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“DİRENÇLİLİK BİR MÜCADELE VE  
UYUM SAĞLAMA HÂLİ”

DİRENCİ ARTMIŞ KENTLER, 
ÖZGÜVENİ YÜKSEK TOPLUMLAR
Son 50 yıl içinde kentleşme 
tüm dünyada arttı. 1950’lerde 
New York kenti 10 milyon 
nüfusuyla dünyanın en büyük 
metropolü sayılıyordu. Bugün 
ise, metropol kentlerin yerini 
mega-kentler aldı. Dünyada 
35 mega-kent olduğunu 
düşünürsek kentlerin nüfus 
yoğunluklarının ortaya 
çıkaracağı sorunları da daha iyi  
anlarız. 38 milyon nüfusuyla 
Tokyo âdeta bir ülke. İstanbul’un 
16 milyon nüfusuyla dünyanın 
pek çok ülkesinden büyük 
olduğunu biliyoruz. Sayfa.3

BELEDİYELERDEN 
HABERLER
Belediyeler, vatandaşların dertlerine 
derman olacak, yenilikçi ve yaratıcı 
hizmetleri götürmeye devam ediyor. 
Sayfa.14

Haftanın Röportajları Sayfa.9
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“PROJENİN KRİTİK 
BAŞARI FAKTÖRÜ 
BELEDİYELERİN 
ÖRGÜTLÜLÜĞÜ”
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“KENTLERİN 
BEKLENMEDİK 
TEHDİTLERE 
CEVAP VERME 
KAPASİTESİ 
ÖNEMLİ” Sayfa.2

Av. H.ECEM DEĞİRMENCİ
SODEMSEN Toplu İş Sözleşmesi Avukatı

NEDEN TOPLU  
İŞ SÖZLEŞMESİ?
Sayfa.13
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Bölümü
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“Dr. FİLİZ ÜNLÜ”
Adana Büyükşehir Belediyesi 
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 
Strateji ve Proje Uzmanı

“GÖKHAN ÜNEY”
Seyhan Belediyesi 

Basın ve Yayın Müdürü

“ÖZNUR 
SARIAHMETOĞLU” 
Şişli Belediyesi Sosyal Destek 

Hizmetleri Müdürü 

“FERHAT ÖLKÜ” 
Şişli Belediyesi Göç Birimi Personeli

Dirençliliğin çerçevelediği konsept aslında 
sürdürülebilirlikten biraz daha savaşçı. Çünkü 
dirençlilik tehlikeyi görüp ona karşı tedbir almayı 
ve proaktif tavrı gerektiriyor. Ama dirençliliğin 
başarısını ya da bir kentin dirençli olup 
olmadığını ölçebilmemiz için o kentin sorunlarla 
nasıl başa çıktığını anlamamız gerekiyor.

Dirençlilik, toplum ve kültür üzerinde de 
yansımaları olan bir kavram. Dirençlilik 
kavramının yoğun dile getirildiği dönemlere 
baktığımızda çoğunlukla afetlerin yaşanmış 
olduğu zamanlara denk geldiğini görüyoruz.
Sayfa.4
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Güncel yazılarda, toplantılarda, konferanslarda 
sürekli duyduğumuz dirençlilik/dayanıklılık 
kavramları ne anlama geliyor?
DENİZ YAMAN GALANTİNİ: Dirençlilik ya da dayanıklılık, 
“resilience” kavramının dilimizdeki karşılığı olarak kullanılıyor. 
Kavramların netleşmesi açısından “resilience” kavramının 
dilimizde aslında tam bir çevirisinin olmadığını belirtmek isterim. 
Yine de “dayanıklılık” tercih edebileceğimiz en uygun karşılık. 
Dirençlilik, “resistance” kavramının dilimizdeki karşılığı olup 
sistemlerin karşı karşıya olduğu tehdit ya da stresler karşısında 
“işleyişini sürdürmesi veya büyük ölçüde değişmeden kalması” 
anlamına karşılık geliyor. 

“Resilience” yani dayanıklılık ise, sistemlerin karşı karşıya 
olduğu tehdit ya da stres karşısında “işleyişini yeniden 
kazanma kapasitesine” atıfta bulunur. Biraz açmak gerekirse 
dayanıklılığın özellikle “kapasite geliştirme” üzerine odaklandığını, 
literatürde değişimlerle başa çıkma, uyum sağlama ve değişimi 
yönlendirmenin yanı sıra belirsizlik ve beklenmedik değişikliklerle 
birlikte yaşamaya alışma kapasitesi geliştirme, normale dönme, 
değişimleri yönetme ya da değişimler karşısında dönüşme 
şeklinde tanımlandığını görüyoruz. Buradaki en önemli anahtar 
kelimelerimiz; “beklenmedik değişimler” ve “belirsizlikler”. 
Beklenmeyen değişim deyince “beklenen değişimler nelerdir?” 
sorusu akla gelebilir. Sistemler zaman içerisinde beklenmeyen bir 
durum olmadan da değişebilir, dönüşebilir. Değişim, evrimsel bir 
olgudur ve Herakleitos’un da dediği gibi, değişmeyen tek şeydir. 
Beklenmeyen değişimler derken sonucu düşünülmeden/hesap 
edilmeden/iyi planlanmadan yapılan eylemlerin karşılığında 
ortaya çıkan ve daha büyük tehlikeleri beraberinde getiren 
sorunları kastediyoruz. Bu bağlamda esas önemli olan, değişimi 
başarılı bir şekilde yönetebilmek. 

Dayanıklılık, 16. yüzyıldan beri çok çeşitli bilim alanlarında 
kullanılmıştır. Sir Francis Bacon, 1616-26 döneminde İngilizce’de 
dayanıklılığın bilinen ilk bilimsel kullanımını yapmıştır. Fizikte, 
mühendislikte, psikolojide, tıp bilimlerinde ve hatta saatçilikte 
dahi kullanılan bu kavram, 1973 senesinde ekolojik sistemlerin 
dayanıklılığı perspektifinde kentle ilgili konularda tartışılmaya 
başlandı.

Dayanıklılık ve sürdürülebilirlik arasında  
nasıl bir ilişki var? İki kavram eşanlamlı mıdır?
DENİZ YAMAN GALANTİNİ: Dayanıklılığın kavramsal açılımını 
yapabilmek ve somutlaştırmak (yani ölçebilmek) için mevcut 
kavramlarla olan ilişkilerinden faydalanılabilir. Literatürde üç farklı 
yorum karşımıza çıkıyor. Birincisi, dayanıklılığın sürdürülebilirliğin 
bir alt kümesi olması. İkincisi, dayanıklılığın kapsamlı bir kavram 
olması. Üçüncüsü ise, her iki kavramın da neredeyse aynı anlama 
gelmesi ve birbirlerinin yerine kullanılabilmesi. 

Hangi kavram bir diğerini kapsar tartışmaları kabul edilebilir olsa 
da çok net olarak söyleyebiliriz ki, her iki kavramın birbirinden 
çok farklı açılımları bulunuyor ve aynı anlama gelmiyorlar. 
Bilindiği üzere sürdürülebilirliğin altında yatan temel fikir, 
kaynakların nesiller arası aktarımının sağlanmasıyla uzun 
dönemde istikrarın sağlanması. Ancak günümüzde beklenmedik 
problemlerin sadece istikrarı sağlama çerçevesinde çözülmesi 
pek mümkün değil. Başka bir deyişle sürdürülebilirliğin 
istikrarı sağlama hedefinin olması, beklenmedik değişimlerin 
gerçekleşmeyeceği anlamına gelmiyor. İklim değişikliği, doğal 
kaynakların radikal şekilde azaltılması, yoksulluğun artması gibi 
sorunlar sürdürülebilirlik hayatın her alanında ana hedefimiz 
olduğu hâlde ortaya çıktı. Bir sistemi sonsuza kadar sabit tutmak 
ve istikrarı sağlamak/yönetmek her daim mümkün olamayacağı 
için çeşitli çalışmalarımda daha önceden de açıkladığım gibi, 
sürdürülebilirliğin dinamik karaktere sahip olan dayanıklılık 
kavramı bakış açısıyla güncellenmesi gerekiyor. 

Kentsel dayanıklılık nedir?
DENİZ YAMAN GALANTİNİ: Kentlerdeki mekânsal, doğal, sosyal, 
ekonomik ve kurumsal sistemlerin, “değişen koşullar karşısında 
sürekli gelişim ve uyumunu” sağlayabilmek demektir. Kentlerin 
sonsuza kadar var olup olamayacağının bir garantisi yok. 

Her ne kadar kentsel sürdürülebilirlik, kentleri insanlar için süresiz 
olarak yaşanabilir kılmayı hedefliyor olsa da bu koşulu sağlamak 
her zaman kolay olmamıştır. Geçtiğimiz yüzyıllarda birçok kent 
yıkılmış, terk edilmiştir. Özellikle Antroposen denen çağda 
öncelikle doğa temelli olmak üzere ortaya çıkan kentsel sorunlar 
karşısında dayanıklılığın sağlanması, günümüzde kentler için 
olmazsa olmaz bir koşuldur. 

Kentleri bileşenlerinden bağımsız düşünmek, sadece tek bir 
boyutla ele almak doğru olmayacağı için kentsel dayanıklılığı, 
ekolojik, sosyal, sosyo-ekolojik, mekânsal, sosyo-mekânsal, 
ekonomik kültürel ve kurumsal/yönetişimsel boyutlarıyla 
tanımlamak gerekir. Her boyutun ayrı ve kapsamlı nitelikleri 
bulunuyor. Bu kapsamda bir tanımlama yapmak, dayanıklılığı hem 
ölçmek hem de dayanıklılık-kent planlama ilişkisini kurgulamak 
açısından da önemlidir.

Kentsel dayanıklılık nasıl ölçülebilir?
DENİZ YAMAN GALANTİNİ: Dayanıklılığın nitelikleri aynı zamanda 
kentsel dayanıklılığı ölçmeye/değerlendirmeye yarayacak 
göstergelerin de tanımlanmasına olanak veriyor. Kentsel 
dayanıklılığı, surdurulebilirlik ve kırılganlıkta olduğu gibi, sadece 
sabit gostergeler uzerinden değerlendirmek doğru değildir.  
Bu bağlamda kentsel dayanıklılığın ölçümü, değişim odaklı 
dinamik nitelikleri göz önünde bulundurarak üç temel gösterge 
grubunun beraber değerlendirilmesiyle sağlanabilir: Kentlerin 
kırılganlık durumu, karşı koyabilme-beklenmedik tehditlere cevap 
verme kapasitesi ve yönetişim kapasitesi. 

“KENTLERİN BEKLENMEDİK TEHDİTLERE 
CEVAP VERME KAPASİTESİ ÖNEMLİ” “Dr. Z. DENİZ 

YAMAN 
GALANTİNİ”

Röportaj

Dr. Z. DENİZ YAMAN 
GALANTİNİ
Şehir plancısı ve kent politikaları 
uzmanı Z. Deniz Yaman Galantini, 
2006 yılında İTÜ Şehir ve Bölge 
Planlaması bölümünü birincilikte 
bitirdi. Ardından Politecnico di 
Milano Üniversitesi’nde “Urban 
Planning and Policy Design” 
yüksek lisans programını 110/110 
tam puanıyla tamamladı. Lisans 
ve yüksek lisans dönemi boyunca 
çeşitli akademik projelerde 
öğrenci araştırma asistanı 
olarak görev aldı. Yüksek lisans 
tezini Türkiye’de yoksulluk 
olgusu, yoksullukla mücadele 
politikaları ve şartlı nakit 
transferleri üzerine hazırladı. 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Şehir ve Bölge Planlama doktora 
programını “2018 Yılı En Başarılı 
Doktora Tezi Ödülü”ne layık 
görülen “Urban Resilience as A 
Policy Paradigm for Sustainable 
Urban Planning and Urban 
Development: The Case of 
Istanbul” başlıklı doktora teziyle 
tamamladı. Dayanıklılık, kentsel 
dayanıklılık, sürdürülebilir 
ve dayanıklı kent politikaları, 
sosyal dayanıklılık konularında 
çalışmalarına devam etmektedir.

Bu gösterge kategorileri için 
uygun göstergeleri tanımlarken 
kırılganlık durumunu 
değerlendirmek için kırılganlık, 
sürdürülebilirlik ve yaşam 
kalitesi göstergelerinden 
faydalanılabilir. Öte yandan 
beklenmedik tehditlere 
cevap verme kapasitesini 
değerlendirmek için 
adaptasyon, başa çıkabilme, 
dönüşme/yenilenme, iyileşme/
yeniden organize olabilme 
kapasitesi dikkate alınabilir. 
Yönetişim kapasitesini 
değerlendirmek için ağların/
işbirliklerinin, yeterli 
kaynakların ve araçların, kendi 
kendine öğrenmenin, hafıza 
geliştirmenin-ders çıkarma 
kapasitesinin değerlendirilmesi 
önemli. Bahsettiğim bu söz 
konusu değerlendirmelerin 
yapılabilmesi için verileri 
üretmek gereklidir. 
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SEYİT TORUN
CHP Yerel Yönetimler’den Sorumlu  
Genel Başkan Yardımcısı ve  
Ordu Milletvekili

DİRENCİ ARTMIŞ KENTLER, 
ÖZGÜVENİ YÜKSEK TOPLUMLAR
Son 50 yıl içinde kentleşme tüm dünyada arttı. 1950’lerde New York kenti 
10 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük metropolü sayılıyordu. Bugün 
ise, metropol kentlerin yerini mega-kentler aldı. Dünyada 35 mega-kent 
olduğunu düşünürsek kentlerin nüfus yoğunluklarının ortaya çıkaracağı 
sorunları da daha iyi anlarız. 38 milyon nüfusuyla Tokyo âdeta bir ülke. 
İstanbul’un 16 milyon nüfusuyla dünyanın pek çok ülkesinden büyük 
olduğunu biliyoruz. Dünyada kentsel nüfusun büyümesi devam ediyor. Kent 
nüfusu 2015 yılında 3.9 milyardı, 2030 yılında 5 milyar olacağı hesaplanıyor. 
Kentleşmenin hızı şaşırtıcı boyutlarda. 1800’lü yıllarda dünya nüfusunun 
yalnızca %3’ü kentlerde yaşarken bu oran bugün %50’lere tırmanmış 
durumda. Ancak gelecekte kentleşmenin yalnızca mega-kentlerde değil, 
Güney Yarımküre’deki küçük ve orta boyutlardaki kentlerde görülmesi 
bekleniyor. Büyüme eğilimi taşıyan bu ortamlar muazzam fırsatlar içerirken 
aynı ölçüde tehlikeler de taşıyor. Bazı kentler özellikle şiddet ve terör 
olayları için uygun koşullara sahip. 2050 yılına gelindiğinde kentsel nüfus 
aracılığıyla kentleşmenin 21. yüzyılın en dönüştürücü eğilimlerinden biri 
hâline gelmesi bekleniyor. Çevresel ve insani etkilerin yanı sıra nüfus, 
ekonomik faaliyetler, sosyal ve kültürel etkileşimler giderek kentlerde 
yoğunlaşıyor ve bu durum konut, altyapı, temel hizmetler, gıda güvenliği, 
sağlık, eğitim, istihdam, güvenlik ve doğal kaynaklar bakımından da 
sürdürülebilirlik konusunda meydan okumalara neden oluyor.

Bu hızlı büyüme irili ufaklı tüm kentler için kendi kapasiteleri açısından 
bir kırılganlık riskini gündeme getiriyor. Kırılganlık, kent yönetiminin 
yurttaşlarına temel hizmetleri götürmekte yetersiz kalması veya isteksiz 
davranmasıyla başlar. Bunu tetikleyenin de kentin toplumsal mutabakatının 
bozulmasıdır diyebiliriz. Kırılganlığın boyutları tehlikenin birikimine bağlı 
olarak değişiyor. Kırılganlığa yol açan etmenler; kentleşme hızı, gelir ve 
toplumsal eşitsizlik, genç işsizliği, suç oranları, temel hizmetlere erişim 
yetersizliği, iklim değişikliği tehdidi, afetler, göç ve Covid-19’la birlikte 
gündemimize oturan salgınlar olarak sayılabilir. 

Günümüzde kent tartışmalarına çoğunlukla 30 mega-kent ve 600 kent 
dahil ediliyor. Oysa dünyada 100.000 nüfuslu kabaca 3.400 kent olduğunu 
belirtiyor uzmanlar. Uluslararası tartışmalarda bunların ve geride kalan 
50.000 kentin adı dahi anılmıyor. Kent yönetimi uzmanları adı geçmeyen 
bu kentlerin önemsenmemesinin kaygı verici bir durum olduğunu, çünkü 
geleceğin bu kentler üzerinde kurulacağını işaret ediyor.

Aralarında Birleşmiş Milletler Üniversitesi, Dünya Ekonomik Forumu, 
Dünya Bankası gibi pek çok uluslararası kuruluşun bulunduğu konsorsiyum 
kentlerle ilgili bu veri eksikliğini gidermek için kentleri kırılgan yapan 
etmenleri tek tek açığa çıkartmaya başladı. Öncelikle bir kenti diğer 
kentlerden daha tehlikeli hâle sokan tetikleyiciler üzerine odaklanıldı. 
Nüfusu 250.000’den daha fazla olan 2.137 kent incelendi ve bunlara 1’den 
5’e (1 düşük, 5 en yüksek kırılganlık) kadar kırılganlık puanları verildi.

Bu çalışmadan elde edilen önemli bulgular şöyle:
• Bir kentin kırılganlığı yalnızca gelişmekte olan yoksul ülkelerle sınırlı değil. 

• Savaşlar ve şiddet olaylarının yaşandığı ülkelerin kentlerinin kırılganlık 
riski yüksek. 

• Kırılganlık yalnızca en büyük ve en kalabalık kentlerle sınırlı değil. Tam 
tersi daha küçük, orta büyüklükteki kentler en yüksek kırılganlığa sahip. 

• Kırılganlığı en yüksek kentler en hızlı büyüyen kentler. Dünyada çoğu 
kentin büyüme hızı %0-3 arasında. Gelecekte kentlerin %4 ve üzeri bir 
hızda büyüyeceği öngörülüyor.

Bu tür istatistikler ekolojik ölçekte kötü gidişatın da habercisi. Gezegenin 
geleceğine dair öngörülerin hiç de iç açıcı olmadığı ortada. Olabileceklere 
dair her geçen gün yeni ve şaşırtıcı stratejiler çıkıyor karşımıza. Ne olursa 
olsun sağ kalmaya programlı insanlık şimdiden dünyanın yarısı sular 
altında kalsa bile kalan yarısıyla neler yapılabileceğini tasarlıyor. Yakın 
gelecekte karşılaşabileceklerimiz kimi zaman felaketin büyüklüğüyle 
insanı dehşete düşürüp pasifize etse de biliyoruz ki buna teslim olamayız. 
İçinde bulunduğumuz bu kritik dönemde hepimize çok iş düşüyor.

Kentlerimizin, yaşam alanlarımızın dayanıklılığını ve direncini artırmak 
için neler yapılabileceği yerel yönetim politikalarının da merkezinde yer 
alan konulardan. 

Toplumun her türlü belirsizlik ve ani değişikliklerle mücadele edebilmesi 
dünyada “resilient” kelimesiyle ifade ediliyor. “Resilient”, Türkçeye 
dirençli, güçlükleri yenme yeteneği olan, çabuk iyileşen ve kendini 
çabuk toparlayabilen şeklinde çevriliyor. Sosyal, ekonomik, teknolojik, 
ekolojik ve yönetimsel örüntüleriyle kentin dayanıklılığı konusu dünyanın 
gündemini giderek daha fazla meşgul ediyor. Yaşanan deprem, sel ve 
benzeri bir afetten çıktıktan sonraki yeniden yapılanma da söz konusu 
dayanıklılığın önemli bir parçası. 

Kentle ilişkimiz dayanıklılığıyla sınırlı değil elbet. Yaşayan, karmaşık 
bir organizma olarak kentin her açıdan daha yaşanabilir, sürdürülebilir, 
dayanıklı, erişilebilir, esnek olması gerekiyor.

