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Belediyelerin bu alandaki yöneticileriyle bir 
platformda bir araya gelebilir, birlikte çalışabiliriz. 
Onlar sadece hedef belirleyecek. Bu olabilir. 
Sizlerin aracılığıyla çağrı yapmak isterim.  
Bir sivil platform kurup o platformda bu konuları 
konuşur, tartışırız. Örneğin, bir zoom toplantısı 
düzenleyebilirsiniz, buna ben de katılırım.  
İlk önce bir strateji belirleyebiliriz. 

Bu toplantıya, ilgilenen belediyelerin tarım daire 
başkanlarıyla isterlerse belediye başkanları da 
katılabilir, böyle bir platform oluşturulabilir.  
İlk basamak olması açısından son derece önemli. 
Bir şeyler yapmak gerekiyor. Belediyelere çok 
iş düşüyor onu söyleyebilirim. Ben üzerime bir 
görev düşerse rahatlıkla katılırım, bilgi birikimimi 
paylaşırım. Sayfa.4

BELEDİYE BAŞKANLARI İLE RÖPORTAJ Sayfa.15

SEYİT TORUN
CHP Yerel Yönetimler’den 
Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı ve  
Ordu Milletvekili

SOSYAL PAYDAŞIMIZ 
DAYANIŞMA AĞLARI
Kooperatifçiliğin dünyaca tanınan 
düşünürü Warbasse, kooperatifleri 
şöyle tanımlıyor: “Kooperatifçilik 
sosyal bir kültür olmanın yanı sıra 
faaliyet ve hedefleriyle tek başına 
bir demokrasi alanıdır.” Sayfa.3

“KOOPERATİFLERLE GIDA 
ENFLASYONUNU AZALTABİLİRİZ”

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
ÖNLEMLERİ VE TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMELERİ” Sayfa.19

İLBAY KAHRAMAN
YAY-KOOP Başkanı, Yazar

“KÜÇÜK VE BÜYÜK ORTAĞIN 
OYU EŞİT”Sayfa.12

Röportaj

ORAL KAYA
Troya Çevre Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

“ENERJİ KOOPERATİFLERİ; 
YEREL KALKINMA VE 
SOSYAL GİRİŞİM MODELİ” 
Sayfa.10
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BATUHAN AKKAYA
Urban-Koop Kurucu Ortağı, 
Şehir Plancısı

YERDENİZ KOOPERATİFİ 
SELMA EROĞLU - ELİF TANRIVERDİ

“SOSYAL SERMAYEMİZİ 
PAYLAŞTIĞIMIZ YATAY 
ÖRGÜTLENME” Sayfa.13

“BİR DAYANIŞMA 
EKONOMİSİNİ HAYATA 
GEÇİRİYORUZ” Sayfa.14

“REFİK ERYILMAZ”
Hatay-Samandağ Belediye Başkanı

“Her çalışmamızı şeffaflık 
anlayışıyla yapıyoruz”

“BURHAN TAKIR”
Giresun-Tirebolu Belediye Başkanı

“Tarıma dayalı istihdam dışında 
kümelenmiş sanayileşmeye 

önem veriyoruz”
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Doç.Dr. 
F. SERKAN ÖNGEL
Gaziantep Üniversitesi 
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler  
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 
Kentleşme ve Çevre Sorunları

“KENDİ KENDİNE YARDIM 
HAREKETİ” Sayfa.7
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NEPTÜN SOYER
İzmir Tarımsal Kalkınma ve 
Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

“TARIMSAL ÖRGÜTLENMEDE 
GÜÇLÜ ÇATI ÖNEMLİ” Sayfa.9
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Prof.Dr. 
ASLIHAN AYKAÇ
Ege Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü

“DAYANIŞMA EKONOMİLERİ 
YERELİN VE HALKIN 
İNİSİYATİFİ ELE ALMASI” 
Sayfa.6
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ELİF ALTINOK
Kadıköy Kent Konseyi  
Yürütme Kurulu Üyesi

“SAĞLIKLI VE GÜVENLİ 
GIDAYA ERİŞİMDE YENİ 
NESİL KOOPERATİFÇİLİK” 
Sayfa.8

Prof.Dr. 
MURAT YERCAN
Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tarım  
Ekonomisi Bölümü
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AHMET AKIN
CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,  
Balıkesir Milletvekili

“İNSANI ODAĞA ALAN 
ENERJİ, YAŞANABİLİR 
KENTSEL DÖNÜŞÜM”
Doğayla hoyratça o kadar çok 
oynadık ki. Yaklaşık 18 yıldır yürütülen 
politikalarda çevre ve insan değil, 
önce rant anlayışı egemen oldu. 
Sayfa.2
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Yenilenebilir enerji kaynakları uzun süredir 
dünyanın gündeminde. Türkiye’yi dünyayla 
karşılaştırdığımızda tablo nasıl görünüyor? 
Tehditler ve fırsatlar nedir?
AHMET AKIN: Hastalıklar, pandemiler, Covid-19 vs. bunların hepsi 
doğanın bir intikamı bence. Çünkü doğayla hoyratça o kadar çok 
oynadık ki. Yaklaşık 18 yıldır yürütülen politikalarda çevre ve insan 
değil, önce rant anlayışı egemen oldu. Yenilenebilir enerji konusu 
da bununla yakından ilgilidir. Enerji üretimi süreci, en yüksek 
karbon salınımına neden olan faktörlerden. Bunun için insanı 
odağa alan enerji politikaları geliştirmek gerekiyor. 

Mesela bunun için ne olmalı? “Başka ülkelerde, dünyada durum 
ne” diyorsunuz. En basiti: Türkiye’yi hep Almanya’yla kıyaslarlar. 
“Türkiye’deki ışınım şu, Almanya’daki şu” derler. Ben size şunu 
söyleyeyim. Yenilenebilir enerjiye Almanya’yla aynı zamanda 
başladık. Almanya şu an bizim üç mislimiz yol aldı. Biz 1/3 
kapasitedeyiz. Hâlbuki güneşten faydalanma süremiz, rüzgâr 
gücümüz onlardan fazla. Yenilenebilir kaynaklarımızın potansiyeli 
çok, ancak zihniyet rant ve çıkar olduğu için fosil yakıt, kömür, 
termik santral yatırımlarına yöneldik. Bu yönelmelerin nedeni 
tamamen ranttır. 

Öncelik “insan” deselerdi yenilenebilir enerjilere destek verirlerdi. 
“Yenilenebilir enerji çok yükseldi, destek verdik” diyorlar. Kıyaslama 
yaptığınız zaman yolun başındayız. Bir diğer konu da enerji 
verimliliği. Santraller yapıyoruz, %30 enerji verimliliği sağlama 
potansiyelimiz var. Yani nükleer santral veya fosil yakıtlar yerine 
enerji verimliliğini hedeflesek %30 verimlilik otomatik olacak. 
Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanı ülkemizin en büyük 
yerli ve milli kaynağıdır. Şu anda yerli ve milli kaynak nükleere 
yapılan yatırımlara diyorlar. Cıvatası bile yerli değil. Onun için halkı 
kandırmadan, halkın yararına politikalar yapmak lazım. 

Mesela Türkiye’de enerji politikası doğru olmadığı ve verimlilik 
gözetilmediği için yapılan santrallere başka santraller ekleniyor. 
Bu eklenen santrallerle AKP hükümetlerinin başladığı günden 
bu yana dışa bağımlılığımız %67’den %77’lere çıktı. Yani 
bağımlılığımızı azaltacak yönde değil, tam tersine artıracak yönde 
politikalar ortaya koyuyorlar. 

Yapmamız gereken şudur: Biz öncelikle “insan”, “yeşil ekonomi”, 
“yeşil mutabakat” demeliyiz ve kendi yeşil mutabakatımızı 83 
milyonla birlikte imzalamayız. Şu anda bütün dünya bu konu 
üzerinde çalışıyor ve mutabakat metinlerini hazırlıyor. Biz yine bu 
gelişmelerin dışındayız ve gerisindeyiz. 

Enerji politikalarında 83 milyonu resmen müşteri olarak gören bir 
iktidar var. Diyor ki yatırımcıya “Benim 83 milyon tane vatandaşım 
var, bunlar elektrik kullanıyor, bu kadar para harcıyor, bana ne 
vereceksin?” Bir iktidar bunu demez. Şunu der: “Benim 83 milyon 
vatandaşım var. Onların yeşil enerjiden ve yeşil ekonomilerden 
yararlanması için bize ne yapacaksın?” Fiyatlarımız artıyor. Neden 
artıyor? Çünkü talep fazlası bir arz olduğu ve bunun mali yükünü 
de vatandaşa yükledikleri için fiyatlar yükseliyor. 

YEKDEM mekanizmaları var. YEKDEM mekanizmaları dolar 
bazında olduğu için fiyatlar maliyetlerin çok üstünde. Yapılan 
yatırımlar çok yüksek. Bunları üst üste koyduğunuz zaman ortaya 
bir enerji plansızlığı ve programsızlığı çıkıyor. 

Türkiye’deki en büyük problem, özellikle 2002 yılından bu yana 
olan iktidarlarda, enerji planlamasının olmaması. İnşaat ve enerji 
yatırımları üzerinden rant devşirme var. Bunu vatandaşımız 
nasıl hisseder? Elektrik fiyatları bizdeki gibi düşmez artar. Enerji 
santralleri fosil kaynaklarla yapmaya devam ediliyorsa bunun 
adına rantçı ekonomi denir ve bu rantçı ekonominin bedelini de 
sağlık ve fiyat olarak vatandaşa ödetiyorlar. Plansızlıkların ve 
programsızlıkların bedelini maalesef 83 milyon vatandaşımız 
ödüyor. 

Biz ne yapıyoruz? Biz çevreye duyarlı, önce insan diyen, ucuz, 
temiz, yenilenebilir yeşil ekonomi ve kendi yeşil mutabakatımız 
üzerine çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmaları sanayiyle 
paylaşıyoruz. Enerjide baştan aşağıya bir dönüşüme ihtiyaç 
olduğunu her fırsatta söylüyoruz. 

Madenciliğe bakıyoruz, orada da bir talan ekonomisi var. Çevreye 
duyarlılık sıfır. Denetim mekanizmaları siyasiler ve rant kaynakları 
aracılığıyla aşılıyor. Bunu gören yatırımcı kolaya kaçıp alacağını 
alıyor ve o talan edilmiş bölgeleri Türkiye’ye bırakıyor. Dünyada 
bu işi yapan, bu sektörlerde çalışan şirketler kendi ülkelerinde 
çevreyi hoyratça kullanamıyor. Neden bizim ülkemiz kurban 
ediliyor? Çünkü bizim ülkemizde yolunu ve adamını bulan, 
iktidara yakın olan kişiler bunu rahatlıkla çözebiliyor. İşte, biz 
bunu da engellemek için politikalar hazırlıyoruz. 

Enerji kooperatifleri var. Enerji kooperatifleri bizim projemizdir. 
Enerji kooperatiflerini kurduk. İktidar uzun süre yönetmeliklerle 
engelledi. Bu, bir ihanettir bize göre. 2002’den bu yana iktidarın 
yönettiği enerji politikasında halkın ve kamunun söz sahibi 
olması diye bir şey kalmadı. Neredeyse tamamı özelleştirildi ve 
devredildi. Onun için ne kontrolü ne iyileştirmeleri devleti ve 
ülkeyi yönetenlerin elinde. 

Türkiye’de dünyada da örnekleri olan bir girişim var. Enerji 
kooperatifçiliği. Bu girişimler halkı enerjide söz sahibi yapmak 
için güzel bir adım. Biz de enerji kooperatifçilerine destek verelim 
dedik. Bununla ilgili kitapçıklar, bültenler, raporlar hazırladık. 
Belediyelerimizin öncülüğünde 11 tane de kooperatif kurduk. 
Tarımda en büyük gider, enerji oldu. Neden? Çünkü çok pahalı. 
İki yılda sulamada kullanılan enerjideki artış %108. Türkiye’nin 
tarihinde böyle bir artış yok. 

Yani hem vatandaş soyuluyor hem de bedel vatandaşa, çiftçiye, 
sanayiciye, esnafa yükleniyor. Vatandaşı kandırıyor. Diyor ki, “Biz 
ucuz elektrik veriyoruz.” Dünyanın her yerinde enerji fiyatları satın 
alma paritesine göre yapılır. İktidar, birim fiyat üzerinden yapıyor. 
İngiltere’de, Almanya’da, Hollanda’da avroyla maaş alan, asgari 
ücreti bizim üç mislimiz olan yerlerle kıyaslama yapıyorlar. 

Sizce yerel yönetimlerin alabilecekleri 
inisiyatif nedir? Yetkileri ne olmalı?  
Merkezi yönetimle yerel yönetimin görev 
alanları nasıl belirlenmeli?
AHMET AKIN: Enerji verimliliği kanunu çıktı. Biz şu anda bütün 
belediyelerimizi takip ediyoruz. Belediyelerimizin hepsiyle 
görüşüyoruz. Belediyelerimize enerji verimliliği kapsamında kendi 
enerji fiyatlarınızı ve faturalarınızı düşürmek için gerekli girişimleri 
yapın diyoruz. Bu konuda desteğe ihtiyacınız varsa biz zaten 
hazırız. Yani CHP’nin enerji ve altyapı politikalarından sorumlu bir 
genel başkan yardımcısı olarak rahatlıkla şunu söyleyebilirim. 

“İNSANI ODAĞA ALAN ENERJİ, 
YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM” 

Röportaj

“AHMET AKIN”
CHP Enerji ve Altyapı  
Projelerinden Sorumlu  

Genel Başkan Yardımcısı,  
Balıkesir Milletvekili

Ekibimiz, kadromuz ve takımımız 
şu anda bütün belediyelerimize 
rahatlıkla hizmet verebilir. Bu 
konuda danışmanlık yapabilir. 
Her türlü sorularına cevap 
verebilir. Belediyelerimiz kendi 
bünyelerinde enerji giderlerini 
azaltmak için çalışmalar 
yapmalı. Nedir? Bir, enerji 
verimliliği. İki, kendi tükettikleri 
elektriğe karşılık enerji üretmek 
için yatırımlar yapmalılar. Bu 
konuyla ilgili de çalışmalarımız, 
görüşmelerimiz var. Fonlarla, 
üreticilerle devamlı görüşüyoruz 
ve çözüm önerilerini ortaya 
koyuyoruz. Bu konuda da hangi 
belediyemizin talebi olursa 
rahatlıkla karşılıyoruz. Bunları 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na 
da raporluyoruz. Neden 
raporluyoruz? Çünkü enerjide 
yatırım yapan ve enerjide 
fiyatlarını indiren belediyelerimiz 
tasarruf ettikleri miktarı millete 
yatırım olarak kullanabilir. 
En ufak belediyemizin bile 
aylık elektrik tüketimi 300-
400 bin lira civarında. Burada 
uygulayacakları %10’luk, %20
’lik bir tasarruf bile aylık 100 
bin liralık rakamlara geliyor ki, 
bunlar en ufak belediyelerimiz. 
Milyonlar ödeyen belediyelerimiz 
var. Şu anda büyükşehir 
belediyelerimizde özellikle 
çöp, atık, atık bertaraf veya 
buna benzer konularla ilgili 
üretimleri de planlıyoruz. 
Belediyelerimizin bu konudaki 
yatırımlarını ve yaptığı 
anlaşmaları takip ediyoruz. 
Belediyelerimize de destek 
veriyoruz. Şu anda Türkiye’deki 
belediyelerle kıyaslandığında 
bizim belediyelerimiz enerjide 
AKP’li belediyelerin çok ama çok 
üstündedir. 
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SEYİT TORUN
CHP Yerel Yönetimler’den Sorumlu  
Genel Başkan Yardımcısı ve  
Ordu Milletvekili

SOSYAL PAYDAŞIMIZ DAYANIŞMA AĞLARI
Kooperatifçiliğin dünyaca tanınan düşünürü Warbasse, 
kooperatifleri şöyle tanımlıyor: “Kooperatifçilik sosyal bir 
kültür olmanın yanı sıra faaliyet ve hedefleriyle tek başına 
bir demokrasi alanıdır.” Uluslararası Kooperatifler Birliği ise 
kooperatifleri; “Ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar 
ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak 
kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü 
olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir 
teşkilattır” şeklinde tanımlıyor.

Dünyada son 30 yıl içerisinde ekonomik ve sosyal yaşamla 
kamu yönetimi anlayışındaki değişimler, devletlerin 
ekonomik ve sosyal alandaki rollerini azaltmaya, idari/politik/
ekonomik yapıları serbestleştirmeye ve yerelleştirmeye, 
planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçmeye ve farklı 
ekonomik sektörlerin gelişimini dengelemeye doğru 
yöneldikleri bir süreç yaşamalarına neden oldu. Söz konusu 
gelişmeler toplumun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına çözüm 
üretebilecek oluşumlara olan ihtiyacı ortaya çıkardı.

Neoliberal politikaların insan odağından uzaklaştıran 
yaklaşımları sistemi işsizlik, dışlanma, ekonomik şok ve krizler, 
sosyal bozukluklar, küresel ısınma ve gelişme zorluğu gibi 
sorunlarla sınıyor. 2020 yılına damgasını vuran pandemi 
süreci bu sorgulamayı daha da artırdı, artırmaya da devam 
edecek gibi görünüyor. 

Tüm dünya iş yapma biçimi hakkında yeniden düşünmeye 
zorlanıyor. Kamu düzeninin sağlanması, hizmet eşitliğinin 
vatandaşların ihtiyaçlarına, beklentilerine uygun ve insancıl 
şekilde gerçekleşmesi ve kendisine en yakın aygıtlarca 
çözülmesi yaklaşımı giderek daha fazla benimseniyor. Bu 
durum da yerel çözüm ortamını önemli hâle getiriyor. Yerel 
yönetimlerin ekonominin öncelikli aktörü olan kamusal 
hizmetlerini en ekonomik, hızlı ve eşit şekilde bireylere 
ulaştırmak için daha çok inisiyatif alması gerekiyor. Bu, atıl ya 
da geride kalmış işgücü dinamiklerini sosyal faydayı artıracak 
biçimde teşvik etmesi ve katalizör işlevi üstlenmesi anlayışıyla 
sosyal belediyeciliğin felsefesiyle de örtüşüyor. Böylesi bir 
yaklaşım, dünyada da gün geçtikçe etki alanı genişleyen 
“dayanışma ekonomileri”ni yerel yönetimlerin gündemine 
taşıyor. Bu anlayışın en yaygın ve bilinen biçimi, ülkemizde de 
köklü geçmişi olan kooperatifler kuşkusuz.

Gelişmiş birçok ülkede ortaya çıkan bu boşluğu büyük 
ölçüde kooperatifler gibi kendi kendine yardım eden ve 
kendi sorumluluklarını yüklenen ekonomik dayanışma 
örgütleri dolduruyor. Bu açıdan son dönemlerde uluslararası 
kuruluşlar ve bölgesel entegrasyonlar tarafından “Devletlerin 
Kooperatiflere Olan Yaklaşımları” konusunda yapılan 
çalışmalar da önem kazanıyor. Ekonomik ve mali istikrarın 
sağlanması, sosyal refahın artırılması için ülkemizde de 
kooperatifçiliğin ideal yönde geliştirilmesi bir gereklilik.

Ülkemizin tüm sektörleri AKP iktidarının ekonomi 
politikalarının sonuçlarını ağır biçimde yaşarken hayatımız 
pandemi süreciyle giderek zorlaştı. Bu süreç yerelin rolünü 
ve ne kadar mühim olduğunu bir kez daha gösterdi. Yerel 
yönetimler bir yandan toplumsal dayanışmayı örgütlerken 
bir yandan da insanımızın hayat kalitesini artırmaya yönelik 
sivil girişimlere destek olmaya devam ediyor. Belediyeciliğin 
kendisi de bizatihi dayanışma hareketinin parçası hâline 
geliyor. Kooperatifler bu dayanışma ağlarının en etkili ve 
bilinen biçimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Öte yandan 
yeni nesil dayanışma toplulukları özellikle kentlerde sosyal 
dayanışma anlamında bir boşluğu dolduruyor, insanları ortak 
amaçlar ekseninde bir araya getiriyor.

Dayanışma ağlarını sosyal demokrat belediyeciliğin temel 
paydaşları olarak görüyor ve çok önemli buluyoruz. Yerel 
kalkınmanın, ekonomik ve sosyal dayanışmanın bu değerli 
aktörlerini yenilikçi bir anlayışla kucaklamak, birlikte 
hareket etmek, katılımlarını her alanda almak belediyecilik 
yaklaşımımızın da ayırt edici özelliğini oluşturacaktır. CHP 
belediyeciliği insanı odağına alan, onun yaşam kalitesini 
artırmaya yönelik, demokratik, eşitlikçi ve şeffaf tüm 
inisiyatiflerin yanında olmaya devam edecektir. 

