır 
(enerji, iletişim, su, kanalizasyon ve ulaşım). 

Sonuç ve Öneriler: Afetlerin sıkça yaşandığı ülkemiz-
de, şehirlerin afete dayanıklı ve sürdürülebilir bir şekilde 

planlanması ve bu planların hayata geçi-
rilmesi önem kazanmakta. Şehirlerimizin 
öncelikle tehlikelere bağlı olarak ortaya 
çıkabilecek risklerin azaltılmasına yönelik 
bir planlama ve yapılaşmaya ihtiyacı var. 
Sadece şehir ölçeğinde değil, bina ölçe-
ğinde de afetlere karşı hazırlıklı olunması 
gerekmekte ve bu süreçte yerel yönetim-
lere büyük sorumluluklar düşmekte ve 
önlemlerin alınması gerekmektedir.

İl veya ilçe sınırları, belediyenin yetki 
ve sorumluluk  dâhilinde başta deprem, 
sel ve heyelan gibi doğal tehlikelerin yanı 
sıra yangın, uçak düşmesi vb gibi tekno-
lojik tehlikeler de ele alınmalıdır. İlçe öl-
çeğinde tehlike analizi ve mevcut durum 
analizi ile risk ve hassasiyet analizleri ya-
pılmalı ve saptanan risklere dayalı zarar 
azaltma önlemleri üzerinde çalışılmalıdır. 
Bu nedenle şehirdeki tüm afetlere karşı 

• belediye birimleri halk ve 
STK’ların hep birlikte etkin bir şekilde 
hazırlanabilmesi; 

• binaların toptan çökmesini en-
gellemek başta olmak üzere şehirdeki 
afet riski ve zararlarını azaltabilmek;

• afet sonrası ortaya çıkabilecek 
acil durumlara etkin bir şekilde ve diğer 
kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm halinde 
müdahale edebilmek için kaynakların 
en iyi şekilde yönetilebilmesine yönelik 
kendi çözüm önerileri ve modelini geliş-
tirmelidir.

Miktad Kadıoğlu
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BİR BELEDİYE BAŞKANI NE YAPMALIDIR?
Depremler, Türkiye’de afet ve acil durum yönetimleri ko-

nusunda daha yüksek standartlara ve ortak bir eğitime ve 
hazırlığa ihtiyacımız olduğunu göstermiştir. Etkin bir afet 
yönetimi için öncelikle afetlere hazırlığı bireyden ve evden 
başlatmalıyız. Bu nedenle, bir Belediye başkanı olsaydım 
öncelikle şunları yapmaya çalışırdım:

1. Atıl arama kurtarma ekipleri kurmak yerine afetlere müda-
hale için itfaiyeye ve/veya itfaiye gönüllülerime yatırım yapardım. 
İtfaiye konusunda ülkemizde standartları koyup akretidasyonu 
sağlayacak İtfaiye Genel Müdürlüğü kurulması için çalışırdım. 
Afet planlarımı sadece binaların yıkılma riskine göre değil aynı 
zamanda yangın ve tahliye risklerini de dikkate alarak yapardım. 
Ayrıca, su kesintisi, yolların tıkanması, vb. nedeniyle yangınla-
ra taşıma su ile müdahale edilemeyeceğini düşünerek, park ve 
bahçelerde sabit su tanklarını depreme dayanıklı hale getirir ve 
her yere hizmet verecek şekilde yaygınlaştırırdım. 

2. Atıl afet yönetim merkezleri yerine güvenli yaşamı öğ-
reten müze, ilk yardım ve yangın eğitimleri de veren Afet 
Üsleri kurardım. Afet sonrası kendi kendisine yeterli ola-
bilmesi için vatandaşlarıma ilkyardım ve yangın söndürme 
eğitimleri verirdim. Eğitimlerini tamamlayanlara ilk yardım 
çantası, duman detektörü ve yangın söndürücü dağıtırdım.

3. Tüm Belediye birimlerini ve kamu binalarını tansiyon 
ölçme aletinden Acil Sağlık Müdahale Setine kadar temel 
sağlık malzemeleri ile donatırdım. Bunları, mağazaların, 
sinemaların, vb. özel kurum ve kuruluşların da bulundur-
ması için teşvik ederdim. 

4. Mahallelerde Yerel Afet Gönüllülüğünü (YAG) teşvik 
eder; öncelikle istekli ve kendi aralarında organize olmuş 
site, sokak, mahalleliye gerekli eğitim ve malzeme için yar-
dımcı olurdum. YAG ve mahalle komiteleri ile beraber orga-
nize ettiğim tatbikatlara benimle beraber anaokulu öğren-
cilerinden mahalledeki en yaşlı bireye kadar çok geniş bir 
katılım sağlardım. 

6. Belediye binalarının, parkların, salonların, okulların 
afet anında geçici sığınma yeri olarak kullanılacağı bilerek 
buralarda en az 3 günlük ihtiyacı karşılayacak temel gıda ve 
sağlık malzemelerini depolardım ve bu malzemeleri tatbi-
katlarda kullanarak yenilerdim.

7. Afetten hemen sonrasında enkazı nereye dökeceğimi, 
yaralıları nerede toplayacağımı, yardımları nerede depolayıp 
nasıl dağıtacağımı ve barınma imkânlarını şimdiden belirle-
yip planlardım. Ayrıca tıkanan trafiğimi, yeşil alan eksikliği-
mi, dar sokaklarımı, vb. problemlerimi de çözecek şekilde 
afetten sonra yeniden yapılanma için de gerekli olan planla-
rımı da şimdiden hazırlardım. 

8. Afet anında GSM şebekelerinin çökmesi durumunda 
kullanılması için Japonya’daki gibi “171 Sesli Mesaj Servisi” 
vb. sistemlerin GSM şirketlerince kurulması için çalışırdım. 

9. Bitişik nizamdan vazgeçer, zemine uygun bina ya-
pılmasını sağlayacak, afetlerde kullanılacak tahliye yolları, 

toplanma alanları, vb.ni de göz önüne 
alarak kentsel dönüşümü planlardım.

10. Bir Belediye Başkanı olarak; 5393 
sayılı Belediye Kanunun afetlerden korun-
mak ve bunların zararlarını azaltmak için 
zarar azaltmak, müdahale planları yapmak, 
halk eğitimi faaliyetlerini yürütmek, gerekli 
donanımları hazırlamak vb. gibi bana gö-
revler verdiğini aklımdan çıkartmazdım.

Sonuç; şehir planlamaları, sanayi ve 
yerleşim bölgelerinin seçimi vb. prob-
lemlerin disiplinler arası çalışmaları ge-
rektirdiği bilincine varmalıyız. Afetler 
ile mücadelede başarılı olabilmemiz için 
tartışıp çözümler geliştirmekten, yasa ve 
kurumlarımızda gerekli reformları yapa-
rak gerçek Afet Yönetimini tüm ilkelerini 
öğrenip uygulamaktan başka bir çaremiz 
olmadığını anlamalıyız. Özetle, başarı kör 
gibi fili tarifi etmekte değil; şimdiye ka-
dar yapılan çalışmaları bir başlangıç ola-
rak görüp bundan sonra afetlere ve afet 
yönetimine bir bütün ve bilimsel olarak 
bakabilmekte yatıyor.



Marmara’dan



Birlik 2012/1  43

Esiyor tane tane yine beyaz bir rüzgâr.

Söyleyin hangi kuşun kanatları yolundu?

Yine hangi ağaçtan döküldü bu yapraklar?

Yağan beyaz bir sükût, bir mahşerdir sanki kar!

Bir hicret sevdasıdır ruhumu sardı yine.

Ruhum gibi pervasız yoldaşlar da bulundu.

Ruhum karıştı gitti bu kar tanelerine;

Şimdi yağan kar değil, ruhumdur kar yerine.

kar ve Ben

Cahit sıtkı tarancı



Mevzuatı Geliştirme

tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile 
çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun 
olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırla-
nacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru 
etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi 
değildir.’’

“Kanun metninden de anlaşılacağı üzere boya, 
badana,çatı onarımı gibi zaten var olan bir yapı üzerinde-
ki basit nitelikteki tamir ve tadilatların yapılabilmesi için 
ruhsat alma şartı aranmamaktadır.Bu faaliyetler yapıda 
esaslı değişiklikler meydana getirmeyen basit nitelikli ta-
miratlardır.

3194 sayılı İmar Kanunu madde 26/1
‘’Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yap-

tırılacak yapılara,imar planlarında o maksada tahsis 
edilmiş olmak,plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere 
mimari,statik,tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu 
kamu kurum ve kuruluşlarına üstlenilmesi ve mülkiyetin 
belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilir.’’

Bu faaliyetler bir kamu idaresi tarafından gerçek-
leştirilme, kamu yararına yönelik bulunma kendi teknik 
personelinin bulunması, yürütülen faaliyetlerin ortaya 
çıkarması olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin 
alınması gibi nitelikleri dolayısıyla ruhsata tabi olmadan 
yürütülebilir.1

YAPI RUHSATLARININ HUKUKİ NİTELİK 
BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Genel olarak idare hukukunda idarenin işlemleri in-

celenirken ikili bir ayrıma gidilir.Bunlar genel-nesnel ve 
birel-öznel işlemlerdir.

Birel-öznel işlemler genel olmayan ve konusu ile özne-
si belli olan işlemler olarak adlandırılmaktadır.

Yapı ruhsatlarını hukuki nitelikleri bakımından değerlen-
direcek olursak bunların birel ve öznel nitelikte işlemler ol-
duğunu görmekteyiz. İdare tarafından yapı ruhsatı verilirken 
öncelikle ortada yürürlükte olan bir uygulama  imar planı 
mevcut olmak zorundadır.Ayrıca idare yapı ruhsatını düzen-
1 Doç.Dr.Nusret İlker Çolak,İmar Hukuk,1.baskı, İstanbul, Ekim 2010, 
s.356

 GİRİŞ

Bu çalışmayla amaçlanan esas nokta yapı 
ruhsatlarının imar planlarında yapılan 

değişiklikler karşındaki hukuki durumlarını 
ayrıntılı bir şekilde ele almaktır. Bu sebeple 
öncelikle yapı ruhsatlarının hukuki niteliği 
hakkında genel bilgiler verilerek inşaat ya-
pılması sırasında imar planının değişmesi 
ve  inşaat bittikten sonra imar planının de-
ğişmesi durumları ayrı ayrı değerlendirile-
cektir.