Kentlerimizin direncinin yüksek olması önce kentlinin direncine, moraline, 
motivasyonuna, şevkine, ruhsal ve bedensel sağlığına bağlı.

İklim ve çevre odağımızdaki en önemli konulardan. Son yıllarda dünyanın 
ve özellikle ülkemizin gündemine göçlere dayanıklılık girmişti. 2020 
ise, pandemi hepimize salgınlara karşı ne kadar kırılgan olduğumuzu 
hatırlattı. 

Büyükşehirlerimizin, illerimizin ve ilçelerimizin kendi yerel koşullarına 
uygun kırılganlık ve dirençlilik parametrelerini belirlemeleri oldukça 
önemli. Bu sayede, oluşabilecek tehlikelere maruz kalmadan önlem alma 
başarısı sağlanacak. 

CHP yerel yönetimler olarak politikalarımızı oluştururken yerel 
yönetimlerimizin değerli tecrübelerini ilham verici buluyoruz. Dirençleri 
artmış kentler, daha mutlu, kendine yeten, özgüveni yüksek toplumlar 
demek. Mutlu bireylerin olduğu toplumlar ise, geleceğe güvenle bakan 
uluslar demek. Yerel yönetimlerimizin bu yolda atacağı adımların her 
zaman arkasında ve yanında olacağız. 

Kentsel dayanıklılığı kent planlamada  
hangi konularla ilişkilendirebiliriz?
Kent planlamada dayanıklılığın konumlandırılması fikri genellikle 
iklim değişikliğinde azaltma ve adaptasyon, afet yönetimi, afet 
zararlarını azaltma, enerji ve çevre güvenliği, kentsel su yönetimi, 
ekolojik planlama, ulaşım planlaması, stratejik mekânsal planlama 
ve kentsel tasarım gibi konularla ilgili olarak son on yılda sıkça 
tartışılıyor. Bilhassa afet yönetimi ve zarar azaltma konuları 
dayanıklılık kavramının kent planlama literatürüne girmesine 
öncülük etmiştir. Her bir konu kendi içinde çok geniş ve kapsamlı 
değerlendirmeleri içerir.

Kentsel dayanıklılığı kent planlama sürecine 
nasıl dahil edebiliriz?
DENİZ YAMAN GALANTİNİ: Kent planlama ve dayanıklılık 
arasındaki ilişkinin kurulmasında hâlâ net bir fikir birliğine 
varıldığı söylenemez. Ben kent planlamanın dayanıklılığı 
yaratmada/artırmada katkı sağlayabilecek bir araç olabilmesi için 
iki temel unsur olduğunu düşünüyorum. Bunlar, kent planlama 
sürecini dayanıklı hâle getirerek “dayanıklılığı planlamak” ve 
kurumsal dayanıklılığı oluşturarak “planlamayı dayanıklı yapmak”. 
Doktora çalışmamda kent planlama sürecinin dayanıklılık kavramı 
üzerinden güncellenebilmesi için bir model önerisi yapıp sürecin 
bir çıktısı olarak da planlamanın dayanıklı olabilmesinde gerekli 
kurumsal dayanıklılık bileşenlerini tanımladım. Çalışmanın en 
önemli çıktılardan biri, dayanıklı kent planlama sürecinin detaylı 
paydaş analizinin yapılması ve hangi yasal araçlarla sürece katkı 
sağlanabileceğinin açıklanması oldu.

Benim önerdiğim süreçte vurgulanması gereken temel 
noktalardan biri, küresel sorunların sonuçlarının veya ciddiyetinin 
tüm kentlerde farklı olması sebebiyle dayanıklılık temelli kent 
planlama sürecinin “kente özgü” tanımlanması gerekliliği. Bu 
da her kent için ayrı ayrı, öncelikle “neye karşı dayanıklılığın 
geliştirilmesi gerektiğinin” tanımlamasını zorunlu kılıyor. 

Dayanıklılık ve kent planlama arasındaki ilişkiyi kurmak, “kentsel 
dayanıklılıktan” ne beklendiğini, “dayanıklı kent” karakter 
özelliklerinin ne olması gerektiğini veya kent planlamanın 
dayanıklı olmak için olmazsa olmaz hangi koşulları sağlaması 
lazım geldiğini açıklamaya yöneltiyor. 

Bu kapsamda “dayanıklılığı planlayacak” kent planlama sürecini 
tasarlarken dayanıklılığın birbirinden farklı fakat birbirini 
tamamlayıcı üç bileşenini netleştirmek önemli: “Neye karşı 
dayanıklılık” (acilen ele alınması gereken en önemli kırılganlıklar/
sorunlar nelerdir), “nerede” (öncelikle nerede/hangi ölçekte 
dayanıklılık sağlanmalı) ve “nasıl” (“dayanıklılık için kent 
planlama” çerçevesinin temel bileşenleri neler olmalı). 

Açıklanan bu üç bileşeni içeren planlama çerçevesini ben “Beş 
Bileşenli Planlama Süreci” şeklinde tanımlıyorum. Süreçteki beş 
unsur ise, “paydaşlar, ölçek, karşılıklı bağımlılıklar, dayanıklılık 
nitelikleri (göstergeler), planlama araç ve politikaları” şeklinde 
sıralanmakta. 

Diğer yandan kurumsal dayanıklılığı oluşturarak “planlamayı 
dayanıklı yapmak” için önerilebilecek en uygun yöntemin mevcut 
yönetişim kapasitesini kullanmak ve geliştirmek, yani yerel ve 
makro düzeyde planlama paydaşlarının kimler olması gerektiğini, 
paydaşların rollerini ve kaynaklarını “netleştirmek” olduğunu 
düşünüyorum. Böylelikle kapsamlı bir paydaş şeması oluşturmak 
gerekir. Bu da hâliyle yönetişim kapasitesinin artırılmasında 
önemli bir katkı sunacak. Paydaş şemasını oluşturmak, aynı 
zamanda dayanıklı kent planlama sürecinin çıktılarından biri. 
Buradan da anlaşılacağı üzere dayanıklı kent planlamanın ve 
sürecin tamamının dayanıklı hâle getirilmesi aşamaları iç içe 
geçmiş, birbirinden ayrılamaz bir bütün olarak değerlendirilmeli. 

Covid-19 salgınıyla 
mücadelede dayanıklılık 
kavramından ve 
kent planlamadan 
yararlanmak mümkün 
müdür? 
DENİZ YAMAN GALANTİNİ: 
Covid-19 salgınıyla mücadele 
sürecinin temel eksenlerinden 
birinin toplumsal ve kentsel 
ihtiyaçların en sürdürülebilir 
şekilde karşılanması ve en 
dayanıklı kentsel sistemlerin 
oluşturulabilmesi olduğunu 
düşünüyorum. Bu kapsamda 
kent planlama pratiklerinin 
katkısı kesinlikle hayati 
öneme sahip. Salgınla beraber 
doğayı koruma kaygısı içeren 
planlama yaklaşımlarının 
benimsenmesi gerektiği bir kez 
daha gündeme geldi. Sağlıklı 
kentleşme en önemli kent 
planlama kavramlarından biri 
oldu. Öte yandan teknolojinin 
günlük hayatta artan önemiyle 
birlikte akıllı kent yaklaşımının 
kapsamı tartışılmaya 
başlandı. Şüphesiz 1800’lü 
yıllarda kolera salgınının 
yarattığı kaosla beraber 
temelleri atılan modern 
kent planlama anlayışının o 
tarihlerden günümüze kadar 
benimsediği (ve maalesef 
her zaman uygulamada 
başarılı olamadığı), birbirini 
tamamlayan tüm kavramları 
ve kent paradigmalarını, 
salgınla beraber yeniden 
düşünür, tartışır olduk. İşte 
tam bu noktada dayanıklılığın 
yaşadığımız süreçte “yönetişim 
kapasitesini” sağlamada 
anahtar bir kavram olarak 
öne çıkması gerektiğini 
düşünüyorum. Çünkü şimdi 
en çok toplumun yönetime 
güven duyabilmesine, 
seferberlik yaratılabilmesine 
ve birlikte yaşama/hareket 
etme bilincinde olabilmesine 
ihtiyacımız var. Bu nedenle 
salgınla dayanıklı bir mücadele 
için tüm paydaşların ortak 
çalışması, paydaşlar arası bilgi 
akışı, işbirliği, koordinasyon ve 
sosyal dayanışmanın olması 
gerekiyor. Sürecin sağlıklı 
yönetilebilmesi, hızlı yanıtların 
alınabilmesi, toplumdaki 
kırılgan grupların ve bütün 
olarak toplumun uyum 
kapasitesinin yönetilebilmesi 
için özellikle yerel yönetimlere 
büyük görev düşüyor. Şu 
aşamada zamanı geriye sarıp 
salgın öncesi için herhangi bir 
müdahale yapılamayacağına 
göre asıl amacımız, devam 
eden süreci en az can, sağlık, 
hak ve sosyo-ekonomik imkân 
kaybıyla yönetmek olmalıdır. 
Bu amaca ulaşabilmemiz 
için “hangi alanda yeterli 
kapasiteye sahibiz”, “hangi 
alanda kapasite geliştirmeliyiz” 
sorularının yönetimin her 
kademesinde tüm gerçekliğiyle 
ele alınması esas bakış açısı 
olmalı. Bu sorulara cevap 
verebildiğimizde “dayanıklı” 
olabilmek için bir adım atmış 
olacağız demektir.
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Dirençli kentler, sürdürülebilirlikle nerede 
ayrılıyor? Kentler nasıl direnç kazanıyor?
SEDA KUNDAK: Planlamada kent üç ana analiz grubunda 
incelenmektedir: Doğal çevre, yapılaşmış çevre ve sosyo-ekonomik 
çevre. Bu perspektiften yola çıkarak şehirleri anlamaya çalışıyoruz. 
Yani doğal kaynakları nedir, özel koruma alanları var mı, içme 
suyu kapasitesi nedir, yeraltı suları nedir, ormanlar, hâkim bitki 
örtüsü nedir vb. Bu şekilde incelediğimizde kenti oluşturan tüm 
öğelerin içerisinde “dirençli” kavramını arıyoruz. Sürdürülebilirlik 
ve dirençlilik aslında iç içe geçmiş kavramlar. Sürdürülebilirlik 
-1987’deki tanımdan yola çıktığımızda- bugünün kaynaklarını 
gelecek nesillere bozulmadan aktarabilmek demek. Dirençlilik 
kavramında proaktif bir çıkış var. Dirençlilikte ağırlıklı olarak 
tehditlerin varlığını kabul edip öncesinde “ben buna nasıl tepki 
vereceğim, ben buna nasıl uyum sağlayacağım” sorusuna cevap 
aranıyor. Sürdürülebilirliğin ve dirençliliğin başlangıç noktasına 
baktığımızda ikisi de ekolojiyle başlıyor. Sürdürülebilirlik, 
kaynakların hızla tüketilmesi, korunamaması nedeniyle; dirençlilik 
ise, ekolojik sistemlerin karşılaştığı tehditler sonucunda 
evrimleşerek devam etmesi anlamında. Birbirleriyle çatışan 
kavramlar değil, ama dirençlilikte öne çıkan bir proaktif durum söz 
konusu. 

Dirençliliğin çerçevelediği konsept aslında sürdürülebilirlikten 
biraz daha savaşçı. Çünkü dirençlilik tehlikeyi görüp ona karşı 
tedbir almayı ve proaktif tavrı gerektiriyor. Ama dirençliliğin 
başarısını ya da bir kentin dirençli olup olmadığını ölçebilmemiz 
için o kentin sorunlarla nasıl başa çıktığını anlamamız gerekiyor. 
Mesela alt başlık alanlarına baktığımızda sürdürülebilirlik 
kavramı kentsel suçları kapsamaz, kentsel suçlar sürdürülebilirlik 
kavramıyla çok örtüşmez. Kentsel suçlar parklarda, açık alanlarda, 
kamu alanlarında -taciz, şiddet vb. açılardan- dirençliliğin alanına 
giriyor. Bu nedenle sürdürülebilirlik hayatı, rutini temsil ederken 
dirençlilik bir mücadele ve uyum sağlama hâlini, o mücadelede ne 
kadar başarılı olduğunu ifade ediyor. 

Kent dirençliliğinin kriterleri neler oluyor? 
Covid-19 dirençlilik parametrelerinde neleri 
değiştirdi?
SEDA KUNDAK: Aslında 2020 senesi bize çok şey öğretti. 
Doğrudan Covid-19’un öğrettiklerinden yola çıkarak kentsel 
dirençlik tartışmasını rahatça yapabiliriz. Bir örnek üzerinden 
düşünelim: Büyük kentlerin en büyük sorunu nedir? Trafik, ulaşım, 
erişilebilirlik. Yıllardır toplu taşımayı ve raylı sistemi öne çıkarmaya 
çalışıyoruz. Sonra 2020 yılında Covid-19’la insandan insana, 
solunum vasıtasıyla geçen bir hastalıkla karşılaştık. Mart ayından 
bu yana büyük kentlerde hatta orta ölçekli şehirlerde de ciddi bir 
trafik sıkıntısı var. Çünkü arabası olmayan aldı, arabası olan fakat 
kullanmayan, kullanmaya başladı. Bu çerçevede toplu taşıma 
sistemine eleştirel olarak baktığımızda ne görüyoruz? 

Konu burada konut/iş yeri alanlarına geliyor. Arazi kullanımı 
stratejilerini yaparken ulaşıma etkilerini düşünmek gerekiyor. 
Bunu yaptığımız takdirde insanlar yine toplu taşıma kullanacak, 
ama büyük mesafeler katetmek zorunda kalmayacak. Kentsel 
dirençlilik anlamında baktığımızda, evet arazi kullanımındaki 
ufak oynamalarla ulaşımı rahatlatabiliriz, bu alandaki dirençliliği 
artırabiliriz. Bunu yaptığımızda sadece Covid dönemi değil, normal 
dönemlerde de şehrin içerisinde çok ciddi akımların önüne geçmiş 
olacağız. İşe gidiş-geliş süreleriyle insan sağlığı üzerine yapılmış 
ciddi araştırmalar var. Günde belli bir saatin üstünde zamanınızı 
yolda geçiriyorsanız, hele ki araç kullanarak geçiriyorsanız önemli 
sıkıntılar ortaya çıkabiliyor.

Dirençlilik, toplum ve kültür üzerinde de yansımaları olan bir 
kavram. Dirençlilik kavramının yoğun dile getirildiği dönemlere 
baktığımızda çoğunlukla afetlerin yaşanmış olduğu zamanlara 
denk geldiğini görüyoruz. 1999 depremindeki tepkilerimizi 
hatırlayalım. Çoğumuzun hafızasında ondan tam 60 sene önce 
olan 1939 Erzincan depremi yoktu. Afetleri biz nasıl hatırlarız? 
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Planlama Bölümü’nden mezun 
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Yıldönümünde anma, bilinçlendirme, farkındalık toplantıları 
yaparak, aynı zamanda anıtlarla ve müzelerle. Şimdi Türkiye’deki 
duruma baktığımızda deprem anıtı sayısının son derece az 
olduğunu görüyoruz. Bunlardan birkaç tanesi gerçekten ciddi 
ve çarpıcı tasarımlar. Onların dışındakilerin hepsinde ana tema 
aynı. Bir duvarın yıkılmasını engelleyen bir insan figürü, eliyle 
ya da sırtıyla tutmuş, yani birbirinin kopyası. Ama bunlardan 
özellikle Yalova’daki deprem anıtı çok etkileyici. Şimdi neden 
bu hatırlatmadan bahsettim. İnsanlar hatırladıkları ve bildikleri 
sürece bir aksiyon alır. Biz 1999’da bilmiyorduk. 1999 depremine 
kadar görmediğimiz bir şeyi biz o anda içselleştirebilirdik. Bu da 
aslında dirençliliğin bir parçası. Toplum da dirençliliğin bir parçası. 
Japonya’da dirençliliğin odağında deprem vardır. Orada çocuklar 
küçük yaştan itibaren afet eğitimi görüyor. Çünkü onların anne 
babaları ve dedeleri de gördü bu eğitimleri. Nesilden nesile geçen 
bir kültürün altını çizmek gerekiyor bu noktada. 

Afet olduktan sonraki söylemler nedir? Yani yetkililer ne tür bir 
dil kullanıyor? Söylemler de toplumsal dirençlilik için önemli. 
İnsanlara gerçekten bir şey yapabileceklerini öğretirseniz, onlar 
da buna inanırlarsa işte o zaman dirençli toplum dediğimiz şeyi 
oluşturmaya başlıyoruz. Ekonomi ve dirençlilik konusunda yine 
Covid-19 farkındalık yarattı. Büyük yatırım yapılmış AVM’lerin 
hepsi bir süreliğine kapatıldı. İnsanlar daha çok açık alandaki 
mağazalara gitmeye başladı. 

Şehir planlamada kişi başına düşen yeşil alan miktarı önemlidir. 
Eski mevzuatımızda kişi başına 7 metrekare düşüyordu. Daha 
sonra 10 metrekareye çıkartıldı. Kişi başına düşen yeşil alanı 
hesapladığınızda bir ilin bütünü içindeki oranı dikkate almamız 
yanıltıcı olabilir. Bağcılar’da oturan bir kişiye senin 10 metrekaren 
Çatalca’da mı diyeceğiz? Yeşil alanların kentin içerisindeki 
sürekliliği önemlidir. Bunun için sebeplerden biri, rekreatif amaçlı 
olması. Yeşil alan, rekreasyon alanları insanları rahatlatır. İnsanlar 
trafikte çok vakit harcıyor. Binalar arasında penceresini açıp bir 
başka binanın duvarını görüyor. Bunlar insan için doğal şeyler 
değil. Bu nedenle doğanın getirdiği pozitif etkilere ihtiyaçları var. 
Rahatlamaya ihtiyaçları var. Ayrıca şehrin ekosistemini dengeler. 
Dört tarafı betonla çevrelenmiş bir çim yüzey yeterli değildir. 
Yeşil alanlar tüm şehri dolaşmalı, bir sistem şeklinde akıp gitmeli. 
Bunu yaptığımız zaman şehir içerisindeki biyolojik çeşitliliği de 
koruyabiliriz. 1999 depreminde ne oldu? İstanbullular kendilerini 
caddelere, sokaklara attılar. Çünkü yeşil alan yoktu. O dönemde 
yeşil alanların aynı zamanda bir kaçış noktası, bir toplanma 
noktası olduğunu deneyimledik. Bugün neyi öğrendik? Geniş yeşil 
alanlarda insanların Covid ortamında bile en azından rahatça iki 
adım atıp, temiz hava soluyup, tekrar evlerine gelebilecekleri 
bir ortam olduğunu öğrendik. Sadece yeşil alanlar üzerinden 
gittiğimizde bile yaşamış olduğumuz sıkıntıların, felaketlerin, 
afetlerin etkilerine ait çözümlerin teorik çerçevede yıllardır 
planlamanın söylemiş olduğu şeyler olduğunu görüyoruz. Mesela 
mimaride insan odağı ve insan boyutu önemlidir. Kulelerin/
plazaların bu özelliklerin dışında çoğunlukla sağlıksız ortamlar 
olması planlama ve mimarlık gündeminde tartışılmaktaydı. Covid-
19’da ne oldu? Tümüyle kendi içerisinde havalandırma sistemi olan 
plazalar pek çok yerde virüsün yayıldığı alanlar oldu. Teorik açıdan 
temel planlama prensiplerinin aslında birçok sorunu baştan nasıl 
çözebileceğini deneyimleyerek görüyoruz. 

