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Toplu taşımada akıllı ulaşım yatırımları

AKILLI
KENTSEL ATIK 
YÖNETİMİ
ÖNCE ATIĞIN 
OLUŞUMUNU ENGELLEMELİYİZ

KENTLERDE 
METEOROLOJİK AFETLER
TOPRAĞIN SUYLA İLİŞKİSİNİ
BOZMAK AFETLERİN NEDENİ



Kentlerde neler olup bittiğine, yerel yöneticilerin neyi nasıl 
yaptığına, valilerin ve belediye başkanlarının kendi kentlerinde neler 
planladığına, güzel bir Türkiye için hangi kentlerde hangi adımların 

atıldığına bakın. Köşesine bucağına bakın. Dağına taşına bakın. 
Türkiye’nin görülecek çok yeri, çok yanı var.

Türkiye’nin ilk yerel yönetim televizyonu 
Özelkalem TV,  youtube’da yayında. 

Türkiye’nin her yeri Özelkalem TV’de.
Açın Özelkalem TV’yi, Türkiye’ye bakın.



#herşeygüzelbirtürkiyeiçin

Yapılacak canlı yayınlardan haberdar olmak isterseniz, abone olmayı 

ve abone ol butonunun yanındaki çan simgesinden bildirimleri açmayı 

unutmayın. 

http://www.youtube.com/c/Özelkalemtv

Toplu Taşımada 

Akıllı Ulaşım Yatırımları   2 Eylül Çarşamba 15.00 | 17.00

Kentlerde Meteorolojik Afetler  9 Eylül Çarşamba 15.00-17.00

Kentsel Atık Yönetimi   23 Eylül Çarşamba 15.00 | 17.00

İzle Bizi
Türkiye

Valiler, belediye başkanları, akademisyenler, işinin ehli kişiler,  özel sektörden çok önemli 

konuklar her Çarşamba özelkalem tv’de bir kent meselesini masaya yatırıyorlar.

Her Çarşamba yerel yönetimlerin nabzı Özelkalem tv’de atıyor
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TOPLU TAŞIMADA AKILLI 
ULAŞIM YATIRIMLARI

Akıllı ulaşım sistemlerinin 
ülkemizdeki durumu Özelkalem 
TV’de ‘Toplu Taşımada Akıllı 
Ulaşım Yatırımları’ oturumunda 
yerel yöneticilerle ve 
uzmanlarla konuşuldu.

Özelkalem Dergisi,
basın meslek ilkelerine
uymayı taahhüt eder.

e’pr

Yaygın süreli yayın.

Şahkulu Mahallesi,

Serdar-ı Ekrem Sokak No:15/A

Galata / İstanbul

Mas-Sit Matbaacılar Sitesi 
1. Cd. No:160 32204

Tel: 0212 438 0205 (pbx)
Fax: 0212 438 02 08

www.umutdoga.com.tr
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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN

Merhaba Türkiye

Özelkalem TV | YouTube Kanalı; 
Türkiye’nin bütün yerel yöneticileri ve 
kendisi kadar kentini de seven herkes 
için yeniden yayında.

Türkiye böyledir.

Kimilerinin haberi bile olmadan 
mucizeler yaratan insanları, güzel 
kentleri, özverili yerel yöneticileri vardır. 
Vardır ama bazen bütün bunları görmek 
zordur.

Artık kolay. Artık mümkün.

Türkiye nasıldır görmek için, Türkiye’de 
neler oluyor bilmek için, Türkiye’nin 
kaşını gözünü, taşını toprağını daha çok 
sevmek için görmek lazım.

Türkiye’nin ne kadar güzel olduğunu, 
istenirse her şeyin nasıl çok daha güzel 
olabileceğini artık Özelkalem TV’de 
izleyeceksiniz.

Her çarşamba bir kent meselesini 
konuşmak için, onu kendine dert 
etmiş ve çözmek için bir yol bulmuş 
yerel yöneticiler, kafa yormuş bilim 
insanları ve çözüm ortağı olmuş marka 
yöneticileriyle Özelkalem TV’de bir 
araya geliyoruz.

Özelkalem TV’de Eylül ayında 
yayımlanan Özelkalem Çarşamba 
Oturumlarını bir de burada okuyun 
istedik.

Türkiye’nin aklı ulaşımda olan kentleri 
İzmir, Kayseri, Konya Büyükşehir 
Belediyeleri’nin ulaşım yöneticileri 

“Toplu Taşımada Akıllı Ulaşım 
Yatırımları”nı Özelkalem TV’de anlattılar. 
Oturumun sponsorluğunu Parabaol 
Yazılım yaptı

Kentsel Atık Yönetimi oturumunda 
Kentsel atık nedir? Kentler atıklarını nasıl 
topluyor?

Atıklar toplandıktan sonra ne yapılıyor? 
Atıkların tamamı yok edilebiliyor mu? 
Sıfır atık gerçekten olabilir mi? Yoksa bir 
hayal mi? sorularına değerli uzmanlarla 
ve yerel yöneticilerle cevap aradık. 

Meteorolojik Afetler oturumunda da 
afetlere karşı alınması gereken önlemler, 
yerel yönetimlerin sorumluklarını 
konuştuk.

Ama en önemlisi de önce erken yerel 
seçimlerin tarihi ile çakıştığı için sonra 
da pandemi nedeni ile ertelediğimiz 
Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim 
Ödülleri için geri sayım başladı.

Kazanan başkanlar 12 Kasım Perşembe 
akşamı Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşecek törenle ödüllerini alacak. 
Tören saat 19.30’dan itibaren Özelkalem 
TV Youtube kanalından canlı olarak 
yayınlanacak.

İzle bizi Türkiye!

ERENGÜL BİLENSER
erengulbilenser@epr.com.tr





6 ozelkalem.com.tr

Kapak Konusu   

Ulaşım denilince aklımıza sadece toplu taşıma ve özel araçlar mı geliyor? Bu geçmişte 
böyleydi ancak artık daha ekonomik ve daha sağlıklı ulaşım modelleri gündemimizde! 
Bizlere daha etkin ve aktif bir yaşam alanı sunan akıllı şehirler gün geçtikçe hayatımızda 
daha geniş tutuyor. Bunlar artık bir hayal değil ve pek çok şehirde zaten başlamış bir 
dönüşüm ve iyileşme süreci. Peki bu dönüşümün de en önemli ayağı akıllı ulaşım 
sistemleri ülkemizde ne durumda? Konu Özelkalem TV’de ‘Toplu Taşımada Akıllı Ulaşım 
Yatırımları’ oturumunda yerel yöneticilerle ve uzmanlarla konuşuldu. 

ULAŞIMDA YENİ ÇAĞ: 
aKıllı Ulaşım, aKıllı şehİrler!

TOPLU TAŞIMADA AKILLI UL AŞIM YATIRIML ARI
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Kapak Konusu

Teknoloji hepimizin ekonomik 
ve sosyal hayat tarzını 
derinden etkiliyor. Bunu sokağa 
çıktığımızda, caddelerde 
yürüdüğümüzde hareketliliğin 
artmasından görüyoruz. 
Hareketliliğin doğal sonucu 
olarak trafik sıkışıklığı, kazalar, 
çevre kirliliği gibi problemler 
de maalesef ortaya çıkıyor. 
Hayatımız oldukça zorlaşıyor...
Ama uzun bir süredir artan 
hareketliliğin olumsuz etkilerini 
ortadan kaldıracak, en azından 
azaltacak ve aynı zamanda 
gelişmeye destek verecek 
‘sürdürülebilir ulaşım’ bütün 
toplumların ortak hedefi. Ancak 
sorun bu hedefe en doğru bir 

şekilde gitmek. Akıllı Ulaşım 
Sistemlerinin hayatımızdaki 
yeri, ülkemizdeki uygulanışı 
Özelkalem TV’de konuşuldu. 
Erengül Bilenser’in konukları 
İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Daire Başkanı Mert 
Yaygel, Kayseri Ulaşım AŞ 
Genel Müdürü Feyzullah 
Gündoğdu, Konya Büyükşehir 
Ulaşım Planlama Trafik Daire 
Başkanı Hasan Görgülü, ODTÜ 
İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman 
ve Parabol Yazılım Şirket 
Yöneticisi Metin Barış oldu. 
Oturumda belediyelerin örnek 
çalışmaları dikkat çekerken, 
‘ortak akıl’ vurgusu ise ön 
plandaydı. 