İnanılmaz bir azimle ve tasarruf amacıyla hareket ediyorlar. 
Belediyelerimiz bizim icraattaki yüzümüz. Bu, icraatları 
belediyede yaptık, iktidar da yapacağız anlamına gelir. Onun 
için belediyelerimize elimizden gelen desteği vermeye özen 
gösteriyoruz. Bu konuda bazı belediye başkanlarımız daha 
girişken veya hevesli diyelim. Bizimle sürekli iletişim hâlindeler. 
İletişimi az olan belediyelerimize de biz ulaşıyoruz. 

Enerji kooperatifleri yereldeki kalkınmada bir 
kaldıraç olabilir mi? Yerel yönetimler bununla 
ilgili nasıl bir inisiyatif alabilir? Bu konuyu 
biraz daha açar mısınız?
AHMET AKIN: En temel insan hakkı olan enerji konusunda halkın 
ses çıkarması, kendini ortaya koyabilmesi ve ucuz elektriğe 
ulaşabilmesi için enerji kooperatiflerinin yapılması ve kendi 
elektriğini üretme anlayışının olması gerekir. Bu şekilde hem 
yenilenebilir hem temiz hem de ucuz elektriğe sahip çıkacak. 
Ben son bütçe görüşmesinde bu konuyla alakalı bakana 
tekrar söyledim, buradan da söylüyorum. Biz bu işin peşini 
bırakmıyoruz. Enerji kooperatiflerinin önü tam olarak açılana 
kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yakında bunula ilgili yine 
bir açıklamam olacak. Buradaki amaç, aynı işi yapan veya aynı 
tarife bölgesinde olan kişilerin bir araya gelerek enerji faturalarını 
indirmesidir. Hatta yatırım süresi dolduktan sonra neredeyse 
elektriği ücretsiz kullanması. Dünyanın birçok yerinde sulamada 
enerji fiyatları sıfıra yakın. Neden? Çünkü güneşten alıyorlar 
enerjiyi. Bu projelerin önünü açmaları için baskılarımıza devam 
edeceğiz ve bunu başaracağız. 

Kooperatifçilik, belediyelerimiz öncülüğünde olmalı. Neden? 
Çünkü kooperatifçiliğin farklı modellerinde daha önce uygulanmış 
kötü örnekleri de var. Bu kötü örneklerin ortadan kaldırılmasının, 
halkın güven içerisinde buna yatırım yapmasının ve kooperatifin 
içinde olmasının yegâne şartı bana göre o şehrin belediye 
başkanının da bunun yönetiminde olması. Belediyelerimizin 
önderliğinde kurulacak enerji kooperatiflerinin mantar gibi her 
yerde çoğalacağına eminiz. Emin olduğumuz gibi biliyoruz da. 
Birkaç bölgede çalışmalarımız var. Onları da sizinle daha sonra 
paylaşırız.

Kentsel dönüşüm konusuna gelmek istiyorum. 
Türkiye için çok can yakıcı bir konu. CHP’nin 
kentsel dönüşüm politikaları nedir? Bu konuda 
bir çalışma var mı?
AHMET AKIN: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu altyapının devamı olarak 
gördüğü için kentsel dönüşüm konularıyla ilgili beni görevlendirdi. 
Biz de bu konuyla ilgili öncelikle bir masa çalışması yaptık. 
Bu masada üniversiteden hocalarımız ve uygulamacılarımız 
var. Bir kere şunu herkesin bilmesi lazım: Kentsel dönüşüm, 
sosyal demokrat bir projedir ve bunu uygulayan sosyal 
demokrat anlayıştır. 35 yıl önceki Dikmen Projesi bunun en 
büyük örneklerinden bir tanesidir. AKP’nin kentsel dönüşüm 
projesi yalanı veya kandırmacasının en büyük göstergesi de 
Fikrtepe’dir. Fikirtepe, AKP’nin ortaya koyduğu, sonu faciayla 
sonuçlanmış, rant gözetilerek yapılan bir kentsel dönüşümdür. 
Onun için biz kentsel dönüşümün sahibiyiz. İsmini de değiştirdik. 
Bunu da üstüne basa basa vurgularsanız sevinirim. Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun da onayını aldık. Bizim projemiz artık 
“Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm.” Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı 
yaptık. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’yla akademisyenlerimizi 
görüştürdük. Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili bir basın 
açıklaması yapacağız. STK’ları ziyaret ediyor, görüşlerinizi 
alıyoruz. Şimdi çalıştaylar yapacağız. Burada yaptığımız 
çalışmaları vatandaşla da paylaşacağız. 

Kentsel dönüşüm sadece 
belli binaların yapılması ve 
yeniden yapılandırılması gibi 
düşünülmeyecek. Kentsel 
dönüşümün yerel yönetim ve 
merkezi yönetim boyutları 
planlama/yönetim açısından 
ve sosyolojik açıdan ele 
alınacak, dünya örnekleriyle 
birleştirilecektir. Bu, çok önemli 
bizim için. Başta 6306 sayılı 
afet riski altındaki kanunların 
dönüştürülmesi hakkındaki 
kanun olmak üzere mevzuatın 
aksayan yönlerini ele alıyoruz. 
Büyükşehir belediyemizin bu 
konudaki çalışmalarını, merkezi 
yönetim ve belediyelerin 
kapasitelerini, yetki ve 
sorumluluklarını çeşitli dünya 
örnekleriyle karşılaştırıp, gerek 
inşaat alanında gerek yönetim 
tarafında bu konudaki tecrübeli 
kişilerin görüşlerini alıp 
yolumuzu belirliyoruz. Burada 
toplum yararının önceliğini 
vurguluyoruz. Yani kentsel 
dönüşümü yerinde dönüşüm ve 
çapraz finansman modelleriyle 
yaparak kişinin oturduğu yerde 
oturmaya devam etmesini 
sağlamak asıl amaç. Onun için 
çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız 
çalışmalarla rantın tamamıyla 
halkın lehine kullanılacağını 
ispatlıyoruz. Doğaya, tarihe, 
birikime saygılı bir dönüşüm 
hedefliyoruz. Denetlenebilir ve 
şeffaf süreçlerin işlediği, halkın 
bilgilendirildiği ve hatta bu işin 
yönetimine katılabilecekleri 
bir sistem öngörüyoruz. 
Ayrıca halkın kentsel dönüşüm 
firmalarıyla, müteahhitlerle 
karşı karşıya kalmaması 
gerektiğini düşünüyoruz. Halkı 
kamu yönetimiyle yan yana 
getirerek birleştirmek istiyoruz. 
Yani şirketle vatandaşı karşı 
karşıya bırakmak söz konusu 
olmamalı. Çünkü şirket, 
karşısında devleti veya yerel 
yönetimi bulmalı. Yönetim 
vatandaşla görüşmeli. Yerel 
yönetimlerle merkezi yönetimin 
işbirliğinde olduğu bir kentsel 
dönüşüm alternatifinin ihtiyacı 
karşılayacağına eminiz. Zira 
İstanbul örneğinde var. Kentsel 
dönüşüm tek başına hem mali 
açıdan hem yetki ve sorumluluk 
açısından yerel yönetimlerin 
sorumluluğunu aşıyor, ancak 
belediyelerin bu konuda ana 
aktör ve denetleyici olması 
gerektiğine inanıyoruz. Tabii 
burada bazı kanunlarda 
değişiklikler yapılması 
gerekiyor. 

Depremin iki tane sakıncası 
var. Bir, mal kaybı; ikincisi, can 
kaybı. Mal ve can kaybının ortak 
olduğu nokta da yaşanabilir 
kentsel dönüşüm alanları olmalı. 
Halkımız deprem bölgeleri olan 
bölgelerde rahatlıkla evlerinde 
oturmalı. Yaşanabilir dönüşüm 
dememizin ana nedeni de bu. 
Türkiye’de çok güzel örnekler 
var ve bu güzel örneklerin 
tamamı sosyal demokrat 
anlayış. Neden? Çünkü 
yaşanabilir dönüşümü sağlamak 
için sosyal demokrat anlayışın 
olması gerekiyor. 
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Kırsalla, tarımla ilişkimiz kopmuş gibiydi, 
pandemi de gıdaya ulaşım ve yerelden 
gıdanın erişimi konularını gündeme getirdi. 
Siz özellikle kırsal alanda kooperatifçilik 
yapılanması üzerine çalışıyorsunuz. Avrupa 
Birliği’nin Horizon 2020 Programı’nın da 
Türkiye yürütücülüğünü yapıyorsunuz. Doğru 
kooperatif örgütlenmesi nedir? Katılım nasıl 
olmalıdır? Şeffaflık ve katılım kooperatiflerde 
ne demektir? Yeni kooperatifçilik anlayışı nedir?
MURAT YERCAN: Ben Ege Üniversitesi’nde öğretim üyesiyim. 
Ziraat Fakültesi bünyesinde tarım ekonomisi bölümünde görev 
yapıyorum. Esas uzmanlık alanım, çiftçi örgütlenmeleri ve özellikle 
kooperatifler. Horizon 2020 programında devam eden bir projemiz 
var. Onun Türkiye ayağını yürütüyorum. Kırsal kalkınma alanında o 
da. Değer zinciri üzerine yoğunlaşmış durumdayız ve özellikle de 
dağlık alanlardaki değer zincirlerini inceliyoruz. Dün aldığım yeni 
bir habere göre, ikinci bir projemiz de Horrizon kabul edildi. Yine 
Türkiye ayağını yöneteceğim. Bu proje de yerel toplumlar ve bu 
toplumların bioçeşitliliğe etkisi hakkında olacak. Her iki projenin 
de çalışma periyodu 4 yıllık. İkinci projede tahıl grubu ürünlerde 
yerel çeşitler ve domateste yerel çeşitleri çalışacağız. Bunların 
tarımsal biyoçeşitliliğe etkisini araştıracağız. Birinci projede yanlış 
hatırlamıyorsam 16; ikinci projede ise, 12 ülke var. Dolayısıyla 
çalışmalarımın odağında kırsal kalkınma var. Tabii ki burada 
kooperatifler de değer zincirinde önemli bir yere sahip. 

Avrupa Birliği’nde kooperatifler diğer çiftçi zincirinin içinde 
çok etkin faaliyette bulunuyor. Türkiye’de de var; ama neden 
etkin olmuyor konusunu araştırıyoruz, henüz araştırmamızın 
başındayız, gelişmemiş ise niye gelişmediğinin sorularına cevap 
aramaya çalışacağız. Avrupa Birliği ülkesindeki kooperatiflere 
yönelttiğimiz sorularda bizim ülkemizde alışkın olmadığımız 
cevaplarla karşılaşıyoruz. “Çiftçi size ürününü satıyor mu? Ne 
kadarını getiriyor?” diye sorduğumuzda kooperatif yöneticileri o 
kadar çok yadırgıyorlar ki, “Ne demek yani ne kadarını getiriyor? 
Tamamını bize veriyor. Başka bir alıcı yok ki orada kooperatiften 
başka” diyorlar. Oysa Türkiye’de çiftçi çok zor durumda kaldığında 
kooperatifin kapısını çalıyor. Ürününü satamadığında, özel sektör 
çiftçinin ürettiği ürüne ilgi duymadığında, son aşamada kooperatifi 
bir kurtarıcı araç olarak kullanmaya çalışıyor. Hâlbuki bu son derece 
yanlış. Özellikle tarım sektöründe kooperatifçiliği maalesef çok 
yanlış kullanıyoruz. Bunu kentsel kesime de yaymak mümkün. 
Çiftçi ürettiği her ürünü -ne üretiyorsa-, kullandığı her türlü girdiyi 
kırsal kesimde kooperatiften temin etmek zorunda. Bu olmadığı 
için kooperatifçiliğin avantajlarını yaşayamıyoruz ve kırsal kesim 
kalkınmasında kooperatifçiliği etkin biçimde kullanamıyoruz.

Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu alandaki faaliyetleriyle 
yine yakından ilgiliyim ve İzmir Köy-Koop Birliği’yle de projelere 
katılıyorum. İzmir’deki kooperatifçilik hareketini aslında gelişme 
perspektifi açısından Avrupa Birliği’ndeki kooperatifçilik hareketine 
benzetebiliriz. Türkiye’ye örnek olması gereken bir hareket. Çok 
başarılı. Ancak Avrupa Birliği’yle karşılaştırdığımızda yeterli mi? 
Hayır, yeterli değil. Katedilmesi gereken çok yol var. Bizim marka 
kooperatiflerimiz bulunuyor burada biliyorsunuz. 

Başta Tire Süt Kooperatifi var. Çok başarılı bir kooperatif, reklamı 
yapılmayan bir o kadar da kooperatimiz söz konusu. Bunların da 
zaman içinde duyulacağını düşünüyorum. Tabii bunun arkasında 
yatan en büyük etmen, yerel yönetimlerin kooperatiflere vermiş 
olduğu destek. Örneğin, Tire Süt Kooperatifi’nin bu kadar 
performans sergilemesinin altında 10-15 yıl geriye gidip bakın, 
yerel yönetimlerin bu kooperatiflere yapmış oldukları destekleri 
görürsünüz. Hatta sadece yerel yönetim demeyelim, kamu desteği 
diyelim. Bu, merkezi yönetim ve yerel yönetimler desteğiyle olabilir. 
Ancak şimdiye kadarki örneklerde merkezi yönetim desteğinin 
son derece zayıf olduğunu gördük. Destek gelişmiş olsaydı 
kooperatifçiliğin etkinliği de bu denli yetersiz olmazdı. 

Biliyorsunuz kırsal kesimde hiç kimse tarım yapmak istemiyor. 
Özellikle gençler kırsal kesimden koparak kentlerde yaşamayı 
tercih ediyor. Bu doğal, çünkü bünyesindeki niteliklerinden dolayı 
tarım son derece zor bir üretim dalı. Üstüne üstlük bir de para 
kazanılmayınca köyler boşalıyor. Bunu durdurmamız gerekiyor. 
“Nasıl durdurabiliriz” sorularına yanıt aramaya çıktığımızda 
çözümün kooperatifçilik olduğunu görüyoruz. Ancak gelişmiş 
kooperatiflerle biz bu göçü engelleyebiliriz. Ülkemizde tarımla 
ilgili yaşanan sorunları biliyorsunuz. Kuraklık bir doğal afet evet, 
ama kuraklığın etkisini kooperatifçilikle bir nebze olsun giderebilir 
miyiz? Elbette giderebiliriz. Tarımda şu anda çoğu üründe cari açık 
veriyoruz. Başta canlı hayvan, tahıl grubu ürünler, yağlı bitkiler, 
yağlı tohumlar vs. Pamukta ithalatçı konumdayız. 

Bu durumun birçok nedeni var, ancak en önemlilerden bir tanesi 
de örgütsüz bir tarım toplumu olması. Örgütlülük ne getirecek 
bize? Örgütlülük, planlı üretimi getirecek. Ne kadar üretmemiz 
gerekiyor? Üretirken ne kadar girdi kullanacağız? Bunlar hep 
planlı üretimin enstrümanı. Bizler bunu ancak ve ancak örgütlü 
bir tarımla sağlayabiliriz. Ülkenin ürün talebini düşünün, bir de bu 
ürünün arzı var. Bu arzı kim yaratıyor? Köydeki çiftçi yaratır. Bizler 
bu planlamayı önce köy, sonra ilçe, oradan da il ve bölge bazında 
yaparsak ülkenin bütününde üretim zincirini tamamlamış oluruz. 

İç piyasamızın talebi nedir? Dışarıya ne kadar ürün üretecek? 
Bunlarla bütünleştirdiğimizde ne kadar üretim yapmamız 
gerektiği sorusunun cevabı çıkıyor. Tarım Bakanlığı, ülkenin en iyi 
örgütlenmiş yapılarındandır. İlçelere ve köylere kadar gider. Yeter ki 
bu konuda bir sorumluluk üstlensin. Desin ki, buğday üretimimizin 
20 milyon ton olması gerekir. 
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Tarım Ekonomisi Bölümü

Prof. Dr.  
MURAT YERCAN
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarım Ekonomisi Bölümü’nden 
mezun oldu. Bir süre Ziraat 
Bankası’nda kredi mühendisi 
olarak çalıştı. 1988 yılında aynı 
bölümde araştırma görevlisi 
oldu. 1988-1989 yılları arasında 
Mediterranean Agronomic Institü 
of Hanya’da Kırsal Kalkınma 
konusunda MBA çalışmasını 
tamamladı. Yüksek lisansını ve 
doktorasını Ege Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. 
1996 yılında yardımcı doçent, 2004 
yılında doçent ve 2009 yılında 
profesör oldu. 2016-2019 yılları 
arasında aynı bölümde bölüm 
başkanlığı yaptı. Çalışmaları; çiftçi 
örgütlenmeleri, kooperatifler, kırsal 
kalkınma, sosyal inovasyon, su 
ekonomisi ve yönetimi konularında 
yoğunlaşmaktadır. Tarım ve 
Orman Bakanlığı, TÜBİTAK, AB 
projelerinde ulusal ve uluslararası 
düzeyde danışmanlık ve proje 
koordinatörlüğü görevi yaptı. Ayrıca 
AB-HORIZON-2020 projelerinin 
değerlendirilmesinde hakem olarak 
çalıştı. Özellikle çiftçi örgütlenmesi 
ve kırsal kalkınma konularında 
olmak üzere ulusal ve uluslararası 
dergilerde yayımlanmış 100’e 
yakın çalışması bulunmaktadır. 
Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım 
Ekonomistleri Derneği ve Avrupa 
Tarım Ekonomistleri Derneği 
üyelikleri bulunmaktadır. Şu anda 
HORIZON-2020 AB (MOVING-
BIOVALUE) projesi kapsamında iki 
projenin Türkiye koordinatörlüğünü 
yürütmektedir.

“KOOPERATİFLERLE GIDA 
ENFLASYONUNU AZALTABİLİRİZ”
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Bu 20 milyon tonu biz hangi köyden, hangi ilçeden, hangi ilden 
temin edeceğiz? Her il ve ilçe müdürü bu konuda görevlendirilecek. 
Yıl sonuna ulaştığımızda, çok önemli bir doğal afet olmadığı 
takdirde köy, ilçe ve il hedeflerimize ürün bazında ulaştığımızda 
hiçbir şekilde tarım ürünü ithal eder durumda olmayacağız. Yani 
baştan sona zincirin planlanması, programlarının yapılması, finans 
ve pazarlama sürecinin yapılandırılması gerekiyor ki tarım sektörü 
cari açık vermesin, ithalat yapılmasın, en azından kendine yeter bir 
tarım ülkesi olalım. Burada kullanacağımız en önemli araçlardan 
bir tanesi de kooperatiflerdir. Kooperatiflerle devlet iş yaparsa, 
Tarım Bakanlığı bu üretim zincirini kooperatiflerle tamamlarsa 
büyük oranda sorunlarını halleder. Bunu yapabilmesi için güçlü 
kooperatiflere ihtiyacımız var. Güçlü kooperatiflerimiz bazı üretim 
dallarında var. Ama eksik olduğumuz alan, yaş meyve sebze ve 
hayvancılık. Yaş meyve sebze cenneti olan Akdeniz Bölgesi’ne 
gittiğinizde görevlendireceğiniz hiçbir kooperatifi bulamıyorsunuz. 
O nedenle çiftçiden 1 liraya satın alınan bir domatesi şu zamanlarda 
10 liraya kadar satın alabiliyorsunuz. Neden? Çünkü arz zinciri 
çok uzun. O arz zinciri içerisinde çiftçinin haricinde para kazanan 
bir sürü aktör var. Oysa bizler kooperatiflerle bu arz zincirini 
kısaltabiliriz. Dolayısıyla tüketicinin ödediği paranın çok büyük 
büyük kısmı çiftçinin cebine girer ve hatta bundan dolayı da ürün 
fiyatlarında bir düşüş söz konusu olur. Yani biz gıda enflasyonunu 
bu şekilde bir nebze azaltabiliriz. 

Belediyelere büyük iş düşüyor. İzmir modelini sadece CHP’li 
belediyelere değil, diğer belediyelere de tanıtmamız gerekiyor. 
Bu, çok güzel bir model. İzmir’e girdiğinizde belediyenin 
kontrolü altında olan yeşil alanlar kooperatiflerin ürettiği çiçek 
ve ağaç fidanlarıyla yeşillendiriliyor. Bunun yanında İzmir’de 
okul sütü projesi var. Ne oluyor? Çiftçiler ve süt üreticileri hiçbir 
şekilde pazar sıkıntısı çekmiyor. Sütler okul çağındaki çocuklara 
gönderiliyor. Aynı şekilde çiçek üreticilerinin pazar aramak diye 
bir derdi yok. Belediye ne kadar çiçek fidanı ve fidesi varsa satın 
alıyor. Bunu diğer belediyeler yapamaz mı? Çok rahat yaparlar. 
Örneğin, İstanbul Belediyesi. O kadar büyük bir tarım bütçesi 
var ki. İstanbul’da çiftçi olmayabilir ya da çok sınırlıdır. Komşu 
illerden neden İstanbul’a bu tür girdiler ulaşmasın? O zaman 
İstanbul bütçesinin tarıma ilişkin bölümü otomatik olarak çiftçiye 
yansıtılabilir. Mevcut yapıda çiftçiye yansıtılmıyor mu? Yansıtılıyor. 
Ama firmalar aracılığıyla yansıtılıyor. Dolayısıyla domatesteki çiftçi 
mağduriyeti, çiçek sektöründe de geçerli. İzmir modelindeki gibi 
olsa bu mağduriyet ya çok sınırlı ya da yok denecek kadar az olur.

