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MERHABA,
YENİ BİR ÜRÜN, YENİ BİR HEYECANLA KARŞINIZDAYIZ.

Uzun bir hazırlık döneminden sonra elinizde ilk sayısını tuttuğunuz dergimizle, zamanın
ruhuna uygun olarak kent yaşamına ve kentsel aktörlere katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
Eğer başarabilirsek; ortak bir yaşamı paylaştığımız kentlerimizin daha iyi yönetilmesi, hizmet kalitesinin artması, sadece insanların değil kuşların, çiçeklerin, ağaçların, suların, taşların
kısaca tüm varlığın ahenk içinde ve hak ettiği saygıyı görerek rolünü oynadığı bir kentin/
kentsel yaşamın inşa edilmesi için çaba göstereceğiz. Buna ilişkin uygulamaları öğrenmeye
ve bilinir kılmaya çalışacağız. Bu yolda çaba gösterenleri hiç yüksünmeden ve zevkle selamlayacağız.
Kent hepimize aittir, tabiat herkesin ortak varlığıdır.
Kente karşı da tabiata karşı da sorumluluklarımız var. Öte yandan zamana ve insana karşı
yükümlülüklerimizi sürekli hatırda tutmamız gerekir. Verili kaynakları; zaman ve kaynak
israfına yol açmadan, tarih ve tabiata saygısızlık etmeden, tüm paydaşların katılımını esas
alarak verimli ve faydalı bir üretime dönüştürmemiz gerekir.
İnsanoğlu bitmek tükenmek bilmez çabalarla sürekli üretimde bulunur, kendisi, başkaları ve
herkes için. Kent yönetimleri de yaşam kalitesini arttırmak; daha iyi altyapılar inşa etmek;
temiz, güvenli ve sağlıklı bir kentsel yaşam oluşturmak için sürekli bir çaba içindedirler.
Kentlerimizde iyi yapılan işler olduğu gibi daha iyi yapılabilecek işler de var. Bu dergi iyi
uygulamaları odağına alarak kent yaşamı için fark yaratan uygulamalar konusunda ortak bir
platform olmayı, global ölçekte kentsel iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı, sürdürülebilir ve
yaşam kalitesi yüksek bir kentsel yaşam için üretilen çözümlere katkı sunmayı amaçlamaktadır.
Daha iyinin peşinde olan bu Derginin bizzat kendisi de daha iyi olmak için sürekli bir çabanın içinde olacaktır. Marmara Belediyeler Birliği’nde başarılı işler ve editörlükler yapan
Hatice Çetinlerden’in editörlüğünde yayınına devam edecek olan bu dergi eleştiri ve önerilerinizle gelişerek yoluna devam edecektir.
Gözümüz postacılarda, maillerde, kulağımız telefonlarda eleştiri ve önerilerinizi bekliyor
olacağız. Heyecanlıyız, sizi de ortak olmaya davet ediyoruz, buyurun lütfen!
İyi okumalar…

M. Cemil Arslan
Genel Yayın Yönetmen
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Editörden

MERHABA,
Sizlere Nisan ayında “merhaba” diyoruz. Romalılar, bu aya Latince Aprilis adını
vermişler. Geleneksel etimolojide ‘aperire’ yani ‘açmak’ kelimesi, mevsimin ağaçların ve çiçeklerin açma mevsimi olmasına bir göndermedir, günümüz Yunancasında
ilkbahar için ‘ánixi’ (açılış) kelimesinin kullanılması da bu görüşü destekliyor. Sümercede de ise ilk meyveler (Nisag) anlamına geliyor. Bahar dünyanın her yerinde
doğanın uyanışıyla birlikte coşkuyla karşılanır. Biz de bu baharda tabiatla uyum
içerisinde yeni dergimiz ‘Kent’ ile baharda açan çiçek heyecanıyla, yılın ilk meyvesiyle karşınızdayız. Biz Kent’in ilk sayısının hazırlıklarını tamamlamak üzereyken
koronavirüsün bir pandemi haline gelmesiyle tüm dünyada kentlerin hayalet şehirlere dönüşüne tanıklık ettik. Modernist şiirin başlangıcı diyebileceğimiz, ‘Ölülerin
Gömülüşü’ bölümüyle başlayan The Waste Land’de (Çorak Ülke) İngiliz şair T. S.
Eliot, Nisan’ı ayların en zalimi olarak niteler: ‘April is the cruellest month, breeding
/Lilacs out of the dead land, mixing /Memory and desire, stirring/Dull roots with
spring rain.’. Türkçesiyle: ‘Nisan en zalim aydır, gövertir/Leylakları ölü toprakta,
yoğurur/Anılarla istekleri, uyarır/Uyuşuk kökleri bahar yağmuruyla.’

Katkıda Bulunanlar

D O Ç . DR . A L İ M A R L I
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
İstanbul Şehir Üniversitesi

Sun Tzu, Savaş Sanatı kitabında “Eğer düşmanı da kendini de tanıyorsan, yüz savaşın sonucundan korkmana gerek yok” der. Bilim dünyası, merkezi hükümetler,
yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bütünleşik çabasıyla
bu ortak düşmana karşı kenetlenen insanlık, dayanışma ile mücadelesine devam
ediyor.
İnsan artık kentte yaşayan bir canlı türüne evriliyor. Kentlere olan bu talebin artmasıyla hava kirliliği sokakları boğuyor, iklim krizi, sel gibi tehditlerle insanlığı
tehdit ederken yoksulluk hala bir musibet halinde insanlığın yakasında. Ancak
şehirler, devasa eşitsizliklere ve çalkantılı değişime ev sahipliği yapmalarının yanında bilginin ve inovasyonun da merkezleri. Sorunun da çözümün de kaynağı
aynı sahnede; insanların bir araya gelebilecekleri, fikir alışverişi yapabilecekleri ve
çözümleri deneyebilecekleri en iyi yer hala şehirler. Bu pandemiyi geride bıraktığımızda yeniden sokaklara çıkacak, parklarda oynayacak, ibadethanelere dönecek,
stadyumları dolduracak, konserlere gideceğiz. Zamanla şehirlerimiz yeniden ayağa
kalkacak, her büyük krizden sonra olduğu gibi… Bunun için hazırlanmak önemli.
Kentleri anlamak, kentlerde hayata geçirilen iyi uygulamaları takip etmek ve bunları okurlarla buluşturmak için kent gazeteciliği (urban journalism) çabasıyla yayın
hayatımıza başladığımız bu dönemde yapılan iyi işlerin görünürlüğünün artmasının ve örnek alınarak, uyarlanarak çoğaltılmasının artan önemine tekrar tanıklık
ediyoruz. Kent dergisi olarak bu büyük çabaya küçük bir katkı sunmak için yola
çıkıyoruz.
Yeniden merhaba.

PROF. DR . E R B AY A R I K B O Ğ A
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Marmara Üniversitesi

Hatice Çetinlerden
Editör
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Kıdemli Direktör, Uluslararası
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Covid- 19 salgınının başladığı Çin'de,
vaka sayısının kontrol altına alınmasının
ardından yerel yönetimlerin mücadele
uygulamaları, sosyal izolasyonun
kademeli olarak kaldırılması için hazırlıklara
odaklanıyor. Başkent Pekin'de havalimanı
dahil tüm ulaşım merkezleri düzenli olarak
dezenfekte ediliyor.
F O T O Ğ R A F T E D WA R D Q U I N N
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Dünya Kent Forumu

WORLD URBAN
FORUM 10

Kent forumları, kent sorunlarına yönelik oluşturulan farkındalık, sunulan
çözüm önerileri, fikir alışverişleri, geliştirilen network ve kurulan
işbirlikleri sayesinde kentlerin gelişimine katkı sunuyor.

BÜŞR A Y ILM A Z

7 DAKİK A

450 kişiden
fazla
konuşmacının
ağırlandığı
WUF10
etkinliklerine
168 farklı
ülkeden 13
binin
üzerinde
kişi katılım
gösterdi.

UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, WUF'un 450 konuşmacısı arasında yer aldı.
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WUF10, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın gerçekleştirilmesine
yönelik On Yıllık Eylem Dönemi'nin ilk büyük etkinliği oldu.

D

ünya Kent Forumu- World Urban Forum (WUF) 2001 yılında
Birleşmiş Milletler tarafından
dünyanın karşılaştığı en acil konular olan hızlı kentleşme, topluluklar, şehirler,
ekonomiler, iklim değişikliği ve politikalara
dayalı yaşanan sorunlara çözüm üretmek ve sürdürülebilir şehirler inşa etmek üzere fikir alışverişinde bulunulması amacıyla kurulmuştur.
Sürdürülebilir kentleşme konusunda farkındalığı artırmak; sürdürülebilir kentsel kalkınma
üzerinde ortak bilgiyi geliştirmek, uygulama ve
politikaların kapsayıcı yönde değişimini sağlamak; farklı paydaşlar arasında koordinasyon
ve iş birliğini artırıcı sürdürülebilir kentleşme
uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak
Dünya Kent Forumu’nun hedefleri arasındadır.
İki yılda bir düzenlenen uluslararası kent forumunun ilki 2002 yılında Nairobi’de gerçekleşmiştir. 2002 – 2020 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kent Forumları, farklı ülkelerde ve
farklı temalarla gerçekleştirilmiştir. Odaklanılan ana temalar, dönemin kentsel gündemlerini
oluşturan başlıklara göre belirlenmiştir.
n WUF 1, Nairobi, Kenya, 2002 “Sürdürülebilir Kentleşme”
n WUF 2, Barselona, İspanya, 13–17 Eylül

2004 “Şehirler: Kültürlerin Kesişim Noktası,
Kapsayıcılık ve Entegrasyon”
n WUF 3, Vancouver, Kanada, 19–23 Haziran
2006 “Geleceğimiz: Sürdürülebilir Şehirler- Fikirlerin Aksiyona Dönüşümü”
n WUF 4, Nanjing, Çin, 2008 “Düzenli Kentleşme: Dengeli Bölgesel Kalkınmanın Zorluğu”
n WUF 5, Rio de Janeiro, Brezilya, 22–26
Mart 2010 “Kent Hakkı- Kentsel Uçurum için
Köprüler Kurmak”
n WUF 6, Naples, İtalya, 1–7 Eylül 2012
“Kentsel Gelecek”
n WUF 7, Medellin, Kolombiya, Nisan 2014 “
Kentsel Yaşamın Gelişiminde Eşitlik”
n WUF 9, Kuala Lumpur, Malezya, Şubat 2018
“2030 Şehirleri, Herkes için Şehirler”
n WUF 10, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri, 2020 “Fırsatların Şehirleri- Kültür ve İnovasyonu Birleştirmek”
8-13 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenen 10.
Dünya Kent Forumu’na (World Urban Forum
10) Abu Dabi, Birleşik Arap Emirliği ev sahipliği yaptı. Bir Arap ülkesinin dünyanın en büyük
uluslararası konferansına ilk defa ev sahipliği
yapmasıyla WUF10 ayrı bir öneme sahip.
Bu yıl “Fırsatların Şehirleri- Kültür ve İnovasyonu Birleştirmek” (Cities of opportunities -
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Connecting Culture and Innovation) olan ana
temasıyla karşımıza çıkan WUF10, daha iyi ve
sürdürülebilir kentler oluşturabilmek için temasını küresel düşünce liderleri, akademisyenler, yatırımcılar, uzmanlar, gazeteciler, belediye
başkanları ve bakanlar tarafından tartışmaya
açtı. Sürdürülebilir kentleşmenin sağlanabilmesi adına çıkılan yolda WUF10 kapsamında
yürütülen çalışmalar şunlardır:
n Kültür ve inovasyonun kullanılmasında ortaya çıkan yenilikçi yaklaşım ve uygulamaların
değerlendirilmesi,
n Kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir şehirler ve yerleşimleri elde etmenin temeli
olan kentleşme, kültür ve inovasyon arasındaki
bağ hakkında bilgi aktarımı sağlanması,
n Geçmiş ve gelecek arasında sağlanan sinerji
ile çok kültürlü ve çok kuşaklı topluluklarda yakınsama alanlarının yaratılması,
n Kentsel alanlardaki yaşam kalitesinin iyileştirilmesi adına kültürel çeşitliliğin zenginliğine
dayanılarak inovatif çözümlerin ve yaklaşımların geliştirilmesi,
n Şehirlerde ve yerleşim alanlarında herkes için
refah ve sosyoekonomik fırsatların yaratılmasında kültürün ve yaratıcı ekonominin rolünün
araştırılması,
n Yeni Kentsel Gündemin (New Urban Agenda - NUA) uygulanmasında ve 2030 Sürdürüle-

Forum

bilir Kalkınma Gündeminin kentsel hedeflerine
ulaşılmasında kültür ve inovasyonun rolünün
araştırılması,
n Sürdürülebilir kentleşmeye ilişkin oluşturulan yeni yaklaşımların daha önce gerçekleştirilen
Dünya Kent Forumları üzerine inşa edilmesi.
WUF10 kapsamında diyalog oturumları, yuvarlak masa toplantıları, basın toplantıları, eğitim toplantıları, kurul toplantıları, müzakere
toplantıları, şehir konuşmaları, özel oturumlar,
partnerlerin düzenlediği yan etkinlikler, Bir
BM, Şehirlerden Sesler, SKA Uygulamaları,
Şehir Kütüphanesi, Şehir Sineması, Teknik Geziler vs. düzenlenen çeşitli etkinliklerin toplam
sayısı 500’ün üzerindedir.
450 kişiden fazla konuşmacının ağırlandığı
WUF10 etkinliklerine 168 farklı ülkeden 13
binin üzerinde kişi katılım göstermiştir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Kent Çalışmaları
Profesörü Richard Sennett; Columbia Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Saskia Sassen; UN
Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif
öne çıkan konuşmacılar arasındadır.
WUF10, şehirlerin ve toplulukların karşılaştıkları sorunlara inovatif ve sürdürülebilir çözümler sunabilmek için 67 farklı ülkeden katılan
185 sergi sahibini fuar alanında ağırladı. Yeni
Kentsel Gündem ve Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarını destekler boyutta yürütülen girişim
ve deneyimlerin sergilenmesi, yenilikçi proje ve
iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, kent uzmanları, profesyoneller ve karar vericilerden oluşan ağların oluşturulmasına imkân tanınması
Urban Expo’un WUF10 “Fırsatların ŞehirleriKültür ve İnovasyon” temasıyla örtüşür faaliyet
göstermesini sağlamıştır.
WUF10, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik 2020 yılında
başlayan «On Yıllık Eylem Dönemi»nin (Decade of Action) başlangıcı niteliğindeki ilk büyük etkinliktir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Gündemine ulaşmada şehirler kritik bir öneme
sahiptir. 11. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı
«Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar» diğer tüm amaçlarla kesişerek forumda en öne çıkan amaç olmuştur. Forum alanında iki bölüm
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına dikkat

MBB Genel Sekreteri M.Cemil Arslan, konuştuğu oturumda Marmara Urban Forum'un çıktılarını anlattı.
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Marmara Urban Forum'un (MARUF) çıktılarının yer
aldığı forum gazetesi WUF'ta katılımcılara sunuldu.

çekebilmek adına ayrılmıştır. Forum alanına
kurulan “SDGs In Action” aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerine oturumlar düzenlenerek konuşmacılar ve katılımcılar
arasında fikir alışverişi sağlanmış, bu amaçları gerçekleştirebilmek için bir zaman çizelgesi
oluşturularak faaliyete geçilmesi gerektiğine
dair bilinç oluşturmuştur.
Sergi alanına kurulan “SDG Arena” ise etkileşim sağlanan küçük bir amfitiyatro görevi görmüştür.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına erişimde
sağlanan başarı kentlerin gelişmişlik düzeylerini ispatlayacak niteliktedir. Kentlerin insan
hakları ilkelerine dayalı sürdürülebilir gelişimi
şehirlerdeki kültürel zenginlikle doğru orantılıdır. Kentlerin kültürel çeşitliliği, kapsayıcılığı,
hoşgörüyü ve katılımı teşvik eder. Dolayısıyla

kültürel çeşitliliğin geniş bir yelpazesinin olması bireylerin sosyal haklardan yararlanılabildiğinin göstergesidir.
Kırsal alanlardan kentlere yaşanan göçler nedeniyle günümüzde küresel nüfusun %55’i
kentlerde yaşamaktadır. Bu küresel göç akışları
nedeniyle her geçen gün şehirler daha heterojen
bir yapıya sahip olmaktadır. Kentsel alanlarda
artan kültürel çeşitlilik ise yeni şehir planlamalarını, erişim stratejilerinin oluşturulmasını,
kültürel mirasın korunması için çalışmaların
yürütülmesini ve şehir sakinlerinin bütünsel
ve sürdürülebilir yaşam standartlarına erişimi
adına ihtiyaç duyulan inovasyonun sağlanmasını gerekli kılar. Şehirlerin altyapıları, hareketliliği, kentsel hizmetlere erişimi, güvenliği,
yönetimi vs. şehirlerin kültürel yapılarıyla da
ilişkilidir. Girift konular olan kültür ve inovas-
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yonun birbirlerini besleyici yapıya sahip olduğu
su götürmez bir gerçektir.
“Fırsatların Şehirleri- Kültür ve İnovasyon” temalı WUF10 sonrasında yayınlanan deklarasyonda, yeni kentsel gündemin oluşumunda kültür ve inovasyonun ayrılmaz bir parça olduğu
vurgulanmıştır. Uluslararası organizasyonlar,
ulusal yönetimler, yerel ve bölgesel yönetimler,
özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademik
camia ve diğer tüm ilgili grupların kültürel miras ve kimliği korumak için üzerine düşen farklı
görevlerinin olduğu ve bu alanda başarı sağlamak için güçlendirilmiş inovasyon altyapısına
sahip şehirlerin oluşturulmasının gerekliliği
belirtilmiştir. İnovasyon altyapısı gelişmiş şehirler, kültürel zenginliği korumada sağladığı
başarı ile Sürdürülebilir Kentsel Amaçlara erişimde de kolay yol alacaktır.

Ulaşım ve Hareketlilik

HAVA KALİTESİNE VE
İNSAN SAĞLIĞINA DOST
BİR PROJE: ECOBICI
Meksika'nın başkenti Meksiko'da, yerel yönetim tarafından hayata
geçirilen bisiklet paylaşım sistemi olan EcoBici’nin başarı hikayesini
proje direktörü Rodrigo Bejarano Alconedo anlattı.
9 DAKİK A

B

üyük olasılıkla orta ve büyük ölçekli bir şehirde yaşıyorsanız veya
böyle bir şehri ziyaret ettiyseniz,
şimdiye kadar 'mikro hareketliliği' deneyimlemiş veya duymuşsunuzdur.
Bugün, kentteki gezintilerimizin ilk ve son
etabını destekleyen bir çeşit mikro mobilite
hizmetine sahip olmamak neredeyse düşünülemez gibi görünüyor ve sektör büyüdükçe
e-scooter'lardan bisiklet, moped ve aradaki
her şeyi ile daha önce hiç olmadığı kadar şehre hizmet veren şirketler görmekteyiz. Mikro
hareketlilik hiçbir yere gitmediği gibi, aynı
zamanda inanılmaz bir hızla büyümektedir.
Şüphesiz, şu anda en hızlı büyüyen bu sektör
bir moda trendi hareketliliğinin çok ötesine
uzanan en seçkin yenilikçi tasarım ve çözümlerden bazılarıyla bize ulaştırmakla birlikte
en temel ihtiyaç ve haklardan birisi olan hareket etme / seyahat etme / mobilize olma
özgürlüğünü karşılamaktadır.
Şehir içinde hareket etmeyi nasıl seçtiğimiz,
sadece araç seçimimizle değil, aynı zamanda
motorlu araç, otobüs, bisiklet veya e-scooter gibi mevcut olasılıklar arasında seçim
yapma özgürlüğümüzle ilgili olmayıp aynı
zamanda her kullanımın en verimli hale getirilmesi açısından da önemlidir. Böylece şehir içindeki hareketliliği daha verimli, daha
sürdürülebilir kılmak ve kentin ekonomik
büyümesinin yanı sıra yaşanabilirlik faktörü,
sürdürülebilirlik, eğlence gibi değer zincirlerin oluşturulması mümkündür. Bir şehrin
mobilitesi ne kadar verimli olursa akıllı şehir

olması için fırsatları o kadar çoğalır, akıllı şehirlerin geleceği vatandaşlara hizmet stratejisini oluşturabilmeyi başarmalarına bağlı olacak, buradaki en nihai amaç ise vatandaşların
iyiliği için gerekli izlenebilirlik, yönetişim,
yönetilebilirlik ve sürdürülebilirlik politikalarının oluşturulmasıdır.
Hareketlilik temel bir unsur olarak görünebilir, ancak kentsel tasarım, kentin işlevselliği, ekonomik büyüme, insan hareketi vb. söz
konusu olduğunda, hareketlilik bir şehrin genel tasarım ve işlevselliğindeki sonuçlar itibarıyla “mutlak” konumdadır. Yeni teknolojiler
ve hizmetler daha önce farkında olmadığımız
ve gereklilik olarak görmediğimiz ama şimdi
vazgeçemediğimiz ve onlarsız yaşayamayacağımız mikro hareketlilik, kablosuz bağlantı,
büyük veri gibi yeni talepleri üretiyor.
Ancak, şehirlerimiz hızlı bir şekilde gelişiyor olsa da, yönetişim bu yenilikçi hizmet ve
ürünlerin hızına yetişemiyor gibi görünüyor.
Yönetmeliklerin eksikliği, yönetmelikler yü-

2,5

MİLYON

Meksiko'da Ecobici ile ilk yılın sonunda
4.2 km2'lik bir alanda neredeyse 1 milyon
seyahat yapıldı ve 2011 sonuna kadar 2.5
milyon kullanım ile sistem genişletildi.
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zünden veya siyasi gündemler nedeniyle bu
hizmetleri sunan şirketler ve bunları kullanan vatandaşlar zorluk yaşıyorlar; aralarında
mikro hareketlilik olan bu yenilikçi çözümlerin ve hizmetlerin birçoğu acil olarak bunlardan büyük ölçüde faydalanabilecek şehirlere
ulaşamamaktadır.
Deneyimlerime göre, Meksiko (CDMX) tabanlı MaaS sistemlerinin operatörü ve yöneticisi Motum'un kurucusu ve CEO'su olarak,
yerelde sahip olduğumuz çabalar ve başarılar
hakkında konuşabilirim çünkü tüm deneyimlerde olduğu gibi iyi, kötü ve iyileştirme
alanları söz konusu. Bize yol gösteren harika
deneyimlerden biri, 10’uncu yıldönümünü
kutlayan CDMX'in sahip olduğu bisiklet
paylaşım sisteminden (Ecobici) geldi.
ECOBICI’NIN DOĞUŞU
2010 yılında, başta Avrupa'da olmak üzere
az sayıda bisiklet paylaşım sistemi vardı ve
mikro hareketlilik gündelik sözlüğümüzün
bir parçası değildi. O zamanlar Meksiko,
1.485 km2'lik bir bölgede yaşayan yaklaşık
17 milyon insana uzun yıllardan beri yetersiz
hizmet etme kapasitesi olan kentsel mobilite
altyapısı nedeniyle değil, aynı zamanda karbon dioksit, karbon monoksit, PM 2, PM 10

ve NOx azaltmak için uygulanan hava kirliliği politikaları nedeniyle önemli dönüşüm
geçiriyordu.
Kenti boydan boya geçen ve diğer toplu taşıma araçlarına bağlanan yedi hattan oluşan
Metrobús'ün (otobüs hızlı transit (BRT)
sistemi) dahil edilmesi, bu dönüşümün başlangıç aşamasıydı. Hava kirliliğini önemli ölçüde azalttığı kanıtlamış Hat 1, 372 verimsiz
standart otobüs ve mikro otobüsü ikame etmiştir. Ancak hükümetin tutarlı uzun vadeli
çözümlere ihtiyacı vardı, bu nedenle Paris,
Barselona ve diğer Avrupa şehirlerinin başlattığı girişimleri inceleyerek bisiklet paylaşım
programında büyük bir potansiyel gördü ve
yeşil sürdürülebilir bir yöntem olan CDMX'i
uygulamaya koymaya karar verdi.
O tarihlerde, Amerika kıtalarında ve özellikle Latin Amerika'da ilk bisiklet paylaşım
sistemini açma fikri çılgınlık olarak görüldü,
kimse bu programın başarılı olacağını düşünmedi, kaç kez kullanılacağı, kaç kişinin
programa katılacağı ve en önemlisi esasen
yüzde 100 doğrudan şehir tarafından finanse
edilen sistemin operasyon maliyeti konusunda kuşkular vardı. Bu belirsizlikler göz önüne
alındığında, program, totem abonelikleri ile

istasyon bazlı bir model (o zamanlar teknoloji serbest şamandıra modeline izin vermedi)
dikkate alınarak sistemin değerini kanıtlamak için aşamalı olarak yürürlüğe kondu.
Sistemin başarısı Meksiko için benzersizdi,
ilk yılın sonunda 4.2 km2'lik bir alanda neredeyse 1 milyon seyahat yapıldı ve 2011 yılı sonuna kadar 2.5 milyon kullanım ile sistemin
genişletilmesi olasılığı gündeme geldi.
BAŞARI HIKAYESI
Amerikalıların bir deyişi vardır, “Yap ya da
kır”, ve bu deyim Ecobici açısından mükemmeldir. Bunun gerçekleşmesi için bu projenin
siyasi destekçilerinin çok fazla çalışması gerekiyordu, çünkü sadece o tarihteki belediye
başkanını bisiklet paylaşımının uygulanması
konusunda ikna etmek zorunda değillerdi,
projenin gerçekleşmesi için yüzde 100 devlet
kaynaklarının kullanılması söz konusu olduğundan mevzunun aynı zamanda alt yasama
organından geçmesi gerekiyordu. Ayrıca toplumun onayının sağlanması, bisiklet istasyonlarının ve operasyon alanının yer alacağı
alanların sağlanması, evlerinin veya ofislerinin önündeki kamusal alana sahip olduklarını sanan insanların kültürel statükoları
dikkate alındığında kolaylıkla başarılacak
bir iş değildi.

001 // Kent // 15

Kentlerde mikro
hareketlilik hiçbir
yere gitmediği
gibi, aynı zamanda
inanılmaz bir hızla
büyüyor.

Bir şehrin mobilitesi
ne kadar verimli
olursa akıllı şehir
olması için fırsatları
o kadar çoğalır.

Artık projenin uzun vadede başarılı olması için
onay tek başına yeterli değildi, bu işin başarılı
olması için günlük bazda olaya dahil olan oyuncular arasında iyi planlanmış ve senkronize
ortaklık gerekliydi. Oluşturulacak en önemli
ilişki, hükümet adına sistem hizmetleri seviyelerinin uygunluğunu sağlayacak düzenleyici veya
denetleyici ile sistemi çalıştıracak ve yönetecek
operatör arasındaydı. Bu ikili ve polis, acil servisler ve sigorta şirketi arasındaki ilişki önem arz
eder. Ecobici anlayışının o zamana kadar başka
hiçbir sistemin gerektirmediği ve hala birçok şehirde halen uygulanmamakta olan kullanıcılara
sağlanan sağlık sigortası bu projenin başarılı olması için şarttı. Bu ilişki grubuna “sosyalleşme
etkisi” diyorum. Bu sosyalleşme sayesinde proje
başarısına, şehirdeki siyasi gündemler arasındaki anlayışa, vatandaşlık hizmetinin gerçek ihtiyacı, kentin güvenliği, kamu işleri, şehir planlaması ve acil durumla bağlantılı olarak “doğru”
operasyon ve uygulamaya geçmiştir.

ğazaları ve şirketler merkezi haline gelmesi ile
daha önce kapsam dışı kalan bölgeler toparlandı. Aynı alanlarda suçta gözle görülür bir azalma
oldu ve yerel yönetim tarafından altyapıya daha
büyük yatırım yapıldı.

GERÇEK DEĞER
İstatistikler tek başına sistemin şehrin hareketliliğine kattığı muazzam değeri gösterir, ancak
göstermediği şey şehrin geneline kazandırdığı
değerdir. Sistemin ayak izi büyüdükçe, her mahalleye sağladığı faydalar tartışılmaz ekonomik
yarar sağladı, düşük mikro ekonomik değere
sahip belirli alanların küçük ölçekli hizmet ma-

GETIRISI
Motum'da yeni şehirlere “YoY” markamız aracılığıyla bir danışman ya da bir MaaS sağlayıcısı olarak yaklaştıkça, mikro mobilite uygulamasının çalışması için her şehrin ihtiyaçları
konusunda net bir anlayışın olması gerektiğini
biliyoruz. İhtiyaçları doğrultusunda, "tek beden
herkese uyar" stratejisinin tek yol olmadığına
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Sistemlerin genişletilmesi ve paralelinde vatandaşlardan daha güvenli yollar ve bisiklete özgü
altyapı talebi ile şehirde 170 km'den fazla bisiklet yolu ve sınırlı bisiklet şeridi oluşturuldu. Şehrin sistemi benimsemesi, toplumu ve hükümeti
koruyan ve aktif olarak katılan bir bisikletçi
topluluğu yarattı. Şehrin en ilgili intermodal istasyonlarından bazılarında büyük bisiklet park
yerleri inşa edildi ve bisiklet sahiplerinin mikro
hareketlilik kültürüne entegrasyonu sağlandı.
Bisiklet okulları, bisiklete binmeyi öğrenmeniz veya şehirde nasıl bineceğinizi vatandaşlara
ücretsiz olarak verilir; bu sosyal entegrasyon
programı, şehrin bisiklet eğitimi programları
arasında mihenk taşı konumuna gelmiştir.

Ulaşım ve Hareketlilik

Aşama 1: 1.114 düz bisiklet, 85 ve
yılsonuna kadar 90 olan Bisiklet
İstasyonu ile işe başlayarak, şehrin
tarihi merkezinde 4,2 Km2'lik bir
alanda faaliyet gösterildi.

Aşama 2 & 3: Temel olarak aynı
zamanda hizmeti toplam 3.715 düz
bisiklet ve 275 Bisiklet İstasyonu
kapsayacak şekilde genişletilmesi
ve operasyon alanını 21 km2'ye
çıkarılması ile devam etmiştir.

inanıyoruz. Ayrıca, mikro hareketlilikteki inovasyonun dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin çoğunun taşıma hızı göz önüne alındığında,
hala bu tür yenilikleri yakalamaya ve mümkün
olan en iyi şekilde düzenlemeye çalıştıklarını,
ancak maalesef bazen düzenlemelerin eksik veya
aşırı sıkı, ya da mikro hareketliliğin gelişebilmesi için uygun olmadığı görülmektedir. Bu
nedenle sürekli gelişmenin sağlanabilmesi için
ilgili düzenlemelerin düzenleyici kurum adına
mikro hareketlilikte uygulanan teknolojilerin
tam kapasitelerinin net bir şekilde anlaşılması
gerekmektedir.
Hizmet şirketlerinin kapsamı sadece UX'e
odaklanmakla kalmamalı, aynı zamanda şirketlerin daha teknolojik ilerlemelerin olduğunu ve
bu nedenle kentsel alanların iyileştirilmesi için
teknolojik gelişmelerin çalışabilmesi gerektiğini
akıllarında tutmaları gerekmektedir. Daha çok
ekonomik kazanca odaklanmak uzun vadede
kentin hareketliliğinin büyümesini engelleyecektir.

Aşama 4: Toplam düz bisiklet sayısı
6.102 ve 452 bisiklet istasyonuna
yükselterek çalışma alanını 34
km2'ye çıkarıldı.

birimler aracılığıyla şehir planlama, polis ve acil
durum hizmetleri gibi diğer resmi birimleriyle
iletişim konusu üzerinden son kez geçiyoruz.
Mikro hareketlilik şirketlerinin sadece hareketlilik hizmetinden daha fazlasını sunabilmeleri
gerekiyor. Bu nedenle toplu taşıma ve resmi operasyon ekipleri için duyarlılık eğitimi, bisiklet
okulları ve kamusal alanların entegrasyonu gibi
çalıştığımız çeşitli eğitim programları hazırladık ve hizmet teklifimiz ile birlikte öneriyoruz.
Açık veri. Sistemlerimizden toplanan verilerin
şehir plancıları ve akademisyenler için çözümler
ve gelecek planlaması yapmaları için net gerçek
zamanlı seçenek sunduğuna inanıyoruz. Büyü-

Aşama 5: Şu anda sistem 400
pedalek bisiklet (elektrik destekli)
ile desteklenerek 6.500 bisiklete ve
480 bisiklet istasyonuna ulaşmış ve
operasyon alanı 38 km2'ye çıkmış
bulunmaktadır.

me kamu kaynaklarına bağlı ve sınırlı olduğunda büyümenin durgunlaştığı hiçbir sistemin
tam olarak sübvanse edilmesinin uygun bir seçenek olduğuna inanmıyoruz.
Bu nedenle, şehrin büyüklüğüne bağlı olarak
her yönetimin mikro mobilite şirketlerine hizmet vermesi için ayrıcalıkların tanınması konusu veya şehrin yeterince büyük olmaması durumunda şeffaf bir şekilde analiz etmesi ve daha
sonra hizmetin sunulması için bağımsız şirketleri cezbetmek adına, işletme masraflarının bir
kısmını sübvanse etmesi gerekir. Toplum, hükümet ve şehir sakinlerinin anlaması gereken şey,
mikro hareketlilik hizmet sağlayıcılarının şehre
sağladığı karşılıklı alıp vermenin daha uzun vadeli bir ilişki olduğu, bu alıp vermenin herkese
faydalı olduğu, şehirde daha fazla hizmetin daha
fazla fayda anlamına geldiği, daha iyi yeşil hareketlilik, yolculuklarımızda daha fazla verimlilik
ve daha entegre bir şehir demektir.
Yazar hakkında:
Rodrigo Bejarano Alconedo, Güney Asya, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika'da 15 yılı aşkın
stratejik ve yaratıcı iş geliştirme ile kanıtlanmış, yenilikçi ve işbirlikçi yönetici liderdir. Hâlihazırda Motum'da CEO olarak çalışmaktadır
ve daha önce Smartbike Ecobici projesi Direktörü olarak MaaS için operasyonel hizmetlerin

Sosyalleşme, bir mikro hareketlilik projesinde
uzun vadeli başarının anahtarıdır. Uygulanacak kurallar ve düzenlemeler hakkında net bir
anlayış olmalı ve her zaman yalnızca mikro hareketlilik sistemlerine odaklanacak olan düzenleyici resmi muadili arıyoruz. Bu tür düzenleyici

sağlanmasında görev yapmıştır.
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Röportaj

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile

TÜRKİYE’DE KENTLEŞME PRATİĞİ
Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile kent yöneticilerinin ve planlayıcılarının, 21. yüzyıl toplumuna bakış açısını,
ekonomik, sosyal ve kültürel değerleri işleyiş biçimini konuştuk.
1 2 DAKİK A

B

aşlangıçlarından beri kentler artı-ürünün coğrafi ve toplumsal
yoğunlaşmaları ile hızla yükseliyor. Dünya nüfusunun yarısından
fazlası artık kentlerde yaşıyor. Kentsel fiziki
dönüşümün, toplumsal yapıyı ne şekilde etkilediği, içerdiği fonksiyonlar veya bu fonksiyonların oluşması, nitelik ve nicelikleri ile
bunlardaki değişmeler, mevcut toplumsal
ekonomik ve kültürel sistemlerin veya yapısal özelliklerin etkisi altındadır. Kentlerin
her anlamdaki yapısal özellikleri, toplumlarının birer aynasıdır. Kent ve insan arasındaki uyumsuzluğun ortadan kalkması adına
atılması gereken adımların neler olması gerektiğini ele aldığımız bu röportajda; kent
yöneticilerinin ve planlayıcılarının, 21. yüzyıl
toplumuna bakış açısını, ekonomik, sosyal ve
kültürel değerleri işleyiş biçimini ele alıyoruz. Kamusal alandan, özel mülkiyete kentsel
dönüşümün en yoğun yaşandığı şehirlerden
birisi olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı
Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile konuştuk.
İçinde bulunduğumuz yüzyıl şehirlerin
öneminin yeniden fark edildiği ve dünya
ölçeğinde çok önemli aktörlere dönüştüğü
bir yüzyıl oldu. Tabi bu şehirleri de yöneten kişi ve kurumlar var. Sizce insan odaklı
ve yaşanabilir şehirler konusunda yerel yönetimlere nasıl görevler düşmektedir? 21.
yüzyılın getirdiği sorunları çözmek için
kentler arasında nasıl iş birliği modelleri
geliştirilebilir?

Marmara
Belediyeler
Birliği'nin
çalışmaları, yerel
yönetimlerin ülkede
demokrasinin
sağlam temellere
oturması bakımdan
büyük öneme
sahip olduğunu
gösteriyor.