Feyzullah Gündoğdu

Hasan Görgülü

Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman 

Mert Yaygel

Metin Barış
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Kapak Konusu

Akıllı trafik sistemi bir zamanlar 
sadece bir hayaldi. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi de 
bundan tam 8 yıl önce akıllı 
trafik üzerine düşünmeye 
başlıyordu. O yıllarda 
bütün trafik sistemi manuel 
biçimdeydi ve çağa ayak 
uydurmakta zorlanıyordu. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Daire Başkanı Mert 
Yaygel ulaşım planlamasındaki 
kabuk değişikliğini şöyle 
anlatıyor: “2017’nin ekim 
ayında ulaşım merkezimizin 
bütün sistemlerini tamamlamış 
olduk ve faaliyete geçirdik. 
Bütün kavşaklarımıza sensörler 
yerleştirdik. Kavşaklara 
ulaşan yollara gelen araçları 

kavşak kendisi görebiliyor. 
Bu iş kapsamında yaklaşık 
bin kilometre kablo çektik. 
Bu sistemimiz sayesinde 
sensörlerimiz araç görmediği 
sürece tali yollara yeşil 
ışık yakmıyor. Bu sayede 
ana caddeyi çok rahat 
biçimde akıtabiliyoruz ve 
trafik rahatlıyor. Kavşakların 
birbiriyle bağlantısı var. Bazı 
bölgelerde yüzde 80’e yakın 
iyileşme, bazı bölgelerde 
yüzde 45’e yakın iyileşme 
gördük.  Trafiğe neden olan 
şeylerden biri de boş otopark 
aramak için geçirilen vakittir. 
Bununla ilgili de bir sistem 
kurduk. İzmir’deki otoparkların 
hepsini hem doluluk oranını 
takip edebiliyoruz hem de 

İZmİr BüyüKşehİr BeleDİyesİ Ulaşım Daİre BaşKanı merT yayGel

ŞEHİRLER YAYA OLARAK DOLAŞILMALI 

bizim aplikasyonlarımızdan 
vatandaşlarımız takip 
edebiliyor.” 

‘Araç baskısından kurtulmalıyız’

Bir şehir önce araçları mı yoksa 
insanları mı düşünmeli? Yaygel 
bu soruya çarpıcı yanıtlar 
veriyor: “İzmir merkezinde 
yayalaştırılmış bölgelerle ilgili 
bütün hidrolik bariyerlerimiz 
tek merkezden yönetiliyor. 
Yaya olarak şehirlerin 
dolaşılması gerektiğini 
düşünüyoruz. Araç baskısından 
kurtulmamız gerektiğini 
düşünüyoruz. İzmir’de 7 tane 
büyük yayalaştırılmış bölgemiz 
var. Bu bölgeler kameralarla 

“Yaya olarak şehirlerin 
dolaşılması gerektiğini 
düşünüyoruz. 
Araç baskısından 
kurtulmamız gerektiğini 
düşünüyoruz. 
İzmir’de 7 tane 
büyük yayalaştırılmış 
bölgemiz var”

TOPLU TAŞIMADA AKILLI UL AŞIM YATIRIML ARI

Mert Yaygel
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Kapak Konusu TOPLU TAŞIMADA AKILLI UL AŞIM YATIRIML ARI

takip ediliyor ve sistem 
otomatik açılıyor, kapanıyor. 
Polis araçları, ambulans 
araçları, itfaiye araçlarının 
tanımlı plakaları var. Bu araçlar 
yanaştığı zaman sistem bunu 
okuyor ve kendisi otomatik 
olarak açılıyor.”
Belediyeler kendi sistemlerini 
de kurarak her geçen gün daha 
da ilerliyor. Yaygel yaptıkları 
çalışmaları şu şekilde anlatıyor: 
“Elektronik denetleme 
sistemleriyle ilgili İzmir’de 
güzel bir sistem kurduk. 

Ancak daha ceza kesme 
işlemine başlayamadık. Çünkü 
yönetmelikler 2017’den bu yana 
değişti. Bakanlıkla yapılması 
gereken bir protokol var. Günde 
yaklaşık 30-40 bin arası ihlali 
şu an tespit edebiliyoruz. 
Bu ihlallerin bir kısmına bile 
ceza kesilse yine trafiğin 
biraz daha düzene gireceğini 
düşünüyoruz. ESHOT otobüs 
sistemimiz 1.500 araçla hizmet 
veriyor. Akıllı trafik sistemi 
kapsamında ESHOT araçlarının 
hepsine akıllı sistemler taktık, 

kameralar taktık, acil butonu 
koyduk. Otobüslerimiz belli bir 
hız sınırını geçerse, güzergah 
ihlali yaparsa, durması gereken 
durakta durmazsa uyarı 
veriyor şoföre. Engellilerimiz 
için yaya butonlarımız var. 
İzmir genelinde bu yaya 
butonlarından birçok noktada 
var. Bunlar hem sesli olarak 
uyarı veriyor hem dokunmatik 
olarak uyarıyor. Aynı zamanda 
bu sistemler bulunduğu 
ortamın da gürültü oranını 
ölçüp ona göre ses veriyor.” 





12 ozelkalem.com.tr

Kapak Konusu TOPLU TAŞIMADA AKILLI UL AŞIM YATIRIML ARI

Kayserİ Ulaşım aş Genel müDürü feyZUllah GünDoĞDU

HEDEFİMİZ DAHA YÜKSEK KALITE

“Biz bu işi 
vatandaşlarımız 
için yapıyoruz. 
Yolcularımızın daha 
yüksek kalitede hizmet 
alması için çalışıyoruz.”

Kayseri akıllı sistemlere 
hiç de yabancı değil. Uzun 
süredir Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi şehrin teknolojiye 
ayak uydurması için oldukça 
çaba sarf ediyor. Kayseri 
Ulaşım AŞ Genel Müdürü 
Feyzullah Gündoğdu yaptıkları 
çalışmaları şu şekilde 
anlatıyor: “Hem otobüs 
sistemimizi hem raylı sistem 
işletmemizi performansını anlık 
olarak izleyebilecek şekilde 
yönetmeye çalışıyoruz. Hem 
paydaşlarımızla hem kendi 
bünyemizdeki AR-GE’miz ile 
uygulamalar geliştiriyoruz. 
Sefer sürücü performans 
takip uygulamasında anlık 
olarak raylı sistemdeki tramvay 
sürücülerimizin istasyonlara 
varış ve istasyonlardan 
ayrılış zamanları, sefer 
tamamlama süreleri gibi sürekli 

otomasyon sistemiyle kayıt 
altında. Yine yakın zamanda 
otobüs şoförlerini de takip 
etmeye başladık. Yine tüm 
seferlerimizi, günlük olarak 
sürücü atamalarını, sürücü 
değişimlerini, araçların 
bakımlarını planlama yazılım 
üzerinden yönetebiliyoruz. 
Opera side adlı yazılımla 
da günlük araç kontrollerini 
kontrol ediyoruz. Dinamik sefer 
yönetimiyle de artık şoförlerimiz 
dinamik şekilde çalışıyor. 
Geçmişte bir şoföre bir araç 
zimmetleniyor, o şoför sürekli 
o hatta kalıyordu. Bu birçok 
verimsizliğe neden oluyordu. 
Yine denetim yazılımlarıyla 

da bütün otobüslerimiz 
saha kontrol elemanlarımız 
tarafından denetleniyor. Bu da 
dijital bir platform üzerinden 
her otobüsün aylık, 6 aylık 
performans puanlarını belirliyor. 
Raporlama yazılımlarımızla da 
günlük kaç yolcunun taşındığı, 
kilometre başına taşınan yolcu, 
yolcu başına tüketilen enerji, 
yolcu başına üretilen karbon 
ayak izini ölçüyoruz. “

‘Verileri anlık takip ediyoruz’

Kayseri kendi yazılımlarını 
da geliştiriyor ve daha iyi 
bir hizmet konusunda adım 
adım ilerlemeye devam 

Feyzullah Gündoğdu



ediyor. KAKTÜS adı verilen 
Kayseri Akıllı Toplu Ulaşım 
Sistemi belediyenin ulaşım 
portalının içerisinde bir 
modül. Bu yazılımın ne işe 
yaradığını Gündoğdu şu 
şekilde anlatıyor: “Burada 
duraklara gelecek otobüslerin 
süreleri, hangi duraktan kaç 
yolcunun bindiği gibi birçok 
veriyi anlık olarak izliyoruz.  
Aynı zamanda Kayseri Ulaşım 
olarak bir AR-GE merkezimiz 
var. Bu merkezde de hem 
kendi iş ortaklarımızla birlikte 
uygulamalar geliştiriyoruz 
hem de kendi geliştirdiğimiz 
donanımlarımız var. 
Elektronik denetleme 
sistemleri yazılımlarını burada 

uyguluyoruz ve bunu biz 
geliştirdik. Yine kavşak kontrol 
cihazımızı kendimiz geliştirdik. 
Otopark uygulamamızla 
sürücülere yönlendirme 
yapabiliyoruz. Biz bu işi 
vatandaşlarımız için yapıyoruz. 
Yolcularımızın daha yüksek 
kalitede hizmet alması için 
çalışıyoruz. 
Hareketliliği evin kapısında 
ve ulaşılacak yerin kapısında 
diye düşünürsek arada boş 
alanlar var. Buralarda çözümler 
üretmeliyiz. Bisiklet gibi, 
diğer mikrobilite araçlar gibi 
araçlarla buralarda çözümü 
aramamız gerekiyor. Bireysel 
araç kullanımındaki en önemli 
nedenlerinden biri de bu.” 
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Kapak Konusu

Ulaşım denilince sadece toplu 
taşıma ve özel araçlarımız 
değil, daha ekonomik ve daha 
sağlıklı ulaşım modelleri de 
aklımıza gelmeli. Bisiklet de 
bunların en önemlilerinden 
biri.
Konya Büyükşehir Belediyesi 
uzun bir zamandır bu konuda 
yatırımlarıyla dikkat çekiyor.
Konya Büyükşehir Ulaşım 
Planlama Trafik Daire 
Başkanı Hasan Görgülü 

TOPLU TAŞIMADA AKILLI UL AŞIM YATIRIML ARI

Konya BüyüKşehİr Ulaşım Planlama TrafİK Daİre BaşKanı hasan GörGülü

BİSİKLETİN ŞEHRİ,  
BİSİKLETİN BAŞKENTİ KONYA!

