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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

Geleneksel kentler    3 Şubat Çarşamba 15.00 | 17.00

Ulaşımda enerji verimliliği   10  Şubat Çarşamba 15.00 | 17.00

Kentli hakları ve etik   24 Şubat 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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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN

Merhaba,

Türkiye’nin yerel yönetimleriyle birlikte 
yürümek, ülkemizin her karış toprağı 
için tarafsız, samimi, bağımsız bir 
dergi olarak çıktığımız bu yolda emin 
adımlarla yürümeye devam ediyoruz.

Özelkalem, daha iyi için amansız 
çalışan, çalıştıkça da güzel günlere daha 
da yakınlaşmayı hayal edenlerin dergisi 
olmaya devam ediyor.

Bu sayıda birçok önemli konu işledik.

Kentli hakları ve etik özellikle son 
dönemde çokça tartışılan bir konu… 

Kentli hakları temel hakların, ekonomik, 
toplumsal ve kültürel hakların, siyasal 
hakların ve dayanışma haklarının 
gerçekleşme alanı olarak, kent 
mekânında somutlaşması olarak 
tanımlanıyor… Peki bu her zaman 
somutlaşıyor mu? Kentli hakları ve etik 
nedir? Bu konuyu Prof. Dr. Ruşen Keleş, 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eski 
Başkanı Dr. Asım Güzelbey, Avcılar 
Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Prof. 
Dr. Ömer Faruk Gençkaya ile konuştuk.

Her geçen gün, kültür ve doğal 
varlıklarımızın birer birer kaybolmalarını 
izliyoruz ne yazık ki… Şehirlerimizin 
hafızaları kayboluyor aynı zamanda. 
Çocukluğumuzda oynadığımız sokakları, 
parkları, hatta gittiğimiz okulları dahi 
yerinde göremez haldeyiz bugün.

Ancak kentlerin kimliği kaybolmasın 
diye; çok çabalayan yerel yöneticilerimiz 
de var. Bu sayımız da ‘Geleneksel 
Kentler’i de konuştuk. Bu oturumda 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Emin Madran, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Koruma Daire Başkanı 
Bekir Ödemiş, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay 
ve Prof. Dr. Mete Tapan bize eşlik etti.

Ulaşım sektörü, dünyada verimsiz enerji 
tüketiminin en yaygın olduğu alanların 
başında geliyor ve son dönemde yapılan 
çalışmalarla bu tablo tersine dönme 
eğiliminde. Belediyelerimiz de yaptıkları 
çalışmalarla ulaşımda enerji verimliliği 
konusunda büyük yol kaydediyor… 
İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, 
Kayseri Ulaşım AŞ. Müdürü Feyzullah 
Gündoğdu, Prof. Dr. Metin Türkay ve 
UITP kıdemli direktörü Kaan Yıldızgöz, 
OTOKAR’ın sponsorluğunda ‘Ulaşımda 
enerji verimliliği’ oturumunda buluştu, 
bizimle deneyimlerini paylaştı.

Özelkalem TV | YouTube Kanalı 
Türkiye’nin bütün yerel yöneticileri ve 
kendisi kadar

kentini de seven herkes için yayında 
olmaya devam ediyor. Hem de daha 
güçlü ve yaratıcı olarak…

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 
Özelkalem TV’den takip etmeye devam 
edebilirsiniz.

Saygılarımla,

ERENGÜL BİLENSER
erengulbilenser@epr.com.tr
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Kapak Konusu KENTLİ HAKL ARI VE ETİK

Kentlİ 
hakları 
ve etİK

Kentli hakları, temel hakların, 
ekonomik, toplumsal ve kültürel 

hakların, siyasal hakların 
ve dayanışma haklarının 

gerçekleşme alanı olarak, kent 
mekânında somutlaşması. Peki 

bu her zaman somutlaşıyor 
mu? Kentli hakları ve etik 

nedir? Özelkalem TV bu önemli 
tartışmayı masaya yatırdı. 

Erengül Bilenser sordu, Prof. 
Dr. Ruşen Keleş, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Eski 
Başkanı Dr. Asım Güzelbey, 

Avcılar Belediye Başkanı Turan 
Hançerli ve Prof. Dr. Ömer 
Faruk Gençkaya yanıtladı.
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Kapak Konusu KENTLİ HAKL ARI VE ETİK

Birçok kaynakta bazen kent 
hakkı kavramını bazen de kentli 
hakkı kavramını duyuyoruz. 
Ünlü düşünür David Harvey 
kitabında buna ‘kent hakkı’ 
diyor. Ancak Avrupa Konseyi’nin 
bazı yayınlarında kentli hakları 
kavramı kullanılıyor, hatta bu adı 
taşıyan bir sözleşme var. 
Prof. Dr. Ruşen Keleş, “Hangisi 
kullanılırsa kullanılsın kentsel 
yerleşim üzerinde yaşayan 
kimselerin birden çok hakkının 
olduğu gerçeğini unutmamak 

gerekiyor.” diyor ve devam 
ediyor: “Bizim Anayasamızın 
56. maddesindeki çevre hakkı 
tekildir. Ama onun içerisinde de 
bir çoğulluk olduğunu görmek 
gerekir. 
1992’de kabul edilen Avrupa 
Konseyi’nin ‘Kentli hakları 
sözleşmesi ve kentli hakları 
bildirisi’ var. 2008’de yeni bir 
kentsel manifesto adı altında 
geliştirildi. Sürdürülebilirlik gibi 
birtakım kavramlar bu belgeye 
entegre edildi. 

Prof. Dr. Ruşen Keleş

Kentlilerin birden çok hakkı var
“Hangi tanımlar 

kullanılırsa kullanılsın 

kentsel yerleşim 

üzerinde yaşayan 

kimselerin birden 

çok hakkının olduğu 

gerçeğini unutmamak 

gerekiyor.”
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Kapak Konusu KENTLİ HAKL ARI VE ETİK

Bu belgeye göz attığımızda 
ulaşım ve dolaşım, çevre, 
doğa, kentlerin fiziksel biçimi, 
açık ve kamusal alanlar, 
kentsel mimarlık mirası, 
konut, güvenlik, özürlülerin ve 
engellilerin haklarının saygı 
görmesi, spor, boş zamanların 
değerlendirilmesi, kültür, 
çoğulcu bir anlayışla kent 
kültürüne sahip çıkılması, sağlıklı 
kent, hak katılımı gibi birtakım 
hakların bütününden oluşuyor. 
Bunlar nasıl korunur? Hem 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartında hem de kentlilere 
hitabet eden Avrupa Konseyi 
Kentli Hakları Bildirisinde 
ayrıntılarıyla gösteriliyor. Bu 

kurallara uyulmadığı taktirde 
acaba yönetenlerin, bu 
konularda çalışanların halka 
verecekleri bir hesap olup 
olmadığı sorusunu gündeme 
getiren etik konularla da biraz 
meşgul olacağız.” Kentlilik ve 
köylülük ayrımı ne anlam ifade 
ediyor? Keleş, Batı dillerine 
bakıldığında uygarlıkla kentlilik 
arasında çok yakın bir köken 
birliği olduğunun görüldüğünü 
söylüyor ve şunları ifade ediyor: 
“Birçok teorisyen ‘medeniyet 
ancak kentlerde olur’ demiştir. 
Dolayısıyla bir ülkenin halkı 
kentleştikçe uygarlaşmış olur. 
Bu doğru olmakla birlikte 
fiiliyatta bunun taban tabana 

zıt değerlendirme olmadığını 
savunanlar çoğunluktadır. 
Benim de gözlemlerim öyle. 
Kentlileşme insanlara bir şeyler 
kazandırıyor ama bu kazanım 
kentte yaşamaktan çok eğitimle 
ve kültür ortamıyla ilgili. Örneğin 
birisi kentte doğmuştur ama 
bütün ömrü boyunca köylülükten 
dar anlamda kendisini 
kurtaramamış olabilir. Bunun 
tersi birisi köyde doğmuştur ama 
bir kentli insanından beklenen 
uygarca davranışlara sahiptir. 
Köylülüğü ve kentliliği birbirinin 
tam zıttı olan davranışların 
yaratıcısı olan ortamlar olarak 
görmenin doğru olmadığını 
söyleyebiliriz.” 
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Kapak Konusu KENTLİ HAKL ARI VE ETİK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Dr. Asım Güzelbey

Eğitime önem vermeliyiz ki 
kentlileşelim

“Biz eğitime önem 

vermeliyiz ki 

kentlileşelim, kent 

kültürünü kazanalım, 

birbirimize saygıyı 

öğrenelim.”