Etkilenen unsur insan olduğu 
için bizim o toplum üzerinde 
çalışmamız gerekiyor. 
İstanbul’da ben üç defa risk 
algılama çalışması yaptım 
5’er yıl arayla ve orada şunu 
gördüm. Birincisi, insanlar 
deprem ya da afetlerle ilgili 
riski göz ardı etme eğiliminde. 
Çünkü kötü bir tecrübeyi 
niye devamlı aklına getirsin? 
Ama küçük bir sarsıntıda bile 
çok etkilenebiliyorlar. Anket 
formunu dolduranlardan 
bir kısmı “deprem kötü, 
tedbir ve eğitim alınması, 
bilinçlendirmek gerek diyor. 
Ama “tedbir aldınız mı ya da ne 
tür tedbirler aldınız” şeklinde 
sorduğumuzda cevabı “hayır” 
oluyor. Yani risk algısı yüksek 
fakat bunu eyleme çevirmemiş. 
Örneğin, Türkiye’de kaç kişi 
yangın tüpü kullanmayı biliyor 
ya da bunu pratik etme şansı 
oldu mu hiç? Bu, bir detay ama 
çok önemli. Hayatında yangın 
tüpü kullanmamış birinden ne 
beklenebilir? Oysa belediyeler 
ya da muhtarlık bazında yangın 
tatbikatıyla ilgili eğitim verilse 
bir parkta ya da açık alanda 
yangın tüpleriyle insanlara bu 
pratik öğretilebilir. Maliyeti 
düşük ama etkisi büyük bir 
girişim olur.

Dünya, kent dirençliliği dediğinde neler yapıyor? 
Mesela dünya metropollerinde dirençlerini 
artırmada öne çıkmış iyi örnekler var mı? 
SEDA KUNDAK: Avrupa’da, özellikle kuzey ülkelerinde -Hollanda 
da dahil olmak üzere- çok ciddi projeler var. Dirençlilikle ilgili 
projelere baktığımızda ekolojik direnç ve afetler anlamında 
çalışmalar bulunuyor. Hollanda toprakları biliyorsunuz deniz 
seviyesinin altında. Devamlı su baskınları ve bu durumla ilgili 
sıkıntılar yaşayan bir yer. Tarım alanları az ama tarımda en 
fazla proje üreten ve iddiasını koruyan ülkeler içinde. Toplumun 
direncini artıracak çalışmalar var. Gelişmiş ülkelerdeki dirençli 
şehirler kavramına baktığımızda karşı karşıya kaldıkları en majör 
tehlikede öncelikle o dirençliliği sağlamaya çalışıyorlar. 

Yine Japonya örneğini verirsek, dirençlilik için insanlar afet 
bilincini artırma eğitimleri aldıklarında sadece deprem eğitimi 
almıyor; Japon coğrafyasının kaderi olan, en çok rastlanan 
tehlikelerden tayfunlara, tsunamilere ilişkin eğitim de alıyorlar. 
Dirençlilikle ilgili örnekler dediğim gibi daha çok tehditlere bağlı. 

Siz özellikle afetlere karşı dirençlilik üzerinde 
çalışıyorsunuz. Gündemimizde olan kentsel 
dönüşümün de odağında deprem riski var. 
Sağlam evlerde oturmanın dışında kentlerin 
dirençliliğini nasıl artırmalıyız? 
SEDA KUNDAK: Konuyla ilgili mücadele gerektiren kısım, topluma 
bu kavramı vermek diyebiliriz. Binalar, yollar bir açıdan çok önemli 
değil açıkçası. Toplum daha önemli. Bizim bildiğimiz afetler 
binaları yıkıyordu, yıkılan binalar insanları öldürüyordu. Şu anda, 
pandemi döneminde tüm binalar ayakta ama yine etkilenen, 
hayatını kaybeden insanlar var. Afet dediğimiz şeyin nereden ve 
nasıl vuracağı belli olmuyor. 

Fotoğraf. Uğurhan Betin - Getty Images
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“PROJENİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRÜ 
BELEDİYELERİN ÖRGÜTLÜLÜĞÜ”
Dirençli kentler son yıllarda sürdürülebilirliğin 
de önüne geçen bir kavram olmaya başladı. 
İklim ile tanımaya başladık, ama ulaşım, göç 
gibi kavramlar da hemen arkasından gündeme 
oturdu. Siz göçlere karşı kent direnci alanında 
çalışıyorsunuz. Bu süreci anlatır mısınız?
SİNAN ÖZDEN: Ben bir şehir ve bölge plancısıyım. 1995’ten bu 
yana 25 yılı buldu sanırım, katılımcı planlama ve belediyeler 
hep mesleğimin odağında oldu. Türkiye, Suriye’den ciddi bir 
göç kriziyle karşı karşıya kaldığında tüm o geçmiş birikimimi 
kullanarak göç krizine sürdürülebilir kalkınma perspektifinden 
yaklaşan çalışmalara yöneldim. Göç ve sürdürülebilir kalkınma 
birlikte ele almamız gereken konular. Türkiye kendi hikâyesinde 
iç göç hareketliliğinin çok fazla olduğu bir ülke. Türkiye’deki 
kentler de temel olarak göçle büyüyor. Dolayısıyla Suriye’den 
gelen göçe de sürdürülebilir kalkınma perspektifinden bakmak 
gerekiyor. Bu anlayışla uluslararası göçe ve bu göçün kentlere 
olan etkilerine bakmaya başladık. Geçicilik-kalıcılık tartışmasına 
hiç girmeden yaşananın kentsel göç meselesi olduğunu, kentlerin 
ve belediyelerin doğrudan etkileneceğini görmüştük. Dolayısıyla 
Suriyeliler için kent göçmenleri sözünü de kullanmaya başlamıştık. 

Bu kalkınma perspektifini öne çıkaran 
çeşitli projeler ve araştırmalar yürüttük. 

RESLOG, İsveç hükümetinin finansmanıyla 
Suriye göç krizinin bölge ülkelerindeki 
etkilerinin incelendiği 2016 yılında 
hazırlanan bir raporun sonucu olarak 
geliştirildi. O araştırmanın sonunda 
belediyelerin göç karşısında rezilyansını 
geliştirmek için bir proje hazırlamaya 
karar verdik. Bunun Türkiye ayağını ben 
üstlendim. Ondan sonra da önce projemizi 
hazırladık, arkasından da uygulamaya 
koyduk. 

Proje 2018 yılında başladı. İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler 
Birliği (SALAR), Türkiye’de 2000’li yılların ortalarından beri 
Türkiye Belediyeler Birliği’yle yakın işbirliği içerisindedir. RESLOG 
projesi de TBB, MBB ve ÇBB ortaklığında yürütülüyor. 

RESLOG projesi’nin tam adı Göç Karşısında Yerel Yönetişimde 
Rezilyans Projesi. Projenin içeriğine girmeden önce biraz 
adımızdan ve “rezilyans” kelimesini kullanmamızdan söz etmek 
isterim. 

Rezilyans’ın metalürjideki kökü, malzeme bilimi. Bir malzemenin 
hasar görmeden tekrar eski hâline dönebildiği son direnme 
noktası. Bu kavram bugünkü kullanımına ulaşana kadar 
önce psikolojide kullanılmaya başlıyor. Zor şartlar altında 
yetişmek zorunda kalan çocuklar ne kadar rezilyantlar acaba, 
büyüdüklerinde kendilerine ve topluma faydalı bir birey 
olabiliyorlar mı, olamama noktası, psikolojik olarak kırıldıkları 
toplum dışına itildikleri aşama nedir onu anlamaya yönelik 
çalışmalarda kullanılmaya başlanmış. Sonra özellikle Birleşmiş 
Milletler’in önderliğiyle rezilyans sözü kentler için iklim değişikliği 
bağlamında kullanılmaya başlandı ve öyle de yerleşti. Biz de 
göçü karşılamak zorunda olan kentleri, yerel yönetimleri göçün 
getirdiği etkilere karşı güçlendirmek için çalışıyoruz.

Rezilyans sözünün henüz Türkçe karşılığı yok. Dayanıklılık, 
dirençlilik, esnek dayanıklılık gibi karşılıklar öneriliyor, ama bunları 
diğer dillere tercüme ettiğinizde rezilyansa ulaşmıyorsunuz. 
Sağlamasını yaptığınızda rezilyans kavramını bulamıyorsunuz. 
Çünkü rezilyans öyle bir şey ki dayanıklılık ya da dirençlilik 
değil. Dirençli dediğiniz zaman gelen etkilere karşı direnmesi ve 
yıkılmaması anlaşılıyor. Bir baraj dirençlidir mesela. Dayanıklılık 
dediğiniz zaman da yine bir kırılmadan, karşı koymadan 
bahsediyorsunuz. Oysa rezilyans, hayatın normal akışının 
bozulmadan sürdürülebilmesini ve gelişmeye devam edebilme 
becerisini anlatıyor. 

Bizim bağlamımızda da rezilyans bir politik zenginlik barındırıyor. 
Doğadan örnek vereyim. Çok ağır bir fırtına düşünün. Ağaçların 
bir kısmı o yoğun rüzgârı eğilerek karşılar. Rüzgâr geçince tekrar 
eski hâllerine dönerler, büyümeye ve yaşamaya devam ederler. 
Bir diğer ağaç da kendi odunsu yapısını güçlendirmiştir. Rüzgâr 
geldiğinde gövdeye vurur, ama ağaç direnir, rüzgârı karşılar. 
Burada başka bir politika ve çözüm benimsemiş durumda o ağaç. 
Bir çözüm diğerinden daha üstün değil, ikisi de geçerli. 

İşte, henüz bunu anlatan sözcük Türkçede yok. Biz projemizde 
“rezilyans” sözcüğünü kullanarak kavrama Türkçe karşılığı bulma 
çağrısı yapıyoruz. O tartışmayı sıcak tutmak istiyorum ben, çünkü 
kavramı doğru oturtamazsak bu politika zenginliğini ve farklı 
çözümler bulabilme kabiliyetimizi göremeyeceğiz. 

Bugün rezilyans terimiyle karşılaştığınızda %90 iklim 
konuşuluyordur. Dünyada kent dirençliliği hangi alanda önde 
diye sordunuz, iklim değişikliği alanında önde. Biz bu rezilyans 
kavramını göç alanına taşıdık. Kent rezilyansını göç alanında 
kullanan ilk projelerden birisi olduk. Rezilyans kavramını aldık 
ve göçe, göçte de yerel yönetimlerin rezilyansına adapte ettik. 
Bu, bizim Türkiye’de yaptığımız ve tüm dünyaya lanse ettiğimiz 
bir çalışma. UN Habitat’ın bu yıl Şubat ayında Abu Dabi’de 
düzenlediği Dünya Kent Forumu’nda konuşma fırsatım oldu. 

M. SİNAN ÖZDEN
Lisans eğitimini ODTÜ Şehir 
Planlama Bölümü’nde tamamladı. 
İsveç Blekinge Institute of 
Technology’den yüksek lisans, İsrail 
Development Studies Center’dan 
ise, kırsal bölge kalkınması üzerine 
uzmanlık derecesi aldı. 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nde 
yeniden yerleşim projelerinde yer 
alan Özden, Alman Teknik İşbirliği 
Kurumu’nda (GTZ) Türkiye’de 
yürütülen projelerin ve programların 
koordinasyonunu üstlendi. 2006 
yılında İstanbul Metropoliten 
Planlama Merkezi’nde (İMP) İstanbul 
Çevre Düzeni Planı’nı hazırlayan 
plancılara katıldı, İstanbul ve 
Marmara Bölgesi arasındaki 
etkileşimler üzerine çalıştı. Trakya 
Bölgesi Çevre Düzeni Planları’nın 
hazırlanmasında etkin rol üstlendi. 
REC ile Yerel Çevre Eylem Planlaması 
metodolojisini geliştirdi. Trabzon 
Yerel Çevre Eylem Planı’nın 
hazırlanmasında yer aldı, Aksaray 
Yerel Çevre Eylem Planı’nı hazırladı.
UNDP, GIZ (GTZ), KfW, SALAR, 
VNG ve REC tarafından yürütülen 
uluslararası ve AB destekli 
projelerde kıdemli uzman olarak 
İçişleri Bakanlığı’na, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na, belediyelere 
danışmanlıklar yaptı. ICMPD’nin 
yürütücüsü olduğu Support the 
Implementation of Develop- ment 
Sensitive Migration Policies 
(SIDEM) ve Project on Asylum 
Capacity Building in Turkey 
(ASCAP) projelerinde üstlendiği 
görevlerle Suriye göç krizi sonrası 
göç ve kalkınma konusuna eğilmeye 
başladı. İsveç Yerel Yönetimler 
ve Bölgeler Birliği (SALAR) ile 
Göç Karşısında Yerel Yönetişimde 
Rezilyans (Resilience of Local 
Governance in the Face of Migration) 
(RESLOG) projesinin Türkiye ayağını 
geliştiren M. Sinan Özden, Türkiye, 
Marmara ve Çukurova belediyeler 
birlikleriyle ortaklaşa yürütülen 
RESLOG Türkiye Projesi’nin Ulusal 
Proje Yöneticiliği’ni sürdürmektedir.

“M.SİNAN ÖZDEN”
Göç Karşısında Yerel 

Yönetişimde Rezilyans (RESLOG)  
Türkiye Proje Yöneticisi

Röportaj

GÖÇ KARŞISINDA 
YEREL YÖNETİŞİMDE  
REZİLYANS PROJESİ (RESLOG)
Türkiye ve Lübnan Suriye göçünden yoğun olarak 
etkilendi. Hâliyle yerel yönetimler ani ve yoğun nüfus 
artışını karşılama durumunda kaldı. Bu yoğun göç yerel 
yönetimlerin rezilyansını barışçı ve kapsayıcı ilkeler 
doğrultusunda artırması gerekliliğini ortaya çıkardı. 2018 
yılında hayata geçirilen ve 2021yılında tamamlanacak olan 
RESLOG projesi bu doğrultuda ulusal göç politikalarının 
yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde 
geliştirilmesini, bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası 
öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesini, belediye 
düzeyinde bütüncül planlama ve yönetişimin iyileştirilmesini 
amaçlamaktadır. 

RESLOG Projesi, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler 
Birliği’nin (SALAR) uluslararası projeler kuruluşu SKL 
International tarafından Türkiye Belediyeler Birliği, 
Çukurova Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği 
ortaklığında yürütülmektedir. 

Çukurova Bölgesi’nde Adana Büyükşehir Belediyesi, 
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Reyhanlı 
Belediyesi, Sarıçam Belediyesi, Seyhan Belediyesi ile 
Marmara Bölgesi’nde Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Orhangazi Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Sultanbeyli 
Belediyesi, Şişli Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi dahil 
12 pilot belediyeyle yürütülen proje, yerel, bölgesel, ulusal 
ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermektedir. 

Proje hakkında daha fazla bilgiye ve proje kapsamında 
hazırlanan kaynak yayınlara www.reslogproject.org  
adresinden ulaşılabilir.
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Aynı şekilde geçen yıl Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği 
MARUF’ta da yer aldık. Çünkü göç ve yerel yönetimlerin rezilyansı 
üzerine nadir çalışmalardan birini yürütüyoruz şu anda Türkiye’de. 
Böyle bir kitlesel göçü bu kadar kısa sürede almış olan bir ülke 
Türkiye. Bu anlamda herkes Türkiye kentleri ne yaptı, Türkiye’de 
ne tür işler yapıldı diye çok merak ediyor. 

Göç karşısında yerel yönetimlerin rezilyansını artırmamız 
lazım. Bu çok ani, yoğun kitlesel göç alan şehirlerimiz için hiç 
beklemedikleri bir stres kaynağı ve problem. Bu duruma karşı ne 
tür tedbirler alacaklar? Burada da kastımız Suriyelilerin hayatını 
düzeltmek ya da yerleşik halkın bu göçten korunmasını sağlamak 
değil. Kentlerdeki yaşamı düzenleyen, hizmet sunan belediyelerse, 
belediyelerin hedef kitleleri, hizmet sahaları değişmiş durumda. 
Bu yeni düzene uyum sağlamayı başarırlarsa, bu yeni düzen 
içerisinde hizmetlerini sürdürmeye devam edebilirlerse 
kentlerdeki toplam yaşam kalitemiz nasıl olur da düşmez 
sorusu karşılık bulur. Bunun daha iyisi tabii ki yaşam kalitemizi 
herkes için nasıl artırırız olur. Ama bir krizle ve problemle karşı 
karşıyayız. Biz bu koşullarda nasıl olur da yaşam kalitesi düşmez 
meselesine eğilmek durumundayız. 

Yaşam kalitesi nasıl olur da düşmez dediğiniz zaman bir 
belediyenin hizmetlerine yönelmek zorundasınız. Çünkü bakın 
Suriye krizi başladığından beri yüzlerce proje yapılıyor. Bunların 
bir kısmı bitti, yenileri geliyor. Bir kısmı altyapı destekleri veriyor. 
Bir kısmı doğrudan göçmenlere insani yardım veriyor vs. Bütün 
projeler -bizim projemiz de dahil olmak üzere- sonludur. Süreleri 
1-2 yıldır. Bir yerden finansman bulunur, yapılacak olan yapılır 
ve biter, gider. Herkes gittikten sonra hizmeti vermekle yükümlü 
olan taraf belediyedir. O zaman belediyelerin göç karşısındaki 
rezilyansını artırmak durumundayız. Bunu yapmanın bir yolu da 
planlama yaklaşımıdır. 

Önce bir durumu anlıyoruz, mevcut dirençlilik düzeyleri nedir, göç 
karşısında belediyeler hangi hizmet alanlarında çok zorlandılar, 
hangilerinde daha az zorlandılar? Zorlandıkları alanda ne tür 
tepkiler verdiler, bu verdikleri tepkiler yerinde doğru tepkiler 
miydi, daha iyisi yapılabilir miydi gibi sorularla durum tespiti 
yapıyoruz. Buna biz rezilyans değerlendirmesi diyoruz ve göç 
alanında böyle bir rezilyans değerlendirmesini ilk defa yaptık. 
Bunun dünya üzerinde iklim kriziyle ilgili benzer öncü örnekleri 
vardı, ama göç karşısında yerel yönetimlerin rezilyansını 
değerlendirme işini ilk defa yaptık. Hiç şüphesiz ki belediyelerin 
özellikle kamusal alanların, parkların, yolların, sokakların, 
açık alanların kullanımında ciddi sıkıntıları olduğunu, katı atık 
sorununda beklemedikleri bir sorunla karşılaştıklarını gördük. 
Konut, barınma meselesi bir sorun olarak çıkmadı. O, daha çok 
göçmenlerin kendilerinin barınma kalitesine ilişkin bir sorun 
olarak ortaya çıktı. Ama belediyelerimiz birebir hissetmediler. 
Çünkü Avrupa’daki birçok örneğin aksine bizim belediyelerimiz 
Türkiye’de konut temininden mesul değil. Sadece imar ruhsatını 
veriyorlar. Konu özel sektörde çözülüyor. 

Sosyal hizmetler üzerindeki yükün arttığını gördük. Yardım 
kaynakları ciddi bir meseleydi. Aynı zamanda belediyelerimizin, 
hatta sadece onların değil, mevzuatın da hazırlıksız olduğunu 
gördük. 

Yani şunu kast ediyorum; acaba belediye bütün bu hizmetleri, 
insani yardımı, sosyal hizmeti yapabilmeye yetkili midir? Çünkü 
belediye kanunu vatandaşlara hizmet vermekten söz ediyor. Bu 
doğrudan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları şeklinde anlaşılıyor. 
Nitekim belediyelere merkezi bütçeden giden paylar da Türk 
vatandaşı nüfus sayısına göre gidiyor. Şimdi birdenbire belediye 
kendi içinde bir bütçe sorunuyla karşı karşıya kaldı. Acaba 
hizmet vermeye ehil mi değil mi, oraya harcadığı paralar sayıştay 
denetiminde problem olur mu olmaz mı soruları Suriye krizinin  
ilk başında çokça sorulan sorular oldu. 

Bunlara yanıt olarak proje içerisinde bilgi zeminini geliştirme 
etkinliklerimiz var. Daha çok Marmara Belediyeler Birliği ev 
sahipliğinde yürüttüğümüz etkinlikler, yayınlarımız ve kitaplarımız 
bulunuyor. 

Mesela ilk iki kitabımız göç karşısında belediye finansmanı 
üzerinedir. Bir diğeri göç karşısında belediyelerin göç ve mülteci 
hukuku ile ilişkisi nedir konusuna odaklanır. Şu anda da online 
olarak erişilebilir durumda zaten. (http://www.reslogproject.org/
yayinlar-2/). Her bir kitabımızla belediyelere göç bağlamında 
bilgiler sunmayı hedefledik. Bu kitaplar İngilizce de yayınlanıp 
dünya göç literatürüne girsin istiyoruz. 