Öncelikle şunu söylemek isterim ki; bizler
tarih boyunca nice kadim şehirlere mührünü
vurmuş, medeniyetler kurmuş, devirler kapatıp devirler açmış bir ecdadın torunlarıyız.
Bu nedenle şehircilik söz konusu olduğunda
dünyaya öncü olmamız gerekmektedir. Ancak
gelişen sanayi ve artan nüfus göçle birleşince
özellikle Kocaeli gibi büyük şehirlerimizde
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üstyapıdan altyapı, sosyal hayattan spor alanlarına kadar geniş bir alanda sorunları da beraberinde getirmektedir.
Türkiye genelinde son 20 yılda başlayan şehircilik hamlesiyle beraber sorunların kademe
kademe çözülmesi için adımlar atılırken, şehircilikte yeni ve modern bir anlayışın da temeli oluşturuldu. Bugün için basit gibi görünen kolaylıkla çözümlenen konular, geçmişte
şehirlerimiz için büyük problemlerdi. Örneğin bir çöp meselesini düşünün, patlayan çöp
dağlarının altında kalıp hayatını kaybeden
insanlarımız vardı. Oysa bugün artık şehirler
için çöp toplama ve depolama problem olmaktan çıktı, bunun yerine sıfır atık ve geri dönüşüm konuşuluyor.
Bir sanayi kenti olan Kocaeli için en büyük
problem çevre kirliliği ve gözümüzün önünde adeta bir kanalizasyon çukuruna dönüşen
İzmit Körfezi vardı. Oysa bugün İzmit Körfezi’nde Mavi Bayraklı halk plajımız bile var.
Artık çevre kirliliğinden konuşmuyoruz,
enerjimizi çevreye uyumlu şehirleri oluşturmaya yönlendiriyoruz.
Şehirlerimizde halkımızın çıkıp nefes alabileceği, çocuklarıyla vakit geçirebileceği, spor
yapabileceği alanlar parmakla gösterilecek kadar azdı. Oysa bugün sosyal ve sportif açıdan
her biri ayrı birer kompleks sayılabilecek Millet Bahçeleri kuruyoruz. Bunların hepsi insan
odaklı hizmet anlayışının eserleridir. Peki
yeterli mi? Elbette değil. Günümüzde
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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.

dünyada ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Bizim
şehirlerimizin dünya şehirleri arasında parmakla
gösterilir hale gelmesi için de insanımızın yaşadığı şehirde mutlu ve huzurlu olması gerekiyor.
Bir şehirde yaşayan insanlar ne kadar mutluysa
o şehir de o oranda gelişmiş bir şehirdir. Bunun
yolu da akıllı şehir uygulamalarından ve bunun
alt yapısının hazırlanmasından geçiyor.
Bu yüzyılda şehirlerde yapılan her yatırım ve
atılan her adımın akıllı şehirler stratejimize uygun olması gerekiyor. Her şeyin belirli bir plan
ve program dâhilinde yürümesi, şehirlerin ve
yöneticilerin yol haritasını buna göre belirlemesi
kaçınılmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan, ‘’Akıllı şehirler, vicdanlı, becerikli ve çalışkan belediye başkanlarıyla kurulur’’
diyor. Bize de bu anlayış doğrultusunda eserler
üretmek, şehir hayatını kolaylaştıracak akıllı çözümler ve sistemler üretmek düşüyor.

Göç olgusu ve artan nüfus hareketleri ile sanayileşme ekseninde şehirlerimizi yaşanabilir hale getirebilmek adına sizce neler yapılmalıdır?
Türkiye’nin 2023 hedeflerinin kilit noktası dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri hâline
gelmek. Bunun için de belediye başkanıyla, işvereniyle, işçisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle hep birlikte
çok çalışmamız gerekiyor. Bu da sanayi, ekonomi ve ticaretin artması anlamına geliyor. Elbette
çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız, gelişeceğiz,
büyüyeceğiz. Ancak bunları yaparken yaşadığımız dünyayı, ülkeyi ve şehirlerimizi, sanayileşmeye kurban etmeyeceğiz.
Kocaeli özelinde konuşmak gerekirse; ilimiz artık bacalı sanayiye doydu. Ağır sanayinin bedelini ödedik, bir dönem hava kirliliğinden sokağa
çıkamaz olduk, kirlilikten denizimize giremez
olduk. Ancak biz Türkiye’de son 15 yılda bir
ilki gerçekleştirdik. Sanayiyle çevrenin bir arada
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olabileceğini, gerekli tedbirleri alırsanız, arıtma
tesislerini yaparsanız, havanızın, suyunuzun ve
toprağınızın kirletilmesine izin vermezseniz,
bir sanayi şehrinde bile denize girebileceğimizi,
sahil parklarında buluşabileceğimizi, güvenle
sokağa çıkabileceğimizi gösterdik. Bundan sonra artık Kocaeli’nde sadece bacasız sanayiye izin
var. Çevre dostu, havayı, suyu, toprağı kirletmeyen sanayici başımızın tacıdır.
YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK KENTLER
NASIL OLUŞUR?
Siz “mutlu insan-mutlu şehir” yaklaşımını
temel eksen olarak belirlemiş durumdasınız.
Mutluluğun yaşam kalitesi ile nasıl bir ilgisi
var? Yerel yönetimlere; yaşam kalitesi yüksek
kentler oluşturulmasında ne gibi görevler düşüyor?
Öncelikle şu soruyu sormamız gerekiyor; mutluluk ölçülebilir bir değer midir? Bunun cevabı
ise; evet bu ölçülebilir. Ekonomik büyüme el-
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hirlinin olmazsa olmazlarıdır. O zaman şunları
kolaylıkla söyleyebiliriz; mutlu bir şehir sadece
ekonomik yönden gelişmiş ve güçlü bir şehir
değildir. Mutlu bir şehir; yeşil bir şehirdir, yürünebilir, bisiklet gibi en kolay ulaşım aracıyla
bile ulaşılabilen şehirdir, akıllı bir şehirdir, erişilebilirliğin en üst düzeyde olduğu bir şehirdir.
Güvenilir, dayanıklı, yaşam kalitesi yüksek ve
katılımcı bir şehirdir. Kısaca özetlersek; mutlu
bir şehir, yaşayanlar açısından her anlamda kolay bir şehirdir.
Yaşanan ekolojik ve kentsel sorunlar karşısında ekolojik mimarinin gelişmesi söz konusu. Doğayla uyumlu yapılar günümüzde
sürdürülebilir, ekolojik, yeşil, çevre dostu
gibi pek çok isim altında karşımıza çıkıyor.
Yerel yönetimlerin bu konuya yaklaşımı nasıl
olmalı?
Temiz gıda ve suya erişim, sağlıklı çevrede yaşama, kentin ve kentlinin günümüzde temel
hakları arasında yer almaktadır. Bu aslında temelinde bir insan hakları meselesidir. Burada
STK’lar ile yerel yönetimlerin ortak bir paydada
buluşması ve şehir için ellerini taşın altına koyması gerekiyor. Yeşil alanların betona dönüştürüldüğü bir şehir, zamanla nefes alamaz hale gelir. Nefes alamayan bir insan nasıl yaşayamazsa,
nefes alamayan şehirlerde uzun müddet hayatta
kalamaz.
bette insanların temel ihtiyaçlarını karşılama
noktasında mutluluk sağlar, ama bunun daha
ötesine gitmekte yetersiz kalmaktadır. Yerel yönetimlerin kaynaklarını o şehirde yaşayanların
hayatını kolaylaştırmak için kullanması ve buna
yönelik politikalar üretmesi, şehirde yaşayanların dolayısıyla o şehrin tümünün mutlu olmasıyla yakından ilgisi var. Geliştirilen ve başarıyla
uygulanan sosyal politikalar da şehirde yaşayan
insanların mutluluğunda önemli bir paya sahip.
Trafikte geçirilen süre, güvenlik, hizmetlere
kolay erişilebilirlik, çevre, eğitim ve sağlık gibi
konular mutlulukla doğrudan ilintilidir.
Yerel yönetimlerin iletişim kanallarının açık ve
kolay erişebilir olması, spor ve sağlık alanındaki
tesisler, çocuktan yaşlıya gençten engelliye kadar
olan skalada hayata geçirilen sosyal uygulamalar, temiz ve sağlıklı bir çevre, her kesime hitap
edecek bir yelpazede sunulan kültürel etkinlikler, günümüzde mutlu bir şehir ve mutlu bir şe-

Yerel yönetimler bu anlayışla yola çıkarak, mutlaka ama mutlaka şehirde kişi başına düşen yeşil alan oranında standartları yakalamalı, hatta
üzerine çıkmalı. Biz Kocaeli gibi bir sanayi
kentinde, 10 milyona yakın ağacı toprakla buluşturup, yeni sahil parkları oluşturup, yeşille
mavinin kucaklaşmasını yani denizle doğanın
kavuşmasını sağlayarak bu oranı kişi başına 14

193
25 Nisan 1975 tarihinde “Marmara ve
Boğazları Belediyeler Birliği” adıyla
kurulan Marmara Belediyeler Birliği, 6’sı
Büyükşehir olmak üzere toplamda 13
ilde faaliyet gösteriyor ve 193 belediyeyi
temsil ediyor.

001 // Kent // 21

metrekareye çıkarmayı başardık. Gidin bakın
Kocaeli’nde yaz kış parklarımızda insanları
bulursunuz, gençleri-çocukları-yaşlıları bulursunuz. Onlar için özel olarak tasarladığımız
parklarda engellilerimizi bulursunuz. Spor yapanları bulursunuz. Bunu Kocaeli gibi bir sanayi
kentinde çevreyi önceleyerek başardık.
Şehirler için yapılan projeler konusunda
dünya ülkelerinin deneyimi ile Türkiye’deki
yerel yönetim tecrübesi nasıl ayrışıyor? Şehircilik ile ilgili iyi uygulama örneklerinin
yaygınlaştırılması konusunda ne düşünüyorsunuz?
Çağın ötesine geçemeyen şehirler, bir süre sonra cazibelerini yitirir. Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan, mutlu olmayan bir şehir,
ne kadar akıllı olursa olsun yaşayanların mutlu
olamadığı bir şehirdir. Kendi şahsiyeti olmayan,
sanat ve kültüre yer açmayan bir şehir, mutlu
insanların yaşadığı bir şehir olamaz. Bizim hem
akıllı hem medeniyet sembolü hem de kendi karakteri olan şehirlere ihtiyacımız var.
Nüfus artışı, göç, iltica, sosyal uyum, kente aidiyet gibi alanlarda Marmara Belediyeler Birliğinin bünyesinde bulunan Göç Politikaları Merkezi, bilimsel çalışma ve araştırmalar yapıyor.
Göç Politikaları Merkezimizde aynı zamanda
yerel yönetimlerimizin ulusal ve küresel düzeydeki başarılı uygulamalardan ve tecrübelerden
yararlanması için de araştırmalar yapıyoruz.
Elbette yerel yönetimlerin ürettikleri projelerin
hem ulusal politikalarla uyumlu olması hem de
uluslararası düzeydeki örneklerden yararlanılması gerekiyor. Türkiye olarak, gelişmiş bir şehir medeniyetine ve kadim bir yönetim anlayışına sahibiz. Buradan yola çıkarak şehirlerimizi
dünya kentleriyle yarışır hale getirirken, özgün
karakterini ve değerlerini korumasına da özen
göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.
KENT AİDİYETİNİ GÜÇLENDİRMEK
Kuruluş amaçlarından biri de yerel demokrasinin güçlendirilmesi olan ve 45 yıldır bu
yönde çalışmalar yürüten MBB’nin başkanısınız. Gündelik pratiğe yansıdığı haliyle
yerel demokrasi sorunlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kent aidiyetini güçlendirmek
için çeşitli paydaşları bir araya getirecek ne
tür katılım modelleri önerilebilir?
Yerel yönetimlerde etkinlik, verimlilik, şeffaf-
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lık, yerelleşme, yönetime katılma, temsil gibi
kavramlar öne çıkmaktadır. Yerel yönetimler
halkla birebir, iç içe olan birimlerdir. Bu nedenle
halkın istek ve ihtiyaçlarını, eksikliklerini yerinde görerek tespit etmeleri ve çözüm politikaları
üretmeleri söz konusudur. Yerel yönetimler bir
yandan şehrin ve şehirde yaşayanların ortak ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da ülkenin
kalkınma politikalarına değerli katkılar sunmaktadır.
Marmara Belediyeler Birliğinin geçmişten bu
yana gelen gözlem ve çalışmaları göstermektedir
ki; yerel yönetimler ülkede demokrasinin yerleşmesi ve sağlam temellere oturması bakımdan
büyük öneme sahiptir. Çünkü yerelde demokrasi
sağlanmadan, halkın yönetime katılımı sağlanmadan ülkede gerçek anlamda bir demokrasi
olması mümkün değildir. Yönetime katılma ve
temsil, şehre yönelik fikir, öneri ve projelerin sunulması yerel yönetimleri hem güçlendiren, hem
de elini kolaylaştıran olgulardır. Bunun temeli
de yerel yönetimlerin STK’larla sağlıklı bir diyalog içinde bulunmasından geçmektedir. Şehirde
katılımcı bir demokrasinin gelişebilmesi için temel özelliklerinden birisi de kentte yaşayanların
doğru ve sürekli bilgilendirilmesidir.

konmasında MBB nasıl bir rol oynayabilir?
Marmara Belediyeler Birliği olarak, yerel yönetimlerimize çevreyi koruma konusunda eğitim
programlarıyla, teknik görüş ve bilgi alışverişinin yanı sıra tanıtım etkinlikleri ve iş birliği
çalışmalarıyla destek olmaya çalışıyoruz. Bu
yöndeki çalışmalarımızın temelini çevre politikaları, bilim-teknoloji ve enerji verimliliği alanları oluşturuyor. Bu yönde birliğimizin geçmişte
düzenlediği sempozyum, çalıştay, toplantı ve iş
birliği çalışmaları, yerel yönetimlerin Marmara
Denizi ve bu bölgeye bakış açılarını değiştirmiş,
daha korumacı ve çevreye duyarlı politikaların
üretilmesinde öncü rol üstlenmiştir. “Derdimiz,
Değerimiz, Denizimiz: Marmara” sloganıyla
başlattığımız bu çalışmalar neticesinde sorunların çözümünde teknik ve idari çalışmaların yanı
sıra bölgesel iş birliğinin de ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuş oldu k.
Marmara Belediyeler Birliğinin girişimleriyle
Marmara Bölgesi’ndeki kentlerimizin ve Marmara Denizimizin geleceğini belirlemek adına
yerel yönetimlerin verimli ve geleceğe yönelik
kalıcı politikalar üretmesine öncelik etmekten
mutluluk duyduğumuzu da belirtmek istiyorum.
Marmara Bölgesi’nde yer alan belediyeler olarak

Marmara Belediyeler Birliği olarak yerel yönetimlere tavsiyemiz sivil toplum kuruluşları
ile yakın temas halinde olmaları ve STK’larla
birlikte çalışma ilkesini benimsemeleridir. Bu
amaçla sivil toplum merkezleri oluşturulmalı, bu
merkezlerde derneklerimizin ve vakıflarımızın
rahatlıkla kullanacağı çalışma ofisleri bulunmalıdır. Kentin ihtiyacı ortak akıl ve katılımcılık
anlayışıyla yönetilmesidir. Bu nedenle yerel yönetimler, kentin dinamiklerini oluşturan dernekler ve meslek odalarıyla sık sık bir araya gelmeli, STK’ların şehrin her köşesinde güçlü bir
şekilde çalışmasını sağlamalıdır. Marmara Belediyeler Birliği olarak, güçlü ve çeşitlilik içeren
bir sivil toplumu, demokratik sistemin önemli
bir bileşeni olarak gördüğümüzü altını çizerek
belirtmek istiyorum.

vazgeçilmezimiz elbette Marmara Denizi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak özelde İzmit
Körfezi’dir. Zaten İzmit Körfezi’ni Marmara
Denizi’nden ayrı düşünmek de mümkün değildir. Bu nedenle İzmit Körfezi’nde sanayiden ve
körfeze giren gemilerden oluşan kirliliği önlemek için deniz uçağıyla havadan yaptığımız denetimler büyük başarı sağlamıştır ve bugün tüm
Marmara Denizi üzerinde bu denetim uçuşları
devam etmektedir. İzmit Körfezi’ni bir kuşak
gibi saran atık su arıtma tesislerimizle körfeze
bırakılan atık suların arıtılmasında %100 gibi
bir orana ulaşmış bulunmaktayız.
FARK YARATAN NOKTALAR
Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı olarak
bugüne kadar imza attığınız önemli projeler
hangileridir? Belediyenizin şehircilik uygulamalarında fark yaratan noktaları neler?
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir
yılı geride bıraktık, ancak ben 10 yılı aşkın bir
süreçte KBB’de genel sekreter yardımcısı ve genel sekreter olarak da görev aldım. Bu nedenle
geçmişten bugüne Kocaeli’nde uygulanan tüm
yerel hizmetler ve eserler genelinde konuşabilirim. Kocaeli gerçekten son 16 yılda büyük adımlar attı, büyük bir değişim ve gelişim gösterdi.
Sanayinin başkenti olarak adlandırılan Kocaeli’nde yapılan en önemli hizmetlerden biri bence Türkiye’ye de örnek olacak şekilde sanayiyle
çevreyi buluşturmak ve barıştırmak olmuştur.
Kocaeli’nden tüm Türkiye’ye sanayiyle yeşilin ve
çevrenin bir arada olabileceğini, sanayi kentinde
yaşayan insanların Mavi Bayraklı halk plajlarında gönül rahatlığıyla denize girebileceğini, sahil
parklarında çocuklarıyla rahat ve temiz bir nefes
alabileceğini gösterdik. Bunu da çok sıkı denetimler, arıtma tesisleri, çevreye duyarlı sanayici
ve iş adamları, çevreyi önceleyen politikalar ve en
önemlisi Kocaeli halkının destekleriyle yaptık.
Olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, ücretsiz spor okullarıyla
sporu tabana yaydık ve 7’den 70’e herkes için
ulaşılabilir kıldık. Kültür merkezlerimiz, düğün salonlarımız, köy konaklarımızla kentin
her köşesine ulaşmaya çalıştık. Engellilerimiz
için kentin her köşesini engelsiz kıldık. Elbette
tüm bunları yaparken STK’larımızla, sanayici
ve işverenlerimizle, kent esnafıyla ve halkımızla
birlikte hareket ettik. En başından beri tek amacımızın mutlu bir Kocaeli’nde yaşayan mutlu

Siz çeşitli konuşmalarınızda Marmara Bölgesine havza yaklaşımından bahsediyorsunuz. Öte yandan Marmara Denizi ve çevre de
MBB’nin en önemli ilgi alanları arasında yer
alıyor. Marmara Bölgesi ölçeğinde sistemlerin tasarlanması ve nihayetinde uygulamaya
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insanlar olduğunu ifade ettik. Ben Kocaeli’nin
bu anlamda da örnek ve model bir kent olduğuna
inanıyorum. Son olarak; tüm bu çalışmalarımızda büyük emek sahibi olan Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği’ndeki
çalışma arkadaşlarıma özverili çalışmaları için
teşekkür ediyorum.
Çin’den başlayıp dünyayı ve ülkemizi etkisi
altına alan COVID-19 virüsüne yönelik önlemler dahilinde Kocaeli’nde neler yapıldı?
KBB olarak, Covid-19 salgınının duyulmasının
ardından hızla gerekli önlemleri alarak ilk iş kriz
masasını kurduk. Kocaeli halkının virüs salgınından en az şekilde etkilenmesi için ilk tedbir
olarak yeterli miktarda hijyen maddesi depoladık. Halkın yoğun halde bulunduğu tramvay
ve toplu taşıma araçlarından başlayarak, terminaller, okullar, çocuk parkları, kamu kurumları,
bankalar, taksi ve dolmuşlar, ATM’ler ve otobüs
durakları gibi geniş bir alanda dezenfekte çalışmalarına başladık, halen de devam ediyoruz.
İlçe belediyelerinden ilgili belediye başkan
yardımcıları ve teknik birim sorumlularından oluşan koordinasyon ekibini oluşturduk.
Büyükşehir bünyesinde oluşturulan 30 kişilik
Kriz Koordinasyon Merkezinin aldığı kararlar
doğrultusunda Kocaeli genelinde çalışmalara
başladık. Covid-19 salgınına karşı Coğrafi Bilgi
Sistemini kurduk. Bu sistemde ilçelerdeki tüm
riskli alanları görebiliyoruz.
Geniş Ailem Projemiz kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri büyüklerin talep etmeleri durumunda günlük alışveriş ve
ihtiyaçları için de ekiplerimiz yardımcı oluyor.
Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin kiracısı
olan işletmelerden kapalı kaldıkları süre zarfında kira alınmayacağını da açıkladık. Suları kesik
olan abonelerin İSU ekipleri tarafından suları
hemen açıldı, su faturasını ödeyemeyen konut
abonelerinin de suları kesilmedi. Maddi zorluk
yaşayan ve su faturasını ödeyemeyen bu vatandaşların su faturaları da belediyemiz tarafından
karşılandı. Özel ve kamu ayrımı olmaksızın tüm
sağlık çalışanlarının Büyükşehir Belediyesi’nin
toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasını sağladık. KO-MEK ve Gülen Yüzler’de
sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanlarının üretilmesi talimatını verdik. Şu anda
toplam 19 merkezimizde 200’e yakın çalışma
arkadaşımız, sağlık çalışanları ve kendi persone-
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limiz için günlük 17 bin tane maske ve 200 adet
tulum üretiyor. Sağlık çalışanlarının virüsün
bulaşmasından korunması için Kocaeli Bilim
Merkezi’nde üç boyutlu (3D) yazıcılar aracılığıyla koruyucu yüz maskesi üretmeye başladık ve
bu üretimimizi ihtiyaç karşılanana kadar devam
etme kararı aldık.
Kocaeli genelindeki tüm hastanelerde gece nöbete kalan sağlık personeline güç kuvvet vermesi ve
moral olması açısından ekiplerimiz tarafından
her gece meyve ve kuruyemiş dağıtımı yapılıyor.
Koronavirüs tehdidinin ortadan kalkmasının
ardından büyük bir özveriyle çalışan sağlık personelini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait
kamplarda aileleriyle birlikte misafir edeceğiz.
Bildiğiniz gibi tedbirler kapsamında sokaklarda
kağıt ve hurda toplanmasına yasak getirilmişti.
Bunun üzerine Kocaeli genelinde kağıt ve hurda toplayıcılığından geçimini sağlayan ve asgari
düzeyde hijyen şartlarını oluşturamayan ailelere
gıda ve hijyen malzemesi dağıtımına başladık.
Marketlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve ürünlerin fiyatı ile ilgili etiket denetimlere de devam ediyoruz.
12 ilçede lokanta, restoran, kuaför, eğlence mekanları ve İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı
genelgeyle kapatılan diğer işyerlerinde kontrollerimiz sürüyor. Kocaeli Pazarcılar Odası ile iş
birliği yaparak pazarda dezenfektan çadırları
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kurduk. Böylece pazar esnafının yanı sıra pazara gelen vatandaşların dezenfekte edilmesini
sağladık. Salgının yayılmaması ve vatandaşların evinde kalmasını sağlamak amacıyla sosyal
medyayı ve diğer iletişim mecralarımızı da aktif
olarak kullandık. “Evinde Kal Kocaeli Aramızda Ayrılık Yeşermesin” sloganı ile hazırlanan
bilgilendirme panoları şehrin çeşitli yerlerindeki
oturma banklarına yapıştırıldı, mesaj ayrıca kent
genelindeki billboard ve bilgilendirme panoları
ve bayraklarda da yerini aldı. Sokak hayvanlarına da doğal ortamlarında 3 ton kuru mamanın
dağıtımına devam ediyoruz.
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’yle görüştük, sahada çalışan gazetecilerin virüsten etkilenmemesi
için basın mensuplarına koruyucu malzeme dağıtma kararı aldık. Sahada görev yapan muhabirlere içinde maske, eldiven, el temizleme jeli
ve bone yer alan çantalar dağıttık. Virüs salgını
sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşlarımıza yönelik ilk etapta 50 bin adet gıda ve 15 bin
adet hijyen paketi hazırladık. İnternet sitemiz
üzerinden başvuruları almaya ve yardımların
dağıtımına başladık. Covid-19 salgını tedbirleri
kapsamında maskesiz olarak toplu taşıma araçlarına binilmesinin yasaklanmasının ardından
araçlarımıza binen vatandaşlarımıza sürücü personelimiz tarafından 25 bin adet maskenin dağıtımını yapıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
olarak, önümüzdeki dönemde olası senaryolar
için A, B ve C planlarımız hazır.

Fotoğraf
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Fotoğraf

Singapur'da bir metro kabini, 28 Mart 2020
FOTOĞR AF @CHUTTER SNA P
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Covid-19

Covid-19 salgınıyla birlikte dünya genelinde yerel yönetimler farklı alanlarda yeni
uygulamaları hayata geçirdi. Yeni düzenleme ve çözümlerin özetlerini derledik. Makalelerin
orijinal kaynağına bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

SA LGI NL A MÜCA DELE
İÇİN ŞEHİR LER İ Y ENİDEN
TASA R L A M A K

SALGININ K ENT
S AĞ L IĞ I N A DA İ R
DÜŞÜ NDÜ R DÜK LER İ

K O R O N AV İ R Ü S
SONR ASI K ENTSEL
YA ŞA M

"Gelecekte binalar, salgınlarda mücadelede gizli
silahımız olmalı" diyen Fast Company şehirleri
salgın tehlikelerine karşı yeniden tasarlamamız
gerektiğini düşünüyor. Virüse karşı korunaklı
ulaşımdan parkların yerleşimine kadar her şeyi yeniden düşünerek bir sonraki salgınlarla daha kolay
baş edebiliriz.

Bugünlerde her ne dışarıyı özlesek de geçmişte 'normal' şehir hayatından sıkça şikayet etmişizdir. Mevcut karantina günlerinde kent sağlığını olumsuz
etkileyen hava kirliliği gibi etmenlerde düşüşler görülüyor. ISGlobal bu veriler ışığında 'normalimizi'
biraz değiştirmeye çalışmamız gerektiği görüşünde.

Koronavirüs kentsel yaşama nasıl radikal değişimler getirecek? Cevabı henüz bilmiyoruz elbette ama
komşuluk ilişkilerinden yeme içme alışkanlıklarına ve konut tercihlerine kadar birçok şeyi dönüştüreceği reddedilemez bir gerçek. The Guardian
uzman görüşleriyle bu sorunun peşine düşüyor ve
olası senaryoları özetliyor.

https://www.fastcompany.com/90479665/
how-we-can-redesign-cities-to-fight-future-pandemics

https://www.isglobal.org/en/healthisglobal/-/
custom-blog-portlet/covid-19-en-las-ciudades-como-esta-afectando-la-pandemia-a-la-salud-urbana-/4735173/0

https://www.theguardian.com/world/2020/
mar/26/life-after-coronavirus-pandemic-change-world

S A L GI N L A R AY N I Z A M A N DA
Bİ R ŞEH İ R PL A NCI LIĞI
SORU N U
Hastalıklar şehirleri şekillendiriyor. Koronavirüsün de yakın gelecekteki plan ve tasarımlara etki
edeceği bir gerçek. Melbourne Üniversitesi'nde kent
politikaları üzerine çalışan ve aynı zamanda Connected Cities Lab oluşumunun direktörlüğünü yürüten Michele Acuto ile yapılan bir röportaj, salgına
hazırlık açısından şehir plancılığının rolünü irdeliyor. Röportajın tamamı Citylab.com'da.
https://www.citylab.com/design/2020/03/
coronavirus-urban-planning-global-cities-infectious-disease/607603/
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191 8 S A L G I N I Ş E H İ R L E R E
K A M US A L A L A N H A K K I N DA
NE ÖĞR ETEBİLİR?
1918 yılında başlayan ve İspanyol Gribi olarak bilinen salgın, bir buçuk yıl içinde farklı ülkelerde
100 milyona yakın insanın hayatını kaybetmesine
sebep olmuştu. Özellikle kent hayatı, bugüne benzer şekilde sekteye uğramış; kamusal alanlar terk
edilmişti. Curbed.com şehirlerin, koronavirüs sürecinde 1918'de yaşananlardan çıkarabileceği dersleri sıralıyor.
https://www.curbed.com/platform/
amp/2020/3/18/21178053/coronavirus-pandemic-public-space-influenza-history

H ASTA NA K Lİ İÇİ N
HIZLI TR EN

ŞE H İ R H AYAT I
S A L G I N DA N S AĞ
ÇI K A Bİ L ECEK M İ?

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da, doğu bölgesindeki sağlık
merkezlerinin yetersiz kalması üzerine, bu bölgedeki hastaların daha uygun yerlere sevki için bir hızlı
tren ambulansa (daha doğrusu hastaneye) dönüştürüldü. Yoğun bakım hastalarının taşındığı trende
50'ye yakın sağlık çalışanı görevlendirildi.

İnsanlar uzun süredir evde veya ev ve iş yeri arasında
sıkışmış durumda. Bu denli geniş kitleleri etkileyen
uzun izolasyon süreci sonrasında şehir hayatı tekrar
eski günlere dönebilecek mi? New York Times yazarı Michael Kimmelman konuyu farklı yönleriyle
tartışıyor.

https://tr.euronews.com/2020/03/26/fransa-covid-19-salgininda-hasta-sevki-icin-bir-hizli-treni-hastaneye-donusturdu-ambulans

https://www.nytimes.com/2020/03/17/world/
europe/coronavirus-city-life.html
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K O R O N AV İ R Ü S B E R A B E R İ N D E
YA L N I Z L I K S A L GI N I DA
GETİR EBİLİR
Sosyal mesafe ve izolasyon günlerinde şehir insanı
için bambaşka bir sorunu da getiriyor: Yalnızlık.
Her ne kadar internetle, sosyal medyayla avunmaya
çalışsak da yalnızlık gitgide büyüyor. Vox bu sürecin bireysel hayatta bırakacağını öne sürdüğü bu
sorunu ve olası çözüm yollarını irdeliyor.
https://www.vox.com/2020/3/12/21173938/
coronavirus-covid-19-social-distancing-elderly-epidemic-isolation-quarantine

Covid-19

TÜRKİYE’DEKİ YEREL YÖNETİMLERİN

COVID-19 İLE MÜCADELE
STRATEJİLERİ

Türkiye’de hükümetin aldığı
önlemlere paralel olarak yerel
yönetimlerde ilaçlama ve
temizlik çalışmalarının
artırılması; tüm etkinlikler ve
ziyaretlerin ertelenmesi veya
iptali gerçekleşti. Bu süreçte
sosyal yardımlaşmanın da
artırılması ile birlikte halkın
evde kaldıkları sürenin
uzatılması ve
izolasyonun sağlanması
amaçlanıyor.

T

ürkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesi ile birlikte başta
büyük şehirler olmak üzere ilçe belediyeleri de öne çıkan çalışmalara

imza attı.
İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir gibi büyükşehir belediyelerinin aldığı başlıca önlemler arasında: Türkiye ve
üçüncü ülkelere yapılacak programlanmış ziyaret
ve çalışmalarının iptal edilmesi; Toplu taşıma
araçları, ana hizmet binaları, hastaneler, acil ve
poliklinik servisleri, çocuk oyun parkları, bankalar, kamu kurumları, ve ibadethanelerin de aralarında bulunduğu kapalı alanda koronavirüsüne
karşı özel dezenfekte çalışmalarının artırılması;
eğlence ve dinlence yerlerinin geçici süre ile kapatılması, ortak kamusal alanlarda sosyal mesafe
çalışmalarının hızlandırılması ve sağlıkla ilgili
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denetimlerinin artırılması, özellikle 65 yaş üstü
ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşlara gıda yardımı yapılması, sağlık çalışanları için konaklama ve
transfer aracı sağlanması, maske ve dezenfektan
üretimine destek verilmesi ve dağıtılması, belediyeye yapılacak olan ödemelerin ertelenmesi yer
alıyor.
SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
Kağıthane, Kadıköy, Üsküdar, Burhaniye, Beşiktaş, Bağcılar gibi ilçe belediyeleri, sevimli dostların aç kalmaması için beslenme çalışmalarını artırdı ve ilçelerindeki farklı noktalara mama ve su
bıraktı. Sokak hayvanlarının yaşadığı kulübeler
de düzenli olarak yıkanarak temizlendi. Talepte
bulunulması halinde hayvan severler de besleme
yapmak için belediyeden mama temini gerçekleştirebiliyor.

Covid-19

TEKNOLOJİNİN DORUK NOKTASINDA
PANDEMİ
1970 yılında yaşanan Hong
Kong gribi sonrasında, domuz
gribi salgınıyla hayatımıza
giren, Türkiye’de çok
hissedilmese de SARS ve Ebola
ile tekrar adından söz ettiren
bu kelime, son günlerde koronavirüs ile tekrar gündemin
tepesine oturdu.
K I VA N Ç K A Ç A K G İ L
2 DAKİK A

A

slında 2002 yılında yaşanan SARS
ve 2015 yılında görülen MERS
virüsleri de koronavirüsün türevleriydi, ancak hem dünya çapında
1000’in altında ölüm yaşanması, hem de ülkemizde vakaların yaygın olmaması nedeniyle COVID-19 kadar gündemde kalmadı. Dünya çapında binlerce can alan ve etkisi her geçen gün artan
bu virüs ile birlikte karantina, evden çalışma,
sınırların kapatılması gibi daha önce yaşamadığımız durumlarla karşılaştık.
Bugün internet sayesinde dünyanın dört bir
yanında alınan önlemleri görüyoruz. Devletlerin bu gibi durumlar karşısında nasıl çözümler
ürettiği ya da çaresiz kaldığına şahit oluyoruz.
Bu durumda yapılabilecek en doğru şey, virüsün
yayılmasını engellemek üzere önlemler almak ve
sağlık çalışanların yükünü azaltamasak da zamana yaymak gibi görünüyor. Salgının başladığı
Çin’de durum 3 ayda kontrol altına alınabildi.
Ancak Çin’in, bugün virüsle mücadele eden ülkelere kıyasla büyük bir avantajı var: otoriter yönetim. Savaş ve olağanüstü hallerde başarı ve insan
sağlığı için bir avantaj haline gelen güçlü merkezi

yönetim, teknoloji gücü sayesinde virüsün yayılımını kontrol altına almayı başardı. Ülkenin her
yerinde bulunan yüz tanıma sistemi kullanan
kameralar ve tamamen devlet yönetiminde olan
mobil telefon altyapısı sayesinde insanları takip
ederek, karantina altındakilerin sokağa çıkması
engellendi ve etkileşime girdiği kişiler ile yerler
belirlenerek buradaki insanlar da kontrol altına
alındı.
Peki, teknolojinin gücüyle virüsün yayılımını
takip etmek imkansız mı? Kişisel verilen korunması kanunları demokratik dünyada bu gibi uygulamaları kısıtlasa da, yasaklamıyor. Bugün pek
çoğumuzun kullandığı “Google Maps” uygulamasında, “Zaman Çizelgesi” özelliğine izin verirseniz, gün gün telefonunuzla seyahat ettiğiniz
her nokta ve yol kaydediliyor. Bu sayede, siz hatırlayamasanız da, hastalığın kuluçka sürecinde
(5 ila 14 gün) nerede bulunduğunuzun kaydını
geriye dönük olarak hatırlayabiliyorsunuz.
Hasta olan kişilerin kendi inisiyatifiyle, anonim
olarak bu çizelgeleri paylaşmaları ve insanların
kendi zaman çizelgesiyle karşılaştırmasına izin
vermesi, işi gereği ya da ihtiyaçları için dolaşım
halinde olan insanlar dahil, hasta biriyle aynı yer-
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de bulunup bulunmadığı konusunda fikir sahibi
olabilir. Hastalığı teşhis edilen kişilerin, son 14
gün ziyaret ettikleri yerleri işaretleyeceği bir harita, hem kişisel verileri ihlal etmeden gerçekçi bir
virüs dolaşım haritası hazırlar hem de bu yerlerde
aynı saatlerde bulunan kişilere bir ön uyarı vererek kendisini karantinaya alması ve daha fazla
dikkat etmesi için farkındalık oluşturabilir.
Bugün Tayland ve Singapur gibi daha küçük ülkeler, Çin’e yakın olmasına rağmen sınırlarını
kapatarak ve kendi içerisinde dolaşım önlemleri
alarak durumu kontrol altına almış görünüyor.
Öte yandan, Avrupa’da başta İtalya, Fransa ve
İspanya olmak üzere, ülke içinde dolaşımı kısıtlama konusunda mesajını yeteri kadar vermeyen
devletler, şu an çok zor durumda. Halbuki bugün, teknoloji sayesinde geçmişte olduğundan
çok daha fazla veri edinme ve insanları kontrol
etme şansına sahibiz. Belki de insanların güvenliği adına, acil durumlarda teknoloji sayesinde
verdiğimiz mesajlara ek olarak, insanların dolaşımını da kontrol ederek, yayılımı önleyecek
yöntemleri dolaşımın yoğunlaştığı alanlarda sıklaştırmalıyız. Tabii bu durumun kötüye kullanımının önünü tamamen kapatarak.