Gökdelenleri olan, geniş 
caddeleri olan, güzel binaları 
olan yere mi kent denir; yoksa 
ekolojik bir bütünleşmesi olan, 
ormanları olan bir şeye mi kent 
denir? Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Eski Başkanı Dr. 
Asım Güzelbey “Eğer kent 
sorusuna mutlak bir cevap 
ararsak biraz hayal kırıklığı 

yaşarız.” diyor ve şöyle devam 
ediyor: “5 bin nüfusa mı kent 
diyeceğiz, 20 bin nüfusa mı kent 
diyeceğiz? Bunlar hep tartışmalı 
konular. 2 bin nüfuslu yere kent 
denildiğini görüyorum. Belediye 
başkanlığını bıraktıktan sonra 
yarı zamanlı olarak Estonya’da 
yaşıyorum. Ormanın içinde, 2 
bin nüfuslu ilçede kalıyorum. 
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Buraya kent diyorlar. Öbür 
taraftan başkanlığım 
döneminde Gaziantep’te 27 
bin nüfuslu bir mahalle vardı. 
Demek ki biz kenti nüfusa 
göre değerlendiremiyoruz. 
Ekolojik bütünleşmeyle 
de değerlendiremiyoruz. 
Bütün bunların hepsinin bir 
kompleksinin elimize olması 
gerek. Kentlerin esas sorununa 
geldiğimiz zaman toplumların 
kentlileşmeden kentli olduğunu 
görüyoruz. Bu da ciddi bir sorun 
oluyor. Aslında kent dediğimiz 
zaman bu bir şehir kültürüdür, 

bir felsefedir, bir tarihtir, bir 
siyasettir, bir ekonomidir. Yani 
kent insanın yaşadığı yegane 
bir şehirdir. Kentlilik kültürü 
zamanla, eğitimle oluyor. 
Ülkemizin en büyük sorunu 
eğitim. Biz eğitime önem 
vermeliyiz ki kentlileşelim, kent 
kültürünü kazanalım, birbirimize 
saygıyı öğrenelim. Kaldırımdan 
caddeye adımınızı attığınız anda 
karşıdan gelen bir tır fren yapıp 
duruyor. Örneğin İstanbul’da 
kaldırımdan caddeye adımınızı 
attığınızda gaza basıldığını 
görürsünüz. Şehir dediğimiz 

birlikte yaşadığımız, birbirimize 
saygı gösterdiğimiz yerlerdir. 
Eğer etiğe önem veriyorsak 
yerel yöneticilerin kendisine 
oy verenin de vermeyenin de 
belediye başkanı olması lazım. 
Eğer kendilerini siyasi kalıplarla 
koyarlarsa, belirli bir kesime 
hitap ederse asla o şehrin 
belediye başkanı olmaz. Şehirde 
yaşayan insanların birtakım 
beklentileri vardır. Sizin etik 
olarak bunlara da eğilmeniz, 
bunlara da cevap vermeniz 
lazım.” 
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Kapak Konusu KENTLİ HAKL ARI VE ETİK

Hak ve özgürlük tartışılırken 
genellikle bir hakkın sınırının 
başka birinin hakkı ve 
özgürlüğünün başladığı yer 
olarak tarif ediliyor. 
Avcılar Belediye Başkanı 
Turan Hançerli de “Bu hakları 
konuşurken aslında bütüncül 
bir yaklaşımla kentte yaşayan 
bütün insanların hakları olarak 
algılıyorum.” diyor. Avcılar’da 448 

bin kişinin yaşadığını söyleyen 
Hançerli “Bu kişilerin ortak 
hakkı ortak çıkarları şeklinde 
düşünüyorum. Bu ortaklığı ve 
birlikteliği sağlamak şeklinde 
algılıyorum. Kent yaşamı bir sürü 
dezavantajı ve avantajı içerisinde 
barındırıyor. Ama asıl mesele 
kentte toplumsal yaşamın 
ahenkli bir şekilde sürmesiyle 
mümkün. 

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli

448 bin kişinin 
ortak çıkarı için çalışıyoruz

“İlçemde 448 bin 

kişi yaşıyor. Bu 

kişilerin ortak hakkı 

ortak çıkarları için 

çalışıyoruz. Bu 

ortaklığı ve birlikteliği 

sağlamak için 

uğraşıyoruz.” 
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Kapak Konusu KENTLİ HAKL ARI VE ETİK

Burada da en önemli 
değerlerden olan etik, eşitlik, 
adalet ve hakkı konuşmak en 
önemli meseleler. Avcılar’da 
yaşayan bütün insanların 
eşitliğini sağlamak için özel çaba 
gösteriyoruz. Aldığımız kararlar 
ve yaptığımız uygulamalarda 
hakkaniyete, adalete ve 
eşitliğe uygunluğa bakıyoruz. 
Bu testlerden geçmeyen 
uygulamaları da hayata 
geçirmiyoruz. Bu kapsamdaki 
bir çalışmanın da hakların 
kullanılabilmesinin ön koşulu 
olduğu kanaatindeyiz. Bir yetki 
devriyle yurttaşların yönetme 
hakkını belli bir süreliğine 
siyasetçilere, başkanlara halkın 

devrettiğini biliyoruz. Bu devir 
sınırsız, kuralsız bir devir değil. 
Aksine verdiğimiz sözlere 
bağlı bir yetki devri. Süreç 
içerisinde de kararlar alınırken; 
kararlara tüm kentlilerin katılımını 
sağlamak, şeffaf ve katılımcı 
bir yönetim uygulamak bizim 
görevimiz. Kentlilerin de en temel 
hakkı bu.” ifadelerini kullanıyor. 
Belediye başkanlarının rozetlerini 
çıkarması, seçildiği siyasi partinin 
üyelerine hizmet değil tüm kente 
hizmet etmesi gerektiği fikrinin 
son derece doğru olduğunu 
söylüyor Hançerli ve ekliyor: 
“Fakat orada bazı konuların 
siyasete konu edilmemeli gibi 
bazı değerlendirmeler yapılıyor. 

Yöneticilerin dili, yaptıkları şeyler 
siyaset aslında. Siyasetin ülkemiz 
için ayrıştıran, kutuplaştıran ve 
eşit davranmayan bir şekil aldığı 
da gerçek. Dolayısıyla sanki 
konular siyaset dışı bırakılırsa 
daha etik davranılır gibi bir algı 
var. Ben buna katılmıyorum. 
Etik tutum ve davranışın hayatın 
tüm alanlarında uygulanması 
gerektiğini düşünüyorum. Adil 
olmak, eşit davranmak kişinin 
kendi görev ve sorumluluklarını 
yerine getirmesi de en önemli 
etik kurallardan biri. Bir görev 
aldıysanız, sorumluluk aldıysanız 
bu görevleri yerine getirmeniz de 
bir sorumluluğunuz.” 

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli

448 bin kişinin 
ortak çıkarı için çalışıyoruz
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KENTLİ HAKL ARI VE ETİKKapak Konusu

Günlük hayatta karşılaştığımız 
bu sorunların büyük bölümü, 
kentli haklarının bir biçimde 
ihlali anlamına geliyor. Günlük 
hayatımızda bu derece yer 
almasına rağmen kentli hakları 
ise fazlaca bilinmiyor. Prof. Dr. 
Ömer Faruk Gençkaya dünya 
nüfusunun yüzde 57’sinin 
kentlerde yaşadığını, yapılan 
hesaplamalarda 2050 yılında bu 
oranın yüzde 70’lere çıkacağını 
söylüyor ve devam ediyor: 
“Büyükşehir sınırları içerisindeki 
köylerin de mahalle niteliğine 
kavuşturulması sonucunda 
kendimizi ruhen kentli 
hissediyoruz. 

Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya

Kentli hakları giderek 
önem kazanacak

“Kentli hakları 

konusu giderek önem 

kazanacak. Kentlilik 

bilinci, sorumluluk 

ve her şeyden 

önce de demokrasi 

bağlamında katılım 

en önemli hususlar.”
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KENTLİ HAKL ARI VE ETİK Kapak Konusu

Ancak köylülük de kötü bir şey 
olmasa gerek. İstatistiklere 
baktığımız zaman dünyada 
kentli nüfus azalacak. Türkiye’de 
bunu salgın süresinde gördük 
geçici olarak. Birçok kişi kırsal 
alanlara doğru hareket ettiler. 
Ülkemizde yaşadığımız mevzuat 
çerçevesindeki karmaşa bir 
yana kentli nüfus artacak. Bu 
nedenle de kentli hakları konusu 
da giderek önem kazanacak. 
Kentlilik bilinci, sorumluluk ve 
her şeyden önce de demokrasi 
bağlamında katılım en önemli 
hususlar. Eğer biz kentlilik 
bilincini, sorumluluk anlayışını 
ve katılımı güçlendiremezsek 
hem yönetilenler hem de 
yönetenler bağlamında kentte 
yaşamanın çok bir anlamı da 

olmayacak. Kentleşme sürecini 
incelediğimizde pek çok itici 
ve çekici unsurlar olduğunu 
görüyoruz. Her şeyden önce en 
önemli unsur insanların birçok 
olanağa, kaynağa ulaşabilmesi.” 
“Sürdürülebilirlik birçok tanımı 
olmakla birlikte bugünkü 
nesillerin gelecek nesillerin 
kendi gereksinimlerini ve 
kendi kullanacakları kaynakları 
zedelemeden, onlara 
herhangi bir kayıp vermeden 
gereksinimlerimizi karşılamamızı 
ifade ediyor.” diyor Gençkaya 
ve şu noktalara dikkat çekiyor: 
“Geleceğe ipotek koymadan 
bugün olanaklar çerçevesinde 
kaynakları kullanabilmemizi 
anlatıyor. Bu kentli hakları 
konusunda çok önemli. Mutlak 

eşitliği sağlamamız olanaklı 
değil. Keşke bu olabilse. 
Ancak hakkaniyet yine kentli 
hakları çerçevesinde özellikle 
yönetenlerin ve yönetilenlerin göz 
önünde bulundurması gereken 
bir olgu. Örneğin kentsel rant 
diye ifade ettiğimiz bir şey var. 
Yani kamu yararı çerçevesinde 
hepimizin yararlanabileceği bazı 
olanakların sınırlı sayıda kişiler 
tarafından kullanılıyor olması. 
Bu bir taraftan hakkaniyet 
ilkesini zedelerken öbür taraftan 
sürdürülebilirlik konusunda 
geleceğe ipotek koymanın 
ötesinde geleceğin kaynaklarını 
ortadan kaldırmaktadır. Buna 
dikkat edilmelidir.” 
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Her geçen gün, kültür ve doğal varlıklarımızın birer birer 
kaybolmalarını izliyoruz. Şehirlerin hafızaları kayboluyor aynı 
zamanda. Çocukluğumuzda oynadığımız sokakları, parkları, hatta 
gittiğimiz okulları dahi yerinde göremez haldeyiz bugün. Ancak 
kentlerin kimliği kaybolmasın diye; çok çabalayan yerel yöneticilerimiz 
de var. Özelkalem ‘Geleneksel Kentler’i masaya yatırdı, oturumun 
konukları Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Emin Madran, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve 
Prof. Dr. Mete Tapan oldu.

Geleneksel 
kentler
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MUĞlA BÜYÜkŞeHİr BeleDİYesİ Genel sekreter YArDIMCIsI eMİn MADrAn

MUĞlA tArİHİ ve kÜltÜrel 
tUrİzMe evrİlMelİ 

Turizm, Muğla için lokomotif 
sektörlerden birisi. Şimdi 
Muğla’nın sorduğu soru 
“Muğla’yı bir tarihi ve kültür 
kenti yapabilir miyiz?” sorusu. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Emin 
Madran çalışmalarının bunun 
üzerine olduğunu söylüyor: 
“UNESCO’nun kalıcı dünya 
mirası listesinde Letoon kutsal 
alanı var. Bu alan Seydikemer 
ilçemizde bulunuyor. Geçici 
listede ise Lykia Uygarlığı 
(Antalya, Muğla), Kaunos Antik 

kenti (Köyceğiz), Straronikia antik 
kenti (Yatağan), Beçin Ortaçağ 
Kenti (Milas), Hekatomnos 
Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı 
(Milas), Kaunos Antik Kenti 
(Köyceğiz), Statonikeia 
(Yatağan), Bodrum Kalesi 
(bodrum) var. Ayrıca Bodrum’ 
da dünyanın 7 harikasından 
biri olan Mousoleum yer 
almakta. Muğla da bulunan 110 
antik kent var. Yaklaşık 1189 
adette arkeolojik sit alanı ve 
4745 adet tescilli yapımız var. 
Halk bilinçlendikçe kamu ve 
kuruluşlar ile il belediyesiyle 
birlikte restorasyon çalışmalarına 
başlandı. Ayrıca özel mülkiyette 
oturan vatandaşlar kendi 
binalarını restorasyona doğru 
gittiler. Bizim amacımız kentsel 
dokunun içerisindeki yapılarımızı 
yapıp, topluma kazandırmak. 
Yani kentle, tarihin kentin 
entegrasyonunu sağlamak. 
Bu olduktan sonra 2.aşamaya 
geçildi. Arasta ticari mekanın 
sokak sağlıklaştırılması, 
cephe iyileştirmesi ve çatılanın 
iyileştirilmesi gerekliydi.”
Kültür varlıkların korunmasına 
ait katkı payının emlak vergisi 
payı üzerinden geldiğini 
söylüyor Madran ve “Bunun da 
yönetimi valilik izleme başkanlığı 
tarafından yapılıyor. Talep edilip 
alındıktan sonra yüzde 95’e 
kadar katkı payı sağlanabiliyor. 

“Turizm, Muğla 
için lokomotif 
sektörlerden 
birisi. Muğla’nın 
deniz, kum, güneş 
turizminden; tarihi 
ve kültürel turizme 
evrilmesi lazım.” 
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Ama bu katkı payının hangi 
somut delillere dayandığını 
bilmiyoruz. Esasında Muğla’da 
toplandı o yüzden büyük bir 
oranının Muğla’ya harcanması 
lazım. Bu kentsel siti alanlarının 
geleceğe taşınması için bu iş 
için ayrılmış olan katkı paylarının 
özellikle kendi kentlerine belli 
oranda direkt verilmesi lazım. 
Eğer bunu sağlarsak tarihi 
kentlerin kurtarılmasına ve yeni 
kentle entegre edilmesinde 
müthiş katkı sağlanacaktır. 
Muğla’nın deniz, kum, güneş 
turizminden; tarihi ve kültürel 
turizme evrilmesi lazım.” diyor. 
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HeDefİMİz tÜM İzlerİ tekrAr 
AYAĞA kAlDIrMAk

Ankara geçmişinde pek çok 
uygarlığa ev sahipliği yapmış, 
pek çok uygarlıktan izlerini 
bugüne taşımış kadim bir kent. 
Her ne kadar Ankara uzun bir 
zamandır ‘bürokrasinin başkenti’ 
olarak görülse de büyük bir 
tarihin yaşadığı bir kent. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Daire Başkanı Bekir Ödemiş 
de bu noktaların altını çiziyor 
ve yaptıkları çalışmaları 
anlatıyor: “Anadolu geleneksel 
bir plato. Gölbaşı, başkentin 
yanı başında bünyesinde 
2 doğal göl barındıran bir 
coğrafya. 1990 yılında da 
özel çevre korunması ilan 
edildi. Mansur Yavaş ile birlikte 
geleneksel doğal dokunun, 
kültürel mirasın korunmasına 
yönelik projeler üretiyoruz. 
Ürgüp’teki görevim döneminde 
Kayakapı projesi yaptık. O 
tarihlerde 1580 sayılı yasa 
yürürlükteydi. Yasa gereğince 
belediyelere o yereldeki kültürel, 
doğal alanların korunmasına 
yönelik görev vermiyordu. 
Buna rağmen bu yasanın bir 
maddesinden yola çıkarak 
proje başlattık. Ankara frik, 
galat ve cumhuriyetimiz olmak 
üzere tarihinde 3 kez başkanlık 
yapmış önemli ve tarih dolu bir 
şehir. Baktğımızda friklere ait 