İzmir modelini kısaca anlatır mısınız? 
MURAT YERCAN: Tüm büyük belediyelerde tarım bütçesi, tarım 
daireleri var. Hepsinin de bir bütçesi bulunuyor. Bu tarım bütçesi 
kırsal kalkınma kapsamında kırsal kesime aktarılıyor. Bunlar ürün 
alımı niteliğinde ya da hibe ödemeleri şeklinde de olabiliyor.

Belediye ne yapıyor çiftçilere? Seçtiği çiftçilere hayvan, arı 
kovanı, fidan dağıtıyor. Fidanı nereden alıyor? Ödemiş’teki 
fidancılık kooperatifinden alıyor mesela. Ödemiş’te ihracat yapan 
ve bioteknoloji uygulayan çok önemli bir kooperatifimiz var. 
Pandemi döneminden önce ziyaret etmiştim, büyük yatırımları 
var. Bu yatırımlar hep benzer teşviklerle yapılıyor. Bir sürü seraları 
var. Neden? Çünkü ürettikleri ürünü pazarlayamama gibi bir 
sorunları yok. Hem Türki Cumhuriyetlere ihraç ediyorlar hem de 
belediyelere satıyorlar. 

Biz bu kooperatifleri neden belediyeler aracılığıyla diğer illerde 
de yaygınlaştırmayalım? Bunların kurulması zor değil ki. Seraların 
kurulması da zor değil. Burada amaç, firmayı devreden çıkarmak. 
O kooperatif, çiftçinin kooperatifi olacağı için kâr marjları düşük 
olacak. Ama firma öyle değil. Firma 1 lira alıyor, belediyeye 10 
liraya satıyor. Bunlar gerçek, biliyoruz. Dolayısıyla hem belediye 
hem de çiftçi mağdur. Çünkü bizim çiftçimizin en büyük sorunu, 
üretmesi ama satacak yer bulamaması. Ürününü değer fiyatına 
satacak yer bulamıyor. Bir mandıracı gelip alıyor ve asıl parayı o 
götürüyor. Parasını ya ödüyor ya ödemiyor ya da düşük fiyattan 
ödüyor. Çiftçi buna katlanıyor. ineklerini kesime götürecek veya 
bu sistemin içerisinde devam edecek. Ama bunu kooperatiflerle 
kırmak zorundayız. Yine bakın, kırmızı ette ne kadar büyük sıkıntı 
içerisindeyiz, 100 liradan aşağı ürün yok. Bunu hayvancılığın yaygın 
olduğu doğu illerimizde neden organize etmeyelim? Kooperatifler 
kurarak yaygınlaştırabiliriz. İzmir’de kooperatiflerin satış mağazaları 
var mesela. Ne yapıyor? Tire Süt oraya bütün ürünlerini getiriyor. 
İnsanlar da oradan alışveriş ediyor. Belediyeler, özellikle büyük 
şehir belediyeleri çok rahat yapabilir. 

Belediyelerin kırsal konularla 
ilgilenecek departmanları 
olmalı, pek çoğunda var. 
İzmir modeli olmasın sadece, 
Mersin modeli de olsun Adana 
modeli de, Antalya da. İzmir’le 
sınırlı kalmamalı. Tunç Soyer 
bu konuda son derece açık, 
belediye başkanı olduktan 
sonra da bu işe ağırlık vererek 
yaygınlaştırmaya başladı 
ve özellikle kooperatiflerle 
çalışıyor. İzmir’de 500.000 
çiftçi var diyelim. 

Belediyelerin 500.000 kişiye 
ulaşması zor. Ama 50 tane 
kooperatifle çalışması son 
derece kolay, daha etkin 
ve ekonomik. O nedenle 
kooperatiflerle çalışarak bu 
domino etkisini yaratabiliriz 
kırsalda.

İzmir’de Köy- Koop Birliği 
adında bir çiftçi örgütlenmesi 
var. Türkiye’nin diğer illerinde 
de var. Ben de kendileriyle 
kooperatifçilik konularında 
görüşüyorum. 

Belediyelerin bu alandaki 
yöneticileriyle bir platformda 
bir araya gelebilir, birlikte 
çalışabiliriz. Onlar sadece hedef 
belirleyecek. Bu olabilir. Sizlerin 
aracılığıyla çağrı yapmak 
isterim. Bir sivil platform kurup 
o platformda bu konuları 
konuşur, tartışırız. 

Örneğin, bir zoom toplantısı 
düzenleyebilirsiniz, buna ben 
de katılırım. İlk önce bir strateji 
belirleyebiliriz. Bu toplantıya, 
ilgilenen belediyelerin tarım 
daire başkanlarıyla isterlerse 
belediye başkanları da 
katılabilir, böyle bir platform 
oluşturulabilir. İlk basamak 
olması açısından son derece 
önemli. 

Bir şeyler yapmak gerekiyor. 
Belediyelere çok iş düşüyor onu 
söyleyebilirim. Ben üzerime 
bir görev düşerse rahatlıkla 
katılırım, bilgi birikimimi 
paylaşırım.
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Dayanışma ekonomileri küreselleşmenin  
yan etkileri görüldükçe daha çok gündeme 
gelen bir konu oldu. Dayanışma ekonomisi 
nedir, niçin önemli?
ASLIHAN AYKAÇ: Dünyadaki literatürde dayanışma ekonomileri 
ifadesi aslında daha çok “sosyal ve dayanışma ekonomileri” olarak 
geçiyor. Birleşmiş Milletler’in de bunun üzerinde çalışan bir grubu 
var. Aynı zamanda Avrupa’da çeşitli sivil toplum girişimleriyle 
beraber dayanışma ekonomilerini farklı ülkelerdeki dayanışma 
ekonomileriyle ilişkilendirmeye ve bir ağ oluşturmaya yönelik 
çabalar da var. 

Dayanışma ekonomilerini 2000’lerin başından itibaren bütün 
dünyada neoliberal küreselleşmeye bir tepki, yerel üreticilere 
adil ticaret/üretim/emek değeri ve ücretlendirme konusunda 
imkân sağlayacak girişimler olarak değerlendirebiliriz. Bunun en 
yaygın, geleneksel ve kuramsallaşmış örneği kooperatifler olduğu 
için kooperatifler öne çıkıyor. Ancak şunu da söylemek lazım, 
kooperatifler kurumsallaşmayı sağladıkları için bir sürdürülebilirlik 
göstergesi olarak algılanabilir, ama bunun dışında 2000’lerin 
toplumsal dinamiklerini yansıtacak şekilde çeşitlilik gösteren çok 
daha küçük, enformel yani kurumsallaşmamış yapılarda da ortaya 
çıkan başka tür dayanışma ekonomileri de var. Mesela çiftçi 
birlikleri, gıda toplulukları, çiftçilerle yani üreticilerle tüketicilerin 
bir araya geldiği üretici pazarları çok yaygın şimdi. Metropoliten 
alanlarda, kentlerde daha ziyade takas pazarları, ikinci el pazarları 
şeklinde gördüğümüz ilişkiler de dayanışma ekonomilerine dahil 
oluyor. 

Maddi temelleri açısından baktığımız zaman neoliberal 
küreselleşmenin şirketler güdümünde üretimi örgütlemesine 
ve tüketimi şişirmesine dönük piyasa anlayışını sorgulayan bir 
yaklaşım bulunuyor. Dolayısıyla burada söz konusu olan hem 
adil üretim ilişkileri kurgulamak hem de bunun yanı sıra bilinçli 
tüketimi de desteklemek. Bilinçli tüketim de benim en çok 
vurguladığım şeylerden. İsteğe değil, ihtiyaca yönelik bir tüketim 
davranışı. Bunun giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Bizi daha 
fazla tüketmeye zorlayan bir anlayış söz konusu ve bizim de buna 
bir alternatif yaratmamız gerekiyor. Mesela bazı ülkelerde şimdilik 
pek yaygın olmayan ve daha ender gördüğümüz bir dayanışma 
biçimi de “tamir kafeleri.” 

Dolayısıyla gıda temelli, tarım temelli ama aynı zamanda yalnızca 
üretim ayağını değil, tüketimi de yeniden örgütlemeye dönük 
olan tüketici kooperatifleri gibi oluşumlar o bakış açısını bir nebze 
de olsa değiştiriyor. Bu bakış açısının giderek yaygınlaşacağını 
da öngörüyorum, çünkü artık çokuluslu şirketler de küresel 
kapitalizmin sınırlarının ne kadar zorlandığının farkında. Önceki 
yıllarda tanınmış birkaç tekstil firması satılmayan ürünlerini 
yakıyordu. Önce üretimde fazlaca su kullanımıyla çevresel 
felakete yol açıyorsunuz -endüstriyel tekstil üretimi böyledir, 
olumsuz çevresel etkisi vardır- bir de yakarak üstüne başka bir 
çevresel etki yaratmış oluyorsunuz. “Yakmayalım dönüştürelim” 
gibi birtakım yaklaşımlar ortaya çıktı. Bu, gerçek anlamdaki 
bir sorgulamanın sonucunda biçimleniyor. Ama gelişme 
potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. 

Pandemi sürecinde piyasanın daralması ve insanların karantinada 
evlerine kapanmaları nedeniyle ekonomik üretim ve tüketim 
sekteye uğradı. Ama bu süreçte bile dayanışma ekonomilerinin 
geliştiğini görüyoruz. 

Örneğin, pandemi sürecinde Arjantin’de kurulan kooperatif 
sayısında artış oldu. Birçok dayanışma ekonomisi farklı ülkelerde 
pandemiye yönelik müdahalelerde bulundu. Neler yaptılar? 
Gıda dayanışması çok büyüdü. Mahalli mutfakların kurulması, 
yaşlı ve ihtiyaç sahibi olanlara yemek desteğinin sağlanması, 
gıda bankalarının kurulması gibi aktiviteler yürütüldü. Bizde de 
benzer şeyler oldu, birçok kadın kooperatifi maske veya sağlık 
çalışanlarının koruyucu giysilerini dikti. Bunlar çok önemli katkılar. 

Piyasanın daralması dayanışma ekonomilerini paralize etmedi, 
felce uğratmadı, tam tersi uyumlu hâle getirdi diyebilirim. Çabuk 
manevra yapabildiler ve krize çok hızlı bir şekilde tepki verdiler. 
Ancak öz kaynakları görece sınırlı, faaliyet alanları ve hedef 
kitleleri daha dar olan örnekler kendi çaplarında bir ekonomik 
krizle ve dolayısıyla bir varoluş kriziyle karşı karşıya kaldı. 

Bir küçük eklemeyi İzmir’den yapmak istiyorum, İzmir deprem 
yaşadı ve bu da çok yıpratıcıydı. Yani sekiz binden fazla insanımız 
bir anda evsiz kaldı, dayanışma burada da kendini gösterdi. 
Piyasanın ve devletin geri çekildiği alanlarda halk, inisiyatifi 
dayanışma ekonomileriyle ele alıyor diyebiliriz. 

Yerelin dayanışma ekonomilerini desteklemesi 
nasıl bir fark yaratabilir? Sizce nasıl olmalıdır ve 
nasıl bir fayda yaratır? 
ASLIHAN AYKAÇ: Hem dünyada hem Türkiye’de olumlu ve olumsuz 
örneklerden bahsedebiliriz. Gerek dayanışma ekonomileri gerek 
bunun bir örneği olan kooperatiflerle ilgili olarak şunu söylemek 
istiyorum: Birincisi, kooperatifçiliğe dair yedi temel prensip vardır; 
bunu herkes bilir, tekrar etme gereği duymuyorum, ama birkaç 
tanesinin altını çizmek istiyorum. İster üretimle ister tüketimle ilgili 
olsun ya da başka bir toplumsal taleple örgütlensin, her durumda 
dayanışma ekonomisinin bütünlüğüne dahil ettiği insanların 
taleplerini dile getirmesine imkân sağlaması gerekiyor. Bu bağlamda 
gönüllülük esasına dayalı, katılımcı, herkese söz hakkı veren ve 
müzakereci demokrasi imkânı tanımalı. Bir kooperatifin kurulması 
için yedi tane ortak olması lazım, ama kooperatif ne kadar büyürse 
büyüsün gelen insanlara aynı oranda söz imkânı verilmeli. Bu, 
oldukça önemli. Yerel yönetimlerle kooperatiflerin ilişkisi açısından 
birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii ki bu ilişki her iki taraf için de 
karşılıklı bir dayanışmaya ve kazanıma yol açabilir. 

Örnekleri de var, yerel yönetimlerin yerel ve yakınındaki üreticiden 
birtakım ürünleri satın alması, üretim sürekliliğini sağlaması açısından 
faydalıdır. Uygun fiyatlandırma ve yerel yönetim açısından da 
faydalıdır, sosyal demokrasi perspektifinden baktığımızda bölüşüm 
ilişkilerini yerinde örgütlediği için de çok büyük önem taşır. Yani siz 
bunun için başka bir yerden, merkezi yönetimden kaynak bulmak, 
talep etmek zorunda kalmazsınız ya da kendi bütçenizi bunun 
için kullanmak zorunda kalmazsınız. Ne yaparsınız? O insanları 
kaynaklarını mobilize etmeye teşvik etmiş olursunuz. İyi örnekler 
var, belediyeler parklarda kullanılan çiçekler için yakın yerlerdeki 
çiçek kooperatiflerinden alım yapar. Bu alım yalnızca üretim alımı 
değil, aynı zamanda hizmet alımıdır, çünkü o kooperatiflerde çalışan 
insanlar gelir ve o çiçekleri eker aynı zamanda. Dolayısıyla hem 
emek açısından hem üretim açısından fayda sağlanır. Uzunca zaman 
büyükşehir belediyesi Tire Süt’ü destekledi. İlkokul çocuklarına 
süt dağıtma projesi için oradan süt alımı yaptılar. Bunlar medyada 
da yer almış popüler örnekler. Konya’da kadın kooperatiflerinden 
bildiğim iyi bir örnek var. Konya’da belediye, bir düğün salonunu 
kafe gibi işletmek için kadın kooperatifine veriyor ve çok güzel 
organizasyonlar yapıyorlar. Hem dekoratif hem de özenli. Başka 
birçok yerde de bu tip uygulamalar bulunuyor. Mesela Çanakkale’de, 
Balıkesir’de var; kadın kooperatifleri küçük tabldot restoranlar 
işletiyor, belediyeler onlara ya yer ya da alım desteği veriyor. 

Dolayısıyla böyle mekanizmalar mümkün. Ama bunların bazı 
sakıncaları da var. Bunları da dile getirmek istiyorum. Özellikle 
hem belediye hem de bu ilişkinin sürdürülebilirliği açısından 
önemli. Belediye, kurumsal yani bir protokol bağlamında işbirliği 
yapmak yerine kooperatifin veya dayanışma ekonomisinin bir 
parçası olduğunda oradaki özerklik ve katılımcı demokrasi pratiği 
sekteye uğrayabilir. Gerek belediye gerek merkezi yönetim bir 
parti siyasetinin yansımasıdır ve parti siyasetinden bağımsız 
değildir. Oysa biz kooperatifleri veya dayanışma ekonomilerini 
siyaset üstü mekanizmalar olarak görmek istiyoruz. Dayanışma 
pratikleri, insanların dünya görüşlerinden, ideolojilerinden veya etnik 
kökenlerinden bağımsız olarak bir araya gelme potansiyeli taşıyor. 
O potansiyel, katılımcı demokrasiye ve gönüllü katılıma dönüştüğü 
zaman toplumdaki kolektif kimlik inşasına büyük bir katkı sunuyor. 
Dolayısıyla siyasetin müdahalesinin kontrollü olması ve kooperatiflerin 
demokrasi, katılımcılık ve özerklik prensiplerinden koparılmaması 
gerektiğini düşünüyorum. Yani bir belediye kooperatif kurduğu zaman 
öncelikler değişmiş olur. İnsanlar kendileri istedikleri için yine kendi 
inisiyatifleriyle ve motivasyonlarıyla bunu kursun. Belediye, kapasitesi 
dahilinde destek verebilir. Çünkü başka riskler de var. Belediye 
başkanı veya belediye partisi değişirse ne olacak? Örnekler var. Farklı 
nedenlerle belediye başkanının desteği ortadan kalktığı zaman bu 
gruplar desteksiz kalıp dağılma aşamasına geliyor. Dolayısıyla dengeli 
bir ilişki kurmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Sosyal politika açısından dayanışma 
ekonomileri nasıl bir işleve sahip? 
ASLIHAN AYKAÇ: Neoliberal küreselleşme sürecinde devletler 
sermaye karşısında pazarlık güçlerini kaybetti. Yabancı sermayeyi 
ülkeye çekmek adına çok fazla vergi indirimi yapıldı, çalışma 
standartlarından, emeğe yönelik koruyucu unsurlardan vazgeçildi, 
ayrıca yerli sanayiye yönelik korumacı ya da öncelik vermeye 
yönelik yaklaşımlardan da taviz verilince ekonomik açıdan yerel 
ekonomilerin kırılganlığı arttı. Bu kırılganlığın yanı sıra devlet 
sosyal politika yapacak yani refah politikalarını gerçekleştirecek 
gelirlerden de yoksun kaldı. Neydi devletin geliri? Evet, vergi 
alması, ülkede üretimin-tüketimin yapılması ve devletin aldığı 
kaynaklarla da sosyal politika yapması lazım.  
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Devlet hem kaynaklarını 
hem pazarlık konumunu 
kaybetmiş oldu. İster istemez 
refah politikalarında, kamusal 
eğitimde, sağlık hizmetlerinde, 
kırılgan grupların yani 
emeklilerin, engellilerin, 
çocukların korunmasına yönelik 
alanlarda da geri çekilmiş oldu. 
Dayanışma ekonomileri tam 
da bu alanda devreye giriyor 
ve devletin geri çekilmesinden 
kaynaklanan sosyal politika 
açıklarını kapatmaya yönelik 
girişimler olarak öne çıkıyor 
ve bunların sivil girişimler 
olması taleplerin ve sorunların 
yerinde karşılanması, 
çözülmesi açısından büyük 
önem taşıyor. Bu noktada 
da ben yerel yönetimlerin 
rolünün büyük olduğunu 
düşünüyorum. Sistemin dışında 
kalanlar, sistemin çeperine 
itilen kesimler için bir alan 
yaratılmalı. Bu alan da ancak 
ve ancak yerelde yaratılabilir.
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Kendi kendine yardım hareketi yaklaşımıyla 
kooperatifler krize karşı bir çıkış yolu olabilir mi? 
Yeni kooperatifçilik yaklaşımının özellikleri nelerdir?
F. SERKAN ÖNGEL: Türkiye’deki tarım kesiminin farklı bir özelliği 
var. Yani Avrupa’daki örneklerine göre daha küçük üretici 
ağırlıklı bir yapıdan bahsetmek mümkün. Birtakım dayanışma 
formlarının, özellikle 12 Eylül askeri darbesi sonrasında ciddi 
bir çözülme süreci yaşadığını, dayanışma pratiklerinin ortadan 
kaybolduğunu, dayanışma örgütleyebileceğimiz kooperatiflerin 
de belli bir noktada işlevini yerine getiremeyen, güven vermeyen 
ağır bürokratik yapılara evirildiğini söylemek mümkün. Bu 
anlamda dayanışmayla güven arasındaki ilişkinin tahrip edildiği 
bir dönemden geçtik. Yozlaşma dönemi de diyebiliriz, yeni liberal 
politikaların da eşlik ettiği, bireyselleşmenin, bireyciliğin hâkim 
olduğu bir yapının ortaya konduğu bir durum var. 