Covid-19

TOPLU TAŞIMACILIKTA COVID-19
SÜRECİ NASIL YÖNETİLMELİDİR?
COVID-19 krizi kapsamında hem karar vericiler hem de vatandaşlar açısından tartışılan önemli
hususlardan birisi olarak toplu taşımacılık hizmetleri öne çıkıyor. Küresel salgın döneminde, toplu
taşıma hizmetlerinin yönetim süreçlerinde de önemli değişimler gözleniyor.
K A A N Y ILDIZGÖZ
U I T P - U L U S L A R A R A S I T O P L U T A Ş I M A C I L A R B İ R L İ Ğ İ PA Z A R L A M A ,
Ü Y E L İ K V E H İ Z M ET L E R K I DE M L İ Dİ R E K TÖRÜ
7 DAKİK A

2

020 yılı ile birlikte tüm dünyayı
etkisi altına alan COVID-19 krizi
kapsamında hem karar vericiler hem
de vatandaşlar açısından tartışılan
önemli hususlardan birisi de toplu taşımacılık
hizmetleri olmaktadır. Toplu taşıma hizmeti
COVID-19 krizi sırasında mümkün olduğunca uzun süre sürdürülmesi gereken temel
bir hizmet olarak değerlendirilmelidir. Toplu
taşımacılık kentler için çok önemli olup talep
çok azalsa dahi hala toplu taşıma kullanma
zorunluluğu bulunan vatandaşlar bulunmakta
ve özellikle sağlık gibi kritik hizmetleri sunan
çalışanların ulaşım ihtiyaçlarının sağlanması
büyük önem taşımaktadır. Ancak bu hizmet
sürdürülürken toplu taşıma kurumlarının topluma yönelik olarak işletmeci ve çalışanlarına
yönelik olarak ise işveren sorumluluğu bulunmakta ve bu sorumlulukların doğru biçimde
yerine getirilmesi önem taşımaktadır.
Bu yazının hazırlandığı tarihte (29.03.2020)
Türkiye’de şehirlerarası toplu taşımacılık kullanıcıları için valilik izni şartı getirilmiş, kent
içi toplu taşımacılıkta ise %50 doluluk oranı ve
sosyal mesafe şartı gibi uygulamalara geçilmiştir. Hâlihazırda Hindistan, Ürdün, Cezayir,
Kuveyt, Katar ve Umman gibi bazı ülkelerde
kent içi toplu taşımacılığın tamamen veya kısmen durdurulması gibi uygulamalar görülmüş
olsa da dünyanın birçok kentinde toplu taşımacılık hizmetleri halen devam etmektedir.
Bu kentlerin tamamında yolculuk sayılarında
ciddi bir azalma meydana gelmiş ve bununla

Talep çok azalsa
dahi sağlık gibi
kritik hizmetleri
sunan çalışanların
ulaşım ihtiyaçlarının
sağlanması büyük
önem taşıyor

paralel olarak toplu taşıma işletmecilerinde
hem sefer sıklıklarının azaltılması hem de sosyal mesafenin sağlanmasına yönelik önlemler
görülmektedir. COVID-19 krizi döneminde
kent içi toplu taşımacılıkta dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar olarak;
n Kişisel korunma ve temizlik,
n Temasın azaltılması,
n Toplu taşıma hizmet seviyelerinin yeniden
düzenlenmesi,
n İletişim ve koordinasyon karşımıza çıkmaktadır.
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KIŞISEL KORUNMA VE TEMIZLIK
Tüm toplu taşıma işletmelerinde hem personelin hem de yolcuların güvenliğinin sağlanması
için kişisel korunma ve hijyen önlemlerinin artırılması gerekmektedir. Bu noktada genel erişim için ortak personel tesislerinde el dezenfektanı ve kağıt mendillerin kullanıma sunulması,
merkezden uzak yerlerdeki veya yolcuyla temasta olan personele ise kişisel kullanımları için
özel malzemeler dağıtılması düşünülmelidir.
Genel bir önlem olarak personele talep edilen
temel kişisel hijyen kuralları hatırlatılmalıdır;
bunlara düzenli olarak el yıkamak, dirseğin
içine öksürüp hapşırmak ve kağıt mendil kullanımı dahildir. Bilgilendirme bültenleri kolayca
erişilebilir olmalı ve kurum içinde personel tarafından görülecek yerlere konulmalıdır.
Maske kullanımının etkisi ise tartışmalıdır.
Toplu taşıma işletmecileri maske kullanımı
ve hangi tip maskenin tavsiye edildiği konularında yerel yetkililerden bilgi almalıdır. Bu
konuda Dünya Sağlık Örgütü’nün genel tavsiyesi maskenin enfekte olmuş ya da enfeksiyon
potansiyeli taşıyan kişiyle temas halindeyken
takılmasıdır. Bu noktada yerel idarelerin tavsiyeleri dikkate alınmalı, Avrupa’da otoriteler
personele maske dağıtılmasını hala tavsiye etmiş değillerdir. Ancak özellikle Asya ülke lerinde yolcuyla temas eden personelin, Pekin’de
yolcuların da maske takması zorunlu hale getirilmiştir. Hong Kong metrosunda ise gerekli
durumlarda personel tarafından koruyucu gözlük ve kıyafet de kullanılmaktadır.

Fotoğraf: Sammy Joonhee
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Joe Ma, Genel Müdür Yardımcısı ve
UITP Taksi Komitesi Başkanı Shenzen
Otobüs ve Taksi İşletmesi, Çin
Shenzhen’de işletmeciliğini yaptığımız
taksilerde yolcular, şoförler ve araçlar
arasındaki fiziksel teması azaltarak “en az
temaslı anti-virüs taksilerin” sunulması
amacını benimsedik. Şoförlere, yolcular
için kapıları açma ve kapama talimatı
verilmiştir. Koltuklar, sonraki yolcuların
korunmasını sağlamak amacıyla
her yolculuktan sonra dezenfekte
edilmektedir; bütün araçlara dezenfektan
dispenserleri yerleştirilmiş ve şoförleri
yolculardan ayrı tutmak için geçici şeffafparavanlar kurulmuştur. Ayrıca taksilerde
yolculara yönelik olarak gönüllü QR kodu
uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulamaya
katılmak isteyen yolcular telefonlarında
araçtaki QR kodunu okutmakta ve
böylelikle telefon numaralar ve ne zaman
yolculuk yaptıkları kaydedilmektedir.
Bu durul sayesinde gerekli durumlarda
yolcuya ulaşma imkânı olmaktadır.

Toplu taşıma
hizmet
seviyelerinin
yeniden
düzenlenmesi
bugün dünya
genelindeki birçok
kentte görülüyor.

Fotoğraf: Matthieu Gouiffes

Toplu taşıma tesislerinin ve araçlarının temizlik
uygulamaları da ciddi olarak değişmektedir. Temizlik sıklığı isletme frekansına adapte edilebilir
ve ortak kullanım yüzeylerinin dezenfeksiyonuna öncelik verilmelidir. Sürücülerin araçları
teslim rutinleri gözden geçirilip atıkların uzaklaştırılması ve yüzey dezenfeksiyonu sürücülerin
bireysel sorumluluğun bir parçası haline gelecek
şekilde düzenlenme yapılması değerlendirilebilir. Bu süreçte toplu taşıma işletmecilerinde
temizlik personeliyle ilgili kapasite sorunları ortaya çıkmakta, bu noktada araçların dış temizliği
yerine iç temizliğe öncelik verilmesi gerekmektedir. Temizlik görevlileri gibi daha fazla risk altındaki personel için tek kullanımlık eldivenler/
maskelerin dağıtılması düşünülmelidir.
TEMASIN AZALTILMASI
Temasın azaltılmasına yönelik önlemler risk seviyesinin arttığı bugünlerde büyük önem kazanmaktadır. Operasyonel olarak gerçekleştirilmesi
zor olsa da, uygulanan farklı seçenekler toplu
taşıma personelinin ve yolcuların temasa maruz
kalmasını azaltabilmektedir.
Sürücüler için ayrı kabini olmayan toplu taşıma
araçlarında sadece orta/arka kapıdan biniş sağlama ve sürücüyü separatör ile yolculardan ayırma,
nakit yerine kart ile ödeme, kapı açma düğmelerinin devre dışı bırakılarak tüm kapıların otomatik olarak açılması, araçlara belirli sayıda yolcu
alınması, yolcular arasında belirli boşlukların
bırakılması bu önlemlere örnek olarak verilebilir.
Bazı kentlerde toplu taşıma tesislerinde sunulan tuvalet hizmeti kaldırılmış (örneğin Hamburg’da yolcu feribotları) ve bazı kentlerde bu
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tesislerde olası durumlar için izolasyon odaları
(örneğin Lizbon metrosu) kurulmuştur.
TOPLU TAŞIMA HIZMET
SEVIYELERININ YENIDEN
DÜZENLENMESI
Toplu taşıma hizmet seviyelerinin azaltılması
bugün dünya genelindeki birçok kentte görülmektedir. Birçok kentte hafta sonu/tatil günleri
tarife düzeni uygulanmaktadır. Buna gerekçe
olarak personel mevcudiyetinin azalması, sosyal
mesafe nedeniyle azalan yolculuk talebi ve azaltılmış kamu faaliyetleri ile otoriteler tarafından
uygulanan seyahat kısıtlamalar gösterilebilir.
İşletme tarifelerinde azaltılmaya gidilirken bu
durumunun araç yoğunluklarını ciddi biçimde
arttırmaması ve talepteki değişim ile paralel yapılması önem taşımaktadır. Ayrıca işletme için
kritik süreçlerin ve personelin belirlenmesi ve
onlara yönelik uzun vadeli planlama yapılması
işletme sürekliliği için büyük önem taşımaktadır. Birçok kentte özellikle şoför, dispecer, bakım
vb. gibi işletme sürekliliği için kritik öneme sahip pozisyonlara yönelik olarak yedekli çalışma
prensibi uygulanmaktadır. Ek olarak işletme sürekliliği için gerekli yedek parça ve ekipmanlara
yönelik ön plan yapılması da mühimdir.
İLETIŞIM VE KOORDINASYON
Bu noktada toplu taşıma işletmelerinde personele yönelik iç iletişim; genel ve kentteki pandemik
durum hakkında bilgilerin verilmesi, kurum
tarafından alınan önlemlerin açıklanması, virüs
belirtileri ve bu durumda ne yapılması gerektiği,
koruyucu önlem olarak kişisel hijyen kurallarının hatırlatılması personelin huzur içinde çalış-
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maya devam etmesini sağlamak için kilit öneme
sahiptir. Yolculara yönelik ise önleyici tedbirler
olarak kişisel hijyen kurallarının hatırlatılması,
mevcut servis ve herhangi bir değişiklik hakkında bilgi verilmesi gereklidir. Hem kurumların
içinde hem de diğer paydaş ve otoritelerle doğru
koordinasyonun sağlanması ise bu sürecin başarıyla yönetilmesi açısından gerekmektedir. Toplu
taşımacılık yerel ve ulusal ekonominin belkemiğidir ve otoritelerin kararları dahilinde mümkün
olduğunca sürdürülmesi gereken önemli bir hizmettir. Yaşanan COVID-19 krizi sürecinde hem
yerel hem de merkezi otoritelerin toplu taşıma
kurumlarına yönelik destekleri de büyük önem
taşımaktadır. Bu destek yolcu ve personellerin
sağlığının sağlanması için gerekli kritik ekipmanlarla ilgili olduğu gibi yaşanan krizin maddi
sonuçlarının azaltılmasına yönelik de olmaktadır. Örneğin bu bağlamda ABD’de toplu taşıma kurumları tarafından kullanılmak üzere 25
milyar dolarlık desteği içeren yasa tasarısı bu yazı
hazırlandığı tarihte ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmıştır.
COVID-19 krizi kapsamında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından ‘Toplu
Fotoğraf: Sammy Joonhee

Fotoğraf: Geralt Yichen

Taşıma İşletmecileri için COVID-19 Yönetim
Kılavuzu’ hazırlanmıştır. Bu kılavuza ek olarak
UITP tarafından temizlik, işletme, planlama
vb. gibi birçok alanda farklı uygulama örnekleri
raporlanarak UITP dijital kütüphanesinde kullanıma sunulmaktadır. Kılavuzun ve farklı uygulamaların daha iyi anlaşılabilmesi için farklı
dillerde web seminerleri düzenlenmekte ve LinkedIn’de bu konuya özel bir tartışma platformu
açılmıştır. Bu yazı kapsamındaki bilgiler UITP
tarafından hazırlanan raporlara dayanmaktadır.
Bu süreç kapsamında toplu taşıma kurumları
tarafından Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen bilgileri yakından izlenmeli, ulusal sağlık
kuruluşları ve yetkililerle yakın temas halinde
olunarak onların yönlendirmelerini izlemek büyük önem taşımaktadır.

Feyzullah Gündoğdu,
Kayseri Ulaşım Genel Müdürü, UITP
Informal Transport Çalışma Grubu Başkanı
Okulların, üniversitelerin uzaktan eğitime
geçmesi, kamu kurumlarında esnek
çalışmaya başlanılması, uzaktan çalışma
imkânının sunulması ve toplum sağlığı
açısından evde kalmanın en güvenli
durum olduğunu gerçeği ile beraber
hareketliliğin azalması toplu taşıma
sistemini olumsuz yönde etkiledi. Yüzde
seksen üzerindeki yolcu ve gelir azalışına
rağmen sağlık koşulları ve sosyal yalıtım
nedeniyle kapasite azaltılamaması
işleticilerin taşımakta zorlandığı yükün
üstüne ilave bir yük daha eklemiş oldu.
İlk şoku atlatan işleticiler bu durumun
sürdürülemez olduğunu ve desteğe
ihtiyaçları olduğunu yüksek sesle
dillendirmeye başladılar. Ülkemizdeki
toplu taşıma sisteminin, yolcu gelirine
dayalı yapısı nedeniyle ne kadar zayıf ve
kırılgan olduğu, en ufak dalgalanmaya
karşı nasıl korumasız olduğunu yeniden
görmüş olduk. Toplu taşımacılık
sistemimiz ne normal şartlarda ne de
olağanüstü şartlarda mevcut kurumsal
yapısı, organizasyonu, ölçek ekonomisi,
finansman yapısı, işletme modeli,
sözleşme ve gelir modeli, yasal alt yapısı,
hat planlaması ile modern taşımacılık
sistemi özelliklerini göstermemektedir.
Ayakta kalması ve sürdürülebilir olması
zordur. Toplu taşıma sistemini de
değiştirmesi, değişikliğe yol açacağı da
kaçınılmaz olacaktır.

Konut ve Yapılı Çevre

NEW YORK
GÖKDELENLERİNİ
KUŞ DOSTU YAPIYOR
New York gibi yoğun yapılaşmanın olduğu bir şehir kuşlar için tuzaklarla
dolu bir labirente dönüşebilir; keza her yıl yüz binlerce göçmen kuş şehrin
gökdelenlerine çarpıp ölüyor. Belediye meclisi bu katliamın önüne geçecek
yasa tasarısını 2019 yılının Aralık ayında yürürlüğe soktu ve
New York ABD’nin gökdelenlere kuşlar tarafından görülebilen
cam zorunluluğu getiren en büyük şehri oldu.
H AT İC E Ç E T İ N L E R DE N
5 DAKİK A

2

019 yılının başında yapılan bir araştırma ile Kuzey Amerika’da 1970
yılına kıyasla artık 3 milyar daha
az kuşun yaşadığı ortaya çıktı. Uzmanlar, bu ölümlerin büyük bir kısmının
kuşların binalara çarpmasından kaynaklandığı yönünde görüş belirtti. Yabani kuşları
ve doğal yaşamı korumayı amaçlayan çevre
örgütü New York City Audubon’ın ölçümlerine göre her yıl 90 binden fazla kuş şehirde
binalara çarpıyor ve çok sayıda kuş ölüyor.
American Bird Conservancy ise bu sayının
Kuzey Amerika’da 600 milyonu bulduğunu
ifade ediyor. Decline of the North American
Avifauna başlıklı çalışmaya göre ise iklim
değişikliği, doğal ortam ve avlanma kaybıyla
birlikte camlara çarpma Kuzey Amerika’daki kuş popülasyondaki yüzde 29’luk düşüşün sebepleri arasında yer alıyor. Yüksek cam
gökdelenler uçuş örüntülerini kesintiye uğratmaları ve kuşların camdaki yansımalar ve
yapay aydınlatmalar yüzünden yaşadığı kafa
karışıklığı yaşamaları bu yapıları problemin
önemli bir parçası haline getiriyor.
ABD’de bir yıl içerisinde milyonlarca kuş
gökdelenler yüzünden ölürken New York

ve Şikago, kuşların ana göç yolları üzerinde olduğu için en çok ölümün gerçekleştiği
yerler arasındalar. Bu ölümleri büyük ölçüde
engellemek amacıyla New York’ta belediye
meclisinde geçirilen yasal düzenleme 2020
yılının Aralık ayında yürürlüğe girecek ve
cam yapılara çarpmaya bağlı gerçekleşen
ölümleri azaltmayı hedefleyecek. Yasa tasarısı, 23 metre ve üzerinde olan yeni cam binaların (yaklaşık 7 kat) yüzeylerinin kuşlara
daha görünür olacak şekilde tasarlanmasını
gerektiriyor.
Kuşların Kafa Karışıklığını Gideren Camlar
Yasa Tasarısı aynı zamanda üzerinde noktalar ya da seramik çizgiler bulunan renkli cam
tozundan yapılmış camların kullanımını
öneren kuş dostu tasarım ve inşaat kılavuz
ilkeleri de içeriyor. Bu uyarlama ile cam binaların transparanlığının düşürülmesi ve binaların kuşlar tarafından daha rahat görünmesi
amaçlanıyor.
Halihazırda yapılmış olan camlı gökdelenler
bu yeni kanundan etkilenmeyecek ancak yapılacak olan yenileme ve tamiratlarda bu yeni
düzenlemeye uymaları gerekecek. Yükseklik-
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Yüksek cam
gökdelenler uçuş
örüntülerini
kesintiye
uğratıyor.

leri ne olursa olsun bitkilerle kaplı eko çatıların üzerine yapılacak yeni yapılar, bu yeni gereklilikleri taşımak zorunda olacaklar. New
York Emlak Kurulu (The Real Estate Board
of New York) yasal düzenlemenin gerektirdiği materyallerin ticari açıdan erişilebilirliği
ve maliyeti konusundaki endişesini resmi
makamlara iletti ve yasal düzenlemenin
hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için bu
alınacak tedbirlerin etkililiğinin ölçülmesi
gerektiğini vurguladı.
Vahşi yaşam aktivisti Christine Sheppard,
CityLab’e verdiği demeçte New York gibi
büyük bir şehrin kuş dostu standartları benimseyen ilk şehirler arasında yer almasının

büyük bir avantaj olduğunu ve New York gibi
büyük ve karmaşık bir şehir bunu başarabiliyorsa diğer şehirlerin hayli hayli başarabileceğini söylüyor.
Manhattan’daki Jacob K. Javits Kongre
Merkezi’ni bir başarı örneği olarak anlatan
Sheppard, binanın ilk başta tamamen cam
olan yüzeyinin 2005 ile 2009 yılları arasında
yaklaşık 500 kuşun ölümüne sebep olduğunu ve beş yıllık ve milyar dolarlık bir çalışma
sonrasında yarı saydam ve renkli cam tozlu
paneller ve 28 metrekarelik yeşil çatı sayesinde yeni tasarımın kuş ölümlerini yüzde 90
azalttığını ifade ediyor. Renkli cam tozundan yapılan camların binaları ısıtmak için
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Kuzey Amerika’da
1970 yılına kıyasla
artık 3 milyar daha
az kuşun yaşadığı
ortaya çıktı.
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Fotoğraf: Michael Descharles

Kuzey
Amerika’daki
birçok şehir, yapılı
çevreyi daha kuş
dostu kılmak
adına rehberler
oluşturdu.

harcanan parayı da azalttığı göz önüne alınınca iklim için ciddi yaptırımların altına
imza atan New York için kuş dostu bir şehir
olmakla karbon emisyonlarını azaltma ve
sürdürülebilir kalkınmanın birbirini destekleyeceğini söyleyebiliriz.
KUŞLAR IÇIN ÇALIŞAN TORONTO
Kuzey Amerika’daki birçok kent, yapılı çevreyi daha kuş dostu kılmak adına rehberler
oluşturdu. 2011 yılında San Francisco, kuşlar için güvenli bina standartlarını benimseyen ilk büyük şehir olsa da bu standartları uygulamak zorunlu değildi. Minnesota
eyaleti ve daha küçük Kaliforniya şehirleri
de benzer yönetmelikler yaptılar. Toronto 2007 yılında kuş dostu cam binalar için
iyi uygulamalar içeren “Bird-Friendly Best
Practices Glass” isimli bir rehber yayınladı
ve Kuzey Amerika’daki pek çok şehir bu çalışmayı örnek aldı ve kopyaladı. Bu rehberde
yeni yapılacak ve var olan binaların göçmen
kuşlar için nasıl daha az tehlikeli hale getirilebileceğine ilişkin kapsamlı ve ezberbozan
stratejiler yer almaktaydı. Bu rehberdeki ilkeler mimarların, kuşları koruyan grupların,
kalkınma ve emlak yönetim şirketlerinin ve
belediye personelinin katılımıyla gerçekleştirilmiş. Ortaya çıkan ürün ise kentsel çevrenin göçmen kuşlar için yarattığı tehlikeye
dikkat çekmiş ve göçmen kuş ölümlerinin
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azaltılması noktasında herkesin üzerinde
düşen bir rol olduğunu ortaya koymuş durumda.
YOLU TÜRKIYE’DEN GEÇEN
GÖÇMEN KUŞLAR
Kuşların göç yolundaki en önemli duraklarından birisi olan ve büyükşehirlerinde gökdelen sayısının giderek arttığı Türkiye’de de
iyi uygulama örnekleri incelenerek benzer
tedbirler alınabilir. Öte yandan göçmen kuşlar için alınan bazı tedbirler kuşların göç sürecini daha güvenli hale getiriyor. 2019 yılının Ağustos ayında göç yolundaki Balıkesir
Sındırgı’da, leylekler akıma kapılmasın diye
elektrikler 12 saat kesildi. Kurban etlerinin
bozulmasından endişe eden vatandaş ise kesintinin nedenini öğrendiğinde uygulamaya
destek verdi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş; “Akşam 17.00 sularında gelip sabaha karşı 05.00 sularında gittiler." Konakladıkları yer ormanlık alan ve yaklaşık 10 km
uzunluğunda bir bölge. Bu konuda hassasız.
Daha önce de eski belediye binamızın yıkılıp
yeniden yapılma sürecinde müteahhitle özel
pazarlık yapmıştım. Eski binanın üzerinde
yuvası bulunan leylek için ihaleyi üç ay beklettim. Leylek göç ettikten sonra yeni bina
için süre koyduk. Sındırgı’nın sembolü olan
leylekler bizim ayrılmaz bir parçamız olmuştur” diye konuştu.

Fotoğraf
Fotoğraf: Guillaume Flandre

Covid-19 salgınından önemli derecede
etkilenen New York'un sokakları

KUŞ DOSTU
BİNA TASARIMI
Son tahminler, Kanada'da cama çarpmalar sonucu her yıl yaklaşık 25 milyon kuşun
öldüğünü gösteriyor. Ontario Gölü kenarında; Atlantik ve Mississippi göç yollarının
birleştiği yerde konumlanması ve Kanada’daki yüksek binaların üçte birini içermesi
nedeniyle bu ölümlerin büyük bir kısmı Toronto’da yaşanıyor. Problemin
büyüklüğüne rağmen, mimari standartlardan ödün vermeden kuş ölümlerini azaltacak çözümler mevcut. Bu dosya, Toronto'daki deneyimlerden hareketle, değerli
örnek uygulama ve çözümler içeriyor.
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Binalarda kullanılan camları mümkün olduğunca 'kuş
dostu' hale getirmek amacıyla tasarımcılara ilham vermeyi, önerilerde bulunmayı ve kuş ölümlerini azaltıcı
ve önleyici uygulamalara yönlendirmeyi amaçlayan
"Kuş Dostu Cam Binalar" rehberi Toronto şehir yönetimi tarafından hazırlandı. Biz de aynağından izin
alarak ve sadeleştirerek bu dosyayı hazırladık. Önce
Toronto'da kuş dostu tasarım kavramının yerleşmesine
öncülük eden adımları özetleyelim:
KONSEY EYLEMI (2005)
Bilim insanlarının ve Tehlikeli Işık Bilinçlendirme Programı'nın (FLAP Kanada) bu soruna dikkat çekmesiyle, 2005
yılı Nisan ayında Toronto Şehir Meclisi'nde “Binlerce Göçmen Kuşun Gereksiz Ölümünün Önlenmesi” ile ilgili bir
önerge kabul edildi. Bu da 2007'de yayınlanan Kuş Dostu
Kalkınma Rehberi'nin yolunu açtı.
KUŞ DOSTU KALKINMA REHBERI (2007)
2007 Kuş Dostu Kalkınma Rehberi, Kuzey Amerika'da
Meclis tarafından kabul edilen bu türden ilk belge olarak
tanımlanabilir. Rehber iki kilit konuya odaklanıyordu: Camı
kuşlar için daha az tehlikeli hale getirmek ve ışık kirliliğini
azaltmak. Bu doğrultuda çeşitli stratejiler ve seçenekler
ortaya konuldu.
TORONTO YEŞIL STANDARDI (2010)
2010'da yürürlüğe giren Toronto Yeşil Standardı (TGS) yerel
çevresel etmenlere dayanan yeşil imar için performans
ölçümleri oluşturdu. Kuş çarpmalarını azaltmak için performans ölçümleri TGS'ye dahil edildi, böylece 'yeşil bina'
etiketi için kuş dostu olma şartı da getirilmiş oldu.
2014 yılında TGS, kamuoyu, mimarlar, planlamacılar,
tasarımcılar ve kalkınma endüstrisi ile yapılan önemli
istişareler sonrasında yenilendi. Danışma süreci, kuş dostu
tasarımın standartlarını gelişen endüstride uygulamanın
ne kadar zorlayıcı olduğunu gösterdi ve sonuç olarak standartlar yenilendi.
ONTARIO KUŞ DAVASI (2011)
2011 yılında, bir şirket, Toronto'daki tesislerinden birinde
kuşların camlara çarpmasıyla ilgili dava edildi.
Şubat 2013'te, Ontario Adalet Divanı şirketin yüzlerce kuş
ölümünden sorumlu olduğu sonucuna vardı. Daha sonra,
binalarının cephelerine görsel işaretleyiciler yerleştirerek
önlem alan şirket beraat etti. Bununla birlikte dava, kuş
ölüm veya yaralanmalarına sebebiyet veren bina sahiplerinin veya yöneticilerinin, makul tüm önleyici tedbirleri
almazlarsa kanun ihlalinden suçlu bulunabileceğini ortaya
koydu.
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IŞIK VE CAM ETKISI
Göçmen kuşlar kentsel çevreye uyum sağlamaktan acizdir. Birçoğu yırtıcılardan korunmak adına gece seyahat eder. Bu aynı
zamanda daha düşük sıcaklıkta daha az enerji harcamalarına
olanak sağlar. Kuşlar, bu alçak uçuşlar sırasında yollarını bulmak
için ay ve yıldızlar gibi doğal belirtileri kullanır. Kentsel alanlardan
yayılan ışık, göç eden kuşları şaşırtarak bu doğal yön göstericileri gizler. Işık, “ölümcül ışık cazibesi” terimiyle açıklanan, onları
sonunda tuzağa düştükleri ve alışkın olmadıkları kentsel ortama
çeker. Bir kez tuzağa düştüklerinde, kuşlar bulabildikleri herhangi
bir yaşam alanına sığınmaya çalışır.
Kentsel çevre, kuşlar için birçoğu yaygın ve kaçınılması zor olan
bazı tehlikeler içerir. İnsanlardan farklı olarak, cama yansıyan görüntüleri yansıma olarak algılayamazlar ve ağaç veya gökyüzü
gibi görünen pencerelere doğru uçarlar. Kuşlar, koridorlarda görünür olan habitat ve gökyüzüne ulaşmaya çalışırken, bir odada
birbirine zıt konumlandırılmış pencerelere, zemin kat lobilerine,
cam balkonlara veya cam köşelere çarpacaktır. Tam hızla uçarken yansıtıcı veya açık bir pencereye çarpmanın etkisi genellikle
ölümle sonuçlanır. Bu kazalar; göçmen, yerleşik, genç, yaşlı, büyük, küçük, erkek veya dişi fark etmeksizin gece veya gündüz, yıl
boyunca meydana gelebilir.

Şehir merkezindeki bu binanın şeffaf cam
köşesi kuşlar için tehdit oluşturuyor.
Fotoğraf: Hannah del Rosario

SORUNUN GIDEREK
DERINLEŞMESININ SEBEPLERI
l Şehirlerin büyümesi: Dünyadaki kentsel alanların dikey ve
yatay büyümesi hem mevcut doğal yaşam alanlarının kalitesini düşürdü hem de şehirlerdeki tehlikeleri artırdı. İnsan faaliyeti kıyı şeridi, sulak alan, dağ geçidi ve çayırları çevrelediğinden,
göç eden kuşların mola yerleri küçülüyor ve bölünüyor. Kentsel
yoğunlaşma, göç eden kuşların önündeki engel sayısını artıran
daha büyük ve daha uzun binalar da getiriyor.
Fotoğraf: FLAP Kanada

l Mimaride artan cam kullanımı: Bir binadaki cam miktarı,
kuşlar için ne kadar tehlikeli olduğunu öngörmenin en belirleyici yoludur. Üretim ve inşaat tekniklerindeki değişiklikler camın
daha fazla kullanılmasını kolaylaştırdığından, şehirler kuşlar için
daha tehlikeli hale geldi. Giydirme cephe sisteminin geliştirilmesi ve yüzdürme cam tekniğinin bulunuşu doğrudan modern mimaride artan cam kullanımına yol açtı. Cam cephelerin yanı sıra
evlerdeki panoramik pencerelerin artması da kuş çarpma vakalarını artırdı. Bugün, Toronto’nun yeni orta - yüksek katlı binalarının büyük çoğunluğu yüzde 60'tan fazla cam içeriyor. Tarihi
kargir yapılarda, "delikli" pencereleri ile cephelerde birim alanda
daha az cam alanı kullanılır ve camın kendisi -üretim ve nakliye
gereği- çerçeve çıtaları tarafından bölmelere ayrılırdı.

Eski Toronto belediye binası
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SORUNUN ANA KAYNAĞI: CAM
Cam; nasıl üretildiği, açısı ve iç - dış ışık seviyeleri bakımından çok
farklı görünebilir. Bu faktörlerin birleşimi camın ayna veya karanlık bir geçit gibi görünmesine veya tamamen görünmez olmasına
neden olabilir. Aslında gerçekten camı “görmeyiz”, ancak ipuçlarıyla algılarız. Bununla birlikte, kuşlar dik açıları ve diğer mimari
sinyalleri engellerin veya yapay ortamların göstergesi olarak algılayamaz.

l Yansıma: Dışarıdan bakıldığında, binalardaki şeffaf cam genellikle oldukça yansıtıcıdır. Hemen her tür mimari cam, doğru
koşullar altında gökyüzünü, bulutları veya yakındaki habitatı yansıtır ve tanıdık görünür ki bu da kuşlar için caziptir. Yansıyan bitki
örtüsü en tehlikelisi olmakla birlikte kuşlar yansıtma yapan binalardan veya yansımadaki geçitlerden uçarak geçmeye çalışır.

Fotoğraf: Hanna del Rosario

l Saydamlık: Binaları birbirine bağlayan cam “gök-geçitler”,
ekili atriyumların etrafındaki cam duvarlar, cam köşeleri oluşturan
pencereler ve dış cam korkulukları veya geçit bölücüler tehlikelidir, çünkü kuşlar bunları diğer tarafa engelsiz bir yol algılarlar.

l Kara delik veya geçiş efekti: Kuşlar sıklıkla yaprak veya dallar
arasındaki boşluklar, yuva boşlukları veya diğer küçük açıklıklar
gibi minik yollardan geçer. Bazı ışıklarda cam siyah görünebilir, bu
da kuşlar için bir boşluk veya “geçit” görünümü yaratır.

Fotoğraf: Gabriel Guillen

KUŞ DÜŞMANI BİNALARIN
ORTAK ÖZELLİKLERİ
İşlenmemiş cam, neredeyse tüm kuş çarpışmalarından sorumludur.
Belirli bir binanın getirdiği göreceli tehdit, önemli ölçüde dış cam
miktarına, kullanılan cam türüne ve cam “tasarım tuzaklarına” bağlıdır. Manhattan, New York'tan alınan verilere dayanan bir çalışmada,
Dr. Daniel bir bina cephesinde yansıtıcı ve şeffaf cam alanında yüzde
10'luk bir artışın, ilkbahardaki ölümcül çarpışmaların sayısında yüzde
19'luk bir düşüş ve sonbaharda yüzde 32'lik bir artış ile ilişkili olduğunu buldu.
CAM TÜRÜ
Bir binada kullanılan camın türü kuşlar için tehlikenin önemli bir bileşenidir. Aynalı cam sıklıkla binanın çevresini yansıtarak bulunduğu
alana “harmanlamak” için kullanılır. Ne yazık ki, bu durum binaları
kuşlar için özellikle ölümcül hale getirir. Aynalı cam günün her saatinde yansıtıcıdır ve kuşlar gökyüzünün, ağaçların ve diğer habitat
özelliklerinin yansımalarını gerçek olduğunu düşünür. Toronto’nun en
tehlikeli binalarının çoğunda aynalı cam bulunuyor. Aynasız cam günün bir saatinde yüksek oranda yansıtıcı olabilir, diğer saatlerindeyse
hava durumuna, görüş açısına ve diğer değişkenlere bağlı olarak şeffaf veya karanlık görünür. Düşük yansımalı cam bazı durumlarda daha
az tehlikeli olabilir, ancak kuşları aktif olarak durdurmaz ve içinden geçebilen karanlık bir boşluk gibi görünen bir “geçiş efekti” oluşturabilir.
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Fotoğraf: Hannah del Rosario

BINA BÜYÜKLÜĞÜ
Bina büyüdükçe cam miktarı da artar, bu da tehlikeyi artırır. Genellikle binaların alt katlarının en tehlikeli kısımlar olduğu kabul
edilir, çünkü ağaçlar ve kuşları çeken diğer peyzaj özellikleri ile
aynı seviyededirler. Bununla birlikte, kuşların özellikle geceleri
sert havalarda daha yüksek katlara çarptığı biliniyor.
YANSIYAN BITKI ÖRTÜSÜ
Çalıları ve ağaçları yansıtan cam, kaldırımı veya otu yansıtan
camdan daha fazla çarpışmaya neden olur. Bitki örtüsünün yansımaları daha fazla çarpışma ile ilişkili olduğundan, bir binanın
etrafındaki bitki örtüsü çevresine daha fazla kuş getirecektir.
Kuş besleyici mekanizmalarla yapılan çalışmalarda (Klem ve
ark., 1991), kuşların birkaç metreden daha uzak mesafeden cama
doğru uçtuğu durumlarda çarpışmaların ölümcül olduğunu
göstermiştir.
TASARIM TUZAKLARI
Pencereli avlular ve açık tepeli atriyumlar, özellikle yoğun dikildiklerinde kuşlar için ölüm tuzakları olabilir. Kuşlar bu tür yerlere
iner ve sonra yansımalara doğru uçarak ayrılmaya çalışır. Cam
gökyüzü yürüyüşleri ve dış mekan korkulukları ve cam duvarların veya pencerelerin dik olduğu bina köşeleri tehlikelidir, çünkü
kuşlar bunların içinden gökyüzünü veya habitatı görebilirler.

Fotoğraf: Gabriel Guillen

YEŞIL ÇATILAR VE DUVARLAR
Yeşil çatılar, kuşlar için çekici olan habitat öğeleri de dahil olmak
üzere birçok çevresel fayda sağlar. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, iyi tasarlanmış yeşil çatıların kuşlar için yiyecek ve yuva
sağlayarak fonksiyonel ekosistemler olabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, yeşil çatı özellikleri genellikle yeşil alanın
manzarası için camın yakınında bulunur. Bu kuşlar için büyük bir
tehdit oluşturmaktadır. Çatı bahçelerinin yakınındaki camların,
yeşil çatıların ve yeşil duvarlar gibi diğer özelliklerin kuş dostu olmak üzere işlem görmesi çok önemlidir.

Fotoğraf: City of Toronto

Fotoğraf: John Carley

Fotoğraf: FLAP Kanada
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KUŞ DOSTU BİNA TASARIMI
BINA KAPLAMASI
Bina cephesindeki camın genel kapsamı, kuş dostu tasarım ve
güçlendirme yöntemlerinin birincil odağıdır. Camın katı duvara
oranı arttıkça çarpışma riski artar. Kuş çarpmalarının yanı sıra geniş sırlı yüzeyler de parlamaya ve yansımaya yol açar ve istemeden
ısı kazancı oluşturur. Tüm cepheye göre yüzde 25-40 toplam pencere yüzey alanına sahip bir bina (düşük pencere / duvar oranı)
ölümcül kuş çarpışmalarını azaltabilir.
UÇMA KOŞULLARINI ORTADAN KALDIRICI TASARIM
Bir binadaki "üzerine doğru uçma koşullarının" ortadan kaldırılması, potansiyel çarpışma tehlikelerinin azaltılmasına yardımcı
olacaktır. Cam köprüler ve yürüyüş yolları, dış korkuluklar, bağımsız cam mimari elemanlar ve cam duvarların veya pencerelerin
dik olduğu bina köşeleri tehlikelidir, çünkü kuşlar bunların içinden
gökyüzünü veya habitatı görebilirler.

Teeple Architects imzalı SQ Condominium binası, formu ve cephesi sayesinde kuş çarpmalarını
azaltabilecek durumda.
Modelleme: Teeple Architects

TENTELER VE ÇIKINTILAR
Gömme pencerelerin, balkonların ve tentelerin tasarımı, kuşlara
buralardan kaçınmak için görsel ipuçları sunabilir, ayrıca görünür
cam miktarını ve ilgili çarpışma tehdidini azaltabilir. Bununla birlikte, tente, çıkıntı ve binaya entegre diğer yapılar yansımaları tamamen azaltmaz ve bu nedenle doğrudan cama uygulanan görsel işaretlerden çok daha az etkili olduğu düşünülür.
DIŞ EKRANLAR, MENFEZLER, PANJURLAR VE GÜNEŞLIKLER
Kuş dostu tasarımın iyi örnekleri olarak kabul edilen birçok bina,
binanın iç kısmından manzarayı etkilemeden kuşlara kaçınma
için net görsel ipuçları sağlayan benzersiz mimari unsurlar dahil
ederek bunu başarmıştır. Tüm yapıları saran dekoratif cepheler,
görünür cam miktarını ve dolayısıyla kuşlara yönelik tehdidi azaltabilir. Ağlar, elekler, ızgaralar, panjurlar ve dış tonlar, kuşlar için
camı daha güvenli hale getirebilen yaygın olarak kullanılan unsurlardır. Bunlar mevcut bir binaya uyarlanabilir veya yeni bir bina
tasarımına entegre edilebilirler ve kuş ölümlerini önemli ölçüde
azaltabilir.