Kitaplarımız kaynak kitap olarak değerli bir bilgi temeli sunuyor. 
Şu anda göç alanında çalışan çeşitli üniversite bölümlerinin 
kütüphanelerinde yer almaya başlamış durumda. 

Projede Marmara Bölgesi ve Çukurova Bölgesi’nde çalışıyoruz. 
Her birinde altışar pilot belediyemiz var. Bu pilot belediyelerimizle 
göç ana planları hazırladık. Bir belediye planlama içerikli bir 
proje yapıyorsa ve yaptığı projenin sonuçlarını stratejik planına 
aktarmıyorsa o çalışma raflarda durabilecek, güzel, tavsiye 
niteliğinde, entelektüel kabiliyeti yüksek bir bilgi düzeyinde 
kalıyor ne yazık ki. Bu durum bizim kent konseylerimizi 
etkilemiştir. 

Ne zaman ki bu hazırlanan planlar belediyenin stratejik planına 
dahil edilir, o zaman belediyenin iş tanımına eklenir ve hizmet 
programına girer. Biz bu süreci Türkiye’nin seçim takvimiyle 
ilintiledik, ondan da yararlandık. Türkiye’de yerel yönetim 
seçimleriyle eş zamanlı gitmek bu nedenle çalışmanın önemli 
unsurlarından biriydi. Göç ana planlarının stratejik plana dahil 
edilmesi sürecini böyle bir takvim içerisinde gerçekleştirdik. Bu, 
zannedersem en az görünen ama en gerçek ve en işe yarayan 
tarafı oldu. Güzel gelişmeler de oluyor, bu yöntem yayılmaya da 
başladı. 

Örneğin, Çukurova 
Bölgesi’nde bizim pilot 
belediyemiz olmayan Mersin 
Büyükşehir belediyesi veya 
Osmaniye Belediyesi göç 
ana planı hazırlama sürecini 
benimsemeye karar verdiler 
ve göç ana planlarını kendileri 
hazırladılar. Size daha güzel 
bir şey söyleyeyim, Mersin’den 
ve Osmaniye’den böyle 
bir talep geldiğinde bizim 
proje ekibimize neredeyse 
hiç yansıtılmadı. Adana ve 
Hatay “tamam merak etmeyin 
biz RESLOG’dan öğrendik 
bütün bu süreci” dedi ve 
orada belediyeler arasında 
bir dayanışma gerçekleşti. 
“Süreçte biz size koçluk ederiz” 
dediler. RESLOG’a sadece 
gerektiğinde başvurmak 
üzere dışarıdan izleme imkânı 
sundular. Bu proje insanının 
belki de görebileceği en güzel 
şeylerden biridir, domino 
etkisiyle de büyüyerek ilerliyor. 
Tabii burada bizim yerel 
yönetim örgütlülüğüne nasıl 
yaklaştığımız da önemli. Biz 
bu projede Türkiye’de belediye 
örgütlülüğünü, belediye 
birliklerini ön plana çıkarmaya 
karar vermiştik. Reslog 
Projesi’nin yürütücü tarafı 
ve finansmanı İsveç’tendir, 
SALAR’dır. Türkiye’de ise, proje 
ortakları Türkiye Belediyeler 
Birliği, Marmara Belediyeler 
Birliği ve Çukurova Belediyeler 
Birliği’dir. Yani İsveç ve 
Türkiye’den dört belediye 
birliği ortaklaşa, uzlaşı zemini 
içinde birlikte hareket ediyor. 
Sorumluluğumuz kendimize, 
kendi örgütlerimize karşı. Bu 
anlamda RESLOG kesinlikle 
standart donör projelerinden 
ayrılıyor. 
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Bu 12 belediye pilot çalışıyor. Bir kere bu pilot 
çalışmanın kapsamında ne var, sizden dinlemek 
isterim. Bir de bunu nasıl genişleteceğinizi 
anlatır mısınız? Bu projenin içinde yer almak 
isteyen belediyeler size nasıl başvuracak? 
SİNAN ÖZDEN: Normalde bizim projemiz 2020 yılı sonunda 
bitiyordu ve hedeflerine de büyük ölçüde ulaşmış bir proje 
olarak tamamlayabiliyorduk. Ama pandemi süreci hem proje 
uygulamasını geciktirdi hem biraz daralttı. Bunun üzerine 2021 
yılına bir tam yıllık uzama imkânını elde ettik. Ama bu uzama 
döneminde de hep birlikte şunu söyledik. Sadece eksik kalanları 
tamamlamakla yetinmeyelim, bütün bu süreçte öğrendiklerimizi 
de dahil ederek ve pandemiyle ortaya çıkan meseleleri de ele 
alarak projenin hedef alanları üzerinde biraz oynayalım dedik. 
Covid-19 deyince tabii karşımıza kaçınılmaz olarak pandemi 
sebebiyle alınan tedbirler sonucunda kırılgan gruplarda -buna 
Suriyeli göçmenler de dahil- ciddi sosyo-ekonomik sorunlar 
ortaya çıktı. Bu ne demek? Zaten çok zor koşullarda iş bulan, 
çalışan ve göç kriziyle karşı karşıya olan kentin bütününden 
bahsediyoruz. Yani sadece Suriyeliler veya sadece Türkler değil, 
kent yoksulu, kent göçmenleri dediğimizde hepsini bir arada ele 
alıyoruz. Kayıtdışı çalışanlar açlıkla karşı karşıya kaldı. Kendini 
istihdam eden, küçük esnaf olmaya başlayan, yavaş yavaş yaşama 
tutunmaya çalışan ve bu toplumsal birlikte yaşama ve kalkınma 
süreçlerinde bir yer edinmeye çabalayan işletmeler geldikleri 
noktadan geriye düştü. Dolayısıyla ağır bir sosyo-ekonomik kriz 
var. Öbür tarafta bütün bunlara cevap arayışı içerisinde olan 
belediyelerimiz de vergi kayıpları neticesinde merkezden gelen 
paylarının ciddi bir kısmını kaybettiler, kaybetmeye de devam 
edecekler. Dolayısıyla hem hizmet sunucu hem hizmetlerin 
yararlanıcıları tarafında pandemiye dayalı sosyo-ekonomik bir 
sorun ortaya çıktı. Buna yanıt vermek durumundayız. Bir göç krizi 
vardı, üstüne pandemi krizi geldi. Demek ki çok katmanlı krizlere 
karşı rezilyant olmanın yolunu hep birlikte aramalıyız. 2021’de 
projenin yeni açılım noktalarından bir tanesi bu olacak. Bütün 
bunlardan belediyeler nasıl yararlanacak? Göç alan belediyeler 
tabii ki bizim önceliğimiz. 

Öncelikle online erişime açtığımız kitaplarımızı bu yıl sonunda 
basılı hâliyle bütün belediyelerimize, Türkiye’nin üniversite 
kütüphaneleri dahil bütün kütüphanelerine göndereceğiz. Ama 
onun dışında her isteyen birey de online pdf formatında bu 
kitaplara rahatlıkla erişebilir. Yayınlar literatürde de bir açığı 
karşılıyor. Hem saha bilgisinden hem belediyelerimizin kendi öz 
bilgilerinden gelen tecrübeleri, deneyimleri, belli bir akademik 
formata ve bilgi formatına aktardık. O kitapların başka önemi de 
var. Biz Türkiye’de bilgiyi hep akademiden bekliyoruz. Bu yanlış 
değil, doğru ama bilginin tek kaynağı o değil ve belediyelerimiz 
her gün hizmet sunarken farkında olmadan o kadar çok bilgi 
üretiyorlar ki akademideki, üniversitedeki birçok hocamızdan çok 
daha fazla birikimleri var. Fakat bu bilginin varlığının ve değerinin 
ayırdında değiller. Bir çeşit gizli bilgi olarak duruyor. Kitapların 
bir kısmı o gizli bilgiyi açığa çıkartmak, kaydetmek, literatüre 
dahil etmek hedefini taşıyor. Bu anlamda çok kıymetliler. İlla bir 
Reslog belediyesi olmak zorunda değilsiniz. O bilgi etkileşimini 
sağlayabildiğimiz sürece yayılmayı gerçekleştirmiş oluruz 
diye düşünüyorum. 12 pilot belediyemiz var. Pilot çalışmaların 
sonuçları yine kitaplar vasıtasıyla yayılıyor. Bir diğer faaliyetimiz 
de ulusal düzeyde. Biz ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde 
çalışıyoruz. Ulusal düzeyde başkanlar platformumuz var. Bir 
politika belgesini hazırlamak üzere bir araya geliyoruz ve buraya 
13 başka belediye de dahil. Çukurova ve Marmara Bölgesi dışında 
İzmir tarafında Konak dahil, Güneydoğu’da Şahinbey dahil. 
Rahmetli oldu Kilis Belediye Başkanı en aktif, konuya samimiyetle 
yaklaşan çok değer verdiğimiz bir belediye başkanı idi. Birlikte 
çalışmaktan çok mutluyduk. Böyle ulusal düzeyde birlikte 
çalıştığımız belediyelerimiz var. Onun dışında belediyelerin kendi 
örgütlülüğüne, belediye birliklerine çok önem veriyoruz. 

Sürdürülebilirlik hedefleriniz nedir?  
Nasıl kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyorsunuz?
SİNAN ÖZDEN: En zor soruyu sordunuz galiba. Aslında yanıt, 
projenin adındadır: Yerel yönetimlerin göç karşısında rezilyansını 
artırmak. Göçmenler kalırlar, giderler, geri dönerler, Avrupa’ya 
devam ederler vs. tartışması bizim belediyelerimiz açısından bir 
tartışma değildir. Çalışmalarımız insan haklarına saygılı olarak 
barışçı, çoğulcu demokrasiyi geliştirme hedeflerini karşılayacak 
şekilde kendi şehirlerinde yaşayan herkese hizmet etmek ve o 
kentteki yaşam kalitesini artırmaya yöneliktir. Onun ötesindeki 
tartışmaların tamamı başka tartışmalardır. 

Bizim projemiz özelinde çok ağır bir göç dalgasıyla karşı karşıya 
kalan yerel yönetimler bunu nasıl karşılayabilir sorusunun 
yanıtını bulmaya çalışıyoruz. Bunu büyük ölçüde bulduğumuzu 
düşünüyoruz, ama daha da çalışıyoruz. Burada birlikte çalışma 
kültürü önemli, ortak karar verebilme, bir arada yaşayabilme 
kabiliyetini geliştirme son derece önemli. Ama bunun gerçek 
karşılığı nedir? Suriyeli fırıncıyla Türk fırıncının karşı karşıya 
dükkânlarda bir arada ekmeklerini yapıp, birbirlerini komşu esnaf 
olarak görebilmesidir. Aynı zamanda birbirinden öğrenebilmesidir. 
O kültürel birlikteliği sağlayabilmesidir. Bunun ortamını yaratacak 
olan taraf da belediyedir. Ama belediyenin zorlandığı noktalar 
var. Kilis, Reyhanlı gibi yerel yönetimleri düşünün. Birdenbire 
nüfusunuz iki katına çıktı. Bu, hazmedilebilir bir büyüme 
değildir. Belediye bir taraftan normal belediye hizmetlerini 
vermek zorunda değil mi? Yani çöpü toplamaya, sokakları 
temizlemeye, parkları bayındır tutmaya hatta yeni nüfusa göre 
büyütmeye, sağlıklı içilebilir suyu temin etmeye, toplu ulaşım 
hizmetlerini sağlamaya devam edecek ve bunları öyle bir yapacak 
ki şehirdeki mevcut yaşam kalitesi azalmasın, yerleşik nüfus 
yaşamlarındaki sıkıntıyı göçmenden bilmesin, yeni gelenlere karşı 
düşmanlaşmasın, değil mi? “Yaşam kalitemiz düştü” diye onları 
suçlamasın. Yeni gelen de barış içinde yaşayabileceği bir ortam 
bulsun. 

Belediyeler çevreye karşı 
sorumluluklarını yerine 
getirmeye devam etsin. 20 
yıl projeksiyonu yapılmış 
tesislerin ömürleri doldu 
şimdiden. Bütün bunlara cevap 
verebilsin. O kadar girift bir 
problem ki bunu analitik ve 
sistemli bir şekilde çözmeye 
çalışıyoruz. Bir tarafta yerel 
düzeyde göç ana planları 
uygulamaya soktuk ve bütün 
belediyelerimizi de davet 
ediyoruz ki bunu kendileri de 
uygulasınlar. Belediyelerin 
göç birimlerini desteklemeye 
çalışıyoruz. Büyük kavramların 
gerçek hayattaki karşılıklarını, 
uygulanabilir olanlarını her 
alana taşıyalım diyoruz. Mesela 
belediye hizmeti ve insan 
hakları diyelim. Belediyenin 
İmar Dairesi’nde çalışan 
bir şehir plancısı düşünün. 
“İnsan hakları tartışmasının 
benimle ne alakası olsun” diye 
düşünebilir. İşte hedef, tam da 
bu ilişkilendirmeyi sağlamak. 
Proje geçicidir, ama geride 
kalan kalıcı yapılar içerisinde 
bütün bu bilgiye, birikime, 
kapasiteye erişilebilecek 
noktaları sürekli kılmaya 
çalışıyoruz ve sürdürülebilirliği 
de biraz burada görüyoruz.
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“SURİYELİLER VE TÜRKLER İÇİN ORTAK 
BİR UYUM SÜRECİNİ PROFESYONELCE 
YÖNETEBİLMEK DÜŞÜNCESİNE SAHİBİZ”

Haftanın Röportajı/1

“NEŞET TARHAN”
 Mezitli Belediye 

Başkanı

Mezitli Belediyesi Reslog Projesi’nden  
nasıl haberdar oldu? Ne zaman katıldınız?
NEŞET TARHAN: 2014 yılında seçimle Mezitli Belediye Başkanı 
olarak göreve başladığımda göç ve göçle gelen Suriyeliler 
konusunda öncelikle yasal/yönetsel yapıda nasıl bir destek 
mekanizması veya mekanizmaları var, bunu sorgulamıştık. Ancak 
belediyelerin mevcut mali ve idari yapıları içinde Suriyelilere 
özel bir hizmet için destek veya başlığın söz konusu olmadığını 
gözlemlemiştik. Bu nedenle öncelikle Suriyelilerin ve Türk 
vatandaşlarımızın 2011 yılından bugüne yaşadıkları süreci görmek, 
ihtiyaçlarını ve görüşlerini almak gerektiği kanısına varmıştık. 
Bu kapsamda RESLOG Projesi’yle ilgili Çukurova Belediyeler 
Birliği’yle görüşerek değerlendirme yapılmıştır. RESLOG Projesi 
hakkında daha detaylı bilgi edinmek, belediyemizin projeye dahil 
olmasını sağlamak, proje kapsamında stratejik planı hazırlanmak, 
dirençlilik/dayanıklılık gibi kavramlarla tanışarak göçle gelen 
Suriyeliler ve Türkler için ortak bir uyum sürecini profesyonelce 
yönetebilmek düşüncesiyle projeye Mezitli Belediyesi olarak 
dahil olduk. Aynı toplantıda projenin profesyonel ve başarılı 
yürütülebilmesi için bir personel görevlendirilmesi ve başkanlık 
makamının projeye destek vermesi gerekliliği de görüşülmüştür. 
Proje bütçesinde böyle bir kalem olmamasına karşın 
görevlendirme yapılmıştır. 

Stratejik planın hazırlanmasıyla ilgili araştırmaları gerçekleştirme 
süreçlerinde ve toplantılara katılımlarda öncelikle sorumlu 
personelimiz, ardından gerekli durumlarda yeterli donanımdaki 
başkan yardımcımız, teknik personel arkadaşlarımız da 
projeye dahil olmuştur. Sürecin katılımcı bir yaklaşımla bu 
şekilde yürütülmesi çok değerli olmuştur. Bu süreçte Mezitli 
Belediyesi’yle kardeş şehri Berlin Tempelhof- Schöneberg’le 
birlikte göçle gelenlere, Suriyelilere ve Türklere yönelik ihtiyaç 
analizi, “Aktif Yaş Alma Merkezi” gibi projeler de yürütülmüştür. 
Stratejik plan ve ihtiyaç analizi süreçlerinde başkanlığın ve Mezitli 
Kent Konseyi’nin ortak fikri sayesinde Mezitli Kent Konseyi’nde 
“Göç Çalışma Grubu” kurulmuştur. 

Göç Çalışma Grubu’nda Mezitli Belediyesi RESLOG sorumlusu 
yer alarak Suriyelilerin ve Türklerin yaşadıkları sorunları, güzel 
paylaşımları, vb. süreçleri, bilgileri başkanlık makamına ve 
ilgili birimlere olabildiğince aktararak yapıcı bir süreç yönetimi 
için adımlar atmıştır. 2019 yılında Mezitli Belediyesi 2020-
2024 Stratejik Planı, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından 
hazırlanmıştır. Bu süreçte RESLOG’u ve göçle ilgili diğer projeleri 
de aynı müdürlüğün yürütmesiyle dayanıklılık, dirençlilik ve 
göç vb. kavramlar Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi üst 
ölçekli hedeflerle birlikte Mezitli Belediyesi 2020-2024 Stratejik 
Planı’nda yer almıştır. 

2020 yılında yeni seçim dönemiyle birlikte başkanlığımın devam 
etmesi, Strateji Geliştirme Müdürü’nün görevini sürdürmesi, 
katılımcı ve insan odaklı çalışmalardaki başarı ve ekibe yeni 
katılan siyaset bilimci bir çalışanımızın da istekliliği sayesinde 
Mezitli Belediyesi RESLOG Uygulama süreci başlamıştır ve devam 
etmektedir. 

Reslog Projesi’nin amaçları nedir? 
Projenin amaçları:

• Ulusal göç politikalarını yerel gerçeklikleri ve  
ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirmek,

• Bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme 
ve destek yapılarını güçlendirmek,

• Bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme 
ve destek yapılarını iyileştirmek. 

Mezitli Belediyesi’nin Reslog Projesi 
kapsamında yaptığı çalışmalardan ve 
hedeflerinden söz eder misiniz?
Mezitli Kent Konseyi Göç Grubu
Suriyeli göçmenlerin oluşturduğu etkiyi karşılayabilme kapasitesini 
artırmak ve olası sorunları ilçe düzeyinde tespit edebilmek ve 
giderebilmek amacıyla Mezitli Kent Konseyi (MKK) Yürütme 
Kurulu tarafından Göç Grubu oluşturulmuştur. Mezitli Kent Konseyi 
Emekli Meclisi tarafından 11.06.2019 tarihinde Göç Grubu’nu 
oluşturmak üzere Emekli Meclis Başkanı görevlendirilmiştir. Mezitli 
Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü temsilcisi ve daha sonra 
Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nde RESLOG Projesi kapsamında 
görevlendirilen MKK Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı da Göç 
Grubu’nun kurucu üyeleri olarak yer almıştır.

Mezitli Kent Konseyi Göç Grubu Başkanı Mezitli’ye yerleşen 
göçmenlerin oluşturduğu derneklerle görüşerek MKK Göç Grubu 
üyesi olmaları için davet etmiştir. Yapılan davet sonucunda 
Mezitli’de bulunan Maharet Kapasite Geliştirme Derneği ve 
Bilimsel Reform ve Değişim Derneği, MKK Göç Grubu’na üye 
olmuştur. Buna ilaveten bireysel olarak çalışmak isteyen Suriyeli 
göçmenler de MKK Göç Grubu’na kabul edilmiştir. 