Diğer taraftan da liberal politikaların tarım alanını dönüştüren, 
giderek küçük üreticiyi çözmeye odaklanan kapitalist çiftlikler 
üzerinde inşa etmeye çalıştığı bir yapı var. 12 Eylül öncesinde 
önemli kooperatif pratiklerinin, aşağıdan hareketler anlamında 
tanımlayabileceğimiz kooperatif hareketlerinin hızlı bir şekilde 
tasfiye edildiğini, etkinliğini yitirdiğini görmek mümkün. Çünkü 
Türkiye’de üçüncü bir alanın yani devletin ve sermayenin 
dışında bir alanın inşası meselesi hep tartışmalı olmuş. Nitekim 
kooperatifler meselesi de devletin himayesinde bir kooperatif 
düzeni mi yoksa kooperatifler kendi ayakları üzerinde durabilir mi 
olarak her zaman arada bir yerde kaldı. 1960’ların tartışmalarına 
baktığımızda özellikle tarım alanında dayanışma pratiklerinin 
çözülmesiyle ve yeni liberal politikalarla büyük sermaye 
gruplarının bu alanları dizayn etme çabasıyla yeni bir dönemin 
açıldığını söylemek mümkün. Bu sadece tarım alanında değil, 
diğer dayanışma pratiklerinde de görülen bir durum, o anlamda 
da çarpıcı. Tabii ki dünyada kooperatifçiliğin tarihsel geçmişine 
baktığımızda çok köklü bir arka planı olduğunu görüyoruz. 
Türkiye açısından da benzer şeyler söylenebilir. Ama Avrupa’da 
Sanayi Devrimi sonrasında çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. 
Somut anlamda kentlere yığılan kitleler yaşadıkları bireysel 
krizlerini kolektif olarak gösterdikleri dayanışma faaliyetleriyle 
karşılamaya çalışıyor. 

Dolayısıyla çok köklü bir geçmişi var Avrupa’da kooperatiflerin. 
Afrika’da Endonezya’da da keza öyle. Toplumsal yaşamda da 
hâlâ ağırlığı olan yapılar kooperatifler. Kooperatif bankalarından, 
kooperatiflerin kurduğu çok büyük şirketlerden söz etmek 
mümkün. Türkiye’de de önemli büyük kooperatif kuruluşları 
var. Ama temelde üreticiyle kurduğu bağ, işleyişinin ne kadar 
demokratik olduğu, kooperatifçilik ilkelerine ne kadar uygun 
oldukları meselesi temel tartışma başlıkları. Ben o yüzden kendi 
kendine yardım hareketi tabirini çok önemsiyorum. Çünkü her 
şeyden önce kâr amacı güden bir şirket formunu kastetmiyorum. 
İnsanların zorunluluktan kaynaklı, belli ihtiyaçlarını bir araya 
gelerek çözmesi üzerinde şekilleniyor. Kooperatiflerle ilgili 
vurguladığımız konulardan bir tanesi, bugün insanlara dayatılan 
“insan, insanın kurdudur” fikrinin geçerli olmayabileceği yapılar 
olmasıdır. 

Kooperatifin beslendiği şey, bunun tam aksi “insan, insanın 
ekidir.” Biz onu Fakir Baykurt’un bir sözü olarak kullanıyoruz 
bu görüşmelerde. Biz birbirimizi nasıl destekleyeceğiz, zor 
zamanlarımızda birbirimize nasıl sığınak olacağız? Kooperatiflerin 
derdinin böyle olması gerekiyor. Bu tam da aşağıdan bir 
kooperatif hareketini ihtiyaç olarak dayatıyor. Kriz dönemleri de 
bu ihtiyacın belirginleştiği dönemler. Tarım alanına bakın, ortak 
kullanılabilecek pek çok şeyin ekstra maliyetler yüklenerek satın 
alındığını söylemek mümkün. Hâlbuki 1980 öncesinde Köy-Koop 
döneminde ortak parkların bulunduğu, tarım araçlarının ortak 
kullanımda olduğu örnekler görüyoruz. İşte, her şeyden önce 
kooperatif dediğimizde dayanışmanın kurumsallaşmış şekli 
olduğunu görmek gerekiyor. Birilerinin diğerinin üzerine bastığı, 
birilerinin dışarıda bırakıldığı bir yer değil kooperatif, birilerinin 
diğerlerini dahil ettiği, dayanıştığı bir model. O anlamda önemli 
olduğunu düşünüyorum. 

Günümüzde de özellikle çok somut bir süreçten geçiyoruz. 
Pandemi döneminin ağır neticeleri var. Toplumun geniş 
kesimleri ekonomik olarak mağduriyet ve zorluk içinde. Ama 
bunu karşılayabilecek bir örgütsel dayanışma zeminimiz yok. 
1980’lerle birlikte başlayan döneme baktığımızda bizim toplumsal 
örgütlenme formlarının büyük oranda çözüldüğünü, sendikaların, 
kooperatiflerin işlevlerinin giderek kaybolduğunu, yerine başka 
unsurların dahil oluğunu görüyoruz. Mesela tarikatlar büyük bir 
rol oynuyor, bir dayanışma pratiğinin dışında başka bir form.

Bugün bence temel ihtiyaç, birilerinin birilerine yardım ettiği değil, 
bir araya gelerek ortak ne yapılabileceğini düşüneceğimiz pratikler. 
Bu kentte de kent yoksulları açısından da böyle, tarım alanında da bu 
şekilde gerçekleşmek durumunda. Gerçekten de tarım alanında ciddi 
bir çözülme yaşandı. Türkiye otuz sene önce bir tarım toplumu ülkesi 
özelliği gösteriyordu. Bugün istihdamın %20’lerin altına düştüğünü 
söyleyebiliriz. İstihdam yapısı küçük üreticiliğe dayalı bir toplumsal 
yapının bu kadar hızlı bir şekilde çözülmesi elbette ki sorunları da 
derinleştiriyor.

Bu dönemde kooperatif meselesi neden bu kadar kritik noktaya 
geldi? Yeni kooperatifler demiştiniz siz, o çerçeveden bakalım. 
Özellikle yeni liberal dönemin temel özelliklerinden biri, kamu 
hizmetleri alanının çözülmesi. Kamunun dönüşümü. Yani piyasa 
dostu bir devlet ya da piyasa için devlet diyebileceğimiz bir 
forma doğru evirilmiş durumda. Dolayısıyla kamu yararı ilkesi de 
zedelenmiş durumda. Kamunun ihtiyaçlarını gözeten değil, piyasa 
dinamiklerinin ihtiyaçlarını gözeten bir toplumsal yapının bir devlet 
yapılanmasının olduğunu söyleyebiliriz. Bu da belli handikaplar 
yaratıyor. Kamu hizmetlerine erişim konusunda birtakım sıkıntılar 
var. Yakın geçmişte şirketlerin bu alana yönelik sosyal sorumluluk 
başlığı altındaki çabaları ya da STK’lar üzerinden gerçekleştirilen 
kimi projeler söz konusu. Bir sonraki etapta sosyal girişimcilik sıklıkla 
gündeme gelen bir konu oldu. Bugün ise, sosyal kooperatifçilik bu 
süreci tamamlayan bir husus olarak karşımıza çıkıyor. 

Uluslararası düzende de devletin toplumsal ihtiyaçların giderilmesi 
misyonunun gerisine düşmesi nedeniyle bu tip dayanışma formlarını 
destekleme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Sosyal kooperatifçilik 
için kooperatiflerin kendi kendine yardım hareketi olma özelliğinin 
dışında, ihtiyacı olan birilerinin ekonomik anlamda bir araya gelerek 
kamu hizmetlerini kendilerinin görmesi denebilir. 

Yani özel sektör ya da devletin dışında bir başka yapı olarak ortaya 
çıkıyor. Özellikle göçmenler, kadınlar gibi dezavantajlı gruplara destek 
veren, ekonomik açıdan bu gruplara katkı sağlayan, yardıma ihtiyacı 
olan gruplara da hizmet götürülmesine aracılık yapan oluşumlar 
diyebiliriz. Bu açıdan geleneksel kooperatiflerle farklı bir özelliğe 
sahip. İtalya gibi ülkelerde sosyal kooperatifler alanında fazla sayıda 
girişim olduğunu görüyoruz. 

Yine bu başlık altında sağlık kooperatifleri gibi sağlık hizmetine 
ihtiyacı olanlara destek sağlayabilecek kooperatif örnekleri olduğunu 
görebiliyoruz. Sosyal kooperatifçilik gibi yeni tip kooperatifçilik 
girişimlerini diğerine bir alternatif olarak değerlendirmemek 
gerekiyor. Tamamlayıcı bir öğe olarak değerlendirilebilirler. 
Kooperatifleri, giderek yalnızlaşılan günümüzde insanların birbirlerini 
desteklemesinde ve dayanışmasında bir çığlık olarak değerlendirmek 
lazım. Bugün kooperatiflerin özüne uygun şekillenen, demokratik 
işleyişi olan, temeldeki misyonu kâr değil de birbirine yardım olan bir 
forma bürünmesi gerekiyor. Ancak böylelikle geçmişi tekerrür eden 
bir yapıdan çok, gerçekten samimi, yenilikçi olarak kendini ortaya 
koyabilir. 

Tarım alanındaki çiftçilerimizin büyük kısmının kötü anıları var 
kooperatiflerle ilgili. O yüzden aşağıdan bir kooperatif hareketi önemli. 
Yukarıdan devletin ya da uluslararası kuruluşların şekillendirdiği 
ve fonladığı değil, aşağıdan çiftçilerin gerçekten somut ihtiyaçları 
çerçevesinde bir araya geldikleri, ayakları üzerinde durabildikleri, 
kimseye bağımlı olmayan özgün, iyi örneklere ihtiyaç var. 

Sosyal demokrat belediyecilik açısından da 
kooperatifler önemli. İçinde bulunduğumuz 
kriz döneminde belediyeler için nasıl bir çıkış 
olabilir, doğru yaklaşım ne olabilir sizce? 
F. SERKAN ÖNGEL: Belediyeciliğin ortaya çıkışı kooperatiflerin ve 
sendikaların ortaya çıkışıyla benzeş. Yani geniş emekçi kitlelerin, 
işçi sınıfının ihtiyaçları çerçevesinde kendi sorunları üzerinden 
örgütlenme çabasının bir ürünü. Belediyecilik, endüstri devrimiyle 
birlikte kentlere gelmiş, hiçbir kentsel altyapı imkânına sahip 
olamayan, ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşan kitlelerin bir şekilde 
talepleri üzerine gelişen bir kurum. Belediyecilikte de aşağıdan 
gelen talepleri duymak önemli. Kooperatifçilik ve sendikalar da 
böyle. 

Dolayısıyla bu iş tam da sosyal demokrat belediyelerin üzerinde 
durması gereken temel bir konu. CHP kendi geçmişine bakarsa, 
kooperatif meselesinin kendileri açısından ne kadar merkezi bir şey 
olduğunu, 1973’te partiyi iktidara taşıyan en önemli meselelerden 
birinin gıda sektörü olduğunu, kooperatifler üzerinden bir 
sektör inşa edilmeye çalışıldığını görecektir. Yine o dönemde 
kooperatiflerde ortaklaştıran, kolektif faaliyetlerin hem tüketim 
hem üretim alanında ortaya çıktığını görmek mümkün. 

“KENDİ KENDİNE YARDIM  
HAREKETİ”

Röportaj

“Doç. Dr.  
F.SERKAN ÖNGEL”

Gaziantep Üniversitesi 
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doç. Dr.  
F. SERKAN ÖNGEL
Gaziantep Üniversitesi İslahiye İİBF 
Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme 
ve Çevre Sorunları Anabilim 
Dalı’nda görev yapmaktadır. Öngel, 
2002-2005 yılları arasında KESK’te 
ve 2005-2010 yılları arasında 
Birleşik Metal İş Sendikası’nda 
araştırma ve toplu sözleşme 
uzmanı olarak çalıştı. 2010-
2015 yıllarında DİSK bünyesinde 
faaliyet gösteren DİSK Araştırma 
Enstitüsü’nün müdürlüğü 
görevlerinde bulundu. Çalışmaları; 
sosyal politika, kentleşme, 
emek tarihi konularında 
yoğunlaşmaktadır. “Kapitalizmin 
Kıskacında Kent ve Emek” adlı bir 
kitabı ve “Krize Karşı Kooperatifler” 
adlı bir derleme kitabı (Uygar 
Dursun Yıldırım’la birlikte) 
bulunmaktadır. Critical Sociology, 
Praksis, İktisat ve diğer akademik 
dergilerde bilimsel makaleleri 
yer alan Öngel’in Türkiye’de işçi 
sınıfının durumuyla ilgili çok 
sayıda araştırması ve raporu 
bulunmaktadır.

İzmir örneği çarpıcı ve başarılı 
bir örnektir. Üreticilerle 
belediyenin kurduğu organik 
ilişki bir şekilde bu iyi modeli 
çıkardı. Keza Ovacık’ta da 
çok önemli bir kooperatifçilik 
deneyiminden, belediyenin 
birebir öznesi olduğu bir 
yapıdan bahsetmek mümkün. 
Süreçte en önemli meselelerden 
bir tanesi, kooperatifleri 
belediyelerin himayesinde bir 
yapı olmaktan çıkartmaktır. 
Belediye, katalizör rolü 
oynamalı, kooperatiflerin 
örgütlenmesi anlamında teşvik 
edici olmalı, ama bunu kendi 
himayesinde ve vesayetinde 
inşa etmemeli. Daha dengeli 
ilişkiler kurulabilmeli. Katılımı 
çoğaltmalı. Yerelde sayısı 
giderek artan tüketim 
kooperatiflerinin sayısının 
artırılması, sendikaların 
katılımının sağlanması, 
demokratik, halkın katılımına 
açık modellerle yürütülmesi 
önemli bir kritik faktör. 
Dolayısıyla katılımın işin 
merkezinde yer almasının 
mühim olduğunu düşünüyorum. 
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Kadıköy Kent Konseyi Gıda Grubu hangi amaçla 
kuruldu, neler yapıyor kısaca söz eder misiniz?
ELİF ALTINOK: Kadıköy Kent Konseyi bünyesindeki çalışma 
gruplarından biri olan Gıda Grubu, Şubat 2017’de kurulmuştur. 

Kuruluş amaçlarımızın başında herkesin en temel hakkı olan 
sağlıklı ve güvenli üretilmiş gıdaya ulaşma hakkı, bu hakkın 
yanıltıcı haber, reklam gibi yollarla engellenemeyeceği, 
Kadıköy’de yaşayanların beslenmelerinde kullandıkları her tür 
gıdayla ilgili bilgi sahibi olmalarının en doğal hakkı olduğu 
gelmektedir. 

Sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmada kooperatiflerin de payı 
olduğu yadsınamaz. O nedenle etkinliklerimizde her zaman hem 
üretici hem de tüketici kooperatiflerine yer verdik.

Kuruluşumuzdan bu yana gıda şenlikleri, paneller ve çalıştay 
düzenledik. Ayrıca gıda-hijyen konusunda toplantılar yaptık, 
sağlığı tehdit eden konulara dikkat çekmek için el ilanları 
hazırlayıp dağıttık.

Grubumuz 2019 yılında Gıda Şenliği’nin tüm İstanbul’da kent 
konseyleri işbirliğiyle yapılması için girişimde bulundu. Bu girişim 
sonrasında “Dünya Gıda Günü”nü de içine alan 14-20 Ekim 
haftasında 9 ilçede Gıda Şenlikleri düzenlendi.

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü nedeniyle kurulduğumuz 
günden bu yana her yıl etkinlik düzenliyoruz. Amacımız, yeni nesil 
kooperatifler üzerine farkındalık yaratmak ve kooperatifçiliğin 
yaygınlaşmasını sağlamak. 

Türkiye’de ilk kooperatif Kadıköy’de kuruluyor. Geçmişten de 
ilham alarak geleceğin kooperatiflerini konuşmayı önemsiyoruz.

Gerçekleşen paneller:

Değişen Dünyada Yeni Nesil Kooperatifçilik Paneli - Aralık 2018

Üretim ve tüketim kooperatifleri üzerinden örgütlenme modelleri, 
yaşanan sorunlar, mevzuat ve yasalarla ilgili konular irdelendi.

“Sağlıklı Gıdaya Ulaşmanın Yolları”yla ilgili bir dizi panelden iki 
tanesini hayata geçirdik.

Ekolojik/Organik Pazarların Rolü - Nisan 2019

Sağlıklı gıda maddelerini satın alırken bilgi sahibi olunması,

Üreticinin ve tüketicinin birebir ilişki içinde olduğu pazar 
yerlerinin işleyişi,

Ekolojik tarım ve ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili doğru bilgiye 
ulaşmak,

Konvansiyonel üretimden ekolojik tarım uygulamalarına geçişin 
önemini vurgulamak, 

Kır ve kent insanının ilişkilerinin ve üretimin güçlendirilmesi 
konuları ele alındı.

Gıdada Örgütlenme: Kooperatifler - Aralık 2019 

Panelistler, gıda üretici ve tüketici kooperatiflerinin örgütlenme 
modelleri, yaşanan sorunlar, sosyal değerleri, sağlıklı 
beslenmedeki rolleri hakkında görüşlerini bildirdi.

Üreticiden doğrudan almak, temiz gıda 
toplulukları giderek daha çok talep görüyor. 
Artan talepleri eski tip kooperatifler 
karşılayabiliyor mu? Yoksa yeni tip 
kooperatifçiliğe mi ihtiyaç var?
ELİF ALTINOK: Evet, bence de yeni tip kooperatifçiliğe ihtiyaç 
var. Biz buna “Yeni Nesil Kooperatifçilik” diyoruz. Günümüzde 
üreticilerin ve tüketicilerin beklentileri eskiye göre daha hızlı 
değişmekte. Eskiden tek tip ürüne yönelik faaliyet gösteren 
kooperatifler vardı, yönetim ve işleyiş mekanizmaları otoriter ve 
hiyerarşik bir yapıdaydı. Genellikle de aklımıza gelen, konut ve 
tarım kooperatifleriydi. Eski dönem kooperatiflerle ilgili genel 
algı, hukuki sorunlar ve anlaşmazlıklar olan, içine girince çıkılmaz 
denilen, el verince kol kaptırılan yerler olduğuna yönelikti. 
Günümüzde daha esnek, beklentilere hızlı yanıt verebilen, 
birlikte karar alınan ve yönetilen yapılara ihtiyaç var. Ayrıca 
günümüzün ihtiyaçlarına göre çok farklı sektörlerde kooperatif 
örgütlenmeleri yapılabiliyor. “Yenilenebilir Enerji”yle kendi 
elektriğini kendi üretmekten yayıncılar kooperatifine, mimarlık/
tasarım hizmetlerinden gıda üretimine kadar pek çok farklı alanda 
yeni kooperatif kuruluyor. 

Sizce yeni nesil kooperatifçiliğin prensipleri  
ne olmalı? 
ELİF ALTINOK: Yeni nesil kooperatif anlayışında en temel 
prensiplerden biri, gönüllü olan herkese açık olması, cinsiyet/etnik 
kimlik/siyasi görüş ayırt etmeksizin gönüllü katkı yapmak isteyen 
herkesin eşit olarak yer alabilmesi. Diğer prensip, ortakların şeffaf 
bir şekilde kooperatifleri denetleyebilmesi gerekliliğidir. Ayrıca 
ortaklar kooperatiflere ekonomik olarak katılım sağlayabilmelidir. 
Kooperatifler arası işbirliği yapılmalıdır. Yönetimleri bağımsız 
olmalıdır ve kendi kendilerini yönetebilmelidir. Eğitim vererek, 
bilgilendirme yaparak kapasitelerini geliştirebilmelidir. Topluma 
karşı da sorumlu olmalılar.
Bizim çalışma grubumuzun üzerinde çalıştığı konu “Gıda 
Kooperatifleri.” Gıda kooperatifleri özelinde düşününce aracısız 
bir şekilde üretici ve tüketiciyi buluşturmak, kaliteli gıdaya erişim 
sağlamak ve kırsalla kent arasında bağ kurmak prensiplerinden 
hareket edilmelidir. Fiyat politikalarını belirlerken üreticilerin 
görüşlerine de yer vermeleri, geleneksel üretimi teşvik etmeleri 
kooperatiflerin ve üreticilerin yararına olacaktır. Atölyeler, gıda 
söyleşileri, kolektif üretim ve iş bölümüyle dayanışmaya önem 
vermelidir. Bu yaklaşımların küçük üreticiyi desteklemeye de katkısı 
büyük olacaktır. 

Kentte Beslenme Hakkı Çalıştayı’ndan çıkan 
sonuçları değerlendirir misiniz?
ELİF ALTINOK: Kentte Beslenme Hakkı Çalıştayı’ndaki 70 
katılımcı kavramlar, besleyici gıdanın anlamı, sağlıklı gıdaya 
ulaşma, israf etmeden beslenme, evde üretilecek besinler ve 
yerel yönetimlerden beklentiler konularında tartışıp fikir üretti. 
Çoğunluğun ortak görüşlerini şöyle özetleyebiliriz: “Gıda” 
kelimesinin farklı sıfatlarla kullanılmasının karışıklık yaratması. 
Kamuoyunun besleyici ve sağlıklı gıdayla paketlenmiş ve hazır 
besinlerin etiketlerinin doğru okunması konularında yeterli 
bilgiye sahip olmaması. Fiyat politikalarının gözden geçirilmesi, 
tüketiciye ekonomik ve sağlıklı besin ulaştırılması konusunda 
merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin yasal önlemler alması, 
gerekli denetimleri yapması. 