ABB kÜltÜr ve tABİAt vArlIklArI DAİre BAŞkAnI Bekİr ÖDeMİŞ

“Turizm, Muğla için lokomotif sektörlerden 
birisi. Muğla’nın deniz, kum, güneş 
turizminden; tarihi ve kültürel turizme evrilmesi 
lazım.” 
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izleri görmek mümkün. Bugün 
Firik dönemine ait Gordion 
kentimiz UNESCO’nun miras 
listesine alındı. Hacıbayram ve 
Ogüst tapınağı UNESCO’nun 
geçici listesinde. Bir de Selçuklu 
dönemine ait Arslanhane Cami 
var o da bu listeye alındı. Tüm 
bunları düşündüğümüzde 
Ankara’nın önemi daha çok 
ortaya çıkıyor. Frik döneminden 
kalan eserler başta olmak 
üzere, Roma, Selçuklu, Osmanlı 
ve Cumhuriyet dönemine ait 
eserleri bir arada kurguluyoruz. 
Anafartalar çarşısı, Ulus İşhanı 
gibi Cumhuriyet dönemi 
yapılarımız da var. Ulusta’ki 
Atatürk anıtı ve Güvenpark anıtı 
da ihmal edilmiş durumda. 
Buraları da restore edeceğiz.” 
Tarihi kent merkezdeki tüm 
yerlerin hepsine yönelik proje 
ve restorasyon çalışmalarının 
devam ettiğini söylüyor Ödemiş: 
“Buradaki temel amacımız 
uygarlıklara ait var olan tüm 
izleri tekrar ayağa kaldırmak. 
Bunu yaparken de kültür 
turizmi ile miras arasındaki 

ilişkiye de saygı duymak. 
Büyükşehir Belediyesinde bir 
kurul oluşturduk. Bu Ankara’daki 
üniversitelerden hocalarımızın 

olduğu bir kurul. Tüm proje 
süreçlerimi bu akademik kurulu 
ile birlikte yönetiyoruz.  
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İtÜ MİMArlIk fAkÜltesİ ÖĞretİM ÜYesİ PrOf. Dr. zeYneP AHUnBAY

YAPIlArI kenDİ ÖzellİklerİYle 
kOrUMAk Gerek

Kentsel koruma için yasal 
altyapının olması şart. 
Türkiye’de yasalar ancak 1979 
yılından itibaren buna olanak 
tanıdılar. Prof. Dr. Zeynep 
Ahunbay da bu yönlere 
dikkat çekiyor ve geleneksel 
şehirlerin korunması için 
yerel yönetimin bu konuda 
irade göstermesi gerektiğini 
ifade ediyor: “Koruma için bir 
koruma imar planına ihtiyaç 
var. Bu arada daha önceki 
imar planlarına bağlı olarak 
tarihi alanlarda yükselen 
binaları görüyoruz. Mesela 
Süleymaniye’nin içerisindeki 
betonarme iş hanları gibi. 
Tabi ki bütçeye de ihtiyaç 
var. Yerel yönetimlerin 
her zaman kaynakları 
bunlara yetmeyebilir. 

“Bazı yerlerde politik 

nedenlerle daha çok 

Selçuklu-Osmanlı 

dönemine bakılıyor, 

diğer katmanlar göz 

ardı ediliyor. Bunun 

aşılması gerekiyor.”
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Yerel yönetimlerin koruma 
önceliklerine göre proje 
hazırlamaları ve gelen 
kaynaktan desteklenmeleri 
gerekiyor. Onarımı yapan 
ustaların donanımlı olması 
gerekiyor. Bunlar korumanın 
başarısına etki ediyor. Kentsel 
korumada yerel halkın ve 
yönetimin bu konuya inanması, 
koruma imar planlarını 
güncellemeleri ve onları 
sürekli canlı tutmaları gerekli. 
Turizme kurban edilmesi değil, 
orada özgün olan mimarinin 
karakterini yitirmeden gelen 
insanlara anlatılması ve onun 
değerinin doğru sunulması 
önemli. O yerin özgün 
değerlerini anlatırken de 
bunları iyi koruyabilmek ve 
onarabilmek içinde ahşap ve 
taş ustalarının yetiştirilmesi 

konusunda da belediyelerin 
teknik eleman usta yetiştirmek 
için çalışmaları oluyor. Olumlu 
birçok çalışma var ülkemizde. 
Şu an harap, bakımsız olan 
birçok çalışma umarım onarılır 
ve geleceğe aktarılabilir. 
Türkiye çok katmanlı bir ülke. 
Tarih öncesinden günümüze 
kadar çeşitli uygarlıkların 
izleri var. Bazı yerlerde 
politik nedenlerle daha çok 
Selçuklu-Osmanlı dönemine 
bakılıyor, diğer katmanlar göz 
ardı ediliyor. Bunun aşılması 
gerekiyor. Bunun da tabi 
eğitimle olması gerekiyor. 
Likya uygarlığı daha sonra 
Roma, daha sonra Bizans 
Selçuklu Osmanlı hepsinden 
bir şeyler var. Onların hepsini 
İslami bir çevreye koyarak 
değil, onları kendi özellikleriyle 

korumak gerekiyor. Geleneksel 
kentlerimizde birçok zanaat var. 
Bakırcılık, kilim, yorgancılık, 
dericilik gibi çeşit çeşit 
zanaatlar… Bunların bazıları 
hâlâ yaşıyor ve bunların da 
çok az bir temsilcisi kaldı. Bu 
zanaatlar da kültürün devamını 
sağlamakta. Geçmişle 
geleceği bir şekilde bağlamak 
önemli.”
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Arel Ünİversİtesİ MİMArlIk fAkÜltesİ ÜYesİ PrOf. Dr. Mete tAPAn

kOrUMA Meselesİnİn 
İçselleŞMesİ lAzIM

Kente bakınca sadece yapıları 
görmek koca bir tarihi yok 
saymak anlamına geliyor. O 
topraklarda yaşamış binlerce 
kültürü de yaşatmak hepimizin 
görevi. Çankaya Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Tuncer de bu noktaya dikkat 
çekiyor: “Biz sadece kentte 
dokuları, mimariyi dış kabuk 
olarak korumuyoruz. Bunun 
içindeki kültürü de korumaya 
çalışıyoruz. Geleneksel el 
sanatları, geleneksel yemek 
kültürü, giyim kuşam kültürü, 
müzik kültürü gibi birçok 
konuyu da korumamız gerekir. 
Kentsel rantları şahıslara 

değil de kamuya dönüşü 
sağlanmadığı sürece doğal 
ve tarihsel çevreyi korumak 
pek mümkün olamayacaktır. 
Birçok yerde koruma amaçlı 
imar planları yaptık. Bunlar 
Ankara Kent Tarihi Merkezi 
Yarışmalarından başlayarak 
Konya, Urfa, Bergama vb. 
Türkiye’nin her bölgesinde 
koruma amaçlı imar planları 
deneyimi var. Ben bu plan 
deneyimlerini kitaplarımda 
yansıttım. Koruma politikaları 
bağlamında her bir ilin, her 
bir kentin koruma sorunlarını 
kitaplarımda yansıttım. Her 
biri kendine özgü sorunlar 
içeriyor. 