MKK Göç Grubu ilk toplantısını Mezitli Belediyesi temsilcisi, 
MKK Kadın Meclisi temsilcisi ve Suriyeli göçmenler ile birlikte 
yapılmıştır. İlk toplantıda Suriyeli göçmenler Mezitli Belediyesi için 
çeşitli taleplerini dile getirmiştir. Bu talepler arasında Suriyeliler 
için Türkçe kursu, Türklere Arapça kursu, tüm vatandaşlar için 
düzenlenmesi istenen İngilizce kursu, meslek edindirme kursları 
(oto tamiri, marangoz, klima tamiri, asansör tamiri, kuaförlük, 
doğal gaz tesisatçısı vb.) yer almaktadır. Mezitli’de bulunan 10-20 
yaş arası Suriyeli çocukların büyük bir kısmı ailelerinin geçimine 
katkı yapmak için geçici ve gündelik işlerde çalışmaktadır. 
Önümüzdeki yıllarda söz konusu gençlerin bir meslek sahibi 
olmaması, daimi ve nitelikli işlerde de çalışamayacak olması 
problem teşkil edebileceği düşüncesiyle bu kurslar talep 
edilmektedir. 

MKK Göç Grubu’nun süregelen toplantılarında ek talepler 
dile getirilmiştir. Örneğin, Çin’de şampiyonluk ve Fransa’da 
uluslararası ödül kazanan, 650 kadından oluşan 9 tane Kadın 
Üretici Pazarı’nda yer almak istemişlerdir. Suriyeli göçmenlerin 
el emeği işlerini satabilmeleri için Kadın Üretici Pazarı’nda talep 
edilen satış yerlerinin verilmesi konusu belediyemizce kabul 
edilmiştir. Buna ek olarak sanatsal ve kültürel etkinliklerini 
yerleşik halka ve Suriyeli göçmenlere sergilemeleri için de salon 
isteğinde bulunulmuştur. MKK salonunda, MKK Göç Grubu’yla ve 
Suriyeli Göçmen Dernekleri’yle Arapça dilinde ve herkese açık 
olarak şiir okuma, kitap okuma, resim sergisi, tiyatro gösterisi, 
şarkı söyleme etkinlikleri yapılmıştır.

3-6 yaş arası Suriyeli göçmen çocuklara okul öncesi eğitim veren 
Özel Gadak Al Hadise Eğlence Merkezi etkinlik düzenlemek için 
Mezitli’de uygun bir yer talep etmiştir. Bunun üzerine MKK Göç 
Grubu ve Mezitli Belediyesi işbirliğiyle Down Kafe’de çocuklarla 
ve aileleriyle birlikte etkinlikler düzenlenmiştir. Etkinlikte Türkçe 
ve Arapça şarkılar söylenmiş, skeç performansları sergilenmiştir.

“Göçmenler ve Uyum” konulu söyleşide Suriyeli göçmenlerle 
Türkler arasında medeni bir etkileşime nasıl ulaşılacağı, iki toplum 
arasındaki uyumu artıran verimli bir çalışma yapmanın önündeki 
engellerin ne olduğu ve Suriyeli misafirler için Mezitli Belediyesi 
tarafından yürütülen veya yürütülecek hizmetlerin dökümü 
konuları görüşülmüştür.

MKK ev sahipliğinde Göç 
Grubu ve Hayata Destek 
Derneği 21 Ocak 2020’de, 
“Dış Kapasite Eğitimi” 
gerçekleştirdi. Sunumunu bir 
psikoloğun yaptığı “Hassas 
Gruplar İle Çalışma Deneyimi” 
konulu eğitim çalışması 
yapıldı. Eğitim çalışmasına 
Mezitli Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu, Meclisler ve Çalışma 
Grupları’nın başkan ve üyeleri 
katılmıştır. Çok verimli, etkili 
ve yararlı bir eğitim çalışması 
olmuştur. 

MKK Göç Grubu’nun faaliyetleri 
bir yıldır devam etmektedir. 
Pandemi süresince etkinlikler 
ve toplantılar durdurulmuştur. 
Suriyeli göçmen derneklerinin, 
Suriyeli göçmenlerin ve 
diğer göçmenlerin de MKK 
Göç Grubu’nda çalışmak 
için talepleri olmuştur. Yasal 
göçmen derneklerle ve 
göçmenlerle çalışmaya devam 
edilmektedir. 

Mezitli’de yaşayan 
Suriyelilerin ve Türk 
Vatandaşlarının İhtiyaç 
Analizi
Belediyemizin hizmetlerinden 
yararlanan ilçe halkının 
şikâyetlerinin, görüşlerinin, 
önerilerinin, taleplerinin 
karşılanması ve 
memnuniyetlerinin ölçülmesi 
hedefiyle Mezitli Belediyesi 
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 
ve kardeş şehri Berlin 
Tempelhof-Schöneberg 
Belediyesi’nin Dış İlişkiler 
Birimi işbirliğiyle “Mezitli’de 
Yaşayan Suriyelilerin ve Türk 
Vatandaşlarının İhtiyaç Analizi” 
projesini hazırlanmış ve 
yürütülmüştür. 
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Haziran-Aralık 2019 tarihleri arasında Engagement Global Hibe 
Programı’yla yürütülen proje kapsamında Berlin’de Tempelhof 
Schöneberg’de ve Mersin’de Mezitli’de birer teknik program 
hazırlanarak iki kurumdan da belediye başkanından, meclis 
üyelerinden, belediye müdürlerinden, proje ekibinden oluşan 
heyetlerle ziyaretlerde ve ortak çalışmalarda bulunulmuştur. 

Mezitli Belediyesi’nin kardeş belediyesi olan Berlin-Tempelhof 
Schöneberg Belediyesi’nden gelen Alman konuklar, MKK Göç 
Grubu’yla ve Suriyeli göçmenlerle 13 Kasım 2019 Çarşamba günü 
göçün etkilerinin değerlendirildiği ve oluşan sorunlara çözüm 
önerilerinin görüşüldüğü geniş katılımlı bir toplantı yapmıştır. 
Projenin nihai ürünü olarak analiz sonuçlarının yer aldığı kitapçık 
İngilizce ve Türkçe olmak üzere basılmıştır.

Göçmenlerle Yapılan Mülakatlar
Reslog Projesi uzmanının Mezitli’de yaşayan Suriyeli 
sığınmacılarla yapılan mülakatlarında hikâyeleri, ihtiyaçları ve 
önerileri ele alınmıştır. 13 katılımcının 11’i Mezitli’ye taşındıktan 
sonra çok istikrarlı bir hayata başladıklarını söylemiştir. Birçok 
katılımcının eğitim seviyesinin ve ekonomik durumunun yüksek 
olduğu saptanmıştır. Bu nedenle vatandaşlığa erişimin nispeten 
iyi durumda olduğu düşünülmektedir. “Mezitli çok temiz bir yer, 
belediye çok iyi çalışıyor”, “parklar, sahiller ve deniz ilk geldiğimiz 
yıllara göre çok daha temiz durumda” şeklindeki ifadelerle 
belediyenin temizlik hizmetinden hep övgüyle bahsedilmektedir.

Göçün ilk zamanları çoğu göçmen günlük işlerini ve 
gereksinimlerini sadece kendi hemşerileriyle gidermekteydi. 
Suriyeli bakkal, restoran, kafe, kahveci, doktor, tamirci, elektrikçi 
aracılığıyla işlerini yürüttükleri belirlenmişti. “Kapalı Ekonomi” 
ya da “Paralel Ekonomi” olarak adlandırılabilen bu durum 
entegrasyon probleminden kaynaklanmaktaydı. Ancak bu durum 
sosyal uyumun giderek artmasıyla zaman içinde değişmektedir. 
Entegrasyon süreci zaman içinde daha belirgin gelişmeler 
göstermektedir.

Durum Analizi, Mezitli Göç Ana Planı’nın 
İncelenmesi ve Atık Yönetimi Proje Çalıştayı
RESLOG Projesi kapsamında 6-7 Şubat 2020 tarihlerinde pilot 
bölgelerden biri olan Mezitli kentinde düzenlenen çalıştaylarda 
öncelikle Mezitli Göç Ana Planı incelenmiştir. Ardından 
RESLOG Projesi’nin ikinci yılına girildiği ve dolayısıyla bu yılda 
planlamaya ve uygulamaya yönelik çalışmalar olacağının üzerinde 
durulmuştur. Belediyemiz önderliğinde başkan yardımcılarımız, 
müdürlüklerimiz ve birim amirliklerimiz ile Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü’nün ve RESLOG bölge ekibinin koordinasyonunda 
gerçekleştirdiğimiz çalıştayda kentimizde özellikle göçten 
sonra önemli bir sorun hâline gelen “Çevre Temizliği ve Sağlığı” 
konusuna yönelik çözüm önerileri hakkında görüşülmüştür. 

Mezitli Belediyesi Göç Ana Planı hazırlanırken veri toplamada 
uygulanan yöntem şöyledir: 07.03.2019 tarihinde yapılan çalıştaya 
16 birim katılmış, çalıştay öncesi ve sonrasında birebir görüşmeler 
devam ettirilip bilgi toplanmış ve 11 muhtarlık ziyaret edilerek 
veriler elde edilmiştir. Aşağıdaki tabloda Göç Ana Planı’nda 
belirtilen birimlerin göç konusu özelinde etkileri ve bu etkilerin 
kaynakları (göstergeler) yer almaktadır.

Atık Yönetimi Projesi
Kentimizde sağlıklı bir atık yönetim sisteminin oluşturulması 
amacıyla Sıfır Atık Yönetmeliği’nde yerel yönetimlere verilen 
sorumluluklar çerçevesinde atık yönetiminin Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesi için 
toplumun konuyla ilgili farkındalığını sağlamak, kapasitelerini 
artırmak, sürdürülebilir atık yönetimi oluşturarak atık oluşumunun 
önlenmesi, oluşan atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümü 
için kaynakta ayrı toplanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında düzenlenecek tüm eğitim ve faaliyetlerin 
Mezitli Belediyesi’yle göçmenlerin kanaat önderleri, topluluklar, 
derneklerin üyeleri arasında irtibatı ve işbirliğini artırması, gönüllü 
göçmen gruplarının kurulmasının desteklenmesi, diğer yerel sivil 
toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmalarının sağlanması 
ve Mezitli kentinde hangi ırk, din, dil ve uyruğa mensup olursa 
olsun birlik, barış ve uyum içinde yaşama katkıda bulunması 
hedeflenmektedir. 

Mezitli kenti sınırları içerisinde göç karşısında kentin rezilyansını 
güçlendirmek amacıyla yerel halkı ve göçmen nüfusu kapsayacak 
şekilde atık yönetimi, çevre temizliği uygulamaları, bilgilendirici 
eğitimler, sağlıklı ve temiz yaşama ilişkin farkındalık yaratıcı 
materyallerin dağıtımının yanı sıra göçle gelen kişilerin 
entegrasyon sürecini desteklemek, barış ve huzur içinde bir arada 
yaşama kültürünü zenginleştirmek için sosyal uyumu sağlamaya 
yönelik kültürel etkinlikler düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

Proje hedeflerimiz:
Yerel yönetimler düzeyinde

• Belediye çalışanlarına ve üst düzey yöneticilerine yönelik 
uyum stratejileri geliştirmek için farkındalık artırma çalışmaları 
yapılması,

TEMATİK ALANLAR 

ÇEVRE TEMİZLİĞİ/SAĞLIĞI

BÜTÇE VE HARCAMALAR

ZABITA

PARK VE YEŞİL ALANLAR

ANTİ-AYRIMCILIK

ETKİNİN TARİF EDİLMESİ

Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı 
bölgelerde çevre temizliği konusundaki 
olumsuzluklar giderek artıyor.

Belediyeye gelen gelirin Suriyeliler için de 
harcanmasıyla oluşan dengesizlik

Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı 
bölgelerde sosyal ve kültürel farklılıklardan 
kaynaklanan şikâyetlerin artışı (mangal, 
gürültü, dilencilik, nargile, çöp toplama vb.). 
Suriyeliler tarafından açılan dükkânların 
amacına yönelik faaliyet göstermemesinden 
kaynaklanan şikâyetlerin artışı 

Parkların, kamusal alanların ve kent 
mobilyalarının çevre bilinçsizliğinden dolayı 
zarar verici bir yaklaşımla kullanılması, 
bu nedenle bakım onarım çalışmalarının 
yetersiz kalması

Suriyelilerin kendilerini toplumdan 
soyutlayarak kendi içlerinde yaşamaları. 
Sosyal ve kültürel farklılıklarla dil 
sorunundan kaynaklanan toplumsal uyum 
problemi

• Belediyelerin göç ana planları 
hazırlama kapasitelerinin 
geliştirilmesi,

• Belediyelerde ve kent 
konseylerinde yerel toplum 
ve göçmenler arasında 
uyumu artırmaya yönelik 
kapasitelerin geliştirilmesi,

• Uluslararası ağlara 
belediyelerin dahil olması 
için incelemeler yapılması ve 
belediyelerin teşvik edilmesi,

• İsveç belediyeleriyle eş 
düzey ortak faaliyetler 
organize edilmesi,

• İlerleyen süreçte fonlama 
fırsatlarının incelenmesi.

Ulusal düzeyde

• Suriye krizine yönelik 
Belediye Başkanları 
Göç Çalışma Grubu’nun 
oluşturulması,

• Belediye Birlikleri arasında 
Türkiye Belediyeler Birliği 
(TBB), Marmara Belediyeler 
Birliği ve Çukurova 
Belediyeler Birliği (ÇBB) 
ile başlayarak işbirliğinin 
güçlenmesine destek 
verilmesi.
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“RESLOG, GÖÇ KONUSUNDA KAPASİTE 
OLUŞTURMA VE DİRENÇ GELİŞTİRME 
KONUSUNDA ÇIKIŞ NOKTAMIZ”

Haftanın Röportajı/2

“Dr.FİLİZ ÜNLÜ”
 Adana Büyükşehir Belediyesi 
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Strateji ve Proje Uzmanı

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Reslog 
Projesi’ne ne zaman ve nasıl katıldınız? 
FİLİZ ÜNLÜ: Adana Büyükşehir Belediyesi’nin RESLOG Projesi’ne 
pilot belediye olarak katılımı 2018 yılı Aralık ayında olmuştur. 
O dönemde RESLOG Proje ekibi (koordinatör ve bölgesel 
uzmanlarımız) Adana’daki belediyelerle görüşmelerde ve 
istişarelerde bulunmuş ve belediyemiz projeye dahil olmuştur.

2011 yılında Suriye’de başlayan güvensiz ortam ve iç savaş 
nedeniyle ülkemizin karşı karşıya geldiği göçmen sorunundan 
Adana da payını almış ve ilimiz kalabalık bir Suriyeli sığınmacı 
nüfusu barındırmaya başlamıştır. İlk gelen göçmen grup 
16.000 kişiden oluşuyordu. Coğrafi konumu nedeniyle sınırdan 
sonra batıya açılma sürecinde ilk temas noktalarından biri 
olan Adana’ya misafirlerin gelişi hız kazanmıştır. Başlangıçta 
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin önceliği barınma, güvenlik, 
gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğuydu. Zaman 
içerisinde savaş psikolojisinden çıkıp kendilerine yeni bir hayat 
kuran ailelerin şehrimize etkileri, sosyolojik/kültürel farklılıklar, 
ortak kullanım alanlarındaki huzur ve güven ortamı noktasında 
olmuştur. RESLOG Projesi, kurumsal düzeyde göçe ve göçün 
etkilerine farkındalık oluşmasını sağlamıştır. Projenin ilk 
dönemlerinde 200.000 seviyelerinde olan Suriyeli misafirin varlığı 
belediyemizin olağanüstü koşullarda beklenmedik şekilde ortaya 
çıkan gelişmelere direncinin (rezilyansının) olmadığını ortaya 
koymuştur. RESLOG, göç konusunda kapasite oluşturma ve direnç 
geliştirme noktasında çıkış noktamız olmuştur. 

Reslog Projesi’nin belediyecilik açısından 
amacını nasıl ifade edersiniz? 
FİLİZ ÜNLÜ: Projenin amacı, Suriye göçünden yoğun etkilenen 
şehirlerde ani ve yoğun nüfus artışını karşılama durumunda 
kalan yerel yönetimlerin rezilyansını barışçı ve kapsayıcı ilkeler 
doğrultusunda artırmaktır. Adana Büyükşehir Belediyesi proje 
kapsamında kurumsal kapasitesini geliştirmek için Göç ve 
Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü’nü kurmuştur. 

Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi oluşturarak Suriye’den 
gelen topluluklara Türkçe eğitimleri ve psikolojik danışmanlık 
hizmetleri vermeye başlamıştır. Barış içerisinde bir arada yaşamak 
için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemektedir. Muhtarlarımızla 
görüşülerek sorunların tespiti ve deneyim paylaşımları yapılmaktadır.

Adana Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları için Göç Ana 
Planı yaparak bu planı beş yıllık stratejik planına entegre etmiştir. 
Başka bir ifadeyle kurumsal ve sistematik bir şekilde göç 
meselesini yönetmeye yönelik bir çaba içerisine girmiştir.

Reslog Projesi kapsamında belediyenizde, il ve 
ilçelerinizde ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
FİLİZ ÜNLÜ: Yerel yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) 
kapsamında ulusal düzeydeki göç politikalarına yerel yönetimlerin 
sorunlarının ve ihtiyaçlarının yansıtılabilmesi “Belediye 
Başkanları Göç Platformu” oluşturuldu. Suriyeli göçmen 
akınından etkilenen şehirlerin belediye başkanları tarafından 
belediyelerin deneyimleri, sorunları ve ihtiyaçları belirlenerek 
yazılı bir doküman hâline getirilmektedir. Adana Büyükşehir 
Belediyesi olarak Göç Ana Planı’nda öngörülen uyum ve birlikte 
yaşama hedeflerine ulaşmak amacıyla planlanan faaliyetleri 
hayata geçiriyoruz. Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi’ni 
geliştiriyoruz. RESLOG Projesi bu aşamada kurumumuza 
doğrudan hibe desteği vermektedir. Proje bütçesinden 
RESLOG satın alma uzmanları tarafından tedarik edilecek 
demirbaşlarla mutfak atölyemiz güçlendirilmektedir. Hâlihazırda 
kadınlara mesleki mutfak eğitimleri verilen atölyemize hem 
aşevi hem de pasta vb. ürünlerin yapılıp satıldığı, seminer ve 
atölye çalışmalarının yürütüldüğü butik kafe ve atölye niteliği 
kazandırılmaktadır. 

Adana Kent Konseyi’yle ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla göç 
konusunda strateji geliştirme 
ve istişare toplantıları 
yapılmaktadır.

BM Uluslararası Göç Örgütü 
(IOM) ile işbirliği içerisinde 
Şakirpaşa Mahallesi’nde, gelir 
düzeyi düşük vatandaşlara ve 
göçmenlere yönelik hizmet 
verecek bir çamaşırhane 
hizmete sunulmuştur. 
Çamaşırhanelerimizin 
sayısının artırılması yönünde 
çalışmalarımız devam 
etmektedir. Adana Büyükşehir 
Belediyesi’nin hedefi, Adana 
genelinde göçmen nüfusun 
temel ihtiyaçlarını karşılamak, 
farklılıkları eğitim yoluyla 
gidermek, sosyal uyum 
sorunlarını çözmek ve kaygıları 
azaltmak, aldığı göçü umutları 
artırmak yoluyla en uygun 
şekilde karşılayan örnek bir 
şehir olmak.
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“GÖÇÜN YARATTIĞI ETKİLERE KARŞI 
KENTİMİZİN DAYANIKLILIĞINI 
ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Seyhan Belediyesi Reslog Projesi’ne  
ne zaman ve nasıl katıldı? 

Çukurova Belediyeler Birliği’nin 12.11.2018 tarih ve 35117385/595 
sayılı yazısında RESLOG Projesi’nde her bölgeden seçilecek 6 
pilot belediyeden biri olmamız yönündeki talebi oldu. Bunun 
üzerine 10.12.2018 tarihinde projeye katılmayı kabul ederek sürece 
dahil olduk.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Türkiye Belediyeler Birliği, 
Çukurova Belediyeler Birliği ve İsveç Yerel Yönetimler ve 
Bölgeler Birliği (SKL) işbirliğinde yürütülen “Yerel Yönetişimde 
Rezilyans Projesi (RESLOG-Türkiye) kapsamında 20 Kasım 2019 
tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Yerel Yönetişim ve Göç 
Buluşmaları”nın beşincisiyle 21 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen “RESLOG Göç Ana Planları ve Uygulama Süreci 
Bilgilendirme Toplantısı”na katılım sağlandı.