Çevre Bakanlığıyla birlikte 
belediyelerinin Türkiye’deki 
ilk bisiklet ulaşım master 
planını icra ettiğini söylüyor 
“Bisikletin şehri, bisikletin 
başkenti Konya diyoruz biz. 
Konya’da 550 kilometrelik 
bir bisiklet yol ağımız var. 
2023’e kadar yaklaşık 84 
kilometrelik ilave bisiklet 
yolu çalışmalarımız sürüyor. 
Konya’da bisikletle ilgili olarak 
Sille yolu üzerinde bulunan 

kavşağımızda ikonik bir köprü 
inşa edeceğiz. Zaten 4 tane 
köprümüz vardı. Bisiklet 
master planıyla ilgili olarak 
Konya Büyükşehir Belediyesi 
ilk kez Çevre Bakanlığıyla 
imzalamış olduğu master 
planla UNESCO tarafından 
Uluslararası İdeal Kentler 
Ödülü’ne layık görüldü. Şu an 
için Konya’da Türkiye’de ilk 
olacak bir bisiklet tramvayı 
projesi de başlıyor” 
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‘Analizleri iyi yapmamız gerek’

Görgülü toplu taşımayla da 
ilgili olarak ulaşım karar destek 
sistemi başlığı altında ciddi 
çalışmalar yaptıklarını anlattı: 
“Hat optimizasyonuyla beraber 
karar destek sistemlerinin 

“Biz bu işi 
vatandaşlarımız 
için yapıyoruz. 
Yolcularımızın daha 
yüksek kalitede hizmet 
alması için çalışıyoruz.”

tesisi noktasında çalışmaları 
sürdürüyoruz.  Önce var olan 
durumu anlamaya çalışıyoruz. 
Sonra da detaylı analizler 
yaparak sorun tespitlerine 
kafa yoruyoruz. Hızlı müdahale 
edebilme noktasındaki yazılım 
destek sistemlerimizi devreye 
alıyoruz. Karar alma süreciyle 
birlikte sahanın daha iyi 
sürdürebilir olması noktasında 
iyileştirme, değişiklik yapma ve 
iyileştirmenin sonuçlarını görme 
noktasında bir döngü sistemine 
yöneliyoruz. Toplu ulaşım karar 
destek sisteminde de verimlilik 
artışı ve toplu ulaşımda kullanım 
artışları, azalma sebepleri, yakıt 
tüketimi, karbon ayak izleri 
ve hava kirliliğinin azalması 
noktasında ne gibi çalışmalarla 
destekleneceğini analiz 
ediyoruz. Hangi bölgemizde ne 

Hasan Görgülü

kadar vatandaşın bulunduğu 
ne kadar vatandaşımızın 
nereden nereye transfer 
olduğu ve transfer olduğu 
merkezlerden hangi noktalara 
aktarma yaptıklarıyla ilgili şu 
an çalışmalarımız tamamlandı 
ve çıkan fizibilite raporlarına 
göre hat güzergahlarıyla ilgili 
ciddi çalışmalar da yapılacak. 
Kişilerin nereden nereye 
yolculuk edeceğini bilebilirsek 
ve yolculuk analizlerini iyi 
yapabilirsek bazı noktalardaki 
hat optimizasyonlarıyla birlikte 
biz aslında bu işi çok rahat 
ve vatandaşımız adına çok 
kullanışlı bir hale getirebiliriz. 
Ulaşımın, ulaşılabilirliğin ve 
sürdürülebilirliğinin tekrar 
gündeme alınması, gözden 
geçirilmesi, sahadaki 
karşılıklarının da tartışılması 
gerek.”
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Akıllı ulaşım sistemleri bir 
‘sihirli değnek’ mi? Her şeyi 
düzeltebilir mi? ODTÜ İnşaat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Hediye Tüydeş Yaman 
durumun böyle olmadığını 
anlatıyor: “Şu sıralar dünyada 
ulaşım politikalarında bir algı 
değişimi yaşanıyor. Eskiden 
bir teknoloji vardı, biz o 
teknolojinin kapsamında bir 
politika uyguluyorduk. Fakat şu 
an her şey çok hızlı gelişiyor. 
Doğru teknoloji, doğru politika 
ve bunları bir arada işleterek 
ekonomik çözümler ve katma 
değer yaratarak bir şeyler 
yapmamız gerekiyor. Şimdi 
katlanarak ilerliyor teknolojik 
büyümeler. Bunun ışığında 
karar verme süreçlerimiz, 
politikalarımız, kavramlarımız 
çok hızlı değişecek. Akıllı 
ulaşım sistemleri sihirli bir 
değnek değildir. Zaten yanlış 
başlayan bir sistem teknolojiyle 

oDTü İnşaaT faKülTesİ öĞreTİm üyesİ DoÇ. Dr. heDİye TüyDeş yaman 

ÖNEMLİ OLAN ORTAK AKIL GELİŞTİRMEK
değiştirilemez. Sürücü ve 
yolcuların kararlarını ortadan 
kaldıracak bir yönetim aracı 
değil. Çünkü yine insanlar yol 
nereye gideceklerini belirliyor. 
Sırf teknolojik görünsün diye 
akıllı ulaşım sistemleri yatırımı 
yapmamalıyız. Burada önemli 
olan nerede ihtiyaç varsa 
oraya yatırımın yapılması. 
Sürdürülebilir şehirler dijital 
şehirler değildir. Akılcı ve 
sürdürülebilir. Yani devam 
ettirilebilir olması lazım. Dünya 
kaynakları ve bütçelerimiz 
sınırlı. Çağı ihtiyacımıza göre 
kullanan yapıları kurmamız çok 
önemli.  

‘Bilgi ve tecrübe paylaşılmalı’

Akıllı şehirlerin en önemli 
parçalarından biri ulaşım. 
Burada bir kere talebi 
ölçmemiz lazım. 
Artık dijital verilerle birlikte 

tekrar sürdürülebilir bir kentsel 
ulaşım için, sosyal eşitlik için 
sağlayan, herkesi düşünen; 
sadece araçları değil toplu 
taşımayı, yaya yolunu, bisikleti 
düşünen bir yönetim algısı 
üretmek zorundayız. Özel araç 
kullanım ihtiyacını azaltmalıyız. 
Toplu taşıma, yürüme ve 
bisikleti cazip hale getirmeliyiz. 
Emisyonları azaltmalıyız, 
gürültü kirliliğini azaltmalıyız, 
yakıt kullanımını azaltmalıyız. 
Burada önemli olan ortak akıl 
üretebilmek, ortak kavramlar 
üretebilmek. Bilgiyi ve 
tecrübeyi paylaşabilmek ve 
birlikte çalışabilir teknolojiler 
üretmek. 

“Burada önemli olan 
ortak akıl üretebilmek, 
ortak kavramlar 
üretebilmek. 
Bilgiyi ve 
tecrübeyi 
paylaşabilmek ve 
birlikte çalışabilir 
teknolojiler üretmek.” 

Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman 



2011 yılında kurulan Parabol 
Yazılım yaklaşık 9 yıldır akıllı 
ulaşım sektöründe çözümler 
üretiyor. Şu an 7 ülkede 40’ın 
üzerinde şehirde; Türkiye’de 
de 20’nin üzerinde şehirde 
çalışıyor ve bunların çoğu da 
büyükşehirler. Parabol Yazılım 
Şirket Yöneticisi Metin Barış
neler yaptıklarını şu sözlerle 
anlatıyor: “Sahada milyonlarca 
araçtan sürekli, her saniye veri 
topluyoruz. Yolculardan, akıllı 
telefonlardan veri topluyoruz. 
Şu anki hacmimiz dakikada 
1 katrilyonun üzerinde veri 
işleme kapasitemiz var. 
Topladığımız veriyi algılayıp 

geçiriyorsunuz. ‘Neden?’ 
sorusu cevaplandığında 
aslında belli bir kavrayışa 
geliyorsunuz. O kavrayıştan 
sonra artık çok daha kolay 
karar alabiliyorsunuz.  Biz 
bu çalışmaları işin bilimsel 
tarafıyla yürütüyoruz. Aslında 
birçok farklı paydaşla 
çalışıyoruz. Burada çıkan 
çalışmaları biz ulusal ve 
uluslararası birçok farklı 
konferans ve dergiye de 
gönderiyoruz. Avrupa Ulaşım 
Konferansı gerçekleşecek. 
Orada bir sunumumuz ve 
posterimiz yayınlanacak. 
Bu sene ayrıca TÜBİTAK 
konferansında toplu taşıma 
bilgilerini nasıl işleyip, analiz 
ettiğimizi anlatan bir mimariyi 
anlatıyoruz.”