Fotoğraf: Hannah del Rosario

Quadrangle Architects imzalı HOT Condos, düşük kat sayısıyla kuş dostu sayılabilir.
Modelleme: Quadrangle Architects

Fotoğraf: John Carley
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GÖRSEL IŞARET OLUŞTURMA
Görünür cam miktarı ve yüksek tehdit özellikleri en aza indirildikten sonra, kalan cam kuş dostu hale getirilmelidir. Vahşi
doğadaki özellikler, camın yaptığı gibi görüntüleri yansıtmaz,
bunun yerine kuşlara 'görsel işaretleyiciler' yansıtır ve onlara kaçınılması gereken katı nesneler olduklarını gösterir. Camın teşkil
ettiği tehlikenin azaltılmasının iki yolu vardır. İlk ve en etkili yaklaşım görsel işaretler oluşturmaktır. İkinci ve daha az etkili strateji,
camdaki yansımaları azaltmaktır.
Cam, cam yüzeyine ekranlanmış, basılmış veya uygulanmış bir
görüntü veya desene sahip olabilir. Seramik emaye ve asitle oyulmuş desenler, ışık ve ısı iletiminde azalma, gizlilik taraması veya
markalama da dahil olmak üzere diğer tasarım hedeflerine ulaşmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Üreticiler, çeşitli boyut
ve yoğunluk desenlerini kullanarak, yarı saydam veya mat her
türlü görüntüyü oluşturabilir. Böylece camdaki görüntü kuşlar
tarafından algılanacak kadar görsel işaretleyici yansıtır.

Fotoğraf: FLAP Kanada

Çalışmalar, maksimum 10 cm aralıklarla yerleştirilmiş görsel belirteçlerin cam ile kuş çarpışmalarını azaltmada etkili olduğunu
göstermiştir. Görsel işaretleyicinin büyüklüğü ve aralarındaki
boşluk, test ve gözlem yoluyla, kuş çarpışma riskini azaltmada en
etkili olarak bulunmuştur. Desen ne kadar yoğun olursa, kuşlara
sağlam bir nesne olarak görünmede o kadar etkili olur. İşaretler
de ayrıca yüksek kontrastlı olmalıdır. Kontrast insan gözüyle zor
algılanıyorsa, kuşlarca da zor algılanacaktır.
Seramik emaye desenleriyle birlikte sadece yansıtıcı olmayan
cam kullanılmalıdır. Görsel işaretleyiciler en çok camın birinci
yüzeyinde (dış yüzey) görülür, çünkü yansımalarla örtülmezler.
İkinci yüzey veya üçüncü yüzey uygulamaları yardımcıdır, ancak
ikincil ve azaltılmış değerdedir. Bu parametrelerle, binanın tasarımını geliştiren çok çeşitli estetik çözümler mümkündür.

Fotoğraf: FLAP Kanada

GÖRSEL İŞARETLEYICILER TASARLAMA İPUÇLARI
Bir desen seçin.
Herhangi bir tasarım, aşağıdaki kriterleri karşıladığında etkili olacaktır:

l Desen yoğunluğunun 10 cm x 10 cm veya daha az olduğundan emin olun;
l Görsel işaretlerin çapı en az 5 mm olmalıdır
l Görsel işaretleyiciler düşük yansıtmalı cama uygulanır
l Görsel işaretleyiciler yüksek kontrastlı olmalıdır
l Dış yüzey kuş çarpışmalarını azalmak için en etkili yüzeydir
Asitle oyulmuş desenler, emaye cama benzer görsel işaretler sağlayacaktır. Camın ilk (dış) yüzeyindeki asitle oyulmuş desenler hem görsel ipuçları sağlar hem de cam yüzeyindeki yansımaları parçalara ayırır.
Doğrudan camın dışına uygulanan kuş dostu filmler daha az kalıcı ancak benzer şekilde etkili bir çözümdür. Dış filmin
ömrü bir binanın çalışma ömrünün bir kısmına tekabül edecektir ve yeni inşaatlar için önerilmez. Bu tür film en çok güçlendirme durumlarında kullanılır.
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MAT VE YARI SAYDAM CAM
Mat, kazınmış, lekeli ve buzlu cam ve cam blok, çarpışmaları azaltmak veya ortadan kaldırmak için mükemmel seçeneklerdir ve
yeni binalarda yaygın olarak kullanılır. Buzlu cam, şeffaf camın dış
yüzeyini asitle aşındırma veya kumlama ile oluşturulur. Bu işlem
hem dış yüzeyin yansıtıcılığını azaltır hem de camı yarı saydam
yapar, kuşlara kaçınılması gereken bir şey olarak görünür. Bütün
bir yüzey buzlu olabilir veya buzlu desenler uygulanabilir. Desenler 10 cm x 10 cm aralıklarla uygulanmalıdır. Güçlendirme çalışmalarında cam, sahada kum püskürtme ile buzlanabilir. Vitray
tipik olarak nispeten küçük alanlarda görülür, ancak son derece
çekici olabilir ve çarpışmalara elverişli değildir. Cam blok oldukça
çok yönlüdür, tasarım detayı veya birincil inşaat malzemesi olarak
kullanılabilir ve ayrıca çarpışmalara neden olma olasılığı düşüktür.

Fotoğraf: MMC Architects

UV CAM (VEYA BENZERI ÜRÜNLER)
Kuşlar, ışığın ultraviyole (UV) spektrumunu algılayabilir. Böylece,
UV ışığını yansıtabilen ve / veya soğurabilen herhangi bir cam
ürün, bir kuş için katı fakat insan gözü için net görünecektir. Bu
özelliğe sahip birçok ürün zaten mevcuttur. Kuş dostu olarak kabul edilmek için, bu iddiayı ortaya koyan bir ürünün, performans
ölçümleriyle, işlenmiş asitle oyulmuş ve / veya emaye camla karşılaştırılabilir kuş çarpışmalarında belirgin bir azalmayı açıkça gösteren, 2014 Toronto Yeşil Standartı 2.0'da düzenlendiği üzere kanıtlanabilir, üçüncü taraf test sonuçlarını sağlaması gerekecektir.
DÜŞÜK YANSITMA CAMI
Önceki bölümlerde tartışıldığı gibi, aynalı cam tüm yapı malzemeleri arasında en çok yansıtma yapandır ve her durumda kaçınılmalıdır. Düşük yansıma camı (yüzde 15'ten az yansıma) bazı
durumlarda çarpışmaları azaltabilir, ancak kuşları aktif olarak caydırmaz ve “şeffaf” bir etki yaratabilir. Düşük yansıtmalı cam tek
başına bir çözüm olarak kabul edilmez ve kuş dostu olarak kabul
edilmesi için görsel işaretleyicilerle birleştirilmelidir.

Fotoğraf: FLAP Kanada

Kendinizin yapabileceği bu ve benzeri cam
filmleri de kuşlar için etkili bir işaretleyici olabilir.
Fotoğraf: FLAP Kanada

Fotoğraf: MMC Architects
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ETKİSİZ STRATEJİLER
AÇILI CAM
2007 Kuş Dostu Tasarım Yönergelerinde, 20 ila 40 derecede
aşağıya doğru açılı cam bölmelerin, zemin seviyesindeki kuş
çarpmalarını azaltmanın etkili bir yolu olduğu öne sürülmüştü.
Bu stratejinin uygulanmasında karşılaşılan mimari zorluklar ve
etkinliği destekleyen bilimsel kanıtların eksikliği nedeniyle açılı
cam artık uygun bir strateji olarak kabul edilmiyor.
PANJUR
Pencerelerin arkasına monte edilen iç jaluziler, bir pencerenin
katı bir nesne olarak görünmesini sağlamak için yeterli görsel
işaretleri sağladığı varsayımıyla kullanıldı. Bununla birlikte, göç
mevsimlerinde bunların bina sakinleri tarafından kullanılacağını
sağlayacak bir mekanizma bulunmuyor. Bu nedenle, jaluziler uygun bir strateji olarak kabul edilmez.

Fotoğraf: FLAP Kanada

RENKLI CAM
Renkli camın kuş çarpışmalarını azaltmada olumlu bir etkiye sahip olduğuna dair kesin bir kanıt yok. Renkli cam Toronto Yeşil
Standardı için kabul edilebilir bir seçenek veya strateji değil.
İÇ MEKAN EKRANLARI
2007 Kuş Dostu Tasarım Yönergelerinde, kalıcı dahili ekranların
kurulmasının, kuşların pencereleri katı nesneler olarak algılamaları için yansıtıcı olmayan camdan yeterli görsel işaret sağlayabileceği öne sürülmüştür. Pencereden yansıtılan görsel işaretleyicileri en üst düzeye çıkarmak için cama mümkün olduğunca
yakın yerleştirilmeleri gerektiği belirtildi. Pencereden olası mesafedeki değişkenlik ve bu stratejinin etkinliğini destekleyen bilimsel kanıtların eksikliği nedeniyle, iç ekranlar artık uygun bir
strateji olarak kabul edilmemektedir.

Jaluziler her zaman etkili bir çözüm olamaz.
Fotoğraf: FLAP Kanada

KUŞ ÇIKARTMALARI
Yırtıcı kuşların büyük mat silüetlerinin diğer kuşları bir bölgeye
sık sık uğramaktan alıkoyacağı yaygın bir inançtı. Maalesef kuş
silüetlerinin çarpışmaların azaltılmasında etkisiz olduğu kanıtlanmıştır. Kuşlar, pencerenin dış yüzeyine uygulanan çıkartmaya
vurmaktan kaçınırken, çıkartmanın yanında bitki örtüsünü veya
gökyüzünü yansıtırsa cama vurabiliyor. Etkili olması için, çıkartmaların 5 ila 10 cm aralıkla uygulanması gerekir.

İçeri kurulan ekranlar da kuş çarpmaları için iyi
bir strateji değil.
Fotoğraf: Gabriel Guillen

Tek veya az sayıda kuş figürleri çözüm değil.
Fotoğraf: FLAP Kanada
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GÖRSEL İŞARETLEYICILER TASARLAMA İPUÇLARI
EKOLOJİ
Yeni Orta ve Yüksek Katlı Konutlar ve Tüm Endüstriyel, Ticari ve Kurumsal (ICI) Gelişme
GELIŞTIRICI
ÖZELLIKLER
Kuş
Çarpışma
Tehlikesi:
Çarpışma ve
ölüm oranını
azaltmak için
binalar tasarlayın

ZORUNLU
AŞAMA 1
EC 4.1 Kuş dostu cam
Binanın ilk 12 m içerisindeki tüm dış camların en az
yüzde 85'ini işlemek için
aşağıdaki stratejilerin bir
kombinasyonunu kullanın

l Düşük yansıtma, mat
malzemeler

l Maksimum 100 mm x
100 mm aralıklarla cama
uygulanan görsel işaretleyiciler

l Cam yüzeylerdeki yansımaları azaltmak için binaya
entegre yapılar.
Balkon korkulukları:
Binanın üzerindeki ilk 12 m
içindeki tüm cam balkon
korkuluklarına, 100 mm x
100 mm'den daha büyük
olmayan bir aralık ile sağlanan görsel işaretleyicilerle
işlem yapın.
Uçma koşulları:
Cam köşeler: Binanın ilk
12m'sinde, bina köşelerinde
bulunan tüm camlara görsel işaretleyicilerle 100 mm x
100 mm'den büyük olmayan
bir aralıkta işlem yapın.
Paralel cam:
Paralel camları 100 mm x
100 mm'den daha büyük
olmayan bir aralıkta görsellerle işaretlerleyin.
Tüm Ajanslar, Kurullar, Komisyonlar ve Şirketler:
Binanın ilk 16 metresi içindeki tüm dış camları yukarıdaki EC 4.1 gerekliliklerine
göre işlemden geçirin; cama
uygulanan görsel işaretlerin
maksimum aralığı 50 mm x
50 mm olmalıdır.

GÖNÜLLÜ
AŞAMA 2

ÖZELLIKLER, TANIMLAR VE
KAYNAKLAR

EC 4.4
(İsteğe bağlı)
Gelişmiş kuş
dostu cam
Binanın ilk 12 m
içerisindeki tüm
dış camların en az
%95'ini işlemek için
aşağıdaki stratejilerin bir kombinasyonunu kullanın (tüm
balkon korkulukları,
şeffaf cam köşeleri, paralel cam
ve iç avluları ve
diğer cam yüzeyleri
kaplayan camlar
dahil) :

1. Kuş dostu tasarım, yansıtıcı camların neden olduğu kuş
çarpışmalarını ve ölümleri azaltmayı amaçlamaktadır:
sırlı alanları kuşlara görsel olarak farklı hale getirme ve
gölgeleme / sessizleştirme yansımaları yoluyla camda
yansıyan ağaçların veya gökyüzünün görüntülerini azaltarak. Kuş çarpışmaları için en kritik olduğu minimum
bölge binanın ilk 12m’sidir (olgun ağaç yüksekliği).

l Düşük yansıtma, mat malzemeler

l Maksimum
100 mm x 100 mm
aralıklarla cama
uygulanan görsel
işaretleyiciler

l Cam yüzeylerdeki yansımaları
azaltmak için binaya entegre yapılar.
EC 4.5
(İsteğe bağlı)
Mat yapı
malzemeleri
Binalardaki kuş
çarpışmalarını
önemli ölçüde
azaltmak için binanın dış yüzeyinin
en az %50'sini yansıtıcı olmayan mat
malzemelerden
sağlayın.
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2. Yerleşke bir doğal alana bitişikse, cam binanın ilk 12
m'sine veya olgunlaştıkça çevredeki ağaç gölgesinin üst
kısmına kadar (hangisi daha büyükse) camlar işaretlenmelidir.
3 Düşük yansıtmalı mat malzemeler aşağıdaki maddelerden biri ile katlararası camı içerebilir:
(i) Katı arka boyalı emaye veya silikon destekli opak kaplamalar VEYA;
(ii) Dış yansıması %15 veya daha az olan yansıtıcılığı veya
düşük elektrokaplamalar.
Dış yansıtıcılığı %15'in üzerinde olan yansıtıcı veya düşük
elektrokaplamalı katlararası cam, görsel işaretleyiciler
gibi diğer stratejilerle birlikte kullanılmalıdır.
4. Görsel işaretleyiciler, camın dış veya iç yüzeylerine
kazınmış ya da üzerine uygulanan mat kontrast noktaları
ya da desenlerden oluşur ve minimum 5 mm çapa ve
maksimum 100 mm x 100 mm aralığa sahip olmalıdır. Birinci (dış) yüzeye daha yakın uygulanan desenler, düşük
yansıtıcı cam ile birlikte en görünür ve etkili olanlarıdır.
5. Bina entegre yapıları şunları içerir: opak tenteler,
güneşlikler, dış ekranlar, panjurlar, menfezler ve çıkıntılar veya yansımaların altında bir projeksiyonun altında
gölgeleme sağlayan balkonlar (projeksiyonun altında 1:
1 oranında varsayın). Bina veya bitişik binalar tarafından
gelen gölge, kuş çarpışma caydırma stratejisi olarak
dahil edilemez.
6. İşlem görmüş balkon korkuluklarının arkasındaki cam
işlem görmüş sayılır.
7. Şeffaf cam köşeler kuşlara açık bir görüş açısı sağladığında veya net bir görüş açısı sağladığında, geçiş koşulları yaratılır. Cam köşelere, köşeden uzağa her iki taraftan
2,5 m uzunluğunda işlenmelidir. Paralel cam, şeffaf cam
koridor veya köprü gibi 5 m veya daha az mesafede paralel olan herhangi bir yüksekliğe monte edilen camdır.
8. Bu gereklilik, Şehre ait olmayan konutlar için uygulanır.

POTANSIYEL
STRATEJILER
Görsel işaretler:
Kazınmış cam
Sırlı cam
Filmler
Çıkartmaları
Mullions
Cam yüzeyleri korumak için
dış ekranlar, panjurlar,
ızgaralar ve panjurlar
Mat çıkıntılardan, tentelerden, dış güneşliklerden
oluşan gölgeler

Kuş Dostu Cam Binalar İçin Uygulamalar Rehberi’nin içeriklerini
sağlayan City of Toronto’ya teşekkür ederiz.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN
KİLİT AKTÖRÜ: YEREL
Dünya nüfusunun yüzde 50’sinden fazlası şehirlerde yaşarken, yoksulluğa son, sağlıklı ve kaliteli yaşam, nitelikli
eğitim, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme gibi amaçlar varken şehirlerin önemli aksiyonlar alması gerekiyor.
Şehirler küresel sera gazı emisyonunun yüzde 70’inden fazlasından sorumluyken temiz enerji, sürdürülebilir şehirler,
iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam yerel uygulamalar olmadan başarıya ulaşamaz.
ÖZ G E Sİ V R İ K AYA
1 1 DAKİK A

"Tüm politikalar gibi, her türlü kalkınmanın
da en nihayetinde yerel olduğu söylenir. Dünya
önümüzdeki yıllarda, özellikle 2015 sonrasında daha sürdürülebilir bir yolda yürümek için
çabalarken yerel sesler ve yerel çalışmalar mühim bileşenler haline gelecek. Yerel otoritelerin
küresel seviyede karar alma mekanizmaları
üzerinde etki yaratabilmesi için politik alanları korumak ve beslemek önem arz ediyor. Yerel
otoriteler küresel süreçlerle olan etkileşimlerini
son derece arttırdılar. Yerel liderlerin ve belediye plancılarının katkıları, yeşil, sürdürülebilir
ve kapsayıcı şehirlere erişmek için gerekli politikaları benimsemeleri noktasında üye devletlere
rehberlik etme hususunda daha öncesinde hiç
olmadığı kadar kritik bir konumdadır.”
Ban Ki Moon (UNDP 2014)

Yeni çerçevede
yoksulluk
tanımının
sınırları da
genişletildi.

S

on dönemlerde karar vericiler, kararlarını meşrulaştırırken sıklıkla
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
(Sustainable Development Goals –
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları - SKA)
olarak adlandırılan küresel hedefleri işaret
ediyor. 25 - 27 Eylül 2015 tarihlerinde New
York’ta toplanan Birleşmiş Milletler (BM)
Genel Kurulu’nda üye devletlerce kabul edilen
SKA’lar, tarihte ilk defa insan refahını, ekonomik büyümeyi ve çevrenin korunmasını
birlikte ele alarak küresel sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı hedefliyor (Pradhan et al.,
2017, 1169). 2030’a kadar gerçekleştirilmesi
hedeflenen toplam 17 amaçtan ve 169 alt he-

deften oluşan SKA’lar, her ne kadar merkezi
hükümetler düzeyinde küresel bir adanmışlığı gösterse de amaçların gerçekleşmesinin yerel aktörler ile kamu, özel sektör, sivil toplum
kuruluşları, üniversiteler gibi farklı sektörlerin amaçları benimsemelerine ve kurum politikalarını bu doğrultuda yeniden şekillendirmelerine bağlı olduğu sıklıkla dile getiriliyor.
Yine bu doğrultuda, amaçların gerçekleştirilmesi için küresel ve/veya ulusal kalkınma
süreçlerinin ayrılmaz parçası olan yerel kalkınmanın en önemli aktörlerinden biri olan
yerel yönetimlerin de ellerini taşın altına koymaları gerektiğinin altı çiziliyor (Örn. Reddy
2016). Bu noktada, 2015’ten bu yana yerel
yönetimlerin küresel amaçlara ulaşılması konusundaki rollerinin tam olarak ne olduğu ve
bu konuda neler yaptıkları sorusu sorulabilir.
Kent dergisinin ilk sayısından başlayarak hazırlayacağımız bu yazı dizisi, önümüzdeki her
sayıda bir SKA’ya odaklanıp dünyanın çeşitli
ülkelerinden örnekler vererek bu sorulara cevap vermeyi hedefliyor.
SKA’LARIN YERELLEŞMESI VE
YEREL YÖNETIMLER
Uluslararası kamuoyunda, SKA’ların öncüsü
olarak bilinen ve 2000 yılında BM üye devletlerince kabul edilen Milenyum Kalkınma
Amaçları (Millenium Development Goals
– MKA) üzerine kazanılan deneyimlerin
etkisiyle kabul sürecinden itibaren SKA’ların başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için
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“hedeflerin yerelleştirilmesi” gerektiğinin
sıklıkla dile getirildiğini görmekteyiz (Örn.
UNDP 2014b). Diğer bir deyişle, hedeflere
ulaşılmasında “herkese uyacak” küresel stratejiler belirlemekten ziyade, yerelin şartları
göz önüne alınarak yerele özgü stratejiler belirlemenin daha verimli sonuçlar doğuracağı
vurgulanıyor (UNDP 2016, 6). Çünkü iklim değişikliği, şehirleşme, nüfus artışı gibi
küresel boyutta yaşanan gelişmeler her yerde
aynı etkiye sahip olmayıp bu gelişmelerin etkisi yerelin şartlarına göre değişim gösteriyor
(OECD, 2020). Öte yandan aynı stratejiler
farklı koşullarda aynı ve arzulanan sonucu
vermeyebiliyor. Bu noktada, yereldeki ihtiyaçları ve durumu daha iyi bilmesi; bu ihtiyaçlara
hızlı cevap verme kapasitesine sahip olması
ve diğer yerel aktörleri (yerel sivil toplum
kuruluşları, özel sektör, akademi vs.) etkili
bir biçimde harekete geçirebilme potansiyeli taşıması sebebiyle yerel yönetimler büyük
önem taşıyor. Dolayısıyla yerel yönetimlerin
SKA’ları bir “politika çerçevesi” olarak benimseyip kendi bölgelerinin de şartlarını göz
önüne alarak kendi stratejilerini belirlemelerinin, 17 küresel amacın gerçekleştirilmesi
için elzem olduğu söylenebilir.
Öte yandan, yerel yönetimlerin de bu amaçlara ulaşılması yolunda sahip oldukları önemli
rolün ve sorumluluğun farkına varmaya başladıklarını ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını
görmekteyiz. Bunun en net yansımasını yerel

yönetimlerce hazırlanan "Yerel Gözden Geçirme" (Voluntary Local Review - VLR) raporlarında görüyoruz. İlki 2018 yılında New
York Belediyesi tarafından hazırlanan VLR
raporlarında, merkezi yönetimlerce hazırlanan "Ulusal Gözden Geçirme" (Voluntary
National Review) raporlarına benzer şekilde
yerelde SKA'lara yönelik yapılan çalışmaların ve yerelin küresel amaçları gerçekleştirme
doğrultusunda kaydettiği ilerlemenin özeti
sunuluyor. Bu tarz raporlar, ilgili yerel yönetimlerin SKA'lara adanmışlığını ve çabalarını
göstermesi açısından umut verici olarak görülebilir fakat dünyadaki yerel yönetimlerin sayısı göz önüne alındığında, şimdiye kadar hazırlanan VLR ve benzeri raporların sayısının
oldukça az olduğunu da vurgulamak gerekir.
Bu noktada, daha çok sayıda yerel yönetimin
SKA'lara yönelik farkındalığını arttırmak
ve yerel yöneticilerin zihinlerini beslemek
amacıyla bu yazı dizimizde farklı kurumlarca
yerelde yapılan çalışmaları sizlere sunuyoruz.
Bu sayımızda, takip eden bölümlerde SKA
1'in ("Yoksuluğa Son") içeriğini ve bu amaca
yönelik gerçekleştirilen örnek çalışmaları ele
alıyoruz.
SKA 1: YOKSULLUĞA SON
Dünya Bankası'nın (World Bank) 2015'e ait
tahminlerine göre, dünya nüfusunun yüzde
onu (736 milyon kişi) günde 1.90 doların altında bir gelirle geçimini sürdürüyor (World
Bank Group, 2016). Bu durum birçok alanda
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gelişme olmasına rağmen yoksulluğun günümüzde de büyük bir sorun olarak karşımıza
çıktığını gösteriyor. Bu sebeple, BM, 2030
için oldukça hırslı ama aynı zamanda ilham
verici bir hedef koyarak SKA’ların ilki ile
“yoksulluğu yok etmeyi” amaçlıyor. Benzer
bir hedef, MKA 1 (Aşırı yoksulluğu ve açlığı yok etmek) içinde de ifade edilmişti. Fakat SKA’lar kapsamında açlık ve yoksulluk
kavramları birbirinden ayrılıp ayrı hedeflere
yerleştirildi. Bununla birlikte, yeni çerçevede
yoksulluk tanımının sınırları da genişletildi. “Maddi yoksunluk” ya da "gelir yetersizliği" gibi durumların yanı sıra yoksulluk, "temel kaynak ve hizmetlere erişememe" gibi
durumlarını da ifade eden çok boyutlu bir
kavram olarak karşımıza çıktı. Bu şekilde ele
alındığında, yoksul insan sayısının yukarıda
bahsedilen sayıdan yaklaşık %50 daha fazla
olduğu söylenebilir. Yine SKA 1 gözlüğünden bakıldığında, sadece maddi yoksunluğun
daha yaygın bir şekilde bulunduğu az gelişmiş
ya da gelişmekte olan ülkeler değil, yoksulluğun farklı yüzlerinin görülebileceği gelişmiş
ülkelerin de "amacın gerisinde kalmış" olduğu
söylenebilir. Bu durumun yansımasını gelişmiş ülkelerin yerel yönetimlerinin VLR - ve
benzeri- raporlarında görmekteyiz. Örneğin
İngiltere’nin Bristol Belediyesi ve Danimarka’nın Kopenhag Belediyesine ait raporlara
baktığımızda SKA 1’e ulaşmaya yönelik çalışmaların yer aldığını görüyoruz. Bu belediyeler, SKA 1’e ulaşmaya görece daha yakın gibi
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Baby Bank Network - Bristol, İngiltere

Kopenhag farklı
sektörlerden
kurumlarla
iş birliği
içinde, evsiz
gençlere yönelik
konutlandırma
çalışmaları
yürütüyor.

dursalar da bu hedefe yönelik çalışmaların varlığı bize alt metinde hala geliştirilmesi gereken
alanlar olduğunu ve bunun için yerel yönetimlerce çaba harcandığını gösteriyor. Durumu
özetlemek gerekirse, çok boyutluluğuyla yoksulluk günümüzde her bölgede mücadele edilmesi
gereken bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu
noktada yoksulluğu azaltmak için dünyanın
farklı yerlerinde farklı refah seviyelerindeki ülkelerde yerel düzeyde çalışmalar yapılıyor.
KURIGNAM VE SATKHIRA,
BANGLADEŞ
Kadınların ekonomik hayata katılımının görece
olarak sınırlı olduğu ve bununla ilişkili olarak
kadın yoksulluğunun yaygın olduğu Bangladeş’e
baktığımızda bu problemi hafifletmeye yönelik
çalışmaların yaygınlaştığını görüyoruz. Bunlardan biri, BM Kalkınma Programı (UNDP) ve
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından
Kuringnam ve Satkhira bölgelerinde yürütülen
"Yeni Fırsatlar için Kadınların Yeteneklerini
Artırmak" (SWAPNO) programı. Bu program,
yoksul kadınların mesleki bilgi, yetenekleri ile
kendilerine olan güvenlerini arttırarak gelecekte istihdam edilme olasılıklarını yükseltmeyi ve
dolayısıyla sosyal ve ekonomik hayata dahil ol-
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malarının önünü açmayı hedefliyor. SWAPNO
kapsamında, hedef kitledeki 2592 kadına 18 ay
boyunca kamu hizmeti, kamu mallarını koruma
gibi alanlarda istihdam edildi. Ayrıca, Dönen
Tasarruflar ve Kredi Birlikleri (Rotating Savings and Credit Associations) kurularak program
kapsamındaki kadınların maaşlarını biriktirmeleri ve ardından düzenli işlerini bırakmadan
bu birikimlerini pirinç üretimi, ekin yetiştirme
gibi gelir üretici inisiyatifler başlatmak için kullanmaları sağlandı. Böylece kadınların gelir kaynakları çeşitlendirildi. Programda gelecekteki
istihdam olanaklarını artırmak için söz konusu
kadınlar ile küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında bağlantı kuruldu.
KOPENHAG, DANIMARKA
Danimarka'nın başkenti Kopenhag, SKA 1 kapsamında farklı sektörlerden çeşitli kurumlarla iş
birliği içinde evsiz gençlere yönelik konutlandırma çalışmaları yürütüyor. Konutlandırmanın
hem doğrudan hem de bireylerin düzenli bir iş
hayatına sahip olmalarının önünü açtığı için
dolaylı bir şekilde genç yoksulluğunu azaltabileceği düşüncesinden hareketle yapılan çalışmalardan biri Gençlik Projesi (Ungeprojektet).
2015 yılında başlayan ve Kopenhag Belediyesi de
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dahil olmak üzere 11 belediyeyi kapsayan proje,
17-24 yaş aralığında evsiz ya da evsiz olma riski
olan gençlerin barınmaya ilişkin sorunları üzerine odaklanıyor. Proje ile gençlere eğitimlerini
tamamlayabilmeleri ve düzenli bir iş sahibi olabilmeleri için gerekli olan güvenli ve istikrarlı
bir hayata sahip olmaları konusunda destek verilmesi amaçlıyor. Bu amaçla hedef kitleye konut
yardımı yapılıyor. Ayrıca proje ile istihdam merkezleri, eğitim danışmanları, doktorlar gibi ilgili
kurum ve kişilerle gençler bir araya getirilerek
onların sosyal problemlerinin çözümüne de katkı sunulması hedefleniyor. Proje kapsamında şu
ana kadar 67 genç ile ilgilenilmiş ve 48 tanesine
ev yardımı yapılmış.
BRISTOL, İNGILTERE
Yoksulluğun çok boyutlu bir kavram olarak
ele alındığı Bristol’da, SKA 1’i gerçekleştirmeye yönelik farklı alanlarda çalışmalar yapıyor.
Bu çalışmalardan biri bebek ve çocuklar için gerekli malzemelerin yoksul ailelere ulaştırılması
amacıyla kurulmuş Bebek Bankası Ağı (The
Baby Bank Network). En basit şekliyle ağ; bebek
giysisi, oyuncak, ekipman gibi malzemeleri bağış
yoluyla toplayarak bunları ihtiyacı olan ailelere
ulaştırıyor. Bu şekilde hem çocuk yoksulluğunu hem de ailelerin omuzlarında hissettikleri
finansal ve duygusal ağırlığı azaltmayı hedefliyor.
Ayrıca ağ, eşyaların tekrar kullanımını teşvik
ediyor ve fazla eşyaların ihtiyacı olanlara verilmesine aracı oluyor. Ağ, 1 yıl kadar (2017-2018) kısa
bir süre içinde 659 aileye 2700 malzeme ulaştırmış ve hala çalışmalarına devam ediyor.

Program
kapsamında
500'den fazla gence
eğitim verilerek,
girişimciliğe yönelik
mesleki yetenek
kazandırıldı.

KONO BÖLGESI, SIERRA LEONE
İşsizlik ve yoksulluk oranlarının oldukça yüksek
olduğu Sierra Leone’de SKA 1’in dünyanın birçok ülkesine göre daha çok öncelik kazandığı söylenebilir. Bu sebeple ülkede yoksulluğu azaltmak
için farklı kurumlarca çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalardan biri, BM kurumlarından
UNDP ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile yereldeki kurumların iş birliğiyle Kono Bölgesinde
bir program başlatmış. Doğal kaynakların daha

Kaynak: SDGF

iyi yönetilmesi ve iş fırsatlarındaki çeşitlenme
yoluyla bölgede sürdürülebilir geçim kaynakları
yaratmayı amaçlayan program, 15-35 yaş aralığında ve günde 2 doların altında bir parayla geçimini sürdüren işsiz gençlere - özellikle kadınlaraodaklanıyor. Program kapsamında 500'den fazla
gence tarım, kaynakçılık, oto-mekanik gibi 10
konuda tarımsal işletmeye ve kaynak yönetimine dair eğitimler verilerek girişimciliğe yönelik
ve mesleki yetenek kazandırıldı. Ayrıca gençlere
mentörlük hizmeti de verilerek onların bireysel
ve grup olarak iş planı geliştirme süreçleri desteklendi. Geçim kaynaklarını çeşitlendirmek için
24 balık havuzu ve 8 kümes inşa edilerek 1200
gencin bu alanda çalışıp gelirlerini artırmaları
sağlandı. Programın diğer bir getirisi de "Toplum
Kalkınma Anlaşması" (Community Development Agreement) oldu. Bu anlaşma sonucu maden kazma şirketleri kazançlarının dörtte birini
toplumun kalkınması için harcamayı kabul etti.
Bu şirketlerden alınan ilk ödemelerle toplumdaki
gerilimi ve yoksulluğu azaltmayı amaçlayan projelere destek verildi.
Kaynakça
OECD. (2020). A Territorial Approach to the
Sustainable Development Goals: Synthesis
report. OECD Urban Policy Reviews, OECD
Publishing, Paris
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governments for post-2015 Development
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agenda. Version of 31st october 2014. New
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World Bank Group. (2016). Development Goals
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Covid-19 salgının başladığı Çin’in
Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde,
sosyal izolasyon ve karatina kuralları
kademeli olarak azaltılıyor. Tekrar sokaklara
çıkan kent sakinleri, şehrin dört bir yanına
sağlık çalışanları için kalpleri ısıtan destek
ve teşekkürler mesajları bırakıyor.
FOTOĞR AF V ICTOR HE
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OSMAN NURİ ERGİN
Osman Nuri Ergin, sadece yerel yönetimler ve şehircilik alanında değil, Türk eğitim tarihinde de çok önemli
bir yere sahiptir. Ergin, 46 yıl belediyede farklı görevlerde çalıştı. Ancak bu memuriyet hayatı,
Ergin’i hiçbir şekilde ilmi çalışmalardan geri durdurmadı.
PRO F. D R . E R B AY A R I K B O Ğ A
8 DAKİK A

O

sman Nuri Ergin, ancak çok
yüksek enerjiye, gayrete ve
sabra sahip olan kişilerin gösterebileceği türde, birden çok
özelliği kendinde toplayabilmiş müstesna
bir şahsiyettir. Ergin’in sadece yerel yönetimler ve şehircilikle ilgili yönlerine bakıldığında dahi, birbirinden farklı en az altı
özelliğini görürüz. Ergin,
n Belediye tarihine ilişkin binlerce özgün
belgeyi ilk kez yayınlayan bir tarihçi,
n Yaşadığı dönemin belediyecilik olaylarını
ve yasal kurumsal gelişmeleri detaylı biçimde anlatan bir vakanüvis,
n Osmanlı klasik döneminde, beledî hizmetlerin organizasyonunu sistematik biçimde anlatan bir kuramcı,
n Batıda ve İslam şehirlerinde yerel hizmetlerin organizasyonunu ve belediyelerin gelişimini anlatan bir ansiklopedist,
n İstanbul Belediye arşivini kuran bir
arşivci,
n İstanbul Belediyesi Kütüphanesinin (İBB
Atatürk Kitaplığı/Taksim) kurucularından
biri ve bir kütüphane aşığıdır.
Osman Nuri Ergin, sadece yerel yönetimler
ve şehircilik alanında değil, Türk eğitim tarihinde de çok önemli bir yere sahiptir. Ergin’in yerel yönetimler ve şehircilik üzerine
yayınlanmış 13 eseri, eğitim ve eğitim tarihi
üzerine ise yayınlanmış 7 eseri bulunmaktadır. Yazarın 4 biyografik çalışması ve farklı
alanlarda yazılmış 11 eseri daha vardır. Bunların dışında Ergin’in, 20 civarında basılma-

Ergin’in yerel
yönetimler ve
şehircilik üzerine
yayınlanmış 13 eseri
bulunuyor.

icraat adamıdır. Ergin, sadece Osmanlı ile
Cumhuriyet, tarih ile güncel arasında bir
köprü kurmakla kalmaz, aynı zamanda düşünceyi ve icraatı kendi hayatında birleştirir.
Heveskar ve ütopist bir maceracılık yerine
sabır ve gayrete dayalı icraatı benimser. Romantik veya tepkisel bir muhafazakarlık yerine bütün hayatını ilme ve çalışmaya adar,
muhatabının argümanlarına ilmi gayretleri
ile elde ettiği sağlam verilerle cevap verir.

mış çalışması da bulunmaktadır (Yılmaz,
2013).

Ergin, Malatya’da doğdu (1883). Çocukluğu
köyde geçti. Köy hocasından Kuran’ı hıfzetti. Küçük Osman, 9 yaşında babasıyla birlikte İstanbul’a taşındı. Burada önce Mahmudiye rüştiyelerine devam etti, ardından
Daruşşafaka’ya kaydoldu. 1901 yılında bu
okulu birincilikle bitiren Ergin, aynı yıl İstanbul Belediyesinde memur olarak işe başladı. Diğer taraftan İstanbul Üniversitesinde
(Darulfunun) Edebiyat okudu.