YAPI RUHSATI

3194 sayılı İmar Kanunun Yapı ve Yapı 
İle İlgili Esaslar başlıklı dördüncü bölümün-
de yapı ruhsatı konusu ayrıntılı bir şekilde 
düzenlenmiş bulunmaktadır. Kanun koyu-
cu bazı istisnai durumlar dışındaki tüm ya-
pılaşma faaliyetlerini izne tabi tutmuştur.

Söz konusu kanunun 21. maddesinde; 
“Bu kanunun kapsamına giren bütün ya-
pılar için 26’ncı maddede belirtilen istisna 
dışında belediye ve valiliklerden yapı ruhsa-
tiyesi alınması mecburidir.’’ denilerek yapı-
laşma faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi 
için ruhsat alma zorunluluğunun bulundu-
ğu vurgulanmıştır. Fakat bütün yapılaşma 
faaliyetlerinin ruhsata tabi olduğunu söy-
lemek doğru olmayacaktır. zira bazı istis-
nai durumlar yani ruhsat alınması şartının 
aranmadığı durumlar da söz konusudur. 
Bu istisnai durumlar da yine kanun koyu-
cu tarafından 3194 sayılı İmar Kanununda 
düzenlenmiştir. Bunlar;

3194 sayılı İmar Kanunu madde 21/3
“Ancak; derz, iç ve dış sıva, boya, ba-

dana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve 

İMar Planlarının DeĞİştİrİlMesİ 
halİnDe Daha önCeDen VerİlMİş 

olan YaPı rUhsatlarının 
GeÇerlİlİk Meselesİ

av. ezgi aYhan
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

Hukuk Müşavirliği
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değişiklikle söz konusu ruhsat olumsuz bir şekilde etkile-
niyorsa işte bu noktada inşaatın değişikliğe kadar yapılan 
kısmı için kazanılmış hak söz konusu olur. Bu durumu ör-
nekleyecek olursak kat adedinin düşürülmesine ilişkin bir 
imar planı değişikliği söz konusu ise değişikliğe kadar ya-
pılmış olan kısım kalacak çünkü burada bir kazanılmış hak 
söz konusudur.

Örneğin beş katlı yapı ruhsatının düzenlenmesinden 
sonra imar planı değişikliği ile kat adedinin iki kata 
düşürülmesi halinde, bu parselde bundan sonra iki kat 
yapı yapılabileceği anlamına gelmektedir. Ancak ilgili 
imar planı değişikliği yapıldığı tarihte üçüncü katın 
inşaatına başlamış ise üçüncü kat kendisi için kazanılmış 
hak olacaktır. Dördüncü ve beşinci katlar kazanılmış hak 
olmayacak ve bu son iki katı yapamayacaktır.4

Bu durumun aksi bir durum söz konusu olduğunda ise 
yani yapılan plan değişikliği daha önceden verilmiş olan 
ruhsat için daha lehe bir durum meydana getiriyorsa, ve-
rilen ruhsata tadilat yapılmak suretiyle sorun çözülecektir.

İmar planının inşaat bittikten sonra değişmesi durumu;
Yürürlükte olduğu dönemdeki imar planına uygun 

olarak verilen ve iptal de edilmeyen yapı ruhsatı ve ekle-
rine göre yapılan ve bunlara aykırılığı yönünde tespit bu-
lunmayan inşaatın, yalnızca inşaatın bulunduğu bölgeyi 
de kapsayan alanda imar planı değişikliği yapılması nede-
niyle bu plana aykırı olan kısmının yıkımı ile yapı sahibine 
para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka 
uyarlık bulunmamaktadır.5

İmar planında sonradan yapılan değişiklik; daha ön-
ceden verilmiş olan yapı ruhsatının aleyhine olarak bir 
değişiklik getiriyorsa ve inşaat bitmişse yeni plana ay-
kırılık teşkil eden kısmın yıkılması söz konusu olamaz. 
Yürürlükte olduğu tarihteki imar planına uygun olarak 
yapılan bir inşaat sonradan imar planında değişiklik ya-
pılması ile doğrudan etkilenmez. Burada kazanılmış hak 
söz konusudur ve yeni plana aykırılık teşkil eden kısmın 
yıkılmasında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.

İmar Planın İnşaat yapılması sırasında değişmesi 
durumunda bahsetmiş olduğumuz yapılan plan değişik-
liğinin daha önceden verilmiş olan ruhsat için daha lehe 
bir durum meydana getirmesi durumunda ise, yeniden 
alınacak tadilat ruhsatı ile bu lehe durumdan faydalanı-
labilmektedir.
4  “İnşaat Ruhsatları Açısından Kazanılmış Hak Durumu” başlıklı maka-
lenin tüm hakları yazarı Cafer Ergen’e aittir ve makale, yazarı tarafın-
dan Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphane-
sinde yayınlanmıştır.

5  “İnşaat Ruhsatları Açısından Kazanılmış Hak Durumu” başlıklı maka-
lenin tüm hakları yazarı Cafer Ergen’e aittir ve makale, yazarı tarafın-
dan Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphane-
sinde yayınlanmıştır.

lerken her parselin durumunu ayrı ayrı ele al-
maktadır.

Yapı ruhsatı; her parselin kendi duru-
munu dikkate alarak, başvurucunun ta-
lepleri doğrultusunda bir yapılaşma hakkı 
verdiğinden birel bir işlemdir. Her parselin 
yapılaşma koşulları kendi nitelikleri dikkate 
alınarak belirlendiğinden öznel nitelikli bir 
işlemdir.2

Sonuç olarak toparlamak gerekirse; 
yapı ruhsatı verme işlemi nitelik olarak 
idarenin öznel karakterli bir birel işlemdir.
Bu sebeple ruhsat düzenlendiği tarihteki 
yürürlükte olan imar planı baz alınarak 
düzenlenir.

Bu noktada yeni bir hukuksal sorun or-
taya çıkmaktadır. Yapı ruhsatının dayanağı 
imar planıdır, peki imar planında sonradan 
meydana gelen değişiklikler, önceden veril-
miş olan yapı ruhsatını nasıl etkilemektedir. 
Bu hukuksal sorunu iki başlık altında yani 
imar planının inşaat yapılması esnasında de-
ğişmesi  ve inşaat bittikten sonra imar pla-
nının değişmesi halleri olarak inceleyeceğiz.

İmar Planın İnşaat yapılması sırasında 
değişmesi durumu;

Yapı ruhsatları idare tarafından düzen-
lendikten sonra süresi dolana kadar geçer-
lidir. Ruhsatın dayanağını oluşturan imar 
planın değişmesi daha önceden verilen yapı 
ruhsatının iptal edileceği anlamına gelmez. 
Bu noktada kazanılmış hak mevzusu gün-
deme gelmektedir. Danıştay bir kararında 
kazanılmış hak hususuna şu şekilde bir 
atıfta bulunmuştur;

’’……..davacının hatası hilesi veya da-
vacıya isnat edilebilecek bir kusur olmadığı 
gibi söz konusu inşaat o tarihte yürürlükte 
olan imar planına uygun olarak inşa edil-
mek suretiyle kullanılabilir hale gelmiştir. 
Böyle bir yapı nedeniyle yapı kullanma izin 
belgesini de almış olan davacının artık ka-
zanılmış hakkı doğmuştur.’’3

Danıştayın vermiş olduğu karardan da 
anlaşılacağı gibi ruhsatın verildiği tarihte 
yürürlükte olan imar planına göre yapımına 
başlanan bir inşaat söz konusu ise ve yapılan 

2 Doç.Dr.Nusret İlker Çolak,İmar Hukuk,1.
baskı,İstanbul,Ekim 2010,s.368
3  Danıştay 6.Dairesi,03/12/1998 tarih ve5931 sayılı 
kararı
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Makale Doç. Dr. Nail Yılmaz

Malum olduğu üzere ülkemiz, coğrafi ba-
kımdan yıkıcı depremlerin yaşandığı, 

dünyanın en hareketli deprem kuşaklarından 
birinde yer almaktadır. Dahası ülke nüfusunun 
% 90’a yakını depremin etkili olduğu bölgeler-
de yaşamakta olup, ülke ekonomisi ve sanayi-
si için motorize görev üstlenmiş kuruluşların 
çoğu da yine bu alanlarda konuşlanmaktadır.

Bu sebepledir ki gerçekleşen her dep-
rem, ülkede maddi-manevi problemlerin 
yaşanmasına neden olmakta; toplumu 
derinden etkileyen travmatik olayların 
ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Üstelik 
söz konusu zararlar, sadece gerçekleşti-
ği zaman dilimi, coğrafi alan ve depreme 
maruz kalan nüfus açısından değil; ülke 

“1999 yılında gerçekleşen Marmara Depremi, bölgede beklenen büyük felaketin küçük 
provası niteliğindedir. Söz konusu deprem, yıkıcı sonuçlarına rağmen gerçekleşeceğine ke-
sin gözüyle bakılan Marmara depremi ile kıyaslanamayacak kadar hafif kalmaktadır.”

VE HATIRLATTIKLARI
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ve toplumun tamamını, hatta dünyanın farklı yer-
lerinden insanların hayatını yakından etkileyen bir 
boyut kazanmaktadır. Nitekim van ve çevresinde 
meydana gelen depremler, bu gerçekle bir kez daha 
yüzleşmemizi sağlamış, verdiği zararlar bir yana 
her bölge ve katmandan insanın yüreğinde derin 
yaralar açılmasına sebep olmuştur. Ancak gariptir 
ki yaşanan acılar hem devlet, hem de sivil toplum 
katmanlarında çabuk unutulmuş, yeni depremlere 
karşı kimi önlemler düşünülse de bu önlemlerin ha-
yata geçirilmesi konusunda eksik kalınmıştır.