ParaBol yaZılım şİrKeT yöneTİCİsİ meTİn Barış

MİLYONLARCA ARAÇTAN 
HER SANİYE VERİ TOPLUYORUZ

“Sahada milyonlarca 
araçtan sürekli, her 
saniye veri topluyoruz. 
Şu anki hacmimiz 
dakikada 1 katrilyonun 
üzerinde veri işleme 
kapasitemiz var.”

Metin Barış

belli çıkarımlar yaparak yeni 
koşullara adapte olmaya 
çalışıyoruz. Burada öğrenme 
çok önemli bir konu. Öğrenme 
olmadan bir sisteme akıllı 
demek çok zor.” 
Akıllı denilen kavram birçok 
farklı disiplini de içeriyor. 
Barış önce verinin toplanması 
gerektiğini ifade ediyor: 
“Bu verileri anlamlı hale 
getirebilmek için geleneksel 
yöntemler artık yetersiz. 
Burada akıllı dediğimiz şey 
devreye giriyor. Dünyada artık 
çok yeni kullanılan konum 
tabanlı servisler var. Bunlar 
hem Telekom’dan geliyor hem 
de mobil uygulamalardan 
toplanabiliyor. Toplu taşıma 
akıllı kart verileri var, küresel 
pozisyon sistemleri var. 
Bunlar daha çok navigasyon 
cihazları olsun veya harita 
uygulamaları olsun buralardan 
toplanan veriler. Bu verilerle 
aslında çok daha anlamlı 
bilgiler üretilebiliyor. Bunlarla 
yolcu bazlı çok önemli bilgiler 
edinebiliyoruz. Yolcuların 
seyahat amaçları, seyahat 
talepleri, başlangıç-varış 
noktaları, yolcu profilleri, 
gelirleri, yaş grupları, 
cinsiyetleri gibi… Bu verileri 
işlerken sistemlerde belli 
bir bilgi hiyerarşisinden 
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KENTLERDE METEOROLOJİK AFETLER

ToPraĞın sUyla 
İlİşKİsİ BoZUlmamalı

Afet kelimesini duyduğumuzda 
hepimizin aklına ilk olarak 
deprem geliyor. Ancak son 
yıllarda bir afet daha canımızı 
fena halde acıtıyor. Giresun’da 
geçtiğimiz ay sel ve heyelanlar 
meydana geldi, 10 canımızı 

kaybettik; adeta taş üstünde 
taş kalmadı. Özelkalem TV’de 
konu uzmanlarıyla ve yerel 
yöneticilerle tartışıldı. Erengül 
Bilenser sordu, Prof. Dr. Murat 
Türkeş, Doç. Dr. Meltem 
Şenol Balaban, Doç. Dr. Oğuz 

Kurdoğlu, Doç. Dr. Hayriye 
Şengün ve Fındıklı Belediye 
Başkanı Ercüment Şahin 
Çervatoğlu yanıtladı. Uzmanlar 
toprağın suyla ilişkisinin 
bozulmaması gerektiğini 
söylüyor.
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Türkiye’nin en iyi yerel 
yönetim ağı Özelkalem TV’de 
Meteorolojik Afetler Bu önemli 
oturumun konukları ise Prof. 
Dr. Murat Türkeş, Doç. Dr. 
Meltem Şenol Balaban, Doç. 
Dr. Oğuz Kurdoğlu, Doç. Dr. 
Hayriye Şengün ve Fındıklı 
Belediye Başkanı Ercüment 
Şahin Çervatoğlu’ydu. Prof. 
Dr. Murat Türkeş 20-30 yıl 
önceki gibi artık afet deyince 
akıllara sadece depremin 
gelmediğini anlattı. ‘Peki 
hangi afetleri yaşıyoruz?’ 
“Bunların değerlendirilmesi 
nasıl yapılıyor?” sorularına 
Türkeş’in cevapları çarpıcıydı: 
Türkiye’de meteorolojik 
afetlerin yaşanmasında 
kentsel altyapının yetersizliği, 
plansızlığı; var olan hava ve 

iklim sistemini dikkate almayan 
kentsel gelişme var. Bunların 
kuvvetli, şiddetli yağışlar ve 
bunlara bağlı seller, taşkınlar 
dikkate alınmadan yapılmasının 
önemli hasar kayıp ve can 
kayıplarına neden olduğunu 
biliyoruz. Türkiye’de aklımıza 
gelebilecek klimatolojik ve 
meteorolojik afetlerin hepsi 
yaşanıyor. Bunlar hakkında 
etkilenebilirlik risk analizi 
yapılması gerek.” 

Birçok bölgemiz kuraklık riski 
altında

Uzunca bir süredir ülkemizin 
kuraklık riski altında olduğu 
biliniyor. Türkeş de Türkiye’nin 
batı ve güney yarısında bir 

etkilenebilirlik risk modellemesi 
yaptıklarını söyledi ve kuraklık 
riski altında olan bölgeleri 
anlattı: “Standartlandırılmış 
yağışın normalin altında kalma 
olasılıklarını dikkate aldık. Buna 
göre Türkiye’nin güney yarısı 
ve batısında yer alan illerin çok 
büyük bir bölümü için ortadan 
yüksek şiddete kadar tam 
kurak olma olasılığı riski var. 
Buna bağlı olarak da kuraklık 
afetinin yaşanma olasılığının 
yüksek olduğu bir coğrafya 
olarak görüyoruz buraları. 
Özellikle büyük kentlerin 
olduğu bölgelerde ortanın 
üzerinde kuraklık afet riski var. 

Türkiye’de aklımıza gelebilecek 
klimatolojik ve meteorolojik 
afetlerin hepsi yaşanıyor. Bunlar 
hakkında etkilenebilirlik risk 
analizi yapılması gerek”

Prof. Dr. Murat Türkeş 
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“Bir afetin tanımı nasıl olmalı?” 
sorusu hep uzmanların 
üzerinde durduğu bir konu. 
Çünkü tanımı doğru yapmak 
cevabın doğruluğunu 
da sağlıyor ve çözümü 
kolaylaştırıyor. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Şehir 
ve Bölge Planlama Bölümü 
Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Doç. Dr. 
Meltem Şenol Balaban da bu 
konunun önemine dikkat çekti: 

“Taşkın olayları DSİ kurulduğu 
günden itibaren kaydediliyor 
ancak bunlar afet olarak değil 
olay olarak kaydediliyor. Can 
kaybı varsa alınıyor, yıl içindeki 
sayıları toplanıyor ve hasar 
verdiği olaylar gösteriliyor. 
65 yıllık istatistiklere 
bakıldığında yılda 48 adet 
taşkın ve sel olayı yaşanıyor. 
Bunlar çoğu zaman afete de 
dönüşebiliyor. Ortalama 21 kişi 
kaybediyoruz. 40 bin hektarlık 
alan da taşkından etkileniyor. 
Uluslararası bir çalışmaya göre 
de 1900 yılından itibaren en çok 
deprem yaşamışız. İkinci olarak 
da taşkınları yaşamışız. Üçüncü 
olarak da heyelanları görüyoruz. 
Boyut olarak olayların afete 
dönüştüğünü görüyoruz.” 

‘Bizim riskleri tespit etmemiz 
gerek’

Balaban 4 ayrı akarsu kentiyle 
ilgili yaptıkları bir çalışmadan 
çıkan çarpıcı sonuçları da 
aktardı: “Bu 4 kentte temel 
problem buralara havza sistemi 
olarak bakmamamız. Akarsu 
kanalları kollar ece bu amaçla 
kullanılmalı. Yine akarsuya 
ait yataklar, kıyılar ve taşkına 
maruz kalan alanların yerleşme 
baskısı altında olduğunu 
gördük. Yine toprağın suyla 
buluşması için su geçirgen 
yüzeyler gerekli. Sorunu tespit 
etmek, riskleri ortaya çıkarmak, 
değerlendirmek ve iyileştirme 
denen şeye çok fazla yatırım 
yapmayacak düzeyde riskleri 
azaltmamız gerekiyor.” 

“Sorunu tespit 
etmek, riskleri 
ortaya çıkarmak, 
değerlendirmek ve 
iyileştirme denen 
şeye çok fazla yatırım 
yapmayacak düzeyde 
riskleri azaltmamız 
gerekiyor.”

Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban
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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN

Doğal kaynaklarımızı maalesef 
koruyamıyoruz. Bazen rant 
uğruna bazen de bilinçsizlikle 
kaynaklarımızı tüketiyoruz, 
zararlar veriyoruz. Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Ormancılık 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Oğuz Kurdoğlu doğal 
kaynakların parasal değer 
olarak görülmesinin ortaya 
çok kötü durumlar çıkardığını 
anlattı: “Her şeyin fiyatını bilen 
ama değerini bilmeyen bir 
toplum haline geldik. Biz taşkın 
yataklarını dereye yakın güzel 
arsalar olarak değerlendirmeye 
başladık. Ormanlar en önemli 
korunaklarımız. Bu alanları 
tarım alanları olarak kullanmaya 
başladık. Normalde arazi 
kabiliyet sınıfları açısından 
baktığımız zaman asla tarım 
arazisi olmaması gereken 
yüzde 15’lik yerlere tarım arazisi 
yapılıyor. Giresun’un tarım 
alanının yüzde 80’i fındık alanı. 
Fındıklıklar iyi bir toprak koruma 
sağlayan Bunlar açılıp da tarım 
alanları oldukça sel, taşkına 
karşı koruyan ana bitki örtüsü 
kaybediliyor.” 

Dereler ekolojik yıkıma uğratıldı

“Dereyi taşkınlardan korumak 
için beton kutular alınması 
işlemine DSİ ‘dere ıslahı’ adı 
vermiş. Dereleri ekolojik olarak 
yıkıma iten bir uygulamadır bu.” 
diye devam etti Kurdoğlu ve 
doğru bilinen yanlışları tek tek 
anlattı: “Dereleri beton kutulara 
almanın ekolojik olarak büyük 
yıkım olduğunu, oradaki canlığı 

tamamen sona erdirdiğini 
söylemek mümkün. Suyla 
toprağın ilişkisini tamamen 
engelleyen bir yapıdır bu.  Dere 
niye defedilir? Çünkü biz dereyi 
kanalizasyon olarak kullanıyoruz. 
Kentlerde yeşil alan miktarının en 
azından azalmasını önlemeliyken 
biz yeşil alanları tamamen yok 
ediyoruz. Toprağın suyla olan 
ilişkisini kopardık.” 

“Her şeyin fiyatını bilen 
ama değerini bilmeyen 

bir toplum haline 
geldik. Biz taşkın 

yataklarını dereye yakın 
güzel arsalar olarak 

değerlendirmeye 
başladık.”

Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu
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Afetler sadece kentlerimize 
zarar vermiyor. Kentlerin sosyal 
yaşamını da bozuyor, ekonomik, 
psikolojik sorunlar da yaratıyor. 
Bayburt Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm 
Başkanı Doç. Dr.  Hayriye 
Şengün de bu konunun altını 
çiziyor ve yerel kaynaklara 
daha merkezi otoritenin de 
müdahalesinin gerekliliğine 
dikkat çekiyor. 

Yeni yerleşim alanlarında 
oturmamak büyük risk
1990 yılında Trabzon ve 
yöresinde yaşanan seli 

hatırlatan Şengün sel sonrası 
yapılan uygulamaları eleştirdi: 
“Trabzon’un Pelitli bölgesinde 
yapılan 1700 afet konutu 
bugün yeni bir yerleşim alanı 
ve aslında yeni bir risk alanı. 
Buraya yerleşen insanların 
bıraktığı köylerdeki konutları ne 
oldu? Onlar onarıldı ve devam 
ediyor. Yani risk devam ediyor. 
Afetlerin neden olduğu, ortaya 
çıkardığı sorunlar, afet yönetimi 
sırasında afete hazırlık ve afet 
zararlarının azaltılması için artık 
dünyada afet sonrası iyileştirme 
politikaları yerine risk azaltma 
politikalarının birincil öncelik 
taşıdığı bir durumda. Biz ise 

“Biz afet sonrası 
iyileştirmeye 
yoğunlaşan bir strateji 
izler hale gelmiş 
durumdayız. Bu da 
aslında yeni riskler 
oluşturuyor”

afet sonrası iyileştirmeye 
yoğunlaşan bir strateji izler 
hale gelmiş durumdayız. Bu da 
aslında yeni riskler oluşturuyor. 
Bu insanların kentlerde kamu 
kaynaklarıyla oluşturulan yeni 
yerleşim alanlarında oturmak 
yerine kendi köylerinde 
oturmayı seçmeleri bir başka 
sorunu da beraberinde 
getiriyor. Çarşıbaşı, Vakfıkebir, 
Düzköy, Merkez, Akçaabat 
bölgeleriyle ilgili bir çalışmama 
göre afetzedelerin yüzde 
37’si bu konutlarda yaşıyordu. 
Bugün bu konutlarda yeni bir 
çalışma yapsak afet nedeniyle 
orada olanların artık orada 
yaşamadıklarını görebiliriz.” 

Doç. Dr. Hayriye Şengün
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“Biz doğada 
emanetçiyiz. Su 
ve toprak olmazsa 
olmazsa olmaz. 
Bunlar olmazsa biz de 
olmalıyız.”

Afetlerde merkezi yönetimle 
yerel yöneticilerin uyumlu 
çalışması hasarları da 
azaltıyor. Yerel yöneticiler, 
yerelde sorunları daha çok 
hissediyor ve bunlar hakkında 
çalışmalar da yapıyor. 
Karadeniz bu afetlerden en 
çok canı yanan bölgelerden. 
Fındıklı’nın Belediye Başkanı 
Ercüment Şahin Çervatoğlu da 
projeksiyonu rant projelerine 
tutuyor: “Bir belediye başkanı 
olarak ‘Beton yapacağım, 
yeşili yok edeceğim, rantı elde 
edeceğim, kat vereceğim’ 
sözlerini vatan hainliğiyle 
eş değer görüyorum.” “Biz 

doğada emanetçiyiz.” diyor 
Çervatoğlu ve Fındıklı’da 
karşılaştıkları sorunları 
anlatıyor, çözüm önerilerini 
sıralıyor: “Bizim burada 
yüzey sularımız çok fazla. 
Yağmur yağdığı zaman toprak 
onu süzüyor ve neredeyse 
içilebilir hale getiriyor. Ben 
çocukluğumda böyle bilirdim. 
Ama şimdi hırslarımız dengeyi 
bozmuş durumda. Islah 
edilecek dereler değil, biziz. 
Bilimi ve tekniği temel alan 
anlayış gerekli. İlçemde iki 
vadi arasında çok fazla derenin 
varlığı söz konusu. 2 vadimiz 
de ıslah denilerek betonların 
içinde hapsediliyor ve bu sular 
hızla denize ulaşıyor. Birinci 
açık cezaevi duvarı sahil 
yolu. Bizi denizden koparan 
bir duvar bu. Yeşil Yol da bizi 
yaylalarımızdan koparan bir 
yol. Hem denizimizden hem 
yaylamızdan bizi kopararak 

açık bir cezaevine sokuyorlar. 
Dere yataklarından, su 
kaynaklarından uzak olmalı 
evler. Bilimin ve tekniğin 
öncülüğünde, halkın 
katılımını sağlayacak anlayışı 
özellikle yerel yönetimlerde 
oturtmalıyız. Su ve toprak 
olmazsa olmazsa olmaz. Bunlar 
olmazsa biz de olmalıyız.” 

Ercüment Şahin Çervatoğlu
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ÖNCE ATIĞIN OLUŞUMUNU 
ENGELLEMELİYİZ

Dünya nüfusu hızla ve 
kontrolsüzce artıyor; 
teknolojik gelişmeler, 
toplumsal
refahın artması ve 
toplumun tam anlamıyla 
tüketim toplumu 
haline yol alması 
çevre sorunlarının da 
boyutlarını değiştiriyor. 
Her gün yürüdüğümüz 
yollar, nefes alanımız 
ormanlarımız, 
evlerimiz… Sağlığımız 
için de büyük tehlike 
yaratan bu durum 
nasıl kontrol altına 
alınacak? Vatandaşların 
ve yerel yönetimlerin 
sorumlulukları neler? 
Bu atıklar ekonomik 
değere nasıl dönüşür? 
Özelkalem yine 
önemli bir konuyu 
masaya yatırdı, 
konuyu uzmanlarıyla 
değerlendirdi. 



27KASIM 2019 27KASIM 2019
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Dünyamız globalleşiyor, 
sanayileşme ve kentleşmenin 
etkisiyle birlikte maalesef 
kaynaklar bilinçsizce 
kullanılıyor ve bu tüketim 
sonucu atıklar oluşuyor. 
Gittikçe artan oranda karşımıza 
çıkan atık sorunu; hepimizin 
sağlığını derinden etkiliyor. 
Katı atıklar gözden çıkarılan bir 
madde mi yoksa bir kaynak 
mı? Aslında çevremizde 
gördüğümüz çöp aslında 
atılması gereken, değersiz 

çöp değil. O çöpün içinde 
gördüğünüz birçok madde, 
tekrar hammadde olarak 
kullanılabiliyor, istenirse 
değerlendiriliyor. Peki bu 
sorunu nasıl en doğru şekilde 
yöneteceğiz? Hem sağlığımızı 
hem de ekonomimizi nasıl 
koruyacağız? Her çarşamba 
günü Türkiye’nin önemli 
gündemlerini uzmanlarıyla 
konuşan Özelkalem’de kentsel 
atık yönetimi konuşuldu. 
Erengül Bilenser’in konukları 

Boğaziçi Üniversitesi Çevre 
Bilimleri Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı Prof. Dr. Turgut 
Tüzün Onay, İnegöl Belediye 
Başkanı Alper Taban, İzaydaş 
AŞ Genel Müdürü Muhammet 
Saraç ve Koç Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Metin 
Türkay oldu. Uzmanlar geri 
dönüşümün yaşamımızın 
temel ihtiyaçları kadar önemli 
bir noktada olduğunun altını 
çiziyor. 