Projenin amacını anlatır mısınız?
Projenin amacı, Suriye’de gerçekleşen iç savaş sonucunda 
Türkiye’ye göç eden Suriyeli sığınmacıların yerel yönetimlerin 
sorumluluk alanlarında yarattıkları etki ve bu etkiye yönelik yerel 
yönetimlerinin dayanaklığının artırılmasının sağlanması. Yeşilyuva 
Bilgi Evi’nde yapılacak kütüphanenin Suriyeli sığınmacıların ve 
yerli halkın hizmetine sunulmasıyla faaliyetlerin yaratacağı etki 
sayesinde sığınmacıların ve yerli halkın sosyal uyum çerçevesinde 
birlikte yaşamlarını sürdürebildikleri SymbioCity altyapısı 
oluşturulacaktır. 

SymbioCity, İsveç belediye deneyimlerine dayanan sürdürülebilir 
kentsel kalkınmaya yönelik bütünsel ve kapsayıcı bir yaklaşımdır. 
SymbioCity, Yeni Kentsel Gündem ve Küresel Kalkınma 
Hedefleri’nde belirtilen kentsel zorlukları ele almak için hem 
teorik bir yaklaşım hem de pratik bir metodoloji sunmaktadır.

Saha çalışmalarımız ve sığınmacılara yönelik çalışma yürüten 
kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde 
kayıtlı sığınmacıların yaklaşık %70’inin Seyhan’da yaşadığı tahmin 
edilmektedir.

Gece nüfusu -sığınmacılar hariç- 800.000 olan Seyhan, çalışma 
saatleri içerisinde (gündüz nüfusu) 1.500.000 insana ev sahipliği 
yapmaktadır. Resmi sayılarda Adana’da yaklaşık 250.000 Suriyeli 
mülteci bulunmaktadır ve bu grubun yaklaşık 150.000’i Seyhan 
bölgesinde ikamet etmektedir. Ancak kayıt dışı sığınmacılar 
eklendiği zaman Adana bölgesinde 400.000’i aşkın sığınmacı 
bulunmaktadır ve bunların 250.000’i Seyhan Bölgesi’nde 
yaşamaktadır. Sığınmacıların da Seyhan Bölgesi’nde çalışmaya 
gelmesinden dolayı nüfus çalışma saatleri içerisinde artmaktadır. 

Seyhan Belediyesi’nin sığınmacılara yönelik yapılacak tüm 
hizmetlerinde ve çalışmalarında aşağıdaki maddeler ön plana 
çıkmaktadır:

• Geçici koruma altına alınan Suriyelilere yönelik projelerde daha 
aktif rol oynanabilmesi adına veri tabanı oluşturulması,

• Gerek istihdam gerek sosyal alanda kente katkı sağlanması,

• Geçici koruma altına alınan Suriyelilerin belediye sınırlarındaki 
dağılımının tespit edilerek belediyenin rezilyansının 
güçlendirilmesi, verimli hizmetin sağlanması ve belediyenin 
sorumluluklarının somutlaştırılması, 

• Eğitim alanındaki eksikliklerin giderilerek eğitimden uzak kalan 
çocukların ve gençlerin eksikliklerini tamamlamaları ve eğitime 
katılmaları konularında destek olunması,

• İhtiyaç duyulan alanlarda hem yerel halka hem Suriyeli 
sığınmacılara gerekli desteklerin sağlanması,

• İlerleyen süreçte yerel halkla geçici koruma altına alınan 
Suriyeliler arasında köprü kurulması, eğitimin/sosyal 
entegrasyonun mevcut durum ve kapasiteye uygun hale 
getirilmesi, ihtiyaçları öncelik alarak doğru strateji izlenmesi ve 
artacak finansal giderin doğru yönetilmesi.

Reslog Projesi kapsamında belediyenizde 
ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Hedefleriniz 
nedir?
RESLOG Projesi dahilinde Seyhan’da yaşayan koruma altındaki 
Suriyeli sığınmacıların ve Seyhan yerli halkının uyum içinde 
birlikte yaşamalarına katkı sağlayacak projeler ve çalışmalar 
üretilmektedir. 

Örneğin, Seyhan Belediyesi olarak Yeşilyurt Mahallesi’nde 
hizmete açtığımız Bilgi Evi’nin benzerini Yeşilyuva Mahallesi’nde 
RESLOG Projesi desteğinden de yararlanarak uygulamak için 
büyük ilerleme kaydettik. Yeşilyuva Mahallesi’nde bulunan Taziye 
Evi’nde Seyhan Belediyesi tarafından yapılan inşaat tadilatları, 
internet altyapı çalışmaları devam etmektedir. İki katlı ve 
toplamda 247 metrekare kullanım alanına sahip olan Yeşilyuva 
Taziye Evi’nin Bilgi Evi’ne dönüştürülmesi düşünülmektedir. 
Bilgi Evi’ni Seyhan’daki Suriyelilerin ve Türklerin uyum içinde 
birlikte kullanabilmeleri için planlanma yapılmaktadır. Seyhan 
Belediyesi’nin ve RESLOG Projesi’nin desteğiyle bir kütüphane 
yapılacaktır. Projeyle kütüphane, çalışma salonu ve online 
eğitime erişim alanı düzenlenip birlikte yaşam ve sosyal uyum 
kapsamında başta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere yabancı 
uyruklu göçmenlerin ve Seyhan’da yaşayan yerel halkın ortak 
kullanımına sunulması için çalışmalar yapılacaktır. 

Özellikle Suriyeli ve yerel 
gençler kütüphanemize 
gelerek kitap okuma alışkanlığı 
kazanacaklar ve ücretsiz olarak 
internetli bilgisayarlardan 
faydalanacaklardır. 
Ayrıca online verilen 
eğitim programlarına 
ulaşabileceklerdir. 

Covid-19 sürecinde Suriyeli 
sığınmacıların çocukları ve 
yerel halktan yoksul ailelerin 
çocukları EBA vb. uzaktan 
eğitimlere erişememişlerdir. 
Projemizle bu durumdaki 
çocukların Covid-19 sürecinde 
uzaktan eğitim platformlarına 
erişimlerine olanak 
sağlanacaktır. Bu durumdaki 
öğrencilerin güvenilir ve 
nezih bir merkezde, 7/24 
hizmete açık Bilgi Evi’nde 
online eğitime daha kolay ve 
hızlı ulaşmaları sağlanacaktır. 
Çocukların ve gençlerin 
Bilgi Evi’ne her gelişlerinde 
ateşleri ölçülecek, sosyal 
mesafeleri korunacak ve belirli 
zamanlarda sağlık taramaları 
yapılacaktır.

Bu projeyle Suriyelileri ve yerel 
halkı bir araya getirmek ve 
ortak bir kütüphane, çalışma 
alanı, uygulanacak faaliyetler 
aracılığıyla sosyal/kültürel 
etkileşim imkânı sağlamak 
amaçlanmaktadır. Gruplar arası 
ilişkilerin kuvvetlendirilmesi de 
hedeflenmektedir. Toplumsal 
cinsiyet eşitliği göz önünde 
bulundurulacaktır. Evlerine 
kapanmış durumda olan 
Suriyeli ve Türk kadınlar 
kütüphanemize ve Bilgi 
Evi faaliyetlerimize davet 
edileceklerdir. Böylece 
kadınların sosyalleşmelerine de 
katkı sağlanacaktır.

Haftanın Röportajı/3

“GÖKHAN ÜNEY”
Seyhan Belediyesi 

Basın ve Yayın Müdürü

Fotoğraf. Uğurhan Betin - Getty Images
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Örgütlenme özgürlüğü, geçmişten günümüze 
çalışanların ve işverenlerin iş ilişkilerini etkili 
biçimde müzakere ederek birlikte çalışmasını 
sağlamıştır. Toplu iş sözleşmeleri işverenlerin ve 
işçilerin eşit söz hakkına sahip olmasına, her iki 
tarafın da adil bir istihdam ilişkisini müzakere 
etmesine olanak tanır. 

Bazı araştırmalar, toplu iş sözleşmelerinin yüksek 
düzeyde koordine edildiği ülkelerde kalıcı işsizlik 
oranının daha düşük olduğunu, ücretlerdeki 
eşitsizliğin de daha az olduğunu göstermiştir. 

Müzakere sürecinin iyi yönetildiği ülkelerde 
toplu iş sözleşmeleri ekonomik krizlerin kolay 
atlatılmasına da katkı sağlamıştır.
Birçok ülkede toplu iş sözleşmeleri değişen ekonomik/
sosyal koşullara, teknolojik yapıdaki değişikliklere hızlı 
bir şekilde uyum sağlayabilen ve istihdam koşullarının 
belirlenmesinde en etkili rolü oynayan dinamik bir süreç 
olarak uygulanmaktadır.

Temeli Dünya Çalışma Örgütü’nün 1998 tarihli bildirgesine 
de dayanan toplu iş sözleşmesi hakkı, işverenlerin, 
işveren örgütlerinin, çalışanların ve sendikaların adil ücret 
uygulamaları ve iyi çalışma koşulları oluşturabilmeleri için 
anahtar bir araçtır. 

Toplu iş sözleşmeleri aynı zamanda çalışma koşullarına 
ilişkin ekonomik ve ekonomik olmayan kuralların 
belirlenmesinde “yönetime katılım” için bir kanaldır. 
Bu anlamda toplu iş sözleşmeleri işyerinde yönetimin 
demokratikleşmesine katkıda bulunan bir araçtır.

Dünya Çalışma Örgütü’nün 154 sayılı toplu iş sözleşmesine 
ilişkin konferansında (Collective Bargaining Convention, 

NEDEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ?
1981 (No. 154) da toplu iş sözleşmeleri sürecinde görüşülecek 
konular belirtilmişti. Bu konular, çalışma koşulları ve istihdam 
şartlarını belirtmek, işverenler ve işçiler arasındaki ilişkileri 
düzenlemek, işverenler ve/veya işveren kuruluşlarıyla işçi 
örgütü/örgütleri arasındaki ilişkileri düzenlemek olarak 
sıralanmıştır.

Böylelikle toplu iş sözleşmeleri görüşmelerindeki tipik konular 
arasında ücretler, çalışma süresi, sendikal güvenceler, eğitim, 
iş sağlığı/güvenliği ve eşit muamele vb. konular yer almıştır. 

Bunun sonucunda toplu iş sözleşmeleri işverenler açısından 
ücret, ikramiye ve çalışma saatleri gibi alanlarda daha 
fazla öngörülebilirlik sağladığı için işverenlerin de daha 
iyi plan yapmasına imkân vermiştir. Tarafların haklarını ve 
sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeler uyumlu, üretken, 
sürdürülebilir endüstriler ve iş yerleri sağlamıştır.

Toplu iş sözleşmeleri işverenlere müzakere edebilecekleri 
yetkili ve temsili bir muhatap sağlayarak sektörel düzeyde 
anlaşmazlıkları çözmek için mekanizmalar oluşturur. 

Bu mekanizmaların grev gibi iş yavaşlatma eylem insidansını 
azaltmaya yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu koşullar 
daha olumlu bir çalışma ortamını teşvik ederek, moral 
ve üretkenliği artırarak, iş barışı yaratarak çalışanların 
verimliliğini yükseltecektir. 

Toplu iş sözleşmeleri işverenlere grev gibi bir anlaşmazlık 
durumunda başvurabilecekleri bir muhatap sağlar. Sendika 
bu sorunları çözme konusunda yetkili taraftır. Diyalog, 
müzakereler ve sendika yönetimi aracılığıyla hem işçilerin 
hem de işverenlerin çıkarları etkili bir şekilde karşılanabilir. 

Sonuç olarak toplu iş sözleşmelerinin yasadışı grev tehlikesini 
ve diğer yıkıcı uygulamaları önemli ölçüde azaltacağı, dengeli 
iş ilişkilerinin temelini oluşturacağı, müzakerelerde tarafların 
eşit söz hakkının olması gerekçesiyle sürdürülebilir adil 
çalışma koşullarını sağlayacağı açıktır.

“Av. H.ECEM 
DEĞİRMENCİ”

SODEMSEN 
Toplu İş Sözleşmesi Avukatı

H.ECEM DEĞİRMENCİ
1991 yılında Balıkesir/
Bandırma’da doğdu. 2015 
yılında Akdeniz Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ni tamamladı. 
İngiltere’de 6 aylık dil 
eğitimini tamamladıktan 
sonra Cambridge Hukuk 
Stüdyosu’nda Hukuk 
İngilizcesi ve Sözleşmeler 
hakkında eğitim aldı. 2018 
Kasım ayında uyuşmazlık 
çözümü alanında İngiltere City 
University of London’da tezli 
yüksek lisansını tamamladı. 
İyi derecede İngilizce 
bilmektedir. Sendikamızda 
Toplu İş Sözleşme Uzmanı 
olarak görev yapmaktadır.

Şişli Belediyesi Reslog Projesi’ne  
ne zaman ve nasıl katıldı? 
Projenin başlangıç tarihinden itibaren çalışmada aktif olarak yer 
almaktayız. 2018 yılında projeye başladık. Başlangıç sürecinde 
Şişli Belediyesi bünyesinde bulunan Göç Birimi’nin yanı sıra 
yöntem açısından sürece yön verebilecek bir uzman ekibe ihtiyaç 
vardı. Diğer yerel yönetimlerin çalışmalarının nasıl yürüdüğünü 
de incelemek gerekiyordu. Marmara Belediyeler Birliği’nden 
belediyemize gelen ekiple yapılan görüşmeler neticesinde 
projede yer almak konusunda karar alındı ve böylelikle projeye 
dahil olduk.

Haftanın Röportajı/4

“FERHAT ÖLKÜ”
Şişli Belediyesi 

Göç Birimi Personeli

“ÖZNUR 
SARIAHMETOĞLU”

Şişli Belediyesi Sosyal Destek 
Hizmetleri MüdürüReslog Projesi kapsamında bölgenizdeki 

hedefleriniz nedir? 
Proje, belediyelerin Suriyeli bireylerin göç süreci sonrasında 
sürece nasıl dahil olduğunu ve neler yapabildiklerini anlama 
hedefiyle başladı. İçerik bağlamında daha sonra rezilyans 
değerlendirmesi yapıldı, yani Şişli Belediyesi’nin göç konusunda 
dayanıklılığını ölçme, belediyenin diğer müdürlükleri tarafından 
göç sürecinin nasıl algılandığını anlama üzerine çalışmalar 
yürütüldü. 

Edindiğimiz bilgilerle -yoğun göç alan karma bir bölgede olmamız 
sebebiyle- “Sosyal Uyum” başlığının bizler için öncelikli ve büyük 
bir ihtiyaç olduğu sonucuna vardık. Sosyal uyum kapsamında 
çalışmalar yürütüyor ve imkânlar dahilinde çalışmalarımıza  
devam ediyoruz.

Reslog Projesi kapsamında belediyenizde  
ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
“Göç Ana Planı” oluşturuldu ve belediyenin stratejik planına  
göç alanıyla ilgili maddeler eklendi. Rezilyans değerlendirme 
raporu belediye başkanının, başkan yardımcılarının, müdürlerin, 
Şişli Kent Konseyi’nin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla  
iki günlük çalıştay düzenlenerek paylaşıldı. 

Çıktılardan biri olan Sosyal Uyum Merkezi için Reslog  
Projesi’nin de desteğiyle adım atıldı.

Sosyal uyum hedefleriniz nelerdir? 
Bir arada yaşam kültürünün olabildiğince yaygınlaşması,  
nefret söylemlerinin azaltılması, dayanışmanın artması.

“SOSYAL UYUM ÖNCELİKLİ VE 
BÜYÜK İHTİYAÇ”
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BELEDiYELERDEN 
HABERLER
HİZMET
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm etapları devreye 
girdiğinde tek noktada çöp gazından enerji üretecek dünyanın 
en büyük tesisi “Silivri Seymen Enerji Üretim Merkezi”ni açıyor. 
Yaklaşık 25 günde üretilen elektrikten 2 milyon TL gelir elde eden 
tesisin açılışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 20 Ekim Salı günü 
yapacak. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 
30 yıldır su kriziyle yaşayan Polatlılara verdiği sözü tuttu. İçme ve 
kullanma suyu sağlayan 83 kilometrelik hat üzerinde yürütülen 
bakım, onarım ve imalat çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte 
Kadıköy’deki “Gazhane Enerji Müzesi ve Kültür Kompleksi”nde 
incelemelerde bulundu. Gazhane’nin çok güzel bir kültür merkezi 
olacağını belirten Kılıçdaroğlu, “İstanbullular keyif alacak, 
Kadıköylüler keyif alacak. Umarım İstanbul’un her tarafında 
buna benzer kültür merkezleri oluşur. Zaten Başkan da kararlı, 
‘yapacağım’ diyor” ifadelerini kullandı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi daha temiz ve sağlıklı 
bir başkent için temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Büyükşehir 
belediyesi, görüntü kirliliğine neden olan metruk yapıları, çevre 
ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturan hafriyat ve çöp 
atıklarını da bertaraf ediyor. Şehrin çehresini değiştiren çalışmalar 
kapsamında son olarak İskitler Sanayi Bölgesi, Varlık Mahallesi ve 
Çaldağı Tepesi’nde geniş kapsamlı temizlik çalışması yapıldı. 

Hatay Büyükşehir Belediyesi, taşkınların ve sel 
riskinin önlenmesi amacıyla temizlik çalışmalarına başladı. 
Antakya ilçesine bağlı Maşuklu Mahallesi’nde başlayan çalışmalar 
Hatay’ın 15 ilçesinde devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, iş insanı 
İpek Kıraç, Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ve İstanbul 
Veteriner Hekimler Odası ile işbirliği protokolü imzalayacak. 
Pilot bölge olarak Göktürk Merkez Mahallesi’nin seçildiği proje 
kapsamında sokak hayvanlarıyla birlikte uyum içinde yaşamaya 
örnek teşkil edecek akıllı şehir modeli oluşturulacak. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları 
Bakım Evi inşasına başladı. Yaklaşık 21 milyon 500 bin TL’lik 
yatırımla Kepez Kirişçiler Mahallesi’nde Avrupa standartlarında 
oluşturulan Sokak Hayvanları Bakım Evi’nde birbirinden bağımsız 
kedi ve köpek barınakları, yavrulu anne bölümleri, klinik bölümü, 
operasyon öncesi bölümler, köpek oyun parkı, açık etkinlik 
alanı, karantina bölümü, personel binaları, güvenlik binaları, 
ameliyathaneler, ameliyat sonrası bakım bölümleri, yem ve mama 
deposu gibi bölümler yer alacak. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 
büyükşehir ve ilçe belediyeler arasındaki koordinasyonu 
sağlamak, yurttaşların sorunlarına hızla çözüm üretmek amacıyla 
başlattığı ilçe belediye başkanları toplantıları tamamlandı. Başkan 
Soyer, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın 
sunumunu dinledi. Erdoğan, bölgenin agro turizme doğru 
kaydığını kaydederek bu yöndeki taleplerini dile getirdi. 

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin parke 
çalışmalarındaki yeni adresi Antakya Yeni Sanayi Sitesi oldu. 
Belediye ekipleri Hatay halkının ulaşımını daha kolay ve güvenilir 
hâle getirebilmek amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam 
ediyor. 