Genel görünüm arz eden bu durum, özellikle 
Marmara Bölgesi için daha da acı vericidir. zira 
Marmara Bölgesi, Türkiye’deki deprem bölgelerinin 
en aktifi; bu nedenle de depremlerin en yıkıcılarının 
yaşandığı alan olarak öne çıkmaktadır. Kuzey Ana-
dolu Fay Hattı olarak isimlendirilen bu hat, Marma-
ra Denizi’ne ulaşmadan önce; kuzey, orta ve güney 
kollar olmak üzere üçe ayrılarak ilerlemekte, bütün 
Marmara’yı etkisi altına almaktadır. Öte yandan ki-
lometrekareye düşen insan sayısı, kaçak yapılaşma 
ve niteliksiz yapı stoğu bakımından da dikkat çeken 
bir durumda olan bölge, depremlere karşı alınacak 
önlemlerin son derece iyi düşünülmesi gereken 
hassas bir coğrafyada bulunmaktadır.

Aslında 1999 yılında gerçekleşen Marmara Dep-
remi, bölgede beklenen büyük felaketin küçük pro-
vası niteliğindedir. Öyle ki 99 depreminde yüzlerce 
bina yıkılmış, binlerce insan yaşamını kaybetmiş, 
ülke ekonomisi yıllarca telafi edilemeyen sonuçlara 
maruz kalmıştır. Fakat söz konusu deprem, yıkıcı 
neticelerine rağmen gerçekleşeceğine kesin gözüy-
le bakılan Marmara Depremi ile kıyaslanamayacak 
kadar hafif kalmaktadır. zira beklenen depremin 
şiddeti ve gerçekleşeceği alan düşünüldüğünde, 
yıkıcılığı ve zararının daha da büyük olacağı kesin-
dir. Hele hele merkez üssü İstanbul olacağı tahmin 
edilen bir depremin düşüncesi dahi korkutmaya 
yetmektedir. Halk ve yöneticiler katında karşılık 
bulan bu korkunun sivil ya da resmi, bütün kurum 
ve kuruluşlara ciddi sorumluluklar yükleyeceği tar-
tışmasız bir şekilde ortadadır.

İlk bakışta görev alanı depremle ilişkilendirilen 
üniversite, meslek örgütleri, medya gibi kurum ve 

kuruluşların, söz konusu sorumluluklarını yerine 
getirme konusunda büyük bir çaba içerisinde ol-
duklarını ifade etmek mümkündür. Öyle ki bu ku-
rum ve kuruluşların çoğu bir taraftan seminer, kon-
ferans ve tartışma programları düzenleyerek halkın 
bilinçlenmesine katkı sağlarken, diğer taraftan da 
yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyuyla 
paylaşarak yetkilileri uyarmaktadırlar. Fakat dep-
rem konusunda asıl görev merkezi ve yerel yöne-
timlere, yani icraatın başında bulunan yetkili kurum 
ve kuruluşlara düşmektedir.

Nitekim bu kurum ve kuruluşların da üzerine dü-
şeni yapmaya çalıştığı; yasal bir takım düzenlemele-
re gittikleri bilinmektedir. Örneğin 99 depreminden 
hemen sonra inşaat teknolojileri ve imar yönetmelik-
lerinin depreme uygun hale getirilmesi ile yapı dene-
timinin sağlanması konusunda yapılanlar son derece 
önemlidir. Öte yandan çıkarılan kentsel dönüşüm 
yasasıyla neredeyse bir beton yığını haline dönüştü-
rülen (çarpık-çirkin) kentlere çeki düzen verilmeye 
çalışılması, dikkat çeken bir diğer yasal düzenleme 
olarak sayılabilir. Ancak söz konusu yasal düzenle-
melerin depremlerin ortaya çıkaracağı zararları ber-
taraf etme konusunda yetersiz kaldığı/kalacağı anla-
şılmıştır. Öyle ki çıkarılan yasalar, çözüm noktasında 
tatmin edici nitelikte olmayıp gözden geçirilmesi ve 
yenilenmesi gereken niteliktedir. Fakat yaşanan sı-
kıntıların çoğunun, yasaların taşıdıkları yetersizlikten 
ziyade uygulama aşamasında karşılaşılan aksaklıklar 
nedeniyle ortaya çıktığı bilinmektedir. Dolayısıyla çı-
karılan yasaların revize edilmesi ve eksikliklerin gi-
derilmesi önemli olsa da problemlerin ortadan kal-
dırılması, uygulamanın hakkıyla yerine getirilmesi ile 
mümkün olacaktır.

Bu nedenledir ki geçici çözümler üreten popü-
list politikalar ve kısır çekişmelerden vazgeçilme-
li; başta merkezi ve yerel yönetimler olmak üzere 
sivil toplum örgütleri, medya, üniversiteler gibi 
etkin kurumlar işbirliği içerisine girerek koordine-
li biçimde çalışmalıdırlar. Aksine tutumlar, zararı 
büyütmek bir yana, maazallah ülkenin geleceğini 
dahi tehlikeye sokacak neticeler doğuracağı için 
şiddetle sakınılması gereken tutumlar olarak de-
ğerlendirilmelidir.
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Çevre

DOĞRUSU
Kentsel dönüşümde eksik 

donatı alanlarının tamamlanma-
sı bir hedef olmakla birlikte, uy-
gulamalarda “yükselme” ile bir 
parça da olsa boşalan zeminde 
kazanılan alanlar eğitim, sağlık 

gibi temel donatıların uygun 
standartlarda oluşturulması için 

yeterli olmamaktadır. Bunun 
nedeni, kentsel dönüşümün 

bir plan kapsamında bütüncül 
değil, “parçacıl”, birkaç parsel 

veya bir ada bazında gerçekleş-
tirilmeye çalışılmasıdır. Sürecin, 

alanı bütün olarak gören bir 
bakış açısıyla işletilmesine ge-

reksinimi olduğu açıktır.

Dr. Özhan Ertekin
İTÜ Mimarlık Fakültesi

EĞRİSİ

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN
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almaktadır. Tasarının genel gerekçesinde;
“Hızla gelişen kentleşme süreci ülkemizin önemli sorunları-

nın başında gelmektedir. Bu süreç  özellikle kentlerimizin mer-
kez bölgelerindeki eski kent dokularının ve korunması gerekli 
kültürel mirasın olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Kül-
türel mirasın yoğun olarak bulunduğu alanlar, gerek eskimele-
ri ve bakımsız kalmaları, gerekse yoğun olarak denetimsiz bir 
şekilde iskan edilmeleri ve kullanılmaları nedeniyle toplumun 
can ve mal güvenliğini tehdit eder duruma gelmiştir. 

…
Bu düşünceden hareketle, kentin eskiyen dokularını ve 

yerleşim alanlarını, kültürel miras değerini korumak, koruma/
kullanma dengesini sağlayarak sosyal donatı  alanlarını büyüt-
mek ve sağlıklaştırmak, otopark sorununu çözüme kavuştur-
mak, günümüz konforu ve kullanım şartlarını içeren konut, 
ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturmak, 
tarihi ve kültürel dokuyu geleceğe taşımak amacıyla restore 
ederek kullanmak, böylelikle kentlerin merkez alanlarının sağ-
lıklı bir şekilde iskan edilerek şehrin güvenliğini tehdit eden 
denetimsiz bölgeler olmaktan çıkarıp yenileştirmek ve günü-
müz gereklerine uygun olarak kullanılabilir hale getirmek …” 
denmiştir. Bu gerekçeyle gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm 
ve yenilemenin, kentte yaşayanların ekonomik düzeylerini ve 
yaşam standartlarını yükselteceği düşünülmüştür. Tasarının 
1. Maddesinde deprem riskine de yer verilmiştir.

Temelde kentsel dönüşüm, kent merkezlerindeki “köhne” 
alanların yanında, donatı eksikliği bulunan “çarpık” ve/veya “ka-
çak” yapılaşmış alanlarda – “affedilmiş” olmaları bu alanların çar-
pıklığını ortadan kaldırmamaktadır – uygulanabilecek bir araçtır. 
Ancak bu aracın kullanılmasında günümüze kadar uygulanan ve 
uygulama hazırlığı yapılan bazı yöntemler, mal sahiplerinin bu tür 
dönüşümler için kaynak ayırma isteksizliği ile birleşince, yatırımcı 
desteğini zorunlu, bu destek ise kentsel dönüşümün yoğunluk 
artışı olmaksızın gerçekleştirilmesini olanaksız hale getirmekte-
dir. Yoğunluk artışı ile ortaya çıkan rantın nasıl paylaşılacağı so-
rusu, yönetilmesi gereken zorlu bir süreç ortaya çıkarmaktadır. 

Pek çok bilim dalında olduğu gibi 
şehir planlamada da zaman zaman 

sürdürülebilirlik, stratejik planlama 
gibi bazı kavramlar ortaya çıkmakta, 
meydana gelen olayların etkisiyle bu 
kavramların hepsi olmasa bile bir kıs-
mı moda halinde hızla yaygınlaşmakta 
ve bilimsel temelini, detaylarını öğre-
nerek doğru anlamda kullanmaktansa 
yorumlamak daha kolay, daha az za-
man alıcı ve işe geldiğinden olsa gerek 

içi boşalmakta, anlamı kaybol-
makta/kaymakta ve maksadını 
aşan eylemlerin tanımlanmasında 
kullanılmaktadır. 

İzmit ve Düzce depremle-
rinden (1999) sonra gündeme 
gelen, aradan geçen sürede olur 
olmaz neredeyse bütün “yeni” 
imar hareketine yakıştırılan, 
1999’dan günümüze kadar ge-
çen sürede siyasal durum olduk-
ça uygun olmasına rağmen bir 
türlü “yasalaştırılmayan”, sonun-
da da van Depremi ile “yeniden” 
hatırlanarak torba yasalar ve ka-
nun hükmünde kararnamelerin 
arasına sıkıştırılan kentsel dönü-
şüm kavramı da bu “moda” kav-
ramlardan sayılabilir.