Kadıköy, sağlıklı gıdaya erişim birliklerinin 
ve oluşumlarının çok olduğu bir bölge. 
Konseyinizin bu gruplarla işbirliği nasıl oluyor?
ELİF ALTINOK: Çalışma grubumuzda yer almaları için çağrıda 
bulunuyoruz. Böylece tanışma ve bilgi alışverişinin yanı sıra 
sorunlarına, gereksinimlerine birlikte çözüm arıyoruz. Ayrıca kent 
konseyi merkezi, toplantıları için kullanımlarına açık.
Çalışma grubumuzda yer alan gıda kooperatifleri ve toplulukları 
şunlar: Kadıköy Gıda Kooperatifi, Yerdeniz Gıda Kooperatifi, 
Koşuyolu Gıda Kooperatif Girişimi, Göztepe Gıda Kooperatifi, 
Yeryüzü Gıda Topluluğu. 
Önümüzdeki dönem çalışmalarımızı mahalle bazında 
yaygınlaştırmak, mahalle ölçeğinde gıda örgütlenmesinin 
kurulmasını sağlamak konularında yoğunlaştırmak istiyoruz.

“SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GIDAYA ERİŞİMDE 
YENİ NESİL KOOPERATİFÇİLİK”

Röportaj

“ELİF ALTINOK”
Kadıköy Kent Konseyi  
Yürütme Kurulu Üyesi

ELİF ALTINOK
Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’ni 
bitirdikten sonra Marmara 
Üniversitesi İdari Bilimler 
Fakültesi İşletme Bölümü’nden 
1979 yılında mezun oldu.
Roche Müstahzarları San. A.Ş. 
ve Kongresist Uluslararası 
Kongre Organizasyonu A.Ş.’de 
farklı kademelerde çalıştı. Skal 
International İstanbul (Dünya 
Turizm Profesyonelleri Örgütü) 
üyesidir. 2017 yılında Kadıköy 
Kent Konseyi Gıda Çalışma 
Grubu’na katıldı. Sürdürülebilir 
Yaşam ve Permakültüre Giriş 
kursunu tamamladı. Fenerbahçe 
Parkı Topluluk Bahçesi’nin 
gönüllü çalışanlarındandır.

Yerel yönetimlerin 
bu konudaki 
sorumlulukları  
sizce nedir?
ELİF ALTINOK: Yerel 
yönetimlerle kooperatifler 
arasında organik bir 
yapı oluşturulması hem 
kooperatiflerin hem de 
üreticilerin gelişmesine büyük 
katkı sağlayacaktır. Katılımcı, 
dayanışmaya, bilgilendirmeye 
ve eğitime önem veren 
yönetimler halkın bilinçlenmesi 
için önemlidir. Üretimden 
pazarlamaya kadar olan süreç 
bir zincirdir ve yerel yönetimler 
zincirin halkalarında yer alarak 
katkı sağlayabilir. 
Örnek olarak; Kooperatiflere 
danışmanlık hizmeti 
verilmesi, Kapalı ve açık 
mekân ihtiyaçları için çözüm 
üretilmesi, Kooperatiflere, 
üretici pazarlarına, köylü 
pazarlarına destek olunması, 
Sağlıklı ve besleyici gıda, israfı 
önleme, kompost yapma gibi 
gıdayla ilgili konularda eğitim 
verilmesi, atölyeler yapılması. 
Bunun için kent konseyleri 
ve uygun meslek odalarıyla 
işbirliği gerçekleştirilmesi, 
Geri dönüşüm kutularının 
kullanılması ve çöp ayırmayla 
ilgili yaptırımlar getirilmesi, 
Restoranlarda tüketilmeyen 
gıdaların ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılması için işbirliği 
yapılması.
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İzmir’de kooperatifçilik için nasıl bir model 
uyguluyorsunuz? Üretici tarafında nasıl bir 
çalışmanız var? Yerel yönetimle olan işbirliğinizi 
nasıl hayata geçiriyorsunuz? Bu modeli 
anlatabilir misiniz? Başarısı nereden geliyor?
NEPTÜN SOYER: “Başarı” vurgunuz için teşekkür ederim. Yeni 
hazırladığımız İzmir Köy-Koop Birliği’nin belgeseli aslında bunu 
anlatıyor. Anlatıcılar o günün hâlâ yaşayan tanıkları, İzmir Köy-Koop 
Birliği’nin kurucuları, Ankara’dan destek veren akademisyenleri ve 
bize bunları aktarmaları çok kıymetli. Köy Enstitüleri’nden sonra 
Türkiye’de tarımda yapılmış en doğru örgütlenme. Model, uluslararası. 
Yani biz kooperatifçiliğin 1800’lerdeki tanımını uyguluyoruz. Aslında 
iyi uygulayan, İzmir. Yani hem ilçe belediyelerinin hem büyükşehir 
belediyesinin bu uluslararası tanımı uygulayan kooperatiflerle 
yaptıkları yol arkadaşlığı var. Bu da aslında 4734 sayılı kamu ihale 
kanunun 3/A bendi. Bunu da yasa olarak ortaya koymuşlar. Kamu ihale 
kanununa göre; üreticiden, kooperatiflerden ve birliklerden doğrudan 
alım yapabiliyorsunuz, ihale yapmıyorsunuz. Köylüyü, üreticiyi ve 
kooperatifi desteklemek için doğrudan teminle alış yapıyorsunuz. 
Ama bana göre, bu algıda bir eksik var. Kamu ihale kanunu 
dediğinizde insanların kamu olarak sadece yereli algılamaları ve 
yerelin küçük üreticiyi desteklemesini anlamaları eksik. Çünkü kamu 
dediğiniz zaman ilçelerdeki kaymakamlar da valiler ve üniversite 
hastaneleri de bu yasayı uygulamalı. Diyelim ki üniversitelerin 
yemekhanelerine süt, sebze, meyve alınacak, bizim gibi küçük 
üreticilerden ya da kooperatiflerden alınmalı. Hapishaneler, askeri 
garnizonlar bunların hepsi bu 4734 sayılı kamu ihale kanunun 3/A’sına 
göre bizlerden doğrudan teminle alım yapabilir. Bu da bizi öyle kadar 
güçlendirir ki. Şu an sadece yerel yönetimlerle yaptığımız işbirliği 
bile bize can suyu olurken bir de kamunun bütün organlarında, 
kademelerinde bunu sağlayabilirsek ne müthiş olur. 
Köy-Koop 1960’larda kurulduğunda ve 1970’lere geldiğinde bunu 
çok iyi başarmış bir birlik. Hükümetin ve devletin bütün desteğini 
alabilmiş. Üreticinin ürettiğini hak ettiği ederde de pazarlayabilmiş. 
Yani o zaman köylü tütün ürettiğinde tütünün fiyatını belirleyeceği 
zaman hükümet köylüyle karar vermiş ve yasalarla ortaya konmuş. 
Bütün dünyada uygulanan bir sistem. İzmir’deki model, İzmir’in 
çağdaş bir kent olarak yereliyle, sivil toplumuyla, üreticisiyle, 
kamusuyla beraber sinerjisinin olmasıyla ortaya çıktı. Birbirimizi 
dinliyoruz, anlıyoruz ve birbirimizle iletişim hâlindeyiz. Bu yüzden 
ortaya iyi şeyler çıkıyor. Belgeseli çok önemsiyoruz biz. Belgesele 
büyük emek harcadık ve her yerde izlensin istiyoruz.
https://youtu.be/qfKAReyvWaw

Serbest piyasa koşullarında sivil dayanışma 
ağları ve platformları oluşturuluyor. 
Kooperatifçilik nasıl bir değişim içerisinde? 
Dünyada nasıl dönüşüyor? Siz bunu 
içselleştirerek nasıl uyguluyorsunuz?
NEPTÜN SOYER: Yeni nesil kooperatifçilik 1960’larda da Mahmut 
Türkmenoğlu’nun Köy-Koop’u kurmasıyla üreticiye bir nefes olmuştu. 
Günümüzde bazı ihtiyaçlara karşılık gelecek şekilde (eğitimde 
kooperatifleşme, enerjide kooperatifleşme vb.), günün değişen 
koşullarına uygun biçimde küçük grupların, bireylerin bir araya gelerek 
hedeflere dayanışma içinde ulaşmasına yönelik bakış açısı, yeni nesil 
kooperatifleşme kavramını ortaya çıkardı. Yeni nesil kooperatifçilerde 
de aynı uluslararası tanım geçerli: Gönüllülük esası ve küçük 
üreticilerin bir araya gelmesi. Büyük güçlerin bir araya gelerek üretim 
yapmasından bahsetmiyoruz. Benim mensubu olduğum, başkanı 
seçildiğim yer küçük üreticiler. Eğitimde de bakıyorum aynı şey var. 
Tek tek yapamayacakları şeyi bir araya gelerek yapabilecek insanlar 
eğitim kooperatiflerini kuruyor. Tüketim kooperatifleri iyi, adil, temiz 
gıdaya ulaşmak için tek başlarına yeterli olamayacaklarını ve bunun 
doğru da olmadığını düşündükleri için bir araya geliyor, tüketim 
kooperatiflerini kuruyorlar.
Yeni nesil kooperatiflerin birçoğu Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak 
kuruluyor. Zaten Türkiye’deki sorun, kooperatifçiliğin dallanıp 
budaklanırken yetkilerinin ve yasalarının farklı olması. Biz 1163’e 
bağlı kurulurken, yasaya bağlanırken başka ihtisas birlikleri başka 
yasayla kuruluyor. TARİŞ’in bağlı olduğu yasa başka, Tarım Kredi 
Kooperatifleri’ninki başka. Yeni nesil kooperatifler, kadın kooperatifleri, 
eğitim kooperatifleri ya da tüketim kooperatifleri Ticaret Bakanlığı’na 
bağlı kuruluyor. Biz Tarım Bakanlığı’na bağlıyız, ama bir yandan da Çevre 
Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı da bizim ilişkili olduğumuz bakanlıklar. 

Dünyada tarımdaki örgütlenmenin başarılı örneklerine baktığımız 
zaman en önemlileri, güçlü çatılar. Siz çatınızı yani “birlik” dediğimizi 
güçlendirmediğiniz sürece alttaki kooperatifler istediği kadar çoğalsın 
bir müddet sonra kapanmaya, yok olmaya, hacze düşmeye başlıyor. 
Hep şu söyleniyor: “Çok fazla kooperatif oldu, çok fazla kooperatif 
var.” Evet, çok fazla kooperatif var, fakat son 5 yıldır kurulan 
kooperatiflere baktığınız zaman tarım kooperatifleri olmadığını 
görüyoruz. Eğitim kooperatifi, tüketim kooperatifi, kadın kooperatifi. O 
zaman Ticaret Bakanlığı’nın ve Tarım Bakanlığı’nın -bizlerin görüşlerini 
de alarak- bir masaya oturup kooperatifçiliği nasıl yürütecekleriyle 
ilgili karar vermesi lazım. Burada birtakım karışıklıklar ve özünden 
uzaklaşmalar oluyor. Biraz konudan uzaklaşacağım, ama Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı kurulan kooperatifler ana sözleşmelerine “tarımsal 
faaliyet gösterebiliriz” diye madde eklediler. Bunun üzerine tarımsal 
faaliyet göstermek üzere arazi kiralıyorlar. Kiraladıkları arazilere 
bahçıvan tutuyorlar. Kırsalda, o toprağın üzerinde yaşamadığınız 
zaman kökünüz yoksa tarım yapmanız mümkün mü? Bence değil. O 
yüzden kooperatifçiliğin nasıl yürütüleceğiyle ilgili daha net tanım 
yapılması ve karar verilmesi lazım. 

Avrupa bir süredir endüstriye entegre tarımdan 
ve üretimden küçük üreticileri desteklemeye 
geri dönüyordu, şimdi bu süreç daha da önem 
kazanıyor. Bizde hâlâ endüstriye entegre tarım ve 
hayvancılık dönemi konuşuluyor. Sizce pandemi 
bu durumu Türkiye’de de değiştiriyor mu? 
Gözlemleriniz nedir? Nasıl bir öngörünüz var?
NEPTÜN SOYER: Aslında herkes farkında, ama sadece sizin ya da 
benim farkında olmamız söylememiz yeterli değil. Bir ülke öyle 
yönetilemez. Yasalarla, kurallarla, denetlemelerle bunu ortaya 
koymamız, sürdürmemiz ve yürütmemiz lazım. 2014 yılıydı galiba, 
Birleşmiş Milletler o yılı küçük üreticilerin yılı olarak ilan etmişti. 
Ondan sonra aile işletmelerinin desteklenmesiyle ilgili projeler Avrupa 
Birliği’nde konuşuldu. Dediğiniz gibi bu yönde gidiyorlar. Endüstriyel 
üretim ve büyük sanayileşme tabii ki ülkenin ithalatı ve ihracatı için 
zaten olacaktır, ama siz küçük üreticinizi korumadan sanayileşmeyi 
tanımlayamıyorsunuz. Avrupa ve Amerika bunun farkında, Uzak Doğu 
da. Mesela tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri konuşuluyor. Kulağa 
çok hoş geliyor. Tarıma dayalı organize sanayi bölgelerinde yapılacak 
olan alanların kiralamaları, metrekareleri o kadar yüksek ki. Başta biz o 
toplantılara katıldık. Dikili’de, Bergama’da ve Kınık’ta yapılacak olanları 
biliyorum. Toplantılarına bir iki kere davet edildik. Ben de gittim. Diğer 
kooperatif başkanlarımız da katıldı. O kadar yüksek metrekarelerden, 
fiyatlardan bahsediliyor ki küçük çiftçiler, küçük işletmeler bunların 
altından kalkamaz. Dikili, Bergama ve Kınık bölgesine baktığımda 
küçük üretici Kozak Yaylası’nı koruyor. Küçük üretici Dikili’yi, Kınık’ı, 
yani toprağı koruyor. Bizim en kıymetli varlığımız, toprağı koruyan 
küçük üretici. Çünkü hâlâ orada yaşamına devam ediyor. Çocuğunu 
orada okula gönderiyor. Kırsal kalkınmasının tamamlanması 
için elinden ne geliyorsa yapıyor. İzmir’in oradaki avantajı yerel 
yönetimlerin de süreci desteklemesi. Köylü, Kozak Yaylası’nda hem 
büyükbaş hem küçükbaş hayvanını meraya salıyor. Siz şimdi küçükbaş 
ve büyükbaş hayvancılıkta toprağa bu kadar kol kanat geren bir 
üreticiyi yok mu sayacaksınız? Biz metrekaresi yüz bin liraya varan bir 
yer alıp da mandıra mı yapabileceğiz? Bizim o kadar paramız yok, ama 
o tarım organize sanayi bölgesinde hakkımız olduğunu düşünüyoruz. 
Birkaç bir şey eklemek isterim. 12 Aralık, yerli malı haftası idi. O gün bir 
hazırlığımız vardı. Aylardır çalışıyoruz. Dijital ortamda bütün kooperatif 
ortaklarımızla, üretim yapanlarla beraber bir e-dükkânımız oldu.  
www.koykoopizmir.com 

“TARIMSAL ÖRGÜTLENMEDE  
GÜÇLÜ ÇATI ÖNEMLİ”

Dükkânımızda e-ticareti olanları 
yönlendiriyoruz. Olmayanlarınkini 
biz pazarlıyoruz ve onlar için 
şimdi bir eğitim programı 
hazırladık. Onların da sayfalarını 
ve logolarını hazırlayıp 
e-ticaret sayfasını yapmalarını 
sağlayacağız. Sadece peynir 
üretiyor olabilir. Bu platformda 
peynirini kendi satsın diyoruz. 
Bir de “Keşfet” sayfamız 
var. Tüketicinin bu ürünlerin 
nerede üretildiğini görmek ve 
o üreticiyle tanışmak istediğini 
düşünüyoruz. O yüzden coğrafi 
bilgi sisteminde bir harita 
oluşturduk. İzmir haritasında 
İzmir Köy-Koop Birliği’nin ortağı 
100 tane tarımsal kalkınma 
kooperatifini de işaretledik. Kendi 
bulunduğunuz konumdan o 
kooperatifin üstüne bastığınızda, 
mesela İğdeli Kiraz’da tarımsal 
kalkınma kooperatifi olduğunu 
görüyorsunuz. Bunu merak 
edebilirsiniz. Bu, geliştirilebilecek 
bir şey. Biraz ham durumda ama 
biz tüketicinin aynı zamanda 
kırsalla buluşmasını arzu ettiğimiz 
için böyle bir harita yaptık. 
Bu sayede kendi ürünümüzü 
kendimiz pazarlamak istiyoruz. 
Köy-Koop, bu memleketin. 
Biz seçilmiş başkanlarız, biz 
gideceğiz bu markalar kalacak. 
Bizden sonra gelecek olan 
seçilmiş başkanlara iyi bir şey 
bırakmalıyız.

“NEPTÜN SOYER”
 İzmir Tarımsal Kalkınma ve  

Diğer Tarımsal Amaçlı 
Kooperatifler Birliği  

Yönetim Kurulu Başkanı

NEPTÜN SOYER
Balıkesir’de doğdu. Ege 
Üniversitesi Fen Fakültesi 
Matematik Bölümü’den mezun 
oldu. 2000-2017 yılları arasında 
matematik öğretmeni olarak köy 
ilkokullarında çalıştı. 
2010’da 7 ortakla kurduğu 
Hıdırlık Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’nde yönetim kurulu 
başkanlığını üstlendi.
Soyer, 2016’da İzmir Köy Koop 
Birliği’ne “ilk kadın başkan’’ 
seçildi. 13 ilde 1500 kooperatif 
ortağı ve binlerce çiftçi ile Türk 
tarımının hak ettiği itibarı 
kazanması için çalışan Soyer, aynı 
zamanda Anadolu Üniversitesi 
Tarım Bölümü öğrencisidir.

Röportaj



H A F T A L I K  B Ü LT E N SAYI 30 // ARALIK // 2020 10

Yenilenebilir enerji Türkiye’nin gündemine 
yeni girerken bu alanda bir kooperatif oldukça 
yenilikçi. Yenilenebilir enerji kooperatif 
modeli nedir? Enerji kooperatiflerinin yerel 
kalkınmaya ve yerel yaşama nasıl bir etkisi 
oluyor? Yerel yönetimlerle işbirlikleriniz  
hangi alanlarda ve nasıl yapıyorsunuz? 
ORAL KAYA: CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, yenilebilir 
enerji kooperatifleri konusunda iyi çalışmalar yapan bir 
milletvekilimiz. Bizim de Ankara’da mecliste sesimiz diyelim.  
Bu konuda önemli çalışmaları var.

Dünyada enerji kooperatifçiliği aslında 2. Dünya Savaşı öncesinde 
başlıyor diyebiliriz. Amerika Birlik Devletleri çok büyük bir 
ülke olduğu için elektrik üretimini bir yerden bir yere taşımak 
çok zor. Doğal olarak yerel elektrik üretimini ekonomik model 
olarak düşünmeye başlıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Büyük Buhran sonrası 1930’lardan itibaren hızlı bir şekilde enerji 
kooperatifçiliği başlıyor. Ama enerji kooperatifi kavramı tam 
anlamıyla 1970’lerde özellikle Hippi hareketi ve bu hareketle 
başlayan Anti Nükleer hareketle büyüyor. Yenilenebilir enerjiyi 
savunuculuğunun gelişiminde de yerel girişimlerle yapılmasını 
öngören bir de Avrupa modeli var. Bu konuda Almanya ve 
Danimarka başı çekiyor. Nükleer karşıtı hareket, yeşillerin 
hareketleri ve yeşil politikalarla beraber başlayan güçlü bir ivme 
yaşanıyor. 

Yenilenebilir enerji modelleri açısından dünyanın önemsediği 
yer, en büyük gelişimin yaşandığı yerlerden bir tanesi, Almanya-
Fransa sınırında, Güney Almanya’da bulunan Freiburg adında bir 
şehir. Freiburg, yenilenebilir enerjinin kutsal yeri gibidir. Bütün 
herkes oradadır. Bunun temel sebebi de Freiburg’a 1980’lerin ilk 
yarısında seçilen belediye başkanının “Ben burada yenilenebilir 
enerji modelini geliştirmek istiyorum ve yenilenebilir enerjinin 
de burada yaygın bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek 
istiyorum. Bunun için de yerelde, Freiburg bölgesinde bir enerji 
dönüşümünü başlatıyorum” demesidir. Bu karara yönelik önlemler 
alıyor. Yerel girişimlere ve kooperatif modellerine çok önemli 
destek ve teşvikler veriyor. Freiburg bugün gerçekten bu alandaki 
bütün ekonomik buluşun, sınai yeni yatırımların bile tek tek 
denendiği yenilenebilir enerji merkezi. Sineğin yağının yağından 
enerji üretmek için çalıştıkları bir yer. Çok basit bir örnek vermek 
isterim. Freiburg’a yaptığımız ziyarette görmüştüm. Süt sağma 
makinelerinde makinenin süt sağma eylemini yapabilmesi için 
yavaş yavaş aşağı yukarı hareket vardır ve bunun için bir enerji 
tüketir. Bu enerjiyi tüketirken de bir ısı üretir. Bu ısıyı dahi 
değerlendirdikleri bir model üzerinde çalışmalar yapıyorlardı. 
Mesela Siemens yeni bir depolama ünitesi üzerinde çalışıyor. 
Hemen Freiburg’a götürüyorlar. Kesinlikle kabul ediyor, yerel 
yönetim bunu sonuna kadar destekliyor. Hemen gidiyorlar oraya 
ve ilk denemelerini yapıyorlar. Sınai pazara da aynı şekilde çok 
büyük etkisi olabiliyor. 