“Bazı yerlerde politik 

nedenlerle daha çok 

Selçuklu-Osmanlı 

dönemine bakılıyor, 

diğer katmanlar göz 

ardı ediliyor. Bunun 

aşılması gerekiyor.”
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Bergama olsun, Kaş olsun 
her birinin hem arkeolojik 
değerleri farklı hem kentsel 
turizm açısından farklı. 
Biz bir koruma modelini 
genel olarak Türkiye’nin her 
tarafına uygulayamayız. Belki 

koruma sistemleri, teknolojisi 
benzerdir. Ancak her bölgede 
ve her yörede farklı bir kültür, 
farklı bir yapım teknolojisi, 
farklı bir iklim ve farklı bir doku 
var. Buna uygun planlamalar 
yapılması gerekir. Ankara'da 

son 20-25 yılda Cumhuriyet 
Dönemi yapıları çok yıkıldı. 
Arkeolojik alanlar, değerler çok 
tahrip gördü. Ve maalesef bu 
yapılanlar başkente ve her yere 
örnek oluyor.” 
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UlAŞIMDA 
enerjİ 
verİMlİlİĞİ 

Ulaşım sektörü, dünyada verimsiz enerji tüketiminin en yaygın 
olduğu alanların başında gelirken son dönemde yapılan çalışmalarla 
bu tablo tersine dönebilir. Belediyeler yaptıkları çalışmalarla 
ulaşımda enerji verimliliği konusunda büyük yol kaydederken İBB 
Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Kayseri Ulaşım AŞ. Müdürü 
Feyzullah Gündoğdu, Prof. Dr. Metin Türkay ve UITP kıdemli 
direktörü Kaan Yıldızgöz OTOKAR’ın sponsorluğunda ‘Ulaşımda 
enerji verimliliği’ oturumunda buluştu, deneyimlerini paylaştı.
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OTOKAR’ın katkılarıyla
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ULAŞIM DAİRE BAŞKANI UTKU CİHAN 

Bütün tercihler verimli enerji için
“Biz bütün 

tercihlerimizi 

aynı doğrultuda 

yapıyoruz. En verimli, 

en ekonomik, en 

çevreci yöntemler 

bunlar.”

Her geçen gün nüfusu artan 
bir metropol İstanbul. Ve 
mevcut araç konusunda da 
oldukça kalabalık bir şehir. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
de bu konulara son dönemde 
çok kafa yoruyor. Ulaşımda 
enerji verimliği konusunda İBB 
Ulaşım Daire Başkanı Utku 
Cihan “Biz toplu taşımayı tercih 
ediyoruz. Gidilmesi gereken 
mesafeleri toplu taşımayla 
gitmek ya da yapabiliyorsak 
yürüyerek gitmek, bisikletle 
gitmek tercihimiz.” diyor ve 
uygulamalarını anlatıyor: 
“Toplu taşımayı kullanırken 
yine enerji verimliliği düşük 

araçları örneğin raylı sistemi 
öneriyoruz. İstanbul’da şu an 
10 tane raylı sistem projesi 
devam ettiriliyor. İnşaatlar 
devam ederken yeni projeler 
de var. Biz bütün tercihlerimizi 
bu doğrultuda yapıyoruz. 
En verimli, en ekonomik, en 
çevreci yöntemler bunlar. 
Birinci ölçek şehirlerin 
planlaması. İkinci ölçek türleri 
seçmek. Üçüncü ölçek de 
araçları seçmek. Yani araçların 
yakıtları, verimliliği açısından 
hangisinin uygun olduğunu 
belirlemek. Daha fosil yakıt 
olmayan ya da yenilenebilir 
enerji dediğimiz enerji türlerini 
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seçmek ya da verimliliği yüksek 
olan, çok az yakıt harcayan 
türleri seçmek. Bunlar yine 
çözmemiz gereken bir konu.  
Kullandığımız sistemleri 
bu anlamda çevirmeye 
çalışıyoruz. Örneğin deniz 
taksileri tasarlıyoruz. Bunları 
elektrikli yapmaya çalışıyoruz. 
Bir taraftan otobüs alımı 
yapıyoruz, elektrikli yapmaya 
çalışıyoruz. Özel araç kullanımı 
var şehirlerimizde. Özel araç 
kullanımını da mevcut kapasite 
içerisinde verimliliği en iyi 
olacak şekilde değerlendirmek 
gerekiyor. Burada devreye 
akıllı ulaşım sistemleri giriyor. 
Mevcut kapasiteyi, yollarımızı 
biz en verimli nasıl kullanırız? 

Burada trafiği yönetim 
sistemleri önemli oluyor. Orada 
bazı teknolojiler kullanmak bu 
enerji verimliliğinin konusu 
içerisine giriyor. O çözümleri 
üretmek değerli hale geliyor.
Araçları seçtikten sonra 
akıllı sistemler dediğimiz 
şeylerde de ampül seçimi 
bile önemli. Örneğin şu an 
ledler gündemde. Biz onları 
kullanmaya çalışıyoruz. 
Dolayısıyla bir tercih 
seçeneğimiz varsa biraz daha 
enerji az kullanan malzemelerle 
şehrin planlamasından tutun da 
bir ampül seçimine kadar geniş 
bir ölçekte enerji konusunda 
çalışmalar yapmak gerekiyor. 
Yapılan bütün çalışmalarda bu 

yönde ilerlemek gerekiyor.” 
Var olan yönetmeliğin tüm bu 
konuları parça parça işlediğini 
söylüyor Cihan: “Bunu bir 
yönetmelikle yapmaya 
çalışmak yani anlattığım 
tercihlere kadar her şeyi 4 
sayfalık bir yönetmelikle 
yapmaya çalışmak bana biraz 
garip geliyor. 
Örneğin düşük emisyon 
bölgelerini bu yönetmelikte 
tanımlamak ama Türkiye’de 
bir şehir içi toplu taşıma 
kanununun olmaması… 
Aslında yapmamız gereken 
bütün ulaşım çalışmalarının bir 
kanunu olmadan yönetmelikle 
ifade ediyor olmak aslında çok 
ideali karşılamıyor.” 
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KAYSERİ ULAŞIM AŞ GENEL MÜDÜRÜ FEYZULLAH GÜNDOĞDU 

Tasarım aşamasında 
verimlilik düşünülmeli

“Tasarım aşamasında 
verimlik gündeme 
gelirse daha çok 
kazanım elde 
edilmiş olabilir. Yanı 
planlamayla daha 
sonra da işletme 
aşamasıyla enerji 
verimliliğini elde 
etmek mümkün”

Verimlilik dediğimiz zaman 
aklımıza direkt enerji mi 
gelmeli? Verimliliği birçok 
alanda konuşuyoruz ve yerel 
yönetimler de uygulamalarıyla 
verimliliği arttıracak çalışmalar 
yapıyor. Kayseri Ulaşım AŞ. 
Genel Müdürü Feyzullah 
Gündoğdu “Yaptığımız bütün 
çalışmalar enerji tarafındaki 
verimliliğe de temas ediyor.” 
diyor ve çalışmalarını anlatıyor: 
“İlk olarak doğrudan az enerji 
tüketmeyle ilgili çalışmalardan 

konuşmak lazım. Yani 
sürdürülebilir kentsel hareket. 
Bu elektrikli araç kullanımı 
olabilir, verimli satın alma, 
verimli talep yönetimi gibi 
uygulamalar olabilir, dönüşüm 
çalışmaları olabilir... Bu 
dönüşüm çalışmalarından da 
kısaca bahsetmek istiyorum. 
Sürdürülebilir ulaşım araçları 
kullanımı olabilir; yürümek 
bisiklet sürmek gibi. Tabi 
şimdi mevcut bir yapı var. Biz 
işletme tarafında olan insanlar 
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olarak teslim aldığımız bir 
yapı var. Bu yapı üzerinde 
artık bu yapıyı iyileştirecek 
çalışmalar yapmamız lazım. 
Kökünden değiştirebilecek 
bir elimizde güç yok. Yıllardır 
süregelmiş uygulamalar 
var. Dolayısıyla verimliliği 
nasıl arttırabiliriz sorusuna 
yönelmemiz lazım. Mesela 
hem raylı sistem işletmeciliği 
yapıyoruz hem motosiklet 
işletmeciliği yapıyoruz. Raylı 
sistem hattı yapılmış. Raylı 
sistem hattından sonra 
birtakım iyileştirmeler olabilir 
ama tasarım aşamasında enerji 
verimliliğine yönelik tasarım 

yapılmış olsaydı belki daha 
enerji verimliliği yüksek bir 
raylı sistem yapmak imkanı 
olabilirdi. Biz yaklaşık 35 km’lik 
bir tramvay hattı işletiyoruz. 
İstasyon yerleri, kavşaklar, 
yaya geçitleri, eğimli alanları, 
trafo kesintileri diyebileceğimiz 
teknik boyut, kablo kesitleri, 
enerji besleme sistemleri gibi 
birçok konu enerji verimliliğini 
etki eden faktörler. Dolayısıyla 
tasarım aşamasında bu 
unsurlara dikkat edildiği 
takdirde daha yüksek verimli 
sistemler çalıştırılabilir. 
Dolayısıyla böyle bir yapı var 
elimizde. Biz 2014 yılında hattı 

uzatarak 35km’ye çıkardık. 
Elimizde daha önceden 
tasarlanmış, imalatı yapılmış 
bir sistem var. İşletmesi 
devam eden daha sonraki 
aşamalarda da yapılacak 
iyileştirme aşamalarıyla 
birtakım kazanımlar elde 
etmek mümkün. Tabi bunlar 
tasarım aşamasında gündeme 
getirilmiş olsaydı daha çok 
kazanımlar elde edilmiş 
olacaktı.  
Yanı planlamayla daha sonra da 
işletme aşamasında verimlilik 
ile yapılacak çalışmalarla 
enerji verimliliğini elde etmek 
mümkün.” 
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PROF. DR. METİN TÜRKAY 