Konuyla ilgili ilgisiz herkesin 
fikir sahibi olduğu kentsel dönü-
şümün “iyi” kaleme alınmış bir 
kapsamı 2005 yılında Meclis’e 
sevk edilen “Kentsel Dönüşüm ve 
Gelişim Kanunu” tasarısında yer 



şimleri ve “yeni gelişme“ alanlarının nüfus 
potansiyelinin doğru hesaplanmasıdır. Günü-
müzde özellikle İstanbul’da “çarpık” gelişmiş 
alanlarda bir kentsel dönüşüme girişilmesi 
halinde yeni konut bölgelerine gereksinim 
olmayabileceği göz önünde tutulmalıdır. Şe-
hirlerin “yayılması” günümüzde çok da iste-
nen ve çevresel kaynaklar açısından olumlu 
sonuçları olan bir gelişme şekli değildir. 

Kentsel dönüşümde eksik donatı alanla-
rının tamamlanması bir hedef olmakla birlik-
te, uygulamalarda “yükselme” ile bir parça 
da olsa boşalan zeminde kazanılan alanlar 
eğitim, sağlık gibi temel donatıların uygun 

Rant paylaşımı sürecinin yanında, depreme bağlı risk-
lerin azaltılması yönünde kentsel dönüşümün kendisi de 
zorlu bir süreç olarak planlanmalıdır. zira, yoğunluk artışı-
na dayalı bir dönüşüm süreci sürdürülebilir değildir. Orta 
vadede ülkenin demografik yapısı, ailelerin gelir düzeyi ve 
gelir dağılımındaki eşitsizliklerin, arz/talep dengesini arz 
aleyhine bozma eğilimine girmesi kaçınılmazdır. Deprem 
riskini ortadan kaldırmak için kentsel dönüşüm adı altın-
da yaşanacak yoğunluk artışlarının, ABD kaynaklı küresel 
ipotek krizine benzer bir krizin ülkemizde de yaşanması 
riskini barındırdığı unutulmamalıdır. 

Süreçte dikkatle planlanması  gereken bir başka konu, 
kentsel dönüşüme tabi tutulacak alanlardaki yoğunluk ar-
tışları, doğal nüfus artışı ve göç yoluyla oluşan nüfus deği-

Çevre
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madığı, bir başka deyişle, sosyal dokusuyla beraber yerinde 
dönüşüm ilkesinin uygulanamadığı görülmektedir. İster ka-
muya, ister özel yatırımcıya, ister karma bir ekonomik mo-
dele dayansın, sermaye sosyal dokuyu değişime uğratmakta, 
ekonomik olarak güçsüzü, yerinde kalamayanı “ötelemekte”, 
“itelemekte”dir. Son dönemlerdeki “moda” kavramlar olan 
“katılım” ve “şeffaflık” da anlamını yitirmektedir.

Sonuç olarak, deprem riskiyle birlikte düşünüldüğünde 
kentsel dönüşüm, “yerinde”  ve “sosyal dokunun mümkün 
olduğunca korunması” şartıyla bir zorunluluktur. Ancak 
gelinen noktada, yasal altyapı hazırlıkları  ve diğer bazı olu-
şumların rantı zorlaması, ekonomik ve çevresel bakımdan 
uzun vadede tarihin tekrarı olarak nitelenebilecek yıkıcı bir 
sürece girilmesine neden olabilir.

standartlarda oluşturulması için yeterli ol-
mamaktadır. Bunun nedeni, kentsel dönü-
şümün bir plan kapsamında bütüncül değil, 
“parçacıl”, birkaç parsel veya bir ada bazın-
da gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. Sürecin, 
alanı bütün olarak gören bir bakış açısıyla iş-
letilmesine gereksinimi olduğu açıktır.

Kentsel dönüşümle ilgili, taslaklarda, 
KHK’lerde sözü edilmeyen bir konu, kentsel 
düzenlemeye tabi alanlardaki sosyal doku-
nun nasıl korunacağı konusudur. İstanbul’da 
Ayazma, Sulukule, Fikirtepe gibi dönüşmüş, 
dönüşmekte olan ve dönüşümü planlanan! 
bazı bölgelerdeki sosyal dokunun koruna-
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İz Bırakanlarİz Bırakanlar

VeFatının 25. YılınDa 
ahMet süheYl ünVer

   (1898-1986)

Müslüm YILMAZ

arasına girdi. Bu hocasından karakalem ve 
sulu boya resim yapmayı öğrendi. Hocasıyla 
birlikte İstanbul’un tarihî köşelerinin resim-
lerini yaptı. Bu arada hekimlik ihtisası ile 
sanat çalışmaları sürerken dönemin muta-
savvıflarından Abdülaziz Mecdi Efendi’nin 
(Tolun) sohbetlerine katıldı. Manevi tahsili-
ni de bu şekilde gerçekleştirmiş oldu.   

Süheyl Ünver, 1927’de hocası Ord.Prof.
Dr.âkil Muhtar’ın desteğiyle Fransa’ya 
gitti. Paris’te Pitié Hastahanesi’nde Mar-
cel Labbé’nin yanında “asistan etranger” 
oldu ve hekimlik ihtisasını tamamladı. Pa-
ris günlerinde hekimlik çalışmaları yanında 
Bibliothèque Nationale’de Şark Yazmaları 
Bölümü’nde bulunan eserlerdeki tezhip ve 
minyatürlerden Türk süslemesinin nâdide 
örneklerini istinsah etti. Ayrıca Türk-
İslâm tıbbına ait yazma kitaplar üzerine 

17 Şubat 1898 Hicrî Takvim’e göre 
1315 yılı Ramazan ayının 26/27 Perşembe’yi 
Cuma’ya bağlayan Kadir Gecesinde İstanbul 
Haseki’de dünyaya geldi. 

O gün İstanbul’da Kadir Gecesi topları atı-
lırken, doğum çok kolay olmuş, bu yüzden de 
dünyaya gelen yavruya “Ahmed Sehîl” ismi ve-
rilmiştir. Bu ismi ortaokula kadar taşımış; fakat 
rüşdiye tahsili sırasında Fransızca hocası, isminin 
mânâsını öğrenip “Oo.. Monsieur Facile!” (Bay 
Kolay) deyince, kendisinin bundan sonra böyle 
çağrılacağı korkusuyla Sehîl, ismini “Süheyl”e 
çevirmiştir. Babası, II. Abdülhamid dönemi Pos-
ta ve Telgraf Nezâreti İstanbul Muhâberât-ı 
Umûmiyye Müdürü Tırnovalı Mustafa Enver 
Bey, annesi XIX. yüzyılın ünlü hattatlarından 
Mehmed Şevki Efendi’nin kızı Safiye Rukiye 
Hanım’dır.

İlk ve orta öğreniminden sonra 1915’te 
girdiği Mekteb-i Tıbbiyye’yi 1920’de bitirdi. 
Hekimlik ihtisasına 1921-1923 yılları ara-
sında vakıf Gureba Hastahanesi’nde cildiye 

kliniğinde başladı. Ancak dahiliyeyi istediğinden 
Haseki Hastahanesi’nin dahiliye kısmına geçti. Bu-
rada Ord.Prof.Dr.âkil Muhtar Bey’in (Özden) asis-
tanı oldu. 

Aile ocağında dedesi hattat Mehmed Şevki 
Efendi’nin konağında, dönemin önde gelen sa-
natçılarının eserleri ve sanat meclisi içerisinde 
ateşlenen sanatçı yanını tıp tahsili sırasında ge-
liştirme imkânına Medresetü’l-hattâtîn’de kavuş-
tu. Osmanlının son döneminin en büyük sanat 
mahfili olan bu sanat yuvasında, 1916-1923 
yıllarında dönemin ünlü hattatları ile tezhip ve 
ebrû ustalarını tanıdı. Yeniköylü Nûri Bey’den 
(Urunay) tezhip, Necmeddin Efendi’den (Okyay) 
ebrû dersleri aldı. Eniştesi hattat Hasan Rızâ 
Efendi’den sülüs ve nesih yazılarını meşketti. 

1923’te Medresetü’l-hattâtîn’den tezhip ve ebrû 
icâzetnâmesi (diploması) aldı. Yine aynı yıllarda 

ressam Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Bey’in talebeleri 
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doğru önce Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
başlattığı, daha sonra Topkapı 
Sarayı Nakışhânesi’nde ve İs-
tanbul Üniversitesi bünyesinde 
devam ettirdiği Türk süslemesi 
kurslarında öğrenciler yetiştir-
miştir. 

Ünver’in düşünce dünyasın-
da ve aksiyonda İstanbul’a özel 
bir önem atfettiği görülmektedir. 
Hazırladığı defterlerden onlarca-
sı, makale ve gazete yazılarının 
yüzlercesi İstanbul’a aittir. Sadece 
kitap ve risâlelerden oluşan İstan-
bul yazıları beş cilt halinde İstanbul 
Risâleleri adıyla yayımlanmıştır. Bil-
hassa günümüzde her biri belgesel 
değerinde sulu boya resimleriy-
le İstanbul’da yok edilmiş tarihî 
mekânların varlığından insanları 
haberdar etmiştir. Bu sulu boya 
resimlerden 240 tanesi üç ne-
fis albüm halinde A. Süheyl 
Ünver’in İstanbul’u,  Sevdiğim 
İstanbul, İstanbul’dan Bir De-
met başlıkları altında İstanbul 
Belediyesi tarafından neşre-
dilmiştir. İstanbul’un önemi-
ni Ünver şu sözlerle dile getir-
mektedir: “İstanbul bütün Türk 
tarihinin, Türk coğrafyasının bir 
terkibi, bir hulâsası ve bir tecellisi 
olmuştur.” 