Özellikle 1980’lerden sonra artık kooperatif modelinin daha 
yaygın bir şekilde dile getirildiğini görüyoruz. Ama enerji 
kooperatiflerinin bir patlama yaşamasının temel dönüşüm 
noktası, petrol krizi diyebiliriz. Petrol kriziyle beraber yenilenebilir 
enerji yatırımlarına yönelme oldu. Enerji kooperatiflerinin 
yaygınlaşmasının temel sebeplerinden bir tanesi, doğalgaz 
krizi. Doğalgaz kriziyle Avrupa’da ısınma ve enerji ihtiyacı 
sorunu yaşanıyor. Bu sorunu, yerelde yaşayan insanlar “Biz 
bunu kendi başımıza, kendi yöntemlerimizle çözmek istiyoruz” 
diyerek çözmeye çalışıyor. Bu girişimler Avrupa’da hızlı gelişiyor. 
Avrupa’da yerel yönetimler daha etkili, söz sahibi ve bölgesel bir 
üretim modeline yatkın. 

1980’lerden 10-15 yıl sonra artık yenilenebilir enerji modellerinde 
bireysel olanı değil, toplum veya topluluk bazlı olanı savunan 
modeller çıkmaya başladı. “X veya Y firmalarının enerji üretmesi 
yerine biz enerjimizi kendimiz üretmek istiyoruz” diyen gruplar 
oluştu ve bu gruplar alternatifler yaratmak üzere çalıştı. 
Bunun da karşılığı kooperatif modelleri oldu. Bizim kooperatif 
modelleriyle tanışmamızı da sağlayan 2012 yılında dernek olarak 
Belçika’ya yapmış olduğumuz ziyaretti. Belçika’da bölgesel 
tarım kooperatifini ziyaret ederken aynı zamanda bizi bir de 
enerji kooperatifine götürdüler. Enerji kooperatifi bizim hiç adını 
duymadığımız bir kavramdı. “Nasıl bir şey olabilir, nasıl bir şey 
yapıyorlar” dedik ve orada ayrıntılı bir şekilde inceleme yapma 
imkânımız oldu. Daha sonra Türkiye’ye geldiğimizde oturup 
çalışmaya başladık. 2014’te biz bu çalışmaları yaparken aynı yıl 
Avrupa Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Birliği diye bir birlik 
kuruldu. Hemen bağlantıya geçtik. 2014 yılında Fransa’da Lille 
kentinde genel kurulları vardı. Kendimizi zorla o toplantıya 
davet ettirdik. “Ne olduğunu görmek istiyoruz” dedik. 2014’te 
oraya gittiğimizde İtalya, Danimarka, Fransa, Almanya, Belçika, 
Hollanda, İspanya’dan yani Avrupa’nın farklı ülkelerinden 
kooperatiflerle oturup sohbet etme olanağımız oldu. Farklı 
modeller gördük. 2014’te hızlı bir şekilde Ticaret Bakanlığı ve 
Enerji Bakanlığı’yla bağlantı kurduk. Türkiye’de böyle bir modelin 
enerji bağımsızlığı ve ülkenin ekonomik refahı için çok önemli 
olduğuna inanıyoruz.

Devlet, fosil yakıtlara yatırım yapıyor. Sadece bu da değil, fosil 
yakıtlarla üretilmiş olan enerjinin nakil aşamasında da çok büyük 
kayıplar yaşanıyor. İşte, biz buna alternatif olarak enerjinin 
yerelde üretilip yerelde tüketilecek modellerle olmasını sağlamaya 
çalışıyoruz. Bunun için de “insanların ihtiyacı olan elektriği 
kendilerinin üretebilmelerini sağlayan bir sisteme dönmek 
istiyoruz” dedik. Bunun için de destek verilmesini sağlamaya 
çalıştık. Tabii ki o dönemde gerek Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik 
Genel Müdürlüğü’nde gerek Enerji Bakanlığı EPDK’da bu konuda 
gerçekten yetkili ve uzman çok azdı. İki bakanlıkta bir kişi vardı 
ve biz her şeyi onunla konuşuyorduk. Pek çok konuyu birlikte 
öğrendik. Ticaret Bakanlığı yenilenebilir enerji kooperatiflerini de 
bizlerin bu çalışmalarıyla bir kooperatif modeli olarak kabul edip 
ilgili taslak, sözleşme metinleri ve çalışma yöntemleri üzerine 
kavramlar geliştirdi. 

“ENERJİ KOOPERATİFLERİ; YEREL 
KALKINMA VE SOSYAL GİRİŞİM 
MODELİ”

Röportaj

“ORAL KAYA”
Troya Çevre Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı

ORAL KAYA
Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Çalışma 
Ekonomisi Bölümü’nden 
mezun oldu. Mashav 
Bursu’yla Tel Aviv Üniversitesi 
Weitz Centre Studies for 
Development’da okudu.
2005-2009 yılları arasında 
Çanakkale Belediyesi ve UNDP 
ortaklığında hayata geçen 
Çanakkale Yerel Gündem 21 
Projesi’nde görev aldı. 
UNDP Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı tarafından 
Çanakkale’de gerçekleştirilen 
Yüzü Gülen Operatörler Proje 
Koordinatörlüğü’nü yürüten 
Kaya, 2009 yılından bu yana 
Çanakkale Troya Çevre Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı’dır.
Troya Çevre Derneği 2009 
yılında akademisyen ve 
medya çalışanları tarafından 
iklim değişikliği ve etkileri 
konusunda çalışmalar yapmak 
üzere kuruldu. Dernek, iklim 
değişikliğinin etkilerine 
karşı yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımını 
teşvik etmek üzere yetişkin 
eğitimi alanında bölgesel ve 
Avrupa boyutunda çalışmalar 
yapmaktadır.

Ticaret Bakanlığı’nın ve 
diğer enerji kooperatiflerinin 
de girişimleriyle Enerji 
Bakanlığı’yla yapılan 
görüşmeler sonrasında 
2016 yılında lisanssız enerji 
yönetmeliğinde yapılan 
bazı değişikliklerle “enerji 
kooperatifleri” kavramı 
lisanssız enerji yönetmeliğinin 
içinde yer aldı. Bu, aslına 
bakarsanız bizler için devrim 
niteliğindeydi. Artık hukuken 
de bir yerdeydik. Bizi en 
basitinden muhatap kabul 
etmiş oluyordu. 2016 yılındaki 
bu değişiklikten sonra Türkiye 
genelinde 14 tane enerji 
kooperatifi kuruldu. Şu anda 
Türkiye genelinde 51 tane enerji 
kooperatifi var. Bunlardan 9 
tanesi kendi ihtiyaç duydukları 
enerjiyi üretebiliyor. Kendi 
tüketimlerinin fazlasını 
da şebekeye verip satış 
yapabiliyorlar. 
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Kooperatife bireysel katılımlar oluyor mu?  
Nasıl organize ediyorsunuz? Süreç nasıl işliyor?
ORAL KAYA: Enerji kooperatiflerinin kurulmasının temel sebebi, 
diğer kooperatiflerle aynı. Siz üreticisinizdir, kooperatif aracılığıyla 
satılmasını sağlarsınız. Doğru değil mi? Aynı şey burada da var. 
Siz enerjiyi üretmek istiyorsunuz. Enerji üretimi için kendi adınıza 
kooperatife bir yetki veriyorsunuz. İlk aşamada sizin de bir enerji 
tüketicisi olmanız gerekiyor. Yani sizin bölgesel dağıtıcı firmanız 
hangisiyse orada aboneliğinizin olması gerekiyor. Bu abonelikler 
çerçevesinde bir kooperatifin üyesi olabiliyorsunuz. 

Kooperatifin üyesi olduktan sonra da o kooperatif bütün üyelerin 
faturalarına bakıyor. Senin üretim hakkın oradan belirleniyor. 
Netleşen üretim haklarıyla bir araya gelenler topluca bir üretim 
enerji tesisi kuruyor. Bu, rüzgâr santrali ya da güneş enerjisi 
santrali olabilir ki bugüne kadar Türkiye’de daha çok güneş 
enerjisi santralleri üzerinde çalışıldı ve kuruldu. Kooperatif tesisi, 
üyelerinin olduğu bölgede olmak zorunda. Bizim kooperatif 
ortaklarımız Çanakkale’de, elektriği burada üretiyoruz. 
Çanakkale’deki kooperatif ortaklarımızla mahsuplaşıyoruz. Senin 
için şu kadar elektrik üretildi, bu kadar tükettin, aradaki fark bu, o 
farkı da devlete satıyoruz. Devletten bu satış karşılığında belli bir 
gelir elde ediyoruz. 

Hem kendi elektriğimizi ücretsiz kullanmış oluyoruz hem de 
üstüne gelir elde ederek sistemin gelişmesini sağlayacak 
çalışmalar yapıyoruz. Tahmin ediyorum ki yerel kalkınmaya etkisi 
sorusunu da cevaplamış oldum. 

Yerel kalkınmaya etkisi açısından bir istihdam 
yarattığınızı söyleyebiliriz değil mi?
ORAL KAYA: Tabii ki. Hem istihdamı yaratıyor hem de yerel 
ekonominin güçlenmesini sağlıyor. Şöyle düşünün, Çanakkale’deki 
kooperatif ortakları olarak biz ürettiğimiz elektriği ücretsiz şekilde 
kullandığımızda elektrik faturalarının parasını yerelde yaşadığımız 
ekonomik sistemin içine dahil etmiş oluyoruz. Yatırım yapacağımız 
zaman da yine yereldeki kuruluşlarla beraber çalışıyoruz. Yani 
yereldeki elektrikçiler bizim santralin bakımını yapıyor. Yereldeki 
elektrikçiler burada arıza olduğunda onun bakımına gidiyor. Doğal 
olarak yereldeki ekonomik faaliyeti de hızlandırmış oluyor. Ayrıca 
bizatihi kooperatif, istihdam da yaratıyor.

Önümüzdeki yılların petrolü, 
yenilenebilir enerjiden üretilen 
elektrik olacaktır. Onun için 
de en ucuz olan yatırıma 
sanayiciler de sıcak bakıyor. 
Fakat Türkiye hâlen taahhütler 
ve politik kararlar nedeniyle 
Rusya’dan, İran’dan doğalgaz 
almaya devam ediyor. Bunların 
hiçbirinin gelecekte karşılığı 
yok. Avrupa’daki yenilenebilir 
enerji kooperatifleri birliğinin 
yapmış olduğu araştırmaya 
göre, 2040 yılında Avrupa’daki 
enerji üretiminin %50’si 
kooperatifler ve yerel girişimler 
aracılığıyla yapılacak. Bu yerel 
girişimlerin içinde belediyeler 
de var. Pandemi süreci de zaten 
bize bunu gösterdi. Pandemi 
döneminde devletlerle yerel 
yönetimler birçok alanda yatırım 
yapmakta sıkıntı çekmeye 
başladı. Ama insanlar kendi 
ihtiyaçları olan enerjiyi en 
basitinden üretmek için hızlı 
bir şekilde evlerinin çatılarının 
üstüne elektrik üretim tesisleri 
kurmaya başladı. 10 tane panel 
koyuyor. Bu 10 tane panelle 
üretmiş olduğu elektrikle 
televizyonunu, buzdolabını, 
fırınını çalıştırıyor. Böylelikle 
100 liralık elektrik faturasını 
birdenbire 20 liraya düşürüyor 
ya hiç ödemiyor ya da ona göre 
bir yatırım yapıyor. 

Yenilenebilir enerji kooperatifleri 
hem dünyayı koruyucu bir 
yöntemle model yaratılmasını 
hem de gelecekle ilgili hızlı bir 
şekilde adım atılmasını sağlıyor. 

Yerel yönetimlerle çalışıyor musunuz?  
Nasıl çalışıyorsunuz? Yerel yönetimler  
bu alanda nasıl bir inisiyatif kullanabilir?
ORAL KAYA: Türkiye’de yerel yönetimlerin yereldeki kooperatiflerin 
desteklenmesiyle ilgili yapabilecekleri elbette var. 2016 yılında enerji 
kooperatifçiliğini tartışmaya başladığımızda Çanakkale’deki yerel 
yönetimle bağlantı kurduk. Çanakkale Belediyesi’yle ilk adımlarımızı 
attık. Modeli onlarla tartıştık ve bunun hayata nasıl geçirilebileceğini 
tartıştık. Yine o dönemlerde Sayın Tunç Soyer’in Seferihisar 
Belediyesi’nde enerji kooperatifi modeli çalışması vardı. Bir de 
Nilüfer Belediyesi’nde bu kapsamda bir çalışma söz konusuydu. 
Enerji yönetmeliğinde yapılan değişiklikten sonra çok hızlı bir 
şekilde Nilüfer Belediyesi’nde ve Seferihisar’da enerji kooperatifi 
kuruldu ve bu kooperatiflerin de yerel yönetimle sıkı iletişimi vardı. 
Çanakkale’de de aynı şekilde verimli bir işbirliği yaptık. 

Bu modelin daha hızlı bir şekilde yaygınlaşabilmesi ve 
geliştirilebilmesi için eksikler olduğunu gördük, bu amaçla ilk kez 
enerji kooperatifi konferansı ve uluslararası konferanslar düzenledik. 
Çanakkale Belediyesi bu konuda bize destek verdi. Çanakkale Valiliği 
de aynı şekilde finansal destek sağladı. İlk konferansımız bu şekilde 
gerçekleşti. Belediye başkanı o gün açılış konuşmasında, “Buradaki 
süreci büyük bir heyecanla takip edeceğiz” dedi. 

Aynı şekilde AKP’nin bazı milletvekilleri 2017’den sonra bunu 
bir ekonomik model olarak kendi belediyelerine önerdi. Bunu 
bir gelir modeli olarak da kullanabileceklerini düşünüyorlardı. 
AKP’li belediyelerin kurmuş olduğu, daha doğrusu işlettikleri 
kooperatiflerde ne yazık ki bir sonuç alınamadı. İki tane kurulmuştu, 
ikisi de kapandı. Ama Nilüfer Belediyesi’nin ve Seferihisar’ın 
kooperatifleri devam ediyor. Kadıköy’de bu konuda girişim var, 
gerçekten çok değerli. En son bize gelen bilgi, AKP’li belediye 
olmasına rağmen Gaziantep’in de bu alanda çalıştığına dair. Bunlar 
bizi çok heyecanlandırıyor. 

Enerji kooperatifleri aslına bakarsanız tam bir yerel kalkınma ve 
girişim modelidir. Çok değerlidir. Hepsinin ötesinde ülkemizin enerji 
bağımsızlığını da sağlayabilecek temel modellerden bir tanesidir. 
Bizim Keban Barajı’nda elektrik üretip Bursa’ya nakletmemizin 
tüm maliyetlerini ortadan kaldıracak bir modeldir. Fosil yakıt yani 
kömür için bu kadar yatırım yapmamızın da önünü kapatacak olan 
modeldir. Bütün dünyada yenilenebilir enerji, artık maliyetleri en 
düşük, hızlı yatırım ve enerji üretim modeli oluyor. 
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“İLBAY 
KAHRAMAN”

YAY-KOOP Başkanı 
Yazar

“KÜÇÜK VE BÜYÜK ORTAĞIN OYU EŞİT” Röportaj

Bu ihtiyaç nasıl doğdu? YAYKOOP’u niye 
kurdunuz? Niye bir başka şirketleşme değil de 
bunu tercih ettiniz ve nasıl yönetiyorsunuz? 
İLBAY KAHRAMAN: 2018’de biliyorsunuz Türkiye’de büyük 
bir kâğıt krizi söz konusu oldu, kâğıt bulamıyorduk. Bir de o 
dönemde zincir mağazalardan birisi el değiştirdi. Piyasanın 
en büyük şirketlerinden birisiydi, diğer büyük şirketle birleşti, 
neredeyse bir monopol oluşturdular. 

Bu, özellikle sol yayıncılar açısından çok ciddi bir sorundu, 
çünkü hükümet yanlısı bir grup bunu satın almıştı. Biz oralarda 
kitaplarımızı yeterince tanıtamayacağımızı düşündük. Kâğıt 
temininde de küçük yayıncılar açısından büyük sorunların 
olabileceğini öngördük. 

İzmir’de kitap fuarında bunu fırsat bilip düşünce olarak yakın 
bulduğum birkaç yayıncı arkadaşımla “ne yapabiliriz, ortak neler 
yapabiliriz” diyerek görüşmeler yaptık. Yedi sekiz yayınevi bir 
araya geldik, bir güç birliği oluşturalım dedik, ama bu güç birliğinin 
hangi hedefe yöneleceğini açıkçası bilmiyorduk. Şirket kurabilirdik, 
piyasada bunun örnekleri vardı, başka türlü yapılar oluşturabilirdik, 
bunun çalışmalarını yapmaya başladık. “Ne yapabiliriz, nasıl bir 
dayanışma ağı örgütleyebiliriz, piyasadaki örneklerden farkımız ne 
olabilir” diye düşünmeye başladık ve çalışma grubu oluşturduk. 
Üç aylık bir çalışmadan sonra Nisan 2018 gibi bunun kooperatif 
olmasının daha uygun olacağına karar verdik. 

Şundan dolayı daha uygun olacağını düşündük; biliyorsunuz 
anonim şirketler sermaye şirketleridir, sermayeye egemen 
olan şirkete ve şirketin politikasına egemen olur ve bu yine 
küçük yayıncıları yutan bir yapıya dönüşür. Bunun yerine ne 
ikame edeceğimizi düşünürken bir arkadaşımız kooperatifin 
en uygun yapılanma olduğunu, kooperatife ne kadar büyük 
sermayeye koyarsanız koyun tek oy hakkınız olduğunu, diğer 
küçük ortaklarla aynı oranda güce sahip olunacağını söyledi. Bu, 
bizim için de uygundu açıkçası. Biz ortak, katılımcı, herkesin eşit 
olduğu, daha demokratik bir platform öngörüyorduk, bu öngörü 
de kooperatifte karşılığını buldu. 

Böylece kooperatif üzerinde karar kıldık, ama şöyle bir sıkıntı 
vardı. Biz ne üretim ne de tüketim kooperatifiydiydik. Yani ne 
kuştuk ne deveydik deyim yerindeyse. Kuruluş aşamasında 
birtakım sıkıntılar yaşadık. İlk olmak, bize birtakım avantajlar 
da sağladı açıkçası. Ticaret Bakanlığı bazı kolaylıklar sağladı 
ve işlerimiz daha hızlı bir şekilde yürüdü, 2019’un Nisan ayında 
kuruluşumuzu tamamlayarak faaliyete geçtik. 

Sadece dağıtım odaklı mı çalışıyorsunuz yoksa 
bunun içerisine basım da dahil mi?
İLBAY KAHRAMAN: Bizim sadece dağıtım ve basım değil, pek çok 
sorunumuz vardı. Sorunlarımız nelerdi? Kâğıda, matbaaya ilişkin 
sıkıntılarımız, diğer kuruluşlarla, zincir mağazalarla ilişkilerimizde 
ortak hareket etme gibi sorunlarımız vardı. Kitabımızı birinci elden 
gösterme şansımız yok. Yani oraya girseniz bile binlerce kitap 
arasından sizin kitabınız sergilenmiyor. Sergilenebileceği yerde 
olması ayrı bir anlaşmaya tabi. Çok yüksek indirimlerle kitapları 
alıyorlar, o indirimler bizi sıkıntıya sokuyor gibi nedenler vardı. 

Buna karşı biz ne yapabilirdik? Bir, kâğıt alımında ortak 
davranabilirdik. Matbaalar kurmak ya da matbaalarla ve kargo 
şirketleriyle ilişki tesis etmek konusunda ortak davranabilirdik. 
Bunun yanı sıra temsilcilikler açabilirdik. Çocukluğumuzda 
hemen hemen her kasabada kitapçılar vardı ve bunlar aynı 
zamanda oranın kültür merkezleriydi. Biz, kitap kafeler 
şeklinde, temsilcilikler de vererek bunu canlandırmak istedik. İlk 
temsilciliğimizi Kadıköy’de, ikincisini Diyarbakır’da, üçüncüsünü 
Üsküdar’da açtık. Dördüncüsünü Bolu’da açıyoruz. Bu, kitapları 
sergileme açısından bir öngörüydü. 