Ergin, aynı zamanda, Sayar’ın ifadesiyle, bir
kültür tarihçisidir. Ergin, kendi döneminde aşırı yenilikçi Batıcılar ile aşırı muhafazakârlar arasında, kendini özgün bir yerde
konumlandıran ve bu kimliğiyle öne çıkan
bir kişidir. Ergin, gerek eserleriyle gerekse
günlük hayattaki hal ve tavırlarıyla, tarihi
kopukluğu ve nesiller arasındaki yabancılaşmayı azaltmaya çalışmıştır. Ergin, tarihsel
kimliğiyle barışık, Türk kültür hayatının
inançlı bir savunucusu, tasavvuf terbiyesiyle
yoğrulmuş bir şahsiyet, sivil alanı önemseyen demokrat bir kişilik sahibi ve azimli bir

Ergin, sadece eğitim kurumlarındaki derslere devam etmedi. Kendini yetiştirmek için
çeşitli gayretlerin içinde oldu. Arapça ve
Fransızca öğrendi, sahaflarla dostluklar kurdu. Ayrıca çeşitli sohbet halkalarına devam
etti ve dönemin Beyazıt Kültür Çevresinin
içinde bulundu. Bu bağlamda Abdülaziz
Mecdi, Ahmet Hilmi, Muallim Cevdet,
Elmalılı Hamdi Yazır, Mehmet Akif Ersoy,
İsmail Hakkı İzmirli gibi önemli kişilerle
sohbet etti. Ergin’in eğitim hayatı, çevresi,
kurduğu dostluklar, katıldığı sohbetler, güçlü araştırmacı yönü ve azmi, hem onun çok
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Ergin, gerek
eserleriyle gerekse
günlük hayattaki
hal ve tavırlarıyla,
tarihi kopukluğu ve
nesiller arasındaki
yabancılaşmayı
azaltmaya
çalışmıştır.

yönlü biçimde yetişmesine, hem de ayakları
yere basan bir düşünce ve fikir adamı olmasına
katkı sağladı (Sayar; Yıldırım 2016).
Ergin, 46 yıl belediyede farklı görevlerde çalıştı. Ancak bu memuriyet hayatı, Ergin’i hiçbir
şekilde ilmi çalışmalardan geri durdurmadı.
Bu ilmi birikimi nedeniyle Ergin, çeşitli üniversitelerde, okullarda ve halkevlerinde belediyecilik, tarih, edebiyat, felsefe konularında
konferanslar ve dersler verdi. Bu konferansların
bir kısmı daha sonra kitap olarak yayınlandı.
Osman Nuri Ergin, 1901 ila 1947 yılları arasında İstanbul Belediyesinde çalıştı. 46 yıllık
çalışma hayatı, yaş haddi nedeniyle sona erdi.
Ergin, memuriyet hayatı boyunca, belediyede
farklı birimlerde çalıştı. Ergin’in çalışmakta
olduğu birim 1912’de lağvedilince, kendisi belediyenin yazı işleri kaleminde görevlendirildi.
Ergin, kendi yazılarında, buradaki görevinin
yoğun olmadığını belirtir. Bu aylaklık dönemini, Meşrutiyetten bu yana yapılmış olan yasal
ve idari değişiklikleri inceleyip derlemek için
verimli bir sürece dönüştürür. Ergin bu süreçte, yok olup gitme tehlikesi olan evrakları bir
taraftan tanzim etmeye çalışır, diğer taraftan
belediye yönetimini bir arşiv sistemi kurulması
yönünde ikna etmeye çalışır. Nihayet 1912 yılı
sonunda, belediye arşiv sitemi kurulmasına karar verilir ve Ergin, arşiv baş katipliğine tayin
edilir. Sonunda Ergin, aradığı işe ve çalışma
ortamına kavuşmuştur. Buradaki çalışmaları
sırasında Ergin, bir taraftan belediyenin karanlıkta kalmış evraklarını bulup çıkarır, bunları
ilgili birimlerin kolay erişebileceği şekilde tasnif eder. Diğer taraftan da meşhur eseri olan
Mecelle’yi yazmasını mümkün kılacak iklimi
elde eder.
Ergin, Mecelle’nin girişinde bu durumu şöyle
anlatır: Arşiv, Şehremanetinin bütün muamelelerine ait olan evrak ve belgeleri ihtiva edecek
mühim bir müessese idi. Burada …[arşivcilik
yanında] binanın müsaadesinden istifade ederek ufak bir belediye kütüphanesi de vücuda getirerek, arzu ettiğim biçimde inceleme ve araştırma vasıtalarını hazırladım. Bunlardan başka
her gün …[farklı kurumlardan ve belediye birimlerinden] evrak ve belgeler arşive geldikçe,
tetkik edilecek birçok hususu öğreniyor ve …
[bunun eksikliğinin nelere yol açabileceğini]
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görüyordum. Üç dört aylık inceleme neticesinde kani oldum ki, belediyenin tarihi, teşkilatı,
kanunları, nizamları … birkaç memurdan başkası için muamma idi [onlar da ancak kendileriyle ilgili küçük bir kısmına vakıftı]” diye
yazar. [Ergin, 1995; Yıldırım, 2016, s. 41).
Mecelle-i Umuru Belediyye, Ergin’in en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Aynı
zamanda bu eser, Türkiye’de belediye tarihi kitaplarının başyapıtıdır (Oktay, 2005). Mecelle
5 cilttir. Bu eserin 2, 3, 4 ve 5. ciltleri 2014-2019
yıllarında yayınlanmıştır. Bu ciltlerde sırasıyla
İstanbul’da imtiyaz yoluyla su, elektrik, gaz,
tramvay, deniz ulaşımı gibi hizmetleri yürüten
şirketlere ilişkin bilgiler ve sözleşmeler yer alır.
Belediyenin sağlık hizmetlerine ve ilgili mevzuata yer verilir. Belediye memurlarıyla ilgili
düzenlemelere, özlük haklarına, imar ve vergi
konularına ve yine belediyeyle ilgili Danıştay
(Şurayı Devlet) kararlarına yer verilir. Bu ciltler
derlenmiş bilgi ve belgeleri içerdiği için, hazırlanması görece daha kolay olmuş ve akabinde
yayınlanmıştır. Mecelle’nin 1. Cildinde ise,
Avrupa’da ve İslam ülkelerinde yerel hizmetlerin organizasyonu ve belediyelerin gelişimi
uzun uzun anlatılır. Dolayısıyla uzun bir araştırma, inceleme ve yazım süreci gerekmiştir. Bu
cilt ancak 1922 yılında yayınlanır.
Genel olarak Ergin’in eserlerinde sade, yalın ve
anlaşılır bir dil ve anlatım dikkati çeker. Orijinal belgeler hariç, Ergin’in kitaplarını bugün
okuyan bir öğrenci, pek güçlük çekmez. Ergin,
bir başka önemli eseri olan Türkiye’de Şehirciliğin Tarihi İnkişafı adlı kitabında Osmanlı
klasik döneminde beledî hizmetlerin, “Ferdiyet Sistemi” adını verdiği yöntemle yapıldığını
belirtir ve şöyle der: “Türklerin eski belediye
sistemi, baştan başa vakıf usulüyle idareden
ibarettir” (s. 46). Vakıf, Ergin’e göre, dini ve
uhrevi bir müesseseden ziyade, dünyevi ve beledî bir kurumdur. Ergin Batı’da “Cemiyet Sisteminin” geçerli olduğunu ve yerel hizmetlerin
belediyeler tarafından yapıldığını söyler.
Osmanlıda ise cemiyet sistemi yoktur, ancak
ona kısmen benzeyen fakat çok daha küçük
ölçekte işleyen mahalle yönetimleri vardır.
Osmanlıda “mülki, beledî ve adli sistemin ilk
basamağını mahalleler teşkil eder” (s. 103).
Mahalle yönetimi, belediye gibi tüm şehirden
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değil, şehrin içindeki çok daha küçük bir üniteden, mahalleden sorumludur. Osmanlı, Tanzimat’tan sonra, ferdiyet sistemini yavaş yavaş
terk etmiş ve Batıdaki gibi cemiyet sistemine
geçmiştir (Ergin, 1936).
Kısa bir yazıda, Ergin gibi birçok sahada eser
veren müthiş gayretli bir kişinin, ancak birkaç
hususiyetinden söz edilebilir. Ergin, Türkiye’de belediyecilik ve belediyecilik tarihi denildiğinde, ilk akla gelen kişidir. Bu bakımdan
Osman Nuri Ergin, hem Türkiye’deki belediyeciliğin hem de İstanbul Belediyesinin büyük
bir şansı olmuştur. Ve Süheyl Ünver’in belirttiği gibi Ergin, Milletten aldığını yine Millete
vermiştir. Ergin, “…basma ve yazma 10.000
kitabını… İstanbul Belediyesi kütüphanesine
teberru etmiştir. Belediyeden aldığı maaşlar
ile kitapların [maliyet] bedeli karşılaştırılsa,
Osman Ergin Belediyeden on para almayarak
fahri olarak çalışmıştır. Ve hatta Belediyeden
aldığının belki birçok mislini iade etmiştir, diyebiliriz” (Ünver’den aktaran Yılmaz,
2013, s. 151).
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1927'de Osman Nuri Ergin isim babalığını yaptığı " İSTİKLAL CADDESİ " tabelasını Taksim
su makseminin köşesine asıyor.
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İSPANYA’DAN İLHAM VEREN BİR
ORGANİK ATIK YÖNETİM PROJESİ:
REVITALIZA
İspanya’nın 61 kuzey belediyesini kapsayan Pontevedra eyaleti kısa bir süre önceye kadar atıklarının sadece
yüzde 9’unu ayrı toplayıp 91’ini ise 100 km’den uzakta bir mesafedeki yakma tesisinde yakıyor ya da depoluyordu.
Ta ki “Revitaliza” isimli güçlü bir iletişim planı ve izleme sistemi olan ve sivil katılıma olanak sağlayan proje ile
sadece 3 yıl içerisinde 2019 yılında 2 bin tondan fazla organik atığı yerel kompostlaştırmayı başarana kadar…
A H M E T Cİ H AT K A H R A M A N
6 DAKİK A

Revitaliza aynı
zamanda merkezi
yönetimden yerele
geçiş açısından
idari bir
değişikliktir.

D

öngüsel Ekonomi kavramının Avrupa toplumlarında her geçen gün
daha da yaygınlaştığı ve bununla
birlikte organik atıkların kompostlaştırılmasının ekonomik açıdan kaynak ve
malzeme döngüsü ile yakından ilişkili olduğu
konusunda artan bir kabul var. Mümkün mertebe yakmaya ve depolamaya göndermeksizin üretilen atıkların tamamının bir şekilde ekonomi
içerisinde kalması, döngüsel ekonomi kavramı
ile sıfır atık kavramının aynı gemide olduğunu
görmemize olanak sağlıyor. Bu iki kavram da
atık oluştuktan sonra icabına bakmayı değil, atık
oluşturmayacak ve/veya en az atığı oluşturacak
bir kültür ve üretim planlamasını işaret ediyor.
İspanya AB içerisinde kaynağında ayrı toplama
performansının düşüklüğü ve atıklarının önemli
bir kısmını yakması ya da depolaması nedenleriyle döngüsel ekonomi hedeflerinden nispeten
uzak, Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin kaydettiği ilerlemeye henüz erişememiş bir
ülke konumunda. İspanya nüfusunun %2’sinin
yaşadığı Galiçya bölgesinde, 61 belediyesi ve
%50’si kırsalda olmak üzere toplam yaklaşık 960
bin nüfusu olan Pontevedra eyaleti ilham veren
yerel organik atık yönetimi ile bu durumun değişebileceği ihtimaline yerel kompostlaştırma
projesi Revitaliza ile dikkat çekiyor. Projenin
adı adeta projenin sloganı gibi. İngilizce “revitalising” fiili ile canlandırmak ve diriltmek anlamlarında, toprağın kompostla canlandırılması,
yeniden diriltilmesi kastediliyor.
Pontevedra’da atıkların sadece %9’u kaynağında
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ayrı toplanmış, %91’i ise 100 km’nin üzerinde
bir mesafe taşınarak yakma tesisinde yakılmış
(%70), veya A Coruna’da düzenli depolama alanında depolanmıştır (%21). Sürdürülebilir olmayan ve oldukça maliyetli bu merkezi atık yönetim
sistemini değiştirerek yerel, topluluk temelli ve
bütüncül bir atık yönetim sistemi inşa edilmeye
ihtiyaç duyuldu. Kişi başı yılda yaklaşık 348 kg
üretilen atığın %53-55’i organik atık olduğu hesaba katıldığında, bu sürdürülebilir atık yönetimi projesi organik atıkları öncelikli ele alacak şekilde kurgulandı. Revitaliza sadece teknik olarak
bir yöntem değişikliğinden ziyade, merkezi bir
yönetimden yerele geçiş açısından idari bir değişikliktir. Revitalize projesinin teknik yöneticisi
Carlos Perez Losada bu dönüşümü “yerel bir meselenin merkezi bir yönetimle çözülmesini beklemek hiç mantıklı değil” diyerek temellendiriyor.
SÜREÇ VE YÖNETIM
Üç farklı kategoride kompostlaştırma temeline
dayanan projede;
n Müstakil evlerde ve kompost için yeterli alanı olan evlerde manuel olarak, apartman içerisindeki dairelerde komposter denilen kompost
cihazlarıyla yapılan kompost: bireysel kompost
(COIN),
n Adına UMC denen kompostlaştırma kutuları
ile topluluğun büyüklüğüne göre bir konumda
3-10 arası kompost kutusu konumlandırmak
suretiyle nüfus yoğunluğu nispeten çok olan yerlerde tercih edilen kompost: toplu kompostlama
(CCC),
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n Ev tipi kompost ya da toplu kompostlama için
çok yoğun nüfuslu alanlarda küçük ölçekli kompostlama tesisleri (PCC) kurulmuştur. Bu tesisler yılda 2 bin tondan fazla olmayacak şekilde ve
organik atık üreticilerine 45 km’den daha yakın
olmak üzere planlanmıştır.
Tablo 1: Yararlanan kişi sayısı bakımından
kompostlaştırma seçenekleri.
Sayı

Yararlanan kişi

%

COIN

Kompostlaştırma

92.012

363.524

37,83

CCC

2.896

367.852

38,28

PCC

6

172.402

23,14

Diğer		 7.251
Toplam		

911.029

0,75
100,00

Revitaliza Projesi, Pontevedra’daki 61 belediyenin 60’ında uygulanabilecek nitelikteyken ancak
bölgenin 300 bin nüfusa sahip olan en büyük belediyesi diğer belediyelerle hem atık kompozisyonu hem de diğer koşullar açısından farklılıklara
sahip olduğundan projeye dahil edilmemiştir.
Halihazırda projeye dahil olan 44 belediyenin,
teknik ve idari durumlarına göre Revitaliza Projesi ile ilişkileri üç temel seçenek üzerinden sağlanmaktadır;

Pontevedra
eyaletinde 26
belediyede
80’in üzerinde
kompost alanı
kuruldu.
Projede 2052
ton organik atık
kompostlaştırıldı.

ancak bundan sonrası için sistemin yürütülmesi
belediye tarafından sağlanmaktadır. Her belediye kendi bölgesel ve demografik karakteristiğine
göre sistemi daha sürdürülebilir kılmak için bazı
geliştirme önerileri hazırlamaktadır. Böylece
farklı katmanlarda hep bir katılımcılık ve iyileştirme söz konusu olabilmektedir.
İkinci seçenek: Revitaliza, sistemin tamamen
işletilmesi için gerekli meblağı öder. Belediye
kompost sistemini kendisi idare etmeye hazır
olana kadar veya 4 yıl boyunca teknisyenler, ekipmanlar ve eğitimler de dahil tüm maliyetler Revitaliza tarafından karşılanır. Bu seçenekte tüm
restoran ve otellerin kendi kompostlama sitesine
sahip olması beklenmektedir.
Üçüncü seçenek: İkinci seçenek iyi bir şekilde
işletildiğinde bu seçenek de mümkün olabilecektir. Revitaliza’nın faaliyetlerinin bir belediye
yönetmeliği kapsamına alınması ile zorunlu bir
atık toplama sistemi içerecek şekilde düzenli olarak genişletilmektedir. Bu nedenle, atık yönetim
ücretleri artık sabitlenmeyecek, üretilen geri dönüştürülebilir veya karışık atık miktarına göre
değişecektir.
Şimdiye kadar 10 belediye ikinci seçeneği tercih
ederken 34 belediye de birinci seçeneğin altında
yer alıp toplam 44 belediye tarafından yerel kompost sistemi uygulanmaktadır. Hangi seçenek
tercih edilirse edilsin 39’u teknik uzmanlardan

Birinci seçenek: Kompostlama cihazları ve
eğitimler Revitaliza tarafından sağlanmaktadır

Şekil 1: Pontevedra bölge idari haritası

001 // Kent // 61

Çevre

Bu sistemin ilk
uygulanması
başlangıçta
malzeme ve
yatırımın yanı sıra
eğitim faaliyetlerine
ilişkin harcamalarla
daha yüksek
maliyetlere yol açsa
da uzun vadede
ton başına maliyeti
merkezi sistemden 4
ila 5 kat daha düşük
olması bekleniyor.

oluşan 44 kişilik ekibiyle Revitaliza tüm belediyelerin danışmanı pozisyonunda yer alıyor.
Bu teknik uzmanlar veri toplama sürecinden
sistem geliştirmeye, eğitim hizmetlerinden
oteller ve restoranlar gibi işletmelerin sorunlarını çözmeye kadar tüm sistemi işletmektedirler.
ATIK YÖNETİM MALİYETLERİ
Yerel kompost sistemi, merkezi yakmaya dayanan sistemle kıyaslandığında daha düşük
maliyetler sunmaktadır. 2017 yılında belediyeler toplama ve taşıma maliyetleri (109€) ve
yakma maliyetleri (68€) de dahil olmak üzere
toplam ton başına 177€ atık yönetim ücreti
ödemekteydiler. Bu sistemin ilk uygulanması başlangıçta malzeme ve yatırımın yanı sıra
eğitim faaliyetlerine ilişkin harcamalarla
daha yüksek maliyetlere yol açsa da uzun vadede ton başına maliyeti merkezi sistemden 4
ila 5 kat daha düşük olması bekleniyor. Hem
kompostlama hem de evde kompostlama
için kurulum ve eğitim maliyetleri oldukça
yüksektir ve ilk dönem boyunca sırasıyla ton
başına 106€ ve ton başına 195€ 'ya ulaşması
beklenmektedir. Her iki yöntem için de maliyetler, sonraki yıllarda ton başına 40 € 'dan
daha düşük bir sabit tutara düşer.
SONUÇLAR
Uygulama başladıktan üç buçuk yıl sonra iyi
sonuçlar elde edilmeye başlandı. Yıllık olarak
artışlarla 60 belediyenin 44’ü projenin tarafı
oldular. Pontevedra eyaletinde 26 belediyede
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80’in üzerinde kompost alanı kuruldu. Projede 2052 ton organik atık kompostlaştırıldı.
Yakmaya ya da depolamaya gitmekten alıkonan bu organik atık miktarının üçte ikisi
mutfak atıklarından oluşurken geriye kalan
üçte biri bahçe atıklarından oluşuyor.
Vilaboa Belediyesi nüfusunun neredeyse tamamı ya toplu kompost alanları ile ya da bireysel kompost ile sistem içerisinde yer alan
öncü örneklerden birisi. Vilaboa’da bölge sakinlerinin atık önleme ve kaynağında ayırma
konusundaki farkındalıkların artması sonucu, toplam atık miktarında azalmalar kaydedilirken kaynağında ayırma ile plastik atık
miktarında artışlar kaydedilmektedir.
Galiçya’nın genelinde atık miktarında bir artış söz konusuyken Vilaboa’da kişi başı yıllık
atık miktarının 394 kg seviyesinden 368 kg’ye
gerilediği gözlenmiş.
Proje ayrıca yerel istihdama fayda sağlamış
aynı zamanda proje çalışanlarının önemli bir
kısmı eğitim almışlardır. 2 çalışan ile 2015
yılında faaliyetler başlamışken 2019 yılına
gelindiğinde 44 kişilik bir çalışan sayısına
ulaşılmıştır. Bunların da önemli bir kısmı
kompost uzmanı olmak için ciddi eğitimler
aldıktan sonra belediyelerin bu konudaki
bilgi ve birikimlerini artırmak üzere projeden ayrılarak belediyelere yerleşmektedirler.
2016’da 20, 2017 ve 2018’de 30 ve 2019’da 40
kişi bu kapsamda eğitilerek uzmanlaşmıştır.

Sosyal Kapsayıcılık

EVSİZLER ÇAMAŞIRLARINI
NASIL YIKIYOR?
Evsiz insanlar temiz çamaşırlara
nasıl ulaşıyor, nerede tuvalete
gidiyor, nerede duş alıyor,
kimlerle konuşuyor, hijyene
erişim temel bir insan hakkı
değil mi? Bu soru(n)lara yanıt
arayan Avusturalyalı iki
genç ücretsiz hizmetlerle
çözüm bulmuş ve
Google onlara tam
1 milyon dolar verdi.
2 DAKİK A

E

vsiz insanların hayatı bir sürü onur
kırıcı durumla çevrili olabiliyor;
uyuyacak güvenli bir yer olmaması,
tuvalet kullanacak, duş alacak ya da
temiz kıyafet edinecek bir yer olmaması gibi…
Orange Sky Australia, dünyada evsiz insanlara
bedava mobil çamaşırhane hizmeti sunan ilk
şirket ve 20 yaşındaki iki arkadaş Nic Marchesi
ve Lucas Patchett tarafından Avusturalya’nın
Brisbane kentinde bir garajda ortaya çıkan bir
fikir sonucu kurulmuş. 2014 yılında bu gençler
eski kamyonetlerinin arkasına çamaşır makinesi
ve kurutma makinesi kurup ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma servisi sunmak için parkları,
kiliseleri ziyaret etmeye başlamışlar. Orange Sky,
kuruluşundan bu yana 1.4 milyon ton çamaşır
yıkamış. Lucas Patchett, ilk başta çamaşır hizmetinin toplum için çok öncelikli bir ihtiyaç olarak
görülmediğini ve planlarının şüpheyle karşılandığını belirtiyor ve ekliyor: “Birçok uygulamaya
dönük soru işaretimiz vardı. Makineleri nasıl ça-

lıştıracaktık, kirli suyu nereye akıtacaktık? Ama
biz hijyene erişimin temel insan hakkı olduğuna
inandık.” Avusturalya’da 116 bin evsiz insan bulunuyor ve bu nüfusun birçok ihtiyacı mevcut.
Patchett bu insanlarla bağ kurmakta zorlanmadıklarını çünkü ücretsiz hizmet sunmak dışında
başka ajandalarının olmadığını söylüyor.
İnsanların hijyen standartlarını yükseltmek ve
gururlarını onarmak için ortaya çıkan bu fikir
daha sonra çok daha güçlü ve büyük bir çalışmaya dönüşmüş. Bu şirket, 2018 yılında Google’dan
toplum hizmeti sunan dernekler ve topluluk
gruplarının mobil hizmetleri için kullanılacak
bir mobil uygulama geliştirmek için 1 milyon
dolar teşvik almış. Şirket, yemek kamyonları ya
da akıl hastası, evsizler, gençler ve diğer grupların
yiyecek ve diğer hizmetleri almak için gidebilecekleri bir yer sunan teslim merkezleri ile birlikte
çalışıyor. Orange Sky, duş hizmetinden uzaktan
kumandalı araca 31 farklı hizmeti ülke çapında
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yaygınlaştırmış ve her hafta bu kamyonlar 10
tondan fazla çamaşırı yıkıyor ve ihtiyaç sahibi
insanlara 153 duş olanağı sağlıyor.
Şüphesiz ki temiz kıyafetler giymek herkese kendini iyi hissettirir ancak mobil çamaşırhanenin
küflerin, uyuzun, tahtakurularının yayılmasını
durdurmak gibi sağlıkla ilgili birçok faydasının
yanında ruh sağlığına olumlu katkısı da çok
değerli. Orange Sky’ın esas etkisi uğradıkları
lokasyonlarda dışarı çıkardıkları altı tane turuncu sandalyede evsizlerle kurdukları diyaloglarda. Avusturalya’da her hafta binlerce gönüllü
sokaklardaki arkadaşlarıyla pozitif bir etkileşim
kurmak için birkaç saatliğine kendi hayatlarının
koşturmacasını bir kenara bırakıyor. Gönüllüler
şimdiye dek 200 bin saatten daha fazla bir süreyi
Avusturalya’nın dört bir yanından insana yardım
etmek için iletişimle geçirmiş. Orange Sky topluluğu insanlara kendilerine nasıl davranılmasını
istiyorsa öyle davranan insanlardan oluşuyor.

Kentsel Veri

“KENTSEL VERİ, VERİ-TEMELLİ
YÖNETİŞİMİN OLMAZSA OLMAZI”
Artık "kent", Prof. Dr. H. Murat Güvenç'e göre, hakkında bilgi toplanan, edilgen statik
bir araştırma "nesne"si olmaktan çıktı ve kendisi hakkında, gerçek zamanda ve her yerden
erişilebilir veri üreten bir "özne"ye dönüştü.
9 DAKİK A

K

entlerde doğru politika üretimi ve karar alma süreçlerinde
veri temelli çalışmanın önemine inanıyoruz. Bu sebeple,
özellikle veri görselleştirme, kent coğrafyası,
kent sosyolojisi ve kurum tarihi konularında pek çok çalışması bulunan Kadir Has
Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. H. Murat Güvenç'ten
kentsel veriler hakkındaki sorularımıza
yanıt aradık. Kentsel veri ve veri okuyuculuğu nedir; veriler kent planlama ve yönetiminde nasıl kullanılmalıdır sorularıyla
başlayan röportajımıza, yerel yönetimlerle
üniversiteler bu konuda nasıl işbirlikleri geliştirebilirler ve özellikle İstanbul’daki nüfus
hareketleriyle mekânsal ve ekonomik açıdan oluşan değişimlerin etkilerini nelerdir
gibi çözüm odaklı konularla devam ettik.
Yerel yönetimlerin insan kaynaklarını ve
donanımlarını seferber ederek kamuya açık
kentsel veri üretmesinin daha yerinde olacağı
kanısını paylaşan Güvenç; akıllı kentlerde,
veri akışının karar destek sistemlerine gerçek
zamanda sağlanabildiğini vurguluyor. Ancak, bu potansiyelin kısmen seçilerek yaşama
geçişinde gerekli koşulların neler olacağına
dair detaylar röportajın devamında...
Sürdürülebilir şehirlerin ve planlamanın temelinde kentsel verilerin önemiyle başlayalım.
Kentsel veri ne demektir? Ne işimize yarar?
Kente dair bir veri tabanı kimler tarafından
kimlerin yararına nasıl kullanılabilir?

Kentsel veri
tabanı oluşturma,
depolama ve
işleme konularında,
belediyeler
çok farklı
roller üstlenebilir.

Kentsel veri kavramı ulusal istatistik kurumlarının sağladıklarından daha yüksek çözünürlükte ve yüksek ayrıntı düzeyinde, sayısal
ortamda, kamuya açık, sabit sınırlar üzerinden kodlanmış altlık haritalarla ilişkilendirilmiş, zaman içerisinde karşılaştırmaya elverişli, açık kaynak yazılımlarla işlenebilir veri
tabanları ve bunlarla ilişkilendirilmiş çoklu
medyaları kapsar. Ulus devlet ölçeğinde toplanan istatistikler kent ölçeğinde genellikle
geçerli değildir.
Kentsel verinin ne işe yarayacağı sorusuna
önceden doyurucu tüketici bir yanıt verile-
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mez. Kentsel veriler bir amaca yönelik olarak hazırlanabileceği gibi başka amaçlar için
hazırlanmış veri tabanları başlangıçta hiç
düşünülmemiş amaçlarla da kullanılabilir.
Kentsel veri, veri-temelli yönetişimin olmazsa olmaz ön koşuludur. Veri temelli kentsel
yönetişim, toplu tüketim hizmet standartlarının ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinde yararlı olabileceği gibi, bu tür toplumsal
sorumluluk ve duyarlığı yükseltme amacıyla
da kullanılabilir. Katılımcı bir kentsel yönetişim sistemi, kentsel verinin demokratik olmayan amaçlarla kullanımını engellemese de,
kötüye kullanım riskini azaltabilir.
Kentsel verilerin toplanması, depolaması
ve işlenmesi konusunda belediyelerin rolü
ne olmalıdır? Bu konuda ne tür işbirlikleri
sağlanabilir? Akademi ile yerel yönetimler
birbirlerinden nasıl faydalanabilirler?
Kentsel veri tabanı oluşturma depolama ve
işleme konularında, belediyeler çok farklı
roller üstlenebilirler. Belediyeler, kendi birimleri, bağlı kuruluşlar, merkezi yönetim,
yerli ve yabancı STK’lar, araştırma şirketleri,
tarafından toplanmış güncel veri tabanlarını
(fikri mülkiyet ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasaların izin verdiği ve yüksek çözünürlük ve ayrıntı düzeyinde) sayısallaştırıp
yer kodlama ve coğrafi referanslama yoluyla
mekansallaştırabilirler. Tarihsel veri tabanları üzerinde de gerçekleştirilecek çalışmalarda, fikri mülkiyet hakları kişisel bilgilerin
korunmasıyla ilgi kısıtlayıcılar çok daha az
bağlayıcı olacaktır.
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Kentsel Veri

Hali hazırda yerel yönetim ve akademik birimler
arasında anlamlı sürdürülebilir ve yararlı bir iş
birliğinden söz edilemez. Özellikle büyükşehir
belediyelerinin uzmanlaşmış personele, bütçe
olanaklarına ve teknik donanıma sahip birimlerinde kolayca üstesinden gelinebilecek işlemlerin
üniversitelerin araştırma birimleri tarafından yapılması büyük bir kaynak israfıdır. Bu bağlamda
üniversiteler yeni araştırma soruları önermesi,
yöntem geliştirmesi, yerel yönetimlerin ise insan
kaynaklarını ve donanımlarını seferber ederek
kamuya açık kentsel veri üretmesinin daha yerinde olacağı kanısındayım.

çok temalı (polythetic) sınıflamayla üretilen kategoriler bir bilişsel kavram kütüphanesi (repertuarı) oluşturur. Verinin izin verdiği en yüksek
ayrıştırma (disaggregation) ve çözünürlük (resolution) düzeyinde oluşturulup etikletlenen kategorilerin yerindeliği ve ne ölçüde güvenilir ve
geçerli olduğu, araştırma sorusuna ve uygulama
alanının özelliklerine değişebilen görgül (empiric) bir sorunudur. Hangi yolla üretilmiş olursa
olsun kategorilerin içeriği, toplumsal veya mesleki bağlamda kullanım sürecinden berraklaşır.
Geçerliği sınanmış kategoriler, toplumsal kavram repertuarını (kütüphanesini) oluşturur.

Verilerin ve bu verilerden üretilen çeşitli analizlerin haritalanması konusu bir diğer önemli noktaya işaret ediyor: Veri okuyuculuğu.
Veri okuyuculuğu nedir ve nasıl geliştirilebilir? Burada veriyi üreten ve veriyi okuyacak
olan arasındaki ilişki ne olmalıdır?
Veri, toplumsal ve coğrafi ortamın sağladığı sinyallerin sınıflamasıyla elde edilir. Mekânsal veya
mekânsal olmayan kategorilerin çözünürlük ve
ayrıntı düzeyi yüksek atomistic veri tabanlarından üretilmesi önemlidir. Toplulaştırılmış soyut,
genel kategoriler sınıflama ve/veya mekânsal hata
riskini arttırır. Tek temalı (monothetic) veya

Kategorilerin temsil süreci önemli yöntem sorunlarının çözümünü gerektir. Bu bağlamda
normalizasyon ve politetik kategorilerin temsil
sorunlarına değinmek yararlı olabilir.

Marmara
Bölgesi’nde orta
ve uzun vadede,
bölge ölçeğinde
daha farklı bir
nüfus dağlım kalıbı
gerçekleştirmeye
elverişli alt
yapılar var.

Gözlem birimlerinin ölçek farklılaşması, normalizasyon ve görselleştirme sürecinde, çok
incelikli istatistik tekniklerle hafifletilebilen
önemli temsil sorunlarına yol açar. Diğer taraftan yaygın olarak kullanılan yoksulluk,
merkezi iş alanı, dünya kenti, kültürel peyzaj,
kentsel bölge, arazi örtüsü, ücretli, mavi-beyaz yakalı, toplum bilim vb. kavramların neyi içerdiği,
ilk önerildiklerinde yoğun tartışma konusu olmuştur.
Muhteva dillerinde iletişim, kavramların tipik
(merkezi) ögeleri üzerinden, mekânsal temsil
dillerinde ise bir dizi bilişsel ön koşul ve beklenti üzerinden sağlanır. Söz gelimi, muhteva
dillerinde sorunsuz kullanılabilen “ücretli” vb.
kategoriler haritalandığında önemli temsil sorunlarına yol açabilir. Mekânsal otokorelasyon
nedeniyle “ücretli”, “kendi hesabına çalışan”,
“sanayi”, “merkezi iş alanı” vb. birçok alt bileşen
içeren kategorileri, muğlak olmayan biçimde haritalamak güç, hatta olanaksızdır. Nitekim bir iş
yeriyle ücret ilişkisiyle bağlı herkesi kapsayan ücretli kavramının sayısal yoğunluğu, bu ücretlilerin bileşimi hakkında bilgi vermez. Yüksek veya
düşük ücretlilerin sayısal yoğunluğunun benzerliği farklı ücretli bileşimlerinin profillerinin aynı
renkle boyanmasına, haritanın ayırt edici yeteneğinin azalmasına yol açacaktır. Bu durumda aynı
etiketin benzer yapıları işaretlemesine ilişkin bilişsel beklenti yerine gelmeyecek, haritanın görsel
iletişim yeteneği önemli ölçüde azalacaktır. Ben-
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zer bir durum “kendi hesabına çalışan”, “mavi –
beyaz yakalı” kategorileri açısından da geçerlidir.
Son 50 yıldır veri toplamada saha araştırmalarının ve örneklemin çok önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Ancak bilgi ve teknoloji
sistemlerinin gelişmesi ile birlikte her türlü hareketlilik beraberinde çeşitli veriler ortaya çıkıyor. Bu verilerin tamamı kaydedilebiliyor, depolanabiliyor, sınıflandırılıp analiz
edilebiliyor. Bu açıdan bakıldığında sizce
araştırmalar gelecekte nasıl yürütülecek?
Kent ve bölge çalışmalarında kullanılan veri tabanları ve yöntemlerin 1980’li yılların ardından
önemli ölçüde değiştiği gözleniyor. Toplumbilim
ve coğrafyada, tözel ontolojiden ilişkisel ontolojiye, doğrusal temsil modellerinden karmaşıklık
kuramının yükselişine, Coğrafi Bilgi Sistemleri
ve uzaktan algılama teknolojilerinin yükselişine,
hipotez sınamaya dayalı bir bilim anlayışından,
anlamaya betimlemeye, örüntü tanımaya dayalı
modellere geçişe tanık oluyoruz.
Hakkında bilgi toplanan edilgen statik bir araştırma nesnesi olmaktan çıkan kent, kendisi hakkında gerçek zamanda her yerden erişilebilir işlenebilir veri üreten bir özneye (actant) dönüşüyor.
Yeni teknolojiyle bu veriler seçilen parametrelerle
değerlendirilip görselleştirilebiliyor. Nitekim
akıllı kentlerde, karar destek sistemlerine, gerçek
zamanda veri akışı sağlanabiliyor. Ancak ne yazık ki bu potansiyel kısmen ve seçilerek yaşama
geçiyor. Bu potansiyelin hayata geçirilmesi konusunda aşağıda özetlemeye çalıştığım koşullara
bağlı.
• Güncel bilim felsefesi yöntemin felsefi içerikten
arındırılamayacağını, bakış açısı ve değer yargılarından soyutlanamayacağını teslim eder. Kent
bölge çalışmaları alanı araştırma, değerlendirme,
uygulama, izleme ve yorumlama evrelerinin iç içe
geçtiği bir bağlamda planlama alanında dışardan
tanımlanmış amaç ve hedef ve ölçütlere varmaya
yönelik teknik ve usuli bir işlem olarak görmeyen
yeni bakış açıları, yerel yönetim alanında da komuta kontrol anlayışın ötesine geçen katılımcı
yönetişim anlayışı yükseliyor. Bu büyük dönüşüm bağlamında verinin bir sorunsuz ve tarafsız
doğal bir gösterge olmadığı, benimsenen toplumsal bakış açısı, kabuller, değerler ve değişkenler
ışığında toplumsal süreç içerisinde inşa edildiği-

Kentsel Veri

ni teslim etmeliyiz. Bu durumda veri konusuna
bürokratik yaklaşımın yetersiz kalacağı, eleştirel
yaklaşıma gerek olduğu söylenebilir.
• Etkin ve katılımcı bir kent ve kentsel bölge yönetişimi veri tabanları üzerindeki doğrudan veya
dolaylı perdelemenin ötesine geçen, kamuya açık,
kolay erişilebilir veri tabanlar gerektirir. Günümüzde bu noktanın çok uzağındayız. Teknik ve
doğal verilerde büyük bir sorun yok. Ne var ki
kirlilik, hastalık sıklığı, gelir düzeyi, eğitim başarısı, ana dil vb. hassas konulara ilişkin verilere
erişim oldukça zor. Hatta olanaksız. Bilgi toplumunda daha açık veriye erişim kanallarına gerek
var.
• Kamu kuruluşları ve araştırma kurumları ve
e-devlet ortamında elde edilen veriler, (kişisel verilerin korunması yasası çerçevesinde), en yüksek
çözünürlük ve ayrıntı düzeyinde sınırları değişmeyen gözlem birimleri itibarıyla elde edilebilmelidir. Coğrafi Bilgi Sistemleriyle ilişkilendirilebilmelidir. 20. yüzyılda Türkiye’de ve dünyada
kamu kaynaklarıyla üretilmiş tarihsel veri tabanları, yükselen Vaka Temelli Yöntemlerle (Case
Based Methods) değerlendirilerek karşılaştırmaya ve model kurmaya elverişli veri tabanlarına
dönüştürülebilir.