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, Hobi 
Bahçesi kullanıcılarının mağduriyetini giderecek bir karara imza 
attı. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle bahçe ekimi ve mahsul 
toplama işlerini gerçekleştiremeyen Hobi Bahçesi kullanıcılarının 
kullanım süresi 1 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi 
Üniversitesi İstanbul’un afetlere karşı kentsel risk analizlerini 
belirleyecek bir protokole imza atacak. Dört yıl sürmesi planlanan 
projenin diğer bir ayağını şehir sakinlerinin olası afet riski 
karşısında en etkin ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi için yöntemler 
geliştirilmesi oluşturacak. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi yıllardır altyapı sıkıntısı 
yaşayan mahallelerin ve mevkilerin sorunlarını çözmeye devam 
ediyor. Başkan Gürün’ün katılımıyla başlatılan Hisarönü-Ovacık 
mevkisi kanalizasyon şebeke ve kollektör yapımı çalışmalarında 
121.000 metre kanalizasyon hattı, 3 adet Atıksu Terfi İstasyonu, 
3841 adet parsel baca imalatı yapılacak. Çalışmalar sonucunda 
Hisarönü-Ovacık mevkilerinin altyapı sorunu ortadan kalkacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel 
Müdürlüğü Kemer Belediyesi tarafından yapılmakta olan Kuzdere 
Kapalı Pazaryeri’nin kanalizasyon imalatını tamamladı. 

Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi, 10 adet 
afet konteyneri daha alarak 
ilçelerde belirlenen noktalara 
yerleştirdi. Başkan Kadir 
Albayrak, “Olası bir depreme 
hazırlıklı olmak adına Deprem 
Risk Yönetimi ve Kentsel 
İyileştirme Dairesi çalışmalarını 
titizlikle sürdürüyor. Afet 
sonrası ilk müdahale için 
ihtiyaç duyulan her türlü 
malzemenin yer aldığı afet 
konteynerlerinden 10 adet 
daha alarak ilçelerimizde 
belirlenen noktalara 
yerleştirdik. 25 konteynerimiz 
şu anda hazır durumda” dedi. 

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi İZDENİZ Genel 
Müdürlüğü, Pasaport İskelesi’ni 
tadilata alıyor. Yürütülen 
çalışmalar kapsamında iskele 
üzerindeki ahşap kaplamalar ve 
korkuluklar ile yürüyüş yolunun 
altındaki çelik konstrüksiyon 
yenilenecek. 

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, Alanya’nın 
Oba Mahallesi’nin Çarşamba 
mevkisindeki en önemli 
sorunlarından biri olan 
kanalizasyon sorununu çözmek 
için düğmeye bastı. Bölgeye ilk 
etapta 370 metre uzunluğunda 
hat döşenecek. 300 mm’lik 
boruların imal edildiği hattın 
kısa sürede tamamlanması 
bekleniyor. 

İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, mahallelerin 
ihtiyaçlarına kısa sürede cevap 
verebilmek için oluşturduğu 
Acil Çözüm ekipleriyle Buca’ya 
ve Konak’a giderek 15 gündür 
devam eden çalışmaları 
yerinde inceledi. Muhtarlar 
sorunlarının ilk defa bu kadar 
kısa sürede çözüldüğünü 
söyleyerek Başkan Soyer’e 
teşekkür etti.
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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kentsel 
dönüşümde yaşanan uzlaşmazlıklar nedeniyle yıkılmak üzere 
olan binaların yer aldığı Kadıköy’ün Fikirtepe semtini ziyaret etti. 
İmamoğlu “Buradaki trajedi, yanlış yönetilme mekanizmasıyla ne 
yazık ki devlet eliyle yapılmış. Dolayısıyla biz bunu hep beraber 
çözebiliriz. Buna gücümüz yeter. Vatandaşlarımızın da belli 
konularda fedakârlık yapması lazım. Benzetmekte hata olmasın 
ama ortada kalan cenazeyi her birlikte kaldırmamız lazım. Bu 
sebeple bugün buradayım, buradan da çağrımı yapıyorum. 
Umarım hızlıca bir dönüş olur ve bu mekanizmayı Fikirtepe’de 
kurarız” dedi.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, işsizlik sorununa 
çözüm bulmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalara devam ediyor. 
ESBİM, ilçede faaliyet gösteren bir firmanın talebi üzerine işe 
alım sürecini başlatarak 400 kişinin mülakatını tamamlayıp işe 
yerleştirdi. 

Ataşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen istekler 
ve şikâyetler doğrultusunda hizmetlerine yön vermek için 
anket çalışmaları yapıyor. İlk uygulamaya 12.000 nüfuslu Fetih 
Mahallesi’nden başlayan Ataşehir Belediyesi, Bağımsızlık 
Bulvarı’nda bulunan parkta yer alan donanımlarla ilgili 
vatandaşların görüşüne başvuracak.W

Mudanya Belediyesi, Hasköy Mahallesi’ndeki 5.900 
metrekare alanı Mudanya Fuar ve Kongre Merkezi, 5.000 
metrekare alanı ise Soğuk Hava Deposu olarak projelendiriyor. 
Mudanya Belediyesi inşaat ihale sürecinin ardından 2021 yılı 
içerisinde başlayacak çalışmayla üreticiyi destekleyen yeni 
yatırımlara devam edeceğini açıkladı. 

Seyhan Belediyesi, yapımı tamamlanan Sarıhamzalı 
çok amaçlı parkın açılışını gerçekleştirdi. Açılış pandemi şartları 
gözetilerek Başkan Akay, meclis üyeleri, muhtarlar ve halkın 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Burhaniye Belediyesi, yıllardır sorunları çözülmeyen 
Burhaniye Sanayi sitesinin altyapı sorununu çözüme kavuşturuyor. 
Her yağmur yağdığında su taşkınlarına maruz kalan Küçük Sanayi 
Sitesi’nin yağmur suyu altyapısı belediye ekiplerince yenileniyor.

Efeler Belediyesi düzenlediği törenle Aydın Boysan 
Sokağı’nın açılışını gerçekleşti. Başkan Atay, “Çok mutlu oldum 
bugün. Bu sokağın ismini ulusal ve uluslararası mimarlık 
ödüllerinin sahibi ve aynı zamanda da 34 kitabın yazarı ‘Aydın 
Boysan’ koymayı uygun gördük. Bu sokağın esnafımıza hayırlı 
olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyorum” dedi. 

Ataşehir Belediyesi, İmar Planı hakkında vatandaşların 
detaylı bilgi alabilmesi için Erdal Eren Kültür Merkezi’nde İmar 
Planı Bilgilendirme Ofisi açıldı. İmar Bilgi Ofisi, itiraz hakkının 
sona ereceği ve planın askıdan ineceği 26 Ekim 2020 Pazartesi 
gününe kadar hafta içi her gün mesai saatleri içinde hizmet 
verecek. 

Konyaaltı Belediyesi, Gürsu Mahallesi Muhtarevi ve 
Zümrüt Mahallesi Muhtarevi yapımını tamamladı. Başkan Semih 
Esen, “Muhtarlarımızın rahat bir çalışma ortamında hizmet 
verebilmesi için desteklerimiz devam edecek. Muhtarevi olmayan 
mahallelerde muhtarevi yapma çalışmalarımız da devam ediyor. 
Gürsu ve Zümrüt Mahalleleri’nin muhtarevlerini muhtarlarımıza 
teslim ettik. Hayırlı olsun” dedi.

Odunpazarı Belediyesi, bölgesinde bulunan metruk 
yapılarda başlattığı çalışmalara devam ediyor. Çalışmaların 
başladığı günden bu yana 683 metruk yapıda güvenlik 
tedbirleri alan ekipler 2020 yılında 177 metruk yapıda çalışma 
gerçekleştirdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ilçede görev 
yapan 4 kadın muhtarı makamlarında ziyaret ederek Muhtarlar 
Günü’nü kutladı. Muhtarlara çiçek armağan eden Başkan Atay, 
“İlçemizde görev yapan kadın muhtarlara ayrıca önem veriyoruz. 
Türkiye’nin modern yüzünü temsil ediyorlar. Bu misyonla 
çalıştıkları için hepsine çok teşekkür ederiz” dedi. 

Burhaniye Belediyesi, doğalgaz kazılarından kaynaklı 
bozulan yolları onarmaya devam ediyor. Bahçelievler ana arter 
caddelerine ilk planda parke taş döşemeleri gerçekleştirildi. 
Ekipler daha sonra sıcak asfaltla yolları yamayarak düzenleme 
işlemlerine başladı. 

Alaşehir Belediyesi, kendi şantiyelerinde hazırladığı 
oyun gruplarını mahallelere kurmaya başladı. Ekipler Çamlıbel 
Mahallesi’nin oyun grubu montajını tamamladı. 

Eynesil Belediyesi, kuraklıkların etkisinden ve Karadağ 
içme suyu hattının yeterli debiye sahip olmamasından kaynaklı 
eski su sağlayıcı hatlarını aktif hâle getiriyor. Yaklaşık 8-9 yıldır 
kullanılmayan hatların bakımlarını gerçekleştiren belediye ekipleri, 
yerin 35 metre altına sondaj çalışmaları ve gerekli işlemleri 
yapmak için sahada olduklarını belirtti. 

Safranbolu Belediyesi her hafta düzenli yapılan halk 
günü toplantılarına devam ediyor. Başkan Elif Köse bizzat katıldığı 
toplantılarla ilgili “Yürüttüğümüz hizmetlerde nerelerde aksaklık 
olduğunu bire bir gözlemleme, tespit etme ve gerektiğinde de 
düzeltme şansımız oluyor” dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Hasan Ali Yücel 
Parkı’nı hizmete açtı. Başkan Gümrükçü, “Bu ay 6. parkımızı 
Esentepe Mahallesi’nde açıyoruz. Kentimizin yeşil alan 
kapasitesini artırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. 

Karabağlar Belediye 
Başkanı Muhittin Selvitopu 
proje alanlarına giderek 
çalışmaları denetlemeye devam 
ediyor. Başkan Selvitopu, 
ilçenin her noktasına eşit ve 
nitelikli hizmet götürmek 
amacıyla çalıştıklarını 
belirterek “Biz tüm gücümüzle 
vatandaşlarımızın yaşam 
kalitesini artırmak için gayret 
ediyoruz. İhsan Alyanak 
5021 Sokak’ta yaptığımız 
çalışmayla da yaya ve trafik 
güvenliği artacak. Bütçe 
olanaklarımız doğrultusunda 
her mahallemizde benzer 
çalışmaları yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Odunpazarı 
Belediyesi, Yenikent 
Mahallesi Koza Caddesi ve 
Seyitgazi Caddesi kesişiminde 
bulunan alana Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu 
Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün iki boyutlu siluetini 
yaptırdı. 

Gaziemir Belediye 
Başkanı Halil Arda, Muhtarlar 
Günü’nde ilçedeki mahalle 
muhtarlarıyla bir araya geldi. 16 
mahallenin muhtarıyla buluşan 
Başkan Arda, yaşama geçirdiği 
proje ve çalışmalar hakkında 
muhtarlara bilgi verdi, onların 
isteklerini dinledi.

Mudanya 
Belediyesi’nin tarih, 
kültür ve turizm alanı 
Tirilye’de yapımını sürdürdüğü 
“Sanat Evi” projesinde 
sona yaklaşıldı. Kütüphane, 
okuma ve dinlenme salonları, 
sanatçı konuk odalarıyla 
projelendirilen Tirilye Sanat 
Evi, iç mekân düzenlemelerinin 
ardından yıl içerisinde hizmete 
açılacak.
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DAYANIŞMA 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilköğretim ve 
lise seviyesinde eğitim gören İstanbullu çocukların yeni eğitim 
döneminde yanlarında olabilmek için “Sen Oku Diye” eğitim 
yardımı projesini başlatıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 
tarafından yürütülen projede dezavantajlı ve yardım gereksinimde 
olan çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanması hedefleniyor. 
Projeden 100.000 şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrenci 
yararlanabilecek. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramankazan’da 
dolmuşçu ve pazarcı esnafına maske, dezenfektan ve 
siperlik dağıttı. Büyükşehir belediyesi ilçede hizmet veren ve 
vatandaşların yoğun olarak kullandığı dolmuşlara ücretsiz şeffaf 
kabin de yerleştirdi. 

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü 
Savaş, Belen ve Arsuz ilçelerinde meydana gelen orman 
yangınının ardından bölgedeki vatandaşları ziyaret ederek geçmiş 
olsun dileklerinde bulundu. Yangından zarar gören vatandaşların 
ev ve işyerlerinde incelemelerde bulunduğu sırada çocukların 
büyük ilgisiyle karşılaşan Başkan Savaş, bisiklet talebinde bulunan 
çocuklara bisiklet hediye etti. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin her 
aşamasında emeği bulunan çiftçi kadınları “15 Ekim Dünya Kadın 
Çiftçiler Günü”nde yalnız bırakmadı. Tarımsal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı yetkilileri, 7 Renk Kadın Kooperatifi’ni ziyaret ederek 
her alanda destek sözü verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir sosyal 
belediyecilik örneği olan “Mobil Kuaför” projesini hayata geçirdi. 
Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Serdar Sarıkaya, “Pandemiden 
dolayı tüm kurallara dikkat ediyoruz. Önceliğimiz, kırsal bölgeler. 
Kuaförü olmayan mahallelerimize hizmet vereceğiz. Yaşlı, genç, 
engelli, kadın, erkek kente ulaşamayan, kuaföre erişemeyen tüm 
vatandaşlarımıza hizmet götüreceğiz.

Bornova Belediyesi 
sivil toplum kuruluşlarının 
yer ihtiyaçlarını çözerek 
çalışmalarını daha rahat ve 
işbirliği içinde yapabilmeleri 
amacıyla projelendirdiği 
Bornova Belediyesi Atatürk 
Sivil Toplum Örgütleri 
Yerleşkesi’nin açılışına 
hazırlanıyor. Yerleşkeden 
700’e yakın kuruluşun 
yararlanabileceğini ifade eden 
Başkan İduğ, “Derneklerimizin 
birbiriyle iç içe olması etkin 
bir iletişimi, doğal olarak 
da işbirliğini getirecektir. 
Bu sayede ortaya çıkan 
işbirlikleriyle Bornova ve 
Bornovalılar için daha fazla 
proje üretilip çalışmalar 
gerçekleştirileceğine 
inanıyoruz” dedi.

Buca Belediye Başkanı 
Av. Erhan Kılıç, Beyaz Baston 
Görme Engelliler Günü’nde 
engelli vatandaşlarla bir araya 
geldi. Engellilerin sorunlarını 
dinleyerek çalışmalar hakkında 
bilgi veren Kılıç, görme engelli 
vatandaşlara beyaz baston ve 
Braille alfabeli Nutuk hediye 
etti. 

Narlıdere Belediyesi 
tarafından 2019 yılında 
başlatılan ve pandemi 
nedeniyle ara verilen “Hoş 
Geldin Bebek” uygulaması 
yeniden başladı. Son iki ayda 
100’ün üzerinde aileye ulaşıldı. 
Kurulan özel ekip tarafından 
yapılan sürpriz ziyaretlerde 
Başkan Ali Engin, “İyi günde 
ve kötü günde ailelerimizin 
yanındayız” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinden 
olumsuz etkilenen alanların başında gelen toplu taşıma esnafına 
desteklerini sürdürüyor. Özel Toplu Taşıma Otobüsü işleticilerinin 
pandemiden kaynaklı zararlarının karşılanması maksadıyla Nisan-
Mayıs-Haziran 2020 aylarında verdikleri toplu taşıma hizmetine 
istinaden aylık 1.000’er TL olmak üzere gelir desteği ödemesi 
yapılmasına karar verildi. 

Mersin Büyükşehir Belediyesi, zihinsel engeli 
bulunan özel gereksinimli çocuklar için Tarsus Gençlik Kampı’na 
geziler düzenlemeye başladı. Pandemi sürecinde unutulmayan 
özel gereksinimli çocuklar, aileleri ve öğretmenleri eşliğinde 
eğlenceli bir gün geçirdi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin 9 
farklı ilçesinden gelen otobüs talebine olumlu yanıt verdi. 
Belediye, Malatya’nın Arapgir ve Arguvan, Balıkesir’in Edremit, 
Kahramanmaraş’ın Nurhak, Tunceli’nin Ovacık ve Pertek, 
Giresun’un Piraziz, Kütahya’nın Simav ve Konya’nın Tuzlukçu 
ilçelerine birer otobüs hibe etti.

Esenyurt Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu “Evde 
Sağlık” hizmetinden Eylül ayında 987 vatandaş faydalandı. 7 
gün 24 saat anlayışıyla çalışmaya başlayan birimden faydalanan 
hastaların sayısı da önceki yıllara göre artış gösterdi. Evlere 
yapılan ziyaretlerde steril kıyafetler giyen ekipler ayrıca hastalara 
ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi çeşitli 
konularda bilgiler de veriyor. 

Beşiktaş Belediyesi Saha Çözüm Hareketi başlattı. 
Pandemi sürecinde yapılan çalışmaları ve hayata geçirilecek 
projeleri Beşiktaş halkıyla paylaşan Akpolat, sahada kapsamlı 
bir çalışma başlattıklarını belirtti Başkan Akpolat, “Baktığımızda 
bugün iki yönlü bir ihtiyaç söz konusu. İlki, yurttaşlarımız bu 
süreçte yalnız olmadıklarını görmek istiyor. İkincisi ise, temel 
hijyen malzemesine ciddi derecede ihtiyaç duyuyorlar. Biz 
yaptığımız çalışmalarla her türlü ihtiyacı karşılıyor ve dayanışmayı 
ev ev, sokak sokak, cadde cadde örgütlüyoruz” dedi. 

Büyükçekmece Belediyesi 15 Ekim Dünya Kadın 
Çiftçiler Günü’nde çiftçiler ve Tarım Akademisi kursiyerleriyle bir 
araya geldi. Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı, “2020 yılını 
tarım yılı ilan ettik ve salgınla birlikte tarımın ne kadar önemli 
olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Dünya Kadın Çiftçiler Günü 
kutlu olsun. Tarım Akademisi eğitimlerimize de Büyükçekmece 
Belediyesi olarak devam ediyoruz” dedi. 



H A F T A L I K  B Ü LT E N SAYI 22 // EKİM // 2020 17

Avcılar Belediyesi’nde koronavirüsü yenerek sağlığına 
kavuşan işçiler immün plazma bağışında bulundu. Başkan 
Hançerli, “Farkındalığı yüksek 4 değerli arkadaşımla birlikte güzel 
insanlar kentimizin sakinlerine ‘bir insanın hayata tutunmak için 
son çaresi olabileceğinizi unutmayın ve siz de plazma bağışında 
bulunun’ diyoruz” dedi. 

Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal yardım modeli 
olan Halk Market 6 yaşına girdi. Koronavirüs salgını sürecinde 
1.857 kişinin yararlandığı Halk Market’ten 1.743 kişiye temizlik 
malzemesi, dezenfektan ve kolonya yardımı yapıldı. 65 yaş üstü 
ve dezavantajı nedeni evden çıkmayacak durumda olan 240 
kişinin de evine yardım götürüldü. 

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla 
ilçedeki tüm taksi şoförlerine maske ve dezenfektan dağıtıldı. 
Halkla İlişkiler Birimi Efe Masa ekipleri taksici esnafa maske ve 
dezenfektan dağıtarak vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda 
hizmet almalarını sağladı. 

Mudanya Belediyesi, bilgisayar ve internete erişimi 
olmayan öğrenciler için açtığı online eğitim sınıflarının sayısını 
artırıyor. Halitpaşa Mahallesi’ndeki ilçe stadının yanında bulunan 
ek hizmet binasında hazırlanan online eğitim sınıfı da öğrencilere 
kapılarını açtı. 

Denizli’nin Babadağ, Bozkurt, Honaz ve 
Serinhisar Belediyeleri ile Afyon Dazkırı 
Belediyesi örnek bir inisiyatif başlattı. Ortak projeler ve 
programlar geliştirmek üzere girişimde bulunan gelen belediyeler, 
düzenli aralıklarla bir araya gelerek ortak sorun alanlarını 
tartışıyor, ihtiyaçlarını tespit ediyor ve birbirine destek oluyor. 
Belediyeler eksik personellerini birbiriyle paylaşıyor, her bir 
belediyede ortak yürütülecek projeler geliştiriyor. Öğrencilerin 
online eğitime erişimini sağlayacak ortak online eğitim portalı 
projesini hayata geçirerek işe başlayan grup, geçtiğimiz hafta 
yapılan toplantıda tarım ve kırsal kalkınma konusunda da 
yeni bir ortak proje üzerine atölye çalışması gerçekleştirdi. 5 
belediyede üretilen ürünlerin pazarlanması ve satışı için ortak bir 
girişim başlatan belediyeler, çocuk, yaşlı nüfus ve sağlığa erişim 
konularında da projelerini tasarlayarak adımlarını belirledi ve 
başlamak için düğmeye bastı. 