İkincisi, fuarlar düzenleyebilirdik. Piyasadaki büyük fuarlar 
da bizim açımızdan sıkıntılı, çok yüksek temsil ya da katılım 
ücretleriyle oralara girebiliyorduk. Biz bunun dışında da daha 
mütevazı bütçelerle -içimizde bu temsil ve katılım ücretlerini 
karşılayabilecek yayınevleri var, ama katılamayanlar için- 
herkesin ulaşabileceği fuarlar düzenlemeye çalışıyorduk, ilkini 
de Mudanya’da yaptık. Hem Mudanya hem bizim arkadaşlarımız 
açısından başarılı bir temsiliyet oldu. Mudanya’ya kültür havası 
getirdik, Hayri Başkan bizden çok memnun, biz Hayri Başkan’dan 
çok memnunuz. Bunu sürdürme kararı aldık. 

Bu, 2019’un Ağustos ayında oldu, onun akabinde de CHP Genel 
Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir görüşme yaptık. 
Bu temsiliyetlerin ve fuarların CHP’li belediyeler nezdinde 
yaygınlaşması için kendisinden destek istedik. Sağ olsun, bizi 
destekleyeceğini söyledi, hatta CHP’li belediyeler toplantısına bizi 
davet etti, orada bir sunum yaptık, belediyelerin en azından bizi 
destekleyeceği gibi bir umutla geri döndük. Ama bu umudumuz 
pandemi koşulları nedeniyle bir düzlüğe çıkmadı, maalesef sıkıntı 
oldu. 

Yine ortak dağıtım organize etmemiz gerekiyordu, bunun 
için bir ön adım olarak da bir internet satış mağazası kurmak 
gerekiyordu. Pandemi koşullarında internet satış ağları olmayan 
yayınevleri için böyle bir internet satış sitesinin iyi olacağını 
öngördük. Haziran ayından beri bunun üzerinde çalışıyorduk, 
en sonunda Ekim ayında bu süreci hayata geçirdik. Bir internet 
satış sitesi, onun yanı sıra bir depo organize ettik, bu depo aynı 
zamanda bir dağıtım şirketi kurmanın ya da dağıtım ağı kurmanın 
da nüvesi oldu diyebilirim.

İLBAY KAHRAMAN
İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi Biyoloji Bölümü 
mezunudur. 1983 yılında 
Devrimci Yol Örgütü üyesi 
olduğu gerekçesiyle ve 
1402 sayılı yasayla İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’ndeki görevine 
İstanbul Sıkıyönetim 
Komutanlığı tarafından son 
verildi. Ayrıntı Yayınları’nın 
ortaklarındandır ve 
direktörlük görevini 
sürdürmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Bunun ötesinde Türkiye’de 
kütüphanecilik de giderek 
kan kaybediyor. Özellikle bir 
şehrin merkezinde büyükçe 
bir kütüphane açmak, o şehre 
büyük bir hizmet şüphesiz. 

Bunun yanı sıra semtlerde, 
özellikle gecekondu 
bölgelerinde ya da yoksul 
semtlerde belediyelerle 
işbirliği içerisinde kütüphaneler 
açarak hem okumayı teşvik 
edecek hem deyim yerindeyse 
çocukların kitaba, yazara, 
kültüre ulaşmasını sağlayacak 
bir zemin oluşturmak istedik. 
Başka şeyler de düşünüyoruz, 
atölye çalışmaları gibi. Başka 
ülkelerin çocuklarıyla bizim 
çocuklarımızın ortaklaşa 
platform çalışmaları olabilir, 
kültür-şenlik çalışmaları 
olabilir, kardeşlik çalışmaları 
olabilir. Biz bunları da organize 
edebiliriz.

Umduğumuzdan daha iyi 
gelişmeler var. Tabii pandemi 
süreci elimizi kolumuzu 
bağladı. Daha hızlı ve güzel 
şeyler de yapabilirdik. 
Başlangıçta on altı ortakla bu 
işin içine girmiştik, şu anda 
otuz ortağız. Ama otuz kişi 
de müracaat eden var. İstesek 
şu anda yüze ulaşabileceğiz. 
Birtakım ilkelerimiz var, 
o ilkeler doğrultusunda 
davranıyoruz. 

Umut ediyorum gelecekte daha 
güçlü bir oluşum olarak sizinle 
bu söyleşiyi tekrar yapabiliriz.

Yönetimlerle hangi alanlarda işbirliği 
yapabilirsiniz? 

İLBAY KAHRAMAN: Birçok öngörümüz var. Tekrar Mudanya’dan 
örnek vereyim, Mudanya Belediyesi YAYKOOP’a bir yer tahsis 
edecek. Orada bir kitap kafe açacağız, mekânı bize kiralayacaklar, 
cüzi bir kira umuyoruz, ortak bir mekân olarak bir yer işleteceğiz. 
Burası aynı zamanda oranın kültür yaşamına da bir destek 
amacı taşıyor. Bunun ikinci aşamasında biz yazarlarımızı oraya 
götüreceğiz, söyleşiler yapacağız, çocuklarla ilgili atölye çalışmaları 
yapacağız, okullara gideceğiz. 
En önemlisi köylere gideceğiz, köylerde kültürel etkinlikler 
yapacağız. O köyün ya da o yörenin kendi kültürel altyapısını 
yayın dünyasına nasıl taşıyacağımızın deyim yerindeyse bir 
korelasyonunu sağlayacağız vb. 
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“BATUHAN 
AKKAYA”

Urban-Koop Kurucu Ortağı, 
Şehir Plancısı

“SOSYAL SERMAYEMİZİ PAYLAŞTIĞIMIZ 
YATAY ÖRGÜTLENME”

Röportaj

Urban-Koop nedir? Nasıl çalışıyor?  
Ne için bir araya geldiniz ve neden bir 
kooperatifleşmeye ihtiyaç duydunuz? 
BATUHAN AKKAYA: Okuldan mezun olduktan sonra bir vakıfta 
çalışmaya başladım. Bu vakıf içerisinde Anadolu’daki kentlere 
kültür öncelikli kalkınma sürecinde danışmanlık veriyorduk. Orada 
kent çalışmaları grubu oluşmuştu. Bu grubun içerisinde kentsel 
strateji diye Ali Faruk Göksu’nun özel bir firması vardı. Onun 
danışmanlığında kent, bölge çalışmaları süreçlerini yürütüyorduk. 
Sonra ben kentsel strateji çalışmaya başladım, akabinde de Kadıköy 
Belediyesi’nde çalışmaya başladım.  

Bu süreç içerisinde kentlerle ilgili çalışmalar yaparken hep aynı grup 
insanlarla beraber çalıştığımızı fark ettik. Türkiye’de bu alanda çok 
fazla insan yok. Klasik imar planı veya nazım imar planı konularında 
çok sayıda ofis ve bu alanda faaliyet gösteren insanlar var, ama 
daha farklı bakış açısıyla doğa, kültür öncelikli ve katılım öncelikli 
planlama süreçlerinde faaliyet gösteren çok fazla firma yok. O zaman 
aynı arkadaşlarla, aynı yerlerde ve aynı şekilde bir araya gelerek bu 
süreçleri üretmeye başladık. Türkiye’de sivil toplum örgütlenmesi 
kent sürecinde biraz zayıf ne yazık ki. Özel şirketler çoğunlukla parti 
üzerinden çalışıyor. Bir gencin oturup da özel bir firmada kendi 
işinin patronu olma ihtimali pek mümkün değil. Şehirlerin strateji 
süreci var. Şehir planlamasında farklı hedefler ve projeler oluyor. 
Örneğin, yavaş şehir olmak ya da mobilite planlaması çalışmak 
istiyor. Bu süreçte “acaba biz patronu ortadan kaldırarak yatay bir 
örgütlenmeyle birlikte sosyal sermayeyi paylaşarak bu hizmetleri 
yürütebilir miyiz” dedik. Dolayısıyla kooperatifte yer alan şehir 
planlamacı ve mimar arkadaşlarımızla elimizdeki tek şey olan sosyal 
sermayeyi paylaşabileceğimiz bir platform kurduk. Biz ne yapıyoruz? 

Bir mülkiyet, fiziki bir sermaye yok ortada. Beyin gücümüzü 
ortaya koyuyoruz. “Ben Batuhan, ötekisi Alp, diğeri Bihter. Ben tek 
başıma değilim, biz bir ekibiz, ama kooperatif formunda bir ekibiz, 
isterseniz bu on kişiden üç kişiyle beraber sizin süreçlerinizi birlikte 
yürütebiliriz” diyoruz ya da kooperatifi süreçlerine dahil ederek yerel 
yönetimlere iş aşamalarında destek olmaya çalışıyoruz. 
Somut bir örnek verebilirim. Balıkesir’de Havran diye bir ilçe 
vardır, Edremit’in yanındadır. O ilçenin yavaş şehir olma sürecine 
danışmanlık veriyoruz. Ben Batuhan olarak tek başıma bir şehrin 
yavaş şehir olması sürecinde yeterli olamam. Şehircilik, farklı alanlara 
bağlanıyor. Ekoloji, ekonomi, kültür konuları var.  
Bu tematik konular farklı uzmanlıklar gerektiriyor. Şehirlerin her 
zaman bu uzmanları istihdam edebilecek bütçeleri yok. Ben Kadıköy 
Belediyesi’nde çalışıyorum. Kadıköy Belediyesi’nin kapasitesi güçlü. 
Büyükşehirlerin, Beşiktaş’ın güçlü ama Anadolu belediyelerinin 
nitelikli personel istihdam etme fırsatları yok. Dolayısıyla böyle 
örgütlenerek onlara istedikleri noktalarda destek veriyoruz. Tabii 
sadece yerel yönetimlerle alakalı değil, Avrupa Birliği süreçleri de 
oluyor. Vakıflarla, yerel yönetimlerle kamu süreçlerinin içerisine dahil 
olmaya çalışıyoruz.

Yerel yönetimlerle çalışma biçiminizi detaylı 
anlatmanızı rica edeceğim. 
BATUHAN AKKAYA: Süreçlerin ne olacağı, buluşma hedefimizin 
ortaya konulması önemli. Havran’da ilçenin yavaş şehir olması hedefi 
var veya başka yerel yönetimler de bisiklet odaklı süreçlere girmek 
istiyor. Dolayısıyla önce hedefler belirleniyor. Kooperatif, şehir 
çalışmalarında katılımcı bir model izlemeye çalışıyor. “Biz buraya 
uzman olarak geldik, bizim dediğimiz şekilde olur, bizim dediğimiz 
doğru” demiyoruz. Oradaki, yereldeki sivil toplum örgütleriyle, yerel 
liderlerle, yerel halktan temsilcilerle beraber önce katılımcı süreç 
yürütüyor ve sonrasında verileri belirlenen hedef doğrultusunda 
tasarım rehberine, strateji planına ya da tavsiye dokümanına 
dönüştürüyoruz. Yine Havran örneğini verecek olursak, orada pazar 
süreci çok önemliydi. Tetikleyici bir proje olarak kent pazarının 
tekrar, yeni nesil bir kent pazarı formuyla yavaş şehre entegre olması 
sürecini yönetiyoruz.
Projelerin nasıl bütçelendirildiği çok önemli bizim açımızdan. 
Normalde bir firmaya bir işi yaptırmak için 100 lira para verirsiniz.  
O paranın bir kısmı birtakım giderlere harcanır. 

BATUHAN AKKAYA
“Urban.koop: Kent 
Çalışmaları Kooperatifi’nin 
kurucu ortağı olan Batuhan 
Akkaya, planlama ve 
tasarım stratejilerine 
odaklanan bir şehir 
plancısı ve tasarımcısıdır. 
Yönetişimi geliştirmek 
için halkla birlikte 
oluşturulan stratejilere 
inanmaktadır. Kamu, özel 
ve sivil sektörleri farklı 
disiplinlerden uzmanları ve 
yerel paydaşları bir araya 
getirme konusunda deneyime 
sahiptir. Türkiye’de 32 
farklı şehirde planlama ve 
tasarım projeleri yürüttü. 
Stratejik planlar, kentsel 
tasarım rehberleri, sosyal 
etki değerlendirmeleri, 
kültürel miras planları, 
kültürel rota planları, 
canlandırma projeleri, 
AB araştırma projeleri, 
ortak çalışma alanları ve 
kent laboratuvarlarının 
geliştirilmesi süreçlerinde 
yer aldı. Fulbright H. 
Humphrey Bursu’yla 
ödüllendirildi ve MIT’de 
Kent ve Bölge Çalışmaları 
programına katıldı.

Büyük bir kısmı patronlara 
ulaşır, çalışan elemanlara da 
küçük miktarlarda dağılır. Bizde 
bu tamamen saat başı, emek 
üzerine kurulan bir sistem. Her 
şey adil bir şekilde dağıtılıyor. 
Kooperatifin elde ettiği gelirin 
bir kısmını dayanışma fonuna 
aktarıyoruz. Bugünden itibaren 
başladı. Bizim kooperatifteki 
dayanışma fonumuz ileride 
kentler için yapılması gereken 
araştırmalar için kullanılacak. 
Diyelim ki bir öğrenci bir tez 
yazmak istiyor veya bir uzman 
araştırma yapmak istiyor, ama 
kendini bir türlü fonlayamıyor. 
Buna yönelik bir sosyal 
dayanışma fonu oluşturduk. 
Onu da büyütmeye çalışıyoruz, 
ileride açık çağrılarla adil bir 
şekilde kullanacağız. Yani bizim 
kooperatifimiz sosyal girişimle 
kooperatif arasında bir yerde 
kalıyor. Türkiye’de ne yazık ki 
sosyal girişim üzerine bir firma 
formu yok. Avrupa Birliği’nde 
var. Biz kooperatifi bu yüzden 
tercih ettik.

www.urbankoop.org
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“BİR DAYANIŞMA EKONOMİSİNİ 
HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Röportaj

YerDeniz üreticiyle tüketiciyi buluşturan  
bir yapılanma. Kooperatifleşme fikri nasıl 
ortaya çıktı? Neden bir topluluk ya da platform 
değil de kooperatif?
SELMA EROĞLU-ELİF TANRIVERDİ: Gezi Direnişi sonrası 
kurulan mahalle forumlarında örgütlenme modelleri üzerine 
dünya genelindeki kooperatifçilik deneyimlerini araştırdık. 
Sonrasında farklı örgütlenme deneyimleri olan insanlar olarak 
2018 yılı Aralık ayında bir araya geldik. Neoliberal politikalarla 
doğanın ve emeğimizin sömürülmesine, yoksullaşmaya karşı 
çıkmak için dayanışma temelinde gündelik hayatı birlikte 
örgütleyebileceğimiz ama aynı zamanda hayatlarımızı da idame 
edebileceğimiz bir çalışmayı var etmek istedik. Ardından “nasıl 
bir kooperatif istiyoruz” diye düşünmeye ve yazmaya başladık. 
İstihdam temelli, uluslararası literatürde işçi kooperatifi olarak 
tanımlanan modeli kendi koşullarımıza uygun şekilde kurmayı 
amaçladık. Daha eşitlikçi ve daha demokratik bir yapı olduğu 
için kooperatif modelini kendimize uygun bulduk. Hayallerimizi, 
yapmak istediklerimizi bir araya getirerek YerDeniz Sosyal 
İşletme ve Hizmet Kooperatifi’ni kurduk. Gıda, teknik elemanlar, 
geri dönüşüm, tamir-tadilat, kültür-sanat, yaşlı ve çocuk bakımı 
gibi alanlarda faaliyet yapmayı amaçlıyoruz. Gıda, çalışma 
alanlarımızdan sadece biridir. Kooperatif, kendi iç hukukunda 
daha özgür hareket etmemizi sağlayan ama aynı zamanda 
istihdam da yaratabilen bir dayanışma ekonomisidir. Toplulukları, 
platformları veya kooperatif örgütlenmelerini farklı ihtiyaçlara 
karşılık gelen mücadele araçları olarak görüyoruz, bizim 
ihtiyacımıza uygun olan yapı olması bağlamında kooperatifçiliği 
tercih ettik. Ayrıca yaptığımız işleri yasal bir zeminde yürütmemiz 
gerekliliği nedeniyle platform ya da topluluk olmak bizim için 
yeterli olmuyor.

Bizler YerDeniz Kooperatifi olarak örgütlü köylüyle çalışarak bütün 
bir bölgenin toprağının, havasının ve suyunun temizlenmesini 
hedefliyor, doğayı sömürmeyen bilge köylü üretiminin temiz gıdaya 
ulaşmanın teminatı olduğunu düşünüyoruz.

Sizce yerelde temiz gıdaya erişim ve 
üreticilerle tüketicileri doğrudan buluşturmaya 
yönelik sivil inisiyatifler bir araya geliyor mu?
SELMA EROĞLU-ELİF TANRIVERDİ: Son zamanlarda üst 
birlikleri ve birlikte hareket eden yapıları sıkça duymaya başladık. 
Bunlardan biri de Kır Kent Ağı. Bizim de bileşeni olduğumuz bu 
ağda, kırda bulunan çeşitli üretici kooperatifleriyle kentte bulunan 
kooperatifler olarak üretimi ve tüketimi bir arada örgütlemeyi 
amaçlıyoruz. Ortak ihtiyaçlarımızı toplu karşılayacağımız bir 
mekanizma üzerine kafa yoruyoruz. Ağ ile birlikte Katılımcı 
Onay Sistemi perspektifiyle neyin, nasıl, ne kadar ve kim için 
üretileceğine birlikte karar verebileceğimiz yeni bir örgütlenme 
biçimi oluşturmaya çalışıyoruz. Kırda ve kentte yaşadığımız 
sorunlar birbirinden bağımsız değil ve bizler bir araya gelerek, 
örgütlenerek bu sorunları çözebiliriz diye düşünüyoruz. 

Kent konseyleriyle ve yerel yönetimlerle 
işbirlikleriniz oluyor mu? Verimli bir sonuç 
almak için sizce neler yapılmalı?
SELMA EROĞLU-ELİF TANRIVERDİ: Yerel yönetimlerle doğrudan 
ve maddi bir ilişkimiz yok. Kendi öz gücümüzle kurulduk ve 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadıköy Belediyesi Kent Konseyi 
Gıda Çalışma Grubu’nda çalışmalara (gıda paneli, gıda şenliği, 
beslenme hakkı çalıştayı, yerel kooperatif pazarları açılması vb.) 
katılıyor, İBB Üretici ve Kooperatifler pazarında pazara katılamayan 
kooperatiflere destek veriyor, mahalle muhtarlığıyla birlikte 
mahalle ölçeğinde yapılan çeşitli çalışmalar (depreme hazırlık, 
salgın günlerinde dayanışma gibi) yürütüyoruz. Bu tür çalışmalarda 
bağımsızlığımızı korumaya önem veriyoruz. Yerel yönetimlerden 
gelen her konuyu haftalık toplantılarda konuşarak karara 
bağlıyoruz. Yerel yönetimlerin bizim gibi taban örgütlenmelerine 
vergi indirimleri, depolama, lojistik, üretici ziyaretleri, üretici ve 
kooperatifler pazarlarının açılması, görsel ve işitsel medyada 
kooperatifçiliğin duyurulması, yaygınlaştırılması gibi konularda 
destek olmasının mali girdileri azaltacağını, kooperatiflerin 
tanınmasına ve bilinmesine katkıda bulunacağını düşünüyoruz. 
Yine belediyelerin hizmet alım işlerini kooperatifler üzerinden 
gerçekleştirmesinin toplumsal faydayı büyüteceğine inanıyoruz.

Ürünleri depolamak ve dağıtmak ciddi bir lojistik 
gerektirmiyor mu? Nasıl organize ediyorsunuz?
SELMA EROĞLU-ELİF TANRIVERDİ: Depolama konusunda çok 
ciddi bir sorunumuz olmasa da ölçek büyüdüğünde ihtiyaçlarımızın 
da artacağını düşünüyoruz. Lojistik konusu ise, bizim için ciddi 
bir maddi kalem oluşturuyor. Birçok üreticimiz kargo şirketleriyle 
anlaşmalı ve son dönemlerde döviz kurlarındaki yükseliş kargo 
maliyetlerimizi çok artırdı. Kooperatifteki ürünlerin büyük 
bir kısmını kargoyla gelecek şekilde sipariş veriyoruz. Taze 
ürünlerimizden çiğ süt, sebze, süt ürünleri vb. üreticilerimiz 
tarafından teslim ediliyor. Bu konuda da kooperatiflerin iktisadi 
varlıklarının (ara depolar, nakliye araçları vb.) ürün maliyetlerini 
azalttığını gözlemliyoruz. Kâr amacı gütmeyen taşımacılık 
kooperatiflerinin yaygınlaşması veya yerel yönetimlerin bu konuda 
teşvik desteklerinin olması bizim gibi dayanışmayı esas alan 
kooperatiflerin girdi maliyetlerini azaltacaktır diye düşünüyoruz.