Alper Taban Muhammet Saraç Prof. Dr. Metin Türkay Prof. Dr. Turgut Tüzün Onay
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TEMİZ ÇEVRE 
TEKNOLOJİLERİ ŞART

Boğaziçi üniversitesi Çevre Bilimleri enstitüsü müdür yardımcısı 
Prof. Dr. Turgut Tüzün onay:

Türkiye’nin en iyi yerel yönetim 
ağı Özelkalem TV’de Kentsel 
Atık Yönetimi konuşuldu. 
Oturumun konukları ise 
Boğaziçi Üniversitesi Çevre 
Bilimleri Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı Prof. Dr. Turgut 
Tüzün Onay, İnegöl Belediye 
Başkanı Alper Taban, İzaydaş 
AŞ Genel Müdürü Muhammet 
Saraç ve Koç Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Metin Türkay’dı. Prof. Dr. 
Turgut Tüzün Onay, insan 
faktörünün olduğu her yerde 

atık sorununun büyük bir 
olduğunu söyledi: “Ülkemizde 
kişi başına yaklaşık günde 
bir kilogram atık üretiliyor. 
Bu rakamları nüfusla 
çarptığımızda karşımıza çok 
ciddi bir sorun çıkıyor. 2016 
yılında yayımlanan Ulusal Atık 
Yönetimi eylem planına göz 
atmamız gerek. Toplam atık 
miktarı 31 milyonun üzerinde 
gözüküyor. Bunun neredeyse 
yüzde 88’i belediye atığı. 2015 
yılında mevzuatta yenilikler 
yapıldı ve Atık Yönetimi 

“Öncelikli hedefimiz 
atığın oluşumunu 
engellemek. Temiz 
çevre teknolojileri 
kullanarak atığın 
oluşumunu 
engellememiz 
lazım.”  

Yönetmeliği yayımlandı. Bu 
genelgede atıkların kentsel 
veya belediye atıkları olduğunu 
görüyoruz. İçinde maalesef 
yok yok! Evsel atığı genelde 
hepimiz evlerimizden çöp 
tenekesine attığımız, günlük 
hayatımızda karşılaştığımız, 
raf ömrünü tamamlamış 
atıkların uzaklaştırılması diye 
düşünüyoruz. Ancak belediye 
atıklarının içerisinde tehlikesiz 
evsel atıklardan tutun da piller, 
bitkisel yağlar, hafriyat atıkları, 
elektronik atıklar var. Aklımıza 
hemen hemen ne geliyorsa 
kentsel atık kavramı içerisine 
giriyor. Evsel ve endüstriyel 
atıkların bertarafları farklı 
yöntemler, farklı yönetmelikler 
ve farklı yönetim sistemleri 
gerektiriyor. Çöp sahalarına 
geri dönüştürülemeden atılan 
atıkları bir çöp olarak değil 
ekonomik değeri olan bir 
madde olduğunu görmek 
zorundayız. Öncelikli hedefimiz 
atığın oluşumunu engellemek. 
Temiz çevre teknolojileri 
kullanarak atığın oluşumunu 
engellememiz lazım.”  

Prof. Dr. Turgut Tüzün Onay
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TEMİZLİK KİRLETMEME 
ÜZERİNE KURGULANMALI

İnegöl Belediye Başkanı alper Taban:

Yerel yönetimler belki de 
atık sorununu en derinden 
hisseden kurumlardan bir 
tanesi. Yerel yöneticilerin 
çevreyi ve sağlığı koruma 
görevi de bu sorun büyürken 
kendisini daha da yakıcı 
hissettiriyor. İnegöl Belediye 
Başkanı Alper Taban sorunun 
derinliğini ve yapılanları şu 
şekilde anlattı: “Çöp toplama 
yöntemleriyle ilgili görevi ben 
devraldığımda arada bir hizmet 
veren kuruluş vardı. Özellikle 
bu kuruluşu da devreden 
çıkartıp organizasyonu bütün 
olarak kendimiz yürütmeye 

başladık. Bizler şehrimizde şu 
anda kendi çöp kamyonlarımız 
ve tamamen kendi insan 
kaynağımızla evlerimizden 
evsel atıkları topluyoruz. 
Bundan sonraki süreçte 
bireysel anlamda tüm yapıların 
evsel çöplerini yılbaşına kadar 
kendi konteynırlarına atmasını 
hedefliyoruz. Aynı zamanda 
her haneye ulaştıracağımız geri 
dönüşüm kutularıyla düzenli 
olarak bunları kaynağından 
almak istiyoruz. Şehrimizde 
endüstriyel çıktılar var. 
Üretimden kaynaklı çıkan tüm 
atıkların da daha doğru bir 

organizasyonla toplanması 
gerektiği kanaatindeydim. 
Bununla ilgili de şehrimizde 
lisans alarak toplama yapan 
şirketler vardı. Diğer geri 
dönüştürülebilir ve özellikle 
ilk etapta tehlikesiz olan 
sınıftakileri toplayabilmek 
adına bir şirket kurduk. Artık 
bizler de tehlikesiz atıkları yeni 
başlattığımız bir organizasyonla 
vatandaşımızdan alabiliyoruz. 
Sadece çöp toplama hizmetini 
kendi üzerimize almakla 
beraber gerçekten çok ciddi 
anlamda bütçemize ciddi bir 
katkı oluşturduğumuzu gördük. 
Şimdi geri dönüşümleri de 
aynı şekilde kendi belediyemiz 
aracılığıyla yaparak buradan da 
bir tasarruf ve aynı zamanda 
iyi bir kaynak oluşturacağımızı 
öngörüyoruz.” 

“Geri dönüşümleri 
de kendimiz 

yaparak buradan 
da bir tasarruf 

ve aynı zamanda 
iyi bir kaynak 

oluşturacağımızı 
öngörüyoruz.”

Alper Taban
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İzaydaş aş Genel müdürü muhammet saraç:

ATIĞI KAYNAĞINDA EN İYİ 
ŞEKİLDE TOPLAMALIYIZ

Kocaeli çok büyük bir sanayi 
kenti. Yüzlerce fabrika, 
milyonlarca nüfus… Hal 
böyle olunca Kocaeli’de atık 
yönetiminin de ayrı bir önemi 
var. Peki Kocaeli bu süreci nasıl 
yürüyor. 
İzaydaş AŞ Genel Müdürü 
Muhammet Saraç şu sözlerle 
söze başlıyor: “Kocaeli’de 
günlük iki bin ton evsel atık 
üretiliyor. Bunlar şu anda 
Kocaeli’de bulunan tek düzenli 
depo alanımızda bertaraf 
ediliyor. Burada zemin önceden 

hazırlanıyor, gelen atıklar 
serilip örtülüyor; içinden çöp 
suyunun alınıp arıtılması, 
gazın enerjiye çevrilmesi ve 
bütün meteorolojik şartların 
toplanıp raporlanması yapılıyor. 
Şu anda depolamamız fiziki 
olarak aşağı yukarı dolma 
noktasına yaklaştı. Büyükşehir 
Belediyemiz yeni bir yer 
arayışında. Orada farklı bir 
yöntem uygulayacağız.  Düzenli 
depolamada çöp suyunun 
yönetilmesi ve yerleşime yakın 
yerlerde kokunun yönetilmesi 

işi ciddi problemler oluşturuyor. 
Bunun dışında da bir yeri 
işgal ediyorsunuz coğrafi 
olarak. Artık bizim Türkiye 
olarak düzenli depolamanın 
üzerine teknolojiyle birlikte 
çıkmamız gerekiyor. Düzenli 
depolamanın Türkiye için 
artık bir ara geçiş olduğunu 
söylememiz gerek. Düzenli 
depolamada özellikle Kocaeli 
gibi yerde yer sıkıntısı var. 
Dolayısıyla gelen atığı mümkün 
olduğunca azaltmak lazım. 
Bunun yolu işin kaynağına 
müdahale etmek. Bu anlamda 
sıfır atık bir hedeftir. Bu hedefe 
bakarak kaynağında en iyi 
şekilde toplamak zorundayız. 
Kaynağında toplama işini ilçe 
belediyelerimiz yürütüyor. 
Biz de mümkün olduğunda 
belediyelerimize destekte 
bulunuyoruz.” 