Yaptığınız çalışmalarda İstanbul’un çevre
kentler ve Marmara Bölgesi üzerindeki etkisini görmek mümkün. Bu konuda, özellikle
İstanbul’daki nüfus hareketleri ile mekânsal
ve ekonomik açıdan oluşan değişimleri hem
kent ölçeğinde hem de bölgeye etkileri kapsamında nasıl yorumluyorsunuz?
Birkaç hafta önce İstanbul, İzmir ve Gaziantep
büyükşehir belediyelerinin toplumsal coğrafyalarını yüksek çözünürlükte sorgulama olanağı
veren ve İstanbul Çalışmaları Merkezi olarak
katkıda bulunduğumuz yeni bir web sitesi devreye girdi (harita.kent95.org adresinden erişilebiliyor). Diğer taraftan Marmara Bölgesi’nde 19802020 dönemi mekânsal toplumsal ve ekonomik
dönüşümün yüksek çözünürlükte ayrıntılı veri
tabanları üzerinden incelendiği üç yıldır üzerinde çalıştığımız bir TÜBİTAK projesini bitirmek
üzereyiz.
Bu çalışmaların bulgularını bu konuşmada özetlemek olanaksız olsa da son 40 yılda İstanbul’un
daha önce Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin saptadığı
azman sanayi kimliğinden uzaklaşarak geniş
bir kentsel bölgenin merkezi konumuna dönüştüğü açıkça izlenebiliyor. Ancak teslim edelim
ki, kentin desantralizayon süreci çok sınırlı ve
yavaş gelişiyor. Nitekim 2017 yılı verilerine göre
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Marmara Bölgesi’nin 11 ilinde yaşayan 24. milyon nüfusun %66’sının ağırlıkla İstanbul’da
1000 km² bir alanda hektar başına 1000 kişilik
kaba yoğunluklar altında yaşadığı görülmektedir. Buna karşılık bölge nüfusunun üçte birini
oluşturan 8 milyon kişi, 70 000 km² alanda, çok
düşük yoğunlukla dağılmış durumdadır. Bu çarpıcı kontrastın deprem riski, hava kirliği, trafik
problemi, ekolojik sürdürülebilirlik vb. zorlukları ayrıntılandırmaya hiç gerek yok. Bu nüfus
yapısının Covid 19 pandemisinde kırılganlığı
arttırdığı apaçık görülüyor.
Karşı karşıya olduğumuz sorun, yapısal dönüşümü tartışmayı anlamsız kılacak kadar acil olsa da
Marmara Bölgesi’nde orta ve uzun vadede, bölge
ölçeğinde daha farklı bir nüfus dağlım kalıbı gerçekleştirmeye elverişli alt yapılar var. Ülkemizde
bu alanda seferber edilebilecek azımsanamayacak
bir teknik ve bilimsel birikim var. Bu fırsatların
nasıl ne ölçüde değerlendirilebileceği, toplumun
benimseyeceği siyasi öncelikler çerçevesinde şekillenecek. Ne var ki karşı karşıya olduğumuz
sorun da katılımı dışlayan otoriter ve usuli (Procedural) piyasacı yaklaşımlarla fazla mesafe alınamayacağı söylenebilir. İçinde bulunduğumuz
pandemic ve deprem riskler bunun en açık göstergesi değil mi?

Röportaj

“ŞEHRİ VATANDAŞLARA
GERİ VERMEK”
Çocuk dostu politikaların uygulanmasına odaklanan ve Tiran’ı uzun vadede sürdürülebilir bir şehir yapmak için
çalışan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj ile vizyonunu ve projelerini konuştuk.
1 1 DAKİK A

A

rnavutluk’un başkenti Tiran’ın
belediye başkanlığını 2015 yılından bu yana sürdüren Erion
Veliaj, şehri vatandaşlarına geri
verme vizyonu çerçevesinde şehrin ana meydanını tamamen yeniledi ve bu proje 2018
yılında Avrupa Kentsel Kamusal Alan Ödülü kazandı. Orbital Forest isimli iki milyon
ağaçtan oluştan bir kuşak ile 2030 yılına
kadar kentin çevre ile ilgili endişelerini gidermeyi amaçlıyor. Tiran, Akıllı Bisiklet Paylaşım istasyonuna sahip ilk Balkan şehri ve
araçsız günleri var. Tüm bu gelişmeler ve daha
fazlasının nasıl bir vizyon ve çalışma ile gerçekleştirildiğini anlamak için Erion Veliaj’a
sorular yönelttik.

için rutinimize geri dönmek için bu salgının
bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

Hızla değişen
dünyada teknoloji de
hızla değişiyor. Bu
yüzden kentimizin
gelişimini sürekli
bir süreç olarak
görüyoruz.

Tiran bir kentsel dönüşümden geçiyor. Bu
dönüşümün ardındaki vizyon nedir? Bunu
devam eden bir süreç olarak mı görüyorsunuz yoksa şehrinizi taşımak istediğiniz
bir varış noktası mı hayal ediyorsunuz?
Bu dönüşümü tamamlamak için yapmış
olduğunuz veya önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeyi planladığınız projelerden de
kısaca bahseder misiniz?
Bu yıl Tiran, Arnavutluk'un başkenti olarak
100. yıldönümünü kutladı ve biz şimdiden
önümüzdeki 100 yıl vizyonumuz için çalışmaya başlamış bulunuyoruz. Vizyonumuz Tiran'ı uzun vadeli sürdürülebilir bir şehre dönüştürmektir. Bu vizyonun bir kısmı kamusal
alanları genişleterek ve kamu hizmetlerinin
kalitesini artırarak şehri vatandaşlarına geri
vermektir. İşimize devam etmek ve şehrimizdeki yaşamın tadını çıkarmak ve kutlamak

Size eğlenceli bir gerçek anlatayım! 1939-1943
yılları arasındaki Tiran'ın düzenleme planına
göre, kentte oturanların sayısının 100 yılda
(2043) 180.000 kişiye ulaşacağı öngörülmüştü. Tamamen yanlış bir hesaplama ve tahmin!
Bugün, Tiran'da 1.000.000 kişi yaşıyor. Sakinlerin sayısı 100 yılda 100 kat arttı! Bu yüzden kentimizin gelişimini sürekli bir süreç
olarak görüyoruz. Hızla değişen bu dünyada
teknoloji de hızla değişiyor. Yaşam, karşılaştığımız deprem veya şimdiki salgın gibi belirsizlikler ile dolu hale geldi. Kusursuz planlar
yapmak mümkün değil, yapabileceğimiz en
iyi şey, üzerine inşa edilebilecek kadar iyi ve
çocuklarımızın ilerletmeye devam edebileceği
olumlu bir miras bırakmaya çalışmaktır.
GERÇEKLEŞTIRDIĞIMIZ
BAZI PROJELER:
• Skanderbeg Meydanı / Avrupa Kentsel Kamusal Alan Ödülü 2018.
• New Bazaar (Yeni Pazar) / yerliler ve turistler için çekim noktası.
• Tiran Gölü / Tiran'ın yeşil devrimini deneyimleme fırsatı.
• Eğitim altyapısı / eski binaları yeniden yapılandırmak ya da yeni binaları inşa etmek:
okullar, anaokulları, yurtlar / toplum merkezleri kavramı.
• Turizm / “şehir molası” / Hafta sonu ziyaret
eden İtalyanlar / Türkiye'den de turizm çekme planları / farklı sektörlere (kültür, mutfak,
tarih ve spor) yeni turistik yerlerin eklenmesi.
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VE TAMAMLAMAYI
PLANLADIĞIMIZ BAZI PROJELER:
• Orbital Ormanı: iki milyon ağaçlık kuşak /
2030 yılına kadar kentin çevre ile ilgili endişelerini giderecek kilit unsur.
• 9 yeni çok merkezli alan / şehrin yeniden
dengelenmesi / akıllı yoğunluk alanları /
okullar, anaokulları, yol altyapısı, parklar,
toplum ve kültür merkezleri ile desteklenmesi.
• Yeni Bulvar / Yeni Belediye Binası / 0 karbon / inşaat ölçütleri / yeni bina standartlarının belirlenmesi / Fin-tech.
• Yeni Tiyatro / Bjarke Ingels.
• Piramit /TUMO/ kodlama akademisi /
4. (teknoloji) devrimi benimsemeye hazır.
• Özel Ekonomik Bölgenin Geliştirilmesi /
yerli ve yabancı yatırımları çekmek.
• Yeni üniversite kampüsünün inşa edilmesi.
• Sürdürülebilir hareketlilik / Bisiklete binme – asgari alanın kapatılması / kaldırımların iyileştirilmesi ve genişletilmesi / temel
hizmetlerin hareketlilik ihtiyaçlarını erişilebilir coğrafi alanlara yoğunlaştırılması / özel
otobüs şeritleri ile daha hızlı toplu taşıma /
otobüs duraklarının genişletilmesi / yeni çevre yolu / iyileştirilmiş ulaşım ağı (trafik sıkışıklığının azaltılması) ile sağlanması.
• Çocuk dostu politikaların uygulanmasına
odaklanmak.
Çocuklara yönelik çeşitli projeler yürütüyorsunuz. Bu projeler, bir sonraki seçimle-

rin potansiyel seçmenleri olarak yetişkinleri doğrudan etkilemeyebilir veya onlara
hitap etmeyebilir. Bu anlamda, enerjinizi
çocuklara yönelik projelere harcamak politik kariyeriniz için risk oluşturabilir. Yine
de, bu riski almaya hazır görünüyorsunuz.
Bu projeleri ve bunları gerçekleştirmedeki
motivasyonunuzu biraz açabilir misiniz?
Evet, gerçekten çocukları hedefleyen projelere
çok yatırım yapıyoruz:
• Halk eğitim altyapısına yaptığımız yatırım
için Urban Concept 95 / (3 yaş (95cm) perspektiften tasarım) ve Concept 8 80'e (8 ve 80
yaş tasarımı) danışıyoruz.
• Eski okulları, anaokullarını, yurtları ve
oyun alanlarını yeniden yapılandırıyoruz
veya yenileri inşa ediyoruz.
• Toplum merkezlerine oyun konseptini uyguluyoruz. Bu binalar, ana fonksiyonlarını
yerine getirdikten sonar çocuklar tarafından
kullanılabiliyor ve kamusal mekandan tamamen faydalanılıyor.
• Piramit / TUMO/ 4. (teknoloji) devrimini
benimsemeye hazır kodlama akademisi.
• NATCO-GDCI / Tiran, Çocuklar için
Sokaklar Programı aracılığıyla sokakları yeniden tasarlama projelerinin uygulanmasına
yardımcı olmak için çocuk dostu sokakları tasarlama ve yatırım fonları konusunda teknik
yardım ve eğitim aldı.
Göreve başladığım ilk günden beri çocuklar
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odak noktamız ve önceliğimiz olmuştur. Ben
bir buçuk yaşında bir çocuğun babasıyım ve
herhangi bir ebeveyn gibi, bana göre aileden
ve çocuklardan önemli hiçbir şey yoktur (siyasete atıfta bulunarak). Ve hepimiz biliyoruz
ki çocuklarımızın büyümesi ve iyiliği önemli
ölçüde dış çevreye bağlıdır. Oyun alanları,
okula yürümek, bisiklete binmek, şehri deneyimlemek ve çevrelerindeki dünyayla bağlantı
kurmak, bilişsel ve davranışsal gelişimlerinde
önemli rol oynar. İlk göreve geldiğimde Tiran
Gölü'nde çocuklar için oyun alanı inşa etmeye başladık. Parkın içinde “inşaat” yaptığımız
için protestolarla (hatta bazıları şiddet içeren)
ve siyasi direnişle (Başkan'dan bile) karşılaştık. Proje tamamlandıktan sonra herkesin yanıldığını kanıtladık.
Bugün tamamladığımız bu oyun alanı ve
diğer pek çok benzeri alan sadece çocuklara
değil, büyükanne ve büyükbabalarına da eğlence alanı olarak hizmet ediyor. Günümüzde
ebeveynler, çocuklarını dışarıda oynamaya
bırakabilme konusunda kendilerini eskiye
nazaran daha rahat hissediyorlar ve bu arada
zamanlarını diğer profesyonel işlerine odaklanmak için kullanıyorlar. Bu nedenle çocuklara hizmet ederken ebeveynlerinin saygısını
ve güvenini de kazandık. Bu güven sayesinde
ikinci defa bu göreve atandım. Politik hesaplamalar yerine değerlere bağlı kalmanın kısa
ve kolay bir yol olmadığını ancak daha güvenilir olduğunu ve işe yaradığını biliyoruz.

Röportaj

kaçmak için insanlar yavaş yavaş ana ulaşım aracı
olarak bisikletlerini tercih etmeye başladılar.
Bilinen bir deyiş şöyle der: “Her şerde bir hayır
vardır!” Sosyal mesafenin uygulandığı bu günlerde, tüm toplu taşıma araçlarını kapsam dışı
bıraktığımızdan beri insanlar daha temiz hava
ve daha az gürültülü ortamda şehirlerini bisiklet
ile yeniden keşfediyorlar. Umarım sosyal mesafe
uygulanması bittikten sonra bisiklet ağımızı genişletmek ve takvimimize daha fazla araçsız gün
eklemek için politikamız daha fazla desteklenecektir.

Tiran,
Arnavutluk'un
başkenti olarak
100. yıldönümünü
kutladı.
Vizyonumuz
Tiran'ı uzun vadeli
sürdürülebilir
bir şehre
dönüştürmektir.

Bizim işimiz popüler olmak, somut ve herkesi
mutlu etmek değil. İşimiz zihniyetleri değiştirmek, eğitmek ve ilham vermek için sürekli
çalışmayı gerektirir. Bununla birlikte, bu görev
enerji, ekstra çaba, siyasi irade eylem ve risk almayı gerektirir: “Herkesi mutlu etmek istiyorsanız,
lider olmayın, dondurma satın!”
Tiran, Akıllı Bisiklet Paylaşım istasyonuna
sahip ilk Balkan şehri. Şehirde korumalı bisiklet hatları oluşturdunuz. Araçsız günleriniz var. Bu araçsız yaklaşımdan ve "Mobike"
uygulamasından bahseder misiniz?
Araçsız gün girişimi tanıtıldığında sakinler
ve aileler tarafından çok iyi karşılandı. Ancak
sadece Pazar günleri ve sınırlı karayolu ağı üzerinde uygulanmaktaydı. O zamandan beri, şehrimizdeki havanın kalitesini artırmak ve hava ve
gürültü kirliliğini azaltmak için araçsız günleri
kademeli olarak artırmaya çalışıyoruz. Bisiklet
altyapısına gelince, bu projenin başında özellikle
bisiklet ağlarının oluşturulması ile araç yollarının daraldığını ve park alanlarının kaybolduğunu gören sakinlerin konuya şüpheyle yaklaştığını gördük. Ancak daha sonra işe gidip gelenler
bile bu girişimi desteklemeye başladılar. Trafikten, trafik sıkışıklığından ve park sorunlarından
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Tiran, 2022 Avrupa Gençlik Başkenti unvanını aldı. Bu ödül sizin için ne ifade ediyor?
Bu girişim için sloganımız: “Aktif Gençlik
(Gençliği Hareketlendirin)” idi! Bu slogan, Tiran'ın 2022'de nasıl görüneceğine dair bir fikir
verebilir. Şehrimiz gençlik projelerinin desteklenmesine adanmış çabaları ve enerjiyi artıracaktır. Bu aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi
için eşsiz bir fırsat olacaktır:
• Tiran'ın gençliğini (Arnavutluk'un gelecekteki
liderleri) şehir projelerinin tasarlanması ve uygulanmasına daha fazla katılmak için harekete
geçirmek,
• AB değerlerini ve çeşitliliğini benimsemek
için Tiran'daki gençler arasındaki etkileşimi ve
iş birliğini artırmak,
• sanat, turizm, kentsel kalkınma ve sınır ötesi
girişimlerde daha fazla gençlik projesine fon sağlamak.
TED konuşmanızda “Hepimiz biraz Peter
Pan gibi olabiliriz ve kendi küçük ‘Var olmayan Ülke’mizi yaratabiliriz” dediniz. Tiran
Belediye Başkanı olarak Var Olmayan Ülkeniz neye benziyor?
Bunu, herkese şehrin herkese ait olduğunu ve
herkesin dayanışma içinde hareket ederek, insanlığı kucaklayarak veya sadece şehri daha temiz ve daha güvenli tutarak “ufak tefek” katkılarla rol oynayabileceğini hatırlatmak amacıyla
söyledim. Bu şekilde şehrimizi herkes için bir
rüya kenti haline getirebiliriz.
Tiran Belediyesi'nin web sitesindeki “sürdürülebilir kalkınma” vurgusu belediyenin
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve konusunda kararlı olduğu fikrini vermektedir.
Gönüllü Yerel İncelemeler gibi belediye raporlarından belediyelerin diğerlerine göre
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bazı amaçlara öncelik verebileceğini biliyoruz. Tiran'da da bazı amaçlara öncelik veriyor
musunuz? Eğer öyleyse, bunlar hangi amaçlar
ve neden? Sürdürülebilir Kalkınma Araçlarını gerçekleştirme motivasyonuyla yürüttüğünüz bazı projelerden kısaca bahseder misiniz?
Sürdürülebilir Kalkınma taahhüdümüzü Tiran'ın Yeşil Şehir Eylem Planına yansıttık. Tabii
ki, bazı amaçlara öncelik verilmesi gerekiyor ve
daha önce belirttiğim gibi, önceliklerimiz çocuklar, kamusal alanların genişletilmesi, çevre ve
kamu hizmetlerinin iyileştirilmesidir. Bununla
birlikte, bu girişimin sadece Eylem Planımızdaki kutuların işaretlenmesinden ibaret bir konu
olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Amaçlara
ulaşmak için vatandaş katılımına ihtiyacımız var
ve bunun için yaratıcılık ve kalıcılık gerekiyor,
örneğin:
• İnsanların zihniyetini, düşünce yapısını kültürünü ve değiştirmek ve insanları eğitmek için
çekici araçlar kullanmak (sanat, rol modelleri,
bilinçlendirme kampanyaları aracılığıyla).
• Vatandaş katılımını yaratıcı şekilde sağlayarak
onları kendi şehirlerini yönetmeye ve işletmeye
teşvik etmek (bunu teknoloji yoluyla yapıyoruz
(E-Albania uygulaması ile sorunlar gündeme
getirilir) / sosyal programlara yardımcı olmak
için bir yıldönümü / gönüllü çalışmaları ile ağaç
dikimi)
• Mesleki eğitim / staj / iş planları için hibeler
/ iş başında eğitim / gönüllü çalışmaları teşvik
etme / grup çalışması / ve dayanışma faaliyetleri
gibi özel gençlik eğitimleri ve katılımları desteklemek.
• İnsanları dinlemek, onlarla konuşmak,
şikâyetleri ve geri bildirimleri göz önünde bulundurmak.

Onurlu bir
yaşam için kent
sakinlerimize
kaliteli eğitim,
iş, kamusal alan,
eğlenceye erişim
borçluyuz.

• Çocuk ve yaşlı dostu bir şehir inşa etmek. Tiran
Belediyesi sürdürülebilir, kapsayıcı, çocuk dostu
ve çevre dostu kamusal alanları sağlamak için
kamu altyapı projeleri için uluslararası standartlara başvuruyor.
• Urban Concept 95 / 3 yaş (95cm) perspektifinden tasarım
• Concept 8 80 (8 ve 80 yaş için tasarım)
Sık sık dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli
konferanslar ve forumlarda konuşma yapıyorsunuz. Bir belediye başkanı için iyi uygulamaların paylaşılması ve diğer insanları dinlemenin önemi nedir?
Dünyadaki büyük şehirlerden gelen ve Ar-Ge ve

yenilikçi projelere milyarlarca dolar yatırım yapılan son gelişmelerden haberdar olmak için iyi bir
fırsat olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte,
gelişim aşamasında, paha biçilmez kentsel ilham
kaynağı olabilecek yüzlerce daha küçük şehir var.
Örneğin Tiran'da bütçe kısıtlamaları ile sonuçlara ulaşmak, hedeflere ulaşmak her zaman zor bir
iştir. Bunlar, büyük sonuçlar elde etmek için basit
çözümler kullanarak bizi daha yenilikçi olmaya
iten durumlardır. Bununla birlikte, para her şey
değildir. Bir şehri yönetmek yaratıcılık ve akıllı
düşünmeyi de gerektirir!
Geçen yıl Kasım ayında meydana gelen deprem
felaketinden etkilendiğimizde, yardım ve destek
için çaldığımız ilk kapılar Türkiye ve İtalya gibi
benzer deneyimlerden geçmiş ülkelerdi. O tarihlerde, destek, rehberlik ve öneriler almak için bu
ülkelerdeki belediye başkanlarıyla temas halindeydim. Kısa süre önce, Arnavutluk'ta ilk korona
virüs vakasını doğruladıktan sonra, İtalyan meslektaşlarımızla bilgi ve deneyim alışverişi, virüsün
yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için
çok daha erken ve daha hızlı tepki vermemize yardımcı olması açısından çok önemliydi.
Afetler “kılık değiştirmiş bir nimet” olabilir!
Tabii ki, acı verici, şiddetli ve sarsıcılar. Ama sonrasında bir şehrin geleceğini iyiye doğru götürebilirler. Uzun zamandan beri devam eden sorunları çözmek için elimizdeki fırsatları birleştirerek
daha da güçleniyoruz.
Bunlar aynı zamanda dayanışma ve insanlığın gerçek anlamını keşfettiğimiz zamanlardır. Başka bir
deyişle, bilginin “kütüphanesi” haline geliriz ve
bunu başkalarıyla paylaşmak gerekir. Bu nedenle,
forumlar ve konferanslar öğrendiğimiz dersleri
paylaşmak ve diğer belediye başkanları ve diğer katılımcılarla güncel kalmak için değerli bir fırsattır.
Şehirlerini daha yaşanabilir kılmaları için diğer belediye başkanlarına tavsiyeleriniz neler
olur?
Harekete geçmek! Kaybedecek zaman yok!
Şehir ve insanlar için doğru olduğuna inandığınız şeye güvenin. Sakinlerimize onurlu bir yaşam
için kaliteli eğitim, iş, kamusal alan, eğlenceye
erişim borçluyuz. Ve son bir husus. Her daim
dayanışmayı ve insanlığı savunun! Felaket zamanlarında veya ihtiyaç duyduğunuzda gönüllü bir
ordunuz olacak! (deprem ve koronavirüse atıfta
bulunarak).
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Cinsiyet Eşitliği
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Cinsiyet Eşitliği

Equiterra: Planlama
ve yönetimde
kadınlara yer
açan şehirler daha
güvenli!

B

irleşmiş Milletler (BM) bünyesinde kurulan
'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların
Güçlendirilmesi Birimi, gerçek cinsiyet eşitliği
ve adaletin yeni bir ütopik dünyada nasıl görüneceğine dair bir vizyon paylaştı. Dünyada hiçbir ülkenin
cinsiyet eşitliğini tam anlamıyla başaramadığı belirten BM
Kadın Birimi, tüm insanların cinsiyet gözetmeksizin eşit
haklara ve fırsatlara sahip olduğu Equiterra adı verilen bir
ülke resmetti. 25 yıl önce 1995 yılında Pekin’de düzenlenen Dördüncü Dünya Kadın Konferansında 193 ülkenin
bir araya gelerek cinsiyet eşitliğini sağlamak için verdikleri
sözleri de hatırlattı. O günden bu yana çok yol kat edilmiş
olsa da verilen sözlerin çoğunun hala gerçekleştirilmeyi beklediği belirtiliyor.
Equiterra’da çocuklar genç yaştan itibaren yapabileceklerine
ilişkin vizyonları stereotipler tarafından sınırlandırılmadan
büyüyor. Kız çocukları erkek çocuklarıyla eşit değer görüyor ve tüm insanlar güvende ve eşit hissediyor. Kadınlar
ve çocuklar gece yürürken güvende hissediyor. Kadınlar,
eşit değere sahip işler için erkeklerle eşit maaşları alıyorlar.
Erkek ve kadınlar ev işleri ve bakım görevlerini paylaşıyor.
Kadınlar ve erkekler politik arenada, kurumsal yönetim
odalarında ve fabrikalarda eşit bir şekilde temsil ediliyorlar,
yetişkinler devlet kademelerinde, şirketlerde ve karar alma
mekanizmalarında kendilerine eşit şekilde yer buluyorlar.
Kadınlar hayatlarını ve çevrelerini etkileyecek konulara ilişkin kararlarda eşit şekilde söz sahibi.
Resimaltı: BM Kadın Birimi, cinsiyetler arası eşitliğin, iklim adaletinin ve kapsayıcılığın egemen olduğu Equiterra
isimli yeni bir ülke hayal etti. (Görsel: Ruby Taylor/UN
Women)
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YAŞ DOSTU KENTLER İÇİN
İYİ UYGULAMALAR
F E R H A N S A N İ Y E PA L A Z

5 DAKİK A

Şehirler ve diğer insan yerleşimleri sağlığı doğrudan etkiliyor. Yaş dostu çevreler sağlıklı ve aktif yaşlanmayı teşvik
ediyor. Yaş dostu çevreler yaratmak sağlıktan ulaşıma, konuttan sosyal korumaya ve iletişime pek çok sektörden
aktörün, devletin, hizmet sağlayıcıların, sivil toplumun beraber çalışmasını gerektiriyor.

K

entleşme ve yaşlanan nüfus; yaşama, çalışma ve kentsel çevreyi
deneyimleme şeklimizi değiştiren
dönüştürücü trendler olarak karşımıza çıkmaktadır. 2050 yılına gelindiğinde
dünyadaki kent nüfusunun neredeyse iki katına
çıkması beklenmektedir. 60 yaş ve üstü insanların %57’si şehir ve kasabalarda yaşamaktadır.
Küresel ölçekte 60 yaş üstü insanların sayısının
2050 yılına kadar iki katına çıkıp 1 milyardan
2 milyara ulaşması, bunların da yüzde 80’inin
düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşaması beklenmektedir. Pek çok insanın 60 yıl ve daha fazla
yaşaması beklenirken bu yılların iyi bir sağlıkla
yaşanacağına ilişkin bir kanıt bulunmamaktadır. Şehirler ve diğer insan yerleşimleri sağlığı
doğrudan etkilemekte, yaş dostu çevreler sağlıklı ve aktif yaşlanmayı teşvik etmektedir. Gerçekten yaş dostu çevreler yaratmak ise sağlıktan
ulaşıma, konuttan sosyal korumaya ve iletişime
pek çok sektörden aktörün, devletin, hizmet sağlayıcıların, sivil toplumun, yaşlıların ve onların
organizasyonlarının, ailelerinin ve arkadaşlarının beraber çalışmasını gerektirmektedir. Sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir kentler ve
toplumlar yaratmak yaşam boyu insanların ihtiyaçlarını ve onların yaşadıkları çevreyi birbiriyle
uyumlu hale getirmeyi gerektiriyor.

Sağlık Örgütü’nün Aktif Yaşlanma Politik Çerçevesi’ni kullanmakta ve New York kentindeki
yaşlıların ekonomik, sosyal ve fiziksel katılımı
önündeki engelleri ortadan kaldırmayı, yaşlıların gündelik yaşamlarını iyileştirecek stratejiler
geliştirmeyi hedeflemektedir.
New York Yaş Dostu Kent Modeli’nde belediye
başkanı, kent meclisi ve yerel girişimcilik birlikte çalışmakta. Toplumun bütünü için daha “ya-

şanabilir” mahalle ve kentsel bölgelerin oluşturulması hedefleniyor. Yaşlı yetişkinlerin şu dört
boyuttaki kentsel tecrübesi modelin bir parçası
haline getirilmiş: 1) Yerel işletmeler ve tüketim,
2) Kültürel ve eğitsel imkanlar, 3) sağlık ve bakım ihtiyaçlarına erişim ve 4) inanç ve cemaat/
topluluk temelli etkinlikler. Görüldüğü üzere
New York Yaş Dostu Kent Modeli sadece sağlık
ve ekonomik ihtiyaçlara odaklanmakla sınırlı
olmayıp meselenin sosyal yönünü de öne çıkarmaktadır.
Yapılan çalışmalar ile kentte yaşlıların ölümcül kazaya uğrama oranı %16 azaltılmış, sokak
ve caddelerin “yürünebilirlik”leri artırılmış ve
kent genelinde yaşlıların dinlenebilmesi için
banklar konulmuş. Fiziksel çevredeki bu yapısal
değişimlere ek olarak yaşlılar için yeni kültürel
aktiviteler ve hobi programları da sağlanmış.
Ayrıca, yaşlıların birer tüketici olarak tecrübeleri de önemsenerek yerel işletmelerde yeniliklere
gidilmiş.
Bu yaş dostu kent girişimi aynı zamanda kentin
2050 hedefleri altında gelişime açık, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir kent için stratejik plan olan
“Tek New York (OneNYC)” uygulamasının bir
parçası. Bu uygulama kapsamında kentte eğitimde eşitlik ve mükemmellik, iklim değişiklikleri
karşısında yaşanabilir bir çevre oluşturma, etkin
bir toplu taşıma sistemi geliştirme, modern altyapı sistemleri kurma, sağlıklı yaşamı yaygınlaştırma ve kapsayıcı bir ekonomi oluşturma gündeme alınmış. Bu uygulamanın bir parçası da
kent sakinlerinin gönüllü çalışmalar üzerinden
sürece dahil olmasının cesaretlendirilmesi.

NEW YORK: YAŞ DOSTU
KENT MODELI
Görsel: New York, Yürünebilir Yollar Girişimi
New York Kent Meclisi komitelerinden biri yaşlanma komitesi olup New York Academy of Medicine ile birlikte yaş dostu kent üzerinde çalışmaktadır. 2007 yılında kurulan girişim, Dünya
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getirerek “yaş farkındalığı” olan hizmetlerin
geliştirilmesi üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda
kent meclisi örneğin yaş dostu bir iş veren olma
sözünde bulunmuş. 50 yaş ve üzeri çalışanlar için
Yetenek Destek Grubu oluşturulmuş. Öncelikli tematik alanlardan üçüncüsü yaş eşitliğinin
güçlendirilmesi olup, yaşlı bireylerin özgüveni
ve ruhsal sağlığı üzerinde negatif etkisi olduğu
bilinen, yaşlılığa ilişkin olumsuz imgelerin kullanımından kaçınılması hususunda çalışmalar
yürütülüyor. Bu kapsamda, Manchester’daki
yaşlıların yaşam hikayeleri ve tecrübeleri bir
bülten ile paylaşılarak olumlu bir yaşlı/yaşlanma imgesi kazanımı sağlanıyor. Bültende ayrıca
yaşlılar için olan etkinlik ve aktiviteler de duyurulmakta.
BELÇIKA
Belçika’nın Bruges kentindeki yerel işletmelerden 90 tanesi demans dostu unvanına sahip.
Görselde yer alan sembolle ayırt edilen bu işletmelerin çalışanlarına demans konusunda eğitim verilerek farkındalık artırılıyor. Bu sayede,
demans hastası nüfusun toplumdan dışlanma
ve izolasyona maruz kalmasının engellenmesi,
demansa ilişkin toplumsal etiket ve olumsuz
imgenin kaldırılması, demanslı yaşlıların yaşam
kalitesinin yükseltilmesi ve emniyet duygusunun artırılması hedeflenmekte.
MANCHESTER
Manchester kentinin yaş dostu kent uygulamalarında belediye meclisindeki Manchester
Yaşlılar Kurulu, Manchester Yaş Dostu Kurulu,
Yaş Dostu Kültür Çalışma Grubu rol almakta.
Bunlardan Manchester Yaşlılar Kurulu, 15 kişiden oluşan kurul üyeleri ile 2004 yılından bu
yana her 8 haftada bir toplantı yaparak Belediye Meclisi’nin yaş dostu çalışmalarına stratejik
yön sağlıyor. Manchester Yaş Dostu Kurulu ise
yaşlı yetişkinlerin doğrudan katıldığı ya da yaşlı
yetişkin gruplarının temsilcilerinin doğrudan
katıldığı bir kurul ile yaklaşık 100 kişilik toplantılar tertipleyerek kentin yaş dostu politikalarına katkı sağlıyor.
Yaş Dostu Kültür Çalışma Grubu ise, 30’dan
fazla kültür organizasyonunu bir araya getiriyor. Ek olarak Kültür Elçileri olarak nitelendirilebilecek 100 kişiden fazla gönüllünün yer
aldığı bir grup da yaşlıların kültürel katılımı
üzerinde çalışmakta ve kentin kültürel yaşamının nasıl daha yaş dostu olabileceği meselesi
üzerinde durmakta. Yine, Yaş Dostu Manchester grubu da belediye konseyindeki yaşlı üyeler
ile gönüllülük ve kültür sektörlerini buluşturarak kentin “yaşlanmak için iyi bir mekân” olması üzerinde çalışıyor.

Manchester kentinin yaş dostu kent uygulamalarında üç tematik öncelik yer almakta. Bunlardan ilki yaş dostu mahallelerin oluşturulması
olup yaşlıların kendi mahallelerinde istekleri
doğrultusunda yaşlanmaya devam edebilmesini
amaçlıyor. Bu kapsamda yaşlıların ihtiyaç duydukları hizmetlere, doğru bilgiye, yaşam kalitelerini yükseltecek imkanlara ve elverişli mesken koşullarına erişimi desteklenmekte. İkinci
tematik alan yaş dostu hizmetleri öncelikli hale
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DANIMARKA
Tilburg Belediyesinin kent konseyi tarafında
yaşlı yetişkinlerin kullanımına sunulan bir telefon uygulaması ile kentte yaşlıların caddelerde
karşıdan karşıya geçmesinin kolay ve emniyetli
olması amaçlanmış. Bu “akıllı trafik sistemi” dahilinde trafik lambalarına eklenen sensörler, yaşlıların akıllı telefonlarına yüklenen uygulama
ile çalışıyor ve yayalar için olan karşıdan karşıya
geçme süresini uzatıyor.

Kısa Haberler

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BİYOGAZ TESİSİ PROJESİ
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Merkezi Biyogaz Tesisi, hem
çevreyi koruyor hem de organik
gübre ve elektrik üretimiyle ülke
ekonomisine katkı sağlıyor.

T

ürkiye’de ilk kez kamu kurumu tarafından yatırımı gerçekleştirilen
Biyogaz Üretim Tesisi, Oğuzeli ilçesi
Gündoğan köyünde kuruldu. Bölgede önemli bir potansiyele sahip hayvansal atıkları
değerlendirerek enerji ve organik atığa dönüştürülen Biyogaz Tesisinin çevreye büyük katkısı
olacak.

küp biyogaz üretilecek. Böylece yıllık 8 milyon
234 bin 400 kilowatt elektrik, 8 milyon 836 bin
917 kilowatt eşdeğeri ısı üretilmesi öngörülüyor.
Oğuzeli ilçesinde kırsal Gündoğan Mahallesi'nde, 15 dönüm arazi üzerine kurulan ve Ekim
2018'de devreye giren tesiste üretilen yenilenebilir enerjiyle 4 bin hanenin elektriği karşılanabiliyor.

Tesiste, 70 ton büyükbaş süt hayvancılığından
kaynaklanan sıvı gübre, 35 ton küçükbaş besi
hayvancılığından kaynaklanan katı gübre, 40 ton
tavukçuluktan kaynaklanan katı gübre, 5 ton da
çim biçme atıklarından yararlanılacak. Mevcut
atıklarla birlikte tesiste günlük 9 bin 939 metre-

Şehirde sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayan ve toprak verimliliğini
arttırarak temiz su kaynaklarının kirlenmesi engellenen tesiste, hayvansal atıklar organik gübreye dönüştürülerek milli ekonomiye katma değer
sağlanıyor.
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TARIMDA İZMİR MODELİ
Bünyesinde Tarım Daire Başkanlığı kurarak Türkiye'de bir ilke imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, “yerelde kalkınma” hedefinin temel taşı olarak gördüğü tarımın desteklenmesi konusunda örnek çalışmalara imza
atmaya devam ediyor. Yerelde kalkınma hedefiyle üreticiye destek olan, köyden kente göçü önleyip istihdam
alanı yaratırken ürünlerin iç ve dış pazarlarda yer bulmasına öncülük eden İzmir Büyükşehir Belediyesi "İzmir
Modeli" ile Türk Tarımına örnek olmayı hedefliyor.

B

üyükşehir Belediyesi'nin 10 yıl önce
başlattığı "Yerelde Tarımsal Kalkınma Modeli" meyvelerini vermeye
başladı. Tarımdaki büyüme rakamları, ülke ortalamasının üzerine çıktı. Türkiye'de
tarımsal istihdam oranı düşerken İzmir'de yükseldi. Desteklenen kooperatiflerin üye ve personel sayıları ile cirolarında artış yaşandı. Temel
hedeflerinden biri "köyden kente göçün önlenmesi" olan "Yerelde Tarımsal Kalkınma Modeli"
sayesinde İzmir'in "kırsal" olarak tanımlanan 19
ilçesindeki nüfus, 2016 yılında önceki yıla göre
yüzde 1.59 oranında arttı. Aynı dönemde İzmir'deki genel nüfus artış oranı yüzde 1.32, Türkiye'deki nüfus artış oranı ise yüzde 1.35'de kaldı. 10 yıl önce İzmir nüfusunun yüzde 29,14'ü
kırsalda yaşıyorken, 2016 yılında bu oran yüzde
30,70'e yükseldi.

SÖZLEŞMELI ÜRETIM MODELI
Kırsalda üretim yapan küçük ölçekli aile işletmelerinin üretime devam etmesini sağlamak
amacıyla tarımsal kalkınma kooperatiflerini ve
üretici birliklerini destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu anlamda da önemli bir başarı
sağladı. İzmir'in yerel yönetimi "Süt Kuzusu"
projesi ile dağıttığı sütü, ihtiyaçlı ailelere dağıtılan gıda paketlerine konulan ürünleri (peynir,
lor, kaşar, zeytinyağı, bal v.b.), park ve bahçeler
için fidan, fide, çiçek ihtiyacını ve kırsalda üreticiye dağıttığı meyve fidanlarını 2007 yılından
beri üretici kooperatiflerinden karşılıyor. İlk
kez İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı
“Sözleşmeli Üretim” modeli üreticinin ürününe
alım garantisi sağlarken, kooperatiflerin alt yapılarını ve üretim tekniklerini geliştirip üretim
kapasitelerini de arttırdı.

