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Özelkalem Dergisi,
basın meslek ilkelerine
uymayı taahhüt eder.
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P R O F. D R . D O Ğ A N K U B A N

‘Güzel Bir Türkiye’ için
çıktığımız yolda yerel
yöneticilerimizle birlikte daha
güçlü yürümeye devam
ediyoruz…
Heyecanlıyız…
Her geçen gün heyecanımız
daha da büyüyor…
Hayatta hep güzel şeyler
olsun isteyen, hep güzel
şeyler yapan, güzel işler için
hayatı boyunca zaman, emek,
para, çaba harcayan insanlar
var.
Bizler daha güzel kentlerde
yaşayalım, çok güzel
sokaklardan geçelim, çok
güzel parklarımız olsun, çok
güzel caddelere çıkalım diye
çalışan yerel yöneticilerimiz
var.
İşte bunları gördükçe insan
daha da çok heyecanlanıyor…
Bu yıl 31 Mart Akşamı
gerçekleştirmeyi
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planladığımız Özelkalem
Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri
Töreni’ne özenle ve büyük
bir heyecanla hazırlanmıştık
ancak YouTube’dan canlı
olarak yayınlanacak tören
beklemediğimiz ve elimizde
olmayan teknik sorunlar
nedeniyle maalesef
gerçekleşmedi.
12. yılında yurt dışından da
belediyelerin başvurusu ile
uluslararası boyuta taşıdığımız
Özelkalem Dergisi Yerel
Yönetim Ödülleri Törenini 7
Haziran 2022 tarihinde Cemal
Reşit Rey Konser Salonu’nda
gerçekleştiriyoruz.

Kentlerdeki yaşamı daha
da güzelleştirmek üzere
hayata geçirilen projeler
12. Özelkalem Dergisi Yerel
Yönetim Ödülleri’nde Seçici
Kurul tarafından titizlikle
değerlendirildi ve
Belediye Başkanlarımızın
o güzel projeleri, başka
kentlere de ilham versin, o
güzel etkinin bütün kentlere
yayılmasını istiyoruz.
Ödüllerin bu yönde güzel bir
zemin oluşturmasından dolayı
gururluyuz.
Her şey #GüzelBirTürkiye için!

Ödül Töreni öncesinde ödül
alan Başkanlar ile birlikte
özel bir gemide Boğaz turu
eşliğinde yemekli bir davet
düzenlenecek ardından Cemal
Reşit Rey Konser Salonu’nda
Ödül Sokağı açılışı yapıldıktan
sonra Özelkalem Dergisi
Yerel Yönetim Ödülleri Töreni
ERENGÜL BİLENSER
başlayacak.
erengulbilenser@epr.com.tr
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Yerel Yönetim Zirvesi
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Her şey #GüzelBirTürkiye
için!
Ö

zelkalem Dergisi
Yerel Yönetim
Ödülleri, yerel
yöneticiler arası diyaloğu
ve deneyim paylaşımını
Zirve’ye taşımaya devam
ediyor. Belediye Başkanları,
Başkan Yardımcıları,
akademisyenler,
oturum konuları ile ilgili
sektörlerden yöneticiler,
planlayıcılar ve üreticiler,
güncel uygulamaların,
gelişmelerin, ilham verici
örneklerin paylaşıldığı
Yerel Yönetim Zirvesi’nde
buluştu.
Böylelikle her zaman
olduğu gibi yerel
yönetimlerin nabzı yine
Özelkalem Yerel Yönetimler
Zirvesi’nde attı. Özelkalem
Yerel Yönetim Zirvesi’nde;
kentlerin sorunları ve
çözüm önerilerinin
konuşuldu, şehirleri

geleceğe taşıyacak
deneyimler ve fikirler
paylaşıldı.
Yerel yönetimlerle özel
sektör, yine bu Zirve’de
bir araya geldi. Zirvede
dört oturum yapıldı.
Zirve Youtube üzerindeki
Özel Kalem TV’den canlı
yayınlandı.
Zirve’nin ilk oturumunda
Yeni Kentsel Gündem
konusu konuşuldu. İkinci
gün ise Zirve’nin konusu
Kentsel Dayanıklılık oldu.
Zirve’nin üçüncü gününde
ise Kentsel Erişilebilirlik
konusu masaya yatırıldı.
Zirve Kentsel Tarım
oturumu ile son buldu. Biz
de bu sayımızda yapılan
dört oturumu sizlerle
buluşturuyoruz.
Bizi izlemeye devam edin.
Her şey #GüzelBirTürkiye
için!
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YENİ KENTSEL
GÜNDEM
Kentlerimiz sürdürülebilir kentsel
gelişme hedefine nasıl ulaşacak?
Salgınlar, krizler, savaşlar, iklim
değişikliği… Dünya birçok zorlukla
karşı karşıya ama onu hâlâ
kurtarabiliriz… Birleşmiş Milletler
ulaşmada, ulusal, ulus-altı ve
yerel yönetimlere ve ilgili diğer tüm
paydaşlara bir yol haritası olarak
Yeni Kentsel Gündemi sunuyor ve
paydaşlar uygulamada artık daha
kararlı! Peki nedir bu gündem?
Neden bu kadar önemli?
Özelkalem’in Yerel Yönetim Zirvesi’nin
ilk oturumunda Sadun Emrealp’in
moderatörlüğünde UNDP Türkiye
Proje Yöneticisi Neslihan Yumukoğlu,
Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya ve
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan
Yeni Kentsel Gündem’i konuştu.
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Yaşamın
her alanını
kapsayan
bir gündem
Sürdürülebilir
Şehirler ve
Topluluklar başlıklı
amaç Yeni Kentsel
Gündem ile
doğrudan ilgili. Yeni
Kentsel Gündem
yaşamın her alanını
kapsıyor…

Y
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SADUN EMREALP

eni Kentsel Gündem’in Ekim
2016’da KİTO’da düzenlenen
Habitat 3 Birleşmiş Milletler Konut ve
Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Zirvesinin
bir ürünü olduğunu söylüyor oturumun
moderatörü Sadun Emrealp ve şöyle devam
ediyor: “Sürdürülebilir kalkınma kavramı
zaten ilk uluslararası ifadesini dile kolay
50 yıl önce, 1972 Stockholm Zirvesinde
buldu. Bu zirve artık sadece arşivlerde
kalmış gözüküyor. Bununla birlikte bu
zirvenin kendisinden sonraki tüm zirvelere
damgasını vurduğunu söylemiş olursak

çok yanlış bir yorum yapmayız.”
1972 zirvesinde temelleri atılan
yeni kentsel gündemin belki
bugünküne yakın kapsamının
ve içeriğinin belirlenmesinde
1992 Birleşmiş Milletler’in ünlü
Yeryüzü Zirvesi’sinin büyük rol
oynadığını söylüyor Emrealp: “Bu
zirve sırasında da Sürdürülebilir
Kalkınma 21. yüzyılın küresel
hedefi olarak belirlendi. Bu hedefe
ulaşmak amacıyla da Gündem 21
başlıklı Küresel Eylem Planı kabul
edildi. Bu eylem planının
28. bölümü de yerel
yönetimlerimiz için Yerel
Gündem 21 eylem planı
ortaya koymaktaydı.
Her ne kadar ülkemiz
Gündem 21’i kabul
eden ülkeler arasında
olsa da 1992 Rio
Zirvesinin Türkiye’deki
yankıları sınırlı kaldı.
Ülkemiz açısından bir
dönüm noktası olan
1996 İstanbul Birleşmiş
Milletler Habitat 2 Kent
Zirvesinin oluşturduğunu
söyleyebiliriz.”
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‘BELEDİYELERİMİZ
SÜRECE DAHİL OLUYOR’
Bu önemli küresel zirveyle birlikte
Yerel Gündem 21’in uygulanması dahil
ülkemizin bu süreçlerde çok daha
etkin yer almaya başladığını anlatıyor
Emrealp: “Habitat 2 İstanbul Zirvesinin
de iyi yönetişimin temel ilkelerini
dünyada ilk kez ortaya koyduğunu da
hatırlatmak gerek. Yeni Kentsel Gündem
ile örtüşecek olan sürdürülebilir
kalkınmanın yerelleştirilmesini
hedefleyen Türkiye Yerel Gündem 21
programı da yine Habitat 2’nin sağladığı
ivmeyle çeyrek yüzyıl önce UNDP
Türkiye’nin desteğiyle başladı. Bence
bu programın en önemli kazanımlarının
başında Kent Konseylerinin benzersiz
katılımcı yapılar olarak gündemimize
girmesi geliyor. Türkiye Yerel
Gündem 21 programının 20 yıl önce
UNDP tarafından dünyadaki en iyi
uygulamalarından biri olarak seçilmesi
ve 2002’de Johannesburg Dünya
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde örnek
uygulama olarak sunulmuş olmasının
Kent Konseylerinin 2005 yılında çıkarılan
Belediye Kanununda da yer almasının
çok önemli rol oynadığını belirtmek
gerek. Çok sayıda belediyemizin artık
uluslararası süreçlere çok etkin olarak
katıldığını görüyoruz. Bu bağlamda
belediyelerimiz de Yeni Kentsel
Gündeme uzanan süreci yakından
izlemiş bulunuyor. Birçoğu da izlemekle
kalmayarak uygulama süreçlerinde de
rol oynuyor. Yeni Kentsel Gündemin
başlıca iki temel dayanağı var. Birincisi
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları.
İkincisi de 2015 Paris Anlaşması. 2000
yılında BM bin yıl kalkınma hedeflerini
belirlemişti. 2030 Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları da bu hedeflerin
yerine geçmek üzere 2015 yılında kabul
edildi. Bu amaçların her biri kuşkusuz
ayrı önem taşıyor. Bununla birlikte
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
başlıklı amaç Yeni Kentsel Gündem ile
doğrudan ilgili. Yeni Kentsel Gündem
yaşamın her alanını kapsıyor.”

ozelkalem.com.tr
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Yerel
yönetimlerin
kapasitelerini
güçlendiriyoruz
“Yeni Kentsel
Gündem’in
amaçlarına hizmet
etmek üzere yerel
yönetimlerin
kapasitelerini
birçok farklı alanda
güçlendirmeye
çalışıyoruz.”