SELMA EROĞLU
Makina mühendisi, fotoğrafçı, 
bağımsız bir internet 
sitesinde çevirmenlik ve 
editörlük yapıyor. Kadın 
mühendisler, kooperatifler, 
dayanışma ağı, kadın, çevre 
ve insan hakları konularında 
çalışmaya devam ediyor.

ELİF TANRIVERDİ
Halkla ilişkiler ve reklamcılık 
alanında uzun yıllar 
çalıştıktan sonra piyasa 
koşullarından kaynaklı bir 
işsiz. Kooperatifçilik alanında 
çalışıyor.

Ürün kriterleriniz 
nedir? Hangi ürünleri 
alıyorsunuz, neden?
SELMA EROĞLU- 
ELİF TANRIVERDİ: Yerel ve 
yadigâr tohumlarla kimyasal 
kullanmadan, doğayla ve dost 
üretim yöntemleriyle üretilmiş 
ürünleri tercih ediyoruz. 
Bunları seçerken örgütlü 
üreticileri, kadın kolektiflerini 
önceliyoruz. 

Bazen tüm kriterleri 
karşılamayan ancak mevsimlik 
tarım işçisi olmayı reddedip 
kendi yerelinde üretim yapmak 
isteyen bir kolektifle ilişki 
kurmayı da önemsiyoruz.  
O nedenle her üreticiyi kendi 
içinde değerlendirmek, 
toplumsal dayanışmayı 
ve mücadele ufkumuzu 
genişletmek için çaba sarf 
ediyoruz.

Kentlerde temiz gıdaya ulaşmak giderek  
daha da zorlaşıyor mu sizce?
SELMA EROĞLU-ELİF TANRIVERDİ: İklim değişimi, pandemi 
koşulları, girdi maliyetlerinin artması, gıda borsası, gıda ithalatı, 
tarım üzerinde ki neoliberal politikalar vb. sebeplerle sadece 
kentliler açısından değil, köylüler için de doğal gıdaya ulaşmak 
gittikçe zorlaşıyor. Tüketim alışkanlıklarını bir tarafa koysak 
bile tarımsal üretimin ve kentlinin alım gücünün düşmesi gibi 
nedenlerle de temiz gıdaya ulaşmanın giderek zorlaşacağı 
günlerden geçiyoruz. Pandemi süreciyle birlikte bunu daha 
fazla hissetmeye başladık. Özellikle İstanbul gibi kendi gıdasını 
üretemeyen metropollerde lojistik hizmetleri aksadıkça kentlerin 
gıda ihtiyacının karşılanamaz olabileceğini düşünüyoruz. 
Ayrıca her geçen sene gerek yasalar eliyle gerek ekolojik yıkım 
nedeniyle gerek maliyetlerin artması sebebiyle temiz gıda üretimi 
azalıyor. Ne yazık ki kapitalizm, yapısal krizlerini çözemiyor 
ve yeni krizlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. 1970’li yıllardan 
beri uygulanan politikalarla nüfusun arttığı ve gıda kriziyle 
karşı karşıya olduğumuz söylendi. Buna çare olarak düşünülen 
endüstriyel, büyük ölçekli gıda üretimi toprağın, suyun, havanın 
büyük oranda kirlenmesine yol açtı. Bugün temiz gıda üretimi 
için direnen çiftçiler ürünü üretse bile hal yasası, market tedarik 
zincirleri nedeniyle ürününü kente ulaştırmakta zorluk yaşıyor. 
BM verilerine göre, bilge köylü küçük ölçekli tarımla kimyasal 
kullanılarak yapılan endüstriyel tarıma oranla bazı ürünlerde %50, 
bazı ürünlerde %120 daha fazla verim elde edilebiliyor.  
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“HER ÇALIŞMAMIZI ŞEFFAFLIK 
ANLAYIŞIYLA YAPIYORUZ”
Belediyenizin il/büyükşehir belediyesiyle 
işbirliği yaptığı çalışma alanları nelerdir? 
Olumlu-olumsuz neler yaşanıyor?
REFİK ERYILMAZ: Büyükşehir belediyemizle birlikte ilçemiz 
genelinde caddelerin düzenlenmesi, yaya trafiğinin güvenilir 
olması açısından yaya kaldırımı, asfaltlama, drenaj kanallarının 
temizliği, ıslahı ve altyapı çalışmalarını birlikte yürütüyoruz. Genel 
olarak koordineli çalışıyoruz.

İlçenizde STK’larla işbirliği çalışmalarınız 
var mı? Varsa nelerdir? Katılıma yönelik 
faaliyetleriniz neler? Kent konseyiniz var mı?
REFİK ERYILMAZ: İlçemizde toplumu yakından ilgilendiren 
kararların tümünü STK’larla, yöneticilerimizle ve bizim 
dönemimizde kurmuş olduğumuz kent konseyimizle 
tartışıyor, halkımızın da belediye yönetimimizle dirsek teması 
kurmasını sağlıyoruz. Pandemi döneminde de belediye olarak 
vatandaşlarımıza yaptığı yardımlar dışında STK’lara ve derneklere 
de yardımda bulunarak vatandaşlarımıza ulaştık. 

Kırılgan gruplara yönelik ne tür projeleriniz var?
REFİK ERYILMAZ: Yardıma muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşlara 
yönelik olarak belediye yönetimine geldiğimiz günden beri 
ayni ve nakdi yardımlarımızı yapıyoruz. Bunun yanında kadın 
girişimi kooperatifi ve İpek Evi projelerimizi hayata geçirdik. 
Kadın girişimi kooperatifiyle ev kadınlarının ekonomiye katılımını 
sağladık. Toplamda 40 kadına istihdam yarattık. İpek Köyü 
projemizle 50 kadına meslek edindirme çalışmaları yanında 
düzenli ödeme yaparak yine ekonomiye katılımlarını sağladık ve 
ev ekonomilerine katkıda bulunduk.

BELEDİYELER/1

REFİK ERYILMAZ
Hatay-Samandağ 
Belediye Başkanı

1996 yılında İstanbul 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun oldu. 
1998 yılından itibaren Hatay’da 
serbest avukatlık yaptı. Gençlik 
yıllarından itibaren siyasette 
aktif rol oynayan Eryılmaz, 
24. dönem Hatay milletvekili 
oldu. 2011 yılında Samandağ’da 
kurulan Kalem Eğitim Kültür 
ve Dayanışma Derneği’nin 
(KALEM-DER) kurucu üyesidir. 
Yurtiçinde ve yurtdışında 
birçok konferansta ve söyleşide 
konuşmacı olarak yer aldı. 
TBMM İnsan Hakları Komisyonu 
ve Dış İlişkiler Komisyonu’nda 
üyelik yapan Eryılmaz, CHP 
Disiplin Kurulu’nda iki dönem 
görev aldı.
31 Mart seçimlerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi’nden 
Samandağ Belediye Başkan 
adayı olan Eryılmaz, %63’lük 
oyla başkanlığa seçildi. Çok iyi 
düzeyde Arapça, orta düzeyde 
İngilizce bilen Eryılmaz, evli ve 
3 çocuk babasıdır.
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Seçimlerde en önemli vaatleriniz nelerdi? 
Hangilerini gerçekleştirebildiniz?
REFİK ERYILMAZ: Seçimlerde en önemli vaatlerimiz arasında 
şeffaf yönetime sahip olmak, hesap verebilir bir yönetim 
oluşturmak, her mahallemize park, taziye evi ve çok amaçlı 
salonlar yapmak vardı. Pandemi koşullarına rağmen yönetim 
süremiz boyunca tüm bunları yerine getirdik ve getirmeye 
de devam ediyoruz. Her çalışmamızı şeffaflık anlayışıyla 
yapıyor, aylık gelir gider tablomuzu her meclis toplantımızın 
öncesinde sosyal medya mecralarımızdan canlı olarak halkımızla 
paylaşıyoruz. 3 mahallemize taziye evi ve 3 park yaptık. 
Yapımı devam eden parklarımız, taziye evlerimiz ve çok amaçlı 
salonlarımızı da halkımızın kullanımına yakın zamanda açacağız.

Yönetime geldiğimiz günden beri üzerinde çalıştığımız Türkiye’nin 
ilk gastronomi köyünün inşaatına yakında başlıyoruz. Burası 
Türkiye’de ilk olma özelliğiyle ve toplamda 25 dönüm arazi 
üzerine kurulan yapısıyla dikkat çekecek bir proje olacak, 
bunun yanında sahil bandında yapımına başladığımız 500 
metre uzunluğunda park ve rekreasyon projemizi, Uzunbağ 
Mahallesi’nde 10 dönüm arazi üzerine yapılacak spor ve konser 
kompleksini ve 14 dönüm alan üzerine kurulu piknik alanı 
projelerimizi hayata geçireceğiz. Özellikle yeşil bir ilçe oluşturmak 
adına ilçemizin tüm mahallelerinde ağaçlandırma çalışmalarımızı 
yapıyoruz.

Belediye hizmetlerini yerine getirirken  
ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
REFİK ERYILMAZ: Belediyemizin 72 milyon lira borçlu olması,  
2 yıla yakın süredir ilçemizde imar planının olmaması, 
ciddi altyapı ve üstyapı eksiklerinin olması belediye olarak 
zorlanmamıza neden oluyor. Özellikle pandemi döneminde 
merkezi gelirden de belediyemize düşen payın nüfusa oranla az 
olması bizi etkileyen sebepler arasında.
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“TARIMA DAYALI İSTİHDAM DIŞINDA 
KÜMELENMİŞ SANAYİLEŞMEYE 
ÖNEM VERİYORUZ”
Belediyenizin il/büyükşehir belediyesiyle 
işbirliği yaptığı çalışma alanları nelerdir? 
Olumlu-olumsuz neler yaşanıyor?
BURHAN TAKIR: Belediyemiz, çevre belediyelerle işbirliği yaptığı 
gibi il belediyesiyle de iyi ilişkiler içeresindedir. İlçemiz, 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında yer almamaktadır. 
Dolayısıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında verilen 
yetkiler dahilinde görev yapmaktadır. Bu anlamda ilçemizde 
bulunan yerel yönetimlerin oluşturduğu birliklere üye olmamız 
sebebiyle ilçemizin ve kentimizin sorunlarına ortak çözüm 
noktasında hareket etmekteyiz.

İklim değişikliği sorunları ve kuraklık bölgenizi 
nasıl etkiliyor? Aldığınız önlemler ve mücadele 
çalışmalarınız nelerdir?
BURHAN TAKIR: Dünyada ve ülkemizde etkili olan iklim 
değişikliği ilçemizde de kötü yüzünü göstermektedir. Kuraklık, sel 
ve don tehlikeleriyle her zaman baş başayız. 22 Ağustos 2020’de 
Giresun ilinde yaşanan aşırı yağış, ilimizin çeşitli ilçelerine büyük 
hasar vermiş ve ilçemiz de bu durumdan etkilenmiştir.

Meteoroloji verilerine dayalı olarak vatandaşlarımızı erken 
uyarma yolunda faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Bu kapsamda 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “İklim Değişikliği Uyum” başlıklı 
proje çağrısına yönelik çevre belediyelerle proje hazırlığımız 
devam etmektedir. Erken alınacak önlemler adı altında işbirliği 
faaliyetlerimiz de yerel politikalarımız arasındadır. 

Kentinizde STK’larla işbirliği çalışmalarınız 
var mı? Varsa nelerdir? Katılıma yönelik 
faaliyetleriniz neler? Kent konseyiniz var mı?
BURHAN TAKIR: İlçemiz 3.000 yıllık kadim medeniyetlerin izlerini 
taşımaktadır. Dolayısıyla ilçemizde birçok arkeolojik ve tarihi 
miraslar bulunmaktadır. 

Bu varlıkların korunması ve gelecek nesillere aktarılması 
noktasında meslek odalarıyla, STK’larla, uzmanlarla çalışmalarımız 
bulunmaktadır. Bu kapsamda çoğu belediyenin kuruluş 
çalışmasını dahi yapmadığı “Kent Estetik Kurulu”nu belediyemiz 
STK’ların da yer aldığı katılımcı bir anlayışla tamamlamıştır. İlçeye 
dair sorumluklarımızı birlikte yerine getirmekteyiz.

Kırılgan gruplara yönelik ne tür projeleriniz var?
BURHAN TAKIR: Belediyemizde sosyal belediyecilik kapsamındaki 
çalışmalar değişik başlıklar altında yapılmaktadır. Dezavantajlı 
gruplara karşı sorumluluğumuz üst düzeydedir. Belediyemiz 
bünyesinde kurulan “Engelli Koordinasyon Merkezi”yle 
yurttaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Sosyo-ekonomik seviyeleri 
düşük gruplara değişik projeler altında destek vermekteyiz ve 
onların daha olumlu şartlarda yaşamalarına katkıda bulunmaktayız.

Coğrafi kısıtlılığın etkilerinin azaltılması, kırsalda yaşayan gençlerin 
iş gücüne katılım sağlaması, özgüven kazanması, Avrupa kültürüyle 
tanışması, yabancı dil öğrenmesi, yabancı düşmanlığı gibi olguların 
yenilmesi ve değişik kazanımlar elde edilmesi kapsamında Erasmus 
Plus Programları ve Avrupa Dayanışma Programları’na dahil olarak 
projelerimizle gençlerimizin yurtdışında gönüllü katılımlarını 
sağlamaktayız. Bu anlamda ciddi geri dönüşler almaktayız.

Seçimlerde en önemli vaatleriniz nelerdi? 
Hangilerini gerçekleştirebildiniz?
BURHAN TAKIR: Belediye olarak ilçenin kalitesinin artırılması, 
istihdama katkı, kadın istihdamı, kırsal ve yerel kalkınma, gençlerin 
kapasite gelişimi gibi birçok projemiz bulunmaktadır. 

Kadınların iş gücüne katılımlarını sağlamak amacıyla sürdürülebilir 
kadın girişimine destek veriyoruz. İlçemizde mentorlük desteği 
verdiğimiz kadın girişimi kooperatif çalışmaları devam etmektedir. 
Kırsalda istihdam sağlamak ve yerel ürünleri katma değerli 
ürünler hâline getirmek amacıyla inovatif ürünlerin üretilmesi ve 
pazarla buluşmasını sağlamak için belediyemiz AR-GE proje birimi 
uzmanları çalışmalarını sürdürmektedir.

BELEDİYELER/2

BURHAN TAKIR
Giresun -Tirebolu 
Belediye Başkanı

İlk ve orta eğitimini 
Tirebolu`da tamamlayan 
Burhan Takır, yaklaşık otuz beş 
yıl ticaretle uğraştıktan sonra 
2004 yılı Mart ayında belediye 
başkanlığına seçildi. 2009 
yılında yapılan seçimde ikinci 
defa belediye başkanlığına 
seçilerek hizmete devam etti. 
31 Mart 2019’da yapılan yerel 
seçimlerde yeniden Tirebolu 
Belediye Başkanı olan Burhan 
Takır, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Bölgemizde tarıma dayalı istihdam dışında kümelenmiş 
sanayileşmeye önem veriyoruz. Dolayısıyla çevre belediyelerle 
işbirliğiyle Giresun 3. Organize Sanayi Kuruluşu’na ve kuruluşun 
hayata geçirilmesine destek vermekteyiz.

Tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve gelecek kuşaklara 
aktarılması anlayışıyla koruma altında bulunan 93 binanın 
restorasyonuna 2021 yılında başlanacaktır. Bu projeyle varlıkların 
korunmasının yanı sıra ilçemize alternatif turizm kapsamında 
yeni istihdam alanları ve kente ekonomik girdi sağlanacaktır. 
Dolayısıyla ilçemiz tarihi, kültürel varlıkları ve doğal güzellikleriyle 
turizm merkezi hâline gelecektir.

Belediye hizmetlerini yerine getirirken  
ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
BURHAN TAKIR: Belediye hizmetlerinde önceliğimiz, ilçe 
sakinlerinin esenliğini, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda 
yaşamalarını sağlamaktır. Sağlıklı içme suyu sağlanması, ilçe 
temizliğinin yapılması, ilçe kalitesinin artırılması, ulaşıma, altyapı 
ve üstyapı faaliyetlerine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Ne var ki bu hizmetleri hiç aksatmadan yerine getiriyoruz. Bu 
hizmetlerin yerine getirilmesi ve ilçe kalitesinin artırılması, birçok 
farklı belediyeye göre bizim açımızdan maliyetli. Bunun nedeni, 
arazinin jeolojik yapısı. 

İlçenin %60’lık bölümü çok meyillidir. Yerleşim alanlarına ulaşım 
ve altyapı hizmeti götürülmesinde birim hizmet maliyeti daha 
fazla olmaktadır. 

Bu hizmetlerin karşılığı olan maliyeti öz kaynaklarımız ve İller 
Bankası gelirlerimizle gerçekleştirmek zorundayız. Hizmetlerimizi 
yerine getirirken finans açısından -İller Bankası’ndan pandemi 
ve afet dönemleri hariç- (12 ay) gelirimiz bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla kendi öz kaynaklarımız ve imkânlarımız dahilinde 
hizmetleri aksatmadan gerçekleştiriyoruz, bu sıkıntılarımızı ilçe 
halkına hissettirmiyoruz.
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, 
mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi 
için işverenlere ve işçilere birtakım görev, yetki, 
sorumluluk, hak ve yükümlülükler getirmektedir. 
Her sektör iş sağlığı ve güvenliği alanında birbirinden 
farklı problemler yaşamaktadır. Genel, soyut ve yeknesak 
normlardan oluşan mevzuatın her sektöre ilişkin ayrıntılı 
sorunları giderecek düzenlemeler içermesi mümkün 
değildir. Bu sebeple işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği 
problemlerinin çözümünde iş sözleşmelerinden ve toplu iş 
sözleşmelerinden yararlanılmaktadır. Nitekim iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatının genel hükümlerinin işyerinde yapılan 
işe göre tam karşılık vermemesi hâlinde toplu iş sözleşmesi 
hükümleriyle ayrıntılı olarak eğitimler, tedbirler, yaptırımlar 
düzenlendiği görülmektedir.

Belediye hizmetleri de 20 No’lu Genel İşler İşkolu’nda 
yer almakta olup atık toplanması, kanalizasyon, çevre 
düzenlemesi, temizlik faaliyetleri, itfaiye, ulaşım gibi birçok 
alandaki hizmeti içinde barındırmaktadır. Doğal olarak her 
işyerinde karşılaşılan riskler ve alınacak önlemler farklılık 
arz etmektedir. Bu sebeplerle işçilerle bağıtlanan toplu iş 
sözleşmelerinde sendikalarca müdürlük bazında işçilerin 
çalışma koşulları iş sağlığı ve güvenliği bağlamında ayrı 
ayrı düzenlenmek istenmektedir. Esasında bu düzenlemeler 
hem iş sağlığı ve güvenliğinin tam anlamıyla sağlanması 
anlamında işçilere hem de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının 
uygulanma yükümlülüğü bakımından alınacak tedbirlerin 
somutlaşması anlamında işverenlere kolaylık sağlamaktadır. 

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre, her işveren 
mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil 
her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ 
VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik 
tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve 
mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmakla 
yükümlüdür. Bu doğrultuda sendikalar, üyelerinin ve işverenin 
iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal yükümlüklerini 
hayata geçirmelerini sağlayacak altyapıyı toplu sözleşmelerle 
oluşturmanın yanında yasal düzenlemelerde yer almayan 
teknik ihtiyaçları da toplu iş sözleşmelerine konulacak ayrıntılı 
hükümlerle düzenleyebilmektedir. Başka bir deyişle, toplu iş 
sözleşmelerinden mevzuatın eksik kalan yönlerini telafi için de 
yararlanılabilmektedir.

Böylelikle başta 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak 
üzere diğer yeni düzenlemelerle getirilen ya da geliştirilen 
kurumların toplu iş sözleşmeleriyle işyerlerinde daha etkin 
faaliyet gösterebilecek bir yapı kazanmaları sağlanabilmektedir. 
Örneğin, her işyerine uygun olarak işçi bakımından gerekli 
giyim ve koruyucu malzemelerinin listelenmesine, acil 
durumlarda uygulanacak prosedürün belirlenmesinden 
yapılan işle ilgili olarak olası meslek hastalıklarının tespitine/
önlenmesine/azaltılmasına, işçilerin belirli zaman aralıklarıyla 
tetkiklerden geçirilmesine yönelik yükümlülükler getirilerek 
işyerlerinde gösterilen faaliyetler bakımından niteliğe uygun 
önlemlerin alınması amaçlanmaktadır.

En nihayetinde bütün bu önlemlerin alınmasında birincil amaç, 
işçi sağlığının