Bütüncül bir bakış açısı şart
“Belediyelerin 
bütüncül bakış 
acısıyla gelmesi 
lazım ve talepkar 
olması lazım. Kanun 
yapıcılar belediye 
ayağında işlerin 
nasıl yürüdüğünü 
net olarak bilemiyor 
olabililir.”

Ulaşımda enerji verimliliği 
nasıl ölçülür? Burada hangi 
yöntemlere dikkat edilir? 
Bu sorular ulaşımda enerji 
verimliliği için kritik önemde. 
Prof. Dr. Metin Türkay “Biz 
verimliliği ölçerken yani kilovat 
saat miktarından değil de 
boyutsuz olarak metriklerle 
ölçmeyi planlıyoruz.” 

diyor ve devam ediyor: 
“Boyutsuz olarak metrikler 
ne demektir? Mesela kişi 
başına yılda kaç kilovat saat 
enerji tüketiliyor? Dolayısıyla 
bunu karşılaştırabiliriz. 
Bir metro istasyonu için 
düşünüyorsak metro 
istasyonunun metrekaresine 
ne kadar enerji tüketilmiş? 
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Bunu birim tüketimine göre 
hesaplayabiliriz. Dolayısıyla 
ölçümde ölçülebilir ve 
karşılaştırılabilir miktarların 
üzerinden gitmenin çok büyük 
şekilde faydası var.” 
Türkay belediyelerin 
yapabileceği çok şeyin 
olduğunu anlatıyor: 
“Belediyelerin bütüncül bakış 
acısıyla gelmesi lazım ve 
talepkar olması lazım. Kanun 
yapıcılar belediye ayağında 
işlerin nasıl yürüdüğünü net 
olarak bilemiyor olabiliyorlar. 
Dolayısıyla belediyelerin kendi 
perspektiflerinden sorunları 
ve çözüm yaklaşımlarını 
yukarıya taşıması lazım. 
Belediyelerde hakikaten bu 
işi yapabilecek kapasite ve 
kabiliyette bu işi yapabilecek 
insanların oluşturulması 

gerekli. Belediyelerde ulaşım 
alt yapısı halka ait bir altyapıdır 
ve o ulaşım altyapısı o şehrin 
vatandaşlarına verdiği önemin 
göstergesidir. Verimlilik 
için elimizden gelen bütün 
gayreti göstermeliyiz. Bu yeni 
tasarımlarda da olabilir. Yeni 
tasarımları yaparken minimum 
enerji verimliliği kriterleri 
tamamlanmalı. Metrikler 
esasında yani kilovat saat 
enerji harcanıyor bu yılda hiçbir 
anlam ifade etmiyor. Çünkü kaç 
yolcu geçiyor? Kaç kilometrelik 
mesafeniz var? Bunlara göre 
metrik ölçeklendirmeniz 
gerekiyor yoksa şu kadar 
kilovat saat enerji harcadık bu 
kadar tasarruf ettik pek fazla 
bir şey değil. Var olan altyapı 
unsurları için iyileştirmelerin 
önceliklendirilmesi lazım. En 

basitinden led ampullerle 
değiştirmek… Bunu tüm 
belediyelerin yapması lazım, 
inanın enerji çok da verimli 
haline gelebiliyor. Enerji 
verimliliğini kentlerimizde elde 
etmek zorundayız. Çünkü 
maliyetleri en aza indirmemiz 
gerek. Türkiye’deki enerjinin 
yüzde 90’ından fazlası fosil 
yakıtlardan geliyor ve fosil 
yakıtları kullanmamızın 
sonucunu görüyoruz. Bu 
dünyanın sorunu. İlkim 
değişikliğinin sebebi birebir 
atmosferdeki karbondioksit 
emisyonlarıdır. Enerji verimliliği 
elde ederek aslında biz karbon 
emisyonlarımızı kontrol 
altına alabiliriz ve Türkiye’de 
tekrar 4 mevsimi yaşamaya 
başlayabiliriz.” 
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UITP KIDEMLİ DİREKTÖRÜ KAAN YILDIZGÖZ  

Veriler bize önem  
vermemizi hatırlatıyor

“Dünyadaki 
ulaşım kaynaklı 
karbondioksitin 
yüzde 40’ı kentlerde 
üretiliyor. Bu da hem 
enerji bakımından 
hem de çevresel 
bakımından bize 
işaretler veriyor”

Enerji verimliliği konusunda 
yıllardır bir şeyler sürekli 
değişiyor. Bu değişim ile 
birlikte alışkanlıklar da 
değişiyor? UITP Kıdemli 
Direktörü Kaan Yıldızgöz dünya 
nüfusunun bugün yüzde 

50’den fazlasının Avrupa 
nüfusunun ise yüzde 80’den 
fazlasının kentlerde yaşadığını 
söylüyor ve şunları diyor: 
“Kentler ciddi bir yolculuk 
sayısı oluşturan yerler haline 
geldiler. Tabi burada da ulaşım 
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kaynaklı enerji tüketimi ciddi 
bir rol üstleniyor. Bugün enerji 
tüketiminin çıktılarından birisi 
karbondioksit emisyonu. 
Dünyadaki ulaşım kaynaklı 
karbondioksitin yüzde 40’ı 
kentlerde üretiliyor. Tabi bu 
da bizim kentlere hem enerji 
bakımından hem de çevresel 
bakımından ciddi bir önem 
vermemizi ortaya koyuyor. 
UITP araştırmalarımız toplu 
taşımacılığının özel araç 
kullanımına göre 3 ile 4 kat 
arasında daha fazla enerji 
verimli olduğunu gösteriyor. 
Bizim tahminimiz 2040 yılına 
geldiğimizde toplamdaki kent 
içi otobüs filosunun yüzde 
80’ine yakını elektrikli olacak. 
Burada bazı güçlükler de var. 

Hâlâ bazı şehirlerde elektik 
dışında fosil yakıtlı kullanan 
var ama bunların oranı çok çok 
düşük. Özellikle son 20 yılda 
da raylı sistemlerin enerjileri 
ciddi arttı. Yaklaşık 10 ya da 20 
yıllık periyotta yüzde 22’lik bir 
artış oldu enerji verimliliğinde. 
Bunun da sebeplerinden birisi 
enerji verimliliğinde önlemleri 
var birçok kentin. 
Bunun devlet politikası olması 
gerekiyor. Bu belediyelerin 
inisiyatifinde belirli ölçeklerde 
olur. Bunun bir ulusal bir plan, 
politika olması gerekiyor ve 
arkasında da finansmanı ile 
gelmesi gerekiyor. Mevcut 
model sürdürülebilir değil. 
Bizim de yavaş yavaş 
brüt maliyet modellerine 

geçmemiz gerekli. Talep 
yönetimi de çok önemli. Etkin 
talep yönetimini yapmamız 
için bazı bileşenler var. En 
önemli bileşenlerinden birisi; 
fiyat yönetimi. Fiyatlamada 
farklılaştırma olmadan doğru 
talep yönetimini yapmamız 
çok zor. Çünkü insanların 
farklı zamanlarda seyahat 
etmesini istiyoruz. Bunun için 
insanlara teşvik sunmamız 
lazım. Tabi burada sadece 
toplu taşımadaki fiyattan 
bahsetmiyorum. Orta vadede 
ulaşımı sürdürebilmemiz için 
bizim mutlaka kent içi ulaşımla 
entegre ulaşım idarelerine 
ihtiyacımız var. Ancak böyle 
olursa krizlere zamanında 
cevabı verebiliriz.” 
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Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi

KIRSAL KALKINMA HAMLESİ BÜYÜYOR 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, kırsal kalkınmayı önceleyen 
projeleri Başkent’te uygulamaya devam 
ediyor. Hem yerli üreticinin hem de 
Başkentlilerin yanında olmayı sürdüren 
Başkan Yavaş, önemli projeleri arasında 
gösterdiği “Başkent Market” modelini 
daha da yaygınlaştırıyor. Halk Ekmek 
Fabrikası bünyesinde hizmet veren 
Başkent Marketlerin sayısı her geçen 
gün artarken, 5. şubenin adresi de belli 
oldu. Doğal ve sağlıklı ürünlere raflarında 
yer veren Başkent Market’in 5.’si Kazım 
Karabekir Caddesi üzerinde bulunan ASKİ 
Genel Müdürlüğü’nde açıldı. Halk Ekmek 
Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu, “Mansur 
başkanımızın yerel, kırsal kalkınma 
hedefleri doğrultusunda hep beraber hızlı 
adımlarla ilerliyoruz. Pandemi şartlarında 
vatandaşlarımızın uygun fiyatlı, doğal ve 
sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışıyoruz.” 
dedi.

Ankara Mamak 
Belediyesi KArdEŞ bAŞKANlAr MAMAK’tA

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 
Yunus Emre Kardeşliği Programı 
kapsamında, Türkiye Belediyeler 
Birliği’nin misafiri olan Bosna-Hersek, 
Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Malatya 
Büyükşehir ve Kastamonu olmak üzere 
yaklaşık 20 ülkeden yerli ve yabancı 
belediye başkanlarını Mamak’ta ağırladı. 
Türkiye Belediyeler Birliği Genel Başkan 
2.Vekili ve Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte 
Mamak’a gelen heyeti makamda 
ağırlayan Köse UNESCO tarafından, 
2021 yılının “Yunus Emre Anma ve 
Kutlama Yılı” olarak ilan edildiğini 
hatırlatarak “Dünyaya kavga etmek için 
değil, sevmek ve sevilmek için geldiğine 
inanan Yunus Emre, görevinin gönül 
yapmak olduğunu söylemiş ve ömrü 
boyunca da insanlara bunu aşılamaya 
çalışmıştır.” dedi.
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İzmir  
Büyükşehir 
Belediyesi

TÜRKİYE’NİN İLK YEŞİL ŞEHİR EYLEM PLANI

Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediyesi

‘10 bİN KAMyoN hAfrİyAt çıKArdıK’

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelecek 
nesillere sürdürülebilir çevre sunma 
hedefiyle başladığı “Yeşil Şehir Eylem 
Planı” ve “Sürdürülebilir Enerji ve İklim 
Eylem Planı”nı tamamladı. İzmir Türkiye’de 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 
Yeşil Şehirler Programı’na giren ilk şehir 
olmuştu. EBRD’den 300 bin avroluk 
hibe alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
Türkiye’de ilk kez İzmir’de hazırlanan 
Yeşil Şehir Eylem Planı ile aralarında 
su, biyolojik çeşitlilik, hava, toprak ve 
iklim değişikliği konularının da yer aldığı 
çevre sorunlarına yönelik eylemler tespit 
etti. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem 
Planı’yla ise sera gazı azaltım ve iklim 
uyum eylemleri belirlendi. Büyükşehir 
Belediyesi, birbirini tamamlayıcı nitelikteki 
iki planın strateji ve eylemlerini de uyumlu 
hale getirdi. Her iki planda da arazi 
kullanımı, atık yönetimi, binalar, çevre 
ve biyolojik çeşitlilik, enerji, halk sağlığı, 
sivil savunma ve acil durum, su yönetimi, 
tarım ve ormancılık, turizm ve ulaşım 
sektörlerinde 61 eylem oluşturuldu.

19 metre genişliğinde 290 metre kapalı 
kesite sahip Karamürsel Kent Meydanı 
Köprülü Kavşağı’nın geldiği son durumu 
yerinde gören Marmara Belediyeler Birliği 
ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kavşağın kazı 
çalışmalarında yaklaşık 10 bin kamyon 
hafriyat çıkarıldığını söyledi. Toplam 
uzunluğu 1650 metre olan köprülü kavşak 
projesi tüm hızıyla sürerken, yaya geçişişini 
sağlayacak alanın yapılmasının ardından 
tünel kazısı da tamamlanacak. Proje 
alanındaki çalışanlarla yakından ilgilenen 
ve kolaylıklar dileyen Başkan Büyükakın, 
“Bu proje ile Kocaeli için Karamürsel 
için konforlu ulaşım imkânı ile yakıttan, 
emisyondan ve zamandan tasarruf olanağı 
sağlanacak” açıklamasını yaptı.
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Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

BÜYÜKŞEHİRDEN ANLAMLI DESTEK

Hizmetlerinde sosyal belediyeciliğe 
büyük önem veren Samsun Büyükşehir 
Belediyesi, soğuk kış günlerinde 
ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı. 
Belediyenin çözüm merkezine yapılan 
yakacak müracaatlarıyla harekete geçen 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bir 
çalışma başlattı. Uzman personellerin 
gerçekleştirdiği sosyal inceleme 
neticesinde kömürler, ihtiyaç sahibi 
ailelerin adreslerine teslim edildi. 17 
ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin tamamına 
ulaşmayı hedefleyen Samsun 
Büyükşehir Belediyesi, bu yılın ilk 
2 ayında 750 aileye kömür yardımı 
gerçekleştirdi. Gelen talepleri inceleyen 
ve ihtiyaç durumlarını sahada tespit 
eden ekipler, gerçekten yakacak 
yardımına ihtiyacı olan ailelere kömürleri 
titizlikle götürüyor. Ekiplerin tespitleri 
neticesinde gıda ve diğer yardımlarda 
da büyükşehir belediyesi hizmetlerine 
ara vermeden devam ediyor.

Kayseri 
Büyükşehir 
Belediyesi

AKıllı KAvŞAK” uyGulAMASı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç’ın 2021 yılı projelerinden 
olan ve şehrin trafik yoğunluğunu azaltmak 
amacıyla projelendiren Akıllı Kavşaklar 

Projesi hayata geçmeye başladı. 
Yapılan çalışmaları yerinde incelemek 
ve bilgi almak amacıyla Ulaşım A.Ş.’de 
toplantı düzenleyen Başkan Büyükkılıç, 
Akıllı Kavşaklar’ın geliştirme ve test 
çalışmalarının tamamlandığını, Kayseri 
genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi. 
Akıllı Kavşaklar ile birlikte kentin trafiğinin 
rahatlayacağını dile getiren Büyükkılıç, 
“Akıllı kavşaklarla ilgili çalışmalarda kendi 
imkânlarımız ve kaynaklarımızla hayata 
geçirme noktasında son noktaya geldik.  
Şu anda yapılan çalışmalar ürününü verdi. 
Kavşaklarımızın bir kısmında uygulanıyor. 
Sonuç verimli olunca bunu inşallah 
Kayseri merkezinde genele yayılacak 
çalışmaları da hızlandırma yönünde 
talimatımızı verdik. O yönde sıkıntılarımızı 
da inşallah aşacağız. Amacımız 
vatandaşımızın konforunu sağlamaktır” 
diye konuştu.