U

NDP Türkiye Proje Yöneticisi Neslihan
Yumukoğlu da Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programının Türkiye’de ve
diğer birçok ülkede özellikle Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçlarının gerçekleştirilmesinde
ve bunun yerelleştirilmesinde önemli
görevler üstlendiğini anlatıyor: “Özellikle
kovid döneminde hepimizin yaşadığı ve
tecrübe ettiği gibi şehirlerin önemi bir kez
daha ortaya çıktı. Yerel yönetimlerimizin de
buradaki sorumlulukları ön plana çıktı. UNDP
Türkiye Ofisi, 5 farklı pörtföy altında çok farklı
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NESLİHAN YUMUKOĞLU
UNDP TÜRKİYE PROJE YÖNETİCİSİ
programlar yürütüyor. Sürdürülebilir
ve Demokratik Yönetişim Pörtföyü,
Sürdürülebilir ve Ekonomik Kalkınma
Pörtföyü, Çevre ve İklim Değişikliği
Pörtföyü, Suriye Krizine Yanıt ve
Dayanıklılık Pörtföyü, Özel Sektör
Geliştirme Programı gibi çok farklı
pörtföyler altında program ve projeler
yürütüyor. Benim şu an yürütmekte
olduğum Yerel Yönetim Reformu
Üçüncü Aşama Projesi daha
önceden 2005-2007, 2009-2011
yıllarında birinci ve ikinci aşaması
yürütülen devamı niteliğinde. Burada
özellikle 2014 yılında yürürlüğe giren
Büyükşehir Belediye Yasası’nın yerel
yönetimlerimizce benimsenmesi,
hizmetlerin standarda oturtulması;
özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’nden sonra kurulan Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
bünyesindeki Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü’nün kapasitesinin
güçlendirilmesi gibi kritik amaçları
barındırıyor. Biz projemiz kapsamında
özellikle Yeni Kentsel Gündem’in
amaçlarına hizmet etmek üzere
yerel yönetimlerin kapasitelerini
birçok farklı alanda güçlendirmeye
çalışıyoruz.”
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HİZMET KAPASİTESİNİ
ARTIRMAK HEDEF
Projeyle hizmet sunumlarına
ilişkin kapasitelerin arttırılması
noktasında Avrupa Birliği’ndeki
iyi uygulamaların incelenmesi,
bunların raporlanması, Türkiye’deki
sorunların tespit edilmesi ve bunların
istişare süreçleriyle yürütülmesinin
hedeflendiğini söylüyor Yumukoğlu:
“Tüm bu yapılan çalışmalar ışığında
birçok alanda mevzuat önerileri
raporları hazırlıyoruz. Bunları yine

proje paydaşlarımızla ve yerel
yönetimlerle tartıştıktan sonra nihai
hale getirerek bakanlıklarımıza
sunuyoruz. Belediyelerin mali
durumlarının iyileştirilmesi gibi
finansal konuları da içeren
çalışmalar yaptık. Bunların içinde
Avrupa’ya yapılan teknik ziyaretler,
hazırlanan raporlar, çalıştaylar gibi
çok çeşitli yelpazede çalışmaların
sonucu olarak üretildi. Birçok
farklı belediyeden ve merkezi
kurumlarımızdan katılımcılar yer aldı
bu süreçte. Yeni Kentsel Gündem’in
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özellikle kentlerin refah seviyesinin
arttırılması, yoksulluğun azaltılması,
eşitsizliklerin giderilmesi gibi
birçok alanda yerel yönetimlerin
mali kapasitesinin güçlendirilmesi
doğrudan ilişkili bir durum. Biz
bunu geliştirmek için şu anda ilgili
mevzuat çalışmasını, belediyelerin
öz gelirlerinin arttırılması gibi
konularda da yenilikçi önerilerimizi
raporlarla sunduk. Belirlenen 5
hizmet alanı dışında da belediyelerin
hizmet standartlarının belirlenmesi
için bir çalışma gerçekleştiriyoruz.”

ozelkalem.com.tr
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Katılım
yeni inşada
olmazsa
olmaz
“Yeni Gündem
çerçevesinde
katılım önem
taşıyor. Salgın
dönemi de
bize geleceğin
inşasında mutlaka
yerelden
başlamamız
gerektiğini
gösterdi.”

Y
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PROF. DR.
ÖMER FARUK GENÇKAYA

erel yönetim ve yeni geleceğin
inşasında kritik kavram belki de katılım.
Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya da
bu kavramın altını çiziyor: “Katılım kavramını
dinlemekten başlayarak, danışmak,
çözümleme yapmak, gündem belirlemek;
yanı sıra belki daha fazla bir strateji
yaklaşımı olarak da ya da ortak sorunlar
üzerinde uzlaşma sağlayarak geleceğe
yönelik birtakım planlar, programlar
yapma olarak nitelendirebiliriz.
Bu plan ve program yapmanın ötesinde
de bir anlamda uygulamaya ve uygulama
sırasında ortaya çıkabilecek gelişmeleri
izlemek ve hesap verilebilirlik sürecine de

katılım aracılığıyla bir katkı sunmamız
son derece önemli.
Dolayısıyla günümüzde belki katılım
kavramını yalnızca karar alma
süreci olarak değerlendirmemek
gerek. Bu kavrama stratejik plan
ve onunla ilgili tüm tamamlayıcı
unsurlar çerçevesinde daha
geniş bir çerçevede yaklaşmamız
yararlı olacak. Özellikle bu
kapsayıcı katılım kavramı özellikle
2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’nda da tanımlanmıştır.
Esas itibariyle katılım aracılığıyla
hedeflerin gerçekleştirilmesi önem
taşıyor. Günümüzde yine yerel
yönetimlerin halka
en yakın hizmet
birimi olarak
tanımlanması
aslında katılım
tanımının
mevzuatta
somutlaşmış
bir hükmü olarak
görülebilir.”
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KATILIM NEDEN ÖNEMLİ?
Peki katılım yerel yönetimler için
neden önem taşıyor? Gençkaya
şu sözlerle anlatıyor: “1972’den
başlayarak günümüze kadar gelen;
şu anda da içinde bulunduğumuz
gerek Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları gerekse Yeni Gündem
çerçevesinde katılım önem taşıyor.
Salgın dönemi de bize geleceğin
yönetiminin inşasında mutlaka
yerelden başlamamız gerektiğini
gösterdi. Günümüzde ve bundan
sonra aslında aşağıdan yukarıya
doğru bir katılım yaklaşımını

benimsemek; yani yalnızca ilgili tüm
paydaşları değil, bu süreçle ilgisiz
olsalar da tüm nüfus gruplarını bu
çerçeveye almak önem taşıyor. İlgili
ya da ilgisiz kişilerinin tamamını
katılım sürecine katmamız gerekiyor.
Merkeziyetçilik-ademi merkeziyetçilik
ikilemi çerçevesinde katılım sürecine
izin veren aktörler ne yazık ki katılımın
kapsayıcı anlamını gözardı ettiler.
Sonucunda da şu anda kırılgan
kentler ortaya çıktı. Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları içerisinde yer
alan geleceğin dirençli kentlerini
nasıl oluşturacağız? Mevcut yapıda
kentlerimiz hangi niteliklere sahip? Bir
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ülkedeki fiziki mekanın planlanması
ya da örüntüsü aslında o ülkedeki
siyasal sistemin de bir yansımasıdır.
Bugün ülkemizdeki kentsel mekanın
fiziksel yapısı çok nitelikli bir görüntü
vermiyor. Katılımcılık yalnızca karar
alma süreci değil. Yeni Gündem
çerçevesinde alacağımız kararlarla
dünün kazanımlarını korumalıyız;
bugünkü gereksinimlerimizi de
olabildiğince ekonomik ve birtakım
öncü araçlarla yerine getirmeliyiz.
Ancak gelecek kuşakların da
kendi yaşamlarını istedikleri
şekilde kurgulayacak bir şekilde
hazırlamalarına olanak tanımalıyız.”
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Gönüllülük
katılımcılıkla
birleşmeli
“Gönüllülüğü
katılımcılıkla
birleştirdiğimiz
zaman,
örgütlülükle
birleştirdiğimiz
zaman çok şeyi
başardığımıza
inanıyorum.”

D

irençli kentler…Peki dirençli
kentler nasıl olur? Mezitli
Belediye Başkanı Neşet
Tarhan “Dirençli kentler dirençli
insanlarla, örgütlü insanlarla daha
rahat olabileceğini düşünüyorum.”
yanıtını veriyor ve Mezitli’yi anlatıyor:
“Buradaki insanlar bir taraftan
yapısal olarak çevreye çok duyarlı
bir taraftan sakin hayatı tercih eden
insanlar ama haksızlıklar karşısında
da olabildiğince direnç gösteren,
mücadele eden ve bu mücadelede
başarılı olan halktan ibarettir. Birçok
merkezi yatırımın ve planlardaki yanlış
düzenlemelerin karşısına halkımız
zaman zaman çıkmıştır. Bu çıkış
bireysel olarak vatandaşın eğitim
düzeyinin yüksekliğinden dolayı
değil, halkın örgütlü olmasından
geliyor. Örgütlü bir toplumun da
daha dirençli olacağına inanıyorum.”
Örgütlenme, katılımcılık, şeffaflık…
Bu kavramlar nasıl hayata geçer?
Tarhan “Bunları kimin, nasıl yaptığı
önemli.” diyor. Tarhan katılımcılığın
yanında gönüllülük olgusunun da
önemli olduğunu söylüyor: Biz bunu
başlattık. İlçe merkezinde 10 ayrı
mekanda gönüllü evleri tesis ettik. Bu
gönüllü evlerine düşünceleri ne olursa

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI
NEŞET TARHAN

olsun herkesi çağırıyoruz. Herkes burada
değişik çalışmalar yapıyor, sanatsal
çalışmalar yapıyor, üretim çalışmaları
yapıyor. Mahallelerin özelliklerine göre
insanları buralarda kaynaştırmak
istiyoruz. Anayasa’daki sosyal devlet ilkesi
içselleşmediğinden dolayı tabi ki zor bir
konu. Batıdaki bu gönüllülük çalışmaları
desteklendiği için belediyeler çok kolay
uyguluyor. Ama Türkiye’de bunun
çok zor olduğunu tahmin ediyordum
başlangıçta. Fakat giderek bu konuda
da gelişme gösteriyoruz. Çünkü gönüllü
evlerimiz başta olmak üzere gönüllü
yönetmeliklerimiz var.
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Bu yönetmeliklerde herkesin
belediye çalışmalarına
katılmasını istiyoruz. 6
yaşında gönüllülerimiz de
var 80 yaşında gönüllülerimiz
de var. Eğitim düzeyi düşük
olan da var yüksek olan
da var. Bunu yapmazsak
belediyelerin doğru işler
yapacağına inanmıyorum.
Mevcut koşullara rağmen
şikayet etmeden bu belediye
başkanlığının yürütüleceğine
inanıyorum. Merkezi
yönetimin zaman zaman
destek olmadığı konular
olabiliyor. Bu gönüllülüğü
katılımcılıkla birleştirdiğimiz
zaman, örgütlülükle
birleştirdiğimiz zaman
çok şeyi başardığımıza
inanıyorum. Belediyeler
de iyi uygulamaların
genelleştirilmesi çok önemli.
Bunu tüm siyasetlerin
dikkate alması gerekir.”

‘VATANDAŞ GELSİN
HESAP SORSUN!’
8 yıldır belediye olarak kentin
bazı yerlerindeki panolarda
belediyenin tüm gelir ve
giderlerini duyurduklarını
da söylüyor Tarhan: “Gelsin
vatandaş hesap sorsun
diyoruz. Hesap sorulabilen
bir belediye olsun istiyoruz.
Bu panolardan dolayı
hesap soruluyor mu?
Hayır. Ama çok mu mutlu
insanlar? Evet. Bu bile
vatandaşı mutlu edebiliyor,
size güven duyuyor. Zaten
güven olmadan birçok şey
olmuyor. Yerel yönetimlerin
güçlendirilmesi gerekir ama
mevcut mevzuat dahilinde
de güzel işler yapmaları
mümkündür. Yeter ki bu
katılımcılığı ve açıklığı
sağlayabilsinler.”

ozelkalem.com.tr
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KENTSEL
DAYANIKLILIK
Bir sonraki dönemeçte bizi ne bekliyor? Bir deprem mi? Bir tufan mı? Bir sel
baskını mı? Yoksa yeni bir salgın mı? Yaşananlar bizi ne gibi durumlarla karşı
karşıya bırakacak? Değişken ve gelecek için büyüyen belirsizlikler içeren
dünyamızda risklerle yaşamayı öğreniyoruz. Bugün, olası tehditler ve tehlikeleri
bir fırsat olarak gören perspektifler ortaya çıkıyor: Dirençlilik, dayanıklılık!
Özelkalem’in Yerel Yönetim Zirvesinde Prof. Dr. Ruşen Keleş’in
moderatörlüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Dr. Memduh Büyükkılıç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Tunç Soyer Kentsel Dayanıklılık konusunu konuştu.

ozelkalem.com.tr
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PROF. DR.
RUŞEN KELEŞ

“Kentsel
dayanaklılık
denilen bir anlamda
bağışıklığı tam
anlamıyla tesis
edebilmek için
devletle yerel
yönetimlerin sıkı
birşekilde işbirliği
içerisinde olmalarında
yarar var.”