Bu uygulamalarla kırsalda küçük ölçekli üreticilerin / aile işletmelerinin desteklenerek ''insanların yerelde, yerlerinde kalkındırılması'' hedeflenmiştir. Gerçekleşen sonuçlar ve sahada değer
bulan uygulamalar ''Kırsal Kalkınmada İzmir
Modeli'' ile ülkemize örnek olmuştur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2007 yılından bugüne kadar sözleşmeli üretimle alım yaptığı Tire
Süt, Bayındır Çiçekçilik, Bademli Fidancılık,
İğdeli ve Bademler tarımsal kalkınma kooperatiflerine toplamda 263 milyon 400 bin TL öde-

me yaptı. Türkiye'de tarım sektörü 2002-2014
yılları arasında yüzde 2,1 oranında büyürken, İzmir'de bu büyüme yüzde 5,3 olarak gerçekleşti.
Son 10 yılda İzmir'deki üretici kooperatiflerinin
üye sayılarında yüzde 161 oranında artış yaşanırken, kooperatiflerdeki çalışan sayısı ise yüzde
616 oranında arttı. Son 10 yılda Türkiye'deki süt
üretimi yüzde 150 artarken, bu rakam İzmir'de
yüzde 240'a, sadece Tire ilçesi özelinde ise yüzde
440’a ulaştı. Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği kooperatiflerin toplam ürün yelpazesinde
yüzde 225 büyüme sağlandı. Sözleşmeli alım yapılan kooperatiflerin 2007 yılı toplam cirosu ile
2016 yılı toplam cirosu arasındaki artış oranı ise
yüzde 658 olarak gerçekleşti. Bayındır’da süs bitkileri üretimine başlayan işletme sayılarına baktığımızda, 1990 öncesi ile 2010 yılları arasında
20 yıldan fazla sürede 419 işletme faaliyete geçti.
2010-2015 yılları arasındaki 5 yılda ise 314 yeni
işletme kuruldu.

Kısa Haberler

KENT ULAŞIMINDA
SÜRDÜRÜLEBİLİR SİSTEMLER
Çanakkale Belediyesi kent
içi erişimi kolaylaştırmak,
toplu taşıma sistemlerini
besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel
ve sürdürülebilir bir ulaşım
aracının kullanılmasını
özendirmek için elektronik
bisiklet kiralama sistemi kurdu.

P

rojenin adı ‘Çanakkale Belediyesi
Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi ve
Bisiklet Kullanımını Teşvik Projesi’
kısa adıyla ‘ÇABİS’ olan proje kapsamında öncelikli olarak kentte var olan bisiklet
ağını artırmak için çalışmalar başlatıldı. Bisiklet
yolları mavi renk ile boyanırken, aynı zamanda
uyarı levhaları ile de belirgin hale getiriliyor.

çekici bir hal alması sağlanıyor. ÇABİS, Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde belirli bir
bölgede kurulacak olan belirli haberleşme kanalları ile birbirleri ve merkezi sunucu ile haberleşen
bisiklet istasyonları, özel üretilmiş akıllı bisikletler, bisikletlerin güvenli bir şekilde istasyonlarda tutulmasını sağlayan kilitli parklardan
oluşuyor.

Kent içerisinde Kordonboyu, Çarşı Caddesi,
Atatürk Caddesi, Sarıçay kenarındaki yürüyüş
alanları, Aziziye Caddesi, Barış Kordonu, Troia
Caddesi olmak üzere AVM’ler bölgesine kadar
uzanan bir ringde bisiklet yolu için boyama ve
işaretlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Bisiklet yollarının araç ve yayalar için de dikkat

Konumlandırılan 5 istasyon, Çanakkale kentinde, kamu binalarında, ticaret merkezlerinde,
konut alanlarında ve ulaşım odaklarında bulunarak, bisiklet yollarının üzerinde bir ağ oluşturuyor. Bu şekilde her türde kullanıcıya hitap
etmesi öngörülüyor. Akıllı bisiklet sistemini
kullanmak isteyen bisiklet severler kiralama ki-

001 // Kent // 78

oskundan veya park ünitelerinden şifreleri ile
gerekli adımları izleyerek kiralama işlemini gerçekleştirebilecek. 15 kilometrelik bir alan içerisinde 5 tane istasyon mevcut. Bu 5 istasyonda 42
adet park yeri var.
Çanakkale sınırları içerisinde kent içi erişimi
kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel
ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için geliştirilen bisiklet kiralama sistemi olan ÇABİS Üye Kart, Kent Kart
ve Kredi Kartı olmak üzere 3 farklı şekilde, 7/24
hizmet verecek.

Kısa Haberler

ENGEL Sİ Z TA K Sİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engelli vatandaşlara “Engelsiz Taksi” hizmeti veriyor. Bu kapsamda 2019 yılında 5 bin 597 engelli vatandaşın ulaşımı Engelsiz Taksi ile karşılandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara “Engelsiz Taksi” ile ulaşım hizmeti
sağlıyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube
Müdürlüğünce tüm Kocaeli’de hizmet veren
ve randevu sitemi ile çalışan “Engelsiz Taksi”,
tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara hizmet
veriyor. Engelli vatandaşlar istedikleri yerden
alınarak gidecekleri yere kadar ulaştırılıyor.
Engelsiz taksi ile hastaneye, diyaliz merkezine,
fizik tedavi merkezine, okula, alışveriş merkezine götürülüp tekrardan evlerine bırakılan
“Engelsiz Taksi” hizmetinden 2019 yılında 5
bin 597 kişi faydalandı. 08.30 ile 17.30 arası
hizmet veren Engelsiz Taksiye Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 153 numaralı çağrı merkezinden ulaşarak randevu alınabiliyor.

“SOSYA L A L A R M”
Beşiktaş ilçesinde Türkiye ortalamasının iki
katı kadar 65 yaş ve üstü nüfus bulunuyor. Beşiktaş Belediyesi ilçede yaşayan 65 yaş ve üzeri
kentliler için “Sosyal Alarm” projesini hayata
geçirdik Bu proje kapsamında kendilerine dağıtılan cihazla; bir tuşla ambulans çağırabilir,
diğer tuşla ise çağrı merkezine bağlanabilirler.
Sosyal Alarm cihazı, telefon hattına bağlanan
elektronik bir sistemle çalışıyor. 65 yaş ve üzeri
kentlilerimizden alınan bilgiler çağrı merkezimizdeki sisteme kaydediliyor. Böylelikle
düğmeye basıldığında cihazın numarası ve
kentlimize ait tüm bilgiler çağrı merkezinde
gözüküyor ve kişiyle iletişime geçiliyor.
Sosyal Alarm cihazının üstünde kırmızı ve
mavi, iki tuş bulunuyor. Kırmızı tuş, acil durumlar için kullanılıyor. Tuşa basıldığında
çağrı merkeziyle iletişime geçiliyor ve derhal
Acil Yardım Ambulansı adrese yönlendiriliyor. Acil sağlık hizmetlerinin yanı sıra bu tuşla
polis ve itfaiye de çağrı merkezi tarafından bölgeye yönlendirilebiliyor. Mavi tuş ise ketlileri
direkt olarak çağrı merkezimize yönlendiriyor.
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CENGİZ BEKTAŞ ANISINA…
“En büyük sistemleri çözerken insan dudağının susamışlığını, unutmayışlarını, bireyi
boşlamayışlarını, iyi olan doğru olan, yararlı olan, güzel olan hiçbir şeyi atlamayışlarını sevdim.”
S E DA Ö Z E N
7 DAKİK A

D

inşa ettiği eserlerin özgünlüğü ve mimarlığımıza
katkılarının yanında en çok önemsediğim, en
çok değerini bildiğim husus “yazarlık” yönüydü. Halk Yapı Sanatını gözlemledi, onun üstüne
yazdı, Türk evini gözlemledi onun üstüne yazdı.
Bauhaus ilkeleri ile yöresel mimarimizin ilkelerinin çelişmediğini söyleyecek kadar özgün ve
cesurdu. Halk yapı sanatı Cengiz Bektaş’a göre
folklorun içerdiği tarih, antropoloji, sosyoloji,
etnoloji, psikoloji gibi konular içinde en önemli
yerlerden birini alır.

ünyaca zor günlerden geçtiğimiz
bir dönemde kaybettik Cengiz
Bektaş’ı. Kaybımız çok yeni, şaşkınız. Cengiz Bektaş’ı, usta mimarımızı yazdıklarıyla, söyledikleriyle, bizlerde bıraktığı izlerde yaşatacağız. Bir arkadaşının bana
söylediği gibi; “Cengiz Bektaş; ağaç dallarında
meyve, ev bahçelerinde çiçek, köylerin yamaçlarında yelkovan kuşu oldu.”
Mimarlık eğitimi; hekimlik gibi, zanaatkârlık
gibi usta çırak ilişkisiyle yürütülür. Bize okulda, “Mesleğinizi soranlara mimarım demeyin,
mimarlık öğreniyorum diye cevap verin” diye
öğütlemişlerdi. Mimarlık, hep öğrenilen, bazen
deneye yanıla öğrenilen, bazen dinleyerek, bazen
görerek, bazen uygulayarak öğrenilen bir meslek.
Cengiz Bektaş; yazarak, çizerek, uygulayarak,
anlatarak, hayat boyu süren eğitimimizin bir
parçası oldu. Birçok mimarlık öğrencisi ve mimar, Cengiz Bektaş’ın kitaplarını okuyarak ve
söyleşilerini takip ederek onun Anadolu’dan
ve mimarlık deneyiminden aldıklarından yararlandı. Hüsrev Tayla Hocam; “Mimarlarımız
yazmamış” derdi. “Neyi neden yaptıklarını yaz-

mamışlar. Ben yazacağım”. Yazdı da. Geleneksel
Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve Elemanları
gibi bir eser bıraktı. Hüsrev Hoca’nın söylediğini hiç unutmadım, üzerine düşündüm de,
Mimar Sinan’ın inşa ettiği eserleri biliriz ancak
gerçekten ne sivil mimarlık eserlerinin ne anıt
eserlerin hangi felsefe, hangi birikimle üretildiklerini bilmeyiz. Mimari kültürümüzün kesintiye
uğramasının sebeplerinden biri de bu olmalıdır,
yazılmaması. Ne teknik detayların, ne mimari
felsefenin üstüne yazılmaması. Cengiz Bektaş’ın

Yapılacak olanı işverenin yaşamının, kültürünün, isteklerinin, beklentilerinin belirlediğini
öğrendik. Binlerce genç mimara ustanın deneyiminin değerini öğretti; altlarını çizerek tekrar
tekrar okudular Cengiz Bektaş Hoca’nın yazdıklarını. Usta ile işverenin karşılaşmasını hikayeleştirdi, bu hikayeleri o derlemeseydi çok daha
eksik olurduk eminim. Eğrisi doğrusuna denk
geldi deriz; bir gün bu topraklarda, işverenler doğadan, insandan, Anadolu’dan alabilecekleri bilgiyi ve uygulanabilecek nitelikli mimariyi keşfedecekler diye umuyorum. O gün geldiğinde genç
arkadaşlarımız da Cengiz Bektaş gibi bu toprak-

Binlerce genç mimara ustanın deneyiminin değerini öğretti;
altlarını çizerek tekrar tekrar okudular
Cengiz Bektaş Hoca’nın yazdıklarını.
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lara bakmayı öğrenecek, geçmişin kılavuzunu,
yaklaşmayı bu satırlardan keşfedeceklerdir.

Tanzimat ilanıyla
yapımı yasaklanan,
halkın bu yasağa ve
yangınlara rağmen
izinler alarak inşa
ettiği ahşap evlere
yıllar sonra itibarını
geri vermeye çalışan
mimarlardan biriydi
Cengiz Hoca.

Bektaş, kendi kültür yorumumuz gelecek tanımımızdan ve Anadolu kazanından doğmalıdır, dedi. Ve M.Ö 3000’li yıllarda Likyalıların
yaptıkları mezarlar ile aynı yörede yapılan tahıl
ambarlarını bize örnek verdi. Bunu ancak Anadolu’yu inceden inceye gözlemleyen bir göz ortaya çıkarabilirdi. Dünyayı gezdikçe, dünyanın
geleneksel mimarlık örneklerini nasıl koruyup
saklayarak yaşattığını gördükçe bizdeki olağanüstü zengin mimari mirasın üstüne neden
bütüncül bir koruma, belgeleme çalışması yapılamadığının üstüne düşünürüm. Cengiz Bektaş
dünyadan geçmese bu mimari devamlılığı kim
bize sunacaktı?
Tanzimat ilanıyla yapımı yasaklanan ve halkın
bu yasağa ve yangınlara rağmen izinler alarak
inşa ettiği ahşap evlere yıllar sonra itibarını geri
vermeye çalışan mimarlardan biriydi Cengiz
Hoca. Türk evinin 10 temel özelliğini yazdı.
Daha önce okumamış olanlar için bu kuruluş
ilkelerinden bahsederek sözlerimi tamamlamak
isterim.
Türk evinin 10 temel özelliğinden ilki; “yaşama,

doğaya, çevreye uygunluktur”. Türk evi doğayla
savaşmadan ona uymakta, doğanın kan dolaşımı içinde kalmaktadır. Hem doğaya, hem konu
komşuya, topluma saygılıdır. Bu ilke; topoğrafyaya, yükseltilere, suların akışına uyarak yerleşen
Türk evlerinin güzel bir ifadesidir.
Türk evinin ikinci özelliği; gerçekçilik, akıcılıktır. Bu evler, olanaklarla isteklerin koşutluğunu
gözetirler. “Bak, bak desinler!” diyerek yapılmazlar… Kurguda, yapımda, gereksiz cambazlık hiç
yoktur. Hiçbir gereç başkasının yerine kullanılmaz, her şey kendisidir. Sözgelimi ağaç boyları
bir evin yüksekliğini belirler. Bir eliböğründe
gerçekten cumbanın yüklerini aktarmak için yapıda yer alır, süsleme için kullanılmaz.
Türk evinin üçüncü özelliği; “içten dışa çözümdür: Tasarlanmaları içten dışa doğru başlar.
Önce işlev çözümlenmektedir. Bu, dışın göz ardı
edilmesi değildir. Dışın güzelliği, için güzelliğinden, doğruluğundan, içtenliğinden, için dışa
yansımasından gelir”. Bu yaklaşım, tümevarımdır. Cengiz Bektaş, modern mimarlığın öngördüğü “form follows function” yani “biçim işlevi
takip eder” prensibinin, Halk Yapı Sanatında
doğal olarak var olduğunu söylemektedir. Öncelik iç mekanların doğru işlemesindedir, dışın
güzelliği için güzelliğinden, için dışa yansımasından gelir.
Türk evinin dördüncü özelliği; “İç dış uyuşumudur: Dıştan iç okunur.” Bu dile aşina olan, bakmayı bilen için Türk evini okumak kolaydır. Zemin, sokağın akışına uyan servis katıdır, mutfak,
taşlık burada yer alır. Bir üst kat mütevazı boyutlardaki kışlık kattır. Baş oda çıkma ile hareketlenir. Odalar rasyonellik arayışıyla çıkmalar
yapar. Cihannüma dışa yansır. Mimari eserlerin
bir dili vardır. O dile aşinalığınız varsa yapıyı rahatça okursunuz. Dördüncü özellikte söylendiği
gibi işlevden gelen farklılaşma dış cepheye gerek
pencere boyutu, çıkma, cumba, malzeme ile yansır ve siz dışa yansıyan her mekânın bütündeki
görevini anlayabilirsiniz.
Türk evinin beşinci özelliği; “tutumluluktur”.
Ortak kullanımlar iyi belirlenmiştir. Gösteriş
için boşa harcama, gerekli parayı kazanmak için
yaşamı boşa harcama yoktur. Kullanılmadan kilitli tutulan oylumlar yoktur. Suyun, yağmurun
bile damlası harcanmaz. Cengiz Bektaş; Türk

001 // Kent // 82

Anma

evinin tutumluluk özelliğine göre dumanın bile,
bacadan çıkıp gitmeden sıcaklığından yararlanıldığını söyler.
Türk evinin altıncı özelliği; “kolaylık” ilkesidir.
Yapım yöntemi, yöntemleri, kolaylık ilkesine dayanır. En azla en çoğa ulaşmaya çabalanır. Bir çivi
bile gereksiz kullanılmaz. Türk evinin inşa kolaylığını görebiliyorsunuz. Yatay, düşey, çapraz ahşap elemanlar bir dülgerin elinde hızlıca kurulabilir. Zemin ve kışlık kat sokağa uymuş, üst katta
çıkmalar düzeltilmiştir. Eliböğründeler oldukça
sade, ancak görevlerini görüyorlar.
Türk evinin yedinci özelliği; “ölçülerin insan
vücudundan çıkmasıdır”. Tahta, bir parmak kalınlığında, bir karış genişliğinde, iki kulaç uzunluğundadır. Pencere üç karış genişlikte, beş karış
yükseklikte ya da bu orandadır. Türk evinin sekizinci özelliği; “iklime uygunluktur”. Evler gün
doğuşuna bakarlar. Türk evinin iklime uygunluğu sadece güneş, rüzgâra göre yönlenmesi ile kalmaz; çoğu kez aynı yapının içinde yazlık ve kışlık
odalar oluşturulur. Yazlık odalar serin esintilere
açık; ara kattaki kış odaları ise kapalı-iyi korunmuş olarak düzenlenir.

Cengiz Bektaş bize
bakmayı, görmeyi
öğretmiş, Anadolu
kültür mirasını,
mimari mirasını,
yapıların, şehirlerin
kuruluş hikayelerini
aktarmıştır.

lanır, Tosya’da veya Anadolu’nun birçok bölgesinde bağdadi sıvalı/sıvasız hımış kerpiç dolgulu
hale bürünür. Yakındaki gereç, malzeme ulaşım
kolaylığına göre seçilir. Türk evinin onuncu özelliği “esnekliktir”. Aile büyüdükçe, ev de birim
birim büyüyebilir. Aile küçülünce, ev de bölünebilir. Evlerde kuşaktan kuşağa kimi değişiklikler
yapılabilmektedir.
Cengiz Bektaş bize bakmayı, görmeyi öğretmiş,
Anadolu kültür mirasını, mimari mirasını, yapıların, şehirlerin kuruluş hikayelerini aktarmıştır.
Kendisi bir mimarın kültürel alt yapısının tam
olması gerektiğine inanmaktadır. Tasarımların bir bilinç düzeyine ulaşması buna bağlıdır.
Kültürel alt yapı yeterli olduğunda, bu kültürün
neferleri olarak hikayeleri keşfetmeyi, üretmeyi
başaracağız. Bir Cengiz Bektaş daha gelmeyecek
belki ancak dönüşecek, dönüştürecek, okuyacağız, başka biçimlerle bu toprakların kültürel
mirasını yaşatmaya ve nitelikli eserler üretmeye
çabalayacağız.

Türk evinin dokuzuncu özelliği; “gereçlerin en
yakından seçimidir”. Çevrenin gerecini seçince, çevreye uyum da kolaylıkla sağlanır. Cide’de
çantı evi, Antalya Toroslar’da harçsız piştuvanlı
(düğmeli) evi, İnebolu’da arduvaz kiremiti görürüz, Artvin’de çatı örtüsü pedavradır. Türk evinde ahşap kurgu; yatay-düşey-çaprazlar aynı olsa
da İstanbul’da/yer yer Kastamonu’da ahşap kap-
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TOPLUMSAL UYUM YOLUNDA:
GÖÇMEN DOSTU KENTLER
İngiltere’deki göçmenlerin yerel topluma katkısını arttırmayı hedefleyen, mülteciler ve
göçmenleri proje geliştirmenin her aşamasına dahil eden “Göçmen Dostu Şehirler”
projesini, yaratıcılarından Sinead Ouillon ile konuştuk.
ÖZ G E Sİ V R İ K AYA

1 2 DAKİK A

G

öç yoğunluğunun arttığı şu dönemde, dünyanın farklı yerlerindeki birçok yerel otoritenin belki de
üzerinde en çok konuştuğu ve zorlandığı meselelerden biri yeni gelenleri topluma
nasıl entegre edecekleri konusu olmuştur. Birçok
yerel yönetim; göçmenlerin yeni sistem içindeki
politik, yasal, psikolojik ve ekonomik sebeplerden
kaynaklanabilecek kırılganlıklarını en aza indirecek, diğer yandan yerel toplulukların göçmenlerin gelişine yönelik duydukları endişe ve belirsizlik duygularını dindirecek politika ve projeler
üretmeye çalışıyor. İngiltere’deki Coventry, Birmingham, Wolverhampton belediyeleri de bu çabayı paylaşanlar arasında. Bu sebeple, 2017’de üç
belediye bir araya gelerek “Göçmen Dostu Şehirler” (Migration Friendly Cities) isimli ortak bir
projeyi hayata geçirmiş. Avrupa Birliği’nin Kentsel Yenilikçi Hareket Fonu ile bütçelenen projeye
Coventry Belediyesi ön ayak olmuş. Öte yandan,
4 tane yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşu, Coventry Üniversitesi, bir tane çok uluslu şirket gibi
farklı sektörlerden kurum da projenin ortaklarından. Projeyle en genel şekliyle göçmenlerin
yerel topluma katkısını arttırılması hedefliyor
ve bunu yaparken mesele bütüncül bir bakış açısıyla ele alınıyor. Birçok şehre ilham verebilecek
projenin detaylarını projenin yaratıcılarından

Coventry Üniversitesi Dayanıklı Kent İnisiyatifi Program Lideri Sinead Ouillon ile konuştuk.
Göç Dostu Şehirler fikri nasıl ortaya çıktı? Bu
projeyi başlatırken motivasyonunuz neydi?
Coventry çok farklı bir şehir. Fakat hala istihdam ve beceriye eşit erişim konusunda pek çok
zorluk yaşıyoruz. Coventry Kent Konseyi bu
konuyla ilgili oldukça kararlı bir duruş sergileyip
göç ekibine yatırım yapmış ve yerel bir göç ağına
destek vermiştir. Proje fikri, Coventry’nin yerel
göç ağından çıktı. Konseyden göç yetkilisiyle konuşmaya gittiğimde ve onlara entegrasyon konusunda bir şeyler yapabilmek adına fon başvurusu
yapabilme fırsatından bahsettiğimde, projenin
temalarını seçen yerel göç ağı ekipleri oldu. Bize
en büyük zorluğun istihdam ve beceri, göçmenlerle ilgili medyada ve genel halk arasında olum-

suz haberler ve medyada yeteri kadar göçmen sesinin olmadığı konularında olduğunu söylediler.
Ayrıca, çoğu zaman göçmenlerin sunabileceği
pek çok şey olduğuna dair çok heyecanlıydılar.
Fakat onların sunabilecekleri şeyler iyi anlaşılamıyor. Buna ek olarak, özellikle sığınmacılar ve
mülteciler olmak üzere göçmenlerin direnci konusunda bir farkındalık mevcut. Tecrübe ettikleri her şeyden dolayı, oldukça güçlü ve dirençli
bir karaktere sahipler. Girişimcilik konusunda
da sunabilecekleri çok şey var. Göçmenlerin bir
iş yeri açma ve risk alma konusunda çok iyi olduğu kabul ediliyor. Bu görüşmeler aracılığıyla
temaları belirledik. Daha sonra, Yerel Göç Ağı
ekibinin her yıl yaptığı göçmenlerin ihtiyaç
analizini gerçekleştirdik ve Coventry Üniversitesi çalışanlarla araştırma yapmaya başladı.
Aynı zamanda, üç şehirde 2000 kişinin kapısını
çalarak göçmenlere karşı duygularını belirlemek
üzere bir anket çalışması gerçekleştirdik. Böylece, göç ağından gelen ihtiyaç analizi sonuçlarıyla
beraber bu araştırma, projenin neye benzeyeceğini, hangi temalar üzerinde çalışacağımızı ve
hangi faaliyetleri hayata geçireceğimizi belirlemiş oldu.
Bir yeri “göç dostu” yapan nedir?
Bence eğer bir yerde herkes topluma katkı suna-

Eğer bir yerde herkes topluma katkı sunabiliyorsa ve bu katkı takdir
ediliyorsa o zaman bu şehir göçmen dostu bir şehirdir.
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Göçmen dostu
bir kentte, herkes
aktif vatandaş
olmak için
cesaretlendirilir;
eğitim ve iş
olanakları
yaratılır; göçmen
ve mültecilerin
katkısı desteklenir,
arttırılır ve tanınır.

biliyorsa ve bu katkı takdir ediliyorsa o zaman
bu şehir göçmen dostu bir şehirdir. Sığınmacılar
veya göçmenler açısından konuşmamız bile gerek olmadığını düşünüyorum. Şehir düzeyinde,
herkesin katkılarının takdir edildiğini ve herkesin katkı sağlama ve üretme kabiliyeti olduğunu
hissettiği her yerin göçmen dostu şehir olduğunu
düşünüyorum.
Projenin ana adımları ve başarıları nelerdir?
Projeyi biraz daha detaylı olarak anlatabilir
misiniz?
Bence şu anda projenin başarılı olduğu nokta, oldukça esnek davranabiliyor olmamız. Araştırmayı
uyarlayıp yeni şeyler geliştirebildiğimiz veya işe
yaramayan yerleri belirleyip değiştirdiğimizden
dolayı şu anda 31 tane aktivitemiz var. Her şeyde
başarılı olamadık. Hata yaptığımız veya başka
projelerde de aynı şeylerin yapıldığını gördüğü-

müz çok alan var, bu yüzden değişime ihtiyacımız
vardı ve biz de onları değiştirdik. Bu sebeple, gerçek zamanlı gelişim için kanıt bulma ve sahada
yaptığımız aktivitelere değişiklikler yapma yetimizin iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda,
sığınmacıların, mültecilerin ve göçmenlerin aktiviteyi kendileri yönetmeleri için oluşturduğumuz
mekanizmanın gerçekten çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Mekanizmaya katılım; küçük
taban hareketleri, yenilikçiler ve zorluklara çok
yakın olan kuruluş ve bireyler tarafından tasarlanmıştır. Ben de bu projeden alıp ileriye götürmek
istediğimiz şeylerden birinin hiper-yerelin kent
konseyindeki karar alıcılarla olan bağlantısı olduğunu düşünüyorum.
Proje ortakları oldukça çeşitli çevrelerden oluşuyor. Yerel yönetimler, STK’lar, üniversiteler,
özel sektör gibi ortaklar var. Sizi bu çok paydaşlı yaklaşıma götüren ne oldu?
Göçmenler de herkes gibidir. Bizlerin sadece tek
bir ihtiyacı yoktur. Pek çok farklı ihtiyaçlarımız
ve hayallerimiz vardır. Aynı zamanda, şehirler de
oldukça karmaşıktır. Eğer şehir çapında bir şeyler
geliştirmek istiyorsanız, o zaman o şehirde bulunan bütün bu aktörleri veya en azından şehrin
farklı kısımlarını temsil eden aktörleri bir araya
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getirip sürece dahil etmeniz gerekir. Bu nedenle,
ilk olarak işverenleri sürece dahil etmek önemlidir. Bence eğer şehir düzeyinde bir şey başarmak
istiyorsanız, kilit bir bileşen olarak yönetişime de
sahip olmanız gerekir. Bu yüzden kent konseyleri
oldukça önemlidir. Bence, üniversiteler de sivil
bir rolü ve misyonu olduğu için temel kurumlardır ve partnerlik için kullanışlıdır. Biz üniversite
olarak hem araştırma yapıyoruz hem de işvereniz. Giriş seviyesinden doktoraya kadar eğitim
veriyoruz. Bir de ortaklarımız arasında her gün
sığınmacılarla, mültecilerle ve göçmenlerle çalıştıkları için onları desteklemede tecrübeli ve gönüllülük üzerinden çalışan taban hareketleri ve yerel
kuruluşlar var. Göçmenlerin entegrasyonunu desteklemede özel segmentlerde uzman olan STK’larımız da var.
Genel olarak topluma fayda sağlayabilecek daha
geniş toplumsal programlar geliştirmek için göçmenleri destekleme konusunda uzmanlaşmış kuruluşlardan oluşan göç ağımız var. Ayrıca, Göçmen Sesleri var. Bunlar Birleşik Krallık medyası
ile oldukça iyi bir bağlantı içinde. Göçmenlere
gazetecilik eğitimi veriyorlar ve tamamı medyaya daha çok göçmen sesi getirmeye, daha olumlu
haberler yapmaya ve sürekli olumsuz gelen haberlerle mücadeleye odaklanmış vloglar ve bloglar
geliştiriyorlar.
Yasal danışmanlık ve destek verme konusunda
muhteşem olan Merkezi İngiltere Hukuk Bürosu
da var. Önemli olan işveren, eğitimci, hükümet
ve taban kuruluşların farklı perspektifinden göçmenlerin ve mültecilerin entegrasyonu için daha
bütünsel bir çerçeve geliştirmek için işbirliklerini
bir araya getirmek.
En önemlisi de göçmenlere ve araştırmacılara da
eğitim veriyoruz. Çünkü muhteşem bir ortaklığınız olabilir, ama hala göçmen sesleriyle doğrudan
bir bağlantınız olmayabilir.Bu sebeple, göçmenleri bizim deyimimizle “Vatandaş Bilim İnsanı”
olarak veya başkalarının deyimiyle “Topluluk
Araştırmacıları” olarak farklı alanlarda eğitiyoruz. Bizim işimizi iyi yapıp yapmadığımızı bize
söyleyenler onlar. Onlar aynı zamanda bizim
normalde erişimimiz olmayan toplulukları bir
araya getirebilen kişiler. Onlar sayesinde, bu grup
içerisinde nasıl farkındalık yaratmaya başlayabileceğimize ve krizle karşılaşmadan önce onları
nasıl daha iyi destekleyebileceğimize dair içgörü
edinebildik.

Ev sahibi
topluluklara
da bakıyor ve
mültecilere,
göçmenlere ve
sığınmacılara
verdiğimiz dikkati
eşit derecede onlara
da veriyoruz.

Bu projedeki üç kent konseyinin belirli rolleri nelerdir? Bu yerel yetkililer hangi şekillerde projeye katkı sağlıyor?
Birmingham’da projeden gelen fon, görevi özellikle göçmenleri işverenlerle buluşturmak ve
aynı zamanda işverenlerle çalışıp onlara destek
olan bir istihdam aracısını görevlendirmek için
kullanılıyor. Kent konseylerinin yaptığı bir diğer şey, “Dilimi Paylaş” adı verilen bir program
yürütmeleridir. İlk olarak onların İngilizce dil
yeterliliklerinin çok önemli olduğunu kabul ettik. Hala İngilizce öğrenmek isteyen, fakat bunu
daha gayri resmi bir ortamda yapmak isteyen ya
da sorumlu oldukları çocukları olduğu için, üniversiteye gidemeyen çok insan var. Öte yandan,
çocuklarını kütüphaneye götürüp daha gayri
resmi bir ortamda dillerini geliştirip paylaşım
yapabilirler. Böylelikle, her konsey pek çok gayri
resmi dil öğrenimi imkânı sağlıyor. Ayrıca, konseyler politik yönetişim sağlıyor ve projeden gelen bilgiler sonucunda değiştirilebilecek hizmet
alanlarını tanımlıyorlar. Bunun yanı sıra, atanmış hizmetler de sunuyorlar. Birmingham’da
tabandan 18 kuruluşu atayarak entegrasyonu
destekleme faaliyetleri yürütüyorlar. Wolverhampton Belediyesi ve Coventry Üniversitesi
mobilya fabrikaları kurdular ve buralarda biz
mobilya yapıyoruz ve Coventry’deki insanlara
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boyama ve dekorasyon eğitimi veriyoruz. Sonra
burada eğitilenler, yerel halktan kişilerin, örneğin
yaşlıların evine gidip evlerini yeniliyorlar. Böylece, göçmenler hakkındaki olumsuz duyguları değiştiriyoruz. Çünkü bu ev yenileme girişimleriyle
topluma destek veriyorlar. Coventry projedeki
yöneten otorite olduğu için onlar biraz daha fazlasını da yapıyor. Coventry’de yenilenecek evleri
belirlemeye de yardımcı oldular. Göçmenlere eğitim de veriyorlar. Ayrıca, bence yaklaşık 6 üyesi
bulunan geniş bir göç ekibine sahip olduğu için
de Coventry istisnai bir örnek. Bu yüzden, özel
olarak göçmen sağlığı konusunda Kamu Sağlığı
Departmanından da bilgi sağlayabiliyorlar. Yani,
kent konseyleri farklı şeyler yapabiliyorlar. Fakat
bence yönetişim, verdiğimiz hizmetleri değiştirme ve hizmet yöntemlerimizi etkileme yetileri
entegrasyonu daha iyi desteklemek için gerçekten
çok faydalı.
“Mülteciler ve göçmenler, proje geliştirmenin
her aşamasına dahil oldu,” diyorsunuz. Ben bu
yaklaşımın çok farklı ve eşsiz olduğunu düşünüyorum. Göçmenlerin projeye dahil olmasını sağlayan katılımcı araçlar nelerdir?
Farklı mekanizmalarımız var: vatandaş gazeteciler, vatandaş bilim insanları, sosyal girişimler,
sosyal inovasyonu projeleri ve sağlık kahramanları. Medya laboratuvarlarımızdaki Göçmenlerin
Sesleri platformunda gazetecilik eğitimi alan mülteciler, göçmenler ve sığınmacılar var. Böylece,
sürekli olarak bilgi topluyorlar ve proje için materyaller geliştiriyorlar. Buna ek olarak, Toplum
Sağlığı Kahramanlarımız var. Sığınmacıların,
mültecilerin ve göçmenlerin sağlık hizmetlerine
erişimi genelde zor olduğundan, topluluklarına
gidip güven duyulan bir komşu veya birey olarak
hayati hizmet vermeleri için sı ğınmacılara,
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mültecilere ve göçmenlere eğitim verdik ve onlara sağlık hizmetleri konusunda yardım edebilecek kişiler atadık. Vatandaş bilim insanlarının görevi, o alanda araştırma projesini veya
yeterince dikkat çevrilmediğini düşündükleri
zorlukları belirlemektir. Araştırmayı yapan kişilerdir. Biz üniversite olarak bunu yapmaları
için onlara destek veriyoruz. Ayrıca, üniversite
olarak vatandaş bilim insanlarına araştırmaları
hakkındaki makalelerini yayınlamaları ve aynı
zamanda meseleyi daha derinden anlamaları
için daha fazla sayıda odak grup görüşmeleri
yapmak için destek verdik. Buna ek olarak, kent
konseyinin erişimi için web sitede yayınlayabileceğimiz politika önerileri geliştirebilmeleri
için vatandaş bilim insanlarıyla beraber çalıştık. Bu sayede, bazı küçük yöntemlerle hizmetleri değiştirip değiştiremeyeceklerini anlayabilirler. Yine Sosyal Girişim Projemiz de var.
Mülteciler ve göçmenler kendi sosyal girişimlerini kurarak yerel ekonomiye etki edebiliyor.
Son olarak, sosyal inovasyon projelerimiz var.
Burada mülteciler ve göçmenler göç ile alakalı
olmayan, fakat örneğin, izole olan ve hiç iletişime dahil olmayan bir grup kadını görüp bu kadınların dikiş işlerine teşvik edildiği ve böylece
bir sosyalleşme fırsatı buldukları bir şehir ya da
topluluk projesi belirleyebiliyor.
Proje, iki yönlü bir entegrasyon sürecine dayalı. İlk olarak, “entegrasyonu” nasıl tanımlıyorsunuz? Bu iki yönlü entegrasyon süreci
için atılan bazı somut adımlar nelerdir?
Şehrinizin sosyo-ekonomik dokusuna katılabileceğinizi düşünüyorsanız, o zaman sizin entegrasyonunuz gayet kolay olacaktır. Öte yandan,
en çok endişe duyduğumuz alan ev sahibi topluluk. Özellikle İngiltere’nin AB’den ayrılması
ve ırkçılık ile nefret suçlarındaki artışla beraber,
entegrasyonun bir diğer tarafı olarak yapmak istediğimiz şey yerel ev sahibi topluluklara sığınmacılarla, mültecilerle ve göçmenlerle mümkün
olduğu kadar çok etkileşim fırsatı vermek. Eğer
bir araya gelmezlerse, birbirlerini tanıyamazlar.
Bu yüzden, pek çok aktivite sadece sığınmacılara, mültecilere ve göçmenlere değil, aynı
zamanda ev sahibi topluluğa da odaklanıyor.
Mobilya fabrikalarında, sağlık kahramanlarında ve eğitim kurslarında hem uzun süredir
şehirde yaşayan kişileri hem de yeni gelen bireyleri bulabilirsiniz. Ayrıca, temel olarak Beyaz Britanyalı bireyler arasında bir araştırma
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da gerçekleştirdik. Özellikle az sayıda göçmen
olan mahalleleri seçtik, çünkü ev sahibi topluluklarından onları mültecilerle, sığınmacılarla
ve göçmenlerle etkileşime girmekten alıkoyan
engelleri öğrenmek istedik. İnsanlarla anket
yaptığımızda, “tamam, onlarla ilgili bir sorunum yok,” dediler.
Göç Dostu Şehirler projesi 3 yıllık bir girişim. Proje bittikten sonra proje çıktılarını
sürdürmeyi nasıl planlıyorsunuz? Projenin
çıktılarını Birleşik Krallık içinde uygulamayı mı düşünüyorsunuz yoksa yurt dışına
yaymayı planlıyor musunuz? Evet ise, yaygınlaştırmak için kullanılacak ana uygulama araçları nelerdir?
Ara raporu yazarken, fonlama bittikten sonra
gerçekçi olarak devam edebilecek aktiviteleri
belirlemek istedik. Dilimi Paylaş programı devam edecek. Coventry’de dijital üretim kursları, mobilya fabrikası ve ev yenileme devam edecek, fakat bunlar yeni bir şeylere de dönüşebilir.
Biz start-up firmalarını da destekleyeceğiz.
Bir şeyleri değiştirebilecek işletmeleri desteklemek istiyoruz. Ortakların çoğu birbirini tanımıyordu, ama ortakların beraber çalışarak
başarılı oldukları yeni projelerimiz var. Bence
sosyal girişimler desteklenmeye devam edecek
ve göçmenlere de desteği sürecek. Önceden sadece göçmenlere yönelik olmayan sosyal girişimcilik üzerine eğitim sağlıyorduk, bu yüzden
girişimlerimiz de devam edecek. Yerel girişim
ortaklıklarının göçmenlere desteği öncelikleri
olarak almalarının devam etmesini istiyoruz.
Bu yüzden, gayet iyi gittiğini düşündüğümüz
bazı aktiviteler devam edecek. Önceden ortaklıkta mültecilerle ve göçmenlerle çalışmak
istemeyen bazı kuruluşlar artık mültecilerle
çalışmaya devam edecekler. Yaptığımız işlerle
ulusal düzeyde dikkat çekmeyi başardık. Bu
da yaptığımız bazı şeylerin başka şehirlerde
yapılması için fırsat yaratabilir. Politika bakış
açısıyla, bence tabandaki kuruluşların politika
kararlarına ve hizmet tasarımına dahil edilmesinin gücü tanınmaya devam edecek. Ama
bence başardığımız şey, farkındalık yaratmak
ve yeni ortaklıklar ve işbirlikleri kurmak oldu.
İşverenlerle yaptığımız çalışmanın gelecek için
çok değerli olacağını düşünüyorum. Üç işletmeyi devreye aldık. Bu işletmeler büyürse, daha
çok insanı istihdam edebilirler.