Türk kültür bereketinin bu top-
raklardaki bekasına sönmeyen bir 
imanla bağlı, bu imanla eserler ver-
miş olan Ünver, yaşamı ve gayretiy-
le müstesna bir kişidir. 

KAYNAKÇA
Osman Ergin, Dr. A.Süheyl Ün-

ver Bibliyografyası,İstanbul Üni-
versitesi Tıp Tarihi Enstitüsü,Milli 
Mecmua Basımevi 1941.  

Ahmet Güner Sayar, 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Port-
re Denemeleri, İstanbul 2000, s. 
84-122. 

Ahmed Güner Sayar A. Sü-
heyl Ünver: Hayatı, Şahsiyeti 
ve Eserleri, Ötüken Yayınları 
İs-tanbul 2004.

çalıştı. 1929’da Türkiye’ye döndü. Bu arada üç aylığı-
na Avusturya’ya gitti. viyana kütüphanelerindeki yazma 
eserleri inceledi, müzelerdeki Türk eserlerini tesbit etti. 
1930’da İstanbul Dârülfünunu Tıp Fakültesi’nde akade-
mik hayata geçti; Emrâz-ı Dâhiliyye Kürsüsü’nde tedavi ve 
farmakodinami müderris muavini oldu. 1933’te gerçekle-
şen üniversite reformu esnasında Tıp Tarihi Enstitüsü’nü 
kurdu. Bu enstitü bünyesinde özellikle Türk-İslâm tıp 
tarihi araştırmalarına yönelik ilmî makalelerin yayımlan-
dığı Türk Tıp Tarihi  dergisini çıkardı; Türk-İslâm tıbbı-
na ilişkin temel kaynaklarının tercüme faaliyetini başlattı. 
1939’da profesörlüğe, 1954’te ordinaryüslüğe yükseltil-
di. 1958-1959 yıllarında Amerika’da misafir profesör ola-
rak bulundu. 1967 yılına kadar Tıp Tarihi ve Deontoloji 
Kürsüsü’nün başkanlığını yaptı, tıp tarihi ve deontoloji 
dersleri verdi. Aynı yılı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fa-kültesi’ne geçti, burada ikinci bir tıp tarihi ve de-
ontoloji kürsüsü kurdu. Tıp tarihi dersleri yanında Türk 
süslemesi seminerlerini yürüttü. Çeşitli ülkelerde dü-
zenlenen tıp tarihi kongrelerine katıldı, tebliğler sundu. 
1973’te emekliye ayrıldı. Emeklilik günlerinde çalışmala-
rını kesintiye uğratmadan sürdürdü; Tıp Tarihi Enstitü-
sü’ndeki tezhip derslerine ölümüne kadar devam etti. 14 
Şubat 1986’da İstanbul’da vefat etti. Kabri Edirnekapı’da 
Sakızağacı Mezarlığı’ndadır.

“İnsanlık ve Ahlak” tahsilini şüphesiz önce ailesinden, 
sonra da Üsküdarlı Ressam Hoca Ali Rıza Bey, Abdülazîz 
Mecdi Tolun, Ord.Prof.Dr.âkil Muhtar Özden’den alan Sü-
heyl Ünver yaşamı ve eserleriyle kültür tarihimizin sayfa-
larına ismini yazdırmış ender isimlerdendir. 

Ahmet Süheyl Ünver, 18 bilimsel kuruluşun üyesi ol-
muş,  altmış yılı aşan telif hayatı boyunca başta tıp olmak 
üzere çoğu bilim, kültür ve sanat tarihine dair 2000’e ya-
kın kitap, makale, tebliğ, ansiklopedi maddesi, gazete ya-
zısı kaleme almıştır., 1985’de Kültür Bakanlığı’nca büyük 
ödüle layık görülmüş, yurtdışında da ödüller almıştır. 

Son dönemin en büyük arşivcilerinden olan Süheyl Ün-
ver, kendi arşivininin tıp ilmi ile alakalı olanlarını, Tıp Tari-
hi Enstitüsüne, Geleneksel Sanatları  Süleymaniye Kütüp-
hanesine, tarih ile alakalı olanları Türk Tarih Kurumu’na 
bağışlamıştır. 

Bu arada başta İstanbul olmak üzere gezdiği her şehir 
için seyahat defterleri hazırlamış,  bu defterleri şahsî in-
tibaları, notlar ve gazete kesikleri, fotoğraflar, karakalem 
ve sulu boya resimleriyle zenginleştirmiştir. Osmanlıdan 
tevarüs eden ve bir bir kaybolan bu eserlerin kurtarılması 
için elinden geleni yapmıştır. Bilinçsiz şehircilik düşüncesi 
içerisinde katledilen tarihi yapıları kurtarmak için yılma-
dan çalışmıştır. Yapmış olduğu resimler bu eserlerin yok 
oluşunun sessiz feryadıdır.

 Ünver, önce bir sanat tarihçisi sıfatıyla Türk süsleme-
sinin her dalı için özgün araştırmalar yapmıştır. 1940’lara 
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Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin:“İlçemizde bir çok tarihi eser var. Havsa Be-
lediyesi olarak bizim görevimiz tarihi eserleri korumak ve restorasyon çalışmaları 
yapmaktır. İlerleyen zamanlarda bu eserlerle oluşturulan bir kent müzesi ve gençlik 
eğitim merkezini hizmete sokacağız.”

Belediyelerimiz

haVsa’Da tarİh Var
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Edirne’ye sadece 26 km uzaklıkta bir yer burası. Havsa Be-
lediye Başkanı Oğuz Tekin’in deyimiyle adeta Edirne’nin 

bir mahallesi gibi. Başkan, kentin sahip olduğu tarihi güzellik-
leri ön plana çıkarmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını 
özellikle belirtiyor. Tüm bunların yanında Marmara Bölgesi’nin 
en büyük canlı hayvan pazarının da burada olduğunu öğreni-
yoruz röportajımız esnasında. Kısacası Havsa’da yok yok. Baş-
kan, röportajımızı “Her şey daha güzel bir Havsa için” sözleri 
ile tamamlıyor.  

Başkanım ilk olarak bize havsa’dan bahsedebilir misiniz?

İlçemiz Bizans döneminde kurulmuştur. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda buraları Yavuz Sultan Selim tarafından 
Hafse Hatuna ahlak yeri olarak verilmiş. O zamanlar ilçeye 
Hafse deniyormuş. Daha sonra telaffuz sıkıntısı olduğundan 
‘f’ harfi ‘v’ harfiyle değiştirilmiş ve Havsa denmeye başlan-
mış. 1940 yılında belediye olmuşuz. Biz ilçemizi tanıtırken 
“Havsa bir kavşak noktasıdır” diyoruz. Havsa’da çok önem-
li tarihi yapılar mevcut. Mimar Sinan’ın ülke genelinde veya 
balkanlar coğrafyasında 365 tane eseri var; bu eserlerin 10 
tanesi ilimizde, 2 tanesi ise ilçemizde bulunmaktadır. Biz 
bunların ilçemizde bulunmasından dolayı gurur duyuyoruz.  
Havsa Belediyesi olarak bizim görevimiz ise tarihi eserleri-
mizi korumaktır. Biz de elimizden geldiğince restorasyon 
çalışmalarını yapıyoruz. Amacımız bu eserlerle oluşturulan 
bu kent müzesini, gençlik eğitim merkezi yapmak. Bunun-
la ilgili yaklaşık bir yıldan beri ilçe kaymakamlığımız da çok 
ciddi bir çalışmalar içerisinde. Örneğin Sofuoğlu Camii Bal-
kan Harbi döneminde hasar görmüş ve tamamen yok olmuş. 
Biz bunu projelendirdik, projesi çıktı ve şu an camimizin dış 
cemaat mahfiliyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Onun dı-
şında çarşıda bir çeşmemiz var, bu çeşme de projelendi ve 

Başkan’la Özel
kendinizi dinlendirmek için 

ne yaparsınız?

Kendimi dinlendirmek için Mar-
mara Belediyeler Birliği seminerleri-
ne katılırım. Yeni bir şeyler öğren-
mek beni dinlendiriyor. Bu nedenle 
Marmara Belediyeler Birliği’nin dü-
zenlediği seminerlere mümkün ol-
duğu kadar katılmaya gayret gös-
teriyorum. Samimi söylüyorum ben 
3 yıldan beri izin kullanmadım. Ama 
seminerlere giderek dinlenme ihtiya-
cımı karşılayabiliyorum.

sinema ve tiyatro ile aranız 
nasıl?

Tiyatro ve sinemayı çok severim 
ve eşimle sık sık sinemaya gideriz. 

kitap okumayı sever misiniz?

Kitap okumaya vakit bulamıyo-
rum ancak 1-2 saati aşkın yolculuk 
yaptığım zamanlarda okuyorum.

hangi takımlısınız?

Galatasaraylıyım.

Yaşam felsefenizi bir sloganla 
özetleseydiniz bu ne olurdu?

Az önce de dediğim gibi eşim, kı-
zım, oğlum ve kendim için istediğim 
her şeyi halkım için de istiyorum.

Birlik 2012/1  55

kalkınma ajansına sunuldu. Yine 577 
yılından günümüze kalmış eserler var. 
Bu eserler için Trakya Üniversitesi Mi-
marlık Fakültesi’yle iş birliği içerisin-
de çalışıyoruz. Ben bu eserleri ilçemiz-
de kullanıma açmayı çok istiyorum. Bu 
tarihi güzelliği ayakta tutabilmek en 
büyük ideallerimizden biridir. Bunun 
için her ne kadar finans durumumuz 
olmasa da çevreden yardım alarak bir-
takım projelerle bunları gerçekleşti-
receğiz. Bizim aslında Bulgaristan ile 
Avrupa birliği projeleri yapabilme şan-
sımız var. Oradaki bir ilçeyle veya ille 
bu tip çalışmaları sürdürebiliriz. Bun-



lar bizler için çok güzel olaylar ama tek 
şansızlığımız borcumuzun olmaması 
gerekiyor. Bu katı olumsuzluğun kal-
dırılmasını istiyoruz.