MERKEZİ VE
YEREL YÖNETİMİN
İŞBİRLİĞİ HAYATI
2

1. yüzyıl, ekonomik krizler, salgın hastalıklar, iklim değişikliğinden
kentleşmeye kadar şehirlerin şu anda olağanüstü durumda olduğunu,
tehlike altında olduğunu ve kentsel kırılganlıkların tehdidi altında olduğunu
bize bildiren çok sayıda olayla karakterize oldu. Özelkalem’in Yerel Yönetim
Zirvesi’nin ikinci oturumunda da bu konu, Kentsel Dayanıklılık masaya yatırıldı.
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“Sayın başkanlar J. S. Mill’in söylediği
gibi demokrasinin ilkokulu sayılan
yerel yönetimlerde yetişmiş, çok
önemli başarılara imza atmış belediye
başkanlarımız.” diye sözlerine
başlayan oturumun moderatörü Prof.
Dr. Ruşen Keleş “Her ikisini de ilçe

belediye başkanlıkları döneminden;
Melikgazi olsun Seferihisar olsun
çok önemli başarıların öncülüğünü
yapmış değerli belediye başkanları
olarak tanıdım. Başarılarının bundan
sonra da devam etmesini diliyorum
ve edeceğinden de eminim.” dedi.
Kentsel dayanıklılık, bir başka deyişle
kentsel dirençlilik son zamanlarda
çok sık duymaya başladığımız
kavramlardan bir tanesi. Peki
bu kavram ne demek? Keleş şu
sözlerle açıklıyor: “Hem ulusal hem
de uluslararası toplantılarda bu
kavramlarla karşı karşıya geliyoruz.
Başta iklim değişikliği, küresel
ısınma, fosil yakıtların giderek daha
fazla kullanılması gibi durumlar ve
dünyanın uzunca bir süreden beri
karşı karşıya kaldığı bir takım önemli
olaylar var. Veba, kolera, ebola
ve son olarak da koronavirüs gibi
olaylar karşısında kent yönetimleri
artık farklı şekillerde yönetilmeye
hazır veya mecbur duruma geldi.
Ulaşımdan tutalım planlamasına

ozelkalem.com.tr

kadar ya da iklim değişikliğine
herhangi bir şekilde olumsuz bir
şekilde etki yapacak etkinliklerden
kaçınmak için yerel düzeyde
alınabilecek olan tedbirler var.
Kentsel dirençlilik veya dayanaklılık
denilen bir anlamda bağışıklığı
tam anlamıyla tesis edebilmek
için devletle yerel yönetimlerin
sıkı bir şekilde işbirliği içerisinde
olmalarında yarar görüyorum, bunu
zorunluluk olarak da görüyorum. Bu
nedenle Birleşmiş Milletler’in, Avrupa
Konseyi’nin, Avrupa Birliği’nin ve
başka uluslararası kuruluşların hem
çıkarmış oldukları bir takım
uluslararası hukuk belgelerinde
yer alan ve atılmasını uygun
gördükleri önlemler var ki sayın
başkanlarımız o çalışmaların içinde
de bulunmuşlardır. Bunları da
yakından biliyorum. Acaba kentsel
dayanıklılık denildiğinde atılması
gereken adımlar açısından yerel
düzeyde ne gibi önlemlerin
alınmasında yarar görüyorlar?”

ozelkalem.com.tr
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KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ

“Şehirlerimizi
mevcut
koşullarla
birlikte geleceğe
taşımalıyız.
Kısacası insanı
yaşat ki devlet
yaşasın felsefesi
gereğince insana
değer
vermeliyiz.”

ŞEHİRLERİMİZİ
BİRLİKTE GELECEĞE
TAŞIMALIYIZ
K

ayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Dr. Memduh Büyükkılıç “Pandemi
süreci ya da benzeri olaylar salt bizim
ülkemizde, şehrimizde değil tüm insanlığı
ilgilendiren boyutlarıyla gündemimize
oturdu.” diyerek sözlerine başlıyor ve şöyle
devam ediyor: “Bu konuda gerçekten
dirençli kentleri olanlar daha az hasar
gördü. Dirençli kentleri olmayanlar da

maalesef her boyutuyla bu pandemi
sürecinde veya benzeri felaket olaylarında
ister istemez aşırı etki altında kaldı.
Dirençli kentler deyince olası şoklara karşı
altyapılara, sosyal ve ekonomik düzene
verebileceği zararlara karşı korunabilmek
ve sistemlerini bu şokların etkilerine rağmen
sürdürebilmek için kapasitelerini geliştirmiş
kentleri anlıyoruz.
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Şehirlerimizde nüfus oranları
oldukça yüksek olmaya
başladı. Kayseri’nin 1
buçuk milyon nüfusu var.
Bunun yüzde 80’i şehir
merkezinde yaşıyor. Kentsel
direnç ya da dirençlilik salt
şehir merkezleriyle olmasa
gerek. Şehrin tamamını
ilgilendiren boyutlara
tabi ki erişmiş durumda.
Taşra ilçelerimizde de
benzer sıkıntılar yaşıyoruz,
merkezimizde de yaşıyoruz.
Ama nüfus yoğunluğu olan
bölgelerde ister istemez
bu sorunlar daha çok
öne çıkıyor ve gündemde
kalıyor. Diğer yerler bu
konuda çok gündeme
gelmiyor. Aslında insanların
nüfus potansiyeli itibariyle
merkezlere taşınması ya da
hep bir arada olma eğilimi
oluşturması sağlıklı olmasa
gerek. Biz taşra ilçelerimizde
ya da yaşam merkezlerinde
sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili,
ekonomik refahla ilgili,
altyapıyla ilgili gerekli
olanakları sağlarsak tabi
ki vatandaşlarımız merkezi
yeri istemeyecektir. Bir
apartman hayatına mahkum
olmak yerine toprakla
buluşup özgürce yaşamını
sürdürüp, oranın oksijenli
havasını soluyup üreten ve
aynı zamanda da mutlu bir
şekilde yaşamayı herkes
arzu eder. Nitekim pandemi
sürecinde bunun örneklerini
gözlemledik. Bahçeli evlerle
ilgili imar uygulamaları ve
planlamaları açısından
bizlerden beklentiler oluştu.”

ozelkalem.com.tr

‘İNSANI YAŞAT Kİ
DEVLET YAŞASIN’
Dirençliliğin boyutlarını anlatıyor
Büyükkılıç: “Bunun iktisadi,
toplumsal, çevresel ve kurumsal
boyutları var. İşte bu dördünü
de içerek şekilde dirençliliği
gündemimize taşımamız ve gerekli
önlemleri almamız gerekiyor.
Kentlerimizin düzenli imarlaşma
ve depreme dayanıklı yapılardan

K EN T S EL DAYA N I K L I L I K

oluşmasıyla ilgili depreme karşı
dirençliliği sağlarken sağlık altyapısını
oluşturmak suretiyle de insanların
sağlıklı yaşamasını; ekonomik
konforunu oluşturmak anlamında
da gerekli günün, çağın koşullarına
uygun olanakları sunmayı anlıyoruz.
En önemlisi çevresel etkenleri
gözardı etmeden çevreyi çevre
bilinciyle birlikte insanlarımızın orada
daha sağlıklı yaşamasını hepimiz
arzu ederiz. Bu konuda yapılan

23

bilimsel çalışmalarda şehirlerin
dirençliliğinin çerçevesi yaklaşık 12
maddede anlatılıyor. Ve bu da dört
kategoriye ayrılıyor. Burada liderlik
ve stratejinin çok önemli olduğunu
gözlemliyoruz. Bir sıkıntılı süreci
yaşadığımızda bir lider karakter
olmazsa olmaz. Şehirlerimizi
mevcut koşullarla birlikte geleceğe
taşımalıyız. Kısacası insanı yaşat ki
devlet yaşasın felsefesi gereğince
insana değer vermeliyiz. “
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
TUNÇ SOYER

“Geleceğin
döngüsel
şehirlerinde
birbirimizle
yerelleşmek ve
demokrasinin
yaşamın her
alanına sirayet
etmesini
sağlamak
zorundayız.”

DAYANIŞMA
DAYANIKLILIĞIN
OLMAZSA OLMAZI
3

yıl önce İzmir için çok berrak bir
hedefle yola çıkmıştı Tunç Soyer. Ve
o hedef de şehrin refahını büyütmek
ve bu refahın adil dağılımını sağlamak…
Soyer “Geçtiğimiz 3 yılda yaşadıklarımız
refah ve adaletin ne kadar değerli olduğunu
defalarca kanıtladı. Dahası kentsel
dayanıklılık hakkında da çok ciddi tecrübeler

edinmemizi sağladı.” diyor ve devam ediyor:
“Ağustos ayında İzmir tarihinin en büyük
orman yangınını yaşadık. Ardından insanlığın
karşılaştığı en büyük pandemilerinden biriyle
yüzleştik. Pandeminin tam ortasındayken
İzmir tarihinin en büyük depremlerinden
birini yaşadık. Depreme tsunami, sel, hortum
felaketleri eşlik etti.

ozelkalem.com.tr

Doğal afetlerle sınavımız henüz
bitmemişken bu sefer de
Türkiye’nin içinden geçtiği en
büyük ekonomik krizlerden biriyle
yüzleştik. Enflasyon ve derin
yoksulluk İzmir’in ve Türkiye’nin
kapısını çaldı. Hani derler ya sakin
sulardan usta kaptan çıkmazmış…
Bu yaşadıklarımız hepimizin biraz
daha ustalaşmasına yol açtı.
Anladık ki kentsel dayanıklılığı,
refah ve adaleti büyütmenin bir tek
yolu var. Aramızdaki dayanışma.
Yani yaşamla aramızdaki uyum.
Doğanın şehirlerden, şehirlerin
de doğasından uzaklaştığı bir
dünyada yaşıyoruz. Gezegenimiz
insanlık ve diğer tüm canlılar bu
uzaklaşmanın bedelini iklim krizi gibi
geri dönüşü olmayan felaketlerle
yüzleşerek ödüyor. Şehirler parçası
oldukları ekosistemden koparken
kirlilik, afetler ve adaletsizlik üreten
dayanıksız bir makineye dönüşüyor.”