Ulaşım ve Hareketlilik

BELEDİYE BAŞKANI, PARİS’İ
‘15 DAKİKALIK ŞEHİR’ YAPMAK İSTİYOR
Belediye Başkanı
Anne Hidalgo, Paris’i
herkesin işine, evine ya
da okuluna 15 dakikalık
bisiklet yolculuğu süresince
ulaşılabileceği bir şehir
yapma ideali ile seçim
kampanyası yürütüyor.
2 DAKİK A

P

aris Belediye Başkanı Anne Hidalgo,
Fransızca attığı tweette “15 dakikalık
şehri” şöyle açıklıyor: Bu şehir ihtiyacın olan her şeye 15 dakikada ulaşabileceğin semtlerden oluşacak. Şehrin ekolojik
dönüşümü için bir gereklilik olan bu durum Parislerin günlük yaşam kalitesini de artıracak.”
Bu fikri belediye başkanına aşılayan ‘akıllı şehir’
profesörü Carlos Moreno, insanların belli bir
uzaklıktan şehir merkezine yolculuk yapmasını gerektiren geleneksel kentsel tasarımın artık
zamanının geçmiş olduğunu, bunun bir yandan
da iklim değişikliği ve araçların yarattığı kirliliğe de bir yanıt olduğunu belirtiyor. Paris Pantheon-Sorbonne Üniversitesi’ndeki bu profesör
Montreal’deki bir düşünce kuruluşu ile Fransa,

Tunus, Latin Amerika’daki diğer şehirler için de
bu 15 dakikalık şehir konsepti üzerine çalışıyor.
Kanada’da Ottowa 2019 yılının Ağustos’unda 15
dakikalık semtler ağı oluşturmak istediğini duyurmuştu. Genel anlamda bu vizyon insanların
şehre nasıl ulaştığına değil de insanların gitmek
istedikleri yerlere yakın oturması konusunu odağa alıyor.
Paris yürünebilir bir şehir ve yeni bisiklet yollarıyla birlikte bisiklet kullanıcılarının sayısı geçen
yıl yüzde 54 arttı. Ancak eskiyen tren sistemi gecikmelere neden oluyor ve insanların çoğu hala
araba kullanıyor. İnsanların yarısından fazlası
işlerine 45 dakika mesafede oturuyor, geri kalanı
içinse durum daha da kötü.

001 // Kent // 89

Hidalgo’nun planı ofis bulunmayan semtlere ofis
eklemek ki insanlar evlerine yakın yerlerde çalışabilsinler. Ayrıca Hidalgo, bazı firmaların çalışanlarının uzaktan başarıyla çalışabileceklerine
ikna edilmeleri gerektiğine, bu insanların ortak
çalışma alanlarında çalışabileceğine inanıyor. Bir
diğer düşüncesi ise var olan kütüphaneler, stadyumlar gibi bazı yapıların birden fazla amaç için
kullanılması. Mesela gece kulüpleri gündüz spor
salonu olarak hizmet verebilirler.
Ayrıca nispeten az yeşil alanı olan bu şehrin
okuldaki oyun alanlarına yeşillik ekleyerek
bu yeni ‘park’ları haftasonları semtin insanlarına bir dinlenme alanı olarak açmak da fikirler
arasında.

Kitap

RÜYA ŞEHİRLER:

MODERN KENTLERE YÖNELİK FİKİRLER,
TASARIMLAR VE MÜDAHALELER
Tarihçi ve peyzaj tasarımcısı Wade Graham, Rüya Şehirler’de iki yüzyıldır kentsel planlama ve tasarımı etkileyen yedi
fikrin modern şehirleri nasıl biçimlendirdiğine odaklanıyor.
D O Ç . DR . M U R AT Ş E N T Ü R K

W

ade Graham, her bölümde
tasarım fikirlerini mimarların ve düşünürlerin hayatı
ekseninde ele alır: Romantik
Şehir (Bertram Goodhue, kaleler), Düzenli Şehir
(Daniel Burnham, anıtlar), Akılcı Şehir (Le Corbusier, Robert Moses, beton bloklar), Karşı Şehir
(Frank Lloyd Wright, kır evleri), Kendi Kendini
Örgütleyen Şehir (Jane Jacobs, Andes Duany,
mercanlar), Alışveriş Şehirleri (Victor Gruen,
Jon Jerde, alışveriş merkezleri), ve tekno-ekolojik
şehirler (Kenzo Tange, Norman Foster, habitatlar). Graham, fikirler ile yapılı çevre arasındaki
ilişkiyi ve mimarlığın sosyal, çevresel ve politik
bağlamla nasıl etkileşime girdiğini gösterir.

5 DAKİK A

malıdır hatta bazen iyileştirmek yerine şehirdeki
topluluk hissini yok etmek gibi durumu daha da
kötüleştiren sonuçları olmuştur. Graham, ütopya önermek ya da şehirlerin başarısızlıklarını
anlatmak yerine çoğu denenmemiş hayalleri ve
niyetleri göstermek amacındadır. Bunun için
her bölümde ayrı bir tasarım fikrine ve vizyonere
odaklanır.
Graham’a göre romantik banliyöler, geçmişe ait
tasarımlarla modern kentin temsillerinden (iş,
yoğunluk vb.) ve çürümüşlüğünden uzak hem
erdem hem de güven sağlıyordu. Yeni zenginler
paralarını aklayabilecekleri ve sonradan görme-

Modern şehirler için tasarımlar, bir niyet, iddia,
tepki ya da karşı tepki olarak geliştirilmiş olabilir. Ama nihayetinde nasıl yaşamamız gerektiğine dair fikirleri ve mekânsal formları içerir.
Graham, mimari yapıları, onları inşa edenlerin
arzularının bir ifadesi, amaçlarının bir yansıması, davranışları biçimlendirmelerinin bir yolu
olarak niteler. Ona göre tasarımlar, kamusal
ve özel mekânın gündelik hayattaki sınırlarını
yeniden tanımlar, geleneksel şehirlerden farklı
olarak topoğrafya, jeoloji, iklim koşulları ile ilgilenmez, yerel çeşitliliği dikkate almaz ve şehirler giderek birbirine benzer görünür. Ele alınan
"vizyoner düşünürlerin" tamamı, kendi mimari
anlayışlarıyla "ilerleme kaydetmeyi” amaçlar ve
kendi işlerini “modern şehir hastalıklarını tedavi
etmek üzere bir tür hekimlik olarak betimler.”
Ne tür bir niyet ve biçim taşırsa taşısın amaç
aynıdır: Yapılı çevreyi yeniden biçimlendirerek
maneviyatı ve ruhu dönüştürmek. Fakat tasarımların bu amacı ne kadar gerçekleştirdiği tartış-

liklerini saklayabilecekleri kalelere sığınabiliyordu. Modern kentten kaçılan “modern kentler
olarak Romantik Banliyöler” farklı olma hissini
yaşatma ve eski mimari üslubu yeniden yaratma
arzusudur. Endüstriyel modernlik gibi yeryüzünde yayılan Romantik banliyöler, kırsaldadır,
karma öğeler barındırmaz, konutlar birbirine
uzaktır, araba bağımlıdır, kıvrımlı sokaklara ve
doğal peyzaja sahiptir.
Gökdelen ve güzel şehir adı verilen imparatorluk şehir planlaması 20. yüzyıldaki iki evrensel
kent biçimidir. Düzenli şehir her siyasi çizgiden
(faşist, komünist, demokrat vb.) modern kent kurucularına model olmuştur: Binalarda simetrik
modernist uygulamalar ve düz, ağaç sıralı yollarla
kaplı sokaklar ve anıtlarla süslenmiş meydanlar.
Beton blokları modernliğin ilerleyişiyle birlikte
kaçınılmaz gibi görünebilir ama aslında mekanik bir kökenin göstergesidir. Artan nüfusa konut ihtiyacının ve arabalarla uyumlu kent yaratmanın akılcı seçimi olarak gözükmüştür. Beton
blokların artması ortak arzuya ve modern inşaat
tekniklerinin benimseyerek modern dünyaya katılmaya dayanır. Cazibesinin temeli ütopik bir
arzuya dayanmaktadır: “...dünyayı kendi kentsel
hatalarından kurtarma tasarısıdır.”
Kentin dışında tarımsal olarak kendine yeterliliği öneren kır evlerinin yer aldığı karşı şehir,
yatakhane ya da emekli evleri olarak görülmüştür. Bu alanların işlevsel merkezleri yoktur, araba
bağımlıdır ve yayılmacıdır.
Kendi kendini örgütleyen şehirde kamusal
mekânlar ve komşuluk birimleri planlanır, alışveriş ve diğer hizmetler için merkez yürüme me-
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safesinde yer alır. Yollar süper-bloklarla kesilmez
ve özel ve kamusal mekânlar arasında bağlantılar
oluşturulur. Yerleşimlerde karma kullanım ilkesi
gözetilir ve farklı türlerde (yaya, bisiklet vb.) ulaşıma göre düzenlemeler yapılır.
Alışverişin tasarlanması çok eski zamanlardan
beri şehir tasarımının ayrılmaz parçası ve kentteki gelişmelere yön verebilmektedir. Alışveriş
merkezleri otoyollarla daha çok kent merkezi
dışında yer alırken özellikle ekonomik sorunları
olan bölgelerde yeni bir kent imgesinin oluşmasında rol oynamıştır. Alışveriş merkezleri bazen
gerçek bir sokağı taklit ederek gerçek gibi görünmeye çalışabilir ya da abartılı bir temaya sahip
olabilir.
Ekolojiyi düzenlemeyi ve tasarruf etmeyi hedefleyen tekno-ekolojik kent fikri, teknoloji becerisiyle doğal çevreyle iletişimde olmak ve hatta onu
kontrol etmek isteyen bir düşünceye dayanmaktadır. Yenilikçi yapı tekniklerini kullanılarak
çelikten, betondan ve camdan inşa edilen yapılar
bütünleşik kullanımın yanı sıra çevresel uyumu
da öncelemektedir. Tasarımlar iklim, su, geri dönüşüm, gıda güvenliği ve enerji sürdürülebilirlik
çerçevesinde ele alınır.
Graham, bahsi geçen eğilimlere ilişkin tanıları,
örnekleri, farklı biçimleri içeren saha rehberini
her bölümün sonunda sunmaktadır. Bu rehberler uygulayıcıların fikirler ile yapılar ve şehirler arasındaki ilişkiyi kurmasını sağlar. Ayrıca
eğilimlerin örneklerine ilişkin görseller de her
bölümün sonunda yer alır. Görsellerin metinde
ilgili yerde olması okumayı rahatlatma imkânına
sahipken bölüm sonunda olması da rehberle birlikte görmeyi kolaylaştırmaktadır.
Kentsel yenilemeye ve şehir planlamaya ilişkin
yedi eğilimin dışında kitap modern mimarlık ve
kentleşme tarihi olarak da okunabilir. Kitap, mimar ve şehir plancısı olmayanların tasarım, planlama ve kentsel müdahaleler arasındaki ilişkiyi,
süreklilikleri ve değişimleri ve modern kentleri
biçimlendiren tasarımların kökenlerine dair kişisel ve toplumsal boyutları rahatlıkla görebileceği bir içeriğe ve üsluba sahip.
Kitapta tasarımları gerçeğe dönüştürmek için
yapılan kentsel müdahalelerin tarihini okumak
ve “başarılar” ya da “başarısızlıkları” görmek is-

teyenler için detaylı örnekler yer alıyor. Sınırlılık
ise çoğunlukla örneklerin ABD’deki kentlere
(New York’a ve Los Angeles’a) ayrılması. Ancak
örnekler bazen Batı Avrupa’ya ve bazen de Uzak
Doğu’ya uzanıyor.
Kitabın ilk dört bölümü daha iyi araştırılmış ve
kapsayıcıdır. Diğer bölümlerin görece zayıflığı
ise kitabın temel amacını gerçekleştirmesine gölge düşürmüyor. Benjamin’in Pasajlar’ına benzeyen tasarımıyla kitapta, her bir eğilim kişiler ve
onların öyküleriyle somutlaşır. Biyografiler ile
tasarımlar arasındaki ilişkiler bazen kopar, ama
mimarların karakter gelişimleri ve hikayeleri
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dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel özellikleri
ile iç içe ustalıkla anlatılıyor. Fikirlerin ve tasarımların kültür tarihine ilişkin detaylarının yanı
sıra sosyal teori, edebiyat ve sanattaki kökenlerine yönelik açıklamalar ve verilen uçlar kitabı
daha değerli kılıyor.
Rüya Şehirler
Dünyayı Şekillendiren Yedi Tasarım Fikri
ÇEVİREN: Ümit Hüsrev Yolsal
DİL: Türkçe
KATEGORİ: Mimarlık
SAYFA SAYISI: 296
YAYINEVİ: Koç Üniversitesi Yayınları
BASKI: 1. baskı, Eylül 2019

Kültür - Sanat

LONDRA’DA
ERİŞELEBİLİR BİR MÜZE
Müzeleri engelli insanlar için erişilebilir yapmanın çok kolay bir yolu var:
Onların fikirlerini almak ve ihtiyaçlarını anlamak.
H AT İC E Ç E T İ N L E R DE N

M

üzeler, engelli ziyaretçiler için
çok da misafirperver yerler olmayabiliyor, tekerlekli sandalyeyle içinde dolaşılması zor olan
binalar, duyuşsal ve bilişsel sakatlıkları olanlara
hitap edecek çok az sayıda materyal barındırıyorlar. Müzeler, engelli ziyaretçilere daha az
deneyim sunarak rutin bir biçimde ayrımcılık
yapıyorlar da denebilir. Ayrımcılık karşıtı yasalar kamu binalarının fiziksel olarak erişilebilir
olmasını zorunlu kılsa da buna asgari ölçüde uymakla hem mimari hem küratöryal planlama süreçlerine engellilerin katılması yönündeki irade
arasında bir fark bulunuyor. Bu etkileşim süreci
zaman alsa da müzelerin yaptıkları hataları düzeltmeleri için harcayacakları paradan tasarruf
etmelerini sağlıyor.

4 DAKİK A

ERIŞILEBILIRLIKTE STANDART
BELIRLEYICI BIR MÜZE
Dünyanın en zengin hayır kuruluşlarından
biri olan Wellcome Trust tarafından fonlanan
ve Londra’da 2007 yılında kurulan Wellcome
Collection müze ve kütüphanesi hem engellilerin hem de otizm ve ruh hastalıkları bulunan
insanların ihtiyaçları gözetilerek tasarlanmış.
Açıklama metinlerinin nasıl yazılması gerektiği,
fotoğrafların hangi yükseklikte duvarlara asılması gerektiği gibi konularda bu kişilerin fikirleri alınmış. Binanın tüm katlarına basamaksız
erişim mümkün. Tekerlekli sandalye açısından
erişilebilir olan müze, 75 cm’den büyük tekerlekli sandalye ya da mobilite aracı olan ziyaretçilerine, binanın bazı bölümlere erişimlerinin kısıtlı
olabileceğini ve ziyaretlerini planlayabilmeleri

için kendileriyle irtibata geçmelerini duyuruyor.
Ayrıca ödünç alınabilecek tekerlekli sandalyeleri
de olduğunu ve bunları girişteki bilgi noktasından talep edebileceklerini ya da rezerve ettirmek
isteniyorsa önceden aranabileceklerini bildiriyor. Tüm katlarda erişilebilir tuvaletler mevcut
ve zemin katta bir adet erişilebilir bebek bakım
tuvaleti bulunuyor.
Derin ve çoklu öğrenme özürleri olan insanların bir bölümü standart erişilebilir tuvaletleri
kullanamıyorlar. Bir ya da iki bakım veren kişi
ile birlikte tuvaletleri kullanmaları gerekiyor ya
da idrar kaçırma bezlerinin değiştirilmesi gerekebiliyor. Standart erişilebilir tuvaletlerde ise alt
değiştirme sedyesi ya da kaldıraç bulunmuyor.
Bunlara birden fazla kişinin sığması da zor. Wellcome Collection’da bir adet bulunan Changing
Places isimli tuvalette engelli insanlar ve aileleri
kendilerinin ve çocuklarının sağlıklarını ve güvenliklerini tehlikeye atmadan altlarını değiştirebiliyorlar. Bu tuvaletin içinde yüksekliği ayarlanabilir, yetişkin boy bir alt değiştirme tezgâhı,
engelli bireye ve bakıcısına mahremiyet sunmak
adına bir perde ya da ekran, kaymaz bir zemin ve
atıklar için büyük çöp kovaları bulunuyor.
Rehber hayvanlara da izin veren müzede görme
engelli bireyler rehber köpekleriyle sergileri gezebiliyor. Yine girişteki bilgi noktalarından büyüteç temin edilebiliyor ve kalıcı ve bazı geçici
sergiler için büyük baskılı etiket rehberleri bulunuyor. ‘Medicine Man’ isimli sergileri içinse Braille etiketleri ve bazı nesnelerin dokunsal reprodüksiyonları mevcut. İşitme güçlüğü çekenler de
unutulmamış, müzenin çeşitli bölümlerine sabit
işitme döngüleri yerleştirilmiş. Ses frekansı indüksiyon döngüleri veya işitme döngüleri olarak
da adlandırılan ses indüksiyon döngüsü sistemleri, işitme aralıkları azalmış kişiler için yardımcı
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bir dinleme teknolojisidir. Ayrıca taşınabilir işitme döngüleri de temin edilmiş. Erişim ihtiyacı
bulunan ziyaretçiler içinse ücretsiz İngiliz işaret dili, sesli tasvir ve metinlerin seslendirildiği
turlar mevcut. Ayrıca Ziyaretçi Deneyim Ekibi
rehberli turlar düzenleyip gerektiğinde ekstra
yardımlarda bulunabiliyor. Çıkış işaretleri rahatça görünebilir şekilde konumlandırılmış ve
bu endişe bozukluğu olan ziyaretçilerin yüreklerine su serpiyor. Ziyaretçilerine bilim, tıp, hayat
ve sanat arasında bağlantılar kurmaları için fırsatlar sunan Wellcome Collection’da yeni açılan
Being Human galerisi kapsayıcı sergi tasarımında gerçek anlamda standart belirleyici olarak öne
çıkıyor. Sergi halka açılmadan önce, tekerlekli
sandalye kullanan biri tarafından gezilmiş ve
bazı sergilenme alanlarının tekerlekli sandalye
ile gezecekler için doğru yükseklikte ve derinlikte olup olmadığı test edilmiş ve sonuçlardan
memnun kalınmış.
ENGELLILERE KULAK VEREN
BAŞKA BIR PROJE: ARCHES
Avrupa Birliğinin üç yıl fonladığı Arches isimli
araştırma projesi ile altı tane müzedeki koleksiyon kapsamında 200’den fazla engelli insan,
farklı erişim ihtiyaçları olan ziyaretçilere rehberlik edebilecek dijital teknolojilerin tasarlanmasına yardımcı oldu: Londra’da Wallace Koleksiyonu, Victoria and Albert Müzesi, Viyana’da
Kunsthistorisches Müzesi, Madrid’de Thyssen-Bornemisza ve Lázaro Galdiano müzeleri ve
İspanya’nın kuzeyinde Oviedo’daki Museo de
Bellas Artes de Asturias. Dört teknoloji şirketi,
Open University ve University of Bath da proje
ekibiyle birlikte çalıştı.
Kasım 2019’da Thyssen-Bornemisza’da düzenlenen bir konferansta sonuçlar paylaşıldı. Bunlar
arasında Pieter Brueghel’in The Peasant and the
Nest Robber (1568) tablosu gibi eserlerin multimedya dokunulabilir kabartmaları, müzenin
galerileri arasında rota gösteren iOS ve Android
mobil uygulamalar ve kullanıcıları koleksiyon
parçalarından kendi kolajlarını yapmaya davet
eden bir oyun bulunuyor. Bunların tamamı görme ve işitme engelli ve öğrenme zorluğu yaşayan
farklı katılımcılar tarafından test edilmiş işaret
dilli videolar, sesli tasvirler ve kolay okunur metinler, kişiye özel uyarlanabilen erişim ayarları
içeriyor.

Projenin engellilere ilişkin birtakım varsayımlarla değil katılımcıları öncelikleyen bir yaklaşım sergilemesi dikkat çekiyor.
Oviedo’daki kör bir katılımcı konferansta Arches’ın bir araştırmadan ziyade geleneksel bir
müzede daha önceden bulunmayan dijital kay-

001 // Kent // 93

nakların fark yaratabilmesi için sunulmuş bir
fırsat olduğunu belirtmiş. İşitme güçlüğü olan
katılımcı ise Londra’daki grubunun müzelere
yabancı olduğunu ve müzedeki deneyimlerinin
yeni teknolojiler ile olduğu kadar engellilikler
konusunda duyarlı ve farkında olan personel ile
de daha olumlu hale geldiğini dile getirmiş.

Sinema

PARAZİT ÜZERİNE:
SINIFIN KOKUSU BİR KERE SİNMİŞSE?
Bong Joon-Ho imzalı film bir ritim ve mekân oyunu. Özellikle, yoksul ve varsıl ailenin evleri, evlerin içindeki
mekânlar her iki aile arasındaki sınıfsal farkı, güç ilişkisini somutlayacak şekilde kullanılmakta: Yoksul ailenin
bodrum kattaki evine karşı varsıl ailenin bahçeli ve iki katlı villası.
PR O F. D R . M U T LU B İ N A R K
H A C E T T E P E Ü N İ V E R S İ T E S İ İ L E T İ Ş İ M F A K Ü LT E S İ
R A D Y O T V. V E S İ N E M A B Ö L Ü M Ü Ö Ğ R E T İ M Ü Y E S İ
5 DAKİK A

B

ong Joon-Ho’yu Türkiye’de Snowpiecer (2013), Okja (2017) ve
Gwoemul (2006) filmleriyle tanıyoruz. Bong Joon-ho’nun Parasite
(Parazit) (Gisaengchung) (2019), filmi 2019
yılında Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülünü, 2020 yılında ise 92. Akademi
Ödülleri'nde en iyi senaryo, en iyi film, en iyi
yönetmen ve en iyi uluslararası film olmak
üzere dört Oscar ödülü kazandı. Yönetmen
Bong Kore sinema endüstrisinde, farklı türleri
farklı yapım kaynakları ile deneyen bağımsız
bir yönetmen. Snowpiecer’de uluslararası iş
birliği ile distopya anlatısı üretirken, Okja’da
Netflix kaynakları ile yerel bir hikâyenin
anlatıcılığını yapmaktaydı. İncelikli mizah
gücü tartışmasız olan yönetmen Bong, Akademi Ödülleri dönüşü Seul’de yaptığı basın
toplantısında “Hikâyemin komik kısımları
olmasına rağmen, modern toplumun sınıf bölünmesini ve diğer acı yönlerini açıkça ortaya
koyuyor ve mesajdan 1 santimetre bile kaçmak
gibi bir niyetim yoktu çünkü film tamamen
bununla ilgili.” şeklinde, Parazit’in sınıfsal
ayrım ve eşitsizliğe temellenen ilişkiler üzerine olduğunu söylemekte. Bong, The Guardian’a verdiği söyleşide ise, "Kore, teknolojisi,
müziği ve yüksek hızda interneti ile yüzeyden
baktığınızda zengin ve ışıltılı bir ülke gibi
gözüküyor. Ancak varsılla yoksul arasındaki
uçurum sürekli artıyor. Özellikle de genç kesim, büyük bir umutsuzluk içerisinde. Londra'nın merkezinde dolaşırken köşede çadırda

Bodrumda başlayan
komedi anlatısı,
mahzende sonlanan
bir gerilime doğru
bilinçli bir şekilde
evriliyor.

yatan insanların olması gibi, Kore'nin merkezi
yerinde evsiz insanlar görülüyor. Onlar toplumun kör noktasında olan insanlar" demekte.
Görüldüğü üzere, eşitsizlik ve sınıfsal ayrım
Bong’un bu filminde ana derdi. Bong’un Kore’de, özellikle Seul’de yoksulların yaşadığı
bodrum katı evler olarak adlandırılan “banjiha”lara ilişkin gözlemleri de oldukça yerinde.
Güney Kore'de son 10 yılda, 35 yaş altı genç
bireylerin aylık gelirlerinin neredeyse yüzde
50’sini kiraya harcadığını söylenmekte. Bu
nedenle bodrum katlarında yaşama giderek
yoksul gençler için yaygınlaşmakta. Böylece
kentin çeperinde ama kentteki işinizi de kaybetmeden yaşamı idame ettirmek olanaklı
hale gelmekte. Yoğun ve uzun saatler boyu
çalışmanın hâkim, emek gücünün ikamesinin
kolay ve yarım zamanlı çalışmanın özellikle
kadın emek gücünde yaygın olduğu ülkede,
Bong’un filmindeki yoksul Kim ailesi aslında
tekil bir örmek değil.
Parazit Kore toplumu üzerinden oldukça başarılı Konfüçyen ahlâk ve kapitalizm eleştirisi.
Bilindiği üzere, Konfüçyen ahlâka temellenen
ataerkil Kore ailesi ve toplum yapısı eğitim durumu, toplumsal köken, ekonomik sermaye,
meslek ve toplumsal mevki gibi farklı sermaye
sahipliğine göre bireye toplum içinde değer
ve yer biçer. Toplumsal cinsiyetler ve sınıflar
arası güç farkları Konfüçyanizmin çağdaş
Kore toplumunda hala süre giden kalıtlarıdır.
Günümüzde, genç işsizliği ve intiharı rakam-

001 // Kent // 94

larının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan
Güney Kore’de, sınıflar arası hareketliliğin
olanaklılığı kısıtlıdır: Ya Seul National, Yonsei gibi iyi bir Üniversite’den diplomanız olmalı, ya da ailenizin iyi bir ekonomik-sosyal
sermayesi. Ivy lig üniversitelerinden diplomanız yoksa, İngilizce konuşamıyorsanız, iyi bir
şirkette kalıcı iş sahibi olmanız oldukça zordur. Belki de bu nedenle Kore’de K-pop seçmelerine ve şöhret olmaya bu kadar yoğun ilgi
vardır? Koreli gençler, ilkokuldan üniversite
son sınıfa değin yoğun etüd çalışmalarına katılmak ve dershanelere ekstra eğitim için gitmek zorundalar, Konfüçyen kapitalizmde varolabilmek için. Konfüçyen kapitalizm, pazar
ekonomisini ve ekonomik sistemin kendisine
ahlaki anlamlarla yükler: Yao Souchou’a göre,
“Konfüçyen kapitalizmin ideali, eşitsizliğin
olduğu bütün durumlarda yöneticiyle, işçi,
devletle vatandaş, satıcıyla müşteri arasında
“iki tarafında menfaatine olan bir durum”
yaratmaktır” (2007:49). Böylece Konfüçyen
kapitalizm ideal toplum ve ilişkiler mitini
yaratır.
Bong’un filmi de, sınıf ilişkilerinin oldukça
katı bir şekilde kurulduğu Kore toplumunda,
yoksul bir ailenin çeşitli hilekârlıklarla varsıl
bir aileye yaklaşmasının öyküsünü komediden gerilime uzanan türlerarası bir kurgu ile
işliyor. Film, bir ritim ve mekân oyunu. Özellikle, yoksul ve varsıl ailenin evleri, evlerin
içindeki mekânlar her iki aile arasındaki sınıfsal farkı, güç ilişkisini somutlayacak şekilde

kullanılmakta: yoksul ailenin bodrum kattaki evine karşı varsıl ailenin bahçeli ve iki katlı
villası. Varsıl ailenin de mahzeni var evinde,
ancak villanın mahzenine de inmek-çıkmak,
toplumsal hiyerarşinin altındakilerin işi…
Dolayısı ile, bodrum katlarına, mahzenlere,
yerin altındakilere bir küf ve nem kokusu
sinmiştir. Varsıl aile yoksul aile ile her karşılaşmasında bu kokuyu duyumsar ve karşısındakilere de anımsatır.
Görünüşte Konfüçyen ahlâk ve kapitalist düzen sınıflar arası ilişkide uyum ve kabulleniş
yaratmıştır. Bu nedenle, yoksul aile sınıflarının görünmez kokusuna yönelik eleştirilere
sabır gösterir. Üstelik yoksul Kim ailesi bireyleri yaşadıkları yeni “evin/bedenin”in ayrıcalıklarını yitirmemek için başladıkları oyuna
devam etmek zorundadır. Ancak, bir kere
üstlerine sinen “sınıflarının” o görünmez ve
silinmez kokusunu silmek olanaksızdır. Hele
de, aynı sınıftan bireylerin mevzi savaşı için
birbirlerine karşı öldüresiye verdikleri mevzi
savaşı, ayrımı derinleştirmekten öteye gitmeyecektir. Bodrumda başlayan komedi anlatısı,
mahzende sonlanan bir gerilime doğru bilinçli bir şekilde evrilir. Anlatıda yoksunlar arasında dayanışmanın bir zemini kurulmazken;
sonunda yoksun Ki-woo’nun geçici süreliğine
yerleştiği “bedeni” ve onun simgelediği dünyayı sahiplendiği bir düşü kurarken görüyoruz.
Bu nedenle filmin adının “Parazit” olması,
sınıf, yabancılaşma ilişkisine yaptığı diyalektik referans nedeniyle anlamlı. Yao, Marx’dan
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aktararak, “İnsan nesnel dünyada sadece düşünme eylemiyle değil, bütün duyumlarıyla
tasdik edilir. Duyumların meydana gelişi,
günümüze dek bütün dünya tarihinin işidir”
(Marx, 1972:140-1’den aktaran Yao, 2007:43)
demektedir.
Kore’de yoksulların sınıf eşitsizliğini aşmaları
değil, tam tersine Konfüçyen ahlâkın dayatmalarını ve değerler inşaasını benimsemeleri
gerekmekte. Böylece gerçek parazitin, ezilenlerin üzerinden kokusuz yaşam sürenler olduğunu gösteriyor anlatı. Her ne kadar bu anlatı
da varsıl ama bir o kadar da naive olsalar da.
Kim ailesi aslında bu anlatıda Konfüçyen ahlâkı ters yüz ederken, evin/bedenin emektâr
hizmetkârı ve onun mahzende yaşayan eşi ile
geçici “bedenlerini sahiplenme” üzerine verdikleri mücadele ile bu farklı rol performanslarını kaybediyorlar. Varsıllığın dünyasına
iliştirilmiş yaşamak, Kim ailesi için bir plan
haline geldikçe, sınıf kokusu onların peşindeki bir hayalete/ize dönüşüyor.
*Bu yazının ilk versiyonu
http://sineblog.org/index.php/2019/11/11/
parazit-uzerine-sinifin-kokusu-bir-kere-sinmisse/ yayınlanmıştır.
Kaynaklar
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Gelişim

BİLGİ VE PERSPEKTİF KAYNAKLARI
Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın birçok noktasında bilgi ve paylaşım odaklı etkinlikler
erteleniyor. Sizler için şehircilik ile ilgili veri ve bilgi kayanğı olan içerik kanallarını derledik

LSE IQ, LONDON SCHOOL
OF ECONOMICSB
Yayın Tipi: Ses
Kanallar: Youtube / Apple Podcasts /
Web Site Dil: İngilizce

TECHNOPOLIS, CITYLAB
Yayın Tipi: Ses
Kanallar: Apple Podcasts / Stitcher / Google Play / Spotify / Web Site Dil: İngilizce
Technolopolis, kent inovasyonu profesörü Molly Turker ve start-up danışmanı Jim Kapsis ev
sahipliğinde düzenlenen podcast serisinin adı. Bu seride, teknolojinin kentlere nasıl zarar
verdiği ve nasıl tekrar biçimlendirdiği, teknolojiyi kent sorunlarına çözüm sunabilecek bir
güç haline getirmek için neler yapılması gerektiği gibi konular ele alınıyor. Şu an için 8 bölüm
ve 2 ek bölümden oluşan Technolopolis serisi, her bölümde farklı özgeçmişe sahip konuklarıyla teknoloji ve kent ilişkisini kent tasarımı, dijital eşitsizlik gibi farklı temalara odaklanarak
tartışılıyor.
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LSE IQ podcast serisi, Londra Ekonomi Okulu
(London School of Economics) tarafından
düzenlenmekte olup her bölümde farklı konularla ilgili bir soruya ilgili uzman veya uzmanları konuk ederek yanıt aranıyor. Seride kentleri
ilgilendiren bölümler de mevcut. Bunlardan
bir tanesi olan “Küresel kentlerdeki mutenalaştırma kaçınılmaz mı?” sorusuna odaklanıldığı 19. bölümü dinlemenizi tavsiye ederiz.

Gelişim

99% INVISIBLE
Yayın Tipi: Ses / Yazı
Kanallar: Apple Podcasts / Google Play /
RadioPublic / Podcast RSS / Newsletter /
Web Site
Dil: İngilizce

TEDTALKS: CITIES
Yayın Tipi: Ses / Görüntü
Kanallar: Youtube / Web Site
Dil: İngilizce

99% Invisible, Roman Mars tarafından hayata geçirilen iTunes’da ve RadioPublic’de
yayınlanan en ünlü podcast serilerinden
biri. Serinin bölümleri üzerine çok düşünmediğimiz ya da görsek bile varlığını bilinçli bir şekilde kavramadığımız, öte yandan
dünyamızı şekillendirecek kadar güçlü olan
tasarım ve mimari ögeleri ele alıyor. Tasarım
ve mimari söz konusu olduğu için bu serilerde kent hayatı üzerine yapılan bölümler de
bulmak mümkün. Örneğin otobüsler şehrin
en bilindik ögelerinden biridir. Biz bu araçlar
üzerine ne derece kafa yoruyoruz? 99% Invisible’ın 388. bölümünü izleyin ve buna siz
karar verin.

TedTalks, dünyanın farklı ülkelerinden kişilerin çeşitli konular hakkında izleyiciler önünde
konuşma yaptıkları bir platform. Ted Talks’un
internet sitesinde bu konuşmaların videolarını bulmak mümkün. Üstelik videoların altında farklı dillerde hazırlanmış altyazılar da
eklenmiş. Videoların deşifre metinleri de Ted
Talks’un websitesinde mevcut. Kent alanına
ilgi duyanlar bu konuda yapılmış ve meseleyi
farklı odak noktaları üzerinden ele alan konuşmalara internet sitesi üzerinden erişebilirler.

DEVENTS
Yayın Tipi: Ses
Kanallar: Apple Podcasts / Spotify /
Google Podcasts
Dil: Türkçe

WORLD URBAN FORUM 10 (WUF10)
Yayın Tipi: Görüntü
Kanallar: Youtube Dil: İngilizce
Abu Dabi’de gerçekleştirilen 10. Dünya Kent
Forumu’nda açılış ve kapanış seremonileri
ile canlı yayınlanan konuşmaları bu kanaldan izleyebilirsiniz.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) Türkiye, sürdürülebilir kalkınma alanında düzenlediği etkinliklerdeki oturum ve sohbetlerin yer aldığı
“Devents” adlı bir podcast kanalı açtı.
Türkiye’ye 2030’a kadar Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’na ulaşma yolunda
destek veren UNDP Türkiye'nin Devents
adını taşıyan kanalından, UNDP’nin sürdürülebilir kalkınma alanında düzenlediği, İklimce Sohbetler, Sosyal Fayda
Zirvesi İstanbul 2019 ve İnsani Gelişme Raporu 2019 İstanbul Tanıtım Toplantısı gibi etkinliklerin ses kayıtlarına
ulaşılabiliyor.
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MARMARA ULUSLARARASI
KENT FORUMU - MARMARA
URBAN FORUM (MARUF)
Yayın Tipi: Görüntü
Kanallar: Youtube
Dil: Türkçe / İngilizce
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla
düzenlenen MARUF’ta; kentleşme sürecinin
bireyler ve toplumların hayatında ve kentte
yarattığı ekonomik, politik, sosyal, ekolojik
değişim ve sorunları çözüm yollarıyla birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeylerde dayanışma ve iş birliği içinde
incelendi. Dünyadan ve Türkiye’den kent
hakkında söyleyecek sözü olan alanında değerli isimlerin konuşmalarını bu kanaldan
dinleyebilirsiniz.
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