45ŞUBAT 2021 4545

KISA HABERLER

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi

FİNAL HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

İstanbul Beyoğlu 
Belediyesi SporculArıN buluŞMA NoKtASı oldu

Beyoğlu’nda gençlerin ve amatör spor 
kulüplerinin hizmetine sunulan Fetih 
Spor Tesisleri, en yoğun günlerini 
yaşıyor. Beyoğlu Belediyesi ile Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’nın bünyesine 
alınarak tüm halka açık hale getirilen 
tesislerde, ilçede faaliyet gösteren 
amatör spor kulüpleri dönüşümlü olarak 
antrenmanlarını yapıyor. İlçede spora 
meraklı gençlerde tesislerden ücretsiz 
olarak faydalanabiliyor. Aileler de 
çocuklarının katıldığı sportif faaliyetleri 
yerinde izlemek için tesise akın ediyor. 
Fetih Spor Tesisleri’ni ziyaret ederek 
tesise yoğun ilgi gösteren gençlerle 
ve aileleriyle bir araya gelen Beyoğlu 
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 
spora ve sporculara destek vermeye 
devam edeceklerini söyledi.

30 Mayıs 2020’de İstanbul’da 
oynanması planlanırken pandemi 
nedeniyle tarihi, formatı ve lokasyonu 
değiştirilen, ardından 8’li final olarak 
Portekiz’in başkenti Lizbon’da 
yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 
2021 Finali, 29 Mayıs’ta İstanbul’da 
oynanacak. Dünyanın en prestijli 
spor organizasyonlarından birisi 
olan, on binlerce kişinin tribünlerden, 
225 ülkede 300 milyondan fazla 
seyircinin de televizyonlardan canlı 
izlediği karşılaşma 16 yıl aradan 
sonra yeniden İstanbul’a yapılacak. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
bu dev organizasyon için ev sahibi 
olarak üstlendiği görevlere geçtiğimiz 
yıl kaldığı yerden devam edecek. 
Organizasyonun hazırlıklarını UEFA, 
TFF ve İstanbul Valiliği ile koordineli 
bir şekilde sürdüren İBB, bağlı birim 
ve iştiraklerinden oluşan 23 kurumu ile 
İstanbul’u Şampiyonlar Ligi Finali’ne 
hazırlayacak.
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Mersin 
Büyükşehir 
Belediyesi

PLAY-OFF YOLUNDA TAM GAZ

Ordu Büyükşehir 
Belediyesi çocuKlArıN KAyAK Mutluluğu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 8-10 yaş 
grubu çocuklara yönelik ücretsiz kayak 
eğitimi düzenliyor. Turizm Merkezi 
Çambaşı Yaylası’nda bulunan Doğa 
Tesislerinde düzenlenen etkinlikte 
çocuklara, ücretsiz kayak eğitimi 
verilerek kayak sporuyla buluşmaları 
sağlanıyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Hilmi Güler, çocuklara kayak 
sporunu tanıtmak ve kayağı sevdirmek 
amacıyla ücretsiz kayak eğitimleri 
düzenlediklerini söyledi. Çocukların 
mutluluğunu kendi mutluluğu olarak 
gördüğünü ifade eden Başkan Güler, 
“Böylece kış sporları ile ilgili Ordu’muz 
yeni bir çekim merkezi haline gelmek 
üzere. Bu yoğun ilgiyle birlikte başta 
Çambaşı Yayla’mız olmak üzere birçok 
yaylamızda kış turizmi aktif hale geldi. 
Bu konuda gençlerimizi ve çocuklarımızı 
canlı tutarak kış sporlarına hazırlamak 
istiyoruz.” dedi.

Mersin Üniversitesi Mersin Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye 
Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadelesini 
galibiyetlerle sürdürüyor. Büyükşehir GSK 
Kadın Basketbol Takımı, evinde ağırladığı 
Ceyhan Belediyesi’ni 74-64 mağlup etti.
İlk periyodu 16-18 geride kapatan 
Büyükşehir GSK, üçlük atışlarla ikinci 
periyodu 40-34 farkla önde kapatmayı 
başardı. Üçüncü periyotta da misafir 
takımı zorlayan GSK ekibi,  aldığı 74-
64’lük skorla bir galibiyeti daha hanesine 
yazdırdı. Galibiyetleri ile play-off yolunda 
engelleri aşmaya devam eden Büyükşehir 
GSK Kadın Basketbol Takımı, son 
karşılaşmadan da mutlu ayrıldı.
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Adana 
Büyükşehir 
Belediyesi

11. KURTULUŞ YARI MARATONU KOŞULDU

Gaziantep 
Şehitkamil 
Belediyesi

dENİz yoK AMA rEKor vAr

Gaziantep’in birçok bölgesine son 
yıllarda yaptırılan yüzme havuzlarında 
açılan kurslar sayesinde su sporlarına 
ilgi arttığı gibi, profesyonel sporcu 
sayısında da artış yaşandı. Merkez 
Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’nün 
yüzme branşı sporcularından Kaan 
Kara, son olarak İstanbul’da düzenlenen 
Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa 
Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme 
Şampiyonası Yıldızlar Bireysel 
müsabakalarında kulaç attı. Kara, 
3 yıldır rekor kırılamayan 100 metre 
kurbağalamada, 01.02.38’lik dereceyle 
15-16 yaş kategorisinde yeni rekorun 
sahibi oldu. Şehitkamil Belediyespor 
antrenörlerinden Ali Göz, Alleben 
Yüzme Havuzu’nda 3 farklı branşta 
birçok milli sporcu yetiştirdiklerini 
söyledi. Açtıkları kurslarda birçok kişinin 
yüzme öğrendiğini bunun yanı sıra 
milli sporcuların da yetiştiğini anlatan 
Göz, öğrencileriyle hedeflerini hep 
yükseklerde tuttuklarını vurguladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin, 
kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 
99. Yıldönümü anısına düzenlediği ve 
bu yıl “Sağlık Emekçileri İçin Kurtuluşa 
Koşuyoruz” temasıyla hayata geçirilen 
11. Kurtuluş Yarı Maratonu koşuldu. 
Başkan Zeydan Karalar, 11. Kurtuluş 
Yarı Maratonu’nun koşulduğunu belirtti 
ve Adana’nın gurur günlerinden birini 
yaşadıklarını ifade etti. Ayrıca, Covid-19 
salgınıyla mücadelede en önemli 
görevi üstlenen sağlık emekçileri 
adına koşulduğunu kaydeden Başkan 
Zeydan Karalar, “Salgınla kahramanca 
mücadele eden sağlık çalışanlarımıza 
sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz” dedi.
Başkan Zeydan Karalar, koşuyla ilgili 
sağlık tedbirlerinin alındığını belirtti ve 
sporcuların ikazlara uymasını istedi. 
Yarışmada Hanefi Altun Erkekler 
Birincilik Ödülünü Sezgin Ataç, Hanefi 
Altun Kadınlar Birincilik Ödülünü ise 
Yayla Kılıç aldı.
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Elazığ  
Belediyesi VOLEYBOLDA DEV ADIM

İzmir Karşıyaka 
Belediyesi KAf SıN KAf’A MorAl zİyArEtİ

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil 
Tugay, Karşıyaka Spor Kulübü Selçuk 
Yaşar Tesislerini ziyaret ederek futbol 
takımının yeni antrenörü İbrahim 
Cezayir’e başarı dileklerini iletti. Misli.
com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden 
Karşıyaka Spor Kulübü Futbol Takımı, 
Soner Tolungüç’ün istifası ile boşalan 
teknik direktörlük görevi için İbrahim 
Cezayir ile anlaştı. 1,5 yıllık sözleşmeye 
imza atan için çiçeği burnunda Teknik 
Direktör Cezayir’i Karşıyaka Belediye 
Başkanı Dr. Cemil Tugay, Selçuk 
Yaşar Tesisleri’nde gerçekleştirdiği ilk 
antrenmanında ziyaret etti. Tugay başarı 
dileklerini iletirken, genç teknik direktör 
ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu 
ifade etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
koordinesinde spor faaliyetlerini 
sürdüren Elazığ Belediyespor Kulübü, bu 
doğrultuda Elazığ Voleybol Spor Kulübünü 
bünyesine kattı. Elazığ Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu, hafta 
sonu sahasında Hakkâri Mehmet Akif 
Ersoy MTAL’i konuk edecek olan Elazığ 
Voleybol Spor Kulübü’nün antrenmanını 
ziyaret ederek teknik ekip ve sporculara 
başarı dileklerinde bulundular. Ziyarette 
açıklamalarda bulunan Elazığ Belediye 
Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, 
Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın 
talimatıyla Elazığ’ın sporuna hizmet 
etmeye devam ettiklerini belirtti.
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