K EN T S EL DAYA N I K L I L I K
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‘DÖNGÜSEL KÜLTÜR
ÇOK ÖNEMLİ’
Döngüsel kültür kavramıyla yepyeni bir
şehircilik yaklaşımı ortaya koyduklarını
söylüyor Soyer: “İzmir’de şehrin
ekosistem değerini akademik veri ve
vatandaşların katılımıyla buluşturan
yaşam alanları tasarlıyoruz. Bu tasarım
dünya üzerindeki insan nüfusunun
yarıdan fazlasının şehirlerde yaşadığı
gerçeğinden yola çıkarak çözümün yine
şehirlerde olduğunu esas alıyor. Kentsel
dayanıklılık için büyük önem taşıdığını
düşündüğümüz döngüsel kültür
kavramı dört sütun üzerinde yükseliyor.
Birincisi doğamızla uyum. İkincisi
birbirimizle uyum. Üçüncüsü geçmişle
uyum. Ve son olarak değişimle uyum,
yani gelecekle uyum. İnsanlık çok

uzun bir süre kendi aklının evrenin
zekasından daha üstün olduğunu
düşünerek yaşadı. Adına aydınlanma
adını verdiği devrimi insanı bir yanıyla
başarılı bir tür haline getirirken diğer
yandan onun içine kapanmasına neden
oldu. Sanatı, felsefeyi ve ekonomiyi
yani kültürünü doğasından ilham alarak
var eden insan bir an geldi doğayla
arasındaki tüm bağları kopardı. Buradan
iklim krizi doğdu. Bu nedenle döngüsel
kültür öncelikle doğamızla uyumu esas
alıyor. Dünyanın ihtiyaç duyduğu kültürel
değişimi gerçekleştirmek için başlangıç
noktalarından biri de döngüsel kültürün
ikinci başlığı yani birbirimizle uyum.
Geleceğin döngüsel şehirlerinde
birbirimizle yerelleşmek ve demokrasinin
yaşamın her alanına sirayet etmesini
sağlamak zorundayız.”

ozelkalem.com.tr
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KENTSEL
ERiSiLEBiLiRLiK
Erişilebilirlik binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile
bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız
olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması…Ancak her şey tanımdan ibaret
değil. Engelliler yaşamın her alanında hâlâ sorunlar yaşıyor, birçok hizmete
erişemiyor. Peki kentlerimiz engelliler için ne kadar erişilebilir? Özelkalem
Yerel Yönetim Zirvesinin 3. oturumunda Kentsel Erişilebilirlik konuşuldu.
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu’nun moderatörlüğündeki oturuma
Prof. Dr. Meltem Yılmaz, Dr. Deniz Çağlayan Gümüş, Avcılar Belediye
Başkanı Turan Hançerli ve Erişilebilirlik Uzmanı Adem Kuyumcu katıldı.

ozelkalem.com.tr
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Evrensel tasarım
kavramı çok önemli
PROF. DR. NESLİHAN DOSTOĞLU

Evrensel tasarım,
tüm ürünlerin
ve çevrelerin
yaş, beceri ve
durum farkı
gözetmeksizin
pek çok kişi
tarafından
kullanılmasını
olanaklı kılan bir
tasarım…’

H

em dünyada hem ülkemizde yaş
ortalaması, ömür ortalaması giderek
artıyor. Ancak son zamanlarda
pandemi süreçleri nedeniyle bu oranlarda
biraz düşüş yaşandı.
Oturumun moderatörü Prof. Dr. Neslihan
Dostoğlu da bu duruma dikkat çekerek
açıyor oturumu: “İnsan ömründeki
artış ki bugün için kıyaslama yapmak
gerekirse 20. yüzyılın başlarında ortalama
insan ömrü 47 yıl iken günümüzde bu
ortalama 76 yılına ulaşmış durumda.
Hatta Türkiye’de 78.6 olarak belirtiliyor.
Ömür arttıkça engelli bireylerin sayısı da

artıyor. Çünkü yaşlar ilerledikçe çeşitli
ortamları kullanamama sorunları daha
da artmaya başlıyor. Burada savaşların
rolünü ve tıbbi gelişmelerin de önemini
vurgulamak istiyorum. 20. yüzyılda iki
büyük savaş yaşandı. Çok sayıda insanın
hayatını kaybettiğini biliyoruz. Fiziksel
ortamların, şehirlerin yok olduğunu
biliyoruz. Pek çok insan da bu savaşlarda
engelli olarak, belli bir uvzunu kaybederek
hayatını sürdürmek zorunda kaldı. İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra hem Birleşmiş
Milletler’in kurulduğunu hem UNESCO’nun
kurulduğunu biliyoruz.
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Özellikle UNESCO insanların savaş
yoluyla değil de kültürle, bilimle,
eğitimle önlerine bakmasını ve bu
şekilde hayatlarını sürdürmesini
beklediğini ifade eder. Zaten UNESCO
da bu kavramların baş harflerinden
oluşan bir kelimedir. Günümüze
baktığımızda maalesef savaşların
bitmediğini hatta çok yakında
Avrupa’nın ortasında bir savaşın
devam etmekte olduğunu ondan
önce 2011’den bu yana ülkemizi de
çok yakından ilgilendiren Suriye’de;
ondan önce Irak’ta, Asya’da, Afrika’da
savaşların sürdüğünü görebiliyoruz.”

DÜNYANIN YÜZDE 15’İ
ENGELLİ
Daha önceleri tıpta yeteri kadar
gelişme olmadığı içinde bu tür

sorunları olan insanların hayatlarını
uzun süre sürdüremediklerini de
söylüyor Dostoğlu: “Ama günümüzde
tıpta da çok büyük ilerlemeler olduğu
için dünyada ‘normallerin’ dışında
çok sayıda insanın olduğunu da
biliyoruz. Bedensel, zihinsel, ruhsal,
duygusal veya sosyal yeteneklerini
çeşitli nedenlerle kaybetmiş bu
insanların birtakım yardımcı alet ve
cihazlarla eksikliklerini gidermeleri
mümkün olabiliyor. OECD, AB
ve Türkiye verilerine göre dünya
nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i engelli
bireylerden oluşuyor. Dünyada
eğer 1 milyar engelli varsa bu en
büyük ‘azınlık’ olarak tanımlanıyor.
Türkiye’de de güncel sayıların eksik
olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çok
farklı rakamlar var. Yüzde 7’lerden
yaklaşık yüzde 13’lere kadar varan
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rakamlar telaffuz ediliyor. Ancak
bunun bir problem olduğunu, bu
problemin de mutlaka çözülmesi
gerektiğini ifade etmek zorundayız.
Çünkü sadece engelli birey değil
onların yakınları da bu konuyla ilgili
sıkıntı yaşayabiliyorlar.” Evrensel
tasarım kavramının çok önemli
olduğunu söylüyor Dostoğlu ve şöyle
devam ediyor: “Evrensel tasarım
kavramının çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Bu kavram tüm
ürünlerin ve çevrelerin yaş, beceri ve
durum farkı gözetmeksizin pek çok
kişi tarafından kullanılmasını olanaklı
kılan, bütünleşme sağlayan bir
tasarım yaklaşımı olarak tanımlanıyor.
Bu yaklaşıma göre inşa edilen
çevrelerde aslında adaptasyona
gerek duyulmadan tüm insanların
katılımını sağlamış oluyoruz. “
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Kimseyi dışlamadan
tasarım yapmalıyız
PROF. DR. MELTEM YILMAZ

“Mimarlık ve
tasarım alanlarında
genellikle
hep tasarıma
odaklanılır. Ama
bu tasarımı kimin
kullanacağına
odaklanılmaz.
Kimseyi dışlamadan
tasarım yapmakta
zorunluyuz.”

K

entler için belki de en önemli konulardan biri ulaşım. Dünya nüfusunun yüzde 50’den fazlası kentlerde
yaşıyor ve bu oran da giderek artıyor.
Kentlerde hem yaya olarak hem de taşıt
aracı ile sağlıklı ve güvenli bir şekilde bir
yerden bir yere gidebilmek büyük önem
taşıyor. Prof. Dr. Meltem Yılmaz da “Kimimizin boyu uzun, kimimiz kiloluyuz, kimimizin
ayağı aksıyor, kimimiz tekerlekli sandalye
kullanıyoruz, kimimiz görmüyoruz. Dolayısıyla biz insanı belli bir standarda sokmaya
çalışırsak tasarımlarımızda katı davranmış
oluruz.” diyor. “20. yüzyılda ortalama bir

insan standardı oluşturulmuş ve mimarlar,
tasarımcılar o ölçülere uyarak tamamen
genç, dinamik kişilere göre kentleri ve yapıları tasarlamışlar.” diyor Yılmaz ve “Ama
bazı fiziksel veya zihinsel sorun yaşayan
insanlar nasıl ulaşabilecek?” diye soruyor
ve devam ediyor: “Çok bu dert edilmemiş.
Günümüze gelindiğinde artık görüyoruz
ki kentlerimizde belli bir bilinç seviyesine
ulaşıldı. Hem yasaların oluşturulmasıyla,
kurumların bu işe el atmasıyla gerçekten
bir farkındalık gözlemliyoruz. Yerel yönetim
seviyesinde de kentlerimizde bunu biraz
hissettik. Ama yeterli mi, değil.
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Bir kere önce tasarımcıların biraz
esnek bakmak lazım. Tam olarak
sağlıklı, ortalama insan standardının
dışında konuları ele almak lazım.”

ENGELİ OLMAYAN
YOLLAR ŞART
Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Kampüsü’nde bir master dersinde
sokakları incelediklerini söylüyor
Yılmaz “Bir öğrencimiz ‘ben sokakları
gözlemledim. Engelli bireylerin
çok sıkıntı çektiğini gördüm. O
yüzden onlara yönelik araştırma
yapmak istiyorum’ dedi. Ben
de ‘tamam hep birlikte bakalım’
dedim. Kampüsümüzdeki engelli
öğrencilerimize ulaşarak bu projeyi

geliştirdik. Tekerlekli sandalye kullanan
bir öğrencimiz ‘Ben aslında sınıf
öğretmenliği bölümünü istiyordum.
Ama bu bölüm üçüncü katta. Ve
orada da asansör yok. O kata
ulaşamayacağım için zemin kattaki
bölümlere bakıp tercih belirledim’
dedi. Biz bundan çok etkilenmiştik.
Kapsayıcı tasarımın önemini
vurgulamaya karar verdik. Mimarlık
ve tasarım alanlarında genellikle hep
tasarıma odaklanılır. Ama bu tasarımı
kimin kullanacağına odaklanılmaz.
Toplumumuz da bu noktada değil.
Bazı insanları dışlıyoruz hem de
bunu alenen yapıyoruz. Hiç kimseyi
dışlamadan tasarım yapmakta
zorunluyuz. Avrupa Kentsel Şartı 1992
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yılında Avrupa Konseyi tarafından
yayınlandı ve yerel yönetimlerin
imzasına açıldı. Bu şartta ideal
kent kentli haklarının korunduğu,
yaşam koşullarının iyileştirildiği,
kullanıcılardan alınan dönüşlerle
birçok sektör ve kimliği bir arada,
uyum içinde barındıran yaşam yeri
olarak tanımlanıyor. Ulaşılabilir yol
bir noktadan kamusal alana doğru
sürekliliği olan ve hiçbir şekilde
engeli olmayan yol demektir. Bu yol
herhangi bir seviye farkı, merdiven,
basamak veya yürüyen merdiven
içermez. Genellikle biz yollarımızda
ve iç mekanlarımızda bazen tek
basamakla karşılaşırız. Bu herkes için
çok tehlikeli.“
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Erişilebilirlik
temel bir haktır

“Erişilebilirlik temel bir
hak. Ancak diğer hakların
kullanılması için de
olmazsa olmaz bir
gerekliliktir.”