MARMARA BÖLGESİNİN 
EN BÜYÜK CANLI HAYvAN 
PAzARI BURADA

Peki, belediye olarak havsa için 
neler yapıyorsunuz?

Uzun yıllardan beri el değmeyen 
uzun yıllar el değmeyen Pasajımız var-
dı. Bütün onarımları bakımları yapıldı. 
Bunun dışında ciddi sorunları olan bir 
yolumuzun asfalt çalışmalarını bitirdik. 
Bu arada belediyemizin araç parkı ol-
dukça eskiydi ve yaklaşık 18-20 yıldan 
bu yana ilçemiz belediyesine sıfır araç 
hiç girmemişti. İlçemizin öğrencilerini 
ve halkını Edirne’ye taşımakta olduğu-
muz belediye otobüslerimiz ve bununla 
ilgili yine cenaze araçlarını ilçemizin hiz-
metine sunduk. Bunun haricinde kültü-
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rel açıdan 3 yıldan bu yana ciddi adımlar attık diyebilirim. Genç-
lerimizin sosyal alanda başarı sağlaması için belediyemize ait 
bale, halk oyunları kursları açtık. Ayrıca ilçedeki hanımlarımıza 
çeşitli el sanatları kursları açmayı planlıyoruz. Havsalı gençleri-
mizin rahat bir ortamda spor yapabilmeleri için kaymakam beyi-
mizin çok büyük gayretleriyle ortaklaşa çalıştığımız mevcut fut-
bol sahamızın düzenlenmesi çalışmamız devam ediyor. İlçeler 
arasında ilk saha bizim ilçemizde olacak. Marmara Bölgesi’nin 
en büyük canlı hayvan pazarı ilçemizde bulunur. Bunu da ön 
plana çıkarmayı hedefliyoruz. 

Belediye başkanı olmadan önce neler yapardınız?

Otobüs ve pastahane işletmeciliği yapıyordum. Bunun dışında 
sosyal alanda da ciddi çalışmaları seviyorum. Esnaf derneklerinde 
uzun yıllar yöneticilik yaptım. Okul derneklerinde yine uzun yıllar 
yöneticilik vasfını üstlendim. 4 yıl süreyle Türk Hava Kurumu’nun 
Ankara’da bulunan genel merkezinde yönetim kuruculuğu yap-
tım. Türk Hava Kurumu’ndaki çalışmamız da benim için gönüllü 
bir çalışmaydı. Genç kardeşlerimize havacılığı sevdirmek adına 
kurumla 4 yıl çalıştım ve sonrasında da Havsa’ya belediye başka-
nı oldum. Şu anda belediye başkanlığında çok zor bir dönemde-
yiz. Ama belediye başkanlığı çok onurlu bir görev ve çok severek 
yapıyorum. İnşallah halkımız da bizim yaptığımız çalışmalardan 
mutlu ve memnundur. Onlar için gayret gösteriyoruz ve daha 
güzel bir Havsa için çalışıyoruz.

Belediyelerimiz
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Birlik’ten Haberler

“Engelli Dostu 
Şehirler” 
çalışması, 
Marmara 
Belediyeler 
Birliği’ne ödül 
getirdi. Birlik 
Başkanvekili 
Lokman Çağırıcı, 
Birlik Başkanı 
Recep Altepe 
adına ödülü 
Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanı Fatma 
Şahin’den aldı.

BİRLİĞE ÖDÜL GETİREN PROJE

1 Temmuz 2012’de yü-
rürlüğe girecek olan ve 

engellilerin kent yaşamını 
kolaylaştırırken belediyelere 
ciddi sorumluluklar yükleye-
cek 5378 sayılı Özürlüler Ka-
nunu çerçevesinde, Marmara 
Belediyeler Birliği’nin yürüt-
tüğü çalışmalar Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı ta-
rafından ödüle layık görüldü. 
Ödül getiren “Engelli Dostu 
Şehirler” projesi kapsamın-
da, “Şehirlerin Engellilerin 
İhtiyacına Uygun Düzenlen-
mesi”, “Mevzuatın AB’ye 
Uyumlu Hale Getirilmesi”, 
“Engelli Dostu Ulaşım”, 

“Toplumsal Bilinçlenme ve Eğitimde Fırsat Eşitliği” konularında, beledi-
yelerin ilgili birim yöneticilerine ve teknik personeline eğitimler verildi. 3 
Aralık Dünya Özürlüler Günü nedeniyle Feshane Uluslararası Fuar Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldı-
rım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Çok sayıda 
engelli ile ailelerinin katıldığı organizasyonda İstanbul valisi Hüseyin Avni 
Mutlu ile Milletvekilleri Gürsoy Erol ve Burhan Kuzu, İstanbul’un ilçe be-
lediye başkanları katıldı.

“AKUT vE BAŞBAKANLIK İLE ORTAK ÇALIŞMA YAPILDI”

Marmara Belediyeler Birliği adına ödülü alan MBB Başkanvekili ve 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Geçen yıl, dönemin Kadın 
ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf ile Birlik Başkanı-
mız Recep Altepe tarafından imzalanan protokol ile önemli çalışmaların 
altına imza attık. Bakanlığın çalışmalarına destek olduğumuz için bu 
ödüle layık görüldük. Engelli Dostu şehirler çalışmalarımız devam ede-
cek. Sosyal hayata engelli kardeşlerimiz de katılmalı. Burada en büyük 
görev, yerel yönetimlere düşüyor” derken, açıklamalarının devamın-
da, “Birliğimiz tarafından çıkarılan yayınlarda da engelli kardeşlerimiz 
unutulmadı ve gerek kamu kurumlarıyla gerekse gönüllü kuruluşlarla 
işbirliği yapıldı. Başbakanlık - Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle, 
belediyelerimizin teknik personeline yönelik Özürlüler İçin Ulaşılabilirlik 
Teknik El Kitabı ile Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Ulusal Eylem Planı yayın-
ları çıkarıldı. Ayrıca AKUT - Marmara Belediyeler Birliği işbirliği ile de 
“Engelliler İçin Deprem El Kitabı” yayınladık ve çalışmalarımız büyük ilgi 
gördü” dedi. Programda, Marmara Belediyeler Birliği’nin yanı sıra Birlik 
üyesi belediyelerden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Beledi-
yesi, Küçükçekmece Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve Hendek Belediye-
si de yaptığı çalışmalarla ödül kazandı.
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Küresel Isınma-
ya Karşı Toplum 

Bilincini Artırmaya 
Yönelik Uluslararası 

(Türkiye-Alsace) 
İşbirliği Projesi 

için Objectif Climar 
Derneği tarafından 

MBB’ye ziyaret ger-
çekleştirildi.

KÜRESEL ISINMAYA KARŞI BİLİNÇLENDİRME

Küresel Isınmaya Karşı Toplum Bilincini Artırmaya Yönelik 
Uluslararası (Türkiye-Alsace) İşbirliği Projesi kapsamında 

Objectif Climat Derneği ve beraberindeki proje paydaşlarından 
oluşan bir heyet Marmara Belediyeler Birliği’ne çalışma ziyareti 
düzenledi. Heyet Birlik Çevre Yönetim Merkezi Direktörü Aynur 
Acar tarafından karşılandı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulu-
nuldu. Toplantıya Objectif Climat Derneği, Uluslararası İlişkiler 
Danışmanlık Ağı IRCNL, Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu, 
ÇEvKO ve WWF Türkiye sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
katıldı. Toplantıda ilk söz alan Marmara Belediyeler Birliği Çev-
re Yönetim Merkezi Direktörü Aynur Acar, merkezin faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi ve merak edilen konulara açıklık getirdi. 
Birlik Uluslararası İşbirliği Merkezi Görevlisi Mustafa Özkul ise 
Birliğin uluslararası faaliyetleri, üyelikleri ve projeleri ile ilgili ka-
tılımcıları bilgilendirdi. İklim değişikliği ve enerji tüketimi konu-

sunda toplumu bilinçlendirmek, bunun 
yanı sıra insanlara iklim değişikliğine 
karşı günlük hayatta nasıl davranmala-
rı gerektiği konusunda destek vermek 
amacıyla kurulmuş olan Objectif Climat 
Derneği’nin Başkanı Jean-Michel Auge 
öncelikle derneği tanıttı. Derneğin faa-
liyetlerini anlatan sunumunun ardından 
Jean-Michel Auge, küresel ısınmaya 
karşı toplum bilincini artırmayı hedefle-
dikleri proje ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. 
Fransa’nın 26 bölgesinden birisi olan 
Alsas’taki (Alsace) sonuçlarının yer 
aldığı istatistiki bilgileri katılımcılarla 
paylaştı.

Birlik’ten Haberler

Marmara 
Belediyeler 

Birliği’nin Çevre 
Yönetim Merkezi 

tarafından 
hazırlanan 

“Çevre Yerel 
Gündemi” 

isimli elektronik 
bültenin 5. Sayısı 

yayınlandı.

YEREL ÇEvRE GÜNDEMİ YİNE DOPDOLU

Türkiye’de ve Dünyada ulusal 
ve uluslararası çevre, temiz 

enerji, sürdürülebilirlik çalışma-
larını takip eden ve Marmara 
Belediyeler Birliği’nin de çevre 
gündemini içeren “Çevrenin Yerel 
Gündemi” isimli elektronik bül-
tenin 5. sayısı yayınlandı. 2010 
yılından beri yayınlanan e-bülten 
Eylül-Ekim sayısıyla birlikte 5 
sayıya ulaşmış oldu. Yenilenebilir 
enerji faaliyetleri, Çevre bileşenle-
rini oluşturan hava, toprak, su ile 
ilgili haberler ve sürdürülebilir bir 
hayat için yapılan çalışmaları bün-

yesinde bulunduran Çevre E-Bülteni, Mar-
mara Belediyeler Birliği mail grubu üye-
lerini bilgilendirmeyi amaçlıyor. Bültende 
“Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf 
Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyu-
lacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 
yayınlanarak belediyeler ile ilgili kurum ve 
kuruluşların dikkatine sunuldu.
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BİRLİK’TEN AKDENİz SU KOMİTESİ’NE DESTEK

Mart 2012’de Fransa’nın 
Marsilya şehrinde dü-

zenlenecek olan 6. Dünya Su 
Forumu’nun hazırlıkları tüm 
hızıyla devam ederken, Paris 
merkezli “Akdeniz’de Eko-
nomik Gelişim Enstitüsü” 
IPEMED’ın öncülüğünde yü-
rütülen “Akdeniz Su Havza-
ları Komitesi” projesinin ka-
tılımcı kurumları Lübnan’ın 
başkenti Beyrut’ta bir araya 
geldi. Toplantıya Güney-Do-
ğu Avrupa Yerel Yönetim Bir-
likleri Ağı NALAS’ını temsilen 
Marmara Belediyeler Birliği 
davet edildi. Birlik Uluslara-
rası İşbirliği Direktörü Murat 
Daoudov’un katıldığı etkinli-
ğin öncesinde ayrıca “İş Dün-
yası Yüksek Okulu” ESA’da 
“Sürdürülebilir Gelişme” ko-
nulu konferans düzenlendi. 
Su yönetimi, enerji verimli-
liği, ekolojik turizm ve diğer 
konuların ele alındığı konfe-
ransta Fransa ve Arap ülkele-
rinden uzmanlar katıldı. 

AKDENİz’DE SU TASARRUFU GEREKLİ  
“Akdeniz’de Su Havzaları Komitesine Doğru” adlı bir girişimi başlatan 

IPEMED ve bir dizi kuruluş, Akdeniz’de su politikaları arasında uyum ve 
işbirliğini artıracak bir yapılanmanın arayışı içinde bulunuyorlar. 6. Dünya 
Su Forumu’na bölgesel bir proje fikrini sunmayı planlayan kurumlar, bu 
amaçla Fransa/Paris’te ve Portekiz/Porto’da geniş çaplı toplantılar düzen-
lemişti. Beyrut’taki ara toplantıdan sonra 19-20 Aralık tarihlerinde Fas/
Marakeş’te geniş katılımla yapılacak toplantıda projeye son şeklin veril-
mesi bekleniyor. Daha sonra Akdeniz için Birlik gibi uluslararası kurumla-
ra sunulacak olan Su Havzaları Komitesi projesinin toplantısına Lübnan, 
Ürdün, Fas, İtalya, İsviçre ve Fransa’nın su alanında çalışan merkezî idare 
kurumlarının, yerel yönetimlerin, özel sektörün ve STK’ların temsilcileri 
katıldı. NALAS’ın yürüttüğü Su Çalışma Grubu’ndan bahseden Murat Da-
oudov, 2009 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen 5. Dünya Su Forumu’nun 
hazırlık komitelerinde MBB’nin de yer aldığı anlattı. Suyun verimli yöne-
timinin yerel yönetimlerce son derece önemsendiğini söyleyen Daoudov, 
NALAS’ın da sürece katılmasının faydalı olacağını söyledi. 

ARAP DÜNYASI BATIYI ŞAŞIRTTI 
Programın son gününde Beyrut/ESA’da Fransa’nın eski Dışişleri Bakanı 

Hubert vedrine tarafından bir konferans verildi. Arap baharının başlangıcın-
da Avrupa’nın tamamen hazırlıksız yakalandığını anlatan vedrine, diktatör-
lerin bu kadar kısa sürede devrileceğini beklemediklerini söyledi. Özgürlük 
ve demokrasi taleplerinin Çin’e kadar uzandığını ifade eden vedrine, dünya 
ölçeğinde Arap dünyasının bir ağırlığının olmadığını, ancak demokratikleş-
me ve ekonomik kalkınma ile gelecekte böyle bir rolün olabileceğini, yükse-
len yeni güçler ile Batının tarihî güç tekelinin bittiğini belirtti.

6. Dünya Su Fo-
rumu hazırlıkları 
kapsamında Akde-
niz Su Havzaları 
Komitesi toplantısı 
ve Sürdürülebilir 
Alansal Gelişme 
Konferansı düzen-
lendi. Toplantılara 
Marmara Bele-
diyeler Birliği ve 
NALAS’ı temsilen 
MBB Uluslararası 
İşbirliği Direktörü 
Murat Daoudov 
katıldı.
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Birlik’ten Haberler

Marmara Beledi-
yeler Birliği, Atık 
Pil Toplatıcıları 

olarak da bili-
nen “Taşınabilir 

Pil Üreticileri 
ve İthalatçıları 

Derneği”nin 
bilgilendirme 

toplantısına ev 
sahipliği yaptı.

BELEDİYELER ‘ATIK PİL’ KONUSUNDA BİLGİLENDİ

Marmara Beledi-
yeler Birliği tara-
fından düzenlenen 
Kalkınma Ajansla-
rı ve Avrupa Bir-
liği Fonları İçin 
Proje Hazırlama 
Eğitimi tamam-
landı. Programın 
son gününde, tüm 
katılımcılar kendi 
projelerini yazdı.

EĞİTİME KATILANLAR KENDİ PROJELERİNİ YAzDI

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’nin beledi-
yelere özel bilgilendirme toplantısına Marmara Belediyeler 

Birliği ev sahibi oldu. MBB’nin merkez binasında gerçekleştirilen 
toplantıya 14 pil ithalatçısının yanı sıra Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Atık Yönetimi Müdürlüğü ve İSTAÇ A.Ş temsilcileri, İstanbul’daki 
ilçe belediyelerinin Çevre Koruma ve Koruma Kontrol ve Tem-
izlik İşleri Müdürleri ile çok sayıda çevre mühendisi katıldı. 
2004 yılında kurulan ve Türkiye’de atık pillerin toplanması ve 
bertarafı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yetkilendirilmiş tek kuruluş olan TAP’ın, atık pil toplama 
oranlarının daha da yükseltilmesi amacıyla düzenlediği toplantıya 
EXITCOM, Anel Doğa ve Akademi Çevre gibi atık pil ayrıştırma 

işlemi de gerçekleştirilen elektonik 
atık geri dönüşüm firmalarından tem-
silciler de yerlerini aldı. TAP Genel 
Sekreter vekili Neslihan Bahar ile TAP 
Teknik Danışmanı Kimya Yüksek Müh-
endisi Savaş Arna, katılımcılara TAP 
Derneği’nin atık pil taşıma, toplama ve 
ayrıştırma konusunda yaptığı çalışmalar, 
eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri ile 
okul kampanyaları hakkında bilgiler 
aktardılar. Bahar ve Arna, kaynağında 
daha fazla atık pil toplanması için beledi-
yelerden daha fazla destek istedi.

MBB’de düzenlenen ve 17 
kişilik bir ekibin katıldığı 

“Kalkınma Ajansları ve Avrupa 
Birliği Fonları İçin Proje Hazır-
lama Eğitimi” sona erdi. İstan-
bul Ticaret Üniversitesi Avrupa 
Birliği Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Genel Sekreteri Oğuz 
Demir tarafından verilen ve üç 
bölüm olarak tasarlanan eği-
tim programı, katılımcıların 
kendi projelerini yazmalarına 
olanak tanıdı.  Eğitimin son 
bölümünde hazırlanan projeler 
üzerinde değişiklikler yaparak 

geçiren Oğuz Demir, yazılı sınav uygulayarak 
katılımcıları değerlendirme fırsatına sahip 
oldu.  Eğitimin sonunda bir konuşma yapan 
Marmara Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Müdürü Adem Yıldırım, AB Proje 
Hazırlama eğitimlerinin daha önce de gerçek-
leştirildiğini ve önümüzdeki dönemde de de-
vam edeceğini bildirdi. 
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Uzman Eğitmen Mehmet 
Gürdaş’ın sunumuyla 

gerçekleşen eğitimde, önce-
likle kamu kurumlarının genel 
özellikleri anlatıldı. Sunumun-
da gündelik yaşamdan örnek-
ler veren Gürdaş, her yerde 

olması gerektiği gibi kamu kurumlarında da 
kişiler arasında öncelikle sevginin hakim kılın-
masının önemine değindi. Gürdaş, “Kamu ku-
rumları hizmetiçi eğitimlerle personelini daha 
verimli hale getirmeli. Kurumunda sevgiyi hakim kılmak ve birliği sağlamak 
adına kurum içi aktivitelere önem verilmeli. Bu sayede yöneticiler ve personel 
arasında yıkılmaz bir bağ kurulacak ve performans  artacaktır” dedi.

İstanbul’daki ilçe 
belediyelerinde 
görevli Eğitim ve 
İnsan Kaynakları 
Müdürleri, Fatih 
Sultan Mehmet 
Üniversitesi’nin 
ev sahipliğinde 
buluştu. Çalışma 
toplantısı şeklinde 
gerçekleştirilen 
organizasyonda 
önemli konulara 
değinildi.

EĞİTİM vE İK MÜDÜRLERİ YENİKAPI’DA BULUŞTU

ESENLER’DE GÜNDEM NEzAKET

Kurumlar arasında işbirli-
ği geliştirmek, deneyim 

paylaşmak ve ortak sorun-
lara çözüm bulmak amacıyla 
aynı mesleği icra eden be-
lediye çalışanlarını bir araya 
getirmeyi sürdüren Marma-
ra Belediyeler Birliği’nin or-

ganizasyonunda, İstanbul’un ilçe belediyele-
rinde görevli İK ve Eğitim Müdürleri buluştu. 
Fatih Sultan Mehmet vakıf Üniversitesi ev 
sahipliğinde Yenikapı Mevlevihanesi Yerleş-
kesi’ndeki yemekli programda, çeşitli ortak 
sıkıntılar açıklanarak istişare yapıldı.

PROF. ÖzDEMİR vE PROF. 
DUMAN DA KATILDI
Toplantının açılışında Fatih Sultan Meh-

met vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Baş-
kanı Prof. Dr. Hikmet Özdemir ve Rektör 
Prof. Dr. Musa Duman selamlama konuş-
ması yaparken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ümit Doğay Arınç ve Sürekli Eğitim Merkezi 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Avcı da prog-
rama katıldı.

DEĞERLENDİRME YAPILDI
Gaziosmanpaşa İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Emine Çabuk yö-

netiminde gerçekleştirilen toplantıda, belediyelerin ortak uygulamaları ve 
kurumlar arasında deneyim paylaşmanın önemine değinildi. Değerlendir-
me toplantısında ise, memurlara ödenen ve değişen ek ödeme puanlarının 
maaşlara yansıması; Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı; Toplum yararına 
çalışma projesi; Sosyal denge tazminatları ve Mali idareler Tazminatı ko-
nuları konuşuldu.

Marmara Belediye-
ler Birliği, Esenler 
Belediyesi’nin Hiz-
metiçi Eğitim Prog-
ramları kapsamında 
“Nezaket Kuralları 
Çerçevesinde Ast-
Üst İlişkileri” konu-
lu seminer gerçek-
leştirildi.
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İstanbul’un ilçe 
belediyelerinin 

basın danışmanları, 
Akşam Gazetesi 

Genel Yayın 
Yönetmeni İsmail 

Küçükkaya ile 
bir araya geldi. 

Programa, Marmara 
Belediyeler Birliği 

Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Recep 

Bozlağan da katıldı.

KÜÇÜKKAYA, BELEDİYE BASIN DANIŞMANLARIYLA BULUŞTU

Kurumlar arasında işbirli-
ği geliştirmek, deneyim 

paylaşmak ve ortak sorunlara 
çözüm bulmak amacıyla aynı 
mesleği icra eden belediye ça-
lışanlarını bir araya getirmeyi 
sürdüren Marmara Belediyeler 
Birliği’nin organizasyonunda 
İstanbul’da görevli ilçe beledi-
yelerinin basın danışmanları bu-
luştu. Başakşehir Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde buluşan basın 
danışmanlarının konuğu olan 
Gazeteci-Yazar İsmail Küçük-
kaya bilgi, birikim ve mesleki 
deneyimlerini basın danışman-
larıyla paylaştı.

“NE KADAR BAŞARILI 
İSENİz, MEDYADA O KADAR 
YER BULURSUNUz”

Açıklamalarının başında, belediye-
nin medyayla ilişkilerinde tüm yetki 
ve inisiyatifin basın danışmanında ol-
ması gerektiğini ifade eden Küçükka-
ya, “Basın danışmanının lafı, başka-
nın lafı olmalı. Yetki doğru kişide ise 
başarı gelir. Ne kadar başarılı iseniz, 
basında o kadar yer bulursunuz. Ay-
rıca medyaya az ve öz servis atın ve 
haberlerinizi o gazetenin politikasına 
göre özelleştirin” dedi.

“BELEDİYENİN GÖRÜNEN 
YÜzÜ BASINDIR”

Aynı zamanda Marmara Üniversitesi 
İstanbul Araştırmaları Bilim Dalı Başkanı 
olan Marmara Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Recep Bozlağan’sa 
“Aynı mesleği icra eden belediye çalışan-
larının ortak sorunlarına çözüm bulmayı 
hedefleyen organizasyonlara devam ede-
ceğiz. Halkın parası halk için harcanı-
yorsa, halkla doğru iletişim kurulmalı ve 
yapılan iş doğru anlatılmalıdır. Bu açıdan 
basın danışmanlarının çalışma sahaları 
belediyeler için stratejik önemdedir. Be-
lediyenin görünen yüzü basındır” dedi.
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Marmara Belediyeler 
Birliği’nin 
düzenlediği “Etkili 
ve Güzel Konuşma” 
eğitiminde sunum 
yapan TRT 
spikerlerinden İnci 
Ertuğrul, “Çenesi 
kapalı ve yaya yaya 
konuşma alışkanlığı 
olan bayanlar 
‘küçük kızı’ oynuyor 
ve doğru iletişim 
kuramıyor” dedi.

“KÜÇÜK KIzI OYNAMA MODASI vAR”

Marmara Belediyeler Birliği tarafından 
İstanbul İl Özel İdaresi hizmet 

salonunda gerçekleştirilen programda, 
deneyimli spiker İnci Ertuğrul “Etkili 
ve Güzel Konuşma” semineri verdi. 
Ertuğrul, “Pek çok iş koluyla ilgili 
sıkıntı, kurum içinde doğru iletişim 
kurulmamasından kaynaklanıyor. 
Bunu ortadan kaldırmanın yolu da 
düzgün konuşmaktır. Başta belediyeler 
olmak üzere tüm kamu kurumlarında 
düzgün Türkçe ve iletişim seminerleri 
düzenlenmeli. vatandaş, sıkıntısını 
anlatmak ve çözüm bulmak için 
belediyelerin kapısını çalıyor. Bu 
insanlara güzel bir dille çözüm yolları 
anlatılmalı” dedi.

“KÜÇÜK KIzI OYNAMA 
MODASI KONUŞMAYI 
BOzUYOR”

İnci Ertuğrul açıklamalarının devamında, 
“Maalesef güzel Türkçemize gereken 
değeri vermiyoruz. Dil yaşayan bir 
varlıktır. Günden güne değişim gösteriyor. 
Kuşaklar arasında farklılıkların olması da 
doğal ama bazı özellikler var ki kuşakların 
onu değiştirme hakkı yok. Şimdi çene 
kapalı ve yaya yaya konuşma alışkanlığı 

var gençlerde. Özellikle bayanlar böyle yapıyor ve kendilerince 
küçük kızı oynuyorlar. Küçük kızı oynama modası ile konuşma 
bozuluyor ve doğru iletişim kurulamıyor. Dışarıya çıktığımızda 
herkes yanlış anlaşılmaktan ya da doğru anlaşılamamaktan 
şikayetçi. Hangi işi yaparsak yapalım kendimizi doğru anlatmamız 
ve doğru iletişim kurmamız şart. Eğer eksiklerimiz var ise bence 
eğitim almaktan kaçınmamamız lazım” diye konuştu.

“YÖRESEL ŞİvE YÖREDE KONUŞULUR”

Yöresel şive konusuna da değinen İnci Ertuğrul, “Yöresel 
şivemizi yöremizde veya evimizde konuşabiliriz ancak 
işyerindeki yöneticimize ‘ha şu evrağu imzala daa’ şeklinde 
hitap edemeyiz. Yöresel şivemiz ne olursa olsun düzgün 
Türkçeyi öğrenelim ve nezaket kurallarına da riayet edelim. 
Doğru iletişim, konuşma dilinin yanında jest ve mimiklerimizle 
desteklenen bir bütündür” dedi.
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1 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen ve 1 
Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olan 5378 sayılı Özür-

lüler Kanunu çerçevesinde Belediyeler, valilikler, Kaymakam-
lıklar ve tüm STK ile kamuya düşen sorumlulukları hatırlatmak 
için Marmara Belediyeler Birliği – Başbakanlık işbirliğiyle dü-
zenlenen eğitimler devam ediyor. Eğitimin bu seferki sahibi 
ise Çanakkale Belediyesi oldu. Eğitimde konu edilen kanunun 
amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, reha-
bilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorun-
larının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki / 
mekanlarındaki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri ala-
rak, toplumun katılımını ve bu hizmetlerin koordinasyonu için 
gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır.

BAŞKAN GÖKHAN: “BU ÇALIŞMAYI ÇOK 
ÖNEMSİYORUM”
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve MBB Çevre Yö-

netim Merkezi Direktörü Aynur Acar’ın yaptığı açılış konuşma-
larıyla başlayan eğitim programı Başbakanlık Özürlüler İdaresi 

Marmara Belediye-
ler Birliği, mevzuat 

kapsamındaki be-
lediyelerin yüküm-

lülüklerini hatır-
latacak ve saha 
uygulamalarını 

gösterecek “Engelli 
Dostu Şehirler” 

eğitimlere Çanak-
kale Belediyesi’nin 

ev sahipliğinde 
devam etti.

ENGELLİ DOSTLARI ÇANAKKALE’DE BULUŞTU

Başkanlığı (yeni ismiyle Özürlü ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü) uzmanları 
Deniz Gümüş ve Canan Aktaş ile devam 
etti. Çanakkale Belediye Başkanı Gök-
han konuşmasında: “Çanakkale Beledi-
yesi bildiğiniz gibi Marmara Belediyeler 
Birliği’nin kurucu üyelerinden. Birliğin 
Başbakanlık Özürlüler İdaresi ile yaptığı 
bu çalışmayı çok önemsiyorum. Dev-
letin ve yerel yönetimlerinin en önemli 
görevlerinin başında engellilere asgari 
konforlu bir yaşam standardını sağ-
lamak geliyor.  Bu konuyla ilgili 5378 
sayılı yasa 2005 yılında kabul edilmiş ve 
önümüzdeki yıl Temmuz ayında uyum 
süreci bitiyor, hukuki sorumluluğu baş-
lıyor. Mağdur olan engelli vatandaşları-
mızın tazminat hakları doğacak. Çağdaş 
ülkelerde kamunun ihmali sonucu in-
sanların gördüğü zararlar çok ciddi taz-
minatları gerektiriyor. Artık bu sistem 
ülkemizde de uygulanmak durumunda. 
Bu yasa ertelenemez” derken, MBB 
Çevre Merkezi Direktörü Aynur Acar’sa, 
“Engellilerin yaşadığı sıkıntıların ba-
şında toplum içinde ayrımcılığa maruz 
kalmaları var. Eğitim, sağlık, barınma, 
sosyal güvenlik, istihdam ve fırsat eşit-
liğinden yeterince yararlanamamaları 
nedeniyle birçok sorunun aşılamadığını 
göstermektedir” diye konuştu.

Birlik’ten Haberler