ULAŞIM 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yapımı 2017’de 
durdurulan ve yeniden inşası 20 Eylül 2019’da Başkan Ekrem 
İmamoğlu tarafından başlatılan “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe 
Metro Hattı”ndaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hattın 
Atakent İstasyonu’ndaki son tünel açma işlemini yerin 42 metre 
altında inceleyen İmamoğlu, “Bu sorunları hızlıca aşıp var olan 
hatlarımızla ilgili sorunsuz süreçleri tamamlamak arzusundayız” 
dedi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu 
uygulamalara devam ediyor. Başkent için önemli ulaşım projeleri 
arasında yer alan “Bisiklet Yolu Projesi”nin ilk etabı olan 
Anıtpark-Beşevler Kavşağı arasının tamamlanmasının ardından 
öğrencilerden ve rektörlüklerden gelen yoğun talep üzerine 
bisiklet yolları ağı üniversite yerleşkelerine kadar genişletildi. 
Büyükşehir belediyesi son olarak Gazi Üniversitesi’nde ve Türk 
Hava Kurumu Üniversitesi’nde de bisiklet yolunu hizmete açtı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Master Planı 
çerçevesinde hayata geçirmeyi planladığı Forum Katlı Kavşağı’nın 
temeli atılıyor. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde sürücüler ve 
yayalar için çileye dönen trafik sorunu yeni kavşakla çözüme 
kavuşacak. 

Foça Belediyesi, Yeni 
Bağarası’ndaki asfaltlama 
ve yol tamiratı çalışmalarına 
devam ediyor. Yeni yapılan 
yaya yolları engelli vatandaşlar 
için uygun hâle getirildi. 

Eynesil Belediyesi, 
Dedeli semtinde yıllardır göz 
ardı edilen bağlantı yolunda 
betonlama çalışmasını 
tamamladı. Vatandaşların 
yıllardır yaşadığı soruna çözüm 
getiren Eynesil Belediyesi, 
çalışmanın herkes için hayırlı 
olmasını diledi. 

Alaşehir Belediyesi, 
Dağarlar Mahallesi’nde sorunu 
yıllardır çözülemeyen yolda 
soğuk asfalt çalışmalarına 
başladı. Başkan Yardımcısı 
Halis Özcan çalışmaları yerinde 
inceledi. 
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ÜRETİME DESTEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’teki dolu 
yağışından etkilenerek mahsulünün çoğunu kaybeden zeytin 
üreticisine destek oldu. İBB, Gemlik Belediyesi’nin üreticinin 
zararını karşılamak için piyasanın iki katı fiyatına aldığı ve işlediği 
40 tona yakın zeytin yağının bir kısmını da satın aldı. Destek 
hizmetlerinde kullanılacak olan zeytinyağı, internet üzerinden de 
satışa sunulacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma 
hedefiyle Antalya tarımına desteğini sürdürüyor. Korkuteli’nin 
Akpınar, Yediözler ve Sığırlı mevkilerinde yüksek debili olan 
kaynak sularının yapılan kazılar neticesinde Korkuteli Çağman 
Göleti Sulama Tesisi gölet havzasına iletimi sağlandı. Yapılan 
çalışma sayesinde yaklaşık 5.000 dekar arazinin tarımsal 
sulamasına katkı sağlanacak. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarıma ve hayvancılığa 
verdiği desteği sürdürüyor. Muğla’nın Ortaca, Dalaman ve 
Kavaklıdere ilçelerinde kıl keçisi desteklemesinden faydalanmaya 
hak kazanan 100 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere 300 kıl 
keçisi verilecek. Başkan Gürün, “Üretimin ana aktörü kadınlardır. 
Muğla’da köylümüz toprağına sahip çıkıyor ve üretmeye devam 
ediyor. Üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapacağız” dedi. 

Mudanya Belediyesi ekipleri belediyeye ait arazilerde, 
refüjlerde ve parklarda yetişen zeytinleri toplamaya başladı. 
“Topraktan Halka Zeytinyağı” projesi kapsamında Fen İşleri 
Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ekipleri tarafından toplanan 
zeytinler yağhanede işlem gördükten sonra şişelenip Zeytin Dalı 
ekibi tarafından belediye sistemine kayıtlı ailelere ulaştırılacak. 

Muratpaşa Belediyesi, Avrupa’nın en büyük sivil toplum 
örgütleri yerleşkesine sahip ASSİM’de yöresel ürünler mağazası 
açtı. Açılışa katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Katkısız ve 
geleneksel yöntemlerle üretilen ürünlerin güvenle tüketilmesi 
herkesin hakkı” dedi. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi, “Üreten Kadınlar 
Kazanan Yarınlar” projesi kapsamında çalışmalarına devam 
ediyor. Proje kapsamında Korkuteli’de ve Kepez’de tarhana, 
pekmez, salça, reçel, erişte gibi bölgeye özgü doğal gıda ürünleri 
üretilmesi için iki adet imalathane, bir adet çocuk bakımevi ve 
fide-fidan yetiştirilmek üzere bir adet sera kurulması planlanıyor. 
Antalya’daki 40 işsiz kadına mesleki/teknik eğitim verilecek ve bu 
tesislerde istihdam olanağı sağlanacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentin yerel 
tarım ürünlerinin Efeler Belediyesi markası altında işlenmesi 
için kurulması planlanan ve yalnızca kadın işçilerin çalışacağı 
fabrikanın bir yıl içinde üretime başlayacağı müjdesini verdi. 
Başkan Atay, “Tarımsal sanayiyi geliştirmeyi ve markalaştırarak 
yüksek katma değer yaratmayı amaçlıyoruz. Anlaşmalı 
çiftçilerimiz olacak. Hasat sonunda ne kadar kâr edeceklerini 
bilecekler” dedi. 

İzmit Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 
bünyesinde faaliyet gösteren İZMEK kursiyerlerinin el emeği 
ürünlerini Kent Meydanı’nda görücüye çıkardı. Bu tür etkinliklerin 
düzenli olarak yapılacağı belirtildi.

ÇEVRE
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 
doğa esaslı çözümler gözetilerek tamamlanan Mavişehir’deki 
Peynircioğlu Deresi Ekolojik Koridoru’nun açılışını yaptı. 
Geçirimsiz yüzey kullanılmadan doğa dostu uygulamalarla derede 
hem taşkın kontrolü sağlandı hem de dere çevresinde yeni yeşil 
alan oluşturuldu. Başkan Soyer, “Bu modeli özellikle Körfez’le 
buluşan tüm derelerde yaygınlaştırmak, sürdürülebilir doğal 
çözümleri hayata geçirmek istiyoruz” dedi. 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kendi seralarında 
yetiştirdiği çiçeklerle caddeleri, bulvarları ve sorumluluk alanında 
bulunan parkları rengârenk süsledi. Ekipler bir yandan kış için 
çiçek ve bitki üretim çalışmaları başlatırken bir yandan da kent 
merkezinde yenileme çalışmalarına devam ediyor. 

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
sonbahar bakımına başladı. Bodrum’daki yeşil alanlarda/
parklarda kuru ot temizliği ve budama işlemleri devam ederken 
yarımadanın meydan ve kavşakları da kasımpatı çiçekleriyle 
süslendi. 

Foça Belediyesi, Yeni Foça’da temizlik çalışmaları 
gerçekleştirdi. Burunucu’ndan Gencelli’ye geniş bir alanda 
çalışmaları tamamlayan ekipler, gönüllü olarak toplanan Yeni Foça 
sakinlerine de teşekkür etti. 

Muratpaşa Belediyesi, Toroslar Doğa Sporları Kulübü ve 
Türkiye Dağcılık Federasyonu işbirliğiyle koruma altında bulunan 
falezlerde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Halatlarla falezlere 
dik iniş yapan dağcılar günün sonunda yaklaşık 250 torba çöp 
topladı.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Deliktaş Mahallesi’nde 
bulunan ariyet ocağıyla ilgili açıklamada bulundu. 2000’li yılların 
başından itibaren Dikili Deliktaş Mahallesi sınırları içinde bulunan 
ve dolgu malzemesi için kullanılan ariyet ocağıyla ilgili mahalle 
sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Adil Kırgöz, “Ben çiftçi bir 
ailenin çocuğuyum. Yıllarca doğanın korunması için mücadele 
etmişim. Sözü geçen kum ocağı kesinlikle açılmayacaktır. 
Aksine bugüne kadar tahrip gören alanın ağaçlandırılmasını 
sağlayacağız” dedi. 

Lüleburgaz 
Belediyesi, “Lüleburgaz 
Kent Ormanı” için 24 Ekim’de 
temizlik harekâtı başlatıyor. 
Belediye ekiplerinin gece-
gündüz çalışarak Kent 
Ormanı’nı temizlemeye 
başlayacağını kaydeden 
Başkan Gerenli, kent 
paydaşlarını da temizlik 
harekâtına katılmaya davet 
etti. 

İzmit Belediyesi, 
sıfır atık projesi kapsamında 
okullarda kâğıt, karton, plastik 
ve cam gibi atıkların ayrı 
biriktirilmesi çalışmalarına 
devam ediyor. Dönüştürülebilir 
atıkların diğer atıklardan ayrı 
biriktirilmesi için okullara 
geridönüşüm kutusu temin 
eden İzmit Belediyesi en çok 
atık toplayan okullara hediye 
veriyor.
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ETKİNLİK 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Sohbetleri 
canlı yayın etkinliğinin bu haftaki konuğu “teyit.org” kurucusu 
Mehmet Atakan Foça oldu Gençlerin ilgiyle takip ettiği etkinlikte 
gerçek haberin nasıl teyit edildiği, doğru bilgilendirme, internet 
üzerinde yayılan yanlış bilgi, belge ve görüntülerin verdiği 
zararlar, teyit.org çalışmaları, en çok gelen şikâyetler gibi birçok 
konuda cevabı aranan sorular yanıt buldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 
15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Tarımsal ve Veteriner 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’yla Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlikte Başkan Seçer, üretimden 
istihdama kadar her alanda kadınlara desteklerini sürdüreceklerini 
ifade etti. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deneme Sahnesi, Kuvâyi 
Milliye Destanı, Gangster ve Don Kişot’un Rüyası oyunlarını 
ilçelerde sahnelemeye devam ediyor. Oyunlar Ekim ayı boyunca 
pandemi önlemleri altında izleyicilerle buluşacak. 

Kadıköy Belediyesi, pandemi nedeniyle ara verdiği 
kültür sanat etkinliklerine sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 
yeniden başlıyor. Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, sanatseverler 
için hazırlanmış birbirinden özel konserlere ve filmlere Ekim ayı 
boyunca ev sahipliği yapacak. 

Beşiktaş Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında kültür-
sanat kurumlarına ve özel tiyatrolara pandemi desteği olarak %50 
indirimli salon tahsisi sağlanmasını kararlaştırdı. Kararı duyuran 
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kültür-sanatın önemli bir 
destekçisi olduklarını ve bu alanda koşulsuz desteklerinin devam 
edeceğini belirtti. 

Küçükçekmece Belediyesi ve Seiba-Uluslararası 
Hikâye Anlatıcılığı Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalin 
açılış gecesi renkli görüntülere sahne oldu. İlçede 6 gün boyunca 
sürecek olan festival kapsamında Türk, İtalyan, Alman, İngiliz 
ve Filistinli olmak üzere alanında uzman 29 isim, yetişkinlere 
ve çocuklara masallar anlatarak masalların büyülü dünyasına 
yolculuk yaptıracak. 

Kadıköy Belediyesi, müzik ve sahne sanatları alanında 
yaratıcılığı teşvik etmek ve Türk bestecilerini yeni eserler 
yaratmaya özendirmek amacıyla düzenlediği Süreyya Operası 
Ulusal Beste Yarışması’nın ödül töreni bir final konseriyle 
gerçekleşti. Pandemi koşulları nedeniyle seyirciye kapalı yapılan 
final konserinde 4 eser jüri tarafından belirlenerek yarışmacılara 
ödülleri teslim edildi. 

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri bu yıl pandemi 
nedeniyle çevrimiçi düzenlenen Dünya Kütüphaneler Birliği 
Kongresi’nde (IFLA) yer aldı. Nilüfer Belediyesi bünyesinde 
bulunan kütüphaneler hakkında bilgi verildi. Önemli ayrıntıların 
paylaşıldığı oturumda Nijerya’dan, Amerika’dan, Filipinler’den, 
Rusya’dan, Almanya’dan da katılımcılar yer alarak kütüphaneler 
ve yayıncılık üzerine sunumlar gerçekleştirdi.

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sahne arkasında 
nasıl çalışıldığını merak edenler için “Sahne Arkası Kursları” 
düzenleyeceğini duyurdu. Başkan İduğ, düzenledikleri etkinliklerle 
ve kurslarla kentin kültürel yaşamına da katkıda bulunduklarını 
belirterek “Gelecek nesillere sanatı sevdiriyor, düzenlediğimiz 
kurslarla genç sanatçılar yetiştiriyoruz” dedi.

Buca Belediyesi himayesinde gerçekleştirilen 6. Balkan 
Panorama Film Festivali muhteşem bir galayla perde açtı. 
Hollywood’un yıldız oyuncusu Rade Šerbedžija’nın onur konuğu 
olarak katıldığı etkinlikte Sarı Şemsiye Ödülü için yarışacak 
filmler tanıtıldı. Başkan Kılıç, “Buca’yı İzmir’de ve Türkiye’de 
sanatın odak noktası olduğu bir ilçe hâline getireceğiz, sanata 
doyuracağız” dedi.

Muratpaşa Belediyesi Kaleiçi Old Town Festivali’nin 
5.’sini online gerçekleştirdi. Festivale canlı bağlanan psikanalizin 
kurucusu Sigmund Freud’un büyük torunu ve dünyaca ünlü 
ressam Lucian Freud’un kızı heykeltıraş ve enstalasyon sanatçısı 
Jane McAdam Freud, “Bu festivali gerçekleştirmiş olmak çok 
muazzam bir fikir ve dünya kültürüne de önemli bir katkı. Sigmud 
Freud yaşıyor olsaydı bununla gurur duyardı” dedi.

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı işbirliğinde tarih 
bilincini artırmak amacıyla düzenlenen Tarih Konuşmaları 
etkinlikleri devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgisiyle 
gerçekleştirilen etkinliğin 8.’si koronavirüs salgını nedeniyle online 
yapılacak.

Odunpazarı 
Belediyesi, 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
97’nci yılı nedeniyle öykü ve 
resim yarışması düzenledi. 
9-14 yaş arasındaki çocukların 
katılabildiği yarışmalarda öykü 
yarışmasının teması, “29 Ekim 
Sonsuza Kadar Cumhuriyet”; 
resim yarışmasının teması 
ise, “29 Ekim Cumhuriyetin 
Renkleri” olarak belirlendi. 
Yarışma sonuçları 29 Ekim 
2020 Perşembe günü ilan 
edilecek. 

Efeler Belediyesi 
Kültür ve Sanat Etkinlikleri 
kapsamında Pınarbaşı Mesire 
Alanı’nda sahnelenen “İki 
Bekâr” adlı tiyatro oyunu 
sanatseverlerin beğenisine 
sunuldu. Duru Tiyatro 
oyuncuları Emre Kınay 
ve Buket Dereoğlu’nun 
sergiledikleri komedi 
performansı beğeniyle izlendi. 

Seyhan Belediyesi 
Çevre ve Koruma Kontrol 
Müdürlüğü “Dünya Gıda 
Günü” etkinliği gerçekleştirdi. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü’nün bu yıl 
için “Büyütelim, Besleyelim, 
Hep Birlikte Sürdürelim” 
temasıyla kutladığı “Dünya 
Gıda Günü”nde gıda da hijyene 
dikkat çekmek amacıyla 
bilgilendirme içerikli etkinlik 
gerçekleştirildi. 

Nilüfer Belediyesi 
doğaseverlerle düzenledikleri 
yürüyüşlerde buluşmaya 
devam ediyor. Pandemi 
nedeniyle yürüyüşe katılanların 
HES kodu alınarak olası riskin 
önüne geçildi. 20 kilometrelik 
yürüyüşü tamamlayan 
doğaseverler, Nilüfer Belediyesi 
Fadıllı Havacılık Tesisleri’nde 
dinlendi. 
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EĞİTİM 
Mersin Büyükşehir Belediyesi, temizlik ve çay 
işlerinde görevli personele yönelik “Kimyasal, Aşındırıcı, Tahriş 
Edici Maddelerin Kullanımı, Yüksekte Çalışma ve Cam Silme 
Eğitimi” verdi. Personelin temizlik, hijyen, iş sağlığı ve güvenliği 
konularında bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması 
amacıyla verilen eğitim 2 oturumda tamamlandı. 

Buca Belediyesi, “Buca Dijital Dershane” projesini 
başlattı. Öğrencilere konu anlatımından soru çözümüne, deneme 
sınavından psikolog ve diyetisyen desteğine kadar tüm imkânları 
sunan Dijital Dershane, velilerin de eğitim harcamalarını en aza 
indirmeyi planlıyor. 

Muratpaşa Belediyesi, falez sahil bandında yer alan, 5 
mavi bayraklı plajından biri olan Erenkuş’ta Akdeniz Yelken Spor 
Kulübü Derneği öğrencilerini ağırladı. Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde Mavi Bayrak’ın 
ne olduğu, hangi aşamalardan sonra alınabildiği konularında 
bilgiler aktarıldı.

Tepebaşı Belediyesi, “Sürdürülebilir Enerji ve 
İklim Eylem Planı Hazırlamaya Yönelik Kapasite Geliştirme” 
projesi kapsamında eğitim çalışması gerçekleştirdi. Online 
gerçekleştirilen eğitime Başkan Yardımcısı Melih Savaş’ın yanı 
sıra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve planlama birim 
yetkilileri ile personelleri katıldı.

Odunpazarı Belediyesi, salgın nedeniyle eğitimde 
yaşanan aksaklıkları gidermek ve öğrencilere destek olmak 
amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi 
ve Yeni Yol Okulları ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında 
Alpu, Han, Mahmudiye, Mihalıççık ve Seyitgazi’de yaşayan 
öğrencilere de aktivasyon kodları verildi. Aktivasyon kodlarını 
alan öğrenciler Başkan Kurt’a kendilerine verdiği destek için 
teşekkür etti. 

Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde eğitim dönemi 
başladı. Covid-19 tedbirleri kapsamında sınıflar sosyal mesafe 
kuralına uygun hâle getirildi. Geçen yıl %89 başarı oranıyla dikkat 
çeken Etüt Merkezi, 2020-2021 eğitim döneminde 12. sınıf ve 8. 
sınıf öğrencilerini sınavlara hazırlayacak. 

İzmit Belediyesi, yerli üreticilerin eğitimine ağırlık 
vermeye devam ediyor. Kırsal kalkınma projeleri kapsamında 
İzmit Halk Eğitim Merkezi’yle ortak verilecek eğitim toplam 
72 saat sürecek. Arı yetiştiriciliği hakkında tüm temel bilgileri 
alanında uzman eğitmenle beraber çiftçilere aktaracak olan İzmit 
Belediyesi, tarımla uğraşan tüm vatandaşları eğitimlere davet etti.

Bolu Belediyesi, 
EBA sistemine giremeyen 
ihtiyaç sahibi öğrencilere 
ücretsiz tablet ve internet 
paketi dağıtmaya başladı. 
1500 öğrencinin tabletlerine 
kavuştuğu törende konuşan 
Başkan Tanju Özcan, “1000-
1500 adet tablet daha temin 
etmek için çalışma yapıyoruz. 
Arzu ediyoruz ki ihtiyaç sahibi 
olup sırf tableti, interneti 
olmadığı için eğitimden 
geri kalan bir tek öğrenci 
kardeşimiz, çocuğumuz 
kalmasın. Bu, başlangıç. Tablet 
dağıtımına devam edeceğiz” 
dedi.