DR. DENİZ ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ

A

ile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Erişilebilirlik Daire Başkanı Dr.
Deniz Çağlayan Gümüş de
“Erişilebilirlik temel bir hak. Ancak
diğer hakların kullanılması için de
olmazsa olmaz bir gereklilik.” diyerek
sözlerine başlıyor ve “Erişilebilirlik
sağlanmazsa toplumsal yaşamda
herkese sunulan tüm hizmetlere
erişmek, bunları kullanmak mümkün
olmaz. Evrensel tasarımın kentsel
uygulamalara yansıması ve
kodların bir bütünü olan erişilebilirlik
olmazsa olmaz bir gereklilik.” diyor.
Erişilebilirliğin herkesin istediği
her yere ve hizmete bağımsız ve
güvenli olarak ulaşabilmesi ve
bunları kullanabilmesi olduğunu
söylüyor Gümüş ve şöyle devam
ediyor: “Herkesin diyoruz çünkü
erişilebilirlik sadece engelliler için
değil yaşlılar, hamileliler, bebek
arabalılar, çocuklar, çok uzun, çok
kilolu kişiler; geçici engeli bulunan
kişiler için tüm ortamlarda gereklilik.
Herkes için konforlu bir yaşam
demek. Bu anlamda Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı olarak ülkemizdeki
erişilebilirlik konusunda çalışmaları
yürüten kurumuz.
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Ülkemizdeki erişilebilirlikle ilgili
uygulanması gereken mevzuatları hem
politik düzeyde hem de uygulama
kriterleri ölçüleri anlamında belirleyen
birimiz. Buradan hareketle biz
öncelikle imar mevzuatında, engelliler
hakkında kanunda erişilebilirlikle ilgili
çeşitli tedbirler aldık. Bu noktada
elbette özellikle kullanıcıların taleplerini
alıp bunları da bu çalışmalara
entegre ediyoruz. Gerek imar kanunu
gerekse imar kanunun altındaki
yönetmeliklerde bugün erişilebilirlik
yer alıyor. Bu düzenlemeler büyük
oranda erişilebilirlik şartlarını baz alan
düzenlemeler. Erişilebilirlik standartları
5378 sayılı kanunla TS tarafından
yayımlanmış standartlar olarak tarif

edilmiş durumda. Bu standartları
baz alarak ancak mevcut yapılı
çevredeki dönüşümü şekillendirmek;
bu yapılı çevrenin amacıyla hazırlanan
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme
Formları da yine alanda özellikle
yerel yönetimlerimiz, tüm kurumların
ve tasarımcıların bulunması gereken
ölçüleri belirleyen bir doküman.”

ERİŞİLEBİLİRLİK TEMALI
YARIŞMALAR VAR
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme
Komisyonlarının sürekli olarak yapılı
çevreye ve toplu taşıma araçlarına
ilişkin denetlemelerini sürdürdüğünü
söylüyor Gümüş ve “Bu denetimler
program kapsamında devam etmekle
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birlikte aynı zamanda vatandaşlarımız
tarafından bir şikayet olması halinde
de orada da yapılıyor. Farkındalık
bilgi, bilinç düzeyinin arttırılmasıyla
ilgili de çalışmalarımız var. Örneğin
ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine
yönelik erişilebilirlik temalı yarışmalar
açtık. Duyurular Milli Eğitim aracılığıyla
yapıldı. Onların erişilebilirlik konusunda
daha bilinçli nesiller olarak yetişmesini
hedefliyoruz. 2020 yılında erişilebilirlik
ödüllerini düzenlemiştik. Geçen
yıl belediyelerimizle de 32 adet
erişilebilirlik atölyeleri, kaldırımlar
çalışması yürüttük. Bu yıl kaldırımlarla
ilgili çalışmaları sürdürmekle birlikte
yaya geçitleriyle ilgili çalışmalar
yapıyoruz.” diyor.
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Erişilebilirlik için
bir seferberlik olmalı
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI AV.
TURAN HANÇERLİ

“Bir seferberlik olmalı.
Bu sadece belediyelere
bırakılacak ve
finansmanını
sadece belediyelerin
yapabilmesini
bekleyeceğimiz
konu değil.”

A

vcılar’ın engelli
belediye başkanı
Turan Hançerli de
“Yıllardır fark edilmeyen,
dikkate alınmayan engelliler, yaşlılar, çocuklar
erişilebilirlik sorunuyla karşı
karşıya kalmışlar. Dolayısıyla bir düzeltme, iyileştirme ihtiyacı ortaya çıkmış.
Burada sanki erişilebilirlik
sorunu bazı insanların özel
ihtiyacı nedeniyle yapılması
gereken düzenlemeler gibi
algılanıyor. Bu doğru değil.
İnsanların özel ihtiyaçları
nedeniyle değil, insanların
dikkate alınmamış olması,
yapılan işler nedeniyle böyle bir sorun ortaya çıkıyor.”
diyerek sözlerine başlıyor.
2005 yılının erişilebilirlik
bakımından önemli bir
tarih olduğunu söylüyor
Hançerli: “Engelliler
hakkında kanunun özellikle
vurgu yaptığı ve en yoğun
bir şekilde maddeler içeren
bir hükümdü.
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7 yıllık bir süre öngörülmüştü. 2012 yılı itibariyle en azından kamusal
hizmet alanlarının erişilebilirliliği sağlanması öngörülmüştü. Yıl 2022
hâlâ erişilebilirlik konuşuyoruz, ciddi sorunlarımız var. Avcılar’da
bunun zorluğunu yaşıyorum. Geçmişte yapılan tüm üretimler var,
hatta bazı üretimler var ki telafisi imkansız. Yaya yolunun üzerine
ağaçlar dikilmiş. Yaya yolları olması gereken standartta değil.
Bunları söylemiş olmak çözüm olmadığı anlamına da gelmiyor.
Ama yolumuzun uzun, meşakkatli ve zor olduğunu bilmemiz
gerekir. Yeni yaptığımız tüm alanlarda erişilebilirlik standartlarına
uygun üretimler yapıyoruz. Yerleşmiş kent olması nedeniyle
zorluklar yaşanıyor. Erişilebilirlik haklardan yararlanmanın, temel
insan haklarını kullanmanın ön şartı. Bu düşünceyle daha ciddi ve

özel bir çalışma yapmak suretiyle çözümler üretmek
istiyoruz. Özellikle erişilebilirlik denetim komisyonları
işlevsel değil, işlevsel olma ihtimali de yok. Mevcut
yasal düzenleme Çünkü dev kentlerde oluşturulmuş
profesyonel olmayan komisyonlardı. Tabi ki
komisyonlar nitelik açısından profesyonel, bilgi
açısından profesyonel. Kastettiğim profesyonellik
7/24 işi bu olan insanlar olmamaları. Dört bir yanda
görevli mevcut kolluk kuvvetlerine yetki verilmeli.
Kolluk kuvvetlerinin eğitimi ve sivil toplumla ya da bu
konuda uzman insanlarla iletişim halinde bulunması
şartıyla erişilebilirlik problemi olan alanların tespitini
ve tespit sonrasında da aslında çözümünü
üretebiliriz.”

SADECE BELEDİYELERE
BIRAKILMAMALI
Geçmişten bir örnek de veriyor Hançerli ve şunları
söylüyor: “2006 yılında yasa çıktı ve bazı çalışmalar
yapıyoruz sivil toplumdan arkadaşlarla. Bir
arkadaşım oğlunun yeni doğduğunu ve dolayısıyla
bu 7 yıllık süre sonrasında erişilebilir parklar inşa
edileceğini ve oğluyla parka gidebileceğini hayal
etmişti. Bu umut, 7 yıllık sürenin geçmesine olanak
sunmuştu. Fakat yıllar geçti park erişilebilir olmadı.
Burada bir baba evladıyla parkta oynayamama
sorunuyla karşı karşıya kaldı. Erişilebilirliğin
sağlanması bir zaman alacak. Bu bir seferberlik
olmalı. Bu sadece belediyelere bırakılacak ve
finansmanını sadece belediyelerin yapabilmesini
bekleyeceğimiz konu değil. Güçlü ve merkezden
belirlenen bir desteğin, planın yapılması gerek.”
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Yöneticiler bu konuda
iRADE KULLANMALI
ADEM KUYUMCU

“Her belediye
başkanı ‘ben
görevde olduğum
sürece erişilebilirlik
mevzuatına uygun
şeyler yapacağım’
demeli. Yöneticiler
bu konuda irade
kullanmazsa
alttakiler
uygulamıyor.”

E

rişilebilirlik Uzmanı Adem Kuyumcu
da gittikleri belediyelerden birinde
yaşadıklarını anlatarak söze giriyor:
“Belediyelere gittiğimiz zaman genelde
defans durumu var. ‘Biz engelli bir arkadaşın
yönlendirmesiyle bu uygulamayı yaptık’
deniliyor. Ama erişilebilirlik bireyin kendi
deneyiminden yola çıkarak uygulanacak
bir şey değil. Uzun yıllarca çalışılmış bir
mevzuat ve standartları da var. Bu nedenle
bireysel deneyimlerden yola çıkarak
uygulanmasın dediğimizde bir sürü engelle
karşılaşıyoruz. Bu işin bir uzmanlığı da
olmalı. Belki böyle çözebiliriz ve belediyeler

defansı ortadan kaldırırlar diye düşündük.
Çalışmaların ardından bir erişilebilirlik
sertifika programı oldu. Buradan sertifika
almış arkadaşlar da sahada çalışmalar
yürütüyor. En azından bunun hazırlanmış
mevzuatın sokağa yansıması olarak
görmemiz gerekiyor. Böyle bir dayanağımız
olursa, üniversiteleri buralara ne kadar
çok dahil edersek geleceği de kurtarmış
olacağız. Sadece Aile Bakanlığı’nda
erişilebilirlik dairesinin mücadelesinin
yetmediğini yıllardır görüyoruz. Aile
Bakanlığı’nın koordinatörlüğü de bazı
yerlerde eksik kalıyor.
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Mesela bu durum mimari açısı
nedeniyle Çevre Bakanlığı’nı da
ilgilendiriyor. Sonra diğer bakanlıkların
kamu binalarını yaparken dikkat
etmeleri gereken bir konu. Ama
maalesef 2005 yılından bu yana
yönetmelikler yazılıyor ama
uygulamaya dönmüyor bunlar.
Uygulamaya döndüremediğimiz
noktalarda da bizim karşılaştığımız
en büyük sorun konunun lütuf gibi
sunuluyor olması. Yani ‘engelliler
içinmiş’ gibi sunuluyor olması. Oysa
erişilebilirlik hamilelikten, çocukluğa,
engellilik durumundan yaşlılığa kadar
herkesi kapsayan bir tasarım.”

OLMAYAN TEK ŞEY
UYGULAMA
Uygulayıcıların konuya eğer bu şekilde
yaklaşırsa daha hızlı yol alabileceklerini
söylüyor Kuyumcu: “Erişilebilirlik
kılavuzumuz var, erişilebilirlik izleme ve
denetleme formlarımız var. Olmayan
tek şey uygulama. Uygulama için
de mutlaka izleme ve denetleme
komisyonlarının aktif hale getirilip
tespit edilen erişilebilirlik sorunlarını
uygulayıcısına ceza kesmeli. Ceza
belki sorunu çözmeyebilir gibi bir
yaklaşım olabilir ama belki de çözüm
olabilir. Çünkü bunu yapan kamu
görevi yapıyor. 2015 yılında süreler
bittikten sonra birçok belediyeye
erişilebilirlikle ilgili suç duyurularında
bulunduk delillerle birlikte.

Kanun var, standart var, mevzuat var
ama uygulanmıyor dedik. O zamanki
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün
bağlı olduğu bakanlık savcılara delilleri
sunmamıza rağmen soruşturma izni
vermedi. Böyle bir şey olabilir mi? Bir
kere bu durumun bir an önce ortadan
kaldırılması lazım. Belediyeye gidiyoruz
bana ‘hocam devlet zaten bize ceza
kesmez, ben yapayım benden sonraki
düzeltsin’ diyorlar. Böyle bir anlayışı
ortadan kaldırmalıyız. En azından her
belediye başkanı kendine bir milat
belirlemeli ve ‘ben görevde olduğum
sürece erişilebilirlik mevzuatına
uygun şeyler yapacağım’ demeli, bu
sözünü de yansıtmalı. Yöneticiler bu
konuda irade kullanmazsa alttakiler
uygulamıyor.
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KENTSEL
TARIM
İnsan odaklı kentlerin hızla gelişmesi ve kentsel müdahalelerde bir özne olarak
doğanın göz ardı edilmesi, geri dönüşü olmayan çevresel tahribatlara yol açıyor…
Sağlıklı gıdaya erişmek ise oldukça zor. Pandemi bunu bir kez daha hatırlatırken
kentsel tarımın önemi her geçen gün artıyor. Özelkalem Yerel Yönetim Zirvesi’nin
dördüncü oturumunda Prof. Dr. Handan Türkoğlu’nun moderatörlüğünde Dr.
Kumru Arapgiroğlu, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Özbaş ve
İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer Kentsel Tarım’ı konuştu.
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Örgütlenme mutlaka yerel olmalı

“Bu önemli bir konu ve bunu kısmen merkezi yönetimin
finansman destekleriyle çözmek lazım. Örgütlenme
mutlaka yerel olmalı.”

O
PROF. DR. HANDAN TÜRKOĞLU

turumun moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Handan Türkoğlu “Konuyu
biraz geniş çerçevede düşünürsek farklı farklı yaklaşımlara
ihtiyacımız var.” diyor ve şöyle
devam ediyor: “Bunlardan bir
tanesi kırsal bölgelerdeki tarım.
Burada büyük ölçekli üretimler
yapılıyor ve sadece tarım deyip
değerli topraklarla uğraşmıyoruz. Burada bunun altyapısı var,
sulaması var, ürünün toplanma-

sı var, örgütlenmesi var. Burada
çok büyük sorunlar var. Bu
önemli bir konu ve bunu kısmen
merkezi yönetimin finansman
destekleriyle çözmek lazım. Örgütlenme mutlaka yerel olmalı.
Aynı zamanda yerel yönetimler
tarafından da desteklenmeli.
Dünyadaki bu sorunu çözmüş
ya da önemli tarım girdileri olan
memleketlere baktığımız zaman
önemli bir devlet desteğinin
olduğunu görüyoruz.
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Fransa’dan tutun
dünyanın çeşitli yerlerine
bakıldığında finansmanın
büyük bir bölümünü
devletin karşıladığını
görüyoruz. Onun için bizim
ülkemizde bu biraz ihmal
edilmiş. Cumhuriyet’in
ilk dönemlerindeki
motivasyon yok olmuş bir
duruma geldiği gibi yasal
ve mekânsal sorunlar da
mevcut.”

‘KENDİM DE TARIM
YAPIYORUM’
Kendisinin de bahçesinde
tarım yaptığını söylüyor
Türkoğlu: “Ve toprakla
ilişkinin ne kadar önemli
olduğunu biliyorum.
İnsan vazgeçemiyor.
Bu gerçekten bir istektir.
Ve kentlerde de bunun
için çeşitli çözümler
bulunmalıdır. Bahçesinde
yapamayan konteynerde
yapabilir, balkonunda
yapabilir. Yani en
küçük bir toprağı bile
değerlendirmek gerekir.
Bu kent belediyelerinin
de buna destek vermesi
önemli. Çankaya
Belediyesi gerçekten bu
konuya çok önem veriyor.
Ama aynı zamanda
Türkiye’nin verimli toprakları
olan belediyeleri de var.
Antalya gibi, Balıkesir gibi,
Trakya gibi…Bunların da
yoğun kentsel bölgelerde
de bir yandan kırsal tarımı
sürdürürken bir yandan
kentsel tarımı sürdürmesi
gerek. Yani paralel olması
lazım bunların. Büyük ve
önemli tarım alanlarının
gözden çıkarılmasına,
hobi bahçeleri yapılıp da
kullanılmasına karşıyım.”
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ÜLKE KALKINMASIYLA
BiRLiKTE KONUŞULMALI

“Sadece yerel yönetimlerce ele alınması yeterli değil. Daha üst
düzeyde, ülke kalkınmasıyla paralel olarak özellikle toplumsal
kalkınma politikalarında yer alması gerekiyor.

T
DR. KUMRU ARAPGİRLİOĞLU

arım ve kentlerin ayrılmaz bir ikili
olduğunu söylüyor Arapgirlioğlu
ama “Fakat ne zaman ki kentler
saçaklanarak büyümeleriyle, karmaşık sistemler haline gelmeleriyle,
kırdan kopmaya başlamalarıyla insan
da doğadan dolayısıyla topraktan
kopmaya başladı.” diye devam ediyor: “Bunun üzerinde kentler yeniden
kendi düzenlerini oluşturmaya başlıyorlar. Fakat kentlerin kırı ve köyü
kendilerinden uzaklaştırması dışında
kentler aşırı büyümeleriyle özellikle
çeperde yer alan kırsal alanları ve
kırda yaşayanları da yok edecek

biçimde büyümeye başladığında
en büyük sorun o zaman başlıyor.
Aslında bir yaşam savaşına dönüşüyor bu. Çünkü yaşamın en temel
nedenlerine gittiğimizde başımızı
sokacağımız bir barınak daha sonra
karnımızı doyuracağımız bir beslenme aracı ve son olarak da bütün
bunları sürdürebilmek için sağlık ve
ona yetecek bir gelir gerekiyor. Fakat
bütün bunlar yavaş yavaş ellerinden
alınan, kente göçmek zorunda kalan
kırsal alandakileri ise yüzbinlerle büyük çekimi ve hizmetleri olan kentlere
akmaya başlıyorlar.
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2030 hatta 2050 yıllarında nerdeyse
nüfusun yüzde 85’inin kentlerde
yaşamaya başlayacağı belirtiliyor.
Bu da tabi özellikle beslenmeyle ilgili
kırsal alanların sürdürülebilir olmasıyla
ilgili ciddi açmazlara yol açıyor.
90’ların başlarında ve 2000’lere doğru
hem uluslararası kurumlar hem yerel
yönetimler bu konuları gündemlerine
almaya başladılar. İlk önce daha
informel olarak kent içinde yayılmaya
başlayan bu girişimler zamanla
aslında özellikle ekonomik olarak
sıkıntı çekilen alanlarda ekonomiye
bir katkı olarak yapılan bir eyleme
dönüşmesinin yanı sıra Güney
Amerika kentlerinde ya da Londra
gibi büyük kentlerde suç oranlarının
yüksek olduğu bölgelerde binaların
ve alanların dönüştürülerek özellikle
gençlerin, işsizlerin bu işin içine
alınarak bir yönüyle de tekrardan bir

toplumsal yenilenme aracı olarak
kullanıldığını görüyoruz. Ancak
kavramın olgunlaşmaya başladığı
dönemde kent içinde topluluk
bahçeleri, hobi bahçeleri, kent
bostanları gıda aynı zamanda sağlıkla
doğrudan ilişkili olması nedeniyle
kentin içine bu kullanımların gelmesini
hem yasal düzenlemeler açısından
hem de örgütlü, denetlenebilen;
dayanışmanın arttırılarak toplum
ekonomisine katkı sağlayabilecek
şekilde olgunlaştığını görüyoruz.”

‘SADECE YEREL
YÖNETİM YETMEZ’
Yerel yönetimlere düşen sorumlukları
da şu sözlerle anlatıyor Arapgirlioğlu:
“Belediyelerin tabi en büyük gücü
bu alanda kendi yönetmeliklerini
hazırlayabilme yetkilerinin olması
ve planlama yetkilerinin olması. Bu

ozelkalem.com.tr

anlamda çeşitli belediyelerde hobi
bahçeleri düzenlemeleri; ya da idari
olarak kırsal kalkınma, tarımsal
kalkınma dairelerinin kurulduklarını
görüyoruz. Bütün bunların sadece
yerel yönetimlerce ele alınması yeterli
değil. Daha üst düzeyde, stratejik
olarak ülke kalkınmasıyla paralel
olarak özellikle toplumsal kalkınma
politikalarında yer alması gerekiyor.
Yeni geçim kaynakları oluşturacak
biçimde kullanılmak üzere yeniden
örgütlenmesi gerekiyor. Gıda
güvenliğini hedef alması ama bütün
bunları ele alırken özellikle daha
sağlıklı üretimin daha etkin üretimin
yapılabilmesi üzerine düşünülmesi
gerekiliyor. Yeni teknolojik araçlarla
bunların desteklenmesi, genç
nüfusun buraya katkı sağlamasını
onlara ilgilerini arttıracak şekilde
desteklenmesi çok önem taşıyor.”
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Organize sera bölgesi
örneği çok önemli
SARAYKÖY BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖZBAŞ

“Türkiye’de ilk tarıma
dayalı organize sera
bölgesi Sarayköy’de.
Çalışmalarını bitirmiş,
tahsis işlemlerini
yapmış durumdayız.
Ülke ekonomisine
katkı vermek istiyoruz”

S

arayköy tarımsal zenginliği oldukça
fazla olan bir ilçe. Belediye
Başkanı Ahmet Özbaş da ilçenin
büyük üretimi hakkında bilgiler vererek
başlıyor konuşmasına: “155 bin dönüm
tarım arazisine sahibiz. Bunun 120
bini Menderes Nehri ile ve sulama
kanallarıyla donatılmış bir ilçeyiz. 35 bin
dönüm de kuru tarım yapıyoruz. Pamuk,
buğday, mısır, arpa, yonca, ayçiçeği

ürünlerimiz var. Yılın 12 ayı üretimin
devam ettiği bir tarım ilçesiyiz. Yıllık
ortalama 30 bin ton pamuk, 10 bin ton
buğday, 40 bin ton mısır üretiyoruz. Erik,
şeftali, nar, incir, ceviz gibi çok önemli
meyvelerimiz de var. 400 bin meyve
ağacından yılda 13 bin tondan fazla ürün
elde ediyoruz. Aynı zamanda bu tarım
şehrinde sebze ve yeşillik üretimi de söz
konusu.
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Denizli şehrinin yüzde 90 sebze
ve yeşillik ihtiyacını biz karşılıyoruz.
Türkiye’de ilk tarıma dayalı
organize sera bölgesi Sarayköy’de.
Çalışmalarını bitirmiş, tahsis
işlemlerini yapmış durumdayız. Ülke
ekonomisine katkı vermek istiyoruz.
Burada toplam 13 parselimiz 12’si
işletme bir tanesi de sanayi sitesi
olarak inşa edildi. İnşallah yılda 20
bin ton domates üretimi yapacağız.
Yerel yönetimlerin eğitimden sağlığa,
kültürden sanata ve şimdi tarıma
kadar bütün boyutlarda fikir sahibi
olması lazım. Hem işi koordine etmek
hem de iş birliği yapmak konusunda
yerel yönetimlerin çok önemli bir
yer aldığını düşünüyorum. Ben de
göreve başladığım ilk andan itibaren
diğer çalışmalarımız gibi bu şehrin

can damarı olan ve özellikle pandemi
döneminde önemi artan tarım ve gıda
konularına eğildim. Organize sera
bölgesi de bu çalışmalar içinde en
önemli yerde duruyor.”

‘KOOPERATİFLERE BÜYÜK
DESTEK VERİYORUZ’
İlçede tarımsal kalkınma
kooperatiflerine de desteklerinin
sürdüğünü söylüyor Özbaş ve
şöyle devam ediyor. “Bu da
önemli bir alan. Kırsalda, köylerde
vatandaşlarımızın bu ekonomik
faaliyetlerin değerlendirilmesi,
girdilerin daha da azaltılması ama
ürünlerinin daha iyi para etmesi için
kooperatifleşme ruhu çok önemli.
Bizim 6 tane kooperatifimiz var.
Birçoğu belediyemizin tahsis ettiği
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binalarda, tesislerde faaliyetlerini
sürdürüyorlar. Şehrimizde faaliyet
gösteren Güney Ege Kalkınma
Ajansıyla beraber yaptığımız
işbirliği içerisinde Beylerbeyi
Tarımsal Kalkınma Kooperatifiyle
güzel işler yaptık. Sarayköy’de 590
çiftçi bu kooperatiflere üye. Biz de
belediye olarak gerek ajanslara
yapılacak projelerde gerekse lojistik
desteklerde bu kooperatiflerimizle
iş birliği içindeyiz. Tarımsal alanların
korunması çok önemli. 2017 yılında
Bakanlar Kurulunun aldığı kararla
Sarayköy Ovası büyük ova ilan edildi.
Ve bu ova tarımsal sit alanı olarak ilan
edildi. Biz de belediye olarak imar
çalışmalarımızda bu korunmuş, sit
alanı ilan edilmiş bu arazilerde plan
yapmıyoruz.”
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KENTSEL TARIM BU TOPRAKLARIN

EN KADiM KONUSU

İstanbul’daki bostanlar ve Cumhuriyet tarihindeki Atatürk
Orman Çiftliği dünyaya örnek olacak bir model açıkçası.