“İşin kaynağına 
müdahale etmeliyiz. 
Bu anlamda sıfır atık 
bir hedeftir. Bu hedefe 
bakarak kaynağında 
en iyi şekilde toplamak 
zorundayız.”

Muhammet Saraç
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Koç üniversitesi endüstri mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. metin Türkay:

EKONOMİK DEĞERİ 
NEDEN GÖMELİM Kİ?
Her gördüğümüz atık değersiz 
bir madde mi? Ekonomik değer 
yaratılabilir mi? 
Koç Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Metin Türkay da 
bu konuya parmak basıyor: 
“Bugün kullandığımız plastik 
su şişeleri veya poşetleri 
düşünelim. Bu plastik 
hammaddesinin bir seyahatine 
bakarsak; Norveç civarında 
denizden çıkan petrol var. O 
petrol Çin’e gidiyor. Çin’de 
önce rafineri sonra petrokimya 

“Yiyecek atıkları, cam, 
metal, kağıt, ambalaj, 
kullanılmış elektronik 

malzemeler…Bunlar 
atık mıdır? Bunlar 
aslında ekonomik 

değeri olan şeyler. 
Biz bunları gömmeli 

miyiz?”

tesisine gidiyor. Daha sonra 
petrokimya tesisinden 
Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de 
bunlar poşete veya şişeye 
çevriliyor. Ondan sonra 
bunlar atılıyor ve depolamak 
için masraf yapılıyor. Çünkü 
bu termoplastik değil, geri 
dönüştürülebilir. Burada 
çok önemli bir ekonomik 
kayıp söz konusu. Döngüsel 
ekonomi denilen bir kavram 
var. Dünya çok hızlı bir 
şekilde döngüsel ekonomiye 
uyum sağlıyor. Çünkü 

Prof. Dr. Metin Türkay
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yeraltından çıkarabileceğimiz 
kaynaklar da azaldı artık. 
Bizim de döngüsel ekonomi 
prensiplerini düşünerek 
atıklarımızı değerlendirme 
üzerine kafa yormamız lazım. 
İskandinav ülkeleri burada 
öncü, yüzde 90 oranında bunu 
yapabiliyor. Sanayi atıkları 
çok daha önemli. Bunların 
içinde değerli malzemeler var. 
Lojistikte verimlilik yine çok 
önemli bir konu. İstanbul gibi 

bir kentte yaklaşık 16 milyon 
insan yaşıyor. Günde 18 bin 
ton atık oluşuyor. Bu atığın 
olduğu yerden toplanması, 
gönderilmesi işlemi var. Biz 
Kemerburgaz’da ormanlık 
arazimizi katı atık için ayırmışız. 
Halbuki insanlarımızın 
ormanlarda nefes almaya 
ihtiyacı var. Bu sebeple bu 
planlamaya da çok ihtiyaç var. 
Organik atık var. Bunların içinde 
yiyecek atıkları, cam, metal, 

kağıt, ambalaj, kullanılmış 
elektronik malzeme var. Bunlar 
atık mıdır? Bunu sorgulamamız 
lazım. Bunlar aslında ekonomik 
değeri olan şeyler. Biz bunları 
gömmeli miyiz? 
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Arşivden
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Güzel Bir Türkiye- Arşivden SÜMEL A - CORONA
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Trabzon 
Büyükşehir 
Belediyesi

HAYVANLARA YARDIM ELİ

İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi

OTOGAR KABUK DEĞİŞTİRDİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İletişim 
ve Koordinasyon Merkezi (TİKOM) 
üzerinden Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına 
gönderilen dilekçede, Yomra ilçesi 

İBB, 9 Eylül 2019’da devir aldığı Büyük 
İstanbul Otogarı’nı baştan aşağı yeniledi. 
Kullananların korkulu rüyası haline gelen 
otogar, yeni İBB yönetiminin 1 yıllık çalışması 
sonucu kabuk değiştirdi. İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, önceden korkunun kol 
gezdiği alanlarda canlı müzik performansları 
gerçekleştirilen, resim sergileri açılmaya 
başlanan otogarda yaşanan değişimi, 
yerinde inceledi. Vatandaşların ve esnafın 
yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, 
bodrum katlarda başlattığı inceleme 
gezisini, zeminde ve otogarın terasında 
devam ettirdi. Teras katındaki inceleme 
sırasında İmamoğlu’na, ressam Serra 
Erdoğan tarafından Göbeklitepe temalı tablo 
hediye edildi. İBB Gençlik Ofi si’ni gezen 
İmamoğlu, gerçekleştirilecek etkinliklerde 
yolculuk yapanlar kadar, otobüslerde ve 
otogarda çalışan gençlerin de gözetilmesi 
talimatını verdi. Bazı fi rmaların ofi slerine 
uğrayan İmamoğlu, teşekkürlerini ileten 
esnafa başarılar diledi. “El Emeği Göz Nuru 
Çarşısı”nı ziyaret eden İmamoğlu, üretici 
kadınlara daha fazla destek sözü verdi. 
Otogar içerisindeki otoparklar da 2019 
Ağustos’undan bu yana İBB iştiraki İSPARK 
tarafından işletiliyor.

Kömürcü köyünde anneleri trafi k 
kazasında ölen 4 yavru köpeğin yol 
kenarında yardıma ve bakıma muhtaç 
olduğu belirtildi. 
Hemen harekete geçen Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri, Yomra Belediyesi 
ile koordineli bir şekilde yardıma 
muhtaç yavruları Büyükşehir Belediyesi 
Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde bakıma aldı. 
Yine Ortahisar ilçesi sınırları içerisinde 
yavruları ölen anne köpek; tedavi, bakım 
ve aşıları yapılmak üzere Sokak Hayvanları 
Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon 
Merkezi’ne getirildi. 
Öksüz yavru köpekler, yavruları ölen 
anneye alıştırılarak emzirilmeleri sağlandı. 
Belediyeden yapılan açıklamada 
“Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz 
canlarımıza en iyi imkanları sunmak ve 
onları yalnız bırakmamak adına yoğun 
gayret içerisindeyiz.” denildi. 
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Aydın 
Büyükşehir 
Belediyesi

YOLLA BİRLİKTE KALİTE DE ARTTI

Yol bir yerden bir yere gitmek için aşılan 
uzaklık demek, ancak o yolu kullananlar 
için sadece bu anlama gelmiyor. 
Eğrikavak ve Musluca mahalleleri 
arasındaki yolun yapımı ile hem süreler 
kısaldı, hem de Aydın’ın markası 
“incir”in o civardaki ürünlerindeki 
kalitesinin artması bekleniyor. Aydın 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire 
Başkanlığı’na bağlı ekipler Eğrikavak 
ve Musluca mahalleleri arasındaki 
yolda çalışmalarını bitirdi ve 8.5 Km’lik 
hat ulaşıma açıldı. Eğrikavak Mahalle 
Muhtarı Muhsin Kıyar, “Yapılan bu 
yoldan dolayı, oradaki yerlerimizin 
değeri artmaya başladı. Başkanımız 
seçim var diye hizmet yapmadı. Seçim 
olsa da olmasa da hizmetine devam 
etti. Vermiş olduğu hizmetler için çok 
teşekkür ediyorum” dedi. Musluca 
Mahalle Muhtarı Hayati Kor da “Bölge 
halkına çok faydalı oldu ve bu yolla 
birlikte ticaret biraz daha hızlandı.” dedi.

OLASI TAŞKINLARA ÖNLEM
Kayseri 
Büyükşehir 
Belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, şehrin önemli yöresel 
değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. 
Büyükkılıç, Yemliha’yı ziyaret ederek, 
üreticilerle bir araya geldi. Burada konuşan 
Büyükkılıç, “Kayserimizin yamula patlıcanı 
olarak bilinen patlıcanının yetiştirildiği 
bölgedeyiz. Hemşerilerimiz ürettiklerini 
pazarlamak suretiyle hem organik olarak bu 
ürünleri sunuyorlar hem de rızıklarını temin 
etmeye çalışıyorlar.” dedi. Yemliha’da yöresel 
ürün satış yerinde yapılacak düzenleme ile 
ilgili de konuşan Başkan Büyükkılıç, “Bizim 
burayla ilgili bir düzenleme çalışmamız var. 
Ancak yer konusuyla alakalı sıkıntılarımız 
var. Bu konu ile ilgili girişimlerimizi 
hızlandıracağız. Buraya bir çeki düzen 
vereceğiz. Amacımız hem fi ziki şartları daha 
da iyileştirmek hem de bu güzel ortamı 
ihtiyaçlara cevap verecek şekle getirmek” 
dedi. Büyükkılıç, üreticilerle yaptığı sohbetin 
ardından maske, mesafe ve temizlik 
konusunda uyarılarını yenileyerek tüm 
üreticilere hayırlı işler temennisinde bulundu
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Ankara 
Yenimahalle 
Belediyesi

SAĞLIKÇILARA ‘TATLI’ JEST

Elazığ 
Belediyesi ENGELLİLERE ANLAMLI YARDIM

İnşasına başlanan Engelsiz Yaşam 
Merkezi başta olmak üzere engelli 
vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıran 
çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediyesi, 
talepler doğrultusunda engelli bireylere 
yönelik desteklerini sürdürüyor. Elazığ 
Belediyesi, Hollanda’da yaşayan iş 
adamlarıyla işbirliğine giderek engelli 
vatandaşların yaşamlarına katkı sağladı. 
Hollanda’da yaşayan iş adamları 
tarafından temin edilen 30 adet akülü 
tekerlekli sandalye, 20 adet tekerlekli 
sandalye, 10 adet yürüteç ve 6 adet 
koltuk değneğinden oluşan ekipmanları 
taşıyan tır, malzemeleri Elazığ Belediyesi 
Hayır Çarşısına teslim etti. Hayır 
Çarşısı tarafından teslim alınan medikal 
malzemeler, talepler çerçevesinde 
ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. 

Yenimahalle Belediyesi Pandemi 
sebebiyle yaklaşık 7 aydır özveriyle 
gece gündüz risk altında mesai yapan 
sağlık çalışanlarına tatlı bir jest yaptı. 
Muharrem ayı dolayısıyla ilk olarak Dr. 
Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden 
Yenimahalle Belediyesi Aşevi ekipleri, 
hijyen şartlarda, özenle hazırlanarak 
porsiyonluk olarak paketledikleri 
aşureleri hastane yemekhanesinde tek 
tek dağıttı. Hafta boyunca ilçedeki tüm 
devlet hastaneleri ve özel hastaneleri 
ziyaret edecek olan belediye çalışanları, 
doktorundan hemşiresine, sağlık 
teknisyeninden, kat hizmetlilerine kadar 
tüm personellere moral ve motivasyon 
vermek için toplamda 10 bin kişilik 
aşure dağıtarak ağızları tatlandıracak. 
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 
Yaşar “Koronavirüs sebebiyle aylardır 
evlerinden, ailelerinden ayrı özveriyle 
çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza 
minnettarız.” dedi. 
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İstanbul 
Zeytinburnu 
Belediyesi

GENÇLER BUZ SPORLARIYLA TANIŞACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte ilçede 
yapım aşaması devam eden buz pistinde 
incelemelerde bulundu. Buz pistinin 
inşaat çalışmalarının en kısa sürede 
tamamlanarak ilçe gençlerinin kullanımına 
açılacağı belirtildi.  Zeytinburnu’nda inşa 
edilen pistin buz sporları adına önemli 
bir yatırım olduğunu söyleyen Başkan 
Arısoy, “Zeytinburnu Buz Hokeyi Pisti 
tamamlandığında İstanbul’un, hatta 
Türkiye’nin en büyük pisti olacak. Buz 
sporları adına önemli bir yatırım olacağı 
kanaatindeyim. Alt katı antrenman ve üst 
katı müsabaka olmak üzere iki piste sahip 
olacak tesisimiz, yılda 2 bin gencimizi 
buz sporları ile tanıştıracak. Ayrıca burayı 
sadece bir buz pisti olarak düşünmeyin. 
Millet Kıraathanesi ve kadınlara özel pilates 
salonu ile tam bir yaşam merkezi olacak.” 
ifadelerine yer verdi.

İzmir 
Gaziemir 
Belediyesi

PAZAR KALDIRIMLA TANIŞTI

Gaziemir Belediyesi’nin Ata Evi Sağlıklı Yaş 
Alma Merkezi üyeleri, İzmir’in kurtuluşunun 
98’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında 
özel bir çalışmaya imza attı. Ata Evi 
Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Korosu’nun 
15 üyesi, pandemi kurallarına uyarak 
mikrofon başına geçti, İzmir Valsi 
şarkısını seslendirdi. Şef Yılmaz Demirtaş 
yönetiminde, 15 gün süren uzaktan 
eğitimle şarkıyı seslendirmek için hazırlık 
çalışması yapan koristler daha sonra 
stüdyoya girerek şarkıya hayat verdi. İki 
gün süren stüdyo çalışmaları sonunda 
Nazım Aliyev’in sözlerini yazdığı ve 
bestesini yaptığı İzmir Valsi isimli şarkıyı 
seslendiren Ata Evi üyeleri daha sonra 
kamera karşısına geçerek klip çekti. 
İki saat süren çekimlerde elde edilen 
görüntüler klip haline getirilerek belediyenin 
sosyal medya adreslerinden yurttaşların 
beğenisine sunuldu.
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İzmir 
Karşıyaka 
Belediyesi

BİSİKLETÇİLERDEN BÜYÜK BAŞARI 

Manisa 
Büyükşehir 
Belediyesi

BİR GÜNDE 2 MADALYA

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un 
şampiyon maratoncusu Ahmet Bayram, 
21 kilometrelik İzmir Yarı Maratonunda 
madalya kazandı. Aynı gün içerisinde 
saat 18.00’de Balıkesir’de 12. İsmail 
Akçay Yol Koşusu da düzenlendi. 
Şampiyon atlet Ahmet Bayram, 12 
buçuk kilometrelik bu yarışta 40-44 yaş 
grubunda 1’ncilik elde ederken genel 
klasmanda 16’ncı oldu. Şampiyon 
maratoncu Ahmet Bayram, yarış 
sonunda Meksiko City Olimpiyatları 
maraton dördüncüsü olan efsanevi 
Balıkesirli atlet İsmail Akçay ile hatıra 
fotoğrafı da çektirdi. Bir günde 2 
madalya kazanan Ahmet Bayram, hem 
kulübünü hem de şehrini gururlandırdı.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü Derneği Bisiklet Takımı, 
Bursa’da düzenlenen GranFondo 
Ulusal Bisiklet Yarışı’nda birincilik ve 
ikincilik elde etmeyi başardı. Yarışta, 
Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü Derneği Bisiklet takımı 4 
sporcu ile kürsüde yerini aldı. Takım 
sporcularından Eren Arslan, genç 
erkekler kategorisinde birinci olurken; 
Ali Oğuzhan Işıkver de ikinci olarak 
büyük başarıya imza attı. Sporcuları 
kutlayan Karşıyaka Belediye Başkanı 
Cemil Tugay, Karşıyaka’nın bir bisiklet 
kenti olduğunu belirterek, “Adeta bir 
yaşam tarzı olan bisiklet sporunda 
başarı gösteren sporcularımızla gurur 
duyuyoruz. Diğer branşlar gibi bisiklet 
sporuna da desteğimiz sürecek” dedi.
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Samsun 
Canik Belediyesi ‘KAZANAN GENÇLER OLUYOR’

Canik Belediyesi, Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü ve Samsun Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu’nun imzaladığı 

Diyarbakır Bağlar 
Belediyesi ANLAMLI KAMU SPOTU

Diyarbakır Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla 
Mücadele Derneği, dünya, Avrupa 
ve Türkiye şampiyonlarında yer alan 
Diyarbakırlı milli sporcuların katılımı 
ile bağımlılıklarla mücadelede sporun 
önemine dikkat çekmek üzere kamu 
spotu çekimini gerçekleştirdi. Kamu 
spotunda Bağlar Belediyesi’nin milli 
sporcusu Sena Kızılaslan da yer aldı. 
Kızılaslan, “Potansiyelinin farkına var. 
Çünkü sen daha iyisini yapabilirsin. 
Efor sarf et, koş, terle, mücadele et. 
Çünkü gerçek başarılar gerçek hayatta 
kazanılır” sözleriyle gençleri madde 
bağımlılığına karşı uyardı. Diyarbakır 
Yeşil Yıldız Derneği Başkanı Yahya Öger 
de “Sporcularımızdan aldığımız destek 
ve anlamlı mesajlar projemize anlam 
katacaktır. Kamu spotlarının asıl amacı 
gençleri spora yönlendirmek.” dedi.

iş birliği protokolü ile Canik İlçesine 
Gençlik Merkezi kazandırılıyor. Canik 
Belediyesi gerçekleştirdiği girişimlerle 
19 Mayıs Yüzme havuzunun yanında 
inşası tamamlanmış olan binanın Gençlik 
Merkezi olarak ilçeye kazandırılmasını 
sağladı. Daha önce Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu’nun kullanımına 
tahsis edilmesi planlanan binanın Canik 
Belediyesinin girişimleri ve tarafl arın 
anlaşarak imzaladıkları protokol ile Gençlik 
ve Spor Bakanlığının da onay vermesinin 
ardından Gençlik Merkezi olarak 
kullanılması kararlaştırıldı. Canik Belediye 
Başkanı İbrahim Sandıkçı “Ortak akıl ile 
hareket etmek önemli. Kurumlar arası 
diyaloğu güçlü tutmak ve her an istişare 
halinde olmak önemli. Neticede kazanan 
Canik oluyor.” dedi.







Mercedes-Benz Conecto 
gittikçe kazandırıyor.
Üstün araç teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve uzun bakım 
aralıklarıyla Conecto, kazanca gitmenin rahat yolu.


