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COVID-19 pandemisinin yayılışı, virüsün doğası gereği ülke ya da şehir ayırt etmedi. Bu
beklenmedik durum karşısında dünya nüfusunun yüzde 60’ından fazlasına ev sahipliği yapan, değişim ve inovasyonun merkezi olan şehirler özellikle savunmasız hale geldi. Öte
yandan tarih boyunca şehirler krizlerin önlerine koyduğu zorluklar karşısında evrilmeyi ve
adapte olmayı başardılar.
Olanları herkesin farklı perspektiflerden anlamaya çalıştığı, sorular sorduğu bir dönemdeyiz.
Yönteminin ne olacağı konusunda farklı görüşler olsa da geleceğin şehirlerinin sürdürülebilir, dayanıklı, kapsayıcı ve yeşil şehirler olması gerektiği konusunda yaşadığımız krizin
birtakım dersler verdiği de ortada. Sosyal eşitsizlikler, yetersiz konutlar, işlevsiz kalan sağlık
sistemleri ile birlikte yaşanan sağlık krizi toplumu ortadan ikiye bölen kırılmaları da gün
yüzüne çıkardı. En iyi sistemler bile eşitsizliklerin olduğu toplumlarda başarısızlığa mahkûm.
Güçlü ya da zayıf ekonomiler fark etmeksizin, sistemik eşitsizlikler zaten kırılgan olan grupları daha da zor durumda bırakıyor.
Dünyayı değiştirmek istiyorsak daha önce yeterince yüzleşilmemiş olan bu zorluklarla gerektiği şekilde mücadele etmek gerekiyor. COVID-19 birçok değişiklik getirmiş olsa da
henüz bir şey değişmedi. Bu krizi geride bıraktığımızda hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, eski tüketimci yaşam biçimine dönmeyeceğimizi gösteren işaretlerse yeterince net
görünmüyor. Geleceğin şehirlerini herkes için yaşanabilir kılmak her zamankinden daha
net görünen bir sorumluluk. Bu tüm insanlığın ortak sorumluluğu. Gelecekte yaşanacak
olası krizlerde yüzümüzü eski tövbelere mi çevireceğiz yoksa yeni fırsatlar ve ihtimalleri
mi değerlendireceğiz? COVID-19 öncesi ‘normal’ hayata dönüş bir seçenek olarak masada
durmaya devam mı edecek?
Yeni temeller üzerinde geleceğin şehirlerinin kurulması için fikir ve deneyim paylaşımının
mümkün olacağı platformlar üretmek gerekli. Şehirler arasındaki dayanışma ve bilgi akışı
ise bu süreçte çözümün en önemli parçalarından biri olabilir. Bu düşünceyle yerelin kilit
aktörleri olan belediye başkanlarıyla yaptığımız röportajlar, kültürden kamusal mekâna salgınla birlikte değişen kentin bileşenlerini tartışmaya açtığımız sayfalar, verilerle gelişmeleri
anlamaya çalıştığımız raporlar, kente ilişkin farklı konularda perspektif sunan kitap, webinar,
podcast önerileri ve farklı temalardaki iyi uygulama örnekleriyle çözüm noktasında ilham
olabilecek içerikler derledik.
İyi okumalar,
Hatice Çetinlerden
Editör
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LİZBON’DAN KOLTUĞA TAŞINAN
KONFERANS: URBAN FUTURE
Bu yılki mottosu “Dünyayı değiştirmek: inovasyonlar ve gelecek nesiller için daha iyi bir hayat” olan konferans,
COVID-19 salgını sebebiyle iptal edilince Zoom üzerinden webinar serisine dönüştürüldü.
MÎNA EK EMA N
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İnsanlara değişimin öngörülemez doğası öğretilmiyor ve bu yüzden
pek çok yanlış kanı oluşuyor. ‘Kahraman değişimci’ solo liderlerin
esasen bir ekip olduklarının özümsenmesi gerekmekte.

entsel Gelecek Küresel Konfera
sı - Urban Future Global Conference (UFGC), 2014 yılından beri
üç farklı Avrupa kentinde düzenlenmiş olup sürdürülebilir kent fikri üzerine
yoğunlaşan en büyük etkinliktir. Genel amacı,
kent ölçeğinde sürdürülebilirliği sağlayarak nihayetinde sürdürülebilir bir gezegeni mümkün
kılmaktır. Bu amaç doğrultusunda dünyanın her
yerinden ve pek çok farklı alandan (kent ve belediye çalışanları, iş insanları, araştırmacılar, bilim
insanları, emlak sektöründekiler, ulusal ve yerel
yönetimde rol oynayanlar, mimarlar, kent planlamacıları, bağımsız organizasyon kurucuları, girişimciler) “Şehri Değiştirenler” (City Changers)
ismi çatısında toplanan katılımcı ve konuşmacılar ağırlanmaktadır.
31 Ekim 2019 tarihinde açıklandığı üzere, beşinci konferansın Portekiz’in başkenti Lizbon’da
1 - 3 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi
planlanıyordu. Bu yılki mottosu “Dünyayı değiştirmek: inovasyonlar ve gelecek nesiller için
daha iyi bir hayat” olan etkinliğin belirlediği ana
temalar hareketlilik, su, semtler ve liderlik idi.
Ancak, dünyanın 56 ülkesinden, 100’ü belediye
başkanları olmak üzere 3000 “Şehri Değiştiren”in katılacağı konferans, COVID-19 salgını
sebebiyle mecburen iptal edildi. İptalin duyurulduğu 6 Mart tarihli e-mail’de, katılımcılara bu
yıl da fikir alışverişini devam ettirebilmek adına
bir çözüm üretilmeye çalışıldığı mesajı verildi.
“Sofa Sessions” yani “Koltuk Oturumları” diye
Türkçeleştirebileceğimiz dört interaktif webinar, planlanan konferansa göre daha az konuşmacı, daha az oturum, daha kısa süre ve daha
sınırlı temalar içermesine karşın, gördüğü yoğun
ilgi ve ilham verici sohbetleriyle, sürdürülebilir
bir dünya yaratmak yolunda önemli bir etkinlik oldu. Webinar serisi, COVID-19 günlerinde

kullanımı oldukça yaygınlaşan Zoom platformu
üzerinden gerçekleştirildi, daha sonra her biri
YouTube’dan erişilebilir hâle getirildi.
NASIL SEFERBER EDİLİR?
Birinci oturumun sorusu “How to mobilize?”
yani “Nasıl seferber edilir?”, Leading Minds
Worldwide’ın kurucusu ve CEO’su, moderatör
Miriam Staley’den Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj’a, kent danışmanı ve Viyana’nın eski
belediye başkan yardımcısı Maria Vassilakou’ya
ve Eski Baş Şehir Plancısı Jennifer Keesmaat yöneltildi. Hiçbir değişimin tek bir kişinin elinden
gerçekleşemeyeceği ilkesinden yola çıkılarak bir
projeyi hayata geçirirken destekçilerin nasıl bulunabileceği, karşıtların nasıl destekçilere dönüştürülebileceği ve bu tür durumlar için yaratıcı
çözüm önerileri tartışıldı.
İlk konuşmacı Erion Veliaj, çevresel bir değişim
projesi söz konusu olduğunda çoğu zaman uzmanlara başvurulduğundan ve bu uzmanların
da kentin seçmenlerine ve vergi mükelleflerine
yönelik çalışmalar tasarladıklarından bahsetti.
Oysaki onun açısından kent yalnızca bu gruplara
ait değil… Projelerin önemli bir kısmını çocuklara ve onların ihtiyaçlarına göre şekillendiren
Veliaj, bu yolla herkes için daha sürdürülebilir
bir kent yaratılabileceğini savundu. "Sessiz çoğunluk" ve "gürültü azınlık" olarak ikiye ayırdığı kent sakinlerini uzlaştırabilmek adına, bu
ilk grubun yerel yönetim süreçlerinde daha etkin rol oynamaya teşvik edilmesinin önemini
vurguladı. Değişimi harekete geçirebilmek için
özetle üç prensibe değindi: 1) Alışılmadık ve nadiren başvurulan müttefikler aramak, 2) Gürültülü azınlığın neye müsaade ettiğini ve kimlerin
sessiz çoğunluğu oluşturduğunu akılda bulundurmak, 3) Finansal durumların el vermediği
projeleri yaratıcı çözümlerin mümkün kıldığını
unutmamak.
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Maria Vassilakou, bu tartışmaya yakın zamanda gerçekleştirdiği Mariahilfer Strasse projesi
ve proje süreci üzerinden başka bir boyut kattı.
Bahsi geçen cadde, Viyana kentinin en büyük
alışveriş caddesi olması ile tanınmakta. Vassilakou sayesinde bu alan yakın zamanda araçlara
tamamen kapalı ve yalnızca yayalara yönelik hâle
getirildi. Bu deneyim ışığında, öncelikle destekçilerin tespit edilmesi ve kampanya sürecinde
aktif bir şekilde düşüncelerini dile getirmelerinin talep edilmesi gerektiği sonucu çıkarıldı. Bir
ikinci nokta olarak ise projenin açıklanması ile
deneyimlenmesi arasındaki fark üzerine gidildi.
Öyle ki, Vassilakou referandum sürecinden önce,
sekiz ay boyunca sokağın araç trafiğine kapalı
olarak kent sakinlerine sunulmasını sağladı, bunun dışında projenin leyhine başka bir inşaat ya
da çalışma yapılmadı. Sonuç olarak, vatandaşlar
referandumda oy verirken iki olasılığın da yaşantılarını nasıl etkilediğinin bilincindeydi. Eklediği diğer iki prensip ise, alan çalışmasına fazlaca
emek ve zaman verilmesinin ve her adımı zor ve
yavaş olan projelerde azmin korunmasının gerekliliği oldu.
Son olarak Jennifer Keesmaat, Black Lives Matter organizasyonundan örnekler vererek daha küçük adımlara inandığından söz etti. Değişimin
öteki yüzü olan gürültülü azınlığın bir kısmının
destekçilere dönüşmesinin ardında, zamanla projenin gelecek ile bağlantısının farkına varmaları
olduğunu savundu. Mesela Black Lives Matter
organizasyonu bir süredir var olmasına rağmen,
Kanada’da bunun yakın zamana kadar içselleştirilemediğini, ancak son küresel ve politik gündemlerin kimi insanlarda yeni bir farkındalık
oluşmasını sağladığını belirtti. Değişimi harekete geçirme metodunu bir piramit ile şematize
eden Keesmaat, piramidin en alt kısmından başlayarak görüşlerini açıkladı: Öncelikle “Neden?”
sorusu sorulmalı, mevcut olan neden değişmeli

Forum

veya düzeltilmeli; sonrasında vizyon oluşturulmalı, yani neyin başarılmak istendiği saptanmalı; bunu takiben bir bağlam kurulmalı, projenin
doğal müttefikleri kim, etki ettiği alan ve önüne
geçen engeller nedir anlaşılmalı; son olarak ise,
tüm bu veriler göz önünde bulundurularak bir
plan oluşturulmalı, dedi.
HAYALİNDEKİ MESLEĞE
GİDEN PATİKA
Yarra Pools & Life Sprint’in kurucusu Matt
Stewart’ın moderatörlüğünü yaptığı ikinci oturumda “Hayalindeki Mesleğe Giden Patika (Pathways to your dream job)” başlığı altında, önceki
oturuma da katılmış olan Viyana’nın eski belediye
başkan yardımcısı Maria Vassilakou ile geleceğin
kentleri ve endüstrileri alanında küresel olarak
danışmanlık yapan Greg Clark kendi profesyonel
yolculuklarından bahsetti.
Esasen Atinalı olan Maria Vassilakou, eğitim almak için geldiği Viyana’da yaklaşık on sene sonra
politik hayata girmiş olmasının verdiği şaşkınlığı
dile getirerek söze başladı. Kariyer konusunda
üzerinde durduğu ilk nokta tutku oldu. Tutkunun
harekete geçmek için birincil etmen olduğunu belirttikten sonra bu duygunun yapılan işin her alanına yayılması gerektiğini ve özellikle de işe sosyal
ağ kurmaktan başlamak gerektiğini söyledi. “Kendi ekibini kur.” prensibini benimsediğini, çünkü
söz konusu bir şey başarmak olduğunda herkesin
başkalarına ihtiyaç duyduğunu savundu. Dolayısıyla iyi bir ekip inşa edebilmek için her an başkalarıyla iletişimde olunmalı ve ekibe dahil olan
her birey diğerlerinden üstün olduğu bir beceriye
sahip olmalı. Öne sürdüğü bir başka düşünce ise,
kişinin kendi planlarını, eylemlerini yaratması ve
ondan bir şey istenmesini beklememesi üzerine
idi. Konuşmasında son olarak öğrenmeye devam
etmenin önemini vurguladı. Kişinin “iç sesinden”,
etrafındakilerin görüşlerinden, başarılarından
ve başarısızlıklarından öğrenmesi, Vassilakou’ya
göre, onu hayalindeki mesleğe ulaştıracak önemli
etmenlerden biri.
80’lerin ortasında kentsel işgücü piyasasındaki
eşitsizliklere ilgi duyduğunu fark eden Greg Clark,
üniversite hayatına bu alana eğilerek başladığından bahsetti. Sonrasında pek çok farklı üniversitede eğitim alan ve eğitim veren Clark, onu aşkın
kitap ve makale kaleme aldı. Şimdilerde yoğun olarak seyahat etmekte ve dünyanın pek çok kentine
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şimindeki en etkili faktörün diğer insanların
davranışları olduğunu vurguladı. Öte yandan,
etraflarındaki hiçbir şeyi değiştirme gücüne sahip olmadıklarını düşünen bireylerin, herhangi
bir adım atmadan olan biteni kabullendiklerini
ve bundan huzursuz olduklarını söyledi. Oysaki
ona göre, harekete geçildiğinde insanlar, ötekileri
ve hatta büyük organizasyonları etkileyebilir ve
değiştirebilir. “Olumsuz kesinlik” ile “olumlu
belirsizlik” olmak üzere iki terim öne sürdü ve
insanların başarı garantisi olmayan yenilik projelerine girişmektense, rahatsız oldukları durumları kabullenmeye meyilli olduklarını açıkladı. Eklediği bir başka şey ise kahramanlık öykülerinin
gerçek hayatta bir karşılığı olmayışıydı. Çünkü
aslında hiçbir başarı ne tek bir kişinin azmiyle
gerçekleşmekte ne de pürüzsüz bir yol izlemekte.
Dolayısıyla, bu tür süreçlerin zaman zaman kaotik haller alması doğal olarak nitelendirilmeli
ve olabildiğince fazla müttefikle, daima yaratıcı
çözüm arayışlarına girilmeli. Heffernan’a göre
değişim ve bilhassa davranışsal değişim ancak bu
şekilde gerçekleştirilebilir.

sürdürülebilirlik alanında danışmanlık yapmakta. “Kendi mesleğini icad etmek” onun hem teorik
hem de yaşamsal boyutta benimsemiş olduğu bir
fikir, kendi deyimiyle “kısmen akademik kısmen
uygulamacı” bir işle uğraşıyor. Vassilakou’nun
görüşlerini paylaştığını sık sık yineleyen konuşmacı, bahsedilen prensipleri uyguladığını ve bu
uygulamalardan yeni prensipler doğduğunu açıkladı. Aynı zamanda, tek bir işle iştigal etmenin
zorunlu olmadığını, bir bireyin birden fazla mesleğinin olabileceğini vurguladı. Son olarak, kentin aslında en sade biçimiyle insanların barındığı
mekânlar olduklarını ve kent üzerinde çalışan
herkesin kafa yorduğu esas meselenin “insanların
birlikte yaşamalarını mümkün kılmak” olduğunu
belirtti.
Değişim konseptine sık sık değinen konferans,
üçüncü oturumda bu konsepti insan ölçeğine

uyarladı. UFGC’nin program direktörü Mathis
Hampel’in moderatörlüğünde, Colorado Devlet
Üniversitesi’nin Çevre İnşası bölümünün araştırma direktörü, Sosyolog Jeni Cross ve girişimci,
yazar Margaret Heffernan insan davranışının değişme potansiyeli ve biçimi üzerine tartıştı. Bu hususta elbette COVID-19 salgınından da söz açıldı.
Salgın sürecinde herkesin bir şeyleri değiştirmek
durumunda kaldığını ve değiştirdiğini belirten
Margaret Heffernan, bu değişimlerin aslında
köklü olmadıklarını savundu. İnsanların kafelerde değil de, görüntülü konuşma platformları
üzerinden sosyalleşmesinin nedeninin sosyal
varlıklar olmamız olduğunu söyledi. Buna karşın
yeme alışkanlıklarının ya da sigara içmek gibi bağımlılıkların oldukları gibi kaldıklarını, çünkü
değişmeleri için bir “trend” oluşması gerektiğini belirtti. Böylelikle, insan davranışının deği-
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Jeni Cross, salgın süreci boyunca yemek yapma
becerilerini geliştirdiğini, ancak bunun da kısmen mecburi bir değişim olduğunu belirterek
söze başladı. Onun dışında zaman ve imkân olmasına rağmen, örneğin yeni bir dil öğrenmek
gibi aktivitelere pek fazla yönlenmediğinden
bahsetti. Bir sosyolog olarak genel araştırmasının
sosyal düzlemde neler yaşandığını saptamak ve
sürdürülebilirliğin bu düzene nasıl uygulanabileceğini düşünmek olduğunu söyledi. Eğitimsel
ve finansal sistemlerin, değişimin gerçekleşmesinde önemli payı olduğunu ve bu sayede değişen
organizasyonların diğerlerinin değişimini de
tetiklediğini vurguladı. İnsanlara değişimin öngörülemez doğasının öğretilmediğini ve bu yüzden pek çok yanlış kanının oluştuğunu savundu.
Özetle, “kahraman değişimci” diye adlandırdığı
solo liderlerin esasen bir ekip olduklarının özümsenmesi gerektiğini belirtti. Dolayısıyla değişim
yaratmak için işbirliğinin şart olduğunu ve bir
ekibin her bireyinin, içlerinde bir şeyleri değiştirme gücüne sahip olduklarının bilincinde olmaları gerektiğini söyledi. Daha sonra Cross da
Heffernan gibi trendin azımsanmayacak etkisine
değindi. Yeni ve farklı olana cüret edildiğinde,
diğer bireylerin o ilk cesaret edeni takip edeceklerini ve değişimin ilk adımının böyle atılacağını
vurguladı.

Forum

Çünkü aslında
hiçbir başarı ne tek
bir kişinin azmiyle
gerçekleşmekte
ne de pürüzsüz
bir yol izlemekte.
Dolayısıyla bu tür
süreçlerin zaman
zaman kaotik hâller
alması doğal olarak
nitelendirilmeli ve
olabildiğince fazla
müttefikle, daima
yaratıcı çözüm
arayışlarına girilmeli.

VİZYONU HAYATA GEÇİRMEK
Jan-Jaap in der Maur’un modere ettiği son oturumda, evrensel temel gelir (universal basic income) inisiyatifinin kurucusu Enno Schmidt ile
İsveç’in Helsingborg kentinde başlatılan H22
projesinin başı Soraya Axelsson, bir vizyonun nasıl hayata geçirilebileceği konusunu bu projelerde
edindikleri deneyimlerden örnekler sunarak tartıştı.
2013 yılında topladığı 120.000 imza ile herkes
için koşulsuz temel gelir projesini İsviçre’de referanduma götüren Enno Schmidt, yeryüzünde yaşayan her bireyin hayatta kalmaya yetecek kadar
bir geliri olması gerektiğini savunuyor. Böylesine
büyük ve devrimci bir vizyonun gerçekleştirilme
sürecinin oldukça zor ve yavaş ilerlediğini söyleyen Schmidt, referandumun sonucunda proje
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dt, “Zannetmiyorum.” yanıtını verdi. Zira sonuç
odaklı olmaktan ziyade süreç odaklı bir çalışma
biçimini benimsemiş olduğunu belirtti.
H22, yani Helsingborg 2022, bu İsveç kentinde
2022 yılına kadar daha akıllı ve sürdürülebilir
bir vizyonun gerçekleştirilmesi için tasarlanmış,
başında Soraya Axelsson’un bulunduğu bir proje.
Temel amacı, vatandaşlar ve şirketler için yaratıcı, birleşik, küresel ve dengeli bir kent inşa etmek
olarak özetleyen Axelsson, kentin bütününü kapsayan böylesi bir çalışmayı ancak kuvvetli bir iletişim ağının mümkün kıldığını açıkladı.
kabul edilmemiş olsa dahi, bu fikrin dünya basınında yer almış ve tartışılmış olmasının fazlasıyla önemli olduğunu belirtti. Ortağı Daniel
Häni ile bir araya gelerek oluşturdukları vizyonun, zamanla başkalarınca da paylaşıldığından
bahseden Schmidt, bu tür aşamalarda işbirliği
yapılan insanların iyi seçilmesi gerektiğine parmak bastı. Bunun sebebi, süreç boyunca yaşanan
gelişmelerin kimi zaman destekçilerin motivasyonlarını ve fikirlerini etkiliyor olması. Ancak
onun gözünde birinin bir vizyonu gerçekleştirebilmesinin ilk koşulu, o vizyonu hayatının
bütünü hâline getirmesi ve çok sevmesi. Böyle
insanların ortak bir amaç için bir araya geldikleri
durumlarda, geriye kalan, vizyon konusunda net
ama az da olsa esnek olabilmek ve azmedebilmek.
Moderatörün yönelttiği “Bu vizyon sizin ömrünüzde gerçekleşmiş olacak mı?” sorusuna Schmi-

Herkesin ortak bir vizyonda buluşmasının zorluğunun, muğlak değil ama kapsayıcı ve esnek
bir çalışma yürütülerek aşıldığını belirtti. Çünkü ona göre, muğlak bir işin yürütülmesi kadar,
demokratik olmayanın yürütülmesi de imkânsız.
Kentin tüm paydaşlarını kucaklayabilmek adına, gerçekleştirmeye çalıştıkları vizyonu sık sık
görselleştirmeye çabaladıklarını, ayrıca kısa ve
akılda kalıcı metinler oluşturduklarını anlattı.
Kendisi de, vizyonun aktörü tarafından olabildiğinde içselleştirilmesinin gerekliliği konusunda
Schmidt ile hemfikirdi. Buna ek olarak, orta boy
bir kent olmalarının onlara kazandırdığı avantajı
şöyle açıkladı: “Hızlı hamleler yapabilecek kadar
küçük, ancak güçlü kalabilecek kadar büyük bir
kentiz.” H22’nin diğer kentler için de örnek bir
model olmasını uman Axelsson, son olarak sıkı
çalışmanın önemini vurguladı.
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URBAN FUTURE’IN GELİŞİMİ
n “Sürdürülebilir Kentler İçin Uluslararası
Akıllı Kentler Konferansı” (The
International Smart City Conference
for Sustainable Cities) başlıklı ilk
konferans, 18-19 Kasım 2014 tarihlerinde
1014 katılımcı ve 187 konuşmacı
ile Avusturya'nın Graz kentinde
gerçekleşmiş olup dört ana tema
üzerinden ilerlemiştir: Akıllı Hareketlilik,
Akıllı Enerji, Akıllı Yaşam ve Kent
Planlaması, Akıllı İletişim.
n Yine aynı kentte, 2 - 3 Mart 2016
tarihlerinde, 51 ülkeden 1600 katılımcı ve
200 konuşmacı ile ikinci bir konferans
gerçekleştirilmiş ve benzer temalar
çalışılmıştır: Hareketlilik, Yaşam ve Kent
Planlama, İletişim ve Kaynaklar.
n 28 Şubat - 2 Mart 2018 tarihleri arasında
Viyana’da düzenlenen üçüncü konferans,
daha öncekilerin iki katı kadar (3000)
katılımcıya ev sahipliği yapmıştır. İklim
değişiminden sürdürülebilir bina ve
hareketliliğe, “değişimi yaratmak”tan
“kentlerde liderlik”e kadar uzanan pek
çok tema, kent çalışanları ve uzmanları
tarafından kâh kişisel kâh profesyonel
deneyimlerle irdelenmiştir.
n Avrupa Yeşil Başkenti unvanına sahip
Oslo, dördüncü konferansa 22 - 24 Mayıs
2019 tarihlerinde ev sahipliği yapmış
ve 3000 katılımcı ile 200 konuşmacı
ağırlamıştır. Kentsel hareketlilik, yapılı
çevre ve mimari, liderlik, yeşil işletmeler
ve inovasyon temaları merceğe
alınmıştır.
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

EKREM İMAMOĞLU İLE KENTE DAİR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile COVID-19 salgınının kentlere etkisinden İBB’nin pandemiyle mücadele
çalışmalarına, yerel diplomasiden sürdürülebilir kalkınmaya İstanbul’u ve kentlerin geleceğini konuştuk.
H AT İC E Ç E T İ N L E R DE N
1 4 DAKİK A

T

üm dünya COVID-19 pandemisinin ekonomik ve sosyal
etkilerinin yarattığı tahribatla
savrulurken kentler bu zorlu
mücadelede kritik bir rol üstlendi. Hem
Marmara Bölgesi’nin hem Türkiye’nin hem
de dünyanın en önemli şehirlerinden biri
olan İstanbul; Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında ulaşımdan atık yönetimine, kırılgan
gruplara destekten çeşitli iletişim araçlarıyla
farkındalık yaratmaya bu süreçte pek çok etkileyici çalışmaya imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,
salgınla mücadele kapsamındaki tedbirler ve
birlikte çalışmanın her zamankinden daha
değerli olduğu bu süreçte uluslararası ilişkilere ilişkin sorularımızı yanıtladı.
KÜRESEL ŞEHİRLER
Koronavirüs salgınının küresel şehirlerin
ihtişamlı gelişimini sekteye uğratabileceği konuşuluyor. New York, Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun yüzde 3’üne
ev sahipliği yaparken ölümlerin yüzde
19’u burada gerçekleşti. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden her dört Fransızdan
biri ise Paris’te yaşıyordu. Sokağa çıkma
kısıtlamaları kalkmış olsa da Londra’da
yoğunluğun normalin yüzde 15’i kadar
olduğu görülüyor. Öte yandan şehirler
ekonomilere katkılarının yanında insanların fikir üretip paylaştığı, daha açık ve
modern bir toplumda yaşamayı öğrendikleri paha biçilemez mekânlar. İstanbul
gibi küresel bir şehrin belediye başkanı

“Binlerce
vatandaşımızın
faturalarını
ödeyemediğini
tespit edince
‘Askıda Fatura’
uygulamamızı
hayata geçirdik;
veren elin alan
eli görmediği,
geleneklerimizden
gelen muhteşem bir
uygulama.”

olarak COVID-19 sonrası süreçte genel
olarak şehirlerin geleceği ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
New York, Paris, Londra, Berlin, Pekin,
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Tokyo, Roma, Viyana, Madrid, İstanbul gibi
şehirler, hem ülkelerinin en önemli hem de
en kalabalık metropolleri. Tüm dünyayla en
yoğun temasın olduğu kentler. Dolayısıyla
bu kentlerde, vakalara daha fazla rastlandı.
Bu kentler, aynı zamanda ülkelerinin siyasi,
ekonomik, ticari, kültürel, sanatsal, stratejik
tarihlerinde, büyük değere sahip. Ben bu değerlerini, bir salgınla kaybedeceklerine inanmıyorum. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında, tarihteki pek çok savaşta, bu kentler
çok ciddi badireler atlattı, yıkımla karşılaştı. Salgın hastalıklardan milyonlarca insan
öldü. Ancak bu kentler, küllerinden yeniden
doğdular. İlk etapta, insanlarda kalabalık
ortamlara karşı bir tedirginlik yaşanacak,
belki nüfusun daha az olduğu yerlere gitme
isteği uyanacaktır. Ama şunu unutmayalım
ki, tüm insanlar, “Haydi ben her şeyimi toplayıp bu kentten gidiyorum” diyecek güce sahip değil. Ayrıca şu gerçeği de unutmamalı;
salgın, sadece büyük kentlerde değil, daha
küçük illerde, ilçelerde, köylerde de etkili
oluyor. Küreselleşmenin, uluslararası dolaşımın bu kadar yüksek olduğu bir dönemde
bunun yaşanması da normal zaten. Şehirlerin
etkili olmaya devam edeceğine inanıyorum.
Çünkü dünyanın en köklü üniversiteleri,
borsaları, iş ve ticaret merkezleri, teknoloji
şirketleri, müzeleri, sanat galerileri, moda
merkezleri büyük metropollerde bulunuyor.
İnsanların çoğu buralara, iş için, eğitim için
ya da dünyada daha etkili işler üretebilmek
için geliyor. Bu gücün bir anda biteceğini düşünmüyorum.
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Yerel yönetimlerin
iletişim
kanallarının açık
olması, spor ve
sağlık alanındaki
tesisler sosyal
uygulamalar,
sağlıklı bir çevre ve
kültürel etkinlikler
günümüzde mutlu
bir şehrin olmazsa
olmazlarıdır.

İSTANBUL VE COVID-19
COVID-19 salgını sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çevreden kültür sanata,
ulaşımdan gıdaya pek çok alanda çalışmalar
yürüttü. Ekonomik sıkıntı yaşayan İstanbullulara destek olan Askıda Fatura gibi
uygulamalar üretti. İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı olarak salgın döneminde
İstanbul gibi büyük bir şehrin başkanlığını yürütmek nasıl bir deneyimdi? Türkiye
nüfusunun yüzde 20’ye yakınının yaşadığı
İstanbul’u kamusal mekân, kültür, turizm,
ulaşım, sosyal hizmetler gibi alanlarda olası gelecek salgınlara daha dayanıklı kılmak
adına hangi adımları atmayı planlıyorsunuz?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, ülkemizde ilk vakanın görüldüğü andan itibaren
tedbirlerimizi hayata geçirdik. Biliyorsunuz,
bünyemizde bir Bilim Kurulu oluşturduk; tüm
adımlarımızı Kurul’un önerileri doğrultusunda
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attık. İlk etapta, sosyal tesislerimizi kapattık;
kültür sanat etkinliklerimizi iptal ettik; toplu
ulaşımda, tüm ibadet yerlerinde, hastanelerde,
hizmet birimlerimizde, parklarda dezenfeksiyon işlemleri yaptık; sosyal mesafe kurallarını
hayata geçirdik. Sağlık çalışanlarımızın otellerde misafir edilmelerini sağladık. Bilim Kurulları’nın önerileri doğrultusunda bu çalışmalarımızı rutin olarak her gün sürdürüyoruz. Esnek
çalışma modeliyle çalışanlarımızı dönüşümlü
olarak işe çağırdık. Sahra hastaneleriyle ilgili,
İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde projeler
ürettik, alternatif yer önerilerinde bulunduk.
Sadece İstanbul için değil, tüm dünya için farklı ve ciddi bir deneyim oldu. Herkesin maskeyle
dolaşmak zorunda olacağı bir durumu değil
planlamak, aklımızdan, hayalimizden bile geçirmezdik. Daha ilk başta, İstanbul için 15-20
günlük tam izolasyon önerimiz olmuştu. Eğer
bu önerimiz uygulansaydı vakaların yayılmasının sürecin başında durdurulabileceğini
düşünüyorum. Çünkü vakaların yüzde 6065’i İstanbul’daydı. Buna rağmen, ülkemizde
ölüm oranlarının diğer ülkelere göre az olması
memnuniyet verici. Bu vesileyle, başta sağlık
çalışanlarımız olmak üzere, salgınla mücadelede görev alan herkese şükran ve minnetlerimi
sunuyorum. Sürecin Belediyemize maliyeti 5
milyar TL’yi geçti; devam etmesi durumunda
6,5 milyarın üstüne de çıkabilir. Salgın, turizm
başta olmak üzere, tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Milyonlarca insan işsiz kaldı; günlük geçimini sağlayamaz hale geldi. Kentimizde her 7
haneden biri, sosyal yardıma ihtiyaç duyuyor;
bu elbette çok ciddi bir rakam. Belediyemize
gelen yoğun talepler karşısında, yaptığımız yardımları daha da artırmak için hemen harekete
geçtik; yardım kampanyası başlattık. Çünkü
istedik ki, böyle ciddi bir meselede toplum olarak hep beraber hareket edelim. Ama maalesef
yardım kampanyamız İçişleri Bakanlığı tarafından durduruldu, toplanan yardım paraları
bankada bloke edildi. Bunca yardıma ihtiyacı
olan insan, bizden yardım beklerken, bu paraların bankada tutulması vicdanları yaralıyor. Bir
an önce blokenin kaldırılmasını istiyoruz. Binlerce vatandaşımızın faturalarını ödeyemediğini tespit edince ‘Askıda Fatura’ uygulamamızı
hayata geçirdik; veren elin alan eli görmediği,
geleneklerimizden gelen muhteşem bir uygulama. Hayırsever vatandaşlarımız, bugüne kadar
175 binden fazla fatura için 24 milyon liralık
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ödeme yaptı. Askıda Fatura’ya dâhil ettiğimiz
‘Aile Destek Paketi’ ve ‘Anne-Bebek Destek
Paketi’ uygulamalarına birkaç gün içinde 282
bin TL’ye yakın bir bağış geldi. Türkiye’nin her
yanından destekte bulunan tüm vatandaşlarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum. Belediye olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın
yanında olmaya devam edeceğiz.
Dört aya yakın salgın sürecinde, çok ciddi tecrübeler edindiğimize inanıyorum. Artık adımlarımızı çok daha güçlü ve bilinçli atıyoruz.
Tüm alanlarda ne yapacağımızı belirlediğimiz
için, üzerine yeni çalışmalar ekleyerek devam
ediyoruz. Kültür sanat faaliyetlerimize bir süre
daha dijital ortamlardan devam edeceğiz. Tüm
alt yapımızı süreçten olumsuz etkilenen kültür
sanat camiasına, sanatçılarımıza açmış durumdayız. Sosyal ve turistik tesislerimizi sosyal
mesafe ve hijyen kurallarına göre yeniden vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Turizmin
yeniden canlanması için Turizm Platformu
bünyesinde sektörün tüm paydaşlarıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
YEREL DİPLOMASİ
COVID-19 süreci uluslararası işbirliği ve
bilgi paylaşımının önemini tekrar ortaya
çıkardı. Dünyanın farklı ülkelerindeki kent
yönetimleri uluslararası platformlarda süreçle ilgili deneyimlerini paylaşarak etkili
stratejiler hakkında mevkidaşlarına bilgi
verdiler. Ayrıca, kentlerin bu süreçte uluslararası partnerlerine maddi ve manevi olarak
destek verdiklerini gördük. Sizin de uluslararası temaslara önem veren bir belediye
başkanı olduğunuzu biliyoruz. Siz bu süreçte uluslararası partnerlerinizle nasıl bir
iletişimde bulundunuz? Yürüttüğünüz kent
diplomasisinin salgın süreci yönetimine ne
gibi bir katkısı oldu?
Göreve geldiğimiz andan itibaren etkili bir yerel diplomasi yürütmeye başladık. Yurt dışı ilişkilerimizi kuvvetlendirmek, yeni iş birlikleri
için bir yılda 56 ayrı görüşme gerçekleştirdim.
KKTC, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa, Asya,
Orta Doğu, Orta Asya, Amerika ve Afrika’dan
çok sayıda bakan, belediye başkanı, büyükelçi,
başkonsolos; BM, UNESCO, Dünya Ekonomik Forumu üst düzey yöneticileri; çeşitli ülkelerden siyasi partilerin, küresel şirketlerin,
STK’ların temsilcileri ziyaretimize geldi. Biz
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yurt dışı ziyaretler gerçekleştirdik. Bu yoğun
diplomasi, salgın sürecinde de online görüşmelerle devam etti. C40 Belediye Başkanları ile
üç kez webinar toplantısı yaptık. Lizbon, Seul,
Milano, Tahran, Budapeşte, Berlin, Varşova
belediye başkanlarıyla; Avrupa Konseyi Yerel
ve Bölgesel Yönetimler, AB Türkiye Delegasyonu başkanlarıyla; Birleşik Krallık Başbakanlık
Türkiye Ticaret Elçisiyle, ayrıca Berlin’in 12
kardeş şehrinin belediye başkanlarıyla görüşmelerim oldu. Tüm bu görüşmelerde, salgınla
mücadele tedbirlerimizi, tecrübelerimizi birbirimizle paylaştık. Ortak yol haritaları belirledik. Önümüzü görmemize çok büyük katkıları
oldu. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızın
Alman Kalkınma Ajansı ile yürüttüğü çalışmalar olumlu sonuçlandı. Koronavirüsle mücadele
kapsamında İBB’ye, karşılıksız ve şartsız bağış
şeklinde aktarılacak 500 bin avro tutarında bir
hibenin yasal zeminini oluşturduk. Ayrıca İBB
Enstitü İstanbul, Helsinki, Paris, Madrid, Barselona, Berlin, Londra, Moskova, Washington
ve Cenevre gibi dünya kentlerinin salgın karşısında geliştirdikleri uygulamalar ve aldıkları
önlemleri yakından takip ederek, güncel raporlar hazırladı. Bu yolla da dünyadaki gelişmeleri
yakından takip edebildik.
KÜLTÜR
Salgının ortaya çıkardığı fiziksel mesafe
zorunluluğu yaratıcı endüstri ve kültürel
katılım konusunda yeni bir yaklaşım gerek-

liliğini ortaya koydu. Kültürel hayata katılım bilgiye, dijital kütüphanelere erişim,
müzeler ve görsel sanat sergilerine yapılan
sanal turlar ve online konser, tiyatro ve opera performansları için yeni olanaklar ortaya
çıkarırken kültür sektörünün ekonomik ve
finansal sürdürülebilirliği konusunda karşılaşılan belirsizliğe yerel düzeyde ne tür çözümler üretmeyi planlıyorsunuz?
Biraz önce de bahsettiğim gibi, ülkemizde ilk
vakanın görüldüğünün açıklanmasın ardından,
hemen kültür-sanat etkinliklerimizi iptal ettik.
Pandemi sürecinde dijital sanata geçen ilk kurumlar arasında yer aldık. İstanbulluların keyifli ve nitelikli zaman geçirebilmeleri için tiyatroyu, müziği, dansı, şiiri, resmi, müzeleri ve daha
birçok sanatsal içeriği sosyal medya aracılığıyla
evlere taşıdık. Tarih ve gezgin söyleşileri yayımladık. Görüntüleme verilerimiz binlerce insa-
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nımıza ulaştığımızı gösteriyor. Bundan sonraki
süreçte de öncelikle halkın sağlığını gözeterek
kentin kültür sanat yaşamını tekrar canlandırmayı hedefliyoruz. Sosyal mesafeli veya arabalı
seyredilebilecek açık hava tiyatrosu gösterileri,
konserler, canlı söyleşiler ve eğitimler gibi uygulamalarımız olacak. Sahnebüs araçlarımızla
gezici tiyatrolarımızı ilçelerimize, köylerimize ulaştıracağız. Ayrıca pandemi sürecinden
olumsuz etkilenen kültür-sanat sektörünü de
desteklemeye başladık. Dijital platformlarımızı, sahnelerimizi özel tiyatrolara, sanatçılarımıza açtık. Özel tiyatroların arşiv oluşturabilmesi
için kayıt ve stüdyo desteği veriyoruz.
KATILIMCILIK
Özellikle yaşlılar, mülteciler, kadınlar, çocuklar, engelliler gibi toplumun dezavantajlı
kesimlerini de karar alma süreçlerine katma
noktasında İstanbul’da yönetişime katkıda
bulunacak ne tür mekanizmalar geliştirmeyi
planlıyorsunuz?
Tüm bu grupların dezavantajlı grup olarak değerlendirilmesine öncelikle itiraz ettiğimi belirtmek isterim. Çünkü bunu hak etmiyorlar.
Tüm bu gruplar kentin imkânlarından eşit yararlanmalı. Daha göreve gelmeden bu gruplara
yaklaşımımızın nasıl olacağını açıklamıştık.
Şimdi bunları hayata geçirmeye başladık. Kentimizdeki en önemli eksikliklerden biri, okul
öncesi eğitimdi. Bu nedenle hızla kreş yapımına
başladık. Şu anda tamamlanan 15 kreşimizde
öğrenci başvurularını alıyoruz. Halk Süt Projemizle çocukların beslenmesinde büyük öneme sahip olan sütü 115 bin çocuğumuza günlük ulaştırıyoruz. Engelliler merkezlerimizde
binlerce çocuğumuza eğitim vermeye devam
ediyoruz. Yeni kampüsleri hizmete sokuyoruz.
Eğitim almayan engelli yavrumuz kalsın istemi-

Röportaj

yoruz. Maalesef, sosyal ve ekonomik sıkıntılardan en fazla kadınlar etkileniyor. ‘Avrupa Yerel
Yönetimde Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladık; İBB Meclisi de oy birliği ile kabul etti.
Öncelikle kendi yönetimimizde ve personel
politikamızda kadınlara ayrı bir önem verdik;
kadın personel alımını artırdık. Hizmet alanlarımızın hepsinde kadınlar olması gerektiğine
inanıyorum. Bebekli annelerimizin sosyal hayata daha fazla katılabilmesi için ücretsiz ulaşım
projemizle ilgili engellerin bir an önce kaldırılmasını beklediğimizi de bu vesileyle belirtmek
isterim. Tüm hazırlıklarını tamamladığımız,
‘Mahalle Evleri’ projemiz, kadınlara, yaşlılara,
gençlere, çocuklara dokunan; sosyal ve kültürel
yaşamı kapsayan; geniş yelpazede faaliyetlere
sahip bir hizmet birimi olacak. Özellikle bu
sokağa çıkma yasağı döneminde yaşlılarımız,
psikolojik ve bedensel olarak çok yıprandılar.
Belediye olarak bu süreci rahat atlamalarına
yardımcı olduk. Evlerinin temizlenmesi, alışveriş ihtiyaçlarının giderilmesi, psikolojik destek
gibi konularda arkadaşlarımız yalnız bırakmadılar. Mülteci meselesi, elbette Belediyemizin
tek başına yürüteceği bir konu değil. Bu sürecin devlet politikası olarak sağlıklı bir şekilde
yürütülmesi gerekiyor. Bu konda paydaşlarla

görüşmeler yaptık; atılacak adımlar konusunda
değerlendirmelerde bulunduk ve bir masa oluşturuldu. Kent yönetimine kentte yaşayan herkesin katılması gerektiğine inananlardanım.
Politikalarımızı da bu yönde yürütüyoruz.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
AMAÇLARI
Sürdürülebilir kentleşme için küresel düzeyde tanımlanan 17 adet Sürdürülebilir
Kalkınma Amacının başarıya ulaşmasında
bu amaçların yerelleşmesi büyük önem arz
ediyor. Olumlu bir değişim için şehirler kapsayıcı ve eşitlikçi ekonomik büyümenin güç
merkezi olabilirler. İstanbul, Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları doğrultusunda ne tür
politikalar izliyor ve ne tür projeler hayata
geçiriyor?
BM’nin dünya için belirlediği bu hedefler, tüm
insanların eğitim, sağlık, beslenme gibi en temel ihtiyaçları başta olmak üzere, insanca bir
yaşam sürdürebilmeleri için olmazsa olmaz
ihtiyaçlar. Dünyadaki adaletsizliklerin, eşitsizliklerin ortadan kalkması noktasında da hayati
öneme sahip. Biraz önce sorduğunuz soruda,
dezavantajlı gruplar olarak belirttiğiniz gruplar, bu eşitsizlikten en fazla etkilenen gruplar.
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Hatta dünyanın pek çok yerinde, kadın-erkek,
çocuk-yaşlı fark etmeksizin tüm insanlar ayrımcılığa uğruyor; temiz içme suyuna ulaşamayan
milyonlarca insan var. Bu çarpık düzenin ortadan kaldırılması gerekiyor. İşte, ‘Kent Yoksulluğu’ bunun en görünen yüzlerinden biri. Hep
diyorum ya, “Sultanbeyli’deki çocukla, kadınla, Beşiktaş’taki, Kadıköy’deki bir olacak” diye.
Önceki sorularda açıkladığım, çocuklara, kadınlara yönelik çalışmalarımız; sosyal destek
uygulamalarımız tamamen bu hedefe yönelik.
Kentimizde, vatandaşlarımızın yatağına aç
yatmasını; ekonomik sıkıntıdan dolayı okula, hastanelere gidememesini kabul etmemiz
mümkün değil. Aslında ‘Adil, Yeşil ve Yaratıcı
İstanbul’ yolunda attığımız her bir adım, bu
hedeflerin parçası. ‘Sıfır Karbon’ ve ‘Sıfır Atık’
konularında önemli adımlar attık ve atmaya da
devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, çevre, iklim,
cinsiyet eşitliği, insana yakışır ekonomik büyüme, temiz ve yenilenebilir enerji başta olmak
üzere 17 amaca ulaşabilmek için sadece yerel
yönetimlerin çabası yetmez. Bunun bir devlet
politikası olarak, topyekûn bir mücadele ile
ele alınması gerekiyor. Ama bu amaçlara karşı
atılacak her adımın karşısında olacağımızın da
bilinmesini isterim.

DENIZ İTAK İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 'Şehir ve Bölge Planlaması' ve
'Mimarlık' bölümleri çift anadal öğrencisi

Çizgi - Kent
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Çizgi - Kent

Her sayıda kent yaşamı üzerine düşünen kreatif kişilerin eskiz, çizim, resim, fotoğraf,
illüstrasyon, haritalama çalışmaları gibi yaratıcı ifade biçimlerine yer vereceğimiz
yeni bölümümüz Çizgi-Kent’in ilk sayfasını öğrencilere ayırdık. Onlara COVID-19
ile birlikte değişen kent yaşamını anlatan, hayal eden yaratıcı çalışmalarını bizimle
paylaşmaları için bir çağrıda bulunduk.
Zeynep Turan, pandemi öncesi çektiği fotoğraflardan oluşan “Eski Normal” isimli kolaj çalışmasıyla ‘eski’, ‘yeni’ ve
‘normal’ kavramlarını kentteki deneyimleri üzerinden tartışmaya açarken Deniz İtak, ‘yeni normal’e ilişkin gözlem ve
tecrübelerini yansıtan bir moodboard ile çağrımızı yanıtladı.

ZEYNEP TURAN İstanbul Üniversitesi Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrencisi
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Kamusal Mekân

KAMUSAL MEKÂNI VE
KAMUSALLIĞI COVID-19 İLE
YENİDEN DÜŞÜNMEK
COVID-19 pandemisinin, kamusallığa ve kentsel mekâna etkisi üzerine görüşleri, kamusal mekân tartışmalarının
fiziksel ve toplumsal boyutları ekseninde ele aldık.
EZGİ K ÜÇÜK ÇA LIŞK A N
M A R M A R A BE L E Dİ Y E L ER Bİ R LİĞİ
ŞE H İ R P OL İ T İ K A L A R I M E R K E Z İ Dİ R E K TÖRÜ
1 3 DAKİK A

K

amusal mekânı, kamusallık ve
özel alan kavramları üretiyor.
Kamusallık, bireylerin farklı
eylem biçimlerine olanak tanıyan bir yapı oluşturmasının yanı sıra ortak
amaca hizmet eden mekânsal kullanımlarla
da tanımlanabilir. Diğer yandan, özel alan
için, bireye mahsus haklar tanıyan ve mahremiyet alanı oluşturan bir kullanımdan
söz etmek mümkün. COVID-19 pandemisi, mülkiyet ilişkilerinin bir sonucu olarak
kamusal mekân tasarımı ile kullanımının,
temsiliyetimizin ve hareket alanlarımızın ne
denli merkezinde olduğunu hatırlatıyor.
Modern mülkiyet kullanım biçimlerinin yasalarla oluşan yapısı, kamusal ve özel olanın
tanımını kurumsallaşmalar üzerinden tarifler. Örneğin kamusal toprak tanımı, devletin hükmü ve tasarrufu altında açıklanabilir
(Tekeli, 2011). Diğer yandan, kamusallık ve
özel alan kavramları, kapitalist üretim ve
tüketim ilişkileri altında ortaya atılan kentsel dayatmalardır. Toplumsal ve mekânsal
altyapısında bu denli keskin geçişleri olmayan kentlerde sorunlar oluştururlar.
Çünkü bu tarz keskin ayrışmaların bulunmadığı kentsel mekânlarda, çelişkiler barındıran uygulamalar yoluna gitmek, toplum
ve kent arasında sürekli bir mücadele alanı
yaratır (Tanyeli, 2005). Kamusal mekân hiçbir zaman sahiplenilememesine karşın her
bireyin yararlanabildiği alanlar olarak kullanılabilmektedir.

COVID-19
pandemisi, mülkiyet
ilişkilerinin bir
sonucu olarak
kamusal mekân
tasarımı ile
kullanımının,
temsiliyetimizin ve
hareket alanlarımızın
ne denli merkezinde
olduğunu
hatırlatıyor.
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2020 yılı itibarıyla ardı ardına yaşadığımız
afetler arasında, tarihin belirli dönemlerinde ortaya çıkarak bilimin, üretim biçimlerinin ve kentlerin dönüşümünü tetikleyen
salgınlardan biri arasına girme potansiyeliyle COVID-19 pandemisinin, kamusallığa ve
kentsel mekâna etkisi üzerine bazı görüşleri,
kamusal mekân tartışmalarının fiziksel ve
toplumsal boyutları ekseninde ele aldık.
Bugün insanlar eski yaşamlarına dönme,
"normalleşme" çabasında olsa da bu süreçte
çeşitli yaptırımlarla kamusal mekânlarda
salgının yayılmasını engelleyici bir dizi önlem alınıyor. Restoranlarda, alışveriş merkezlerinde, plajlarda, hatta çeşitli hizmet
kuyruklarında sosyal mesafe kuralları, el temizliği ve maske kullanımı gibi uygulamalar
düzenli alışkanlıklara dönüşüyor. Ancak bu
durum bizi ne kadar yalnızlaştırıyor; kendimizi dinleyecek kadar mı, diğerlerini özleyecek kadar mı? Geçiciliği kalıcılaştıracak
kadar mı?
Pandemi sürecinde, büyük çoğunluğun evlerde karantina kurallarına uyduğu 2020’nin
Nisan ve Mayıs aylarında, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Şehir Politikaları Merkezi olarak “Kentleri Dönüştüren Salgınlar”
temalı online bir şehir konuşmaları dizisi
düzenledik. COVID-19 odağında kentsel
mekân, yapılar ve kamusal mekânlardaki
geçmiş, mevcut ve gelecek dönüşümleri tartıştık.
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Celal Abdi Güzer, CAG Mimarlık Atölyesi Kurucu,
ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi, Mimar
"KAMUSAL ALANIN SINIRLARI"
Salgın riski ile dönüşen gündelik yaşamımız
insan ve mekân ilişkilerinin hemen
her ölçekte yeniden tanımlanmasını
getirdi. Evimizle daha yakın ve yoğun
bir ilişki kurmaya, çoğu zaman evde
gerçekleştirmediğimiz bazı etkinlikleri
eve taşımaya zorlanırken, paylaşarak
yaşadığımız mekânlarda daha az zaman
geçirmeye, etkinliklerimizi ya askıya
almaya ya da kısıtlamaya başladık. Bu
dönüşümün arkasında büyük ölçüde
salgın riskine karşı alınan önlemler olsa da
insan mekân ilişkilerinde içine girilen bu
yeni durum aynı zamanda süregelmekte
olan bir değişimin de sonucu. Çevrimiçi
alışveriş, iletişim ve çalışma, kamusal
mekâna alternatif oluşturmaya çalışan
alışveriş merkezleri, ev-ofis kavramının
yaygınlaşması insan ve mekân ilişkilerinin,
mekân kullanım biçim ve yoğunluklarının
köklü biçimde değişmesinin zeminini
hazırlamıştı. Salgın önlemleri bu değişim
bir yandan hızlanmasını öte yandan
görünür olmasını, benimsenmesini ve
hepsinden önemlisi yerleşik bazı değer,
alışkanlık ve geleneklerin sorgulanmaya
açık hale gelmesini getirdi. Örneğin,
alışveriş merkezlerinin kapanmasının
yaşantımızda büyük bir eksiklik
yaratmadığını, mahalle ölçeğindeki
alışverişin bir alternatif olabileceğini
gördük. Benzer biçimde tüketim toplumu
değerlerini öne çıkartılarak “rezidans” ve
benzeri isimlerle pazarlanan bazı toplu
ya da kapılı konut sitelerinin sanıldığı gibi
ayrıcalıklı yaşamlar sunmadığını fark ettik.
Konutların uzantısında yer alan yarı açık
ve açık mekânların, balkon ve bahçelerin
anlamını yeniden keşfettik. Kent ölçeğinde
de kamusal mekân olgusunun kendi

Konuşmacılardan Doç. Dr. Aslı Ceylan
Öner’in, bu süreçte kentlerin birbirileri ile
ilişkilerinin nasıl olduğu ve sürecin, kentlerin
ilerideki kamusal mekân yaklaşımlarını nasıl
etkileyeceği üzerine verdiği örnek çalışmalarda ortak nokta, kentlerin oldukça hızlı bir

konut ve mahallemizden başladığını, belli
bir kademelenme ve ölçek farkı içinde
başka mekânlarla eklemlenerek anlam
kazanabileceğini hissettik. Kentin yaya
olarak ya da bisikletle deneyimlenmesinin
farklı anlam ve hazlar barındırabileceğini,
zaman boyutunun mekânın algısını
dönüştürebileceğini gördük.
Daha çok görünür hale gelen bu
dönüşümler, insan mekân ilişkilerinde
yaşadığımız kırılmalar ve oluşan alternatifler
her şeyden önce mekânla olan ilişkimizi
“eleştirel” bir zemin içinde algılamamızı ve
içinde olduğumuz mekânların kanıksanmış
kullanma, tüketme biçimlerini yeniden
sorgulamaya açık hale getirdi. Bu eleştirel
kültür ve sorgulama zemini bundan sonra
konut tercihlerinden semt ve kent tercihleri
ve önceliklerine varan bir ölçek çeşitliliği
içinde, insan ve mekân ilişkisinde pek
çok konuya yansıyacaktır. Kamusal alan
kent içinde oluşmuş boşlukların ötesinde
tasarlanmış, konut ve mahalle ölçeğinden
kent ölçeğine varan bir kademelenme
içinde süreklilik gösteren ve sosyal
donatıların yansıra yoğun yeşil doku içeren
bir yaşam ve paylaşım alanı olarak tanım ve
anlam kazanacaktır. Bu alanların alternatif
etkinlik, rekreasyon ve üretim alanları
olarak kent yaşamının bir parçası haline
gelmesi, kentli ile kent arasındaki aidiyet
ilişkisini güçlendirmesi beklenecektir. İnsan
öncelikli bir kentsel kullanıma karşılık gelen
bu beklentinin gerçekleşmesi her şeyden
çok duyarlı ve eleştirel kültüre sahip bu
anlamda bilinçli biçimde talep oluşturan
kentli paydaşların sayısının artmasına
bağlıdır.

öğrenme sürecine girmiş olmasıydı. Bu konuşmada da üzerinde durduğumuz "The Impact of
COVID-19 on Public Space: A Review of the
Emerging Questions" isimli makalede, kamusal mekânlara dair pek çok soru ortaya atılmış.
Makale, sokaklar yeniden tasarlanacak mı;
sağlık odağı kamusal tasarım kriterlerinde ön
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plana mı çıkacak; pandeminin toplu ulaşım
modüllerine etkisi ne olacak ve kamusal alandaki eylemlerimiz değişecek mi, gibi çok sayıda soruyu gündeme taşıyor. Bu sorularından
en dikkat çekeni ise süreçteki kırılgan gruplar
üzerine: “Kadınlar, ırksal azınlıklar, göçmenler, düşük gelirli sakinler, çocuklar, gençler,
yaşlılar ve evsizler gibi savunmasız grupların
ihtiyaçları, gelecekteki kamusal mekân tasaFotoğraf: Pop Zebra

Kamusal Mekân

rımlarında, uygulamalarında ve kurallarında
nasıl karşılanacak?”
“Kentleri Dönüştüren Salgınlar” online konuşma serisinin son programında ise pandemi doğrultusunda edindiğimiz yeni mekânsal tecrübemizi kamusallık meselesi üzerinden ele alan
Doç. Dr. Zeynep Günay’ın “Biz tekil ve tarihsel
olarak ayrıcalıklı bir kamusal alan eleştirisine
kalpten katılırken, tekil ama ortak doğruları
barındıracak ve müzakere edebileceğimiz müstesna bir kamusal alan nasıl inşa edilir?" sorusu yeni sorularla cevaplandı: Kalıcı kentleşme
çözümleri üretilebilecek mi? İdeal kentler için
yeni bir başlangıç olacaksa bu kimin ideali olacak? COVID-19 ile birlikte herkesi kucaklayacak mıyız?
Kamusal mekân, fiziksel olarak tanımlanan
mekânların ötesinde bir performans alanı ve

Prof. Dr. Ebru Firidin Özgür,
MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi,
Şehir Plancısı
Kamusal mekânlar, kentlilerin
sosyalleşmesi ve görünürlüğü için
vazgeçilemez öneme sahip yerler olarak
kent yaşamının da temelini oluştururlar.
Pandemi sürecinde konuyu birkaç
açıdan ele almak mümkün. İlki fiziksel
mesafe konusu, ikincisi kamusal mekân
kullanımı ve kamusal mekânların rolleri.
Pandemi sürecinde önce "sosyal mesafe"
olarak kullanılan kavram, iki nedenden
dolayı "fiziksel mesafe" olarak değiştirildi.
İlki, hastalığın bulaşması için kişiler
arasında bulunması gereken en az
fiziksel mesafeyi ifade etmesi, ikincisi
ise aramıza fiziksel mesafe koymamızın
sosyal olarak ilişkisiz kalacağımız
anlamına gelmediğine işaret etmesi.
Fiziksel mesafe mümkün olduğunca
izolasyonla (evde kalarak) ya da
kontrollü kullanımla (fiziksel mesafe
bırakarak) sağlanabilir. İlk durum konut
koşullarımıza dikkat çekti. Özellikle
kullanılabilir büyüklükte ve konumda
balkonu ya da bahçesi olmadan inşa
edilen konutların sunduğu düşük
konfor, bundan sonra yönetmeliklerde
ve tasarımlarda üzerinde durulmasının
bekleneceği bir konu haline geldi.
Hizmetlerden yararlanmak, hizmeti
verenin ve alanın mesafeye ve hijyene
azami dikkati göstermesini gerektiriyor.
Toplu taşıma ise vazgeçemeyeceğimiz ve
hijyen koşullarının sağlanması gereken
bir hizmet.
İkinci konuda, kamusal mekân
kullanımında yine fiziksel mesafe
ön plana çıktı. Sadece psikolojik
değil, beden sağlığımız açısından da
kamusal mekânlar, kentlilerin gündelik
yaşamlarına devam etmesinde
önemlidir. Hava almak, sosyalleşmek,
başka insanlarla bir arada bulunmak
kamusal mekânlarda giderebildiğimiz
ihtiyaçlarımız. Bu açıdan, pandemi
koşullarında fiziksel mesafeye dikkat
ederek kamusal mekân kullanımında
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Batıda çeşitli uygulamaların gündeme
getirildiğini gördük. İnsanların fiziksel
mesafelerini koruyabilmeleri için
sokaklar araç trafiğine kapatılarak
yayaların daha rahat kullanabileceği
kamusal mekânlar oluşturuldu, bisikletli
ulaşım altyapısı güçlendirilerek kamusal
mekânlara erişim daha sağlıklı koşullara
kavuşturuldu. Kamusal mekânların
fiziksel mesafeye dikkat edilecek şekilde
kullanımını yönlendirmekse, ülkemizdeki
uygulamalardan biri. Mevcut eğilimler,
kamusal mekânların öneminin
azalmayacağını gösteriyor. Gerekli
koşullara uyulduğu takdirde, kamusal
mekânlarda bir arada bulunmak,
toplumsal dayanışma ve bütünleşme
konusunda destekleyici olabilir.
Kamusal mekânlar, kentlilerin bir
arada bulunmalarına ve aynı zamanda
kendilerini ifade etmelerine de olanak
tanır. Pandemi koşullarında bile
insanların kamusal mekânlarda bir araya
gelmesi, ifade özgürlüğünün önemini
gösteriyor. Kamusal mekânlar sadece
rekreasyon ve sosyalleşme olanağı değil,
demokratik bir yaşamın da vazgeçilmez
bir öğesi. Demokrasi ve kamusal
mekânlar arasındaki karşılıklı ilişki,
toplumsal gelişimin bir parçası. Pandemi
koşulları, kamusal mekânların kentin
temel öğesi olduğunu gösterdi.
Türkiye’de çoğu şehirde kamusal
mekânlar, kişilerin fiziksel mesafeye
dikkat ederek kullanabileceği
standartta ve erişilebilir değil. Bu
durum, kent planlama açısından yerel
yönetimlerin yeşil alan standartlarına
uymasının önemini bir kez daha
gösteriyor. Kentleşme biçimimizi
gözden geçirmemiz, kente bütüncül
yaklaşmamız, konut tasarımıyla birlikte
konut çevresinde kentsel hizmetler ve
yeterli kamusal mekânlara erişilebilmesi,
kentlerimizi de buna göre daha yaratıcı,
sürdürülebilir, dayanıklı ve esnek
planlamamız gerekiyor.

Kamusal Mekân

Skye Duncan, Ulusal Şehir Ulaşımı Yetkilileri Derneği (NACTO)
Küresel Şehir Tasarımı Girişimi Direktörü, Kentsel Tasarım Uzmanı
Şu anda şehirler açısından daha önce
görülmemiş bir zamandan geçiyoruz.
Kent yaşamının her yönünün büyük
ölçüde değiştiğine şahit oluyoruz. Bu,
küresel krizlerin birden fazla katmanının
şehirlerin yüzleşmesi ve ele alması için
olağanüstü zorluklar ortaya koyduğu bir
dönem. Hâlihazırda pek çok bilinmeyenin
olduğu bu dönemde, bildiğimiz şey
sokakların ve kamusal alanların kalıcı
olarak dönüştürüleceği ve dönüştürülmesi
gerektiğidir. Şehirler geçmişin adaletsiz,
tehlikeli, sürdürülemez kalıplarına geri
dönmeyi göze alamazlar. Şehir liderleri,
ulaşım yetkilileri, planlamacılar ve
tasarımcılar olarak misyonumuz daha iyi bir
geleceği şekillendirmeye katkı sağlamak
olmalıdır.
Bu nedenle, şehirlerin yerel bağlamlarına,
yerel düzenlemelerine ve kaynaklarına göre
kendileri için en iyi olanı planlayabilmeleri
üzere ortaya çıkan uygulamaların bir
araya getirilip gerçekleşen faaliyetlere
erişimi kolaylaştıran "Pandemik Müdahale
ve İyileşme için Sokaklar"ı (Streets for
Pandemic Response and Recovery)
yarattık.
Bu kaynak, şehirleri COVID-19 salgınında
en acil sorunlara yanıt vermek ve hazır
olduklarında şehrin daha dirençli bir şekilde
toparlanmaya başlamasına yardımcı
olmak için hızlı, kolay ve düşük maliyetli
stratejilerle sokakları esnek alanlar olarak
yeniden tasarlamaya davet ediyor. Geniş
kaldırımlar ve yeni bisiklet yolları, fiziksel
mesafeler ile daha güvenli yürüyüş ve
bisiklete binme olanağı sağlayabilir. Trafiğin
yavaş aktığı caddeler, açık sokaklar ve
okul sokakları günlük egzersiz, eğlence,
öğrenme ve oyun için yeni fırsatlar sunabilir.

her zaman siyasetin gölgesi altında. Pandeminin bu bağlamda bize yeni hiçbir şeyi öğretmediğini, sadece mekândaki kontrol mekanizmalarını yeniden düşünmeye sevk ettiğini
söylüyor Günay. Ancak kentleşme politikaları

Transit şeritler ve iyileştirilmiş duraklar,
temel iş kollarındaki çalışanların toplu
taşımayı güvenli bir şekilde kullanmalarını
desteklerken, hız azaltma stratejileri
araçların güvenli hızlarda seyretmesini
sağlayabilir. Ekonomiler yavaş yavaş
yeniden açıldıkça, restoranlar ve yerel
işletmeler geçici olarak fiziksel mesafe
gereksinimleri dolayısıyla yol hattına doğru
genişleyebilirler. Savunmasız topluluklarda
ise, sokaklar gıda, su, sağlık önlemleri ve
tıbbi test veya tedavi gibi kritik hizmetler
sunmak için kullanılabilir.
Şu anda kent içindeki sokakların her
zamankinden daha fazla insanlara hizmet
etmek ve aynı sınırlı alan içinde daha
fazla işlevi desteklemek için kullanılması
gerekmektedir.
Sokaklarımızın ve kamusal alanlarımızın,
şehirlerimizi ve topluluklarımızı uzun
vadede yerel olarak nasıl daha iyi
destekleyebileceğini anlamak üzere
şu anda dünyanın dört bir yanında
gördüğümüz, deneyimlediğimiz ve
öğrendiğimiz her şeyi örnek almalıyız. Bu
sayede, şehirlerimizin iklim değişikliği,
yol güvenliği ve sistemik eşitsizliklerden
dolayı eşzamanlı ortaya çıkan krizlerle
mücadele etmesine katkı sağlayabiliriz.
Aynı zamanda şehirlerimizin fiziksel ve
ruhsal sağlığa, refaha ve insanların birbirine
yardımcı olabilmesine katkısı için imkân
tanıyabiliriz; şehirleri yerel ekonomilerimizi
ve toplumlarımızı destekleyecek şekilde
düzenleyebiliriz. En önemlisi de sosyal bağ
kurmayı, öğrenmeyi, sevmeyi ve neşeyi
teşvik ettikleri yerlere dönüştürebiliriz.
Gelecek nesillere aktarmak için gurur
duyabileceğimiz yeni bir normal
yaratmanın tam zamanı.

ve uygulamaları sonucu iklimden kent içi yaşam koşullarına, pek çok noktada oluşan kriz
ve eşitsizlikler, değişimin çok yakınında olduğumuzu gösteriyor. Korhan Gümüş, XXI’de
yayınlanan “Post-pandemik Dünyada Tasarım
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ve Kamusal Alan” başlıklı yazısında pandemiyi
üretilmiş bir gerçeklik olarak tanımlıyor ve bu
belirsizlik vaziyetinde, kamusal alanda süregelen tepeden kontrol edici temsiller ile yerdeki
ilişkilerin bir şekilde dönüşeceğine vurgu yapıyor.
Kamusal mekân üzerine başarılı çalışma ve
yaklaşımlarıyla bilinen mimar ve şehir plancılarına da sorduk: COVID-19 pandemisi, kamusal mekân kullanımlarımızı bundan sonrası
için kalıcı bir biçimde dönüştürecek mi? Görüşler, kamusal mekânların tasarlanma sürecine dair içe dönük eleştiriler ve izlenmesi gereken stratejiler üzerine gelecek tartışmaların da
önünü açacak nitelikte.
Beklenen dönüşümü yalnız fiziksel boyut üzerinden, tasarım ölçeğinde konuşmak bir parça
mekanik kalıyor. Örneğin, UCL Bartlett'ta
_Streets ekibinden iki araştırmacının Londra
şehrindeki tüm sokakların kaldırım genişlikleri üzerinden yaptığı analize göre, kentteki
kaldırımların sadece %36'sı pandemi sosyal
mesafe kuralını karşılayacak ölçüde, yani en
az 3 metre genişliğinde. Bu gibi morfolojik
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analizleri yapmak önemli. Çalışmanın araştırmacıları Londra'da planlama kararları ve tasarım çalışmalarında kaldırım genişliklerinin,
yayalaştırılmış alanların, bisiklet yollarının
yeniden ele alınması gerektiğinin altını çiziyor.
Böyle bir analiz İstanbul gibi tarihi bir dokuda
da benzer oranları ve sorgulamaları gösterebilir. Ancak yukarıdaki soruları, yani kamusallığın yaşanışını, herkesin kucaklanıp kucaklanmayacağını cevaplamada yetersiz kalır. Diğer
yandan dünyanın pek çok kentinde oldukça
pratik mekânsal çözüm önerilerini, bu sorunları ortadan kaldırmak üzere somutlaştığını görüyoruz. Kentlerde tasarımı birleştirici bir araç
olarak kullanmak amacıyla yerelin katılımcı ve
sahiplenici gücünden yararlanılabileceği açık.
Türkiye’de gönüllü mimarların kurduğu Acil
Korona Mekânları Ağı da bu kapsayıcı ve pratik
çözüm alternatiflerinden.
Bu dönüşüm, nihayetinde kamusal olanın yeniden tanımlanmasına yol açacak. Zira tanımları
bırakıp uygulamaya baktığımızda, kamusal ve
özel kavramları arasında keskin bir sınır çizilebilmesi mümkün değil. Kamusal alan ve özel
alan kavramları, bugün yarı-özel ve yarı-kamusal diye tanımlanan kullanım biçimleri içerisinde kalabiliyor. Mülkiyetin hukuki karşılığı
olarak kamusal ve özel kavramları kritik olsa
da gündelik hayatın pratiğine baktığımızda,
kamusal sınırlar içerisine pek çok alan yarı-kamusal veya yarı-özel nitelikler barındırmakta.
Yine özel bir mülkiyet sırları içerisinde, yarı-özel ya da yarı-kamusal diye nitelendirilebilecek
kullanımlarla karşılaşmak mümkün. Yarı-kamusallık ve yarı-özellik kavramlarını kentsel
alanlarda, kentsel yapı bloklarının bileşenlerinden olan sokaklar üzerinden daha net bir
şekilde yorumlayabiliriz. Sokaklar bir yandan
kamusal alanları teşkil ederken, sokakların
gündelik yaşamdaki sınırlarını algılamada,
özellikle kent ya da mahalle içindeki kullanımları noktasında, yarı-kamusallık kavramının
kullanıldığı görülüyor.
Tüm bunların üzerinde daha fazla düşünmenin ve eylemde bulunmanın tam sırası:
Biçimler, sınırlar, kısıtlar, ilişkiler yeniden tanımlanmak üzere muğlaklaşıyor. 2019’da ilk
kez düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF) kapanış oturumunda Prof. Dr. İlhan Te-

Bozhidar Hinkov, Birleşmiş Milletler Uluslararası Mimarlık
Akademisi (IAA) Profesörü, Mimar
Dünya toplumu, 16. yüzyılın ortalarında
yoldaşlık, başkalarıyla arkadaşça ilişkiler
anlamında ortaya çıkmıştır: Fransızca
société, Latince socius yani arkadaşlık
kelimelerinden türetilmiştir. Kelimenin tam
tanımı, etkileşim ve temas içerir.
Ekonomik ve tarihsel paradigma açıktır;
doğayı korumak için şehirler bir yandan
etkileşimin önlendiği, diğer yandan da
teşvik edildiği daha yoğun yapılarda
gelişmeye devam edecektir. Son zamanlarda
yaşadığımız COVID-19 salgını gibi sorunlar
var elbette, fakat ileri sosyal etkileşim aynı
zamanda modern teknolojiler, medikal
ve sosyal politikaların gelişimiyle bu tür
durumlarla mücadele etme anlamına da
gelmektedir.
Toplumun sürdürülebilirliğini desteklemeyen
tüm yapay sınırlar, tamamen tıbbi bir sorun
için bilimsel bir çözüm bulunduğunda
insanların korkusu gibi ortadan kalkacaktır.
Bu nedenle, doğada mimari mesafe
önlemleri ile ilgili tüm eylemlerin sadece
geçici olması gerektiğini düşünüyorum. Bu
bağlamda bu tür önlemlerin, “taşa oyulmuş”
değil, “normallik yağmurunun” kolaylıkla
silebileceği şekilde “kara kalem ile çizilmesi”
gerekir.

kalitesini korumak için, kapalı özel alanlardan
halka açık alanlara kadar yeşil ile belirtilen
her alanın sağlanmasıdır.
En ilginç seviye “yarı-özel” seviyesidir. Bu
seviye, sadece salgın hastalık veya diğer
tehditler olduğunda değil, aynı zamanda
normal günlük yaşamda da büyük
şehirlerin geleceği için esastır. Bu, kesintisiz
sürdürülebilir yaşam için gereken her şeyin
sağlandığı yerel toplum seviyesidir. Büyük
bir şehirde, herkesin herkesi tanıdığı ve
“yaşamın” her durumda normal olarak
devam ettiği küçük bir köydür. Sosyal
dokunun bu seviyesinin korunması ve
geliştirilmesi, kelimenin her anlamıyla
sağlıklı bir toplum için sürekli bir çaba
olmalıdır. Şu anda karşı karşıya olduğumuz
en büyük zorluk, şehirlerde bu seviyeyi
tanımlamak, daha da geliştirmek ve bu
seviyenin işlerlik kazanması için gerekli
alanları yaratmaktır. Ama bu tek başına
zaten en önemli görevlerimizdendi, öyle
değil mi?

Elbette “zor zamanlarda” sosyal etkileşimi
kontrol etmek üzere çeşitli önlemler
alınabilir. Toplumumuz evrimleşmiş
olduğundan, modern şehirlerin çoğunda var
olan özel alanların gerekli değişim ölçüsüne
sahibiz. Yukarıdaki diyagramda, tehdit
düzeyine göre farklı bölgeler arasına bir
sınır çizgisi çizilebilir. Önemli olan, herhangi
bir izolasyon sırasında insanların yaşam

keli kamusal mekânı, çok yönlü sonuçları olan,
yaşam kalitesini tamamen farklı şekillerde ele
almamızı sağlayan ve toplumda güvensizliği
gidermeyi, birbirini sevmenin, birbirine güven
duymanın mekânı olarak ele alıyor. Dolayısıyla
kamusal mekânı sadece yeşil alanlar, sokaklar
ve fiziksel kurgulardan ibaret görmenin, esas
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derinlikli tarafından uzaklaştırarak kalıcı
çözümlerin üretilmesine engel olacağını söylemek mümkün. Tekeli’nin de belirttiği gibi,
kamusal mekânların arkasında ciddi bir siyasal
teori olduğundan buralardaki kullanım biçimlerinin demokratikliğini tartışarak başlamak
ve fiziksel tipolojileri yeniden anlamak şart.

Kamusal Mekân

Ali Faruk Göksu, Kentsel Strateji Kurucu Ortak, Şehir Plancısı
"SISTEMATIK SORUNLARA SISTEMATIK ÇÖZÜMLER GETIRILMELI"
Yerleşmelerimizi ve insanlığı tehdit eden
iklim değişikliği, göç, afet, yoksulluk
gibi risklere küresel salgın da eklendi.
Küresel salgın yalnızca sağlık krizi olarak
değil, tüm boyutlarıyla bir "sistem
krizi" olarak değerlendirilirse, sorunlara
kalıcı çözümler bulabiliriz. Bu nedenle,
küresel sorunların verdiği temel mesajlar
unutulmadan öncelikle kamusal sistemler
yeniden tasarlanmalı, bilinenler yeniden
keşfedilmeli, kaybolmuş doğal izler ise
yeni çizgilere dönüştürülmelidir.
Kamusal Sistemler Tasarlanmalı:
Doğanın ağları yeni sistemlerin kurulması,
özellikle de "kamusal alan" yaratılması ve
mevcutların kullanımı için önemli ipuçları
verebilir. Yerleşmelerimizin ekonomik,
mekânsal ve toplumsal risklere karşı
dayanıklı hale getirilmesi için öncelikle
sistemlerin nasıl kurgulanması gerektiği
tartışılmalıdır. Kamusal sistemlerin
tasarlanmasında, eşitlik, erişilebilirlik,
etkileşim, çeşitlilik, kimlik gibi bilindik
ilkeler öncelikli olmalıdır.
Bilinenler Yeniden Keşfedilmeli:
Önce, planlamanın ‘kamu yararı’ ile
yerleşim sistemi ilişkisini düzenleyen
‘yürüme mesafesi’ içinde farklı
ölçeklerde kamusal kullanımlara
ulaşılabilirliğin temel ilkeleri yeniden
keşfedilmelidir. Günümüzde, Paris
Belediye Başkanı Hidalgo’nun ‘Paris 15
dakika programı’ bu ilkeye uygun örnek
olabilir. Sonra, Anadolu geleneği olan
‘imece’ kültürü yeniden keşfedilmeli,
ortak sorunlara ortak çözüm
davranış biçimleri kamusal alanların
düzenlenmesinde deneyimlenmelidir.
TAK atölyelerinde, tasarımcılar ile
mahallelilerin "hızlı, hareketli, hafif,
hesaplı, herkesle, herkes için"
6H yaklaşımı ile kamusal alanları birlikte
tasarlama ve uygulamaları olan
Kıyı-Köşe ve Şok Kıyı Köşe
programları gibi başka farklı örnekler
yaygınlaştırılmalıdır.

Eski İzler, Yeni Çizgilere Dönüştürülmeli:
Kentlerimizde doğal izler, yeni çizgilerle
kentlerimizin geleceğinin tasarlanması
için altlık oluşturmalıdır. Doğanın mavi ve
yeşil izleri yeniden keşfedilmeli, entegre
açık alan sistematiği kurgulanmalı ve
kentlerimiz için "mavi ve yeşil" örtüler
tasarlanmalıdır. Doğal sistemleri keşfeden
tasarım ve sistem düşüncesi yeni
planlamanın kılavuzu olmalıdır.
Karantina döneminde pek çoğumuz
evdeki yaşamı yeniden keşfetti. Yakında
ise özlenen kamusal yaşamı yeni
normalle yeniden deneyimleyeceğiz.
Kentlerimizdeki kısıtlı kamusal ve yarı
kamusal alanların yeniden kullanımı,
politikacılar ve tasarımcıların gündeme
alacakları öncelikli konu olacaktır. Dört
temel konuda yaşanacak deneyimler, yeni
kamusallık çerçevesinin çizilmesine katkı
sağlayacaktır:
n Hareketlilik: Toplu taşım araçlarının
olası riskleri nedeniyle yürüme, bisiklet ve
yeni nesil ulaşım araçlarının kullanımı
için kamusal alanların tasarlanıp,
tasarlanmayacağı.
n Yakınlık: Dijital platformlarla yakın ilişki
ekosistemlerinin kamusal yaşamı olumlu
etkileyip etkilemeyeceği.
n Çeşitlilik: Kamusal ve yarı kamusal
mekânların risk anında farklı kullanımlar
için kullanılıp kullanılamayacağı.
n Süreklilik: Kamusal mekânlar ve açık
alanlarda sağlık kurallarının sürekli olup
olmayacağı.
Hiç kuşkusuz, bu süreci birlikte
deneyimleyeceğiz. Umarım, bugün
çok sık kullanılan "hiçbir şey eskisi gibi
olmayacak" söylemi, 1999 depreminin
ardından kullandığımız "kentler eskisi
gibi olmayacak" söylemi gibi unutulmaz.
Kamusal yaşamı özlediğimiz bugünlerde,
kompakt kentlerimizde ihtiyacımız olan
yeni kamusal alanları yeni sistemlerle
yaratır ya da mevcutları yeni yaşam
biçimine göre yeniden tasarlarız.
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Kültür - Sanat

COVID-19 SALGINI KARŞISINDA
KENTLERDE KÜLTÜREL HAYAT
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırlanan bu yazı,
kent ölçeğinde dünyadan iyi örnekleri ele alıyor.
8 DAKİK A

K

üresel COVID-19 salgını sırasında kültür-sanat, kamu nezdinde
en büyük birleştirici ve iyileştirici
güçlerden biri olmaya devam etti.
Kültür-sanat dünyası, evlerde kalmanın bir sorumluluk hâlini aldığı şartlara hızla karşılık verdi; İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) gibi pek
çok kültür kurumunun arşivlerini dijital ortamda izleyiciye açması, müzisyenlerin sosyal medya
kanallarında verdiği konserler gibi girişimler bu
süreçte umut ve birliktelik duygusu aşıladı. Pek
çok çalışmanın da işaret ettiği gibi, kültürel hayata katılım ile iyi olma hâli arasındaki güçlü bağ
bu zorlu dönemde kendini yeniden gösterdi.
Diğer yandan, pek çok belirsizliği içinde barındıran bu süreç, en temel özelliklerinden biri
insanları kamusal alanlarda bir araya getirmek
olan kültür-sanat dünyasını derinden sarstı.
Tiyatrolardan sinemalara, müzelerden yayınevlerine ve bağımsız sanatçılar ile tasarımcılara

kültür-sanatın üretimine ve yaygınlaşmasına
katkıda bulunan pek çok kişi ve kurum faaliyetlerini uzun bir süre ertelemek veya iptal etmek
zorunda kaldı.
Toplumun zengin bir kültürel yaşama erişimini
güvence altına almak ve kültür-sanat alanının
ülke ekonomisine olan önemli katkısını sürdürebilmesi büyük önem taşıyor. Kısıtlı kaynakları
nedeniyle hâlihazırda kırılgan bir yapıya sahip
olan kültür-sanat alanının, merkezi ve yerel
yönetimler, özel sektör ve bireysel bağışçılar tarafından, sivil toplum ile işbirliğine dayalı bir
yöntemle uzun vadede desteklenmesine ihtiyaç
duyuluyor.
KENTLER YENİDEN CANLANIRKEN…
Kültür-sanat, kentlerde beraber yaşama dinamiklerinin geliştirilmesine aracılık eden, refahın artırılmasında rol oynayan, yarattığı sosyal
ve ekonomik değerler ile kalkınma stratejileri-

nin odağına yerleşen bir alan. Yerel yönetimler
de birçok kültürün iç içe geçtiği günümüz kentlerinde, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları,
merkezi hükümet ve uluslararası ağlar arasında
diyalog geliştirmede etkili olabilecek aktörler
olarak öne çıkıyor. Vatandaşlara doğrudan temas edebilme ve yönetilen coğrafyanın sosyokültürel özelliklerine hâkim olma kapasitesine
sahip yerel yönetimlerin kapsayıcı kültür politikaları geliştirmesi ve bu alanı desteklemek için
üstleneceği rolü doğru tanımlaması bu yüzden
büyük önem taşıyor.
Normalleşme sürecinin başlamasıyla kentler yeniden canlanırken, kültür-sanat alanının tüm
aktörlerine önemli görevler düşüyor. Herkesin
aynı belirsizliği tecrübe ettiği bir dönemde, bağımsız sanatçılardan yerel yönetimlere ve kültür
kurumlarına kadar alanın tüm paydaşları, bir
ekosistem olarak birlikte hareket etmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor.
AVRUPA’DA YEREL YÖNETİMLERDEN
DESTEKLER
COVID-19 salgını sırasında, kültürel alanın
desteklenmesi ve buradaki canlılığın sürdürülebilmesi için dünyanın pek çok ülkesinde yerel
yönetimler tarafından farklı destek yöntemleri geliştirildi. Özellikle Avrupa’daki örnekler,
kültür ve sanat alanında mevcut bir altyapısı ve
destek mekanizması bulunan şehirlerin pandemi
döneminde daha hızlı ve etkili hareket edebildiklerini gösteriyor. Türkiye’deki yerel yönetimlere kültür yönetimi modelleri geliştirmede yol
gösterebilecek birkaç somut örneğe değinelim.
Amsterdam Belediyesi, Nisan ayında pandemiye
karşı aldığı genel önlemleri derleyen bir belge yayımladı. Önlemler arasında pandeminin şehirdeki kültür-sanat sektörü üzerindeki ekonomik
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etkisinin kapsamlı ölçümüne yönelik bir çalışma
yürütülmesi de yer aldı. Belediye, kültür-sanat
alanına yönelik destek paketini bu araştırma sonunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda oluşturdu. Bu da bize gösteriyor ki kültüre katılım,
kültür sektöründe istihdam, kültürün kent ve
ülke ekonomisine katkısı konularında kapsamı
doğru belirlenmiş verilerin güncel olarak derlenmesi, kültür politikalarında doğru stratejilerin
izlenmesi açısından önem taşıyor.
Yerel yönetimlerin düzenleyici ve altyapı hazırlayıcı nitelikleriyle tanımlanması, merkezi
hükümet ve uluslararası ağlar ile sorumluluk
alanındaki kentlerin kültürel aktörleri arasında aracılık görevi üstlenmesi, yerelde etkin bir
kültür yönetimi modelinin oluşturulması için
öncelikler arasında. Lizbon’da kent konseyinin, belediyenin açıkladığı destek paketine ek
olarak, kültür-sanat aktörlerinin farklı destek
mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olabilmesi
için danışma hattı oluşturması bunun bir örneği.
Hâlihazırda sanat profesyonellerinin sorularını
cevaplamak için oluşturulan Loja Lisboa Cultura ile verilen hizmetin kapsamı genişletilerek
pandemi döneminde merkezi yönetim veya farklı kuruluşlar tarafından açıklanan tüm destek
mekanizmaları hakkında sanat profesyonellerine ve kurumlara bilgilendirme yapıldı. Bu danışma hattı yoluyla alanın öncelikli ihtiyaçları ve
sektörün endişeleri de görülmüş oldu.
Kültürün yerel yönetimlerce stratejik planlama
süreçlerinin önemli bir parçası olarak benimsenmesi ve kültürün kentle olan güçlü ilişkisini vurgulayacak şekilde düzenlenmesi, alana
yönelik atılacak adımların da etkin bir şekilde
belirlenmesini sağlıyor. La Paz’da yerel yönetim,
kültür-sanat alanına yönelik kısa, orta ve uzun
vadeli tedbirler belirledi. Kısa vadeli tedbirlerle
dijital platformlarda sanatın yaygınlaştırılmasına aracılık edilmesi, etkin bir destek mekanizması kurulması ve kültür-sanat çalışanlarının
haklarına dair farkındalık yaratılması amaçlandı. Orta vadeli tedbirlerle alana yönelik bir fon
ayrıldı, belediye mekânlarının kullanımı için
tarihler ve ödemeler yeniden belirlendi. Uzun
vadeli tedbirler ise kültür-sanat hayatının yeniden canlandırılması için eylem planının oluşturulmasını kapsadı.
Vatandaşlara doğrudan temas edebilme kapasitesine sahip yerel yönetimlerin, kültür kurumla-

Fotoğraf: Mika Baumeister

rıyla izleyiciler arasında köprü olması, kültür-sanat aktörlerine iletişim desteği vermesi, kültüre
erişimi artıracak etkili yöntemlerden biri olarak
öne çıkıyor. Dublin’de kent konseyi, pandemi
döneminde kent sakinlerini CultureConnects
başlıklı çevrimiçi etkinliklerde sanatla buluşturdu. Konseyin pandemi öncesinde düzenlediği
buluşmalar mevcut şartlara uygun hâle getirilerek sanatçılar ve kültür kurumları izleyicilerle
dijital kanallarda, konuşma, webinar gibi etkinliklerde bir araya geldi.
Yerel yönetimlerin bu gibi yollarla bağımsız sanatçıları ve sanatsal üretimi desteklemesi, kentteki kültürel bağları geliştirme potansiyeli de
taşıyor. Ljubljana Kent Galerisi’nin açtığı “Karantinada Sanat” başlıklı Facebook sayfasında
sanatçılar, karantina döneminde ürettikleri
eserleri paylaşıyor. Salgın sona erdiğinde açık
artırmayla satılacak eserlerin geliriyle sanatçılara
destek olunacak.
KÜLTÜR-SANAT ALANININ GELECEĞİ
Gazeteci Simon Mundy, “Büyük Kapanma –
Sanat, Kentleri Yeniden Canlandırmak için Ne
Yapacak?” başlıklı yazısında sanatın normalleşme sürecinde üstleneceği önemli role değiniyor
ve bu sürecin kültür politikalarının öncelikleri
üzerine yeniden düşünmek için bir fırsat olduğunun altını çiziyor:
“Buradaki tek amaç kentleri salgından önceki
durumlarına döndürmek olmamalıdır. Politika
yapıcılar bu mecburi sakinliğin yarattığı fırsattan yararlanarak, 21. yüzyılın kalanının kültürel
açıdan nasıl olması gerektiğini tekrar düşünmelidir. Nasıl ki 1946-1950 yılları arasındaki
yaratıcı süreç yeni kurumların ortaya çıkmasına, toplumun değişmesine, hizmetçiliğin sona
ermesine, sosyal konutların ve kamusal sanat
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mekânlarının inşa edilmesine vesile olmuşsa,
2020 yılı da kültürel hedeflerimizi sorgulayacağımız bir yıl olmalıdır.”
Mundy, Culture Action Europe’un açıklamasını alıntılayarak kültür politikalarının hangi
alanlarla birlikte ele alınması gerektiğini de şu
şekilde anlatıyor:
“İklim değişikliğinin üstesinden gelmek için
harekete geçmeye ve adil gelişmede kültürün
önemli bir rol oynadığını kabullenmeye hazır
mıyız? Peki, toplumsal eşitsizliklerle mücadele
etmeye ve ekonomik kazançtan çok dayanışmaya
öncelik vermeye hazır olacak mıyız? Hükümetler eski düzene dönmek yerine sistemi kökünden
değiştirecek kararlar almaya cesaret edebilecek
mi? İşte bunları yapmayı başarabilirsek içinde
bulunduğumuz krizden aynı sürdürülebilir hedef için çalışan, sımsıkı kenetlenmiş ve güçlü
bireyler olarak çıkacağız.”
Kültür-sanat alanı, küresel düzeyde yaşanan bu
krizde, toplumsal kalkınmanın temel bileşenlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Salgın tedbirleri hafiflerken kültür-sanat alanının
nasıl toparlanacağı, yeni uygulamaların ne olacağı dünyada konuşulmaya devam ediyor. Şimdi,
normalleşme süreciyle birlikte alanın geleceğini
tasarlarken, birlikte düşünebilmek için yeni yollar açmanın ve farklı paydaşlar arasında işbirliğini güçlendirmenin de tam sırası. Kültür-sanatın sağaltıcı, kapsayıcı ve dönüştürücü gücünün
daha iyi anlaşılması ve geniş kitlelere ulaşması ise
ancak yerel yönetimlerin bu işbirliğinin merkezinde yer almasıyla mümkün olabilir.
*İKSV'nin kültür politikaları çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: https://www.iksv.
org/tr/kultur-politikalari-calismalari/hakkinda
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YENİ NORMALDE KÜTÜPHANELERİN
YENİ KURGUSU
Kitaplarla dolu mekânlardan, hayat dolu mekânlara dönüşerek ilk değişimini yaşayan
kütüphaneler gerek teknolojinin değişmesi gerekse COVID-19 ile gelen yeni ihtiyaçlar ve
beklentiler doğrultusunda yeni bir değişimin eşiğindedir.
M E R V E Y AV U Z D E M İ R

8 DAKİK A

K

ütüphaneler, ayrım gözetmeksizin
eşit ve ücretsiz hizmet sunan kamusal mekânlar olmanın ötesinde
bilgiyi artıracak teknoloji, inovasyon ve iletişimi içinde barındıran ve toplumsal kimliğin oluşmasını destekleyen yerlerdir.
Odağında birey olan bu hizmet yapısı, toplumdan referans alarak hızlı adaptasyon sağlamak
zorundadır. Sadece yerel talepler ya da ulusal
stratejiler değil, aynı zamanda küresel değişim
ve gelişimleri de takip ederek toplumun çok
yönlü beslenmesini sağlarlar. Barındırdığı zenginlikle toplumun kültüre ve bilgiye erişiminin
teminatı olan kütüphaneler, kentlerde önemli
sosyo-kültürel altyapı alanı olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Özellikle son yıllarda kütüphanecilik alanında
yaşanan gelişmeler, toplumun kütüphane kullanımını artırmış ve kütüphaneleri ev ve okul/iş
sonrasında üçüncü mekân olma yolunda desteklemiştir. Sanat, kültür, bilim, teknoloji, kişisel
gelişim, edebiyat gibi birçok dalda düzenlenen
ücretsiz etkinlikler; e-devlet entegrasyonu, e-üyelik, e-kitap, mobil uygulama gibi yeniliklerle
artırılan erişim; bebek kütüphaneleri, oyuncaklar, modern mimari tasarım gibi hususlarla
oluşturulan cazibe, kütüphaneleri hayatımızın

vaka sayısının azalmasıyla tüm dünyada kütüphanelerin yeniden açılması gündeme gelmiştir.
Bu noktada kütüphanelerin ne zaman açılacağından ziyade asıl soru ‘nasıl’ açılacağıdır. Ülkelerin aldıkları önlemlere göre bu doğrultuda
belirledikleri stratejiler farklı olsa da genel kanı
aşamalı bir açılış planı yapmak yönündedir.
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bir parçası haline getirmiştir.
Bilindiği üzere, koronavirüs pandemisi nedeniyle topluma hizmet sunan birçok mekân gibi
ülkemizde hizmet veren kütüphaneler de geçici
süre ile kapatılmıştır. Kütüphaneler kapalı oldukları dönem süresince çevrimiçi platformlardan hizmetlerini (masal saati, bilgilendirici
paylaşımlar, kütüphane tanıtımları, kampanyalar, yarışmalar vb.) kullanıcı ile buluşturmak
için çalışmalarına devam etmiştir. Dünyanın
farklı yerlerinde de benzer hizmetler gerçekleştirilmiştir.
COVID-19 ile mücadelede gelinen son noktada

İLK AŞAMADA YAPILMASI
GEREKENLER
Genel olarak aşamalar şu şekilde belirlenmiştir: Öncelikle kütüphane personelinin çalışmaya başlaması ile kütüphanenin yeni döneme
hazırlanması ilk aşamadır. Sosyal mesafe göz
önüne alınarak mobilyaların yeniden yerleştirilmesi, dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması,
okuyucu bankolarına şeffaf siperliklerin yerleştirilmesi, kütüphanenin belirli noktalarında el
dezenfektanlarının ve kolonyaların bulunması,
personelin iyilik halinin devamını sağlamak
için gerekli çalışma planın yapılması ve güvenlik materyallerinin temini, kullanıcıların
kütüphane kullanım sürelerinin ve sunulacak
hizmetlerin belirlenmesi, kütüphane içi düzeni
sağlayacak bariyer, yönlendirme ve levhaların
konumlandırılması, iade olacak materyallerin
sterilizasyonu ve karantinası için mekânların
belirlenmesi, gel-al hizmet uygulaması yapı

“Özellikle son yıllarda kütüphanecilik alanında yaşanan gelişmeler,
toplumun kütüphane kullanımını arttırdı.”
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Öncelikle
kütüphane
personelinin
çalışmaya başlaması
ile kütüphanenin
yeni döneme
hazırlanması ilk
aşamadır.

lacaksa mekânın organize edilmesi, kapatma
öncesi ödünç verilen kitapların iade alınarak
gerekli işlemlerin yapılması vb. uygulamalar ilk
aşamada yapılması gerekenler olarak öne çıkmaktadır.
STERİLİZASYON İŞLEMLERİ
İkinci aşamada materyal sirkülasyonunun sağlanması hedeflenmektedir. Yöntem belirlenirken ilgili sağlık otoritesinin yönlendirmeleri
dikkate alınmalıdır. Bazı ülkeler telefon, e-posta ya da çevrimiçi platformlar üzerinden aldıkları talepleri poşetleyerek programladıkları ve
duyurdukları zamanlar içerisinde gel-al servis
ile en kısa süreli etkileşim ile ödünç vermekte
iken bazı ülkeler sınırlı sayıda kullanıcıyı belirlenen (30 dk-2 saat) süre içerisinde sosyal mesafe kurallarına göre kütüphaneye kabul ederek
ödünç işlemlerine başlamışlardır. Bu durumda
iadeler genel olarak iade kutuları üzerinden yapılmaktadır. İade edilen materyalin 48-72 saat
arasında karantinaya alınması ve sonrasında
gerekli sterilizasyon işlemleri yapıldıktan sonra
yeniden ödünç verilmesi genel olarak tercih edilen uygulamadır. Bu aşamada henüz oyuncak,
akıl oyunları vb. materyallerin ödünç verilmesi
gündemde değildir.

Takip eden aşamada kullanıcıların bilim kurulu tavsiyesi doğrultusunda belirlenen şartlar ile
oluşturulmuş kurallar kapsamında kütüphane
kullanımı öngörülmektedir. Genel kanı çocukların çevredeki materyalleri elleme ve ellerini
yüzlerine sürme ihtimalinin fazla olması nedeniyle çocuklara yönelik hizmetlerdeki kısıtların
daha uzun sürmesi yönündedir.
Kullanıcıların kütüphaneler ile buluşması artık eski bilinen kütüphane kullanımı şeklinde
olmayacaktır muhakkak. Tüm gün ders çalışmak için kütüphaneye gelen, grup çalışmaları
yapmak isteyen kullanıcılar bunun için kütüphaneleri yakın bir zamanda kullanamayacaklar. Sınırlı süre ve ayrı çalışma ortamları ders
çalışan öğrencilerin kullanımına çok uygun
olmayacaktır. Bunun yerine kitap ödünç almak
için gelen kullanıcıların çoğunlukta olması öngörülmektedir. Diğer bir yeni kullanıcı türü ise
plazalarda çalışan ve yaz döneminde iç havalandırma sistemi sorunu çözülemediğinden uzaktan çalışmak zorunda kalan beyaz yakalılardır.
Hali hazırda evde çalışmalarını sürdürseler de
yaz aylarının gelmesiyle interneti olan, sessiz,
şarj imkânı bulabilecekleri, merkezi, huzurlu
mekân arayışına girecek olan bu kesim kahve
dükkânlarına sığmayacak ve kütüphanelere
yönelecektir. Kütüphanenin sadece mekânını
kullanan sınav öğrencilerinden beyaz yakalı
çalışanlara evrilen kullanıcı portföyü kütüphanelerin kentteki konumunu da yenileyecektir.
Eğer bu süreç doğru yönetilir ve yeni normalde kütüphanelerde beklentiler sağlanabilirse,
çalışmak için kütüphaneleri kullanan kişilerin
aileleri ile hafta sonu zaman geçirme alternatifleri arasına kütüphaneler girecektir. Buna ek
olarak, karantina döneminde e-kitap, sesli kitap
ve sosyal platformlarda sunulan hizmetlerden
yararlanmış kullanıcılar da karantina sonrası
fiziki kütüphane kullanımını da rutinleri içerisinde değerlendireceklerdir.
Kütüphanelerin yeniden açılmasında son aşamada ise etkinlikler ve sınırlanan materyallerin kullanıma açılması bulunmaktadır. Önce
sınırlı sayıda katılımcı ile düzenlenen etkinlikler ve akıl oyunları vb. materyallerin hizmete
açılması ile başlayacak olan son aşamada, sosyal
mesafe kuralları uygulanmaya devam edecektir.
Seminerler, film gösterimleri, maker atölyeleri
vb. hizmet sunumları sonrası diğer kullanıcı
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ile buluşmadan önce materyallerin ve mekânın
gerekli dezenfekte işlemlerinden geçirilmesi gerekmektedir. Elbette tüm bu aşamalar dünyanın
farklı yerlerinde var olan farklı konjonktürler ile
değişiklik gösterebilir.
DOĞA DOSTU MEKÂNLAR
COVID-19 tüm dünyaya daha doğa dostu ve sürdürülebilir mekânların önemini yeniden hatırlatmıştır. Yeni normal ile yapılacak yeni hizmet
binalarında da bu hususların azami ölçüde dikkate alınması beklenmektedir. Özellikle büyük
plaza ve alışveriş merkezlerinin virüsün yayılımını destekleyici mimari tasarımları toplumu
alternatif kamusal mekânlar aramaya yönlendirecektir. Uzaktan çalışma, freelance işler, nöbetleşe
çalışma gibi kavramlar gündemimize girmiştir.
Çalışanların uzak mesafelerden iş yerlerine toplu taşıma ile gelmesi hala risk teşkil etmektedir.
Tam da bu noktada evine yakın, internet ve şarj
imkânı bulunan, sessiz, huzurlu, sosyal mesafe
olsa da toplumun parçası olduğu aidiyetini sunan kütüphaneler yeni çalışma, üretme, öğrenme mekânları olarak değerlendirilebilecektir.
Bu yeniden tanımlama ile kütüphane bina tasarımlarının da sürdürülebilir mimariye uygun,
açık-kapalı alan dengesi olan, doğa dostu tasarımlara sahip olması ve yer seçiminde kentin merkezi
bölgelerinde konumlandırılması gerekecektir.
LQ’nun (Learnability Quotient/Öğrenme Zeka-

Kütüphaneler,
bugün geldikleri
hibrit kamusal
mekân yapıları
ile sadece hayatta
kalan değil, adapte
olabilen ve kimi
zaman katalizör
görevi üstlenen
kurumlardır.

sı) IQ’dan (intelligence quotient/zeka katsayısı)
öncelikli olacağı yıllar içerisinde yaşam boyu
öğrenme mekânlarının ve hizmetlerinin örgün
öğrenme ile yarışabileceği ve hatta daha üst bir
çatı olacağını söylemek yanlış olmaz. COVID-19
pandemisi, biz hala düşünme aşamasındayken
hayatın bizim için nasıl kararlar aldığını çok net
göstermiştir. Dijitalleşme konusundaki önyargılar bu süreçte yıkılmış, uzaktan eğitim ve çalışma
hızla hayata geçmiştir. Önemli olan adaptasyon
ve öğrenmeyi öğrenme yeteneğidir. Bu nedenle,
fiziki kütüphane binalarının teknolojik imkânlarla donatılmasının, kent merkezlerinde doğa
dostu ve sürdürülebilir mekân tasarımları ile
konumlandırılmasının yanı sıra dijital ortama
taşınması ve bilginin ve kültürün her daim herkes için erişilebilir olması gerekmektedir. Şehir
planlarında kültürel altyapının içerisinde küçük
bir cüz olarak yer alan kütüphaneler, bugün geldikleri hibrit kamusal mekân yapıları ile sadece
hayatta kalan değil, adapte olabilen ve kimi zaman katalizör görevi üstlenen kurumlardır.
Yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alındığında kütüphanelerin COVID-19 sonrası
normalleşme süreciyle hayatımızın önemli bir
parçası olacağını ve toplumun iyileşme sürecine,
ekonominin desteklenmesine ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sunacağını söylemek
mümkündür.
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ŞEHİRLERİN COVID-19'A
YÖNELİK HAZIRLIKLARININ
GÜÇLENDİRİLMESİ
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yerel yönetimler için hazırlanan
“Şehirlerde ve Diğer Kentsel Ortamlarda COVID-19'a Yönelik Hazırlıkların
Güçlendirilmesi" rehberini KENT okuyucuları için Türkçe'ye çevirdik.
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Şehirlerin ve diğer kentsel yerleşimlerin hazır oluşu,
COVID-19'a ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte etkili bir yanıt
verme konusunda kritik bir öneme sahiptir. Bu ortamlar hazırlık sürecini etkileyen benzersiz dinamiklerle karşı karşıyadır. Bu
yerler, seyahat merkezi olarak hizmet ederler, daha geniş toplu
taşıma ağlarına sahiptirler ve bu alanlarda yüksek nüfus yoğunlukları nedeniyle hastalıkların yayılma riski daha fazladır. Çeşitli
alt popülasyonların farklı sosyo-kültürel ihtiyaçları vardır ve bu
popülasyonlar savunmasız grupları içerir. Bazıları kalabalık ve
standart altı konutlarda yaşamakta olup temiz su, sıhhi koşullar
ve hijyen araçlarına erişimden yoksundurlar. Kayıt dışı yerleşimlerde bulunanlarsa çoğunlukla işsiz veya kayıt dışı ekonomilere
bağımlılardır. Şehirler ayrıca modern tıbbi bakım merkezlerine
sahiptir ve genel sağlık sistemi açısından kritik önemleri vardır.
Yerel otoriteler yönetim ve politika oluşturma sorumluluklarına
sahiptir ve acil durum yönetim döngüsü boyunca COVID-19’a
hazırlıklı olmaktan hızlı yanıt vermeye ve nihai iyileşme dönemine kadar önemli bir rol oynamaktadır. Etkili olabilmesi için,
herhangi bir halk sağlığı önleminin uygulanabilirliğinin olması
ve önlemlere uyma istekliliğini artıracak şekilde tasarlanmış olması gerekir. Kent yetkililerinin yapması gerekenler:
• koordineli bir şekilde çok sektörlü, yekpare devlet ve yekpare
toplum yaklaşımı benimsemek;
• yönetim düzeylerinin hepsinde önlemlerin koordinasyonu ve
tutarlılığını teşvik etmek;
• mevcut tehlikeleri ve kırılganlıkları belirlemek;
• savunmasız alt popülasyonları tespit etmek ve eşit derecede
korumak;
• sağlık sorunları, normları ve algıları ile çeşitli sosyal ve kültürel
etkileşimleri göz önünde bulundurmak;
• kayıt dışı sektöre veya ekonomiye olan bağımlılığın derecesini
dikkate almak;
• bilgi iletişiminin en uygun yollarını düşünmek;
• temel hizmetlere ulaşımının sürekliliğini sağlamak;

• sağlık tesislerinin COVID-19 için hazır olmasını sağlamak, ek
kaynakları belirlemek ve seferber etmek;
• yeterli barınma sağlamak, evsizlik riskini azaltmak, dışa göç ve
hareketliliği öngörmek;
• ruh sağlığını korumak için gereken özenin gösterilmesini sağlamak;
• önlemlerin mümkün olduğunca sağlam bir kanıt temeline dayandığından emin olmak, yaşamlar ve geçim kaynakları üzerinde ortaya çıkacak etkileri hesaba katmak.
COVID-19 stratejik hazırlık ve çözüm planına (SPRP)1 ve COVID-19 strateji güncellemesine2 ek olarak, şehirlerin ve kentsel
yerleşimlerin yerel otoritelerinin COVID-19'a güçlü bir müdahale
planı hazırlamak için odaklanması gereken dört kilit alan vardır:
• koordineli yerel planlar
• tedbirlere uyumu teşvik eden risk ve kriz iletişimi ve toplum
katılımı;
• halk sağlığı önlemlerine, özellikle sosyal mesafe, el hijyeni ve
solunum görgü kurallarına bağlamsal olarak uygun yaklaşımlar;
• COVID-19 için sağlık hizmetlerine erişim ve temel hizmetlerin
sürekliliği.
Şehirler ve diğer kentsel yerleşimler normalleşme sürecinde
veya salgınların tepe noktaları arasında COVID-193 bağlamında
halk sağlığının ve sosyal önlemlerin ayarlanmasına ilişkin geçici rehbere başvurmalı. Bu sayede, açıklanan hususlara uygun
olarak önlemlerin azaltılması ile hastalığın yeniden yayılma riski
dengelenebilir ve herhangi bir yayılımın hızla tespiti sağlanabilir. COVID-19 acil eylemleri eşzamanlı veya gelecekteki sağlık
acil durumları için sürdürülebilir kapasite geliştirme için zemin
hazırlamalıdır. COVID-19 deneyimlerinin belgelenmesi, öğrenilmesi ve paylaşılması gelecekteki sağlık acil durumlarının risklerini ve etkilerini azaltmak için daha hazırlıklı olmayı sağlayacaktır.
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GİRİŞ
Şehirler ve diğer kentsel yerleşimler COVID-19 riski altındadır.
Yoğun nüfuslu birçok bölgede, virüsün bu tür yerlere girme ve
yayılma kolaylığını yansıtan yüksek vaka sayıları ve ölümler yaşamıştır. Kentsel ortamlar, COVID-19 dahil olmak üzere tüm sağlık
acil durumların başarılı olup olmamasında doğrudan etkisi olan
benzersiz dinamiklerle karşı karşıyadır. Yetkililerin, başkalarının
deneyimlerinden ve iyi uygulamalarından öğrenme ihtiyacını
daha da altını çizen bu dinamikler, halk sağlığı acil durumu öncesinde hazırlık için uygun önlemleri alma ve gerektiğinde uyarlama becerisine dikkat çeken etkili bir yanıt verme kapasitesini
şekillendirmektedir.

HEDEF KİTLE VE AMAÇ
Bu belge, şehirlerdeki ve diğer kentsel yerleşimlerdeki yerel yetkilileri, liderleri ve politika yapıcıları destekleyip, kentin hassas
noktalarını göz önünde bulundurarak etkili yaklaşımları tespit
etmeyi amaçlamaktadır. Kentsel ortamlarda COVID-19 ve benzeri olayları önleme, hazırlanma ve hızlı aksiyon alma sayesinde
çabuk müdahale ve nihai iyileşmeyi sağlayacak tavsiyelerde bulunmaktadır. Detaycı ya da kuralcı olmaksızın kentsel ortamlara
özgü kilit alanları kapsayarak, WHO stratejik hazırlık ve çözüm
planı (SPRP)1 ve strateji güncellemesi2 dahil olmak üzere diğer
COVID-19 belgelerini tamamlar.
“Kentsel ortam” terimi için tanımda birçok varyasyon vardır. Bu
belgenin amaçları doğrultusunda kentsel ortam, belirli idari
veya siyasi sınırlar içinde olabilen geniş ve yoğun nüfusa sahip
alanları ifade eder4.

KENTSEL ORTAMLAR NEDEN
BENZERSİZDİR?
Megakentler de dahil olmak üzere şehirler, bölgesel ve küresel
olarak birbirine, komşu kasabalara, kırsal alanlara ve göçmenlerin geldiği yerlere bağımlı olan oldukça karmaşık yerleşimlerdir.
Genellikle ana giriş noktalarına (örneğin havaalanları, limanlar,
kara geçitleri) ulusal ve uluslararası merkezler olarak hizmet
ederler. Bu ulaşım yolları genellikle bulaş odağı olarak işlev görür. Yüksek nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında, özellikle sıkışık bölgelerde (örneğin kalabalık kaldırımlar, süpermarketler,
kültürel, sportif ve dini etkinlikler dâhil kitle toplantıları) bulaşıcı
hastalıkların yayılma riski genellikle yüksektir. Bu bölgelerdeki
insanlar genellikle bir yerden bir yere ulaşmak için geniş ve kalabalık toplu taşımaya ağlarına muhtaçtır. Kalabalık ve standart
altı konutları olan, ortak tuvalet kullanan, temiz su, sanitasyon ve
hijyen (WASH) tesislerine erişimi olmayan topluluklar da vardır.
Kentsel alanlarda çeşitli alt gruplar ve hassas gruplar olan mahalleler bulunmaktadır. Bu grupların COVID-19’un da dâhil oldu
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ğu halk sağlığı acil durumları ile ilgili farklı sosyokültürel ihtiyaçları bulunmaktadır (bkz. Tablo 1'deki örnekler). Dünyanın birçok
yerinde gayri resmi yerleşimlerin geliştirilmesi de dahil olmak
üzere, plansız ve yönetilemeyen kentleşmeyle sonuçlanan ani kırsal- kentsel göçler yaşanmıştır. Bu tür yerleşim yerlerinde yaşayanların önemli bir kısmı işsizdir veya yaşamını idame ettirmek
için kayıt dışı ekonomilere bağımlıdır. Kentsel alanlarda çok çeşitli
bilgi kaynakları mevcuttur. Bu kaynaklardan birinin söylentiler olması yanlış bilgilerin yayılmasına sebep olmakta bu da sağlık acil
durum zorluklarını artırmaktadır.
TABLO 1:
COVID-19 salgınlarında kentsel ortamlardaki savunmasız
gruplara örnekler
• Gayri resmi yerleşimler
• Kentsel Yoksullar
• Evsizler ve yetersiz barınma koşullarında yaşayan insanlar
• İş ve işçi piyasaları dahil olmak üzere mülteciler ve göçmenler
• Yaşlı insanlar, özellikle soyutlanma riski olanlar
• Temel tıbbi rahatsızlıkları olan kişiler
• Sosyal olarak dışlanan gruplar
• Sosyal mesafe önlemleri nedeniyle kişilerarası şiddet veya
kendine zarar verme riski taşıyan bireyler
Şehirlerin genellikle yükseköğretim ve özel tıbbi bakım için sevk
merkezleri bulunmaktadır. Bunların bir kısmı finansal engeller
nedeniyle bakım hizmetlerine erişimi yetersiz olan büyük popülasyonlara hizmet etmekte olup, hasta taleplerinde bir artış olduğunda yetersiz kalma riski taşımaktadır. Bu hastaneler ve sağlık
tesisleri genellikle daha geniş yerel ve ulusal sağlık sistemlerinin
gücü için kritik öneme sahiptir. Şehirler ayrıca tıbbi ve insani yardımın gelişi için giriş noktası görevi görürler.
Toplu olarak, bu dinamikler şehirler ve diğer kentsel yerleşimler
için benzersiz hazırlık önlemlerini gerekli kılar. Acil sağlık açıklarının ve sosyal eşitsizliklerin varlığı, savunmasız nüfusun ihtiyaçlarının karşılamasını ve kapsayıcı bir şekilde dayanıklılık oluşturulmasını gerektirir. Yerel otoriteler, genellikle halk sağlığı veya sağlık
hizmetlerini içeren yönetim ve politika oluşturma sorumluluklarına sahiptir ve tüm acil durum yönetim döngüsünde hazırlıklı olmaya, hazır bulunmaya ve COVID-19'dan nihai iyileşmeye kadar
önemli bir rol oynamaktadır. Krize yönelik hızlı bir şekilde yeni
yönetim düzenlemeleri ve ortaklıklar kurulması da buna dahildir.
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PLANLAMADA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKENLER
Şehirlerde ve kentsel yerleşimlerde optimum hazırlık, COVID-19'a
etkili ulusal, bölgesel ve küresel müdahaleler için kritik öneme
sahiptir. Stratejik hazırlık ve müdahale planı1; strateji güncellemesi2 ile hazırlıklı olma, hazır olma ve müdahale eylemleri5, tüm
ülkelerin COVID-19 için yapması gereken temel hususları ve eylemleri sağlar. Etkili olabilmesi için, herhangi bir halk sağlığı önleminin uygulanabilirliğinin olması ve önlemlere uyma istekliliğini artıracak şekilde tasarlanmış olması gerekir. Bu nedenle, acil
durum yönetiminin tüm aşamalarında sağlık ve diğer sektörlerin
planlanmasında kentsel otoritelerin ayrıca aşağıda belirtilenleri
yerine getirmesi gerekmektedir.
1. Koordineli bir şekilde çok sektörlü, bütün bir hükümet ve
toplumun tamamı yaklaşımının benimsenmesi ile önlemlerin
etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için yerel kaynakları
kullanmaya hazır olma (Tablo 2'deki örneklere bakınız). Bu, kamu
hizmetlerinin yerel olarak örgütlenme ve finanse edilme şekillerini ve sivil toplumun ve özel sektörün rollerini hesaba katmayı
içerir.
TABLO 2:
Kentsel ortamlarda COVID-19 hazırlığına dahil edilmesi
gereken sektörlere örnekler
•Sağlık

• Su, sanitasyon, hijyen

• Sosyal hizmetler / koruma

• Sivil savunma, güvenlik

• Ruh sağlığı hizmetleri

• Ticaret ve ekonomi

•Ulaşım

• Veteriner ve hayvan sağlığı

• Konut ve enerji

• Milletvekilleri

•Eğitim

• … Ve diğerleri

•İletişim
2. Ulusaldan orta düzeye (örn. Devlet) ve belediye / yerel düzeylere kadar farklı yönetim düzeylerindeki önlemlerde koordinasyonu ve tutarlılığı teşvik etmek.
3. COVID-19 ile yönetilmesi gerekebilecek eşzamanlı sağlık acil
durumları olarak ortaya çıkabilecek mevcut tehlikeleri ve güvenlik açıklarını belirlemek. Yerel risk değerlendirmelerinin,
profillerin ve epidemiyolojik riske dayalı haritalamanın kullanımını ve halk sağlığı önlemlerinin uygulanmasından doğabilecek
öngörülen riskleri içermektedir.
4. Daha kötü sonuçlar alma riski olan savunmasız alt grupları
belirlemek ve eşit derecede korumak (bkz. Tablo 1) ve bu kişilere ulaşabilecek partnerleri belirlemek. Pandemi ve halk sağlığı
önlemlerinin ruh sağlığı üzerindeki olası etkilerini göz önünde
bulundurmak ve önlemlerin alınmasını ve temel sosyal hizmetlerin devam etmesini sağlamak.
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5. Alt topluluklardaki sağlık sorunları, normları ve algıları ile
halk sağlığı önlemlerinin yerel alımını ve tesirini etkileyebilecek çeşitli sosyal ve kültürel etkileşimleri göz önünde bulundurmak. Belirli topluluklar tarafından güvenilen topluluk
temelli kuruluşlarla veya etnik / dini medya kanallarıyla çalışmak. Bu nedenle, farklı kitlelere ve topluluklara göre uyarlanmış ve uygun yollarla aktarılan açık halk sağlığı mesajlarının
sağlamak. Kültürel ve dini gelenekler, ölümlerin yönetiminde
önemli hususlardandır.

üzere toplumda ve diğer sektörlerde bulunan ve dönüştürülebilecek veya müdahale faaliyetlerine ve hazırlıklara katkıda
bulunabilecek ek kaynakları seferber etmek (ör. İnanç temelli
kuruluşlar, üretim tesisleri). Hasta talebindeki artış beklentisiyle sağlık tesislerini desteklemek için insan kaynakları ve
tesislerinin belirlemek. Stadyumlar, kongre merkezleri, oteller, yurtlar, askeri sağlık personeli, lojistik ve mühendislik sektörleri, ara / eyalet ve ulusal / federal düzeylerde daha yüksek
makamlarla işbirliğini içermektedir;

6. Özellikle toplumun daha yoksul kesimleri, muhtemelen
gıda ve yakıt gibi temel ihtiyaçların kaynağı olarak ve önemli
bir geçim kaynağı olarak kayıt dışı sektöre veya ekonomiye
olan bağımlılığın oranını dikkate almak. Kayıt dışı sektörü ve
geçim kaynaklarının kesilmesine yol açan önlemler, nüfusun
uyum sağlama yeteneğini etkileyebileceği gibi temel hizmetlere erişimi tehlikeye atabilir ve suç ve güvensizliğin artmasına neden olabilir.

10. Yeterli konut sağlama, evsiz olma riskini azaltma ve nüfus alt gruplarının dışa göçünü ve hareketliliğini öngörme
noktalarında yerel makamlarla irtibat kurarak daha fazla yayılmayı kontrol altına almak ve temel ihtiyaçları, sosyal korumayı sağlamak.

7. Çevrimiçi ve cihaz erişimi de dahil olmak üzere en uygun
bilgi iletişim yöntemlerini düşünmek. Saha dışı hükümet
ekipleri ve diğer paydaşlar tarafından, müdahalenin koordinasyonunda ve halkla etkileşimde kullanmak.
8. Acil tıbbi ve cerrahi hizmetler, cinsel ve üreme sağlığı hizmetleri, uyuşturucu ve alkol kötüye kullanımı hizmetleri,
aşılama, toplu taşıma, enerji tedarik ve onarımları, barınma,
iletişim, su, sanitasyon ve çöp imhası gibi temel hizmetlerin
sürekliliğini sağlarken bulaş riskini güvenli yönetmek.
9. Mevcut sağlık tesislerinin COVID-19 için hazırlandığından emin olmak ve yerel yönetime ait olanlar dahil olmak
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11. İyi bir zihinsel refahın sürdürülmesine gereken önem
verilmesinin sağlamak. Uygun olduğunda, egzersiz için açık
hava alanına günlük erişimi ve halka açık alanlara güvenli erişimi sağlayarak parkları açık tutma, kalabalıklaşmayı azaltma
ve fiziksel mesafeyi korumayı sağlayan önlemler.
12. Önlemlerin mümkün olduğunca sağlam bir kanıt temeline dayandığından emin olmak. Yaşamlar ve geçim kaynakları üzerinde ortaya çıkacak etkileri hesaba katmak.
Benzer kentsel ortamların COVID-19'u nasıl yönettiğini belirlemek için proaktif araştırma yapmak, deneyimlerini öğrenmek ve uygun şekilde kendine uyarlamak ve kanıtları birbirleriyle paylaşmak. Yerel yetkililer, uzun vadeli sağlık tehditleri
için sürdürülebilir kapasiteler oluşturmak amacıyla COVID-19
deneyimlerini geliştirmelidir.

COVID-19'A ETKİLİ MÜDAHALE İÇİN
KENTSEL HAZIRLIKTA KİLİT ODAK
ALANLARI
Şehirlerin ve diğer kentsel yerleşimlerin yerel otoritelerinin COVID-19'un yayılmasını önlemek ve benzer şekilde yıkıcı nitelikteki
olaylara karşı dayanıklı ve hazırlıklı olmalarını sağlamak için odaklanması gereken dört temel alan vardır (daha fazla ayrıntı için Ek
1'e bakınız).
1. Sağlık riskleri ve tesirlerine etkili yanıtlar için hazırlıkta yerel planları koordine etmek;
Şehirler, evde kalma bildirimlerinin verilmesi ve kamu alanlarının
kapatılması gibi ulusal hükümetler tarafından alınan önlemlerin
uygulanmasında en ön sıradadır. Bunlar arasında ülke çapında
önlemler veya ulusal çerçevelere uygun özel önlemler yer almaktadır. Şehirler ayrıca taban kesimin karşılaştığı zorlukları ele alarak, örneğin belirli savunmasız gruplar için hedefli tedbirler alarak çabalarını tamamlar.
Her şehir ve kentsel yerleşim benzersizdir. COVID-19 ve benzer
şekilde yıkıcı olaylar için önlemlerin yerel halkın ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için, kendi yerel çok sektörlü ve bölgeler
arası planlarını geliştirmeli, uyarlamalı ve uygulamalıdır. Planlar, hızla değişen epidemiyolojik durumlara tepki verirken yerel
bağlamları ve yanıt verme kapasitelerini hesaba katacak kadar
esnek olmalıdır. Yerel yetkililer ayrıca benzer kentsel ortamların
COVID-19'u yönetme deneyiminden ders çıkartmalıdır.
Ayrıca, sağlık acil durumlarına müdahale ederken farklı hükümet
düzeyleri arasındaki koordinasyon esastır. Yönetimin yerelleşmesinden bağımsız olarak, şehirler ve kentsel yerleşimlerin ülkedeki
daha yüksek makamlarla koordine olması gerekmektedir6.
Örnekler:
• Londra, Birleşik Krallık, kapasite ihtiyaçlarını karşılamak için sistem çevresinde gönüllüleri ve diğer halk sağlığı uzmanlığını kullanan bir Karşılıklı Yardım Hücresi kurmuştur 7.
• COVID-19 Başkanlık Görev Gücü aracılığıyla, Lagos, Abuja ve
Kano, Nijerya gibi şehirler hazırlıklı olmak için kapsamlı çok sektörlü bir yaklaşım benimsemişlerdir8.
• Bloomberg Hayırseverlerin Sağlıklı Şehirler Ortaklığı, kentsel
COVID-19 reaksiyonu olarak bir öğrenme ve paylaşım ağı oluşturmuştur 9.
• Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler ve UN-Habitat, yerel deneyimlerin öğrenilmesi ve paylaşılmasına olanak tanımak için Live
Learning serisi web seminerlerini COVID-19 çerçevesinde başlatmıştır10.
2. Tedbirlere uyumu teşvik eden risk ve kriz iletişimi ve toplum katılımı;
Toplumun tüm kesimleri için açık ve tutarlı halk sağlığı mesajla

Fotoğraf: Julie Ann Gylaitis
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sız nüfusa temel gıda tedarik etmektedir16.
• Kerala, Hindistan toplum mutfakları açtı ve karantina sırasında kimsenin aç kalmamasını sağlamak için düşük bir fiyata pişmiş yiyecekler teslim etmektedir17.
• New York Şehri, potansiyel COVID-19 hastalarının veya karantinadaki kişilerin nerede olduğunun daha iyi bir resmini
elde etmek ve şehir yönetiminin bu topluluklarla iletişimi18
sağlamak amacıyla şehir sakinlerinin COVID-19'a yanıtlarını
dahil etmek için bir web sitesi başlattı.

rına ihtiyaç vardır. Bu, uyumluluğu kolaylaştırmak amacıyla,
yayılmayı sınırlandırmak için yerel yönetmeliklerin ve diğer
düzenleyici önlemlerin iletilmesini içerir. Yanıltıcı, belirsiz ve
yanlış bilginin potansiyel olarak hızlı yayılmasına karşı koymak amacıyla hazırlıklı olmak ve müdahale tedbirlerini destekleyen bilgileri yaymak için kentsel ortamlarda mevcut olan
tüm fırsatlardan faydalanılmalıdır. Bilimsel ve halk sağlığı mesajlarını teşvik etmek için doğru kanallar, toplum temelli ağlar
ve etkileyiciler tanımlanmalıdır11.
İletişim, aktif toplum katılımı ve gönüllülerin sivil toplum örgütleri, sivil koruma ve üniversiteler aracılığıyla bilgi ve yeniliğin hızlı bir şekilde konuşlandırılması için seferber edilmesi gibi çözümlerin oluşturulmasıyla birlikte ele alınmalıdır.
Bunlar, özellikle savunmasız nüfuslar arasında uyum şansını
artırabilir. Zihinsel sağlığa etkileri olabileceği için insanların
uzun süreli evde kalma talimatlarına uymaları zor olabilir12.
Şehirler ve diğer kentsel yerleşimler, özellikle hassas gruplar
için yoğun nüfuslu mahallelerde gıda tedariki, WASH, sağlık
ve sosyal hizmetler de dahil olmak üzere temel hizmetlerin
iletiminde ellerindeki imkanlardan yararlanmalıdır. Yerel yetkililer, topluluklar içinde en savunmasız durumları tespit etmek, yanlış bilgilendirme ve damgalama ile mücadele etmek
ve tıbbi ve diğer temel hizmetlere erişim sağlamak için organize topluluk gruplarıyla (örn. Mikro kredi grupları, kadın ve
gençlik ağları, gayrı resmi yerleşimlerle ilgilenenler) birlikte
çalışmalıdır.
Örnekler:
• Singapur şehri, Başbakanını düzenli olarak içeren bir iletişim
stratejisi ve Hükümetin mesajlarını dört resmi dilde ileten bir
WhatsApp sistemi uyguladı13.
• Nairobi, Kenya gibi bazı Afrika şehirlerinde dini liderler, ibadet edenlere kendilerini COVID-1914'dan nasıl koruyacakları
konusunda bilgi sağlamak için yerel yönetimlerle birlikte çalışmaktadır.
• Türkiye'nin bazı şehirlerinde zabıtalar yaşlılardan yemek siparişi alıp evlerine teslim etmektedir15. Benzer şekilde, Tunus
belediyesi, karantinaya uyumu güçlendirmek için savunma-
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3. Halk sağlığı önlemlerine, özellikle sosyal mesafe, el hijyeni ve solunum görgü kurallarına bağlamsal olarak uygun yaklaşımlar;
Halk sağlığı önlemlerinin, özellikle fiziksel uzaklaşma, el hijyeni ve solunum görgü kurallarının zamanında uygulanması, COVID-19 gibi solunum hastalıklarının yavaş bulaşması ve
sağlık kuruluşlarının hasta talepleriyle daha iyi başa çıkabilmesi için önemlidir. Yoğun nüfuslu yapıları göz önüne alındığında, şehirlerde ve diğer kentsel yerleşimlerde birçok kişinin sosyal mesafelerini koruması daha zor olabilir (örneğin,
birden fazla aile tarafından paylaşılan alan). Sosyal mesafenin
mümkün olmadığı durumlarda, yerel makamlar insanların
karantinaya alınabileceği kamu tesislerini belirlemelidir. Yerel makamlar, sosyal mesafeyi sağlamak için güvenli barınma
yeri olmayanlara geçici ve acil durum barınması sağlamalıdır.
Ayrıca, tahliye hakkına ilişkin borçların ertelenmesi, ipotek
ödemelerinin ertelenmesi ve hizmet maliyetlerinin askıya
alınması gibi önlemler uygulayarak konut hakkını güvence
altına almak için olağanüstü önlemler alınması gerekebilir.
Önlemler, fiziksel mesafeyi korurken temel mal ve hizmet sunumunun devam etmesini dengelemelidir. Buna sağlık ve temel alanlarda çalışanlar için kalabalıklardan kaçınırken toplu
taşıma hizmetlerini sürdürmek konusunda gerekli operasyonel değişiklikler de dâhildir. Bazı yerlerde, sağlıklı davranışları
da destekleyen güvenli aktif hareketliliği (örneğin bisiklete
binme ve yürüme) teşvik etmek yardımcı olabilir. Dar araç yollarını geçici olarak yayaların özel kullanımına dönüştürmeye
de ihtiyaç duyulabilir.
Kayıt dışı ekonomiye / sektöre bağımlı olanlar, zaruri olmayan
işletmelerin mecburi olarak kapatılması ve nüfus hareketine
ilişkin kısıtlamalar türünde önlemlere uymakta zorluk çekebilirler. Bu tür kapanmalar, özellikle gıda sektöründe iş kayıplarını artırabilir ve bu pazarlara güvenen üreticileri etkileyebilir.
Şehirler ve kentsel ortamlar, özellikle savunmasız alt nüfuslar
için gıdaya erişimi korurken, gıda ve tarımdaki kayıpları azaltmak için kar amacı gütmeyen kuruluşlarla ve özel sektörlerle
koordinasyon üzerine çalışabilir. Ek olarak, işletmeler ve tüketiciler arasında, örneğin internet aracılığıyla bağlantı kurma
yolları teşvik edilmelidir.
Şehirler ve kentsel yerleşimlerde mümkün olan yerlerde, ka-

musal alanları, pazarları ve caddeleri tamamen kapatmadan
sosyal mesafeyi uygulamak için tedbirler alınmalıdır. Buna
yere işaret koymayı ve yürüme yönünün kısıtlanması dâhil
edilebilir. Dini liderler tarafından da gözlem ve törenleri askıya almak veya değiştirmek için destek alınmalıdır. COVID-19
bağlamında maske kullanımı ile ilgili tavsiyelerde yayınlanan
geçici rehber temel alınmalıdır19.
Gayri resmi yerleşimler gibi alanlar, sanitasyon ve hijyene yeterli erişime sahip olmayabilir, bu da genel el yıkama önerilerine uymayı zorlaştırabilir. Bu zorluklar, kamuoyundan görüş almayı, eğitmeyi, kritik ekonomik ve temel (örneğin gıda ve su)
ihtiyaçlarını öngörmeyi, karşılamayı ve ek WASH altyapısının
devreye alınması da dahil olmak üzere yıkama istasyonlarına,
sabunlara ve dezenfektanlara erişimi iyileştirmeye yönelik
yenilikçi yaklaşımları zorunlu kılar. Buna kamu binalarındaki
tesisler, sağlık tesisleri, okullar ve toplu taşıma istasyonları da
dahildir20,21.
Örnekler:
• Sabun ve suyun az miktarda bulunduğu Etiyopya ve Kenya'da, minimum miktarda su gerektiren antimikrobiyal kumaş22, su tasarruflu musluklar ve düşük maliyetli köpük sabunlar test edilmiştir23.
• Brezilya Sao Paulo Belediye Binası, kalabalık yerlerde el hijyenini iyileştirmek için sokaklara içme suyu ile lavabolar kurdu24.
• Letonya'da tek bir otobüste izin verilen yolcu sayısı azaltılmış,
yolcuların her iki koltukta bir oturmasına izin verilmiştir25.
Bazı şehirlerde, otobüs şoförleri tarafından bilet satışı durdurulup ve yolcuların sadece arka kapıları kullanmasına izin verildi26. Kolombiya Bogota, insanların yürüdükleri ve bisiklete
bindikleri alanı genişletmek için sokakları arabalara kapattı.
Böylece günlük yolculuklarında sosyal mesafeyi arttırdı27.
• Fas, kayıt dışı sektörde çalışarak COVID-19 karantinası doğrudan etkilenen ailelere ve bireylere, yardım içeren tedbirler
başlattı28.
• İspanyada Barselona Belediyesi, aslen turizm amaçlı olan
200 konutun savunmasız durumdakiler ve evsiz aileler için
acil konut olarak tahsis edilmesi için Turistik İş Birliği ile bir
anlaşma imzaladı29. Rio de Janeiro, Brezilya, uygun fiziksel
mesafeyi sağlamak için gayri resmi yerleşim yerlerindeki yaşlı
sakinleri ağırlamak için yerel otellerde odalar hazırladı30.

sel yerleşimlerde nerede mümkünse, etkilenen bölgelerdeki
modelleme ve sağlık bakım verilerini kullanarak dalgalanmaları öngörmelidir. Testler de dâhil olmak üzere sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engeller, acil durumlarda artabilir ve
ihtiyaç duyan herkesin sürekli erişimi en üst düzeye çıkarmak
için ele alınmalıdır. Sosyal bakım, sağlık hizmetlerine erişim
sağlamada ve sağlık sistemi içinde talep yönetimini desteklemede önemli bir rol oynamaktadır. Aşılar da dâhil olmak
üzere diğer tıbbi durumlar için temel sağlık hizmetleri, yüksek hastalık ve ölüm oranını önlemek için devam etmelidir33.
Temel sağlık hizmetlerinin devam etmesi önemlidir ve mümkün olan yerlerde teletıp gibi teknolojik çözümler dikkate alınmalıdır. Sağlık çalışanlarının işlerini yaparken yeterli korumayı
sağlamak için kişisel koruyucu ekipman (KKD) sayısının yeterli olmasına da öncelik verilmelidir.
Sağlık hizmetlerinin ötesinde temel hizmetlerin sürekliliğinin
sağlanması COVID-19'un önlenmesine ve kontrolüne de katkıda bulunur. İster yerel yönetimler ister bağımsız hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanmış olsun, temel kamu hizmetleri
ve altyapısının net bir listesine sahip olma, önceliklendirme
ve bunların sağlanmasını sürdürme buna dâhildir. Temel hizmetler arasında evde bakım, toplu taşıma, atık bertarafı dahil
olmak üzere WASH hizmetleri ve gıda ve enerji kaynakları gibi
sosyal hizmetler yer almaktadır.
Örnekler:
• Pakistan, İslamabad'daki özel hastaneler, şehrin COVID-1934'u
yönetme kapasitesini artırmak için yataklar, izolasyon odaları
ve vantilatörlerini teklif etti.
• Hindistan, Yeni Delhi'deki Jawaharlal Nehru Stadyumu,
COVID hastaları için karantina tesisine dönüştürülmüştür35.
Madrid, İspanya bir buz pateni pisti morga dönüştürdü36 ve
Londra, Birleşik Krallık COVID-19 hastaları için bir kongre merkezini hastaneye dönüştürdü37.
• Hem Sağlık Bakanlığı hem de İtalya'daki Üniversite ve Araştırmalar, son sınıf tıp öğrencilerinin mezuniyetini şehir seviyelerindeki sağlık iş gücünü arttırmak için hızlandırdı38.
• Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şehirler, sağlık tesislerine
olan talebi azaltmak için doğrudan COVID-19 test sitelerini
kullanıma sunmuştur39.

4. COVID-19 için sağlık hizmetlerine erişim ve temel hizmetlerin sürekliliği
Kentsel ortamların genellikle ulusal sevk merkezleri vardır ve
talep artışlarını yönetmek için hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Buna sağlık tesislerinde ve toplumda COVID-19'un vaka
yönetimi için sağlık hizmetlerinin kapasitelerini artırmanın
yolları ve yük dengeleme için sağlık tesisleri arasında transferler gibi planlara sahip olmak dahildir31,32. Şehirler ve kent-
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GELECEKTEKİ ACİL DURUMLARA
HAZIRLANMA
İyileşmeye geçişte veya salgınların tepe noktaları arasındaki dönemlerde, şehirler ve kentsel yerleşimlerde COVID-19
önlemlerinden uzaklaşmanın yukarıda açıklanan hususlara
uygun olarak yapılmasını sağlamalıdır. Böylece ekonomik ve
sosyal yaşamın bazı bölümlerinin yeniden başlamasını sağlarken bulaş oranını sürdürülebilir şekilde baskılayarak düşük
tutabilir. Öncelikli olarak da sosyo-ekonomik yarar ve epidemiyolojik riski dikkatlice dengelemiş olur3. Bunların arasında
özellikle hassas gruplar için önlemlerin sürdürülebilirliğinin ve
etkisinin değerlendirilmesi de vardır.
Şehirler ve COVID-19 için diğer kentsel yerleşimler tarafından
yapılan acil eylemler, eşzamanlı veya gelecekteki sağlık acil
durumları için sürdürülebilir kapasite geliştirme için zemin
hazırlamalıdır. COVID-19'u yönetmeye yönelik fonlar, birbiriyle ilişkili bu amaçlara katkıda bulunacak şekilde uygulanmalı
ve salgına acilen yanıt verebilecek eylemler, planlara ve sağlık

Fotoğraf: Osman Koycu
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sistemlerine diğer acil sağlık durumlarınca maruz kalınan ihtiyaçları karşılayabilecek uzun vadeli eylemlere dönüşmelidir.
Hazırlık ve hazır olma aşamasında olan kentsel ortamlar, tepki
evresinden iyileşme evresine geçerken veya COVID-19 salgın
tepe noktaları arasındayken bu hususlara özellikle dikkat edilmelidir.
Şehirler ve kentsel yerleşimler sağlama COVID-19 deneyimleri sırasında, kanıt toplamak ve sürdürülebilir kapasitelerin
finansmanını savunmak için proaktif adımlar atmak da dahil
olmak üzere; belgeleme, öğrenme, paylaşma ve uyum sağlanmalı. Uygun olduğunda, eylem sonrası resmi bir inceleme (AAR) yapmak istenebilir. Bunu yapmak, mevcut salgın
sırasında ortaya çıkan acil durum hazırlığında kaydedilen
ilerlemenin daha geniş sağlık sistemine faydalar sağlamasına, gelecekteki olayların risklerini ve etkilerini azaltmak adına
daha iyi hazırlıkların yapılabilmesi sağlayacak bilgilendirmeyi
oluşturacaktır.
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EK KAYNAKLAR
Şehir ve kentsel ortamların yerel yetkilileri, COVID-19 hakkında kendileri ile ilgili ek bilgileri aşağıdaki web sitesinde bulabilir:
https://www.who.int/teams/risk-communication/
cities-and-local-governments/
IHR ve Sağlık Güvenliği Stratejik Ortaklığı web sitesinde ek
hazırlık kaynakları bulunabilir: https://extranet.who.int/sph/
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Sağlık riskleri ve
etkilerine yönelik
etkili çözümler
için koordineli
yerel planlar.

Yerel yönetimler, salgın geliştikçe/ilerledikçe değişebilecek
önemli yönetim, koordinasyon
ve politika oluşturma sorumluluklarına sahip olabilir.

• Yerel bir COVID-19 müdahale planı geliştirirken, yerel
yönetimlerin ve ilgili sektörlerin de dâhil olduğu, işbirliği
ve koordinasyon için çok sektörlü ve çok paydaşlı yerel bir
yaklaşımın benimsenmesi. Bu, tedarik zincirlerinin tanımlanması, sektörler arası işgücünün seferber edilmesi, yerel
kurumların, toplumun önde gelen liderlerinin, gruplarının
ve meslek odalarının dahil edilmesini de kapsamaktadır.
• Kapasite değerlendirmeleri ve risk analizi yapmak: Pazar
yerleri, toplu taşıma hatları gibi yüksek bulaşma riski olan
yerlerin belirlenmesi. Savunmasız grupların konumu ve onların sağlık, WASH ve gıda dağıtımı gibi kamu hizmetlerine
erişimleri de dahil olmak üzere altyapı açıklarını belirlemek.
Yerel varlıkların ve tesislerin, temel hizmetlerin genişlemesini ve sürekliliğini sağlaması için haritalandırılması.
• Salgının farklı aşamalarında COVID-19’un yayılmasını
kontrol altına almak ve etkilerini hafifletmek adına tutarlı
bir stratejinin geliştirilmesi. Bu, temas takibi, maruz kalanlar için karantina, hasta olanlar için izolasyon, gıda erişimi,
kentsel ve dışa göç alanlarındaki gıda sistemlerine destek
gibi yaklaşımları kapsamaktadır.
• COVID-19 stratejik hazırlık ve çözüm planı (SPRP) ve ulusal
planlar rehberliğinde, yerel seviyede önleme, tespit etme,
değerlendirme ve yanıt verme kapasitelerinin daha iyi
olmasını sağlayacak öncelikle eylemlerin belirlenmesi ve
uygulanması. Ayrıca COVID-19’un ötesinde, gelecekte ve eş
zamanlı gerçekleşebilecek acil durumlar için sürdürülebilir
yeterliliği sağlayacak yatırımlara da ihtiyaç vardır.

Yerel yönetimler (örn.
Belediyeler, valilikler) etkili ve
uyumlu bir hazırlık ve çözüm
sağlayabilme adına çevre ve
üst yönetimler ile koordineli
çalışmalıdır.

• Yerel durum, hazırlık ve müdahale önlemleri hakkındaki
federal/ulusal rehberlere ait düzenli gelişmelerin de paylaşıldığı, üst yönetimler (ulusal, alt ulusal/eyalet) ve çevredeki diğer yerel yönetimlerle çift yönlü bir iletişim hattının
kurulması ve test edilmesi.
• Tedarik zincilerine erişim, sağlık personeli, ilaçlar, malzemeler ve diğer lojistik kaynakların konuşlandırılması bilgileri de dahil olmak üzere üst yönetimler ve çevredeki diğer
yerel yönetimlerle çift yönlü bir iletişim hattının kurulması
ve test edilmesi. Yerel önlemler ulusal önlemlerle uyumlu
olmalı ya da ulusal çerçeve ile uyumlu olmalı.
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Sağlık riskleri ve
etkilerine yönelik
etkili çözümlerin
hazırlığında koordineli yerel planlar

Şehirler giriş noktaları aracılığıyla ülkenin diğer bölgelerine
ve uluslararası dünya ile oldukça bağlıdır.

• Gerekli olmayan yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri uygun ve
makul şekilde sınırlamak ve giriş noktalarına yönelik tedbirlerin geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanması. Planlar,
giriş noktalarının tıbbi ve insani yardım malzemelerinin
teslimi için kullanılmasını da içermelidir.

Deneyim zenginliği, daha iyi
hazırlık ve çözüm için başkalarıyla paylaşılabilir.

• Deneyimlerden ders çıkarın ve COVID-19 ile halen karşı
karşıya olan, ya da onu atlatabilmiş kentlerde uygulanan
ilgili eylemlerin uyarlanması. Bu, ilgili şehirler arası ağların
etkinleştirilmesi ve WHO tarafından derlenen ve Küresel
Stratejik Hazırlık Ağı (GSPN) tarafından dolaşıma sokulan
vaka çalışmalarını da kapsamaktadır.
• Kapasiteleri, deneyimleri ve çıkarılan dersleri güçlendiren
eylemleri belgeleyen bir mekanizmanın geliştirilmesi ve
bunların diğer kent ortamlarıyla paylaşılması.

Risk ve kriz iletişimi, alınan önlemlere uymayı teşvik
edecek toplum
katılımı.

Popülasyonların, yanlış bilgi
yaratabilecek birden fazla bilgi
kaynağına erişimi vardır.

• Yerel bağlama uygun, sağlık riski iletişimi için yenilikçi
ancak pragmatik çözümlerin geliştirilmesi, test edilmesi
ve uygulanması. Bu şeffaflık, açıklık ve tutarlılığı, alınan
önlemlerin mantığını açıklamayı ve geleneksel, geleneksel
olmayan ve sosyal medya kullanımını kapsamaktadır. Bu
mesajlar/iletiler durum geliştikçe değişebilir ve bunların
yerel dillerde olması gerekmektedir.
• Eksiklikleri ve yanlış bilgilerin belirlenmesi de dahil olmak
üzere, kamu algısının, bilgilerin ve tutumların izlenmesi
(örn. kısa anketler) ve analiz edilmesi.
• Yanlış bilgileri düzeltmek için proaktif adımların geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanması.
• Temel hizmetleri yürütürken korunması gereken belirli
çalışan grupları (örn. marketler ve posta hizmetleri) için
iletişim mesajlarının geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanması.

Savunmasız popülasyonlara
erişmek daha zor olup, özellikle konut eşitsizliği olan alanlarda bu popülasyonlar alınan
önlemlere uymada zorluklar
yaşayabilir.

• Kentsel alanlarda savunmasız alt popülasyon gruplarının
tanımlanması ve haritalanması, bu gruplara ulaşmak için
yenilikçi ancak pragmatik çözümlerin geliştirilmesi ve test
edilmesi, sivil toplum paydaşları aracılığıyla bilgi yayılması.
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Risk ve kriz iletişimi, alınan önlemlere uymayı teşvik
edecek toplum
katılımı.

Savunmasız popülasyonlara
erişmek daha zor olup, özellikle konut eşitsizliği olan alanlarda bu popülasyonlar alınan
önlemlere uymada zorluklar
yaşayabilir.

• Özelikle savunmasız popülasyon grupları için pragmatik
önlemlerin geliştirilmesi ve yaşam ve geçim kaynakları
üzerindeki beklenen etkilerin değerlendirilmesi. Bu, bu önlemlerin sürdürülebilirliğini ve bedensel, sosyal ve zihinsel
etkilerini de göz önünde bulundurmayı kapsamaktadır.
• Tedbirlerin uygulanması ve sosyal yardımlar adına mevcut çok çeşitli toplum kaynaklarının maksimize edilmesi.
(başka bir deyişle, yerel bir toplumun tamamı yaklaşımını
benimsemek). Bu, topluluk liderlerine, toplum katılımını
sağlayacak taban hareketleri ve dini liderler gibi sosyal
ağlara, ve özel sektöre teması da kapsamaktadır.
• Bağışıklama/aşılama gibi diğer sağlık müdahelelerini
sunmak için kullanılan mevcut topluluk ağlarının üzerine
inşa edilmesi.

Halk sağlığı önlemlerine bağlamsal olarak uygun
yaklaşımlar,
özellikle fiziksel
mesafe, el hijyeni
ve solunum görgü
kuralları konularında.

İdare edilmesi gereken çok
sayıda insan var, yoğun bölgelerde yayılma çok daha hızlı
olabilir ve özel ihtiyaçları olan
heterojen alt-popülasyonlar
var.

• Yerel bağlama uygun şekilde kamusal alanlarda fiziksel mesafe için olası yenilikçi ama pragmatik çözümlerin
geliştirilmesi ve test edilmesi. Bu örneğin kalabalıkların
toplanmasını sınırlamak, belirli kapalı alanların kapatılması
şeklinde önlemler olabilir. Açık kalan kamusal alanlarda
(örn. doğal alanlar, araç trafiğine açık dar yolların geçici
olarak kapanması) fiziksel mesafeyi teşvik edici ne gibi
önlemler alınabilir şeklinde düşünülmesi.
• Yerel bağlama uygun, ev ortamında fiziksel mesafeye yönelik olası yenilikçi ama pragmatik çözümlerin geliştirilmesi ve test edilmesi. Bu, vakaların ev izolasyonunun sağlanması, hastalık temaslarının ev karantinasında kalmasını ve
ev dışına çıkmayı sınırlandıran ama aynı zamanda evlerde
kalabalığı da azaltan önlemler olabilir. Bunların uygulanabilir olmadığı durumlarda, kamu kaynaklarının ve tesislerinin
kullanımı araştırılmalıdır.
• Sosyal ortamlarda fiziksel teması sınırlandırmak adına olası yenilikçi ama pragmatik çözümlerin geliştirilmesi ve test
edilmesi. Bu el sıkışmaya, sarılmaya ve öpüşmeye yönelik
alternatifler olabileceği gibi okulların, eğlence yerlerinin ve
dini merkezlerin kapanması, yaşlı ve kronik hasta bakım
merkezlerinin ve hapishane ziyaretlerinin sınırlanması da
olabilir.
• Fiziksel mesafe önlemlerini sağlayacak koruyucu önlemlerin alınması ve evsizlik riskini düşürmek için kira ve
mortgate ödemelerini ve tahliye kararlarını ertelemek gibi
olağanüstü önlemlerin alınması.
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Halk sağlığı
önlemlerine bağlamsal olarak uygun yaklaşımlar,
özellikle fiziksel
mesafe, el hijyeni
ve solunum görgü
kuralları konularında.

Çok sayıda insanın çalıştığı
ticaret ve ekonomik faaliyet
merkezilerinde fizikle mesafe
gereklidir.

• İş yerlerinin, derneklerin ve şirketlerin fiziksel mesafe
önlemlerini uygulamasını sağlam, örneğin mümkün veya
gerekli olan yerlerde evden çalışma şeklinde iş devam
planlarının teşvik ve test edilmesi, fiziksel alışverişin yerine
evlere servis / gel-al uygulamalarının sağlanması.
• Fiziksel mesafe önlemlerinin, özellikle kayıt dışı ekonomiye bağımlı çalışanların geçim kaynaklarının üzerindeki
etkisini azaltmak adına yolların geliştirilmesi (örn. sosyal
yardım paketleri).

Kentsel alanlarda ulaşım için
kullanılan toplu taşımadaki
sağlık riskleri azaltılmalıdır.

• Yerel bağlama uygun olacak şekilde toplu taşıma sistemlerindeki sağlık risklerini azaltmak için yenilikçi ancak
pragmatik çözümlerin geliştirilmesi, test edilmesi ve
uygulanması. Bu toplu taşıma araçlarında çalışan işçileri de
kapsamaktadır. Kalabalıklığı azaltırken hizmet sürekliliğini
sağlayacak operasyonel değişiklikler dikkate alınmalıdır.
Bu, yoğun saatlerde uzaktan çalışmayı ve seyahat etmenin
teşvik edilmesi, toplu taşıma araçlarının rotalarını ve sayılarını yeniden düzenlemeyi, güvenli aktif hareketliliğin (örn.
yürüyüş ve bisiklet) teşvik edilmesi ve temizlik ve dezenfeksiyon prosedürlerini kapsamaktadır. İşe gitmeye devam
etmesi gereken “essential workers”’a öncelik verilmelidir.

Alt popülasyonların WASH
tesislerine erişimleri iyi
olmayabilir.

• Yerel bağlama uygun olacak şekilde, toplumdaki kişisel
hijyen, el hijyeni ve “respiratory etiquette”’a yönelik yenilikçi
ancak pragmatik çözümlerin geliştirilmesi, test etmek
ve uygulamak. Bu, basit ve doğru eğitim materyallerinin
kullanımını, ek WASH altyapısının kurulmasını ve WASH
tesislerine sınırlı erişimi olan alt popülasyonlar için alternatifleri kapsamaktadır.
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COVID-19 için
sağlık hizmetlerine erişim ve
temel hizmetlerin
devamı.

Şehirlerdeki ve kent ortamlarındaki hastaneler ve sağlık tesisleri genellikle sevk merkezleri olarak hizmet vermektedir.

• Mümkünse bir acil servis merkezinin desteğiyle, sağlık
merkezlerinde ve toplumda COVID-19 vaka yönetimi için
plan hazırlanması ve test edilmesi, ayrıca sağlık hizmetlerine olan acil talep artışının yönetilmesi, sağlık personellerinin, ek kaynak ve tesislerinin (örn. stadyumlar ve askeri
sağlık hizmetleri) konuşlandırılması ve enfeksiyon önleme
ve kontrol ihtiyaçlarının karşılanması.
• Sağlık çalışanlarını için yeterli koruma sağlarken, sağlık
hizmetlerinin kapasitelerini arttırıcı yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi ve test edilmesi. Bu, özel hastanelerin ve kalifiye
gönüllülerin (örn. emekli sağlık çalışanları, son sınıftaki tıp
fakültesi öğrencileri) seferber edilmesini ve tıbbi cihazların kişisel koruyucu ekipmanların miktarını arttırmayı da
kapsamaktadır.
• Hasta yükü fazla olan hastaneler arasında hasta transfer
düzenlemelerinin planlanması. Bu, ülke içindeki ve dışındaki şehirler arasındaki transferleri de kapsamaktadır.

Temel sağlık hizmetleri, kaynakların dağılımındaki değişikliklerden ötürü etkilenebilir.
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• Temel sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için bir
plan oluşturulması ve test edilmesi. Bu, acil tıbbi ve cerrahi
hizmetlerin ve aşılamayı kapsamaktadır. Birinci basamak
bakımın sürdürülmesi zorunlu olup, mümkün olan durumlarda teletıp gibi teknolojik çözümlerin kullanılması göz
önüne alınmalıdır.

AMAÇ

KENTSEL ALANLARDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

KENTSEL ALANLAR İÇİN ÖNERİLER

COVID-19 için
sağlık hizmetlerine erişim ve
temel hizmetlerin
devamı.

Alt popülasyonların COVID-19
için gereken test ve sağlık
sistemlerine iyi bir erişimleri
olmayabilir.

• COVID-19 değerlendirme, test ve temas takibine erişim ve
sağlık tesislerinin hazırlığı için olası yenilikçi ancak pragmatik çözümlerin geliştirilmesi ve test edilmesi. Bu, mobil test
ünitelerini ve arabadan inmeyi gerektirmeyen doğrudan
test hizmetlerini de kapsamaktadır.
• Popülasyonların COVID-19 için, evde, sağlık tesislerinde
ve gerektiğinde uzaktan teletıp yoluyla sağlık hizmetlerine ulaşımını sağlayacak olası yenilikçi ancak pragmatik
çözümlerin geliştirilmesi ve test edilmesi.

Ölümlerin sayısı, defin ve yakma hizmetlerinin kapasitelerini zorlayabilir ya da aşabilir.

• Yerel bağlama uygun olacak şekilde, cenaze, defin ve
yakma işlemleri için alternatif ve geçici düzenlemelerin geliştirilmesi. Bu, cenaze törenlerinde yeterli fiziksel mesafeyi
kapsamaktatır.

Sağlık sektörünün dışında
diğer temel kamu hizmetlerinin sürdürülmesini sağlamaya
ihtiyaç var.

• Sürdürülmesi zorunlu ve ertelenebilecek olanlar şeklinde,
temel kamu hizmetlerinin ve temel ihtiyaçların listelenmesi
ve tanımlanması, bunların geniş çapta tebliğ edilmesi.
• İşyeri devamsızlıkları, uzaktan çalışma ve sınırlı kaynaklar
(örn.ödenek, personel ve lojistik) gibi senaryolara dayalı,
standart işletme prosedürlerinin ve iş sürekliliği planlarının
kentsel alanlardaki temel kamu hizmetlerinin sürekliliği için
geliştirilmesi ve test edilmesi. Bu prosedürler ve planlar,
gerektiğinde hizmetleri online ortama taşımayı, internet
bant genişliğini boşaltılması, gönüllülerin ve özel sektörün
katılımını da kapsayabilir.
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AMSTERDAM BELEDİYE BAŞKANI
FEMKE HALSEMA İLE KENTE DAİR
“Avrupa’nın Özgürlük Şehri” olarak bilinen ve yaptığı çalışmalarla şehircilik alanında birçok ödüle layık
görülen Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın ilk kadın Belediye Başkanı Femke Halsema ile politik kariyeri,
Amsterdam şehrinin vizyonu ve projeleri hakkında konuştuk.
ÖZ GE Sİ V R İ K AYA
1 8 DAKİK A

2

019’un son aylarında, günlerce süren
ve birçok canlının ölümüne sebep
olan Avustralya’daki yangınlarla
sarsıldık. Bu yangınlar bize iklim değişikliğinin canlı hayatı üzerinde ne gibi dramatik etkileri olabileceğini ve bir an önce harekete geçmezsek dünyanın artık canlı hayatı
için bir yuva olmaktan çıkacağını hatırlattı.
2020’ye girerken yeni yılın daha iyi geçeceğine inanmaya hazırdık ve tüm naifliğimizle
yeni yıla dair umut dolu temennilerde bulunduk. Beklentilerin aksine, 2020 bizi ilk olarak
COVID-19 salgını ile sınadı. Mikroskopla ancak görülebilecek büyüklükte bir virüs; uzun
mesafeleri yakınlaştıran, karmaşık işlemleri
anında çözen makineler üretmekle övünen
insanoğluna güçsüz yanını hatırlattı. Salgın,
canlar aldı; ekonomik aktiviteleri durdurdu ve
toplumsal eşitsizlikleri daha da derinleştirdi.
Ardından, siyahi Amerikan vatandaşı George
Floyd’un polis tarafından kayıtsızca öldürülüşüne tanık olduk. Irkçılığın 2020’de de kendini gizlemeye gerek duymadan can almaya
devam edebildiğine tanık olduk. Kısacası,
teknolojide kaydedilen tüm ilerlemelere rağmen insanoğlu ciddi sorunlarla karşı karşıya.
Şehirleşme seviyesinin arttığı düşünüldüğünde kentler bu sorunların meydana geldiği alanlar olarak öne çıkıyor ve bu sebeple bahsedilen
sorunların çözümünde yerel politik aktörlerin
eylemleri gittikçe daha da önemli bir hale geliyor. Biz de bu sayımızda Amsterdam Belediye
Başkanı Femke Halsema ile Amsterdam’ın
daha adil, kapsayıcı ve yaşanabilir bir şehir
olma sürecinde belediyenin yaptığı çalışmaları

Çalışmalar
konusunda fikir
alışverişi yapılması
ve başkalarının
hatalarından ders
çıkarılması, hızla
değişen dünyada bir
gerekliliktir.
ve şehrin sürdürülebilirlik vizyonu hakkında
konuştuk.
Amsterdam Şehri, 2017 Dünya Akıllı Şehir
Ödülü ve 2019 Avrupa Kent Sağlık Ödülü
gibi farklı konularda birden fazla ödüle
layık görüldü. Bu başarının sırrı nedir? Belediye başkanının liderliği mi, takım çalışması mı, kentin maddi kaynakları mı yoksa
ilgili paydaşları bir araya getirme yeteneği
mi? Ya da hepsi birden mi?
Amsterdam uzun zamandır şehir sakinlerine
ya da sivil halka ait bir şehir; yani şehirde ne
olacağına vatandaşlar karar veriyor. İnsanların
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bu büyük özgüveni, ticaret kenti Amsterdam
için her zaman ayırt edici bir özellik olmuştur.
Ayrıca 17. yüzyıldan bu yana; dinleri, siyasi görüşleri veya cinsel yönelimleri nedeniyle kendi
ülkelerinde özgürce yaşayamayan insanların
özgürlük içinde birlikte yaşayabildiği bir sığınak olması da şehrin karakteristik özelliklerinden biridir. Bu insanlar yüzyıllar boyunca
Amsterdam'da özgürlük (ve refah) içinde yaşadılar. Hakların eşitliği, azınlıkların korunması, demokrasi ve ifade özgürlüğü gibi şeyler
Amsterdam için temel değerlerdir. Bu değerler
ile birlikte birçok Amsterdamlının ticaret ve
yaratıcılık içgüdüsü, son dönemde yapılan yeniliklerde önemli bir rol oynamıştır.
Bir şehir olarak başarılı olmak her zaman ortak bir çaba ve bütünsel bir yaklaşım gerektirir. Amsterdam ve Amsterdam Büyükşehir
Bölgesi; üç üniversite (UvA, VU ve AMS),
birçok yerel ve uluslararası şirket ve girişim,
sayıları günden güne artan eğitimli bir grup,
uluslararası bir toplum, dünyanın en büyük
internet merkezlerinden biri, civardaki bir
liman ve bir havalimanı ile 17. yüzyıldan bu
yana olduğu gibi yenilikçi bir şehir ve yenilikçi
bir bölge olarak kalmak için gereken her şeye
sahip.
Amsterdam yenilikçi gücünü her zaman muhafaza etti. 19. yüzyılda Samuel Sarphati ve
Jacob van Lennep gibi öncüler, yoksul Amsterdam vatandaşlarının sağlıklı ekmek yemelerini ve temiz su içmelerini mümkün kıldı. 20.
yüzyılda şehir, kentsel büyüme sırasında
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modern kentsel gelişim biçimlerini denedi. Günümüzde yenilikler, tek bir şirketin araştırma ve
geliştirme departmanından ziyade işbirliği sayesinde gittikçe daha fazla değişken bir yol izliyor.
Elde edilen başarılar kısmen tüm bu işbirlikçi girişimler sayesinde olsa da, yenilikler karşısındaki
açık görüşlü tutumun da katkısı büyüktür. Günümüz, büyük sosyal ve ekonomik etkileri olan
hızlı yenilikler dönemi; merak ve güvenle karşı
karşıya olduğumuz bir dönemdir. Türk şirketleri için Hollanda (özellikle Amsterdam), kentin
nitelikleri ve yaşanabilirliği nedeniyle doğrudan
yabancı yatırımın bir numaralı hedefi haline gelmiştir. Amsterdamlı Türkler, kentin başarısına
ve bu çok değerli çeşitliliğe büyük katkıda bulunmuşlardır.
Amsterdam ve Amsterdam Büyükşehir Bölgesi,
tıpkı diğer şehir veya bölgeler gibi büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Fosil yakıtlardan daha
sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş, döngüsel ekonomiye geçiş, 2040 yılına kadar 250.000
konutun inşası ve toplu taşıma ağlarının genişletilmesi karşı karşıya olunan sorunlara örnek
olabilir. Bu nedenle hükümet, işletmeler ve bilgi
kurumları arasındaki işbirliği çok önemlidir;
uluslararası işbirliği de öyle. Çalışmalar konusunda fikir alışverişi yapılması ve başkalarının
hatalarından ders çıkarılması, hızla değişen
dünyada bir gerekliliktir. Bu nedenle İstanbul
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mayıs
ayında Amsterdam'ı ziyaret etme davetimi kabul etmesinden onur duyuyorum. Ne yazık ki,
COVID-19 nedeniyle çalışmalara ara verildi ve
ziyareti ertelendi. Yakın bir zamanda görüşmek

Bir şehir olarak
başarılı olmak her
zaman ortak bir
çaba ve bütünsel bir
yaklaşım gerektirir.

ve işbirliğimizi geliştirmenin yollarını tartışmak
için sabırsızlanıyorum.
Amsterdam, döngüsel ekonomiye öncülük
eden şehirlerden biri. Belediyenin döngüsel ekonomi üzerine yürüttüğü bazı önemli
projeleri kısaca anlatır mısınız? Bu projeleri
uygularken karşılaştığınız başlıca zorluklar
nelerdir ve bu zorlukların üstesinden nasıl geliyorsunuz?
Şehir yönetimi, 2020 – 2025 Amsterdam Döngüsel Stratejisini kabul etti. Strateji, yeni hammadde ve malzemelerin kullanımını önemli ölçüde azaltmayı ve böylece sürdürülebilir bir şehre
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Önümüzdeki yıllarda, belediye değerli hammaddeleri korumak için ham halden işlemeye kadar olan malzeme akışlarını saptayacaktır. Amaç, 2030 yılına
kadar yeni hammadde kullanımını yarıya indirmek ve 2050 yılına kadar tamamen döngüsel bir
ekonomi sağlamak. Amsterdam döngüsel stratejisinde, İngiliz iktisatçı Kate Raworth'un “donut
modelinin” (doughnut model) şehir için özel
tasarlanan detaylandırılmış biçimini kullanıyor.
Bu model toplumların ve şirketlerin, gezegenin
ve toplumun sınırlarına saygı duyan ekonomik
kalkınmaya nasıl katkıda bulunabileceğini açıklamaktadır. 2020 – 2025 Amsterdam Döngüsel
Stratejisi şirketlerin, belediyenin ve vatandaşların ilerleyen yıllarda uğraşmaları gereken birçok
önlem içermektedir. Amsterdamlılar, atıklarını
farklı şekilde değerlendirecek ve daha az gıda
tüketecek inşaat şirketleri inşaatlarda sürdürülebilir malzemeler kullanacak ve belediye mümkün
olduğunca kullanılmış ürün satın alacak.
Şu anda Amsterdam Belediyesi döngüsel ekonomiye katkıda bulunan 200'den fazla proje için
şirketler ve bilgi kurumları ile çalışmaktadır.
Örneğin, 2020'de belediye, atılan lateks boyayı
toplamak ve satışa uygun hale getirmek için boya
endüstrisi ve ikinci el satış yapan mağazalarla bir
deneme gerçekleştirecektir. Döngüsel inşaat ise
bir başka örnektir. Yeni binalar için beton gibi
malzemelerin üretimi sırasında çok miktarda
CO2 salınır. Ayrıca, bir binanın ömrü tükendiğinde yenilenmesi veya yıkılması gerekiyorsa,
malzemeleri her zaman yeniden kullanılamayabilir. Bu nedenle Amsterdam Belediyesi inşaat
ihalesi düzenlerken sürdürülebilirlik şartlarını
sıkılaştıracaktır. Örneğin, daha dönüşümlü mal-
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zemeler kullanılmalı ve daha fazla binaya malzeme izni sağlanmalıdır. Bu şekilde, bir binanın
onarılması veya yıkılması gerektiği zaman tam
olarak hangi malzemelerin kullanıldığını görebilirsiniz.
Zaten Buiksloterham'da (Kuzey Amsterdam),
pazar bu şartları sağlayabileceğini göstermiştir:
ilk döngüsel şehir bölgesi de şu anda o bölgede
gelişme aşamasındadır. Belediye, stratejideki
hangi eylem ve projelerin daha çok katkıda bulunduğunu ve belediyenin nerede ayarlamalar
yapması gerektiğini görmek için bir gözlem sistemi geliştirmektedir. Bu sistem, bize şehre hangi
malzeme ve ürün akışının girdiğini ve bunların
nasıl işlendiğinin bilgisini verir.
Döngüsel ekonomi, Amsterdam ve İstanbul arasındaki işbirliğinin en önemli noktalarından
biridir. Ayrıca, önde gelen Hollandalı döngüsel
ekonomi sosyal girişimlerinin ve şirketlerinin
Amsterdam'da bulunduğunu ve İstanbul Başkonsolosluğunun, Türkiye pazarında Amsterdam merkezli bu döngüsel ekonomi uzmanlarını
tanıtmak için sürekli çalıştığını da belirtmem
gerek. Döngüsel tekstil alanında Denim House,
Amsterdam Denim City ile İstanbul'daki denim
fabrikaları arasında bir işbirliği oluşturmak için
çalışıyor.
COVID-19 salgını özünde halk sağlığı için
bir tehdittir. Ancak etkileri açısından ele
alındığında, acil sağlık durumundan daha
fazlasını yaratmakta ve yetkililer de bu salgının sosyal, ekonomik ve çevresel sonuçlarının
üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Koronavirüs salgınına ve onun olumsuz etkilerine karşı
mücadelede yerel yönetimlerin ön saflarda olduğunu biliyoruz. Bu noktada, Amsterdam'ın
salgından nasıl etkilendiğini açıklayabilir
misiniz lütfen? Bu süreçte ortaya çıkan sorunların üstesinden gelmek için ne gibi önlemler
aldınız?
Hollanda'da belediye başkanları kamu düzeni ve
güvenliğinden sorumludur. Bu nedenle, sadece
şehir için değil, güvenlik bölgesi olarak adlandırılan daha geniş bir alan için COVID-19 salgınını ele almada ön saftaydık. Şehir düzeyinde;
sosyal, ekonomik ve kültürel olmak üzere birçok
farklı önlem aldık. Bu farklı alanlarda alınan önlemlere dair bazı örnekler vermek gerekirse:

Fotoğraf: Vinicius Henrique
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Döngüsel ekonomi,
Amsterdam ve
İstanbul arasındaki
işbirliğinin
en önemli
noktalarından
biridir.

Sosyal Hayat:
• Topluluk inisiyatiflerini (300+) birbirine bağlayan wijamsterdam.nl adlı bir platformumuz
var. voorelkaarinamsterdam.nl adlı platform ise
yardıma ihtiyacı olan vatandaşları, yardım etmeye gönüllü olan vatandaşlarla bir araya getirmektedir.
• Özel bir internet sitesinde, aile içi şiddeti ve çocuk istismarını önlemek için başlatılan bir kampanya mevcut. Ayrıca, vatandaşlar güvenli olmayan bir ev içi durumda özel bir kelime kullanarak
eczanelere güvenle ulaşabileceklerdir. Bu süreç
hükümet ve eczacılarla birlikte geliştirilmiştir.
• Evsiz insanlar için farklı yerlerde hem gece hem
de gündüz kullanılabilen barınaklar bulunmaktadır.
• Şehir yönetimi, mümkün olduğunca anadili
Hollandaca olmayan diğer gruplara ulaşmaya çalışmaktadır.
• Şehir, sivil toplum gruplarının ve örneğin dini
kuruluşların ana irtibat kişileriyle yakın temas
halindedir. Ramazan ayına doğru ve Ramazan
ayı boyunca sürdürülen bir kampanya geliştirildi.
İş ve gelir
• Şehir yönetimi, aralarında serbest çalışanlar
bulanan yerel girişimcileri, gelir desteği ve şir-
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ket kredisi ile işlerini devam ettirebilmeleri için
desteklemek amacıyla bir tedbir oluşturmuştur.
(Mali yardım ulusal hükümet tarafından açıklandı.)
• Sosyal yardım isteyen şehir sakinlerin sayısı
önemli ölçüde artmıştır.
• Alınan tedbirlerden geniş ölçüde etkilendikleri için sosyal firmaları, girişimleri ve kuruluşları
desteklemek için bir özel görev komitesi oluşturulmuştur. Bu kuruluşlar ve şirketler, işlerinde
ekstra destek veren şehir sakinlerine çalışma yerleri sunmaktadır.
Ekonomik Önlemler
• Şehir yönetimi, alınan ulusal önlemlere ek olarak, korona krizi sırasında gerekli önlemler için
kullanılacak 50 milyon euro'luk acil durum fonunu açıkladı.
Sanat ve Kültürel Hayat
• Şehrin kültür ve sanat sektörüne büyük ölçekte
ekonomik etki analizi, şehrin Kültür ve Sanat departmanı tarafından yapılmıştır. Amsterdam'ın
kültür sektöründeki mevcut ekonomik zararının
1 Ekim 2020'ye kadar 173 milyon euro olacağı
tahmin ediliyor.
• İletişimdeki odak noktası, kültürel sektörü sunulan yardım paketlerine mümkün olduğunca
etkili bir şekilde yönlendirmektir. Serbest çalışan sanatçılara ve profesyonellere ayrıca önem
verilmektedir.
• Nisan ayında ulusal hükümet, ulusal olarak
finanse edilen kültür ve sanat sektörü için kısa
vadeli yardım fonuna odaklanan 300 milyon
euro’luk kültür ve sanat yardım paketini yayınladı. Mayıs ayında Amsterdam Şehri, Kent Sanat
Planı'nın sponsor olduğu kültürel organizasyonlar için kısa vadeli rahatlatma fonuna odaklanan
17 milyon euro’luk kültür ve sanat rahatlama paketini yayınladı.
Uluslararası Gözlem
Her iki haftada bir COVID-19 ile başa çıkmak
için alınan kentsel önlemler hakkında bir gözlem metni yayınlamaktayız. Metinde, belediye
organizasyonlarından gelen sorulara bağlı olarak
farklı konular tartışılmaktadır. Dünya çapındaki
kentsel önlemlere genel bir bakış sunmak istiyoruz. Bu çalışma aynı zamanda hem AB tedbirlerine hem de diğer ilgili kaynaklara genel bir bakış
sunmaktadır.
Sağlık
• Soğuk algınlığı, öksürük, ateş veya ani koku
veya tat kaybı gibi belirtileriniz varsa, koronavirüse yakalanıp yakalanmadığınızı öğrenmek için
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kolaylıkla test yaptırabilirsiniz.
• Halk ruh sağlığı kampanyamızda, vatandaşların ruh sağlığını ve direncini artırmayı amaçlayan, büyüyen bir sosyal hareket olan “Thrive” yaklaşımını kullanıyoruz. Thrive, Uluslararası Ruh
Sağlığı ve Liderlik Girişimi'nin bir parçasıdır.
Kriz aynı zamanda birtakım fırsatlar da sunuyor.
Yayalara ve bisikletlilere daha fazla yer vererek kamusal alanın geliştirilmesini hızlandırmayı umuyoruz. Akıllı ve Yeşil hareketlilik, şehirlerimiz
arasında devam eden bir işbirliği alanıdır.
Cinsiyet eşitliğinin Batı Avrupa ülkelerinde
yüksek olduğunu biliyoruz. Diğer ülkelerle
kıyaslandığında, bu ülkelerdeki kurumların
üst makamlarında daha fazla kadının yer aldığını görüyoruz. Fakat yine de, bu ülkelerden
de cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili bazı hikâyeler
duyuyoruz. Kadın belediye başkanı olarak
herhangi bir sıkıntı ya da zorluk yaşayıp yaşamadığınızı merak ediyoruz. Eğer yaşadıysanız, bu zorlukların üstesinden nasıl geldiniz?
Kadın oldukları için önlerine konulan engellerle mücadele eden kadın belediye başkanlarına ne önerirsiniz?
Hepimiz hayatımızda engellerle karşılaşıyoruz.
Ve birçoğumuz etnik kökeni, cinsel yönelimi,
dini veya cinsiyeti nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Hırsları olan kızlar ve kadınlar için bir rol model olabileceğim için gurur duyuyorum. Herkes için eşit
fırsatlar, şehir yönetimleri politikasının merkezindedir. Buna yalnızca kadınlar için değil, aynı
zamanda trans bireyler, siyahiler vb. için fırsat
eşitliği verilmesi de dahildir. Bana kalırsa, kadın
olmanın deneyimlediğim dezavantajlarının yanı
sıra avantajları da var. Tabii ki cinsiyetçiliği deneyimliyorum, bu göreve getirilen ilk kadın benim.
Belediye başkanı denince birçok Amsterdamlının
aklına gelen bir erkek, vatandaşın babası imajıdır.
İlk kadın belediye başkanı olarak, bu şehirdeki
kadınlara karşı bir sorumluluk taşıyorum. Tacizden mustarip birçok kadın olduğunu biliyorum
ve bu konuda bir şeyler yapmak için yetkilerimi
kullanmak istiyorum. Cinsiyet eşitliği dahil olmak üzere insan hakları, Amsterdam'ın uluslararası politikasının önemli bir yönüdür. Amsterdam'ın İstanbul'daki en eski ortağı olan Şişli ile
bu alanda birçok önemli projeye imza attık.
Belgesel yapımı, yazarlık veya tiyatro dersleri
verme gibi farklı kültürel faaliyetlerle ilgilisiniz. Yarattığınız ya da katkıda bulunduğunuz
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kültürel ürünlerde, siyasetin merkezinde yer
alan sosyal meselelere ve iktidar kavramına
değindiğiniz için siyasetten son derece besleniyor gibi görünüyorsunuz. Öte yandan, kültürel faaliyetlere katılımınızın siyaset yapma
şeklinizi etkileyip etkilemediğini merak ediyoruz. Örneğin, şehir sakinleriyle olan iletişiminizde etkisi oluyor mu? Cevabınız evet ise,
bunun nasıl etkilediğini açıklar mısınız?
Hem politik çalışmalarım hem de yaptığım diğer
faaliyetler kişiliğimi etkileyen şeyler. Politik anılarımı yazdığım "Pluche"da; inişlerden de çıkışlar
dan da, zafer anlarından da, ardında yatan hatalardan da bahsediyorum. Siyasi ve kişisel çatışmalar arasında ayrım yapmayı öğrenmek zorunda
kaldım. Demokratik bir uzlaşma, bundan her ne
kadar tiksinseniz de, başkasının bakış açısından
bakmayı gerektirir. Bazen sert, ara sıra şüphe
eden ve zaman zaman yanılan etten kemikten bir
insandan; dış dünyaya uygun, güç sahibi ve titizlikle hayatta kalmaya çalışan politik bir hayvana
dönüşüyorsunuz.

dam Belediye Başkanlığı pozisyonuna başvurma
isteğimi artırdı. Çalışma hayatım boyunca toplum için anlamlı bir şey yapmamız gerektiği fikri
her zaman mevcuttu.
Amsterdam Belediyesinin resmi web sitesinde, Amsterdam'ın sürdürülebilir bir şehir
olma ideali olduğu vurgulanıyor. Sitedeki vurgulardan, şehrin sürdürülebilirliği daha çok
çevresel terimlerle tanımlandığı hissini alıyoruz. Diğer yandan ise Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde sürdürülebilirliğin
ekonomik ve sosyal boyutları da bulunuyor.
Sürdürülebilirliğin daha çok sosyal boyutuna odaklanan hedefleri de belirleyip belirlemediğinizi merak ediyoruz. Eğer öyleyse, bu
hedeflere ulaşmak için şehrin stratejileri veya
faaliyetleri nelerdir?
Oxford'da Kate Raworth tarafından geliştirilen ve Amsterdam'ın şehrin geleceği için önemli
bir çerçeve olarak benimsediği "donut" ekonomi
modeli, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerine kurulu. Bu model, tüm dünya için sosyal
bir temel ve ekolojik tavan önererek bütünsel bir
yaklaşımı benimsemektedir. "Şehrimiz, tüm insanların refahına ve tüm gezegenin sağlığına saygı gösterirken, gelişen bir yerde gelişen insanlara
nasıl bir ev olabilir?" sorusunu sorarak biz de bu
yaklaşımı şehir düzeyinde uygulamaktayız. Dolayısıyla şehir yönetimi, şehirlerin karşı karşıya kaldığı ekonomik, sosyal ve çevresel zorluklara karşı
bütüncül bir yaklaşım benimsemektedir. Ve bu
tutkuyu gerçekleştirirken, yerel hükümet olarak
topluluk grupları, müşterek tabanlı kuruluşlar,
KOBİ'ler, işletmeler, akademi dahil olmak üzere
30'dan fazla kuruluştan oluşan bir ağ ile birlikte
çalışmaktayız.

İyimser olmanın görevimiz olduğuna inanıyorum. Karamsarlığa, dahası kötümserliğe karşıyım. Toplumumuzdaki korku ve kasvetin cevabı
zulüm ve baskı olmamalıdır. Hayır, özgürlüğümüzü güçlendirmeli ve kutlamalıyız. İfade özgürlüğünü, özellikle siyasi muhaliflerimiz için de
savunmalıyız.
Benim için seyahat, kültür ve sivil topluma adanmış olduğum dönem de aynı derecede geliştiriciydi. Bu beni daha da meraklı ve alçakgönüllü bir
hale getirdi ve tekrar kamu yararına hizmet etmek
istediğimi fark ettirdi. Yani bu "mola" Amster-
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BİSİKLETLİ ULAŞIM
KÜLTÜREL DEĞİŞİMLE MÜMKÜN
COVID-19 salgınıyla kentlerde toplu taşıma kullanımındaki ani düşüşle birlikte otomobil
kullanımındaki artışın da önüne geçmek için bisikletli ulaşıma yerel yönetimlerden ciddi bir ilgi
oldu. Ancak bisiklet sürmeyi teşvik etmek için yatırımla birlikte kültürel bir değişime ihtiyaç var.
DR . Ç İĞ DE M Ç ÖR E K ÖZ TA Ş

7 DAKİK A
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ünümüzde dünya nüfusunun büyük çoğunluğu kentlerde yaşıyor.
Özellikle önümüzdeki 30 yıl içerisinde gelişmekte olan ülkelerdeki
kentlerin nüfusunun iki kat artması bekleniyor.
Bu nedenle, hem günümüz hem de gelecek için
sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi giderek önem kazanıyor.
Ulaşım sistemleri arasında etkili entegrasyon
sağlamak, dünya çapında başarılı ulaşım sistemlerinin uygulanmasında karşılaşılan en büyük
zorluklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Metro veya metrobüs gibi gelişmiş otobüsler gibi
yüksek kapasiteli toplu taşıma sistemlerinin
kentlere en etkin hizmeti sunabilmesi için, motorlu sistemler ve yaya/bisikletli ulaşım gibi aktif
ulaşım türleriyle entegrasyon sağlanmalıdır.
ETKİLİ İLETİŞİM KAMPANYALARI
Son yıllarda kentlerde yaşanan hava kirliliği, trafik sıkışıklığı gibi çevresel faktörler, aktif ulaşım
türlerinin çok daha fazla ön plana çıkmasına;
yerel ve merkezi yönetimlerin bu alanlara geçmişe oranla çok daha fazla yatırım yapmasına
sebep oldu. Bunun yanı sıra, tüm dünyayı etkisi
altına alan COVID-19 salgınıyla ülkemizde
ve dünyanın pek çok kentinde toplu taşıma
kullanımındaki ani düşüşle birlikte otomobil

kullanımındaki artışın da önüne geçmek için
bireysel ve sağlıklı bir ulaşım türü olarak özellikle bisikletli ulaşıma yerel yönetimlerden ciddi bir ilgi oldu. Ancak kentsel çevrede özellikle
bisiklet sürmeyi teşvik etmek için sadece yatırım gibi yukarıdan aşağıya bir yöntem yeterli
değil. Kentlerde bisikletli ulaşımı teşvik etmek
için öncelikle kültürel bir değişime ihtiyaç var.
Bu kültürel değişimi sağlamada en önemli destek faaliyetlerinin başında ise iletişim kampanyaları geliyor.

Kentlerde bisikletli ulaşımın teşvik edilmesinde
iletişim kampanyalarının etkili rolüne inanan
WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, bu konuda Dutch Cycling Embassy (DCE) ortaklığı ve
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil
Toplum Destek Programı II fonu ile ‘Haydi
Türkiye Bisiklete!’ projesini hayata geçirdi. Bisikleti ulaşım aracı haline getirmek isteyen belediyelerin farkındalık kampanyalarına destek
olan proje kapsamında İzmir, Eskişehir ve Lüleburgaz pilot kentler olarak seçildi.

Kentsel çevrede özellikle bisiklet sürmeyi teşvik etmek için sadece
yatırım gibi yukarıdan aşağıya bir yöntem yeterli değil.

002 // Kent // 61

Ulaşım ve Hareketlilik

Kültürel değişimi
sağlamada en
önemli destek
faaliyetlerinin
başında ise iletişim
kampanyaları
geliyor.

Proje kapsamında, pilot kentlerin belirlenmesinin
ardından, her kentten teknik bir belediye temsilcisi
ile o kentte yer alan ve en fazla üye sayısına sahip Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olan İzmir’den BİSUDER, Eskişehir’den Vel Esbid ve Lüleburgaz’dan
LÜBİDER’den birer temsilci; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İlbank’tan
birer temsilcinin katılımı ile Amsterdam’da 3 günlük bir eğitim ve saha çalışması gerçekleştirildi.
Eğitimde ise, çeşitli Hollandalı kurumların aktardıkları bisikletli ulaşım kampanyalarına odaklanıldı. Eğitimin ardından gerçekleştirilen boşluk
analizi ve saha gezisi esnasında yerel yönetim, sivil
toplum ve merkezi yönetim temsilcilerinin bir arada çalışmaları ve birbirleriyle etkileşimde bulunarak fikir geliştirmeleri sağlandı.
ESKİŞEHİR’DE BİSİKLET KÜLTÜRÜ
Amsterdam’da gerçekleştirilen eğitim sonrasında,
orada edinilen deneyim ve analizlerin de derlenmesi ile bir “bisikletli ulaşım stratejik iletişim” eğitim
modülü hazırlandı. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında
belediye ve sivil toplum temsilcilerinin katılımlarıyla, sırasıyla İzmir, Eskişehir ve Lüleburgaz’da
2’şer günlük stratejik iletişim eğitimleri verildi.
Eğitim kapsamında özellikle sivil toplumun iletişim temelleri, hedef kitle belirleme, söylem belirleme, bir kampanya planlama, iletişim stratejisinin
temelleri, medya ve mesaj arasındaki ilişki, kampanya özeti hazırlama, ajans yönetme gibi konulara
odaklanıldı. Eğitimin ikinci gününde ise katılımcılarla SWOT analizi gerçekleştirilerek interaktif
bir biçimde kentlere özel kampanya fikirleri geliştirildi. Sivil toplumun ve belediyenin ortak çalışması
sonucunda İzmir’de öncelikli olarak bisiklet ve bisikletlilere yönelik bir “Farkındalık Kampanyası”
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yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda, kampanya
içeriğinin ana eksenini, trafikte yer alan motorlu
taşıt sürücülerini bisikletlileri düşünmeye davet etmek ve bilinçlendirmek oluşturdu. Lüleburgaz’da
daha önce gerçekleştirilen bisiklet taksi, bisiklet
akademisi, ilçe ölçeğindeki ilk bisiklet master planı
gibi bisiklet dünyasının “ilk ve tek”lerini anlatan,
bugüne kadar yapılanları bir çatı altında toplayarak bütüncül bir yaklaşımla sunan ve Lüleburgaz’ı
bisiklet etrafında birleştiren bir sahiplenme kampanyası oluşturuldu. Eskişehir’de ise Eskişehir’in
köklü bisiklet kültürüne vurgu yapan, bu kültürü
geleceğe taşıyan ve geçmişten geleceğe bisikletli Eskişehir konumlamasını kullanan “Bisiklet kültürünü hatırla ve sahiplen!” farkındalık kampanyası
yapılmasına ve kampanyayı desteklemek üzere bir
bisiklet sergisi hazırlanmasına karar verildi.
Eğitimlerin ardından Mart ayına kadar takip eden
süreçte ise belediyelere mentorluk desteği verilerek
içeriklerin ve tasarımların nihai hallerine getirilmesi sağlandı. Proje planında kampanyaların 2020
Mart ve Nisan aylarında uygulanması planlanmış
ancak Mart ayı itibarıyla COVID-19 salgınının
Türkiye’de de başlamasıyla birlikte yerel yönetimler, sağlık özelinde çalışmalara ağırlık vermiş ve
geliştirilen kampanyalar askıya alınmak zorunda
kalmıştır.
Salgın sürecinde, insanların kentlerde toplu taşıma
kullanımına daha mesafeli yaklaşmaya başlamaları,
özel araç talebinin gözle görülür bir artış göstermesi, belediyelerin yürüme, bisiklet gibi aktif ulaşım
türlerine yatırım yapma istekleri göz önüne alınarak ve proje içeriğinin salgın dönemi ve sonrasında
oluşacak talep ve beklentilerle uyumluluğu gözetilerek İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Lüleburgaz
Belediyesi tarafından ek bir kampanya geliştirme
fikri kabul gördü. Temel odağı, salgın sırasında
dışarı çıkma mecburiyeti olan insanlar için sağlıklı
bir işe gidip gelme seçeneği olarak bisikletli ulaşıma
odaklanan kampanya kapsamında “Haydi Türkiye Bisiklete!” ekibi ile koordineli çalışılarak yeni
kampanya içerik ve materyalleri hazırlandı. Her iki
kampanyada da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr.
Murat Gerenli kendi kentlerinde kampanya yüzü
olarak, ekipleriyle birlikte kampanyaya birebir destek verdiler. 3 Haziran Dünya Bisikletli Günü’nde
kampanya malzemelerinden billboard ve afişler
kentlerin çeşitli noktalarına asılarak farkındalık
çalışmaları yürütüldü.

ALTIN KARINCA
ÖDÜLLERİ

ALTIN KARINCA
BAŞVURULARI BAŞLADI
Son Başvuru Tarihi 14 Ağustos 2020
www.altinkarinca.com.tr

Kategoriler

Yönetişim
ve Katılımcılık

Yerel Kalkınma

Kentsel Planlama
ve Altyapı

Ulaşım ve Hareketlilik

Çevre ve
Atık Yönetimi

Akıllı Şehir
Uygulamaları

Mimari ve
Kentsel Tasarım

Afet Yönetimi

Kültür ve Sanat

Sosyal Hizmetler

Başvuran projelerin amaç ve çıktılarının, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan
ilgili olanlar ile bağlantılarının kurulması projelere değerlendirme sürecinde ek puan kazandıracaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

SKA 2: AÇLIĞA SON!
Dünyada 820 milyondan fazla kişi açlık sorunu yaşıyor ve yaklaşık 135 milyon kişi aşırı açlıkla karşı karşıya.
COVID-19 salgınıyla açlık sorununun daha da derinleşmesi bekleniyor. Dünya genelinde yerel yönetimler,
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında açlık ile nasıl mücadele ediyor?
ÖZ GE Sİ V R İ K AYA
M A R M A R A BE L E Dİ Y E L ER Bİ R LİĞİ
S Ü R DÜ RÜ L E Bİ L İ R K A L K I N M A A M AÇ L A R I E L Ç İ S İ
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OVID-19 salgınına karşı alınan önlemlerin en üst seviyede
olduğu 2020 yılının bahar aylarında çoğumuzun aklından
en azından bir kez şu soru geçmiştir: “Acaba
gıda ürünü bulma konusunda sıkıntı yaşar
mıyım?” Sosyal mesafe önlemleri kapsamında
uygulanan kısıtlar sebebiyle besin tedarikinde yaşanan aksaklıklar, tarımsal faaliyetlerin
azalması, bu sorunlarla ilişkili olarak bazı
ürünlerde görülen fiyat artışı ve endişeli bireylerin marketleri boşaltma yarışı dünya
nüfusunun önemli bir kısmının yemeğe erişimini tehlikeye soktu. Çoğumuzun yeni
keşfettiği bu savunmasızlık hali aslında dünyadaki her 9 kişiden 1’i için yeni bir durum
değil. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) güncel tahminine göre dünyada 820 milyondan fazla kişi açlık sorunu yaşıyor ve yaklaşık 135 milyon kişi aşırı açlıkla
karşı karşıya. Araştırmacılar, salgın öncesinde
yapılan çalışmalar sonucu belirlenen bu sayıların salgın sebebiyle daha çok artacağını dile
getiriyorlar. Kısacası nüfus artışı, yoksulluk,
çatışmalar, politik istikrarsızlık, sorunlu tarım politikaları, iklim değişikliğinin tarım
alanları ve tarıma bağlı geçim üzerindeki
olumsuz etkileri gibi sebeplerle dünya üzerinde yaygın olan açlık sorunu, COVID-19 salgınıyla daha da derinleşeceğe benziyor.

Dünya üzerinde
yaygın olan açlık
sorunu, COVID-19
salgını nedeniyle
derinleşeceğe
benziyor

Öte yandan dünyanın farklı ülkelerindeki
yerel otoriteler, Sürdürülebilir Kalkınma

Kaynak: C40
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Amaçları’nı (SKA) kendilerine rehber olarak
benimseyip SKA 2 (Açlığa Son) kapsamında
2030’a kadar açlığın her biçimini bitirmek
için çaba harcayacaklarını belirttiler. Küresel
hedeflere ulaşma yolunda, yerel politik aktörler bugün COVID-19’un yarattığı ortam
sebebiyle daha ciddi bir açlık sorunuyla mücadele etmek zorundalar. Bu noktada geçmişin
deneyimlerinden yararlanma, hızlı ve etkili
bir politika geliştirmek için anahtar bir öneme sahip. Biz de Kent’in bu sayısında, yerel
yönetimlere ilham olmaları umuduyla, dünyanın farklı bölgelerindeki belediyelerin açlık
ve besin güvensizliğine yönelik geliştirdiği ve
SKA 2’ye katkı sunan örnek uygulamalarını
sizlere sunuyoruz.

DAKAR - SENEGAL
Nüfus artışı ve iklim değişikliğinin etkileri
sebebiyle ekilebilir arazilerinde azalma yaşanan Senegal’in başkenti Dakar’da kent yönetimi, besin güvensizliği sorununun çözümü
için yüzünü mikro-bahçecilik (micro-gardening) diye bilinen tarım türüne dönmüş
durumda. Kısaca tanımlamak gerekirse,
mikro-bahçecilik ahşap tepsi, vazo, şişe gibi
eski ev eşyalarının içinde ürünlerin yetiştirilmesi pratiğine deniyor. Bu bakımdan, tarım
alanlarının oldukça daraldığı kentsel çevrede
bireylerin çatı, avlu ya da küçük boş alanlarda tarım yapmasını mümkün kılıyor. Mikro-bahçecilikte kullanılmış eşyalar ve toprak

Fotoğraf: Larm Rmah

tabakasında fındık kabuğu ya da pirinç samanı kullanıldığı için düşük bütçelerle taze
sebzeler yetiştirilebiliyor. Ayrıca, geleneksel
tarımla kıyaslandığında mikro-bahçecilikte
su, arazi gibi kaynaklara daha az ihtiyaç duyulduğu için bu tarım türü iklim değişikliğinin sonuçlarından daha az etkileniyor. Dakar
Belediyesi, bu yenilikçi, verimli ve iklim değişikliğine dayanıklı tarım türünü Dakar’daki
tarım arazisi azlığı, besin güvensizliği ve yoksulluk gibi sorunlara çözüm olarak kullanmaya karar vererek 2006’da “Mikro-Bahçecilik” Projesini hayata geçirmiş. Belediyenin
yürüttüğü projede kadın, yaşlı, genç, engelli
gibi toplumun kırılgan gruplarından gelen
bireyler mikro-bahçecilik teknikleri konusunda eğitiliyor ve onlara ürün yetiştirmeleri için alan temin ediliyor. Söz konusu proje
yararlanıcılarını eğitmek için 18’i kadın 6’sı
erkek olmak üzere mikro-bahçecilik ile ilgili
eğitim verebilecek 24 eğitmen yetiştirilmiş
ve 12 eğitim merkezi açılmış. Ayrıca, 26 ilkokulun etrafında mikro-bahçecilikle uğraşılabilecek alanlar oluşturulmuş. Yüzde 83’ü
kadın olmak üzere 9.694 kişi bu projeden
yararlanmış. Projenin diğer yararlarına baktığımızda, mikro-bahçecilik yöntemiyle taze
ürünler uygun fiyatlara bulunabildiği için bu
bahçelerden elde edilen ürünlerle dezavantajlı
gruplara toplu yemek hizmeti verilebildiğini
görüyoruz. Diyabet, obezite, anemi sorunu

yaşayan kadınlar için daha iyi bir beslenme
biçimi sunuluyor ve gençler arasında da sebze
tüketiminin artışı sağlanıyor. Ayrıca, bireyler fazladan yetiştirdikleri ürünleri satarak
ek gelir elde ediyorlar. Dakar kent yönetimi,
mikro-bahçeciliği kentin master planına eklemiş. Yönetiminin bundan sonraki amacı ise
program yararlanıcılarına tarım ekipmanları
elde etme konusunda destek vermek ve satın
alma merkezi kurmak.
ANDERNACH - ALMANYA
Almanya’daki Andernach Belediyesi, 2010
yılında başlattığı “Yenebilir Kent" (Edible
City) Projesi kapsamında kenti daha yaşanılabilir ve çevre dostu yapmak için “kalıcı tarım”
anlamına gelen permakültür bahçeleri açmış.
Birden çok ürünün yetiştirilebildiği ve çok
fonksiyonlu olan bu bahçelerde kent sakinlerinin farklı meyve, sebze ve bitkileri ekmesine
ve buralardan hasat toplamasına izin veriliyor. Bu sayede kent sakinleri bitki ekme, yetiştirme ve hasat döngüleri hakkında daha fazla
bilgiye sahip oluyor, bu bahçelere gelenlerle
sosyalleşme fırsatı bulabiliyor, burada yetişen
sağlıklı ürünlere ücretsiz bir şekilde erişebiliyor ve kentlerinin daha yeşil bir yer olmasına
katkı sunabiliyor. Ayrıca, permakültür bahçelerinde her yıl bir ürün öne çıkarılıyor ve o
ürünün farklı türleri ekiliyor. Örneğin, 2010
yılında domates, yılın ürünü olarak seçilmiş
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ve domatesin 101 farklı türü Andernach’taki
permakültür bahçelerine ekilmiş. Bahçeler bu
şekilde biyoçeşitliliğin devamlılığını da sağlamayı hedefliyor. Permakültür bahçelerine
ek olarak, Yenebilir Kent Projesi kapsamında
Andernach Belediyesi, Perspektive şirketi ile
işbirliği yaparak uzun süredir işsizlik sorunu
çeken kişileri bu alanların bakımı ve yönetimi
konusunda istihdam ediyor. Projenin diğer
bir ayağında ise, okul bahçeleri kurularak ilkokul çağındaki çocuklara sürdürülebilirlik,
permakültür ve sağlıklı beslenme konularında bilgi veriliyor. Kısacası Andernach Belediyesi, farklı aktiviteleri içeren Yenebilir Kent
Projesi ile aynı anda besin güvenliğine, biyoçeşitliliğe, kaliteli ve sağlıklı yaşama, ekonomik kalkınmaya, alternatif ve sürdürülebilir
tarıma katkı sunuyor.

Kaynak: Andernach
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Kaynak: Milanourbanfoodpolicypact

Yerel otoriteler,
SKA 2 (Açlığa
Son) kapsamında
2030’a kadar
açlığın her biçimini
bitirmek için çaba
harcayacaklarını
belirttiler.

MİLANO - İTALYA
İtalya’nın Milano şehri, besin güvensizliği ile
üretici ve tüketici arasındaki mesafenin artışı,
yoksul kesimlerin besin kaynaklarına ulaşamaması, lojistiğin yarattığı çevre kirliliği gibi besin
sisteminde yaşanan sorunları politika düzeyinde ele alarak bu konuya bütüncül ve yapısal bir
çözüm üretmeye çalışıyor. Bu amaçla Milano
Belediyesi, 2014 yılında Cariplo Vakfı ile iyi
niyet sözleşmesi imzalayarak kapsamlı bir besin
politikası hazırlamaya yönelik çalışmalara başlamış. Öncelikle Milano’daki besin sistemi analiz
edilmiş, ardından iç ve dış paydaşlarla görüşmeler yapılmış. Bu ön çalışmaların sonucunda 2015
yılında kentin vizyonu ve yol haritasını içeren
“Milano Besin Politikası Kılavuzu” hazırlanmış. Belgede kentin besin konusunda da önceliklerine de yer verilmiş:
n Herkesin temel gıda olarak sağlıklı yemeğe ve
yeterince içme suyuna erişimini sağlama,
n Besin sisteminin sürdürülebilirliğini teşvik
etme,
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n İnsan haklarına ve çevreye duyarlı üretilip dağıtılan, sağlıklı, güvenilir, kültürel olarak uygun
ve sürdürülebilir yemek farkındalığı yüksek tüketici kültürünü teşvik etme,
n Çevre kirliliğini ve sosyal eşitsizlikleri azaltmak amacıyla fazlalıkları ve besin atığını azaltma,
n Bilimsel tarım araştırmalarını destekleme ve
teşvik etme.
Belediye, besin politikalarının uygulanması için
iki kurum oluşturmuş. Bunlardan ilki olan Metropol Besin Konseyi (Metropolitan Food Council), besin sistemiyle ilgili meseleleri yönetiyor.
Diğer kurum Denetleme Sistemi (Monitoring
System) ise belediyenin eylemlerini, uygulamaların zaman içindeki etkilerini denetliyor.
Kısacası, Milano’nun sürdürülebilir, eşitlikçi
ve dayanıklı besin sistemi yaratmak için besinle
ilişkili meseleleri bütüncül bir biçimde ele alan
bir politika benimsediğini, bu politikaların uygulanması için kurumsal altyapıyı kurduğunu
ve ilgili kent paydaşlarıyla işbirliği yaptığını söy-

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

lemek mümkün. Milano, bu çabaları sayesinde,
2018 yılında Guangzhou Uluslararası Kentsel
Yenilik Ödülü alan şehirlerden biri oldu.
Milano’nun sürdürülebilir besin sistemine yönelik çabalarının sadece kendi bölgesiyle sınırlı kalmadığını da görüyoruz. Milano Belediyesi, 2015
yılında Milano’da “Gezegeni Beslemek, Yaşam
için Enerji” temasıyla düzenlenen Expo 2015 sırasında kent yönetimleri tarafından imzalanmak
üzere, kent seviyesinde besinle ilişkili meseleleri
ele alan uluslararası bir protokol hazırlanması konusunda teklif sundu. Yapılan ön çalışmalar sonucu hazırlanan Milano Kentsel Besin Politikası
Sözleşmesi 15 Ekim 2015 tarihinde 100’den fazla
kent tarafından imzalandı.
MEZİTLİ - TÜRKİYE
Mersin’e bağlı Mezitli Belediyesinin öncülüğünde başlatılan Mezitli Kadın Üretici Pazarı projesi, besin güvenliğine ve cinsiyet eşitliğine katkı
sunmasının yanı sıra üretici ve tüketici arasındaki ilişkiyi de yeniden tanımlaması açısından oldukça yenilikçi. Proje kapsamında Kadın Üretici
Pazarında kırsal kesimlerdeki kadınların tarlalarda yetiştirdikleri ürünleri ve kendi yaptıkları
takı, giysi, oyuncak gibi eşyaları satarak ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilmeleri
hedefleniyor. Projenin ilk adımı olarak pazarda
ürün satabilecek kadın üreticilerin tespit edilmesi için görüşmeler yapılmış. Üreticiler belirlendikten sonra ilk pazar, 2014 yılında kurulmuş.
Proje her ne kadar Mezitli Belediyesince başlatılsa da pazarın idaresi sürecine kadın üreticilerin
ve tüketicilerin de dahil olduğunu görüyoruz.

COVID-19 dünya
nüfusunun önemli
bir kısmının gıdaya
erişimini tehlikeye
soktu. Bu
savunmasızlık hali
aslında dünyadaki
her 9 kişiden 1’i için
yeni bir durum değil.

Mezitli Belediyesi pazarların fiziksel altyapısını
sağlayıp ana denetlemeleri gerçekleştiriyor. Pazarın organizasyonu ise kadın üreticilere bırakılmış ve öncesinde belediye bu konuda eğitim
vermiş. Projenin önemli boyutlarından biri ise
kadın üreticilerle tüketicilerin sürekli etkileşim
halinde olması. Üreticiler, pazarı tüketicilerin
istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ve yerelin
şartlarına göre şekillendiriyor. Bu bakımdan
Mezitli Kadın Üretici Pazarları, tüketicilerin ve
üreticilerin isteklerine göre biçimlenen esnek bir
yapı olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: Habertürk

Kaynakça
1 The future of food and agriculture: Trends
and challenges, FAO, 2017: http://www.fao.
org/3/ca5162en/ca5162en.pdf
2 Bir örneği için bakınız: https://insight.wfp.
org/covid-19-will-almost-double-people-in-acute-hunger-by-end-of-2020-59df0c4a8072
3 The state of food security and nutrition in
the world, FAO, 2019: http://www.fao.org/3/ai6583e.pdf
4 https://www.worldhunger.org/climate-change/
5 Dakar’ın Mikro Bahçecilik Projesine dair daha
fazla bilgiye https://www.c40.com/case_studies/micro-gardening-in-dakar-alleviates-poverty-hunger-and-food-insecurity üzerinden
erişebilirsiniz.
6 Andernach’ın Yenebilir Kent Projesine dair
daha fazla bilgiye https://www.connective-cities.net/en/good-practice-details/gutepraktik/
andernach-the-eatable-city-1/ üzerinden
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7 Milan’ın Besin Politikası Kılavuzuna http://
mediagallery.comune.milano.it/cdm/
objects/changeme:71638/datastreams/
dataStream3943587268670669/content?1482924699146 üzerinden erişebilirsiniz.
8 Milan Kentsel Besin Politikası Sözleşmesi’ne
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
wp-content/uploads/2016/06/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-EN.pdf üzerinden erişebilirsiniz.
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bilgiye https://www.mezitli.bel.tr/kadin-uretici-pazarlari üzerinden erişebilirsiniz.
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“BEN” DEĞİL “BİZ” DİYEN LİDERLER
BAŞARILI OLDU
Ekin Yaşin ile salgın sürecinde hem kurumların hem liderlerin iletişimini konuştuk; bilgi kirliliğinin
nedenlerini ve bunun önüne nasıl geçilebileceğini sorguladık.
H AT İC E Ç ET İ N L E R DE N - M Î N A E K E M A N
1 6 DAKİK A

P

andemiyle birlikte doğru iletişimin önemi hem doğru bilgilerin
yayılmasının sağlanması çerçevesinde kamu sağlığı hem de ortaya
çıkan bilgi kirliliği ve hazırlıksız oluşlarla
kriz yönetimi noktasında tekrar ortaya çıktı.
2013 yılından beri Washington Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve Amerika’nın önde
gelen kurumsal ve stratejik iletişim yüksek
lisans programlarından biri olan ‘İletişim
Liderliği (Communication Leadership)
programının koordinatörü Dr. Ekin Yaşin
ile Zoom üzerinden yaptığımız söyleşide salgın sürecinde iletişim alanında yaşananları
anlamlandırmaya ve yerel yönetimlerin doğru iletişim için bilgi kirliliğinin hat safhaya
ulaştığı kriz anlarına nasıl hazırlık yapabileceklerini çözmeye çalıştık.
Hatice Çetinlerden: Bir iletişimci olarak
içinden geçtiğimiz süreci nasıl anlamlandırıyorsunuz?
İletişimin hem sağlık yönetimi hem pandemi yönetimi hem kamusal hem özel kuruluş
yönetimi esnasında ne kadar önemli olduğunu bu kriz sayesinde anladık. Bu bizim için
önemli bir dersti. Çünkü pandeminin bilimsel kısmı, sağlık yönetimi ve kamusal yönetimi kısmında iletişim kaynaklı problemler de
yaşandı. Bu süreçte hem küresel olarak sağlık
açısından bazı hazırlıksızlıklarımızı hem de
iletişim açısından altyapısal eksikliklerimizi
fark ettik. İletişim altyapısının daha kuvvetli
olduğu kurumların bu süreci daha iyi yönetebildiklerini gördük. İletişim altyapısının

İletişim altyapısının
daha kuvvetli
olduğu kurumların
bu süreci daha iyi
yönetebildiklerini
gördük.

en önemli altyapılardan biri olduğu ortaya
çıktı. Gün içerisinde her tip kurumun birçok
nedenden iletişim yapması ama o iletişimi
de düzgün yapması önemli. Bunu düzgün
biçimde analiz etmemiş kurumlar için bu süreç hazırlıksız yakalandıkları için zor geçti.
Bunu hem Türkiye’de hem ABD’de çalıştığım kurumlarda gözlemledim. Bu belki de
bize uyanmak için bir çağrı. Kötü iletişimin
ne kadar zararlı olabileceğini de gördüğümüz
bir noktaya vardık.
Mîna Ekeman: Bilgi kirliliği yeni olmasa
da salgın sonrası süreç boyunca had safha-
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ya ulaşmış durumda. Çeşitli medya ve iletişim araçları aracılığıyla bireyler sık sık
asılsız, kontrolsüz bilgiye maruz kalıyor.
Kendi ölçeğinde zaten bilginin üretildiği
ve dolaşımda olduğu bir alan olan kentte, yerel yöneticiler yanlış bilginin (misinformation) ya da dezenformasyonun
(disinformation) önünü kesmek adına
neler yapabilirler? Doğru bilgiye erişimi
kolaylaştıracak iletişim stratejisi özellikle
salgın, afet gibi kriz dönemlerinde hızlıca
nasıl geliştirilebilir?
İngilizce olarak ‘misinformation’ ve ‘disinformation’ kavramlarını ifade ettiğiniz ‘kirlilik’ kelimesiyle anlayabiliriz. Eğer ben bir
uçağa binip, arabaya binip çevreyi kirletiyorsam, bunu dolaylı olarak yaptığım için nasıl
yaptığımı fark etmiyor olabilirim. Ama yine
de kirletiyorum. Mesela size Whatsapp’tan
bir mesaj geldi, siz nereden geldiğini bilmeden bunu içinde bulunduğunuz kişisel ya da
profesyonel topluluğa yolladınız. Oradaki
amacınız kötü değil ama yine de kirlettiniz.
Ama bir yandan da ben bilerek, toksin olduğunu da bildiğim bir çöpü denize boşaltıyorum. Amacım o denizi kirletmek ve benden
başka kimsenin girmemesini sağlamak, hatta girilemez hale getirilmesini sağlamak. Bu
işte dezenformasyon. Veyahut da ben Whatsapp’tan size yollanan bilgiyi bilerek yayılsın diye yaratan kişiyim. Orada da amacım
bunun herkese yayılması. Evet, bilgi kirliliği
içerisinde yaşıyoruz ama kirletme şekillerinin aynı olmadığını anlamamız çok önemli.
Dedikodu her zaman vardı. Magazin basını
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dediğimiz şey de vardı. Belki trollerin de versiyonları da vardı. Ama bu kadar prensipli, bazılarının da robot olduğu bir dünyada yaşamıyorduk. Bu bilgi kirliliğini yayanlar çok çeşitli,
terminatöre döndük (gülüşmeler). Değişik sistemler değişik bilgileri yayıyor ve tabii bir kirlilik doğuyor. Bilgi kirliliğinin içerisinde endişe,
özellikle afetlerde, sağlıkla ilgili ciddi durumların olduğu noktalarda bu iki kavramında çok
birbiri içine geçtiğini görüyoruz. Mesela biri
bana “Aa, artık COVID-19 çok yayılmıyormuş”
diye bir bilgi yolladığında belki amacı kötü
değil. Ama benim altta yatan başka bir sağlık
problemim varsa ve ben “Ah, artık maskemi
çıkarayım, şurada güzel bir yemek yiyeyim” de-

Liderlerde karizma
dediğimiz bir
kavram var.
Güzel konuşma
yeteneğiyle o enerji
birleştiğinde başarı
için politik bir
formül oluşuyor.
Ama o enerjiyi
Zoom’dan vermek
pek mümkün değil.
Yüz yüze yaptığımız
görüşmelerde söz
konusu olan şeyler
buradan mümkün
olmuyor.

diğim noktada hastalanırsam garip bir sisteme
giriyoruz. O yüzden şu noktada bilgi kirliliğinin ne olduğunun herkes tarafından anlaşıldığı
bir bilgi okuryazarlığının artık bir zorunluluk
olması gerektiğine inanıyorum. Her kurumun
çalışanlarına bilgi okuryazarlığı dersi vermesi
lazım. Kötü aktörler kimlerdir, kullandıkları
ortak kelimeler nelerdir, kime güvenebiliriz,
güvendiğimiz kaynaklar nelerdir; dijital bir
bilgi fihristine ihtiyacımız var. Temiz bir bilgi
ağı yaratabilmemiz gerekiyor. Bu bilginin sadece kötü üreticilerini değil iyi üreticilerini de
öğrenmek üzere, doğru bilgi nedir, temiz bilgi
nedir, hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Bunun
en öncelikli, yeni kurumsal altyapı çalışması
olduğuna inanıyorum.
Hepimiz değişik örneklerini de gördük. Şu
anda insan hayatını tehlikeye atacak boyutta
örneklerinin de çoğaldığı bir noktada değişik
kuruluşlar ortak çalışmalar yaparsa ortak bir
bilgi dili, bilgi dağarcığı, bir fihrist çalışması
yaratabiliriz. Sosyal medya tarafında, mesela
Twitter’da doğrulanmış profillerin olması da
artık yeterli değil. Hepimizin bir nevi etik sosyal medya sertifikamız gibi bir şeyimizin olması
lazım. Hatta bunu her zaman bilmeyenler yapmıyor. Sağlık çalışanları da yapabiliyor. Erken
bilgi paylaşmak da bir bilgi kirliliği. Şu an tüm
dünyada görüyoruz, Türkiye’ye has bir durum
değil; doktorlar da hastanelerden bilgi paylaşıyorlar. Ama o bilgilerin başka bilgilerle doğrulanıp kontrol edilmesi, denenmesi, bir çalışma
haline getirilmesi lazım. Tabii ki hiçbirimiz üç
ay beklemek istemiyoruz. Ama beklemek zorundayız, beklemeyi de tekrar öğrenmemiz de
bu eğitimin bir parçası. Evet, şu an küçük bir
bilgi olabilir ama onun paylaşılmasından ortaya
çıkacak kirlilik, paylaşılmasıyla ortaya çıkacak
dağarcıktan çok daha kötü bir etki.
Medya etkisini de tekrar düşünmemiz gereken
bir noktada olduğumuz için medya etiği de lazım. Okuryazarlıkla bilgiyi anlamak yeterli değil. Bunun etik açıdan değerlendirmesini de yapabilmeliyim. Etikçiler zaten ana merkezlerde
çok önemli işler yapıyorlar. Tıp tarafında böyle
bir etik var, bunu sosyal medyada neden yapmıyoruz. Sosyal medya etiğini de öne çıkarıp doğru bilgi ile etiği birleştirmemiz gerekiyor. Ben
bunu paylaşmalı mıyım kararı da etik bir karar.
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Doğru noktada mıyım, etkisi nedir? Bazen yüzlerce kişiyi korkutmaktansa beyaz yalanlar mı
söylemeliyim? Bu tip sorular, karmaşık, başımızı ağrıtan, midemizi acıtan sorular. Ama sosyal
medyanın da böyle zor bir yapısı olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu sokakta yürürken kimseye çarpmamak için gösterdiğimiz çaba gibi
dikkatli olmamız gereken bir alan.
Mîna Ekeman: Yanlış bilgiyi kasıtsız yayanlara karşı tutumumuz nasıl olmalı? İnsanların yanlış bilgiyi kasıtlı yayma konusundaki
motivasyonları nedir?
Toplumsal algı yönetimi ve bilgilendirme çok
önemli. Bu denize neden biri toksin bir şey atıyor, çünkü muhtemelen atanın başka bir denizi
var diye düşünüyorum ben. Derdi ya ‘bu denize
girme, benim denizime gir’ ya da ‘denize girme,
ata bin’ gibi söz konusu olan kasıtlı rekabettir.
Uluslararası dezenformasyonun da her zaman
politik rekabetten ortaya çıktığını görürüz.
Başka bir alternatife itmek için var olan alternatifi kötülemek için bir sistem yaratmak… Niyet
ve kasıt söz konusu olduğu için bu da bir suç. Bu
her yerde ve bunu yapan herkes için bir suç. Bazen yönetimde olanların var olan sistemi devam
ettirmek için de yaptıkları bir şey haline geldiğinde bu daha komplike ve derin bir hal alıyor.
Yanlış bilgiyi niyeti bu olmadan yayanlara da
cevap “Aman naptın?!” demek olmamalı. Belki
yerel yönetimlerin rol oynamasıyla bilgi etiği ve
okuryazarlığı üzerine eğitimler yapılmalı. Mesela ABD’de maske kullanımının politikleştiği
bir noktadayız, maskeye karşı bir tepki var, ama
sağlık için takılması lazım ve bundan dolayı
maske üzerine bir algı kampanyası üzerinde çalışıyoruz. Burada izlenecek yol herkesi uyarmak
değil herkesin bilgi sahibi olabileceği bir sistem
yaratmak. Mesela Türkiye’de hem kişisel hem
de iş alanında çok fazla Whatsapp kullanımı
var. Burada yayılan yanlış bilgilerde samimi
olduklarımı uyarıyorum ve burada yine de bir
rol oynayabileceğime inanıyorum. Yanlış bilgi
paylaştığını doğrudan söylemek yerine ‘neymiş
kaynağı’ diye soruyorum.
Günlük kullanımımızda temiz su nedir, pis su
nedir öğrenmemiz lazım çünkü zehirleniyoruz.
Kentsel yönetim ve liderlik söz konusu olduğunda da onların da veri okuryazarlığı ve veri
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yönetimi konusunda bilgi sahibi olmaları
önemli olacak. Gazete okuyan jenerasyonlar
interneti bir kürasyon mekanizması olarak
görüyorlar ama değil, orası açık bir kanal.
Facebook orada iyi ve kötü bilgi arasında
bir ayrım yapmıyor. Ben hala gazetelere ve
kürasyona daha çok inanan bir insanım. Facebook’ta bir şeyleri okurken gazete okuyor
gibi hissederlerse bu çok tehlikeli.
Hatice Çetinlerden: Yaşanan bu küresel
boyuttaki krizin, insanların birbirlerine
ve geleceğe duydukları güveni örselediğini varsayarsak, ruhsal olarak güvensizlik halinin böylesine yaygın olduğu bir
süreçte, sağlıklı bir iletişim bağı nasıl
kurulabilir? İnsanlar pek çok yerde bilgileri doğrudan Sağlık Bakanı’ndan ya
da İstanbullular kentle ilgili bilgileri
doğrudan Belediye Başkanından aldılar.
“Post-truth” yani hakikat sonrası olarak
da nitelendirilen içinde bulunduğumuz
bu süreçte lider iletişiminde nasıl bir ton
kullanılması güven tayininde etkili olacaktır?
Direktörü olduğum program iletişim liderliği üzerine ve iletişimin en önemli kısımlarından bir tanesi, bu daha kişisel ama toplumsal kısmı. Liderin iletişimi aslında bir
bireyden çıksa bile çoğul bir iletişim. Şu verdiğiniz örneklerden yola çıkarak Türkiye’de
de, dünyanın değişik yerlerinde de bazı figürleri iletişim liderleri rolüne girdiler. Tüm
liderler iletişim kanallarından bilgi yaymaya
devam ettiler ama bazı liderlerin iletişimi
öne geçti. Bizim kulağımızın ne tarafa doğru döndüğü, liderlerin iletişimi kadar önemli. Bu noktada görmemiz, anlamamız gereken belirli liderleri tercih etmemiz, herkesi
tercih etmedik. Neden? Benim tahminim
tekil değil çoğul konuşanların daha başarılı
olduğunu gördük bence. Çünkü sağlık krizi
gibi önemli bir konuda bilginin de tek bir
kişiden çıkmaması önemli. “Ben şu kişilere
danışarak ortaya çıkardığımız bir kurul kararını size bir birey ama lider bir birey olarak sunuyorum.” Bu Başkan İmamoğlu’nun
da çok yaptığı bir şey: güvenilir kurulların
sonuçlarını, güvenilir bir şekilde ifade etmek. “Ben yaptım”dan “biz yaptık”a doğru
bir ifadeyle… Veyahut “benim görüşüm”den
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çok “bizim görüşümüz”. Pek çok ülkede ben
merkezli konuşmanın öne çıktığı liderler
ve onların popülerliği söz konusu. Bu da
yüzyıllardır süregelen tarihi bir şey. Onun
da bazen kontrol altına alınabilmesi lazım.
“Ben hallederim” denmemesi… Pandemiyi kimse tek başına halledemeyeceği için
“ben”in işe yaramayacağını gördüğümüz,
“biz”li konuşanların ve kurul bazlı çıkarsamaları iyi ifade edebilen liderlerin ve toplu
çalışmayı ifade etme üzerine çalışan liderlerin daha güvenilir olduğunu görüyoruz. Değişik ülkelerden bunun dataları da çıkıyor.
Bu roller de ülkeden ülkeye değişebiliyor.
Bazı ülkelerde sağlık bakanları konuşurken
mesela Yeni Zelanda’da başbakan konuştu.
Almanya’da da öyle, Şansölye Angela Merkel
konuştu.
Orada da çok ilginç, Merkel “Ben geçmişimdeki tecrübemden dolayı bir bilim insanı
olarak yaklaşıyorum” dedi. Yine bir kurum,
kurul, eksper çalışmasının ortak çıkarımlarının sözcüsü olmak gibi… Kişisel çıkarsama
değil, sözcü olmanın öne geçtiği bir sistemi
görüyoruz ve daha çok sözcülere güveniyoruz. Ama o sözcülerin de bir sürü kişiden
aldığı bilgiler var, inanılmaz bir sentez ve
bunu nasıl ifade edeceklerini, neyi söyleyip
neyi söylemeyeceklerini düşünmeleri, bu
eksperlerin söylediklerinin hangi kısmını
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hangi aşamada paylaşmanın daha verimli ve
önemli olduğunu belirleyip bunu ifade etmeleri çok zor bir şey. Ama üzerinde durulması
gereken o zorluk. “Biz”in kim olduğunu da
iyi bir şekilde belirleyebilmek… Liderlik iletişiminde ‘biz’ adına konuşurken de konuştuklarının kendi eksperlik alanı olmaması
durumu var. İfade ettikleri şeyler, uzmanı
olmadıkları şeyler olabilir. Bu anlamda pek
çok liderin yeniden eğitimlere girmesi gerekiyor. Ne açıdan açıkları var? Hastalığın
genetik noktasını söyleyeceksem belki de
söylememem gerekiyor, önce öğrenmem gerekiyor. Bu beni ne söyleyeceğim konusunda
iki-üç gün geciktirebilir ama zaten hiçbir
zaman ne olduğunu bilmediğimiz bir şey
ağzımızdan çıkmamalı. Sadece eline verilen
kâğıttakini okuyanların örneklerini içinde
bulunduğu politik nedenlerden dolayı Amerika’da çok görüyoruz. Söyleyeceğimiz şeyi
anlamamız lazım, bu da çok zor. Alanı tıp
olanlar var ama alanı tıp olup iletişim olmayanlar da var. Değişik alanlarda kullanılan
iyi iletişimin bir ortak prensibi var. Eğer onu
anlarsak, güzel ve açık bir iletişimin ne olduğunu anlarsak eğer, bu çerçevede ne ifade etmek istediğimizi anlarsak eğer, bilgilerimizi
tamamlamamız da daha kolay olabilir.
Hatice Çetinlerden: Peki, iletişim profesyonel bir ekip de olsa başkalarına tamamen emanet edilemeyecek bir süreçse yerel yöneticiler yenilikleri nasıl takip edip
güncel kalacaklar?
Ben bunun iki temel prensibe dayalı olduğunu düşünüyorum. Birincisi dinlemek. Liderliğin en önemli yetilerinden birisi dinleme
yetisi. Her birimizin bir jenerasyonel açığı
var. Gençlerin de yaşlılara göre var. O açığı
sadece dinleyerek kapatabiliriz. Dinledikten
sonra da bir diyalog haline geçeriz. Belli bir
jenerasyondan bir liderin bugün TikTok’u
anlayıp ona adapte olması zor olsa da burada
bir kampanya yürüteceği zaman ona inanması gerekiyor. Bunun için de eksikliğini
hissettiği alanlardan oluşan bir danışma kurulunu dinlemesi gerekiyor; bu jenerasyonel
bir danışma kurulu olabilir, sanatla ilgili, sanatçılardan oluşan bir kurul olabilir. Sadece
eksperler olarak düşünülmemesi gerekir. İyi
bir iletişimci olmak için kendinizi kaydedip
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dinlemeniz de çok önemlidir. Liderlerin de
diğer liderleri takip etmeleri gerekiyor. Burada taklit etmekten bahsetmiyorum, neyin
rezonans yarattığını anlamak için dinlemek… Yani onlar da birini dinlemekten,
okumaktan keyif aldıklarında neden diye
sormalılar. Bu duyguyu fark edip bir adım
ötesine geçersek kendimize sürdürülebilir
bir iletişim repertuarı oluşturabiliriz.
Mîna Ekeman: Çevrimiçi uygulamaların
ve hizmetlerin hızla arttığı bu dönemde artık karşımıza “dijital devlet” gibi
kavramlar çıkıyor. Gelişen teknolojinin
hizmeti kolaylaştırma, hızlandırma ve
herkese ulaştırma gibi pek çok faydası
var. Ancak, bu durum geleneksel yüz yüze
iletişimden farklı bir noktaya gidildiğini
de gösteriyor. Sizin yüz yüze iletişim ile
sanal iletişim arasında gerekli gördüğünüz yöntemsel farklılıklar var mı? İkisini
farklı kefelere mi koyuyorsunuz, yoksa
bir bütünlük arz ettiklerini mi düşünüyorsunuz?
Yüz yüze iletişim konusunda çok daha uzun
süreli bir bilgi dağarcığımız, tarihi tecrübemiz var. Antik Yunana dayanan ikna kabiliyeti gibi… Zoom, Skype gibi internetten toplantı yaptığımız platformların aslında yüz
yüze olanla ortak prensibi varken interaktif
medyanın daha farklı bir yapısı var. Ben şu
anda, her ne kadar bunları kullanıyor olsak
da bu tip sistemleri kullanmanın zorunluğu olduğu bir noktaya hazır olup olmadığımızdan emin değilim. Çünkü şu anda bile
yüz yüze değiliz, ekran ekranayız. Buradaki
dinamik tamamıyla farklı. Mesela ulaşımda
uçağın keşfi seyahat kavramının tamamıyla
değişmesine, nereye ne hızda erişebileceğimizin değişmesine yol açtı. Ancak bu daha
farklı erişmemize yardımcı olurken vapurda
sakin sakin giderken etrafa bakabilmenin
değerini çöpe atmadı; uçak da var, bisiklet
de var, yürümek de var hala. Aynı şekilde bu
tip teknolojiler de şu an daha hızlı erişmemize yarıyor.
Şu an sizinle Zoom üzerinden sohbet ediyorum, yarın da gün boyu Zoom üzerinden
toplantılarım olacak. Ama mesela yapılan
çalışmalarda insanlarda Zoom yorgunluğu

diye bir şey çıktı. Bu da garip bir şey, şu an
insan üzerindeki etkisini bilmiyoruz. Tabii
ki normalde de bu şekilde uzaktan çalışanlar
vardı. Ama hepimizin böylesine aralıksız sanal sistemler çerçevesinde bilgi alışverişinde
bulunmasının ne olduğunu anlayamadan
zorunlu hale geldi. Buna geçebileceğimiz
sistemimiz vardı ama belki kültürümüz
yoktu. Bu noktada bir ikilem söz konusu.
Zoom kullanma bilgimiz vardı ama bunu
kullanmanın hayatımız için ne anlam ifade
ettiğini düşünemeden bu noktaya geldi. İş
hayatında da, her türlü kamusal buluşmada
da öyle, beraberliğin ve kişisel bağın önemi,
birini etkileyebilmek, bunlar farklı yapılar…
Liderlik iletişimi de öyle; karizma dediğimiz
bir kavram var. Bazı liderlerde bu onların dezavantajına bir şey, çünkü onların yakınındayken hissedebildiğiniz bir enerjisi var.
Orasyon, güzel konuşma yeteneğiyle enerjiyi
birleştirdiğinde o başarı için politik bir formül oluyor. Ama o enerjiyi Zoom’dan vermek pek mümkün değil. Onu da düşünmek
lazım. Yüz yüze yaptığımız görüşmelerde söz
konusu olan şeyler buradan mümkün olmuyor. Yüz yüze görüşmelerin ön plana çıktığı
mesleklerde bu eksiklikleri de anlamamız
lazım. O yüzden ben yüz yüze iletişimle sanal iletişimin bir olduğunu düşünmüyorum,
aynı şeyin devamı olduğunu da düşünmüyorum ama bunun farklı bir şekli olduğuna
inanıyorum. Pandemiden sonra inşallah

İç iletişimin
amacı iyi bir iklim
yaratmaktır. İklim
kurum kültürünü
anlatmak için çok
güzel bir kelime.
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toplu bir çözüm olursa yüz yüze görüşmekten uzaklaştığımız değil, yüz yüze görüşmeyi arttırdığımız da bir sürece gireceğimizi
düşünüyorum. Bunun yarattığı bir açlık söz
konusu. Belki erken bir spekülasyon oluyor
ama Zoom’un yüz yüze görüşme isteğinin
önüne geçtiğini ya da yerini doldurduğuna
inanmıyorum.
Hatice Çetinlerden: Belediye başkanlarının etrafları sürekli çözüm talep edilen
sorunlarla çevrili ve görevlerinin önemli
bir kısmının şehirdeki sorunlara çözüm
olacak yanıtları hayata geçirmek olduğunu söyleyebiliriz. Sürekli çözümler üretmek ve bunları sürdürülebilir kılmak...
Şehir yönetiminde sürdürülebilirlik ilkesinin iletişim açısından stratejik önemi
nedir?
Biz sürdürülebilirliği yeni bir şey gibi düşünsek de daha düşünceli küresel toplumlarda sürdürülebilirlikten bahsetmeyeceğiz
bile. Çünkü sürdürülebilirlik herkesin yaptığı bir şey haline gelecek. Yani sürdürülemiyorsa yapmayacağız. Dediğim gibi bu krizler
bazı şeylerin geçici olarak sürmemesine neden olsa da sürdürülebilirliğin ön plana çıkarıldığı sistemlerin dönmeye devam ettiği
ya da uzun vadede daha anlamlı olduğunu
da gördüğümüz bir noktadayız. Pandemi ertesinde sürdürülebilir bir sağlık iletişiminin
oluşması zorunlu.
Sürdürülebilirliğin karşıtı zaten geçicilik.
Sürdürülebilirlik her şeyde, firmaların çalışmalarında, şehirlerin projelerinde ana prensip haline getirilmeli. Bunların kriz anlarına
göre sürdürülebilirliğinin sağlanması, her
anda çalışabilmesi lazım. Mesela tasarımda
en uzak vakaya göre tasarım yaparsın. Mesela bir telefon tasarlanacaksa kolu olmayan
birine göre dizayn etmen lazım ki o dizayn
prensibi sürdürülebilir ve herkes tarafından
erişilebilir olsun. Erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik hepimizin yaptığı işlerin ana prensibi olmak zorunda. Bunun iletişim açısından önemli kısmı şu; sürdürülebilir olmayan
bir şeyin ifade edilmesi, tanıtılması ve inandırıcı olmasının pek mümkün olduğuna
inanmıyorum. Tabii ki geçici bir iş, proje
için de bir iletişim kampanyası yaratabiliriz
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ama bir şeyi sürdürülebilir hale getirdiğimizde
onu ister istemez zaten toplumsallaştırıyoruz,
iyileştiriyoruz, geleceğe var ediyoruz. Sürdürülebilirlik iyi ve etik bir yapısı olduğu için bir
şeyi inanarak ifade edebilmemizi sağladığı için
farklı kurumlarda çalışanlar için etkisini daha
rahat ifade edebilmelerini sağlayacaktır.
Hatice Çetinlerden: Kurumların iletişim
profesyonelleri dışında diğer çalışanlarını
da birer marka elçisi olarak görürsek onlarla kurmaları gereken iletişim nasıl olmalı?
COVID-19 salgını sebebiyle uzaktan çalışma sistemine geçen ve dijital araçların kullanımını artıran, yerel yönetim kuruluşları
da dahil olmak üzere pek çok kuruluş var.
Dolayısıyla bir yanda yaşanan olayın yarattığı tedirginlik, öte yanda iş hayatında yeni
yöntemlere ve koşullara alışma süreci varken, sağlıklı bir iç iletişim inşa etmeleri için
kamu kuruluşlarına ne önerirsiniz?
İç iletişimin de çok değiştiği bir evredeyiz.
Sonuçta küresel bir krizin ortasındayız. Dünyada geçmiş yüz sene içerisinde yaşanmamış
bir tecrübeyi tecrübe ettiğimiz dönemdeyiz.
O yüzden hazırlanmamızın da pek çok açıdan
mümkün olmadığı bir şey yaşıyoruz. Özellikle
iç iletişim söz konusu olduğunda da bu ister bir
kurumun kendi çalışanlarıyla yaptığı bir iletişim olsun, ister o çalışanların dünyayla yaptığı
iletişim olsun; bu yeni paradigmanın varlığını kabullenmemiz lazım. Kim kimle iletişim
halindeyse şunu düşünmesi lazım ki karşılarındaki kişi de bu krizden etkilendi, etkilenmeyen yok. Belirli mekanizmaları düşünürken
çalışanların ve çalışanların bağlı olduklarının,
herkesin bir endişe sistemi içerisinde olduğunu
anlamamız gerekmekte.
Normal zamanlarda olduğu gibi hadi hep beraber motive olalım demek, bunu eskisi gibi yapabilmek mümkün değil. Eğer bunu ifade etmez
ve bunu da iletişim planımızın bir parçası haline getirmezsek, beraber çalıştıklarımızın içinde
bulunduğu endişeli durum için de bir iletişim
planı çıkarmazsak bu içinde bulunduğumuz
duruma iletişim açısından iyi tepki veremeyeceğimizi düşünüyorum. Hepimiz, kendimiz dahil olmak üzere, ne olacağını bilmeyen gruplar
içerisinde çalışıyoruz.
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Elbette birçok dijital teknoloji uzaktan çalışmamızı kolaylaştırdı, buna alıştık. Bundan sonra
bir dahaki sefere evden çalışmamız gerekirse
ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ama aynı
zamanda da tabii ki daha çok empatinin öne
geçtiği, teknolojiden tekrar empatiye doğru,
ikisinin birlikte kullanılması gereken bir noktaya geldik. Birbirimizin kaygılarını anlamalı,
birbirimizin içinde bulunduğu noktaya kendimizi koymalıyız. Her kurumda 65+ yaş bireylerle yaşayanlar olabilir. Onların işe gelmesinin
yarattığı kaygı tek başına yaşayan bir bireyin
yaşadığı kaygıdan daha fazla olacaktır. Her işin
içerisinde de değişik kaygı sistemleri ve durumları olduğunu gördüğümüz için teknoloji kadar
empatiye de ihtiyaç duyduğumuz bir döneme
girdik.
Hatice Çetinlerden: İyi bir iç iletişim süreci
yürütülemezse bu dış iletişime nasıl yansır?
Biz yeni grup iletişimciler iç ve dış iletişimin
birbirinden ayrı olduğuna inanmıyoruz. İletişimin temel prensipleri bu iki sisteme de açık bir
şekilde yansır. İyi bir kurum ikliminin olmadığı bir yerde zaten dış iletişimin de etkilendiğini
gördüğümüz pek çok örnek var. Mesela ABD’de
pek çok firma eşitlik üzerine kampanya yapıyor
ama eşitlik güden bir iç insan kaynakları politikaları yok. O zaman orada çalışanların söyledikleri şeye inanmaları zorlaştığı için bu durum
ne dediklerini, nasıl dediklerini etkiliyor. İç iletişimin amacı iyi bir iklim yaratmaktır. İklim
kurum kültürünü anlatmak için çok güzel bir
kelime. Bu iklimin kurumun her türlü işleyişi
üzerinde etkisi var.
Bir kurum içerisinde her aşamada çalışanlar o
iklimden etkilenerek yaratacaklar ve tepki verecekler. Şu anda iklimi kurumların dışından
etkileyen faktörlerin ağırlaştığı bir dönemdeyiz. Biz eşitlikçi, herkese eş iletişim fırsatı veren
bir sistem yaratmak istesek de endişelerin çok
öne geçtiği bir noktada olduğumuz için iletişim
prensiplerimizi tekrar gözden geçirmemiz gerekse de bu ikisinin ayrı şeyler olduğuna inanmıyorum. İletişimin bir ana sistemde buluşmasının ve kurum genelinde bir iletişim politikası
olmasının çok önemi var.
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Yenilikçi finansman programları aracılığıyla iklim planlarından sürdürülebilir önlemlerin uygulanması: Avrupa
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erel enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik politikaları çoğunlukla AB yasal
çerçevesi tarafından, şehirler ve bölgeler tarafından nasıl yorumlandığı ve
bölgesel veya yerel tedbirlere nasıl dönüştürüleceği ile tanımlanır. Avrupa’daki şehirler ve bölgeler, AB iklim hedeflerine öncülük etmede ve bu
hedeflere ulaşmada kilit öneme sahiptir. Bunun
bir sonucu olarak, çoğunlukla gerekenden daha
ileri tedbirler uygularlar. Belediye düzeyinde, Belediye Başkanları Sözleşmesini (CoM) gönüllü
imzalayanların, Sürdürülebilir Enerji ve İklim
Eylem Planları (SECAP) olarak adlandırılan sürdürülebilirlik ve iklim hedeflerine ulaşmak için
kendi politika çerçevelerini tasarlamaları gerekir.
Şehirler ve bölgeler, AB direktifleri ile ilgilenirken ve bunları yerel seviyeye nasıl uyarlayıp tedbirleri uygulamak için nasıl finansman bulacakları konusunda şüpheye düşebilir. AB tarafından
finanse edilen PROSPECT projesi, eş düzeyde
bir öğrenme programıdır ve şehirler ile bölgeler
için çalışma ziyaretleri aracılığıyla enerji geçişinin nasıl finanse edileceğine odaklanmaktadır.
Emsallerden neler yaptıklarını ve yaptıkları şeylerden neler öğrendiklerini duymak yerine, nasıl
ilerleyeceğimizi en şekilde nasılda öğrenebiliriz?
PROSPECT, Haziran 2017’de başlayan ve bu yıl
bitecek olan bir programla mentorları ve danışanları eşleştiriyor.

yöntemlerine işaret eder. Bu yenilikçi finansman
programları şunları içerir: enerji performans sözleşmeleri, üçüncü taraf finansman, döner fonlar,
düşük faizli krediler, yeşil tahviller, teminat fonları ve kooperatifler ile kitlesel fonlama gibi vatandaş finansmanı.
PROSPECT’in katma değeri, yalnızca kapasite
geliştirme süreciyle sınırlı olmayan, aynı zamanda geliştirilmesinin ilk aşamalarından sürdürülebilir işleyişinin izlenmesine kadar enerji verimliliği finansmanının proje adımlarını takip
etmeyi sağlayan serbest öğrenme programından
ileri gelmektedir.
SOMUT BİR ŞEKİLDE NASIL ÇALIŞIR?
Proje, 5 tematik öğrenme modülüne odaklanmaktadır: kamu binaları ve tesisleri, özel binalar, ulaşım, kamu aydınlatması ve sektörler arası
(iklim değişikliğine uyum, yerel elektrik üretimi
ve yerel ısı/soğuk üretimi gibi 2 veya daha fazla
tematik alanın altında olan müdahaleler).

PROSPECT, SECAP’ların ve sürdürülebilir önlemlerin uygulanmasında kullanılan yenilikçi finansman programları hakkında bilgi ve deneyim
alışverişini teşvik etmeyi amaçlıyor.

İhtiyaçları mevcut olan en iyi uygulamalarla eşleştirmek için kamu kuruluşları ile “ihtiyaç değerlendirmesi ve boşluk tespitleri” yapıldıktan
sonra, PROSPECT kapsamında kamu kurum ve
kuruluşları seçilmiş ve mentorlarla ve danışanların rolleri atanmıştır. Almada ve Heerlen örneğinde de kanıtlandığı üzere, projenin kurmayı
başardığı ortaklıklar yeni fikirler, seçenekler
ve çözümleri keşfetmek amacıyla birbirlerinin
sorunlarını, durumlarını ve zorluklarının karşılıklı olarak anlaşılmasını teşvik etmede etkili
olmuştur.

Yenilikçi finansman programlarıyla, PROSPECT farklı kaynakları (öz kaynaklar, kamu ve özel
fonlar) karıştırarak veya yerleşik finans kurumlarının (örneğin, bankalar) dışında farklı ortakların (örneğin, vatandaşlar, özel sektör) katılımını sağlayarak geleneksel olmayan finansman

PROSPECT çalışmalarının ve özellikle de mentor/danışan ve faydalanıcılar kavramlarının
etkisini göstermek için en iyi örneklerden biri,
Almada (Portekiz, mentor) ve Heerlen Belediyesi’dir (Hollanda, danışan). Almada Yerel
Enerji Yönetim Ajansı AGENEAL ve Heerlen
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Belediyesi kamu binalarında PROSPECT’ten ilk
yararlananlar arasında yer aldı. Almada, Enerji
Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji yatırımlarını desteklemek için bir iç finansman programı
olarak geliştirilen Düşük Karbon İklim Fonunu
sundu.
Almada’nın Yerel İklim Değişikliği Stratejisi,
binaların ve ulaşım sektörünün enerji tüketimini
azaltmayı hedefleyen ve 2009 yılından bu yana
fonla desteklenen, belediye binalarının enerji sertifikası, %100 LED trafik ışıkları, belediye spor
tesislerinde %100 güneş enerjisiyle sıcak su elde
etme gibi yıllık enerji faturası tasarruflarına 1,9
Milyon€ ve 3,000 MWh’den fazla yatırım gibi
önlemler içermektedir.
Yedi yıllık başarılı bir çalışmadan sonra, fon
bir döner fon haline geldi: Uygulanan enerji verimliliği tedbirlerinden kaynaklanan maliyet
tasarrufları doğrudan Fona iade edilip, fondan
fayda elde edilerek temiz enerjiye geçişe yönelik
yatırımların artırılması sağlandı. Burada yenilik,
proje özelliklerine göre fon ve müşteri departmanı arasında farklı paylaşım şemaları varsayarak
ortak fayda yaklaşımı olmuştur. Fon, her kamu
veya özel kurumda uygulanabilecek tamamen içsel ve gönüllü bir programdır.
Almada, Heerlen’e ilham vermiş ve fonu başlatmak için gereken asgari bütçe, geri ödemenin
yasaklama şekli ve belediye ile diğer aktörler
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arasında sinerjiyi tanımlayan eylem planları gibi
belirli ihtiyaçlar ve zorluklar konusunda destek
sağlamıştır.
Heerlen, hayata geçirilen fon ve projeler hakkında bilgi almak için AGENEAL’ı ziyaret etti:
n Kendi fonlarına ek olarak okul topluluğundan kitlesel fon ile EPC modeli aracılığıyla Fotovoltaik (UPP), solar termal ve LED iç aydınlatma sistemlerinin kurulduğu bir okul,
n Barreiro Şehir Konseyi’nin desteğinden oluşan kendi fonları ile Fotovoltaik (Mikrojenerasyon), solar termal (basınçlı dolaşım) ve LED iç
aydınlatma sistemlerinin kurulduğu bir futbol
kulübü,
n Sosyal konutlandırmada bir pilot deneyim:
Hibrit solar/PV panelleri, dış yalıtım, verimli
pencereler, akıllı aydınlatma ve izleme.
HEERLEN’E AKTARIM
Heerlen, mevcut iyi teknik koşulları, mali ve yasal çerçeveyi ve yerel paydaşlar arasındaki güçlü
iletişimi devralmak için iyi birer işareat olarak
gördü. Heerlen’e ilham veren şey, katılımcı bir
çalışma şekliyle ve karar vericileri en başından
itibaren sürece dahil eden bir döner fona sahip
olmanın ötesine geçmekti. Ancak Heerlen, uygulama için gereken süre ve Heerlen’de personel
mevcudiyeti gibi parametreleri olası yavaşlama
faktörleri olarak değerlendirdi.
PROSPECT ise sihrini göstererek karşılıklı fay-

ŞEHIR, BÖLGE & ENERJI AJANSI PROSPECT
ÖĞRENME PROGRAMI’NIN ÜYESIDIR

AVRUPA ÜLKELERI

ÖĞRENME
GRUBU
11 KAMU/ÖZEL
BINASI
17 KAMU ALANI
AYDINLATMA /
ULAŞIM
10 SEKTÖRLER
ARASI

YENİLİKÇİ FİNANSMAN
PROGRAMI

NÜFUS
76 MİLYON VATANDAŞ

EN İYİ
UYGULAMA
PROJESİ

ENERJI PERFORMANS
SÖZLEŞMESI (EPC)

GWH ENERJI
TASARRUFU/ÜRETIMI

DÜŞÜK FAIZLI KREDILER, MALI,
DÖNER FON, ESCO, ELENA, ASC,
PPP VE H2020’YE MALI DESTEK

M € YATIRIM

VATANDAŞ FINANSMANI, SOSYAL
FONLAR, ÜÇÜNCÜ TARAF,
KOOPERATIF, KITLESEL FONLAR

MTNCO2 AZALTIMI
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dalar sağladı: Almada da daha yüksek seviyede
özel katılım, paket projeler ve bunları bankaca
muteber hale getirme, yatırım büyüklüğü limitlerini artırma ve projelere görünürlük ve hesap
verebilirlik ekleme gibi konularda Heerlen’den
öğrenimler edindi. Eş düzeyler arasında öğrenme
programı, şu anda başvuruya kapalıdır. Ancak
tüm modüller için el kitapları ve iyi uygulamalar
da dahil olmak üzere geliştirilen tüm materyaller
kullanıma açıktır.
PROSPECT, 752126 sayılı hibe anlaşması kapsamında Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 araştırma
ve yenilik programından fon almıştır.
Kaynakça
1 AB yasal çerçevesi dahilinde sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin
“Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji” paketinin
bir parçası olduğu AB direktifleri.
2 https://www.covenantofmayors.eu/support/
faq.html
3 https://h2020prospect.eu/library/goodpractices/69-almada-less-carbon-climate-fund
4 https://www.interregeurope.eu/intensify/
news/news-article/5420/ageneal-and-almada-less-carbon-climate-fund/
5 https://h2020prospect.eu/about/news-events/82-c1-pub-allsteps

Fotoğraf: Dylan Chung
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COVID-19, BLOKZİNCİR VE
AKILLI ŞEHİRLER
Pandemi sürecinde değişen yaşam biçimleri, kent yaşamını ve yerel yönetimleri nasıl etkileyecek?
İ SM A İ L H . P OL AT
8 DAKİK A

C

OVID-19 salgınının üç dört
ayda vardığı nokta, tüm dünyada önemli dönüşümlere işaret
ediyor. Salgına kesin çözüm
olacak bir ilaç veya aşı bulunana kadar önümüzde 6 aydan 1-2 yıla kadar uzayabilecek
bir süreç var ve bu süreçte virüsün yarattığı
güvensiz ortam, uzunca bir zaman hayatlarımızın yeni gerçekliği olarak kalacak. Böylesi büyük bir güven sorununun üstesinden
gelebilmek içinse, hem bireylerin hem de
kurumların daha uzaktan, daha temassız ve
daha hijyenik yaşamayı ve iş yapabilmeyi öğrenmeleri şart. Bu bağlamda yerel yönetimler,
pandemi ve sonrası süreçte toplumsal yaşamın uzaktan, temassız ve hijyenik biçimde
işleyeceği güvenli bir kent ortamını tesis ve
temin eden bir misyon üstlenmek zorunda.
İşte blokzincir (blockchain) olarak adlandırılan işleyiş de, söz konusu güven tesisi ve
temini misyonunun yerine getirilmesinde en
önemli katkıyı sağlayacak çözümlerin başında geliyor.

Hayal gibi görünen
uygulamalar
Santiago, Toronto,
Tel Aviv, Oslo,
Milano, Londra,
Stockholm ve Dubai
gibi şehirlerde
hayata geçmek üzere

DİJİTAL GÜVEN PROTOKOLÜ
Aslında pek çoğumuzun son yıllarda adını
duyduğu dünyanın ilk kriptoparası Bitcoin’in gizemli kurucusu Satoshi Nakamoto
tarafından 11 yıl önce geliştirildi blokzincir
kavramı. Amacı da, insanların internet üzerinde herhangi bir merkezi kurumun aracılığına gerek kalmaksızın kendi aralarında
güvenli para transferi yapabileceği bir parasal
işleyiş geliştirmekti: Nakamoto; gönderici
ve alıcılara ait kişisel bilgilerin son derece

yüksek kriptografi teknikleriyle şifrelenerek
mahremiyetlerinin korunduğu ancak onun
dışında yapılan transferlere ait tüm işlem kayıtlarının herkese açık olduğu ve söz konusu
kayıtların dünyanın herhangi bir yerinden
gelişigüzel seçilen hakemler tarafından (ödül
Bitcoin karşılığı) onaylanıp her 10 dakikada
bir paketlenerek yeryüzünün binlerce farklı
noktasında bulunan sunucular üzerinde eş
zamanlı olarak değiştirilemez, taklit ve tahrif edilemez biçimde güncellendiği kusursuz
güvene sahip bir işleyiş yarattı. Her 10 dakikada bir biriken Bitcoin işlemlerinin bloklar
halinde paketlenerek bir önceki kayıt blokuna zincir şeklinde eklenmesinden hareketle
blokzincir adı verilen bu işleyişin, sadece
para transferi değil internet üzerinde güven
sorunu yaşayan pek çok sektörün de işine
yarayabileceğinin fark edilmesiyle kullanım
alanı hızla genişledi. Blokzincir bir dijital
güven protokolü olarak nüfus, tapu, diploma,
sağlık gibi kamusal kayıtların güvenli arşivlenmesinden gıda güvenliği ve tedarik zinciri
yönetimine, telif kayıtlarından sigorta poliçe
yönetimine kadar değişik sektörlerdeki kamu
bürokrasi ve noter gibi aracı hizmetlerin dijital, uzaktan ve güvenli biçimde yapılmasını
sağlamakta.
ŞEFFAF YÖNETİM İŞLEYİŞLERİ
Yerel yönetimler bağlamında ise blokzincir,
hem kullanıcı mahremiyeti hem de sistemin
şeffaflığını gerektirecek güvenilirlikte işlemlerin kayıtlarını üretmek, yayınlamak ve saklamak (arşivlemek) için en elverişli işleyiş
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olarak karşımıza çıkmakta. Bunun da ötesinde
vatandaşların yerel yönetim işleyişini şeffaf biçimde izlemesini ve zaman zaman da blokzincir
temelli güvenilir oylama/anket sistemleriyle
de görüş belirterek katılımcılığını sağlamakta.
Bunu “yerel varlıkları, kaynakları ve hizmetleri
teknoloji yoluyla daha akılcı ve verimli biçimde kullanarak kentleri daha yaşanabilir hale
getirmek” vizyonuyla yola çıkan akıllı şehir
kavramıyla birleştirdiğimizde, yerel yönetimler
için COVID-19 ve sonrası sürece yönelik “Kent
kaynaklarını uzaktan, temassız ve hijyenik biçimde akıllı/verimli kullanacak katılımcı ve
güvene dayalı bir işleyişle yaşanabilirliği yüksek
kentler yaratmak” gibi bir hedef belirlenebilir. Bu hedef doğrultusunda blokzincir işleyişi
ulaşımdan su, enerji, kanalizasyon gibi kentsel
altyapı hizmetlerine, kentin sağlık, eğitim, kültür-sanat, spor gibi sosyal yaşam döngülerinden
iş, ekonomi ve ticarete kadar uzanan yelpazedeki üretim ve hizmet bütününü dijitalleştirerek
vatandaşların bunlara erişimini aracısız, şeffaf
ve güvenilir halde işlemesini sağlayan bir ana
omurga teşkil ederken akıllı şehir uygulamaları
da bu omurganın üzerinde ve kentlerin birçok
yerinde konuşlandırılacak internet nesneleri
(IoT), bu nesneler üzerinden toplanacak devasa

veri yığınları (Big Data) ile bu veriyi işleyerek
stratejik kararların alınmasını sağlayacak yapay
zekâ (AI) temelli yönetim sistemlerinden oluşturulacak.
KONSENSÜS MEKANİZMASI
Burada blokzincir temelli akıllı şehir uygulamalarının en önemli farkı, mevcut uygulamaların bilgi analiz ve karar mekanizmalarının süpermerkezi otomatize veya yapay zekaya dayalı
ve giderek birer büyük biradere dönüşmesi olası
sistemler üzerinden çalışırken blokzincir temelli uygulamaların daha otonom ama merkezsiz
ve konsensüse dayalı bir işleyişe sahip olmasıdır.
Böylelikle, hacklenmesi halinde kentin felaketine yol açabilecek süper merkezi yönetim sistemlerinin blokzincir sayesinde daha dağınık ve şeffaf bir konsensüs mekanizması ile işlemesi ve söz
konusu riskleri azaltması sağlanabilmektedir.
Yerel yönetimlerdeki pratik kullanımlara ilişkin birkaç örnek de verilebilir. Mesela kentin
bina, emlak ve arsa kayıtlarının şeffaf ve taklit
edilemez biçimde envanteri çıkartılıp kayıt altına alınabilir ve bu kayıtlar da pafta ve ada bazında kent planlamalarında esas alınıp buradaki sicil işlemleri insan inisiyatifinden olabildiğince
çıkarılarak gayrimerkezi halde de işler biçimde

Fotoğraf: Christine Mendoza

Kent kaynaklarını
uzaktan, temassız
ve hijyenik biçimde
verimli kullanacak
katılımcı ve güvene
dayalı bir işleyişle
yaşanabilirliği
yüksek kentler
yaratmak
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tutulabilir. Yine kentteki akıllı tüm nesnelerin
blockchain üzerine taşınarak bu nesnelerden
gelen trafik, afet, hava kirliliği gibi bilgilerin
akıllı sözleşmeler üzerinden çeşitli aksiyonlara
dönüşmesi (araçların rota değişikliği, afet bölgelerinde yapılacak altyapı sınırlamaları veya
kesintileri gibi) olabilir. Bunun dışında artık
hemen her kentte yaygın biçimde kullanılan
ulaşım kartlarının işleyişi süratle blokzincir
üzerine taşınarak kullanımı yerel yönetimin
faaliyet gösterdiği su, doğalgaz, sosyal tesisler,
otopark, ekmek-süt, tanzim satış, kültür-sanat,
spor, eğitim, vd. alanlara kadar genişletilerek ilk
aşamada uzaktan, temassız ve hijyenik bir dijital kent jetonu işlevi kazandırılabilir. İlk bakışta bir para gibi görünebilecek ve vatandaşların
akıllı telefonlarındaki uygulama üzerinden kullanabilecekleri bu kent jetonları, bir süre sonra
vatandaş ile yerel yönetim arasında köprü vazifesi görebilecek bir aygıta dönüştürülebilir. Bu
süreçte vatandaş kimi zaman yerel yönetimin
çeşitli üretim ve hizmet alanlarından faydalanan ve bunun karşılığı harcama yapan bir müşteri/tüketici, kimi zaman kente yaptığı çeşitli
katkılar (ağaç dikme kampanyalarına katılım,
kaçak yapı ihbarı, kentle ilgili yaratıcı önerilerde bulunma, vergisini önce yatırma, belli sayı ve

Fotoğraf: Hugh Han

üzerinde kent etkinliklerine devam etme) karşılığında ödül alan, kimi zaman ise kente sunduğu ürün ve hizmetler (çiftçi, üretici, küçük
esnaf) karşılığında emeğinin karşılığını alan
çeşitli roller üzerinden yerel yönetimle bağını
güçlendirebilir. Hatta bu kent jetonu üzerinden
yapılabilecek kentle ilgili oylama veya anketlere
aktif katılım sağlayabilir. İşte bu noktada yerel

yönetimler vatandaşlar için çok daha işlevsel
olabilecek ve bu pandemi döneminin yarattığı
ekonomik sıkıntıları aşmalarını sağlayabilecek
üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturabilecek
blokzincir pazaryerleri, küçük esnafla müşterileri arasında dayanışma sağlayabilecek bağış ve
avans temelli destek platformları gibi örnekleri
de, bu dijital kent jetonu üzerinden hayata ge-
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çirerek kentin kendi kendine yetebileceği sürdürülebilir bir ekosistem yaratabilir. Bu hayal
gibi görünen uygulamaların bir kısmı Santiago,
Toronto, Tel Aviv, Oslo, Milano, Londra, Stockholm ve Dubai gibi şehirlerde hayata geçmek
üzere. Bakalım bu konuda Türkiye’de ilk hangi
yerel yönetim harekete geçecek ve ülkemize öncülük edecek?

Dayanıklılık

JAPONYA’DAN DEPREM ERKEN
UYARILARI: LÜTFEN GÜÇLÜ
SARSINTILARA HAZIRLANIN
HİTOSHİ BA BA

7 DAKİK A

Güçlü sarsıntılar gelmeden önce uyarı sağlayan sistem, güçlü sarsıntılar hızla gelmesine rağmen insanların kendilerini korumaları için onlara birkaç değerli saniye verip trenlerin yavaşlamasına ve sarsıntı başlamadan önce
fabrika hatlarının kontrol edilmesine imkân vererek depreme bağlı hasarın azaltılmasına yardımcı oluyor.

İ

yi bilinen Deprem Erken Uyarıları (Earthquake Early Warnings-EEW) sistemi,
deprem konusunda kesinlikle Japonya’daki
en iyi uygulamadır. Deprem Erken Uyarıları (EEW), Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA)
ve Demiryolu Teknik Araştırma Enstitüsü’nün
ortak teknolojik gelişimiyle beraber, Ulusal Yer
Bilimleri ve Afet Önleme Araştırma Enstitüsü’nün teknolojik gelişmelerdeki başarılarının
bir sonucudur. 1 Ekim 2007’den bu yana, bu
hizmet Japonya genelinde birden fazla cihaz aracılığıyla çalışır durumda olup güçlü sarsıntılar
gelmeden önce uyarı sağlar.
EEW’ler temel olarak JMA tarafından kendine
ait yaklaşık 300 sismometrelik sismik ağı aracılığıyla gerçek zamanlı verilerle bir deprem tespit
edildiğinde bildirilir. Burada sismik dalga formlarını analiz eden ve yedekleme için uydu mobil
telefon iletişim kapasitesine sahip çok fonksiyonlu modeller uygulanmaktadır ve güç kesintisi
durumunda yaklaşık 72 saat boyunca tüm sistemi operasyonel tutabilecek bir güç kaynağı mevcuttur. Japonya’nın tamamını kapsayacak şekilde
190 ayrı bölge tanımlanmıştır ve EEW’ler etkilenmesi muhtemel olan her bölge için bildirilir.
EEW’ler tahmini sismik yoğunlukları önceden
haber verir ve deprem meydana geldikten hemen
sonra ana hareketlerin varış zamanını bildirir.
Güçlü sarsıntılar hızla gelmesine rağmen (en fazla birkaç on saniye içinde), EEW’ler insanların
kendilerini korumaları için onlara birkaç değerli
saniye verip trenlerin yavaşlamasına ve sarsıntı başlamadan önce fabrika hatlarının kontrol
edilmesine imkân vererek depreme bağlı hasarın
azaltılmasına yardımcı olur. EEW’ler kriterlere
bağlı olarak uyarı veya tahmin şeklinde olabilir.

JM

A

genel halk için bir EEW bildirilir. Bunun amacı,
depremin hasarını en aza indirmek ve insanların
güçlü yüzey dalgaları gelmeden önce sığınacak
yerlere gitmelerini veya tehlikeli bölgeleri boşaltmalarını sağlamaktır.

Sismograf

Detaylar için: https://www.jma.go.jp/jma/en/
Activities/eew.html

JMA’nın iki EEW kriteri mevcuttur: biri genel
halk için, diğeri de özel işletmeler için sağlanan
Ulusal Meteoroloji ve Hidrolojik Hizmetler. Japonya sismik ölçeğinde (https://www.jma.go.jp/
jma/en/Activities/inttable.html) 5 veya daha
yüksek şiddette bir deprem beklendiği zaman,

Ulusal Meteoroloji ve Hidrolojik Hizmetler için
sunulan bir EEW tahmini ise Japonya sismik
ölçeğinde 3 veya daha yüksek (ya da Richter büyüklük ölçeğinde 3,5 veya daha yüksek) şiddette
bir deprem tespit edildiğinde ya da P- veya S- dalgalarının genişliği 100 gal’den yüksek ölçüldüğünde verilir. Demiryolları tarafından trenleri
yavaşlatmak ve fabrikalar tarafından depremden
önce montaj hatlarını durdurmak için kullanılır.
TV, radyo, cep telefonu, akıllı telefon, afet yönetimi radyo iletişim sistemleri, EEW alıcıları, özel

Trenlerin kontrol
edilmesi

Trafik kazalarının
önlenmesi

Fabrika hatlarının kontrol
edilmesi – hasarı azaltma

Asansörleri kontrol etme
– insanların asansörde
kalmasını önleme

Evde – Kişisel koruma sağlama

Tehlikeli görevleri olan
çalışanlar – güvenliği
sağlama
Devam eden işleri askıya alma –
hatalardan kaçınma

Kaynak: JMA https://www.jma.go.jp/jma/en/Activities/eew2.html
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Okullara ve meclis salonlarına
uyarı – tahliye için rehberlik

Dayanıklılık

sistemler, akıllı telefon için EEW alım uygulaması gibi çeşitli EEW iletim yöntemi mevcuttur.
Japonya Yayın Kuruluşu (NHK) aracılığıyla genel EEW örneğini görüntüleyerek bunun uyarı
sesini
https://www.nhk.or.jp/sonae/bousai/
üzerinden dinleyebilirsiniz. NHK kanalında
ve diğer Japon TV kanallarında uyarı, deprem
merkez üssü ve muhtemelen güçlü sarsıntıdan
etkilenecek alanları gösteren bir mesaj penceresi
olarak ekranda görüntülenir. İki set uyarı tonundan sonra Japonca anons geçilir: “Bu bir Deprem
Erken Uyarısıdır. Lütfen güçlü sarsıntılara hazırlanın.”

Fotoğraf: Sunyu Kim

Uyarılar aynı zamanda izleyicileri depremin
etkilediği bölgede olası heyelan veya tsunami
hakkında bilgilendirir. Tsunami uyarısı verildiği
takdirde, sistem riskli bölgelerde 1seg teknolojisini kullanarak otomatik olarak tüm radyoları
ve televizyonları açmak (ve NHK’ye bağlanmak)
için 1seg’i kullanır. Uyarılar Japonca’ya ek olarak
İngilizce, Mandarin, Korece ve Portekizce dillerinde yayınlanır.
Japonya’nın üç büyük mobil telekomünikasyon
kuruluşu olan NTT DoCoMo, au (KDDI ve
Okinawa Cellular) ve SoftBank Mobile, birden
fazla kullanıcıya EEW bildirimi göndermek

NTT Docomo üzerinden EEW örneği
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Fotoğraf: Erik Eastman

Uyarıların amacı,
depremin hasarını
en aza indirmek ve
insanların güçlü
yüzey dalgaları
gelmeden önce
sığınacak yerlere
gitmelerini veya
tehlikeli bölgeleri
boşaltmalarını
sağlamaktır.

üzere Hücresel Yayın sistemleri geliştirmiştir.
2007’den sonra satılan 3G ve 4G cep telefonlarının bu hizmeti alması zorunludur, fakat Nokia,
Apple, HTC, LG ve Samsung gibi yabancı üreticiler bundan muaftır. Ağustos 2011’de Apple
da iOS iPhone platformunun EEW bildirimini
destekleyeceğini duyurdu.

JR East Kasım 2017’de Boso-oki (S1) deniz dibi
sismograf verilerini ve Ocak 2019’da Ibaraki-oki’den Kushiro-oki (S2-S5)’ye kadar olan alanın
verilerini Shinkansen Hatları için EEW olarak
kullanmaya başladı. JR East, şu anda konvansiyonel hatlarda EEW için sismograflardan gelen
verileri kullanmak için yöntem araştırmaktadır.

Doğu Japonya Demiryolu Şirketi (JR East) de
depremleri erken tespit etmek ve Shinkansen
hizmetlerini acil durdurmak için Shinkansen
Hatları, kıyı çizgileri ve iç kısımlar üzerine sismograflar yerleştirerek EEW hizmetini tanımladı. 2011’deki Büyük Doğu Japonya Depremi
sırasında, etkileri karada hissedilmeden önce
kıyı sismografları depremi önceden tespit etmiş
ve Shinkansen hizmetlerini güvenli bir şekilde
durdurmak için demiryolu operasyonuna yardımcı olmuştur.

EEW’lerden hemen sonra, JMA sismik yoğunluk gözlemlerine dayalı deprem bilgileri yayınlar ve depremin oluşum zamanını, iç merkezini
ve büyüklüğünü belirler. Deprem hükümet ve
diğer ilgili kuruluşlar tarafından acil müdahale
gerektiren büyüklükte ise, JMA yaklaşık 90 saniye içinde sismik yoğunluğu 3 veya daha yüksek
olan bölgelerde sarsıntıya dair Sismik Yoğunluk
Bilgisi yayınlar ve daha sonra ayrı alanlarda sismik yoğunluk düzeyi gibi daha detaylı veriler
paylaşır. Bu tür bilgiler TV, radyo ve diğer kanallar aracılığıyla yayınlanır ve aynı zamanda afet
önleme kuruluşları tarafından uygulanan acil
müdahale ve acil afet kontrol tedbirlerini başlatmak için kullanılır.

Ulusal Yer Bilimleri ve Afete Dayanıklılık Araştırma Enstitüsü (NIED), 2016 yılında Chiba-oki’den Hokkaido-oki’ye uzanan Japonya vadisi
boyunca meydana gelen depremleri izlemek için
deniz dibi sismografları kullanmaya başladı.
Eğer bu deniz dibi sismograflarından elde edilen
veriler depremlerin erken tespiti için kullanılırsa, Pasifik Okyanusu’ndaki Büyük Doğu Japonya Depremi gibi gelecekteki depremlerin tespit
edilmesi ve Shinkansen Hatlarına ulaşmadan
hizmetlerin daha erken durdurulması mümkün
olabilecektir.
Bu nedenle, JR East deniz dibi sismograflarından
elde edilen verileri kullanarak EEW’yi geliştirmiştir. Bu gelişmenin sonuçlarına bağlı olarak,

Kaynakça
Deprem ve Tsunamiler -afet önleme ve etkilerini azaltma çabaları-. Japonya Meteoroloji
Ajansı. Mart 2016
https://web.archive.org/web/20160505224057/
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/jishintsunami/jishintsunami.pdf
Deniz Dibi Sismografları Kullanarak Deprem
Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi. Doğu Japonya Demiryolu Şirketi. Web sitesi, 23 Haziran
2020 https://www.jreast.co.jp/e/development/
theme/safety/index.html

JR East
sismografları
Demiryolu tarafı
Kıyı
İç kısımlar

Acil Duruş

Deniz Dibi
Sismografı

Demiryolu
Tarafı
Sismografı

Kıyı Tarafı
Sismografı

Deprem Hareketleri

Kaynak: Doğu Japonya Demiryolu Şirketi
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2011 Büyük
Doğu Japonya
Depreminin
Merkez Üssü
NIED tarafından sağlanan haritaya eklenmiştir.

Şehir & Toplum dergisinin 16. sayısı “Atık
Yönetimi” dosya konusu ile çıktı.

Şehirleri tüketim ve sağlık ekseninde yeniden düşünmeye iten zorlu bir dönemden
geçerken Şehir & Toplum yeni sayısında atık yönetimini kentsel yaşam
dinamiklerinden, endüstriyel üretim temellerine kadar birçok başlıkta ele alıyor.

Bu sayıda kentlerde atık yönetimi meselesi merkezi yönetim, yerel yönetim,
üniversite, özel sektör, sivil toplum kuruşları ve uluslararası inisiyatiflerden farklı
aktörler tarafından derinlemesine ele alınıyor.

Sarıdemir Mah.Ragıp Gümüşpala Cad. No: 10 Eminönü 34134 Fatih-İstanbul/Türkiye
T: +90 ( 212 ) 402 19 00 F: +90 ( 212 ) 402 19 55 info@mbb.gov.tr
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KENTE SOKAKTAN BAKAN YAZAR
JANE JACOBS
Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı eserinin yazarı olan Jane Jacobs’ın kent yaşamlarını iyileştirmek için
vurguladığı yöntem ve kavramların değeri günümüzde daha da artmış durumda.
DOÇ. DR . A LİM A R LI
7 DAKİK A

S

anayi modernliği, gürbüz bir atılım
içine girdiği 19. yüzyıl boyunca siyasetçi, yönetici ve entelektüellerin iyi
yaşam nedir ve nasıl olmalıdır sorularına verdikleri yanıtları büyük bir çıkmaza
sokmuştu. Ortaya çıkan teknolojik gelişim,
kentleşme ve yeni sosyal hayat biçimleri bu
durumları teşhis etmek amacına yönelen çok
sayıda ideolojik yönelimi ortaya çıkardı. Çoğu
birbiriyle uzlaşmaz görünen bu ideolojiler
için modern şehirlerin içerdiği “kaos” yeniyi
temsil ediyordu. Özellikle emekçi grupların
neredeyse sefalet koşullarındaki yaşamları, kesin bir huzursuzluk kaynağıydı. Avrupa’daki
aristokrat sınıflar arasında da kentsel yaşamın
bu türden özelliklerine yönelik derin bir ahlaki tepki ve “kent korkusu” ortaya çıkmıştı.
Konut sorunu ve çalışma hayatı hakları konusu alternatif iyi yaşam koşulları hakkında
düşünen, çoğu ütopist olarak görülen birçok
düşünürün zamanla temel gündemlerinden
biri haline geldi. Ebenezer Howard’ın “bahçeşehirler” ideali, bu fikirler arasında en fazla
öne çıkanlardan biriydi.
Özetle 1950’lere kadar Avrupa ve ABD’de
şehirci, planlamacı ve entelektüel bir kuşak
için modern kentleşmenin aldığı biçim hakkında derin bir endişe ve geleceğe yönelik bir
belirsizlik söz konusuydu. Bu kent korkusunu
ortadan kaldırmanın birinci yolu olarak iş ve
ev yaşamını bir çevresel/doğal denge içinde
çözecek ve ölçeklerin mekânsal bir planlama
ile kontrol altına alındığı bahçekentler inşa
etme düşüncesi öne çıkıyordu. İkinci yolu ise,

Jacobs: Büyük
kentler refah içinde
zorluklar çekerler,
çünkü refah içinde
yaşayan insanlara
sahiptirler.

kent içinde “çöküntü” alanları olarak görülen
yerleri “dönüştürme” fikriydi. Böylece aşama
aşama ortaya çıkan kentsel yığılma sorunları
bir ölçüde çözülebilecekti. Kaba bir şekilde
özetlediğim bu eğilimlere yönelik 1950’lerden
sonra önemli eleştiriler ortaya çıktı.
Amerikalı-Kanadalı bir gazeteci ve yazar olan
Jane Jacobs 1961’de insan ve yapı yoğunluklarının azaltılmasını ve ademi merkezileşmiş
orta ölçekli nüfuslar barındıran şehirler kurmayı savunan geniş bir planlamacı, yönetici ve
kent entelektüeli grubuna yönelik sert eleştiriler içeren iddialı bir kitap yazdı. Hayatının
önemli bir kısmında New York’ta yaşayan
Jacobs için “ademimerkezileşme ve yenileme”
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başlığı altında özetlenebilecek kentsel “çözüm” politikaları, şehrin yapısını anlamaktan
uzak ve modern kentlere yönelik olumsuz hislerle beslenmiş bir eylem setini ifade ediyordu.
Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı bu düşüncelerini kaleme aldığı bir çok
satar eser olarak 1960’ların ve sonrasının kamusal gündeminde kendisine kalıcı yer edinen
bir referans eser oldu.
NEW YORK’UN DÖNÜŞÜMÜ VE
JACOBS
“Büyük kentler refah içinde zorluklar çekerler,
çünkü refah içinde yaşayan insanlara sahiptirler” sözünün müellifi Jane Jacobs 1935 ile 1970
arasındaki dönemde Manhattan, Washington
DC gibi ABD’nin doğu yakası şehirlerinde
yaşar. Birbirinden farklı işlerde çalışsa da esas
olarak gazetecilik ve yazarlık yapar. Savaş sonrasındaki yıllarda Baron Hausmann’ın hayaleti ve yıkıcı yaratım ideali New York şehrinde
ve belediye başkanı Robert Moses’ın şahsında
tekrar ortaya çıkar. Robert Moses, kent içindeki bakımsızlaşmış gecekonduvari alanları
“temizlik” adı altında yıkarak yeniden yapma
konusundaki politikalarıyla tanınan önemli
bir politikacıydı. Modernist planlama düşüncesinin güçlü bir şekilde uygulandığı Amerikan kentlerinde kentsel sorunları sadece konut
üretimine indirgeyen perspektife yönelik hayatın içinden yapılacak eleştiriler için 1950’lerin ikinci yarısından sonra güçlü bir alternatif
perspektif yükselir. Aldığı bir burs ile üç yıl
boyunca mezkur eseri yazan Jacobs, hem dönemin bahçeşehir
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Jacobs,
merkeziyetçi
teknokratik
ve modernist
planlamanın iyi
hayata ilişkin
vizyonu konusunda
açık bir
şüphecidir.

düşüncesine hem de teknokratik metropol yönetim düşüncesine önemli kritikler geliştirir.
Modern şehir yaşamına ilişkin kendi deneyim
ve görüşlerini merkeze alarak dönemin eleştirel
dillerini bir araya getiren Jacobs, sonraki on yıllar boyunca en çok başvurulan eserlerden birini
kaleme almıştır. Jacobs’ın eseri ile Lewis Mumford’ın anıtsal Tarih Boyunca Kent kitabı aynı
yıl yayınlanır. 1961’de raflara giren bu iki eser,
kent yaşamı hakkında farklı vizyonlara sahip ve
birbirlerinin eleştirisini içeren çalışmalar olarak
kent düşüncesinin en büyük iki çağdaş klasiği
haline gelmiştir. Yazarlar, eserler yayınlandıktan
sonra birbirleriyle polemikler de yaparak görüşlerini referans bir tartışma haline getirmişlerdir.
Bu iki farklı vizyonu birleştirmek için şehircilik
planlaması ve düşüncesi alanında sonraki kuşak
entelektüeller önemli bir mesai harcamıştır.
Jacobs, 1960’lı yıllar boyunca güney Manhattan’daki Greenwich Village bölgesinde yapılmak istenen konut projelerine karşı sosyal hareketlere katılır. Buradaki amacı, kent korkusuna
dayalı, kent yaşamının iç enerjisini ihmal eden
perspektiflere karşı bir yaşayan bir ekosistem olarak kentin planlanabileceğini göstermektir. Döneminin en ilham verici düşünürlerden biri olan
Jacobs, mekânları sahiplenmenin, komşuluğun
değerinin, tanışıklığın öneminin, kentin gözü
olarak gördüğü sokakların bir yaşam alanı olduğunun, kaldırımların ve yaya olmanın kenti her
gün kat edenler için ne kadar önemli olduğunun
altını kalın çizgilerle çizen bir şehir sakinidir.
Hayatının sonraki yıllarını Kanada’da yaşayan
Jacobs yaşadığı şehri, sokakları ve kaldırımları
bir yaşam alanı olarak sahiplenmenin değerini
düşüncelerinin yanı sıra fiiliyatta da göstermesidir.
KALDIRIMLAR, YÜRÜME
Jacobs’ın Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü
ve Yaşamı eseri sokak, kaldırımlar ve yürümenin hayatımızdaki yeri hakkında yazılmış bir
başyapıttır. Jacobs kent korkusuna dayalı ve sadece uyumak için gidilen banliyö konut alanları
yerine, insanları şehrin sayısız nimetlerine daha
fazla eriştirecek yaşam çevreleri üretmek gerektiğini düşünür. Gecekondu alanlarını ıslah etmeyi, alışverişi konut alanlarıyla iç içe hale getiren
sokaklarda dükkanların varlığının değerini ve
geniş kaldırımların yöneticilerin şikayet ettiği
birçok sosyal sorunun çözümü için önemini vur-
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gular. Canlı sokak yaşamı kentleri daha güvenilir
hale getirir. Asayiş sorunlarını azaltır ve çocuklar
için daha canlı bir yaşam vaat eder. Yürünebilir
kaldırımlar sosyal teması dolayısıyla tanışıklığı
ve sosyal sermayeyi artırır. Bu da sorunların çözümü için ilave sosyal kapasiteler oluşturur. İnsanların sürekli temas ettiği canlı mahalle parkları bu alanları soyut alanlar olmaktan çıkarır ve
hayata katar. Çocuklar yaşama ve topluma karşı
sorumlulukları evde ve bakıcı fanusu içinde değil
sokak yaşamı içinde ve insanlarla temas içinde
kendiliğinden kazanırlar. Aksi güvensiz yetişmiş
insanlardır ve toplumsal bedeli de yüksektir.
Jacobs, merkeziyetçi teknokratik ve modernist
planlamanın iyi hayata ilişkin vizyonu konusunda açık bir şüphecidir. İnsanları hayat çevrelerinin planlamasına katılmaya ve toplu ve kökten
dönüşümler yerine ıslah edici uygulamalara değer vermeye çağırır. Mekânlar sadece basit fiziksel planlama üniteleri değil, toplumsal hafızanın
katmanlar halinde izler bıraktığı yaşam dünyaları olduğu idrak edilmelidir. Bitmek tükenmek
bilmez bir “yenileme” ve “temizlik” anlayışı ve teması azaltan nüfus yoğunluğunu düşürücü projeler yerine, canlı bir kent yaşamını mümkün kılacak yoğunlukları korumanın önemini vurgular.
Şehri bir sanat eseri gibi planlamayı değil, şehrin sokak ve kıvrımlarına sanat taşımayı önerir.
Uzun sürmüş komşuluk ilişkilerini mekânda korumanın kent yaşamı için hayati rolünü belirtir.
Bugün dünya genelinde kentsel yaşamın geldiği aşama itibarıyla kentlerin yaşadığı sosyal ve
kültürel krizlerin bir çoğunun temelinde sokak
ve mahallelerimizden başlayarak yaşadığımız
mekânlar hakkında yeterince iyi hayat odaklı
sorular sormamamız geliyor. Farklı kentsel sorunlara Jacobs’ın verdiği cevapların tamamıyla
hemfikir olunmasa da kent yaşamlarını iyileştirmek için vurguladığı yöntem ve kavramların
değeri günümüzde daha da artmış durumda.
Her şehir sakinini yaşadığı şehri yaşayan ve ölü
haline getirebilecek uygulamalar hakkında daha
fazla sorumluluk almaya davet eden bakış açısı ile
kestirme teknokratik büyük çözümcülük yerine
daha dengeli ve kent yurttaşı katılımını vurgulayan bir düşünceyi öne çıkarıyor. Jacobs’ın zengin
yazarlık dünyası ve hakiki bir kent yurttaşı pratiği olan yaşamının şehirciliğe ilgi duyanlar için
öğretici ve sorumlu özelliğinden herkesin çıkaracağı anlamlar olduğu söylenmelidir.
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Rapor

ÖZ G E Sİ V R İ K AYA
5 DAKİK A

2020 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORU
YAYINLANDI
SKA karnesine de yer vermiş. Ülke özelinde
SKA 1, SKA 2, SKA 3 (Sağlık ve Kaliteli Yaşam), SKA 4 (Kaliteli Eğitim), SKA 6 (Temiz
Su ve Sanitasyon), SKA 7 (Erişilebilir ve Temiz
Enerji), SKA 8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik
Büyüme) ve SKA 9 (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı) ilerleme kaydedilen alanlar olarak belirlenmişken diğer alanlarda durağanlık ya da gerileme trendleri mevcut. (Bkz. Şekil 2)

Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı
(SDSN) ile Bertelsmann Stiftung işbirliğiyle
hazırlanan 2020 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu (SKR 2020), 30 Haziran 2020 tarihinde
yayınlandı. Bu yıl beşincisi yayınlanan rapor
kapsamında ülkelerin Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarına (SKA) yönelik performanslarının
yanı sıra COVID-19 sürecinin küresel amaçları
gerçekleştirme süreci üzerindeki olası etkilerine
ve OECD ülkelerinin COVID-19 sürecini yönetme başarısı da ele alınıyor.

Öte yandan, rapor verilerin çoğunun 2020 dönemi öncesine ait olduğu için COVID-19 salgınının SKA performansları üzerindeki etkileri
rapora yansıtılamamış fakat ekonomik aktivitelerin azalmasına bağlı olarak SKA 1, SKA 2,
SKA 3 ve SKA 8 üzerinde olumsuz etkisi olabileceği vurgulanıyor. Ayrıca raporda, COVID-19
sonrası düzelme döneminde politikacıların politika yapma süreçlerinde SKA’ları rehber olarak
kullanmaları öneriliyor.

Rapor, en genel haliyle SKA’lara yönelik önemli
ilerlemelerin kaydedildiğini ortaya seriyor. Öte
yandan, ilerlemelerin boyutu ülkelere, bölgelere,
amaçlara ve alt hedeflere göre değişim gösteriyor.
2020 SKA Endeks skorlarına göre en iyi performansı sırasıyla Kuzey ülkeleri İsveç, Danimarka
ve Finlandiya sergilerken Çad, Güney Sudan ve
Orta Avrupa Cumhuriyeti en düşük puanları almış. Küresel amaçlar seviyesinde ise en fazla gelişme SKA 1 (Yoksulluğa Son), SKA 9 (Sanayi,
Yenilikçilik ve Altyapı) ve SKA 11 (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar) üzerinde kaydedilirken SKA 2 (Açlığa Son) ve SKA 15’de (Karasal
Yaşam) ise ilerleme trendinin yavaşladığı hatta
gerilemelerin mevcut olduğu ortaya çıkarılıyor.
SKR 2020, diğer ülkelerle birlikte Türkiye’nin

SIRA

ÜLKE

1

İsveç

2

Danimarka

3
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Tablo 1

Şekil 1: Bölgelere Göre 2010- 2019 Yılları
Arasında SKA Endeksi Skorlarındaki Değişim

Rapor kapsamında, OECD ülkelerinin COVID-19 salgınının sağlık ve ekonomi üzerindeki
etkilerini yönetme başarısı üzerine pilot COVID-19 endeks çalışması yapılmış. Bu çalışmaya
göre, salgına karşı en etkili yönetim performansını sergileyen ülke Güney Kore olurken İspanya
son sırada geliyor.

Şekil 2: Türkiye’nin SKA Trendleri
SDG Trends: SKA Trendleri
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Şekil 1

Rapor

Şekil 3: COVID-19 Endeksine Göre En Yüksek Puan Almış İlk 10 OECD Ülkesi
0,9

0,68

0,45

0,23

0
Güney
Kore

Letonya

Avusturya Litvanya

Estonya

Japonya

Slovenya

Slovak
Cum.

Yeni
Zelanda

Norveç

OECD’NİN “KENTLERİN COVID-19’A POLİTİKA
YANITLARI” ÖN RAPORU
COVID-19 salgın sürecini yerel yönetimler nezdinde zorlu yapan sebeplerden biri dünya üzerindeki çoğu belediyenin salgın süreci yönetimine
dair ön bilgi ya da tecrübesinin olmayışıydı. Salgının yayılmasını durdurmak ve salgının olumsuz etkilerini azaltabilmek için hızlı bir şekilde
doğru politikaları uygulamak durumunda kalan
belediyeler için süreç içinde edinilen bilgi ve tecrübenin paylaşımı kritik bir öneme sahip oldu.
Bu süreçte, Marmara Belediyeler Birliği (MBB)
dahil birçok ulusal ve uluslararası kuruluş, dün-

yanın farklı bölgelerindeki yerel yönetimlerin
COVID-19’a yönelik geliştirdikleri uygulamalarını kendi sosyal medya platformlarında ya da
hazırladıkları raporlarda paylaşarak yerel yönetimlerin birbirlerinden öğrenmeleri için zemin
oluşturdu.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
(OECD) hazırladığı “Kentlerin COVID-19’a
Politika Yanıtları” isimli ön rapor ile bu sürece
katkı sunan kurumlardan biri oldu. İlk versiyo-
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nu 27 Mart 2020 tarihinde yayınlanan ön raporun güncellenmiş hali 13 Mayıs 2020 tarihinde
kurumun resmi web sitesinde paylaşıldı. Raporda, kent yönetimlerinin COVID-19 salgınına
karşı aldıkları önlemlere; kentlerin karantina
sürecinden çıkma süreçlerine ve ekonomik etki,
hareketlilik, dayanıklılık ve ulusal hükümetlerle iş birliği ile ilgili konulara yönelik analizlere
de yer veriyor. Ön raporda, Türkiye’den Çorlu,
Sultanbeyli ve Beşiktaş Belediyelerinin uygulamalarına yer veriliyor.

Kısa Haberler

BUDAPEŞTE, PANDEMİ SÜRESİNCE
GEÇİCİ BİSİKLET YOLLARI
OLUŞTURUYOR
Macaristan’ın başkenti
Budapeşte’de şehirdeki birçok
önemli rota için geçici bisiklet
yolları oluşturulmasına karar
verildi. Bu sayede koronavirüs
salgını süresince alternatif
ve güvenli bir ulaşım biçimi
sunulacağını belirten Budapeşte
Ulaşım Merkezi, Budapeşte
Belediyesi ve Budapeşte Kamu
Yolları yetkilileri, önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek
planların kesinleştiğini bildirdi.

S

algın süresince trafikteki hareketlilikte
yaşanan sert düşüş yetkilileri, yeni ve güvenli bir ulaşım modeli arayışına soktu.
Şehirde son dönemde toplu taşıma kullanan yolcu sayısı %90 civarında azalma gösterirken
araç trafiği de neredeyse yarı yarıya azaldı. Yetkililer, geçici ulaşım modları ararken başkaları ile
teması en aza indirecek ulaşım biçimleri üzerine
yoğunlaştıklarını belirtti. Bu kapsamda şehirde
bisikletli ulaşıma yönelenlerin sayısı artarken
Budapeşte’nin paylaşımlı bisiklet sistemi MOL
Bubi’de indirim yapılması da trafikte bisiklet kullanımını artırdı.
Budapeşte, otomobil trafiğinin azalmasını, şehirdeki bisikletli ulaşım ağını geliştirmek için bir
fırsat olarak gördüklerini belirtiyor. Özellikle sal-
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gın, afet gibi durumlarda en iyi ulaşım biçiminin
bisikletli ulaşım olduğunu belirten Belediye Başkanı Gergely Karacsony, karar verici mercilerin ve
ulaşım konusunda uzman kişilerin ortak kararı ile
şehirdeki mevcut bisiklet yollarının hızla iyileştirilmesine ve yenilerinin yapımına başlandığını,
böylece alternatif ve güvenli bir ulaşım biçimi sunulduğunu aktardı. Bisiklet yollarının önümüzdeki günlerde daha da artırılmasının sağlanması
ile insanların, özellikle sağlık çalışanlarının işe
gitmelerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. İlk
aşamada şehir merkezinde yapılacak yollarla başlanacak proje kapsamında ilerleyen günlerde şehrin farklı kesimlerine ulaşılması da planlanıyor.
Yerel yetkililer, alınacak olumlu geri dönüşlerle
pandemi sürecinin sonrasında bisiklet yollarının
kalıcı hale gelebileceğinin altını çiziyor.

Kısa Haberler

PA N D E M İ N E D E N İ İ L E
Ç İ F TÇ İ N İ N S ATA M A DIĞI
Ü RÜ N Ü İ B B A L AC A K
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, COVID-19 salgınında halkın gıda ihtiyacını karşılamak ve çiftçiye
destek olmak için üretim seferberliği başlattı. Belediye, çiftçinin satamadığı ürününü hal fiyatı üzerinden satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.
Çiftçiye yapılacak destek sürecinde, tohum, fide, tarım ilacı, gübre ve damla sulama gibi maliyet yükü
olan kalemlerde hibe yapılacak, üretimin her aşamasında çiftçiler ziraat mühendislerinden bilgi ve destek alabilecek. Çiftçi ürünü istediği gibi satışa sunarken, ürünü satamadığı koşulda İBB devreye girerek
hal fiyatı üzerinden satın alımları gerçekleştirecek.
Alınan ürünler ihtiyacı olan ailelere ücretsiz olarak
dağıtılacak. Yaklaşık bin 500 dekar alanda uygulanacak olan proje kapsamında dağıtılan fideler, dekar
başına köylülere bin liraya varan katkı sağlıyor. Böylece İstanbul genelinde dayanışmacı bir gıda ve tarım
rejimi kurulması amaçlanıyor.

N İ LÜ FER’DE İŞİTM E ENGELLİ LER
V E ÇOCUK LAR A ÖZEL M ASK E
Ü R ET İ L İ YOR
Nilüfer Belediyesi maske üretim atölyesinde yeni tip
koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında işitme
engelliler ve çocuklara özel maskeler üretiyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında herkese maske
kullanım zorunluluğu getirilmesi, işaret dili ve dudak
okuma yoluyla iletişim kuran işitme engellilerin işini
zorlaştırdı.
Nilüfer Belediyesi de bu süreçte işitme engellilere bir
nebze de olsa destek olmak için maske üretimini çeşitlendirdi. 21 Nisan’dan bu yana haftanın her günü 20
binin üzerinde maskenin üretildiği Nilüfer Belediyesi
Halk Evi’ndeki atölyede, işitme engellilerin dudak okuyarak iletişim kurmalarına olanak sağlayacak şekilde
ağız bölümü şeffaf maske üretilmeye başlandı. İşitme
engelli vatandaşların yakınları ve ailelerine talepleri
doğrultusunda dağıtılacak bu maskelerin yanı sıra, çocuklar için de küçük ölçülerle tasarlanmış maskeler üretildi. Nanwoven kumaştan 3 katlı, 80 gram ağırlığında
üretilen maskeler, Nilüfer Belediyesi’nin hizmet binalarında, vatandaşlara ihtiyaçları kadar veriliyor.
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Kısa Haberler

DENİZ UÇAĞI İLE TÜM MARMARA
DENİZİ DENETLENECEK
Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi, İzmit Körfezi’nin
denetimi için kullandığı
deniz uçağı ile Marmara
Belediyeler Birliği çalışmaları
ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı görüşmeleriyle
tüm Marmara Denizi’ni
denetleyecek.

M

armara Belediyeler Birliği ve
Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum ile yaptıkları görüşmeler
sonrasında İzmit Körfezi’nde 2007 yılından
beri süren deniz hava kontrol uçağı ile havadan
yapılan denetimlerin yakında tüm Marmara
Denizi’nde başlatılacağını söyledi. 5 Haziran
Dünya Çevre Günü’nde İzmit Körfez üzerinde
deniz kontrol uçağı ile havadan yaptığı denetim
sonrasında konuşan Başkan Büyükakın, yapılacak olan denetimlerle tüm Marmara Denizi’nin
koruma altına alınacağını söyledi. Marmara
Belediyeler Birliği’nin Marmara Denizi’nin korunması adına Marmara Denizi’ne kıyısı olan
belediyeler tarafından kurulduğunu hatırlatan
Büyükakın, “Esas misyonu Marmara Denizi’nin
çevresel olarak koruma altına alınması ve beledi-
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yelerin buna uygun politikalar üretmesi. Bu anlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çok
öncü bir hizmete imza atmış bulunuyoruz. Bunun tüm belediyelere yaygınlaştırılması yenilikçi bir yaklaşım olacak” diye konuştu. Su kalitesi
ve deniz kirliliği kontrolü çalışmalarına devam
ettiklerini de ifade eden Büyükakın, “Arıtmaların tamamının yapılması, hiçbir arıtılmamış deşarjın Marmara Denizi’ne en azından ilimizden
yapılmamış olması denizdeki canlı çeşitliliğini
de arttırdı. TÜBİTAK MAM ile birlikte deniz
suyunun kalitesinin ve deşarj ortamlarındaki,
derelerden denizlere olan akışlardaki su kalitesinin tamamını kontrol ediyoruz. Havadan
uçakla denetim devam ediyor. Bununla birlikte
balıklandırma çalışmalarımız devam ediyor. 23
arıtma tesisimiz ile Körfez’in hiçbir tarafından
damla su bile arıtılmadan bırakılmamış oluyor”
şeklinde konuştu.

Kısa Haberler

İ B B PA N D E M İ D Ö N E M İ N D E
"A S K I D A F A T U R A"
U YGU L A M A S I N I H AYATA
GEÇİR Dİ
İBB koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı
yaşayan yurttaşlar için “askıda fatura” uygulaması
başlattı. Bu uygulama kapsamında ihtiyaç sahibi
olan ailelerin ödeme zorluğu çektiği, İSKİ ile İGDAŞ'a ait su ve doğalgaz faturaları ödeniyor.
Bu uygulama ile yapılan yardımların yaklaşık 3,5
milyon dolara ulaştığı belirtilirken, su ve gaz faturalarını ödeyemeyen 180 bin ihtiyaç sahibi aileye
ulaşıldı. İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit
edilmiş aileler, İBB’nin internet sitesine giriş yaparak uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Kullanıcılar, İBB kuruluşları olan İSKİ ve
İGDAŞ’a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini girebiliyor ve fatura ödeyerek hayır yapmak isteyenler
de su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat
aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabiliyor.

Ç Ö LY A K
H ASTA L A R I NA
GLU T E N S İ Z GI DA
DESTEĞİ
Sultangazi Belediyesi, ilçedeki çölyak
hastaları için glutensiz gıda kolileri hazırladı. Glutensiz ekmek ve tatlı malzemelerinin konulduğu koliler ilçe genelindeki çölyak hastalarına dağıtılmaya
başlandı.
Sultangazi Belediyesi, çölyak hastalarına
destek olmak ve farkındalık oluşturmak
için harekete geçti. İlçede ikamet eden
çölyak hastalarına dağıtılmak üzere glutensiz gıda kolileri hazırlandı. Gluten
içermeyen ekmek, un, keçiboynuzu ezmesi, mısır irmiği, mısır nişastası, pirinç
unu, puding gibi ürünler çölyak hastaları
için özel olarak temin edildi. Çölyak hastalarının evlerinde sağlıklı ve glutensiz
ekmek yapmaları için gerekli malzemeler
koliye konuldu. Tatlı ve kek yapabilecekleri glutensiz malzemeler de unutulmadı.
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HONG KONG - İSTANBUL
ŞEHRİ ŞAHSİLEŞTİRMEK

Asuman Suner’in kaleme aldığı kitap, Hong Kong ve İstanbul’un küresel süreçlere eklemlenme biçimlerindeki
benzerlikler açısından değerlendirebileceği bir bakış açısı bulmayı amaçlıyor
BÜŞR A ESER

H

ong Kong İstanbul: Şehri Şahsileştirmek Asuman Suner’in Massachusetts Üniversitesi İletişim
Bölümü’nden doktora derecesini
aldıktan sonra, 1995-1998 yılları arasında öğretim üyesi olarak çalıştığı Hong Kong Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültür Çalışmaları
Bölümü’nde geçirdiği yıllardan beslenmektedir.
Kitap iki kentin ve deneyimlerinin, yabancılığın hikâyesidir. Suner “bir şehri görebilmek için
diğer bir şehre ihtiyaç” olduğu iddiasının ve yabancısı kaldığı bu iki şehri, Hong Kong ve “onun
merceğinden göründüğü kadarıyla İstanbul”u,
birbiriyle ilişkisi içinde anlamanın peşindedir
(15). Suner’in amacı iki şehri kıyaslamak değildir. Ona göre Hong Kong ve İstanbul’un çakıştığı iki resim vardır (234): Bu imgelerde Hong
Kong ve İstanbul birbirine denk hale gelmekte,
üst üste binmekte, kimi zaman ise iki şehri bir
noktada buluşturmak mümkün olmaktadır. Bu
yüzden, kendisi “Hong Kong ve İstanbul’un küresel süreçlere eklemlenme biçimlerindeki benzerlikler açısından değerlendirebileceği bir bakış
açısı bulmayı amaçlamaktadır (17). İstanbul’u
Hong Kong merceğinde görmeyi amaçlayan ve
günümüzün modern kent deneyimlerine yönelik bir kavramsal çerçeve çizen İlk Bakış başlıklı
bölümü takriben, ikinci ve üçüncü bölümlerde
Hong Kong’un kuruluşundan bu yana geçirdiği
tarihsel dönüşümleri ele alır. Dördüncü bölüm
Hong Kong’a, beşinci bölüm İstanbul’a dair yazarın öznel gözlemlerini içerirken; Son Bakış
başlıklı altıncı bölüm Hong Kong’a ve İstanbul’
birbirinin merceğinden bakmanın yazar için ne
anlama geldiğini açıklayan bir sonsöz niteliğindedir.

7 DAKİK A

Suner, Hong Kong ve İstanbul’un ilk bakışta
birbirine hiç benzemediğini kabul etmektedir aslında. En basitinden yüzölçümü ve nüfus
olarak Hong Kong küçük, İstanbul devasadır.
İstanbul’un tarihi yüzlerce asırlık iken, Hong
Kong’un kuruluşu daha geç bir döneme denk
gelmektedir ve şehir sömürgecilik içinde şekillenmiştir. İstanbul, bin beş yüzyılı aşan süre
boyunca Doğu Roma; Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına başkentlik yapmıştır. Hong Kong
ise XIX. yüzyılın ortasında Britanya ve Çin
imparatorluklarının çatışmaları arasında kurulmuştur. Öte yandan, Suner bu benzemezlikleri
çarpıcı bulsa da, beklenmedik benzerlikleri de

fark edebilmektedir. İki kent de avantajlı coğrafi
konumlara sahip olmuş; bulundukları bölgenin
ticaret merkezleri hâline gelmişlerdir. İki kentin
de çağdaş kültürü ve toplumsal dokusu yoğun
göç dalgalarından oldukça etkilenmiştir. 1990’lı
yıllarda her iki kentin küresel kapitalizme eklemlenebilmesi yönünde yoğun çabalar gösterilmiş; XX. yüzyılın ikinci yarısından sonra imalat
sanayi iki kentte de ekonomik büyümeye öncülük etmiştir.
Hem Hong Kong hem İstanbul, küresel bir şehir
olarak pazarlanmaya çalışılmış, kapsamlı inşaat
ve altyapı projeleri uygulanmıştır. İki kentin de
kültür endüstrileri nevi şahsına münhasır özellikler taşımaktadır. Mesela, hem Yeşilçam hem
Hong Kong sineması dünyanın en fazla film
üreten sektörlerindendir. İki kentte de gerçekleştirilen “amansız yıkıp yapma faaliyetlerine” ek
olarak mutenalaşma, turizm ve tüketim odaklı
bir kentsel dönüşüm iki kentin de değişim süreçlerini büyük ölçüde etkilerken, şehir hakkı ve
kentsel muhalefet protestoları yaşanmıştır: 2013
İstanbul Gezi Parkı ve 2014 Hong Kong Şemsiye
Hareketi (16). İlerleyen bölümlerde yazarın gözlemleri ışığında iki şehir arasında daha fazla benzerlik yakalama imkânımız olur. Örneğin, Hong
Kong da İstanbul gibi geceleri uyumayan bir şehirdir, alışveriş ve hizmet sektörü gece boyunca
devam edebilir (145). İki kentin orta sınıf yaşam
tarzlarından, ötekileştirilen grupların kent deneyimlerine, barınma ve evleşme dinamiklerine
benzer izler bulmak mümkündür.
Suner, Hong Kong’da sömürge kültürünün
uzantısı olan expat topluluğun parçası olduğu bu
şehir ile “yabancılık” hissine ek olarak duygusal
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bir mücadeleye girer. Ancak, şehri hayatının bir
parçası haline getirmeyi başarır. Şehri hâlâ itici
ve çirkin bulmaktadır ama rahatsızlık duyduğu
şeylerle başa çıkmayı başarabilmektedir. Şehirle
ilişkilenmeye, onu merak etmeye ve anlamaya
çalışmaktadır. Şehri “şahsileştirdiği” bu noktada, artık kendi macerasını da dönüştürmeye
başlamıştır (65). Hong Kong’da sıklıkla İstanbul’u anımsayan Suner, 2000’lerde İstanbul’a
geldikten sonra, bu şehri de önceki deneyimleri
ışığında belli bir mesafeyle deneyimler, İstanbul’a farklı bir gözle bakabilir. Şehrin şahsileşmesi durumuna İstanbul da dâhil olmuştur. Bu
durumu, Walter Benjamin’in “düşünümsel”
kent deneyimine benzetir. Benjamin için de
Moskova Berlin; Berlin Moskova ışığında anlam
kazanmıştır (67). George Simmel ve Walter Benjamin’in izleri Suner’in modern kent deneyimlerini ve gözlemlerini anlattığı dördüncü bölümde
görülmeye devam edilir.
Suner, yerlilerden farklı bir görme biçimiyle
yaptığı gözlemlerini de kitabın çeşitli bölümlerinde aktarır. Örneğin; Hong Kong’da pazar
günü şehrin lüks meydanlarına şemsiyelerini
ve havlularını sererek dinlenen, sosyalleşen Filipinli kadın işçiler Suner için şaşılasıdır. Hong
Konglular ise evlerinde çalıştırdıkları ve hiçbir
insani temas kurmadıkları bu kadınlara maruz
kalmamak için şehir dışına kaçarlar, şehir içinde onları görmezden gelirler (171-5). Yahut şehre alışverişe gelen ana kıta Çin vatandaşlarının
“tüketim mabedinin yazılı olmayan kurallarını
umursamaz halleri” (166) Suner için eğlencelidir. Farklı bir görme biçiminin izlerini, Suner’in
İstanbul anlatısında “kimin bakışı” sorusunda
da görebiliriz (228). Bu soru, İstanbul özelinde
Engin Işın’ın “keyif ” (2011) kavramıyla açıklık
kazanabilir. Boğaz, ismini Pera Müzesi’nin sergisine bile veren “deniz sefası”nın ve İstanbul’un
keyif mekânlarından biridir. İstanbul’da Deniz
Sefası sergisi, kendisini İstanbullu tanımlayan
bir toplumsal grubun özlemlerine vurgu yaparken, Engin Işın’ın Sarayburnu sahilinde şakalaşarak denize atlayan dört oğlan çocuğunu çektiği bir fotoğrafı Boğaz’da keyfin bitmediğini
vurgular. Deniz sefasını sürdürüp şehrin tadını
çıkarmaya çalışanlar bazen en ötekileştirilmiş,
en yoksul toplumsal gruplardan sıradan insanlardır. Böylelikle, Orhan Pamuk’un “hüzün,” ve
Ackar Abbas’ın “gözden yitiş” (1997) kavramları
yeniden gözden geçirmeye tabi tutulabilir. Uğur

Fotoğraf: Manson Yim

Tanyeli’nin de altını çizdiği şekilde, “bozulma”
teması ve “cennet İstanbul’un yitimi” çerçevesinde yazılan İstanbul tarihini, farklı açılardan
değişimin içinde hayatın filiz verdiği direngen
anlar aracılığıyla takip etmek “gözden yitiş anı”nı anlamlandırabilmenin bir başka yolu olabilir.
Sonuç olarak, Asuman Suner aşina ve yakın olana
mesafe alındığında görebileceklerinin kitabını
İstanbul ve Hong Kong özelinde yazar. Şahsen,
şehri böylece şahsileştirdiği bu macerasında, tüm
yabancılık deneyimlerinde yeme-içme, açlık-tokluk deneyimlerinin izlerini görmeyi merakla
beklesem de, gıdayla ilgili gözlemler sayılıdır.
Yeme-içme, köklü bir geleneksel mutfak kültü-
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rüne sahip Hong Kong ve İstanbul için güzel bir
karşılaştırma noktası olabilir. Dahası, bu şehirlerin orta sınıf sakinlerinin modern mutfak
tarzları ve Batı gastronomisiyle olan ilişkisi ve
tüketim yönelimleri onları ortak bir noktada buluşturabilir.
HONG KONG – İSTANBUL ŞEHRI
ŞAHSILEŞTIRMEK
YAZAR: Asuman Suner
DİL: Türkçe
YAYINEVİ: Metis
BASKI: 1. Baskı Aralık 2018
YAYINA HAZIRLAYAN: Semih Sökmen
KAPAK TASARIMI: Emine Bora

Kitap

ANTIK ŞEHIRLERIN YAŞAM VE ÖLÜMÜ:
DOĞAL BIR TARIH
10.000 yıllık bir şehirleşme macerasının
içerisinde olan ve çoğunlukla bu zamanı ya
gezegeni dolaşarak ya da köylerde dağınık
yaşayarak geçiren İnsanlığın yüzyılın sonundaki hikâyesi öyle görünüyor ki şehirlerde
yaşamına devam edecek. Öte yandan bu hiç
de kolay olmayan yolculuk ve şehir uygarlıkları, tarih içerisinde pek çok kez yükselmiş ve
çöküşe uğramıştır. Birçoğunun kalıntıları ise
bizi hâlen büyülemeye devam etmektedir.
Tunç Çağı’nın sonundan Orta Çağ’ın başlangıcına kadar antik kentlerin yükseliş ve çöküş
hikâyelerini efsane, sefalet, siyaset, salgın,
kıtlık, zafer ve trajedi zıtlıkları üstünden anlatmaya çalışan Greg Woolf, bu hikâyelerin odağına ise antik Akdeniz’i koymakta: merkezde
Grekler ve Romalılar yer alırken Fenikeliler,
Etrüskler, Persler, Galyalılar ve Mısırlılar da
büyük bir rol oynuyor. Greklerin Mısır ve Yakın
Doğu’da eski şehir uygarlıklarını keşfetmesiyle başlanan hikâye, şehirciliğin kademeli bir
şekilde Atlantik ve Kuzey Denizi’ne yayılmasıyla devam ediyor.
Peki, şehircilik açısından oldukça sert ve umut
vaat etmeyen koşullara sahip olan kadim
Akdeniz’de şehirler nasıl kuruldu ve nasıl bu
kadar uzun bir süre varlığını koruyabildi? Bu
insanlar nasıl beslendiler, su ve yapı malzemelerini nereden buldular, atık problemini
nasıl aştılar ve ölülerini ne yaptılar? Neden
sonunda hükümdarları onlardan vazgeçti?
Her gecenin karanlığa gömüldüğü, tanrıların tapınaklarının hâkim olduğu, çiftçiliğin,
köleciliğin ya da askerlerin hâkim olduğu gibi
bizimkinden çok farklı olan şehir dünyalarında
yaşamak nasıl bir şeydi?
En nihayetinde hikâyenin başkahramanları
yine de şehirlerin kendileridir. Atina ve Sparta,
Persepolis ve Kartaca, Roma ve İskenderiye:
büyük ailelere ev sahipliği yapan şehirler. Onların hikâyesi şehirleri inşa eden ve buralarda
yaşayan, kısa yaşamlarında o zamandan bu
güne şehir kurucularına ilham veren anıtlar
inşa eden ve 21. yüzyıla şehir varlığının hem
tehlikelerini hem de potansiyel kazanımlarını
hatırlatan çarpıcı mirasları bırakan nesillerin
tarihini de kapsamaktadır.
Orijinal Adı: The Life and Death of Ancient
Cities: A Natural History
Yazar: Greg Woolf
Yayınevi: Oxford University Press
Dil: İngilizce
Yayın Tarihi: Temmuz, 2020
Sayfa sayısı: 512
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DIKEY DÜNYA: UYDULARDAN
SIĞINAKLARA
Siyasi ve ekonomik dünya harita üzerindeki iki boyutlu çizgilerden mi ibarettir?
Dünyanın her yerindeki inşaat çılgınlığının arkasında ne var? Neden Dubai’deki
yapay adalar Google Earth’ten görülecek şekilde yapılıyor? Brezilyalı “über”
zenginlerin gökdelenlerin tepesindeki
yaşamları nasıl? Milyarderlerin Londra
evlerinin bodrumlarındaki kazıların sırrı
nedir?

FEMINIST ŞEHIR
Leslie Kern, şehir planlamalarının ve kentsel
alan tasarımlarının erkeklere odaklandığı
gerçeğinden yola çıkıyor ve bir kadın olarak
şehri deneyimlemenin anlamını erkeklerce
tasarlanan ilk "coğrafya" olarak bedeninden
başlayarak çözümlüyor.
Hamileyken ya da bebeği kucağındayken
şehirde hareket etmenin güçlüğünden kentsel alanların kadın arkadaşlığına ket vuracak
şekilde tasarlanmasına, "eve varınca mesaj
atmak" ve takside birisiyle konuşuyormuş
numarası yapmaktan, yalnız kalma hakkının
çiğnenmesinden kaldırımların ışıklandırılmasına kadar, kentsel alanda kadınların önüne
çıkarılan güçlükleri ve bunlara direnme biçimlerini müthiş bir berraklıkla ortaya koyuyor.
Kadınlar için şehrin sürekli bir tehlike coğrafyası olarak kurulduğuna dikkati çeken Kern,
gerçek tehditlerin yanı sıra tehlike mitlerinin
de kadınların zihinsel coğrafyalarını şekillendirdiğini; yaratılan korkunun kadınların kentsel deneyimlerine ket vurduğunu ileri sürüyor.
Özgürleşme alanı olarak şehir ile tehlike alanı
olarak şehir arasındaki gerilimi ustalıkla ele
alan yazar, şehrin sokaklarının kadınlara kapatılmasının yarattığı öfkeyle sarılıyor kaleme:
"Tehlikelerin canı cehenneme..."

Dikey Dünya’da Stephen Graham, dünyayı ve kenti eksik olan üçüncü ekseni
de yerleştirerek baştan resmediyor;
eşitsizlik, siyaset ve kimliğin coğrafyasını bu eksik üçüncü boyutu da hesaba
katarak keşfe çıkıyor. Uzaydaki uyduların her şeyi gören gözlerinden, katil
dronlar ve helikopterlerle dolu atmosferimize, oradan dünyanın dev şehirlerinin en zengin ve yoksullarının evlerine
doğru nefes kesici bir gezintiye çıkarıyor
bizi. Hiç düşünmeden kullandığımız
asansörlerin arkasındaki teknolojide
yaşanan ilerlemelerin yansımasını hem
zenginlerin gökdelen tepelerindeki
hayat tarzlarında hem de yeraltının derinliklerine inen çetin çalışma koşullarına sahip madenlerde bulduğuna dikkat
çekiyor. Graham, yoksul ülkelerin yeraltı
kaynaklarının emperyalist güçlerce ve
dev şirketlerce sömürüsünün insani
maliyetinin de altını çiziyor.
Dikey Dünya yaşadığımız kentlere, atmosfere, ayağımızın altındaki dünyada
olup bitenlere yepyeni bir gözle bakmamızı sağlıyor. Sınıf mücadelesinde
üçüncü boyutu gözler önüne sererken
dünyadaki yerimize dair kavrayışımızda
bir devrim yaratmayı amaçlıyor.
Özgün Adı: Vertical: The City from
Satellites to Bunkers
Yazar: Stephen Graham
Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları
Çevirmen: Ali Karatay
Yayın Tarihi: Şubat 2020
Sayfa Sayısı: 376

SEKIZ KENTIN HIKÂYESI
Günümüz Türkiye’sinin son on yılda içine girdiği neoliberal, kalkınmacı ve tüketim odaklı
büyüme serüveni devasa bir kentleşmeye
olanak sağlasa da, bu büyüme beraberinde
bir metalaşma, çevre kaygısı ve katılımcılığın geriye düşmesine de sebep oldu. Bu
kentleşme ve orta sınıflaşmanın yanında yeni
siyasal, toplumsal ve ekonomik değişimleri
deneyimlerken, bu durumla baş edebilmenin
alternatiflerini de arama içine girdik. Metis
Yayıncılıktan çıkan Sekiz Kentin Hikâyesi:
Türkiye’de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar da
bu konuyu “kâr için değil insanlar için kentler”
mottosu üstünden tartışmanın yollarını
aramakta. Kentleşme ve orta sınıflar meselesini sekiz Anadolu kenti olan Kayseri, Konya,
Gaziantep, İzmir, Denizli, Eskişehir, Diyarbakır,
Şanlıurfa üzerinden tartışmaya açarak iyi, adil,
demokratik, kent yönetimi yollarını aramaya
çalışıyor.
Özgün Adı: Sekiz Kentin Hikâyesi:
Türkiye’de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar
Yazar: E. Fuat Keyman, Berrin KoyuncuLorasdağı
Yayınevi: Metis
Yayın Tarihi: Haziran 2020
Sayfa Sayısı: 312

Özgün Adı: Feminist City: A Field Guide
Yazar: Leslie Kern
Yayınevi: Sel Yayıncılık
Çevirmen: Beyza Sumer Aydaş
Yayın Tarihi: Mart 2020
Sayfa Sayısı: 197
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MİSAFİR
En dramatik ve hatta tükendiğimiz sahnede “Canın sıkılırsa gökyüzüne bak, orada seni görecek biri hep var” diyerek
umudun hikayesini işleyen Andaç Haznedaroğlu, Suriyeli mültecileri ve onun ev sahiplerini işlediği filmine çok
“sihirli” ama bir o kadar da “sorunlu” bir isim yakıştırmış: “Misafir! / The Guest!”
PR O F. D R . M . M U R AT E R D O Ğ A N
1 0 DAKİK A

C

ok yönlü göç/göçmenlik karakteri olan Türk toplumu, misafirperverliği ile övünmek ile
beklenmeyen misafirlere yönelik kaygıları arasında gidip gelir. “Ev sahibi”
olmanın bir hiyerarşik üstünlük yarattığına
dair yaygın algı, “sonradan gelenlere” yönelik kuralların belirlenmesi hakkının da ev
sahiplerine ait olduğu” kabulü ile şekillenir.
Misafirperverliğimizle övünmemiz, “misafir
misafiri, ev sahibi kimseyi istemez” dememize engel olmaz. Bunun bir adım sonrası ise
“misafirsen misafirliğini bileceksin”dir. Yani
“misafirin” sihirli sempatikliği, misafirlik
uzayınca uçar, geriye had bildiren “sınırı” kalır. İlginçtir, bu misafirlik hikâyesini bir başka göç tecrübesinden, Almanya’daki Türklerden biliriz aslında. Kendilerine “misafir işçi”
(“gastarbeiter”) denilenlerin, yerleşik hale
geldiklerinde bile kendilerine hala misafir
olarak bakılmasının nasıl bir ayrımcılık ve
dışlama olduğunu fark etmeleri çok uzun sürmemiştir. M. Frisch’in “işçi istenmişti, insanlar geldi” diye tanımladığı bu tecrübe “misafirlik” kavramının sorununu da bize gösterdi.
Misafirliğin sihri hem ev sahibi hem misafir
için hep süresi ile sınırlıdır.

Misafir'in sihirli
sempatikliği,
misafirlik uzayınca
uçar, geriye had
bildiren “sınırı”
kalır.

KİTLESEL GÖÇ VE SOSYAL ŞOKLAR
1923’te Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda
13 milyon nüfusun yarısından fazlası göçmendi. Sonrasında Türkiye’nin göç ve göçmenlikle imtihanı hem ülke sınırları içinde
hem de dışında hiç bitmedi. İlk büyük akın
“mübadele” ile gelen Türklerdi. O “kardeş/
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soydaş” yüzbinlerle karşılaşma hali “ev sahipleri” için hiç kolay olmadı. Dışarıdan gelen
bütün kitlesel göçler sosyal şoklarıyla birlikte
geldi. Gelenler de değişti - hatta kısa zamanda “yerli” olma “mertebesine” çıktılar - onlara
ev sahipliği yapanlar da değişti. Türkiye, sadece ülke sınırları dışından gelenlerle değil,
50’li yıllardan bu yana iç göçün farklı etkileri
ve dinamikleri ile iç göçü yaşadı ve kültürel yapısını bu dinamizm üzerine inşa etti.
Bir zamanların Türk sinemasına şekil veren
Haydarpaşa’da İstanbul’u gözleyen “şaşkın
köylüler”, kısa zaman içinde yeni ev sahipleri
olma ve hatta o şehirlerin kimliklerini belirleyenler olma yoluna girdiler. Bugün bile
dünyada benzerine az rastlanan yoğunlukla
ülke içinde göç halindeyiz. Yılda ortalama
3 milyon Türk, başka kentlere göç ediyor ve
orada da “ev sahipleri” ile “yeni gelenler” karşılaşıyor. “Nerelisin hemşerim?” ile başlayan
muhabbetler, aslında bu insani hareketliliğin
kimlik arayışını temsil ediyor. Sonradan gelene olan direnç, aslında herkesi bir “sonradan
gelme” geçmişi olduğundan uzaklaştırıyor.
Daha iyi bir hayat arayışı, kimlik inşası süreçlerinin dinamiğini oluşturuyor. Aslında
adına “Türk toplumu” dediğimiz toplum da
bu göç süreçlerinin bir toplamından oluşuyor.
Yani gerçekte bu ülkede herkes göçmen olsa
da benzer süreçleri hepimiz yaşamış olsak da
ister Hakkâri’den, Mardin’den, Ağrı’dan;
ister Selanik’ten, Halep’ten, Kabil’den, Bağdat’tan gelsin, sonradan gelenlere kuşkumuz/
kaygımız hiç bitmiyor.

Mart 2011’den bu yana hemen yanı başımızda Suriye’de bir vahşet yaşanıyor. Yarım
milyon insanın ölümüne, milyonlarcasının
yaralanmasına, 6-7 milyon insanın ülkesini
terk etmesine, 7-8 milyonun ülkesi içinde yer
değiştirmesine neden olan yakın tarihin en
vahim insanlık dramı sadece Suriye’yi değil,
komşularını da etkiledi. Suriye ile 911 km
sınırı olan Türkiye, milyonlarca Suriyelinin
hayatını kurtarmak için sığındığı ülke oldu.
Bu tecrübe, süresi ve sayıları itibari ile Türkiye’nin daha önce yaşadığı tecrübelere benzemiyordu. 2011’de 58 bin olan mülteci sayısı
çok kısa zamanda 4 milyonu aştı ve Türkiye
2014’ten bu yana övüneceği mi dövüneceği
mi belli olmayan, dünyada en fazla mülteci
barındıran ülke unvanına sahip oldu. “Misafirliğin” uzaması ve dahası mültecilerin
Türkiye’nin her bir tarafına yayılarak Türk
toplumuyla iç içe yaşaması toplumda zalimin
zulmüne uğrayana sahip çıkmak ile endişelenmek arasında duygulara aynı anda yol açtı.
Ama bu sayılar ve süreler sosyal bir şoku da
beraberinde getirdi. Toplumun buna hiçbir
reaksiyon vermemesi, hiçbir şey olmamış gibi
hayatına devam etmesi zaten beklenemezdi.
Yönetmen A. Haznedaroğlu, tam da buradan
hareketle bu sosyal karşılaşmanın taraflarını
olabilecek en gerçekçi hali ile hikayeleştirme

ve ilk kez sinemaya taşıma çabasına giriyor.
HALEP’TE BAŞLAYAN ZORLU
YOLCULUK
A. Haznedaroğlu’nun anlatısının en önemli
özelliği, gerçekle yüzleşme çabası. Son derece
başarılı biçimde anlattığı hikâyenin çarpıcı
bir eser haline gelmesinde sayıların içindeki
insanları bulması, anlatısını kadınlarla yapmayı tercih etmesi, gerçeklikten kopmamaya
çaba göstermesi, profesyonel oyuncular yerine
risk alıp konunun gerçek aktörlerini filmine yerleştirmesi; devletlerin, siyasetin doğru-yanlışlarına değil, topluma, bireylere onların duygularına odaklanması ve bütün drama
rağmen umudu içinden koparmamasının çok
etkili olduğu söylenebilir. Suriye’de 2011’den
sonra yaşanan on binlerce patlamadan sadece
birisi olan hikâye Halep’in bir küçük sokağında başlıyor. Bir anda annesiz babasız kalan 8
yaşındaki Lena ve küçük kardeşi, ona sahip
çıkmaya çalışan komşusu Meryem ile çıktıkları zorlu yolculukta, Türkiye topraklarına
ayak basmakla ölümden, şiddetten kurtulacaklardı. Hâlbuki onların dramı bu sefer başka bir şekil alacak ve çok da istenmediklerini
kısa zamanda anlayacakları yeni bir ortamda
çaresizlik ve yoksulluk içindeki hayatlarına
tutunma mücadelesine girişeceklerdi. As-
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lında ölümden kaçanların zorlukları Suriye
sınırında kalmamıştı. Şimdi baş edilmesi gereken şey, geldikleri toplumda kendilerine yer
açmaktı. Bu görev de onlarındı!
Yönetmenin 3 yıl boyunca farklı mekânlarda
Suriyeli mülteciler ile zaman geçirerek hazırladığı bu film, büyük kentlerde mülteci olmanın ne anlama geldiğine ve Türk toplumunun
süreçteki tavrına da ayna tutuyor. Her zaman
her toplumda olduğu gibi farklı, çelişkili tavırlar burada da kendini gösteriyor. Drama
kaynaklık eden, fırsatçı, sömüren Türkler
olduğu gibi; sahip çıkan, fedakârlık eden,
mücadele edenler de var. A. Haznedaroğlu,
buradan hareketle, Türk toplumunda yaşanan şokun da farkına varılmasını sağlıyor. Savaştan kaçıp hayatlarını kurtarmaktan başka
bir amaçları olmayan bu insanların uzayan
zorunlu misafirliklerinin Türk toplumunda
endişeler ve korkular yarattığı, iyimser söylemlerle gizlenemeyecek kadar açık bir başka gerçek. Misafir, işte tam da bu iki bakışı
yansıtmayı başararak önemli bir ufuk açıyor.
Konuyu ele alan ilk sinema filmi Misafir’in
olağanüstü başarısında 8 yaşındaki Lena’yı
oynayan, hatta film sonrasında botlarla Avrupa’ya kaçan mülteci çocuk Rawan Iskeif, ona
eşlik eden diğer gerçek mülteciler gibi Türk
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lerden de profesyonel oyuncu olmayan karakterlerin varlığı çok önemli rol oynamış. Kuşkusuz
filmin baş kahramanı, Lübnanlı oyuncu Saba
Mubarak’ın son derece etkileyici performansı da
hikâyeye çok anlam katmış.
Hikâyenin anlatımında mesajlar bazen imgeler
bazen sözlerle verilse de her saniyesinde yaşanan
gerçekliği yansıtma ama aynı zamanda bir farkındalık yaratma, empatiye yönlendirme, eleştiriyi her yöne yayma çabası dikkat çekiyor. Onun
için yönetmen filmini bir umut hikâyesi olarak
tanımlasa da, insanların gözyaşları içinde kalmalarından hiç şikâyetçi değil. A. Haznedaroğlu,
gayet minimalist bir yaklaşımla tam da bunun
için “üzülsün insanlar, o zaman bir dert olur ve
belki bir şeyler yapmak için harekete geçerler”
diyor. Yönetmen, önce empati ve tahammülü
sağlamaya çalışıyor, sonra da herkesin yapabileceği aslında pek çok ufak şeylerin, ki bunlar o
insanların hayatını çok güzelleştirebilir, farkına
varmamızı sağlıyor.

ÖTEKİLEŞTİRME VE
KİMLİKLENDİRME
A. Haznedaroğlu’nun mülteci olmanın bir tercih olmadığını anlatırken, insanın vicdanına
dokunan, suçlamayı değil, anlamayı önceleyen
ve duygulara hitap eden filminin başarısı, süreci içinde yaşamasıyla çok yakından bağlantılı. Sanatçı, bir grubu önce ötekileştirip sonra
kimliklendiren/etiketleyen yaklaşımı da tam
bu noktadan sarsmayı başarıyor. Doğrudan gerçek bir hikâyeyi, çok tanıdık olduğumuz mekân
ve diyaloglarla önümüze seriyor. Kaçacak yer
bırakmıyor. Yaşanan ağır gerçekliğe sırtımızı
dönemeyeceğimizi, dönsek de o gerçekliğin
ortadan kalkmayacağını, “Biz Suriyelilere çok
şey yaptık” övünmesinin ne kadar kırılgan olduğunu bize anlatıyor. Savaşa, erkek egemenliğine, sömürüye, empati yoksunluğuna, nefrete,
ayrımcılığa, yoksulluğa, yetim kalmalara, çaresizliğe itirazına, Lena’nın sokaktaki darbuka
eşliğinde oynaması ile meydan okuyan A. Haz-
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nedaroğlu, tek bir insana dokunmanın bile ne
kadar kıymetli olduğunu anlatıyor aslında. Algıların, ön yargıların çok hızla oluşturabileceği
nefretin bulaşıcılığının, yıkıcılığının farkında
olmak, bu filmin en önemli mesajlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Belki de gözyaşları
sadece haksızlığa, yoksulluğa, çaresizliğe, anlamsız çatışmalara değil, kendi nefretimize de
akıyor.
Senarist, yapımcı ve yönetmen A. Haznedaroğlu, filminin isminde bütün insanlığa yükümlülüğümüzü, sorumluluğumuzu ve daha
da önemlisi herkesin bu hayatta misafir olduğunu hatırlatıyor. “Canın sıkılırsa gökyüzüne
bak, orada seni görecek biri hep var!” sözü ise,
aslında uhrevi bir güçten daha çok, bizleri işaret ediyor. Kötülüğü yapan da, iyiliği yapan da
gözünü kaçıran da bizleriz: Ey eski, yeni bütün
misafirler, gözlerinizi kaçırmayın, korkularınıza yenilmeyin: Görün ve sorumluluk alın!

Gelişim

ÇEVRİMİÇİ
BİLGİ KAYNAKLARI
Günümüzde dijitalleşme hayatımızın bir parçası olmasına rağmen, pandemiyle birlikte evlerimizden, ofislerimizden
normal şartlarda erişemediğimiz birçok programa katılma şansı bulduk. Dünya üzerinde milyonlarca dijital içerik
üretilmesine kapı aralayan dijital teknolojiler, bize her ne kadar kendimizi izole ederek sosyalleşmeyi sınırladığımız ve
sanatın bütünleştirici etkisinden uzaklaştığımız hissini verse de bizi bir araya getirmeye de devam ediyor.
Farklı mekânlarda, dijital araçlar kullanılarak ortak fikri üretimin gerçekleşmesi bizlere sınırsız bir dünya sunuyor.
Ancak bunların hepsine ulaşmamız ve bunların hepsinden haberdar olmamız mümkün değil. Kenti ilgilendiren
konuları odağına alan podcastler, webinarlar, kitaplar ve web sitelerini derlediğimizi bu sayfadan QR kodları okutarak
sizin için derlediğimiz içeriklere kolayca ulaşabilirsiniz.
EMR EH A N FUR K A N DÜZGİ DEN

YAŞAM KALITESINI ARTIRMAK IÇIN HIZMET SUNAN SIDEWALKS LABS ŞİRKETİNİN
YAYINLADIĞI PODCASTLER
1- CITY OF THE FUTURE
City of the Future, Eric Jaffe ve Vanessa Quirk’in kent uzmanlarından kaldırım işçisine herkesle
konuşup şehirleri dönüştürecek fikirler bulmayı veya yenilikler keşfetmeyi hedeflediği bir podcast
yayınıdır. Dünyayı dolaşıyorlar ve iyi uygulama örneklerini arıyorlar.
2- SIDEWALK WEEKLY
Haftalık kentsel teknoloji haberlerini veren bir sohbet yayını.
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KENT YAŞAMIYLA ILGILI GÜNDEME
DAIR KRITIK KONULARIN TARTIŞILDIĞI
PODCAST PROGRAMI
Critical Value, Urban Institute’den araştırmacılar, politikacılar ve kentliler için önem taşıyan
konuları araştıran bir podcast programıdır.
Bu programda salgın sonrası gıda güvenliği,
ırkçılık, salgın dönemi işsizlik, eğitimin erişilebilirliği gibi birçok popüler konu uzmanlarla
konuşuluyor ve tartışmaları derinleştirmek
için mevcut en iyi veri ve kaynaklar sunulmaya
çalışılıyor.

Gelişim

SALGIN VE TOPLUM - İPM
'DEĞIŞIMIN OLMASINI SAĞLAYIN'

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), koronavirüs salgını sebebiyle bu süreçte karşılaşılan
sorunlara birlikte çözüm bulmak, olası ortak
zeminleri analiz etmek ve akademik
araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi
için “Salgın ve Toplum” webinar serisini
düzenledi.

Uluslararası Çevre ve Kalkınma Enstitüsü’nün
(IIED) 'Make Change Happen (Değişiminin
Olmasını Sağlayın)' podcast serisi, önemli
küresel meselelere ilişkin değişimleri gerçekleştirmek için nasıl çalışmamız ve neler
yapmamız gerektiği konusundaki çalışmaları
araştırmacılara sorup yanıtlar alıyor.

ALNAP’IN KENTSEL MÜDAHALE
PORTALI

URBAN FARM PODCAST
Urban Farm Podcast, yenilikçi rejeneratif
çiftçiler ve ev bahçıvanları ile haftada iki kez
yapılan görüşmeleri, gelecek ve gelişmekte
olan kentsel yetiştiricilerle röportajları ve
dünyadaki sağlıklı gıda vizyonerlerinden
ilham alarak gıda devrimini gündeme olan
bir podcast yayınıdır.

İnsani krizlerle mücadelenin nasıl geliştirilebileceğine adanmış sivil toplum
kuruluşlarının, BM kuruluşlarının, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin,
bağışçıların, akademisyenlerin, ağların
ve danışmanların küresel ağı ALNAP
(Hesap Verebilirlik ve Performans için
Aktif Öğrenme Ağı), kentsel alanda
insani konulara ilişkin kaynakları tek bir
odada topladığı Urban Humanitarian
Portal’da aynı zamanda webinarlar
düzenleyerek, sektördeki operasyonel
uzmanları çıkardıkları dersleri, yaşadıkları zorlukları ve kullandıkları araçları
paylaşmak üzere dinleyicilerle buluşturuyor. ALNAP, sektörün New York'taki olay komuta ekiplerinden neler
öğrenebileceğinden, nakit programlamanın kentsel bağlamlarda nasıl farklı
çalıştığına veya çözüm için bir kentsel
alanın nasıl haritalanacağına kadar pek
çok konuyu konuştukları webinarları bir
adreste sunuyor.
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ŞEHIR KONUŞMALARI KENTLERI DÖNÜŞTÜREN SALGINLAR
COVID-19 ile mücadele kapsamında süren
ev karantinaları, konutlarda balkon, pencere, teras, bahçe gibi gün ışığı almayı ve
hava akışını sağlayan mekânsal yapıların
insani gerekliliğini tekrar gündeme taşıyor.
Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için hem
bugün hem de geleceğin kentlerinde, şehir
planlama, mimari ve kentsel tasarımda
yeni politika üretme ve uygulamalarda
bulunmanın gerekliliğini uzman isimlerden
dinliyoruz.

Gelişim

MEKÂN & İNSAN - MEDYASCOPE
Melis Oğuz’un Medyascope’ta sunuculuğunu
yaptığı Mekân&İnsan programında insan ve
mekân perspektifinde gündeme dair kent
yaşamını ilgilendiren konularda ilgilileri ve
alanında uzman isimlerle gerçekleştirdiği
sohbet programıdır. Kent içi taksilerden
bisikletli ulaşıma, kent ve kadın ilişkisinden
kent ağlarına birçok konu hakkında içeriğe
buradan ulaşabilirsiniz.

KEBIKEÇ SEMINERLERI
Türkiye’de kitap ve kütüphane çalışmaları
nasıl yapılmaktadır? Mesleki sorunlara nasıl
çözüm önerileri getirilebilir? Bu sorularla
yola çıkan seminer dizisi, günümüzdeki
farklı kütüphanecilik perspektiflerine dair bir
panorama oluşturmayı hedefliyor. Kebikeç
Seminerleri, COVID-19 ile beraber çevrimiçi
platforma taşındı ve bu programlarda Türkiye
ve dünyadaki kütüphanecilik geleneklerine
ve modellerine ilişkin bilgilere, “kitap” üzerine
farklı bakış açılarına ve araştırma yöntemlerine ulaşabilirsiniz.

‘KORONAVIRÜS ÇAĞINDA TAKSILER’
DIIJITAL KITABI ERIŞIME AÇILDI

COLUMBIA GLOBAL CENTERS: COVID-19
NASIL BIR TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM
GETIRECEK?

Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları tarafından daha önce yayınlanmış olan Dijitalleşme Çağında Taksiler
kitabının yazarı Kaan Yıldızgöz’ün kaleme aldığı ‘Koronavirüs Çağında Taksiler’
dijital kitabı erişime açıldı. Kitap, koronavirüs salgını süresince taksi taşımacılığında alınan önlemler ve krizin sektöre
etkilerini, normalleşme sürecinde taksi
taşımacılığında planlananları ve salgın
sonrası sektörde beklenen muhtemel
değişim öngörülerini ortaya koyuyor.

Columbia Global Centers’ın İstanbul
Direktörü İpek Cem Taha'nın ev sahipliğinde Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal
Bilimler Fakültesi'nden Doç. Dr. Ayşecan
Terzioğlu'nun "COVID-19 Nasıl Bir Toplumsal Dönüşüm Getirecek?" başlıklı konuşmasını dinlemenizi tavsiye ederiz.
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ULUSLARARASI COVID-19 YÖNETIM
KAYNAKLARI VE İYI UYGULAMA
ÖRNEKLERI
Marmara Belediyeler Birliği, dünya genelinde etkili olan COVID-19 pandemisinin
ekonomi ve çalışma hayatı üzerindeki
etkileri ile mücadele kapsamında önemli
kaynakları ve uygulamaları içeren web
sayfalarını takip edebileceğiniz bir adres
sunuyor. Pandeminin etkisini göstermeye
başladığı dönemden itibaren hem virüsün
yayılmasını engellemek hem de salgının
zararlı etkilerini iyileştirmek için hükümetler ve sosyal ortakları tarafından alınan
kararlı önlemleri ve verileri tek bir platformdan takip edebilirsiniz.

Charlie Bulmer’ın Birleşmiş Milletler’in
(BM) COVID-19 iletişim kampanyası
için hazırladığı görsel çalışmada “Siz de
sorumluluğunuzu yerine getirin, 2 metre
sosyal mesafe kuralına uyun” mesajı veriliyor.

SİNAN’IN İZİNDE MARMARA BÖLGESİ’Nİ MERCEK ALTINA
ALAN KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA:
SUPHİ SAATÇİ, ZAMANA MEYDAN OKUYAN, KAYBETTİĞİMİZ VE YOK OLMA RİSKİYLE
KARŞI KARŞIYA OLAN ESERLERE DAİR GÜNCEL BİR ENVANTER SUNUYOR.

A COMPREHENSIVE STUDY FOCUSING ON THE MARMARA REGION IN
THE FOOTSTEPS OF SINAN:
SUPHI SAATÇI OFFERS AN UP-TO-DATE INVENTORY OF THE WORKS THAT DEFY TIME,
FACE THE RISK OF DISAPPEARANCE OR THE ONES THAT HAVE ALREADY SUFFERED THIS FATE.

MARMARA’NIN
MİMARI SİNAN
SINAN THE ARCHITECT
OF MARMARA
SUPHİ SAATÇİ