“

İZMİR KÖY-KOOP BAŞKANI NEPTÜN SOYER

Biz bir sivil toplum kuruluşu
değiliz. Kooperatifler
üçüncü sektör olarak
ekonomik faaliyet gösteren,
Tarım Bakanlığı’na bağlı ticaret
odalarının üyesi olan bir anonim
şirket.” diyerek sözlerine başlıyor
Neptün Soyer de. Soyer şunları
söylüyor: “Hem kent diyoruz
hem tarım diyoruz. Açıkçası
ben sadece kırdaki tarımla
uğraşan bir insan olarak ve
kırdaki tarımsal faaliyeti gösteren
çiftçilerimizin örgütlenmesiyle ilgili
çok uzun yıllardır çalışıyorum.
Kentsel tarımı konuşan ülkelerin

aslında kırsal tarımı bir nebze
daha kotarmış, halletmiş ülkeler
olduğunu görüyoruz. Bizim
kırsaldaki tarım politikamızı
açıkçası kentteki tarıma gelecek
seviyede görmüyorum. O kadar
çok sorun var ki. Kentlerdeki
nüfus artışı önümüze çıkıyor,
göç çıkıyor. Ve kentlerdeki tarım
alanlarına yayılan bir kentleşme
önümüze çıkıyor. Kentlerde biz
tarım yaparken tarımsal alanları
belirleyerek yol alamadık aslında.
Paris kentsel bir tarımdan
bahsederken Paris Opera
Binası’nın çatısını yeşillendiriyor.
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Hobi bahçeleri aslında en büyük
sorun. Kentteki bir hobi bahçesi
değil bu konuşulanlar…Kırsal alandaki tarım arazilerinin gecekondu
gibi bölünerek bir hobi bahçesine
dönüşmesi…Külliyen yanlış. O tarım
arazilerinin dönüm dönüm, küçük
küçük kulübelerle tarımsal bir hobiye
dönüşmesini biz kırsalda yaşayanlar
olarak da doğru bulmuyoruz.” Kentsel tarımın bu toprakların en kadim
konusu olduğunu örneklerle anlatıyor
Soyer: “İstanbul’daki bostanlar ama
Cumhuriyet tarihindeki Atatürk Orman
Çiftliği açıkçası dünyaya örnek olacak
bir model. Ankara’nın göbeğinde, ‘buralar çoraktır, bir şey olmaz’ diyenlere
aslında birçok şeyin yapılabileceğini
göstermiştir. Ama belki biz kentsel
tarımı konuşurken hem kadim kültürümüz olan bu İstanbul’daki bostanları
iyi incelemeliyiz. Hem de Cumhuriyet
tarihinde Atatürk’ün Atatürk Orman
Çiftliği gibi kent çeperlerinde kurduğu
çiftliklere de sahip çıkarak onların tekrar kendi ruhlarına dönmesini, üretimlerine dönmesini sağlamalıyız. Gelelim

kentteki insanların taleplerine…Pandeminin de birçok etkisi var. İnanın o
kadar çok ‘tohum dağıtacak mısınız?
Fide verecek misiniz?’ diye soran
insan var ki. İnsanların bir yandan zorunlu göçten dolayı kırsala duydukları,
toprağına duydukları bir özlem var.
Kent tarımında sadece ekonomik bir
kaygı görmüyorum. Bir yandan da bir
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hasret de görüyorum. Çünkü insanlar
kentlerde mutlu yaşamıyorlar. Ulaşım
sorunu yaşıyorlar, su sorunu yaşıyorlar, kirli hava sorunu yaşıyorlar. Ve hep
köyüne de toprağına da hasretleri var.
Pandemide eve kapanınca herkes bir
düşündü, taşındı aslında. Kentini terk
etmese de köyüne dönen, arazi biçen
çok insan gördük.”
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PROF. DR.
METE TAPAN

ÖZELKALEM YEREL
YÖNETİMLERİN
ORTAK BİR YAYIN
ORGANI OLDU

“Yerel yönetimlerin birbirleriyle bilgi
alışverişinde bulunmasına, zaman
zaman birbirlerine örnek olmasına da yol
açan dergi yerel yönetimlerin ortak bir
yayın organı haline gelmiştir. Derginin
önemli katkılarından biri de belediye
hizmetlerinin kent yaşamındaki önemini
yayımlayarak kentliye anlatmasıdır.”
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TÜRKİYE’NİN EN İYİ YEREL YÖNETİM DERGİSİ

Ö

ncelikle Özelkalem
Dergisinin
varoluşunun on
beşinci yılı nedeniyle
başta sayın Erengül
Bilenser olmak üzere
tüm Özelkalem ailesini
kutluyorum. Özellikle
derginin yerel yönetimler
arasında rekabeti
sağlama konusundaki
başarısı, ayrıca yerel
yönetimlerin yaptıkları
hizmetleriyle ilgili olarak
birbirlerinden haberdar
olmasına yardımcı olması
belediyecilik kültürümüz
yönünden son derece
önemlidir.
Ve bu kamusal hizmeti
yerine getirirken siyaset
üstü bir yaklaşımı

seçmiş olması da
ayrıca takdire şayandır.
Yerel yönetimlerin
kamuya hizmette adeta
birbirleriyle yarışmalarının
aracısı olan dergi
Türkiye’de demokrasinin
gelişmesine katkıda
bulunmuş ve halen de
bulunmaktadır.
Bu yarışma bir anlamda
yerel yöneticilerin
günlük, çoğu kez içi boş
politikalarla değil de,
kamu yararına yaptıkları
icraatlarla görevlerini
sürdürebileceklerini
göstermiştir.
Yerel yönetimlerin
birbirleriyle bilgi
alışverişinde
bulunmasına, zaman

zaman birbirlerine örnek
olmasına da yol açan
dergi yerel yönetimlerin
ortak bir yayın organı
haline gelmiştir.
Derginin önemli
katkılarından biri de
belediye hizmetlerinin
kent yaşamındaki önemini
yayımlayarak kentliye
anlatmasıdır. Dolayısıyla
kentliyle yönetim
arasındaki ilişkiyi sürekli
canlı tutmuş, kentlileşme
sürecinin hızlanmasına
ve katılımcı demokrasinin
sağlanmasına yardımcı
olmuş ve olmaktadır.
Sayın Erengül Bilenser’i
tekrar kutlar, Özelkalem
Dergisine daha nice
15 yıllar dilerim.
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Çocuklar Yenikapı’ya akın etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm iştirak ve
birimleriyle 23 Nisan Karnavalı düzenledi. Çocuklar
yeri geldi itfaiyeci oldu yeri geldi gemi kaptanı Etkinlik
alanının kapıları sabah 10.00’da açıldı. Ziyaretçileri
bando, palyaço ve jonklör ekibi karşıladı. Saat 11.00’de
çocuklar önce sabah sporu ve sabah yogası yaptı.
Ardından İBB birimleri tarafından kurulan etkinlik
çadırlarında gerçekleşen yüz boyama, kurabiye
yapma, golf gibi aktivitelere katıldılar. Nil Karaibrahimgil
sahne aldığında binlerce çocuk elinde Türk bayrakları
ile şarkılara eşlik etti. Çocuklar, hayallerindeki mesleği
deneyimle imkanı da buldular. İtfaiyeci ağabeyleri,
ablaları ile itfaiyeci kostümü giyip parkuru turladı,
kaydıraktan kaydı. Denizleri seven çocuklar, platform
üzerinde kaptan köşküne geçip dümen simidi
çevirip kaptanlığı deneyimlediler. İBB VetBüs’lerinde
veterinerlik mesleği hakkında bilgi sahibi oldular.

İSTANBUL BEYOĞLU BELEDİYESİ

Tasarım şenliği büyük ilgi gördü
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Beyoğlu’nda büyük coşkuyla kutlandı. Çocuklara
kent kültürü ve kent estetiği kazandırılması amacıyla
Beyoğlu Belediyesi ile Türkiye Tasarım Vakfı iş
birliğinde 23 Nisan Tasarım Şenliği düzenlendi.
Şişhane Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte
çocuklar arkadaşlarıyla birlikte tasarımlarını yaparak
katılımcılara tanıttı. Çocuklar daha sonra kurulan
oyun parkurları, konserler ve tiyatro gösterileriyle
doyasıya eğlendi. Beyoğlu Belediyesi Gençlik ve Spor
Müdürü Adnan Yener, belediye olarak bu bayramı
farklı etkinliklerle dolu dolu kutladıklarını belirterek,
“Çocuklarımız kurduğumuz 8 farklı atölye ile çeşitli
tasarımlarda bulunuyor. Hem de burada arkadaşlarıyla
çeşitli oyunlar oynama şansı buluyor. Onlar eğlendikçe
bizler de mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Başkent’te dolu dolu kutlama
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birbirinden renkli
kutlamalara ev sahipliği yaptı. Cadde ve bulvarları
Türk bayrakları ve billboardlarla donatan ABB, Gençlik
Parkı’nda Başkentli çocuklara özel şenlik düzenledi.
Ulus Atatürk Anıtı önünde ‘flash mob’ gösterisinden
Halk Ekmek Fabrikası’nda ‘cupcake’ yapımına,
AŞTİ’de FOMGET Halk Oyunlarından AYM’lerde
çocuklar tarafından hazırlanan gösterilere kadar çeşitli
kutlama programları gerçekleştirildi. ABB, Başkentlileri
Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda sanatçı Murat
Boz’un konseriyle de buluşturdu.
Ankara’da konser vermekten gurur duyduğunu ifade
eden Murat Boz, “Bu özel günde, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Ata’mızın çocuklara
armağan ettiği bu bayramda Ankara’da olmak benim
için büyük mutluluk, büyük şeref.” dedi.

ANKARA MAMAK BELEDİYESİ

Mamak’ta coşkulu bayram
2 yıl süren pandeminin ardından 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi
Mamak’ta da coşkuyla kutlandı. Prof. Dr. Necmettin
Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen gösterilerde
protokol de hazır bulundu. Mamak Kaymakamı Ali
Sırmalı, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
Özel ve Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı
Mehmet Düğmeci, çocukların sergiledikleri 23
Nisan gösterilerini büyük bir ilgiyle seyretti, onların
sevincine ortak oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nın 102. Yıldönümünde Necmettin
Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen gösteride
çocuklar, halk oyunlarından, dans gösterilerine, kum
sanatı gösterisinden, müzik korosunun doyulmaz
şarkılarından piyano resitaline, kukla gösterisine kadar
birçok sahne gösterisi ile bayramı doyasıya yaşadı.
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Minikler eğlenceye doydu
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlediği
etkinlikler kentte coşkulu kutlamalara sahne
oldu. Kültürpark’da çocuklar için düzenlenen
programlar ise karnaval havası estirdi. İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de
yer aldığı 23 çocukla birlikte çekilen “İzmir İçin
Söyle Çocuk Korosu” videosunun tanıtımı da
Kültürpark’ta yapıldı. Tanıtım programına İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer eşi
Neptün Soyer ile birlikte katıldı..Sahneye gelerek
İzmirli çocukları “İyi bayramlar” diyerek selamlayan
Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Ne kadar
güzel görünüyorsunuz bir bilseniz. Şahanesiniz”
dedi. Kendisine kalp işareti yapması için seslenen
bir miniğin talebine cevap veren Başkan Soyer,
“Benim kalbim sana gelsin” diyerek yanıt verdi.

İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ

Karşıyaka’da her yer kırmızı-beyaz
Karşıyaka Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen
“30. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Festivali” coşkulu bir
kortejle başladı. Karşıyaka Kaymakamlığı önünde saat
17.00’da toplanmaya başlayan vatandaşlar, etkinliğe
yoğun ilgi gösterdi. Korteje; Karşıyaka Belediye Başkanı
Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Cumhuriyet Halk
Partisi İlçe Başkanı Serdar Koç, Meclis üyeleri, İlçe
Milli Eğitim Şube Müdürü, ilk ve ortaokul öğrencileri ile
vatandaşlar katıldı. Konuk çocuklar kendi ülke bayrakları
ve yöresel kıyafetleriyle kortejde yerini aldı. Gruplar, kortej
güzergahındaki Karşıyaka Çarşı Hergele Meydanı’nda
renkli gösteriler sundu. Gösterilerde Karşıyaka Belediyesi
Halk Dansları Topluluğu ve Belediye Bandosu da yer aldı.
Vatandaşlar çocukları coşkuyla alkışlayarak, 23 Nisan
heyecanına ortak oldu. Kortej, gösterilerin bitiminden sonra
Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nda son buldu.
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Anadolu Ateşi hayran bıraktı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan
kutlamaları kapsamında Türkiye’nin ilk
profesyonel çocuk dans topluluğunu Kocaelili
çocuklarla buluşturdu. Çocuklar, bin yıllık Anadolu
medeniyetinin dansa yansıtıldığı gösteriyi
hayranlıkla izledi. Anadolu Ateşi Kıvılcım Dans
Gösterisi iki gün süren 23 Nisan şenliklerine de
adeta damga vurdu. Genel Sanat Yönetmenliğini
Mustafa Erdoğan’ın yaptığı Anadolu Ateşi
Kıvılcım Dans Gösterisi Kocaeli Kongre Merkezi
Akçakoca Salon’da gerçekleşti. Gösteriye
yoğun ilgi nedeniyle Akçakoca Salon tamamen
doldu. Yaklaşık bir saat süren gösteride Ege
Bölgesinden Zeybek, Karadeniz Bölgesinden
horon, Doğu Anadolu’dan halay örnekleri
sergilendi. Kadim Anadolu Medeniyetinin tüm
renklerinin adeta dansa yansıtıldığı gösteride,
Anadolu kültürü muhteşem bir şekilde yansıtıldı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Çocuklar doyasıya eğlendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sebebiyle
2 senedir 23 Nisan coşkusunu tam anlamıyla
yaşamayan çocuklar için bu sene doyasıya
eğlenebildikleri bir program hazırladı. Çocukların
hem yeteneklerini geliştirmeleri hem de eğlenceli
vakit geçirmeleri amacıyla düzenlenen 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenlikleri ise
Merinos Parkı’nda her yaştan bireyin katılımıyla
yapıldı. BUSMEK, Bursa Kent Konseyi, Bilim Teknoloji
Merkezi, Yeşilay, Kızılay gibi kurumların da stant açtığı
şenlikte, çocuklar ‘23 Nisan’ temalı resim sergini
gezip el işi ve resim yapma gibi atölyelere katılarak
keyifli vakit geçirdi. Kurulan oyun alanlarında doyasıya
eğlenen minikler, palyaçolara yüzlerini boyatıp pamuk
şekerin tadına baktı. Şenlik kapsamında hazırlanan
sahne gösterileri de izleyenlerin beğenisini topladı.
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ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Çocuklara 23 Nisan hediyesi
Ordu Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla
çocuklara güzel bir sürpriz hazırladı. Belediye,
çocuklar 23 Nisan hediyesi olarak Özer Tunca’nın
yazdığı, Orkun Öngen’in yönettiği “Otobüs
Durağında Üç Bencil” isimli çocuk oyununu
hediye etti. Ücretsiz gösterimi yapılan oyuna
çocuklarda yoğun ilgi gösterdi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz
Tiyatrosu’nda 23 Nisan’ı kutlayan çocuklarla
buluşan “Otobüs Durağında Üç Bencil” minik
seyircilerini kendine hayran bıraktı. Oyunda sahne
alan Emrullah Yazıcı, Ömer Temiz ve Nilsu Namlı
başarılı performanslarıyla çocukların beğenisini
kazandı. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen tiyatro
gösterisine eşlik eden çocukların mutlulukları ise
yüzlerinden okundu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Büyükkılıç çocuklarla buluştu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Özderici
ailesi işbirliği ile hayata geçirilen Besime Özderici Özel
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen
23 Nisan kutlamalarına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra
Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları
ile özel çocuklar ve aileleri katıldı. Başkan Büyükkılıç,
programda yaptığı konuşmada, “Yavrularımızın 23 Nisan
bayramını tebrik ediyorum. Dünyada çocuklarına bayram
ilan edilen başka bir ulus yok. O açıdan Cumhuriyetimizin
Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e çocuklarımıza böyle
bir bayramı armağan ettiği için minnet duyuyoruz” dedi.
Program kapsamında özel çocuklar, 23 Nisan’a özel
şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek, doyasıya eğlendi.
Çocuklara şeker ikram eden ve bol bol hatıra fotoğrafı
çektiren Başkan Büyükkılıç, ayrıca Yasin Gaygısız
tarafından hazırlanan sergiyi de gezerek, sergi hakkında
bilgiler aldı.
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ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sazova’da çocuk şenliği
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri
kapsamında Sazova’da düzenlediği ve bir
gelenek haline gelen 7. Çocuk Şenliği büyük
ilgi gördü. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl
aradan sonra yapılan ve büyük bir katılımın
olduğu şenlikte, çocuklar ve aileleri son yılların
en renkli, en görkemli bayram kutlamasını
yaşadı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
tarafından kent merkezinde Odunpazarı
(OMM karşısı) ve Ulus Anıtı'ndan Sazova'ya
10.00-17.00 arasında ücretsiz ring seferleri
düzenlenerek, çocuklar ve ailelerinin ulaşımı
sağlandı. Ayrıca ilçelerde yaşayan çocuklar da
unutulmadı. Tüm ilçelerden çocuklar ücretsiz
otobüslerle 7. Çocuk Şenliği’ne getirilirken,
Mülteci Destek Derneği de mülteci çocukları
şenlikte buluşturdu.

UŞAK BELEDİYESİ

‘Çocuklar bizim her şeyimiz’
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Uşak’ta coşkuyla kutlandı. Uşak Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı 23 Nisan
Çocuk Şenliği etkinliği aileler ve çocuklar tarafından
ilgi gördü. 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne Uşak
Belediye Başkanı Mehmet Çakın da ailesi ile birlikte
katıldı. Etkinlik alanında ailelerle ve çocuklarla bir
araya gelen Başkan Çakın, çocukların eğlencesine
ortak oldu. 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde konuşma
yapan Çakın “Çocuklar bizim her şeyimiz, çocuklar
bizim geleceğimiz, çocuklar için Uşak Belediyesi
olarak yapabileceğimiz ne kadar etkinlik ve faaliyet
varsa ara vermeksizin yapmaya devam edeceğiz.”
dedi. Yaz boyu çocuklar için etkinliklerin devam
edeceğini belirten Başkan Çakın, Çocukkent
projesi hakkında da bilgi verdi.
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HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Çocuklara oyuncak müzesi
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.
Lütfü Savaş, İstanbul Oyuncak Müzesi’nin
kurucusu şair-yazar Sunay Akın ile birlikte
‘Oyuncak: Uygarlığın Mirası’ müzesinin açılışını
yaptı. Sunay Akın’ın 20 yılda 40’ı aşkın ülkedeki
antikacılardan ve açık arttırma yoluyla satın
aldığı oyuncaklarla kurulan İstanbul Oyuncak
Müzesi’ndeki 400’den fazla oyuncak 2 ay
boyunca EXPO 2021 Hatay’da olacak. Açılışta
konuşan Savaş, “Bugün belki size dünyadaki
bütün çocukları getiremedik ama bütün
çocukların oynarken mutlu olduğu en az 80
yıldan bu günümüze gelen oyuncaklardan
esintiler getirdik. Sağ olsun üstadımız bugüne
kadar İstanbul’da sergilediği oyuncak müzesinin
en güzel eserlerini çocuklarımız için Hatay’a
getirdi. Ben Sunay Akın’a büyün çocuklarımız
adına canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

HATAY DEFNE BELEDİYESİ

Çocuklar satrançta yarıştı
Defne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nda çocukları turnuvada buluşturdu.
Çocukların bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimlerini
destekleyen Defne Belediyesi, satranç turnuvası
düzenledi. Turnuva yoğun katılımla tamamlandı. 19
ilden 500 sporcunun yer aldığı turnuva çekişmeli
müsabakalara ve renkli görüntülere sahne oldu.
Turnuvanın açılış hamlesini Defne Belediye Başkanı
İbrahim Güzel yaptı. Üç gün süren turnuvanın sonunda
kazanan sporculara ödüllerini Başkan Güzel, Hatay
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Hayzaran,
Türkiye Satranç Federasyonu Hatay İl temsilcisi Zekiye
Yiğitbaşı, Defneli yöneticiler ve belediye meclis üyeleri
verdi. Mücadele eden her sporcunun katılım belgesi
aldığı turnuvada, 18 sporcuya kupa, 36 sporcuya
madalya ve para ödülü verildi.

58

ozelkalem.com.tr

23 NİSAN KUTL AMAL ARI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

‘Biz en çok çocukların belediyesiyiz’
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
coşkusunu çocuklara doyasıya yaşattı. Avlu
Rekreasyon Alanı’nda şölen havasında bir
program hazırlayan Büyükşehir Belediyesi,
Havuzlu Amfi alanına kurduğu platformdan
ekinlikleri başlattı. İstiklal Marşı okunarak Ulu
Önder Atatürk ve silah arkadaşları adına saygı
duruşunda bulunulmasının ardından birçok
okul gösterilerini sergiledi. Dans gösterisiyle
başlayan etkinliklerde; çocuklar şiirler okudu,
tekvandodaki marifetlerini sergiledi, halk oyunları
ve Erik Dalı oynadı, ritim grubu perküsyon
dinletisi gerçekleştirdi. Başkan Yücel Yılmaz “Biz,
en çok çocukların belediyesiyiz. 23 Nisan’da
bizim belediyemizin bayramı.” diye konuştu.

BALIKESİR EDREMİT BELEDİYESİ

Gökyüzü uçurtmalarla renklendi
Edremit Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla
düzenlenen 22. Edremit Uçurtma Şenliği
Altınkum Mahallesi Dalyan sahilinde yapıldı.
Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen şenliğe
yoğun katılım oldu. Altınkum Mahallesi Dalyan
sahilinde düzenlenen etkinlikte, Edremit
Belediyesi tarafından bin 2 bin 500 adet ücretsiz
uçurtma dağıtıldı. Belediyenin dağıtımının yanı
sıra uçurtmalarını yanında getiren yaklaşık 3
bin kişi, rengarenk uçurtmalarını havalandırdı.
Gökyüzünde özgürce uçurulan uçurtmaların
yanı sıra çocuklar çuval, yumurta ve uçurtma
yarışması gibi oyunlarla gönüllerince eğlendi.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan
Arslan, “Ata’mızın Cumhuriyeti emanet
ettiği aydınlık geleceğimizin güvencesi tüm
çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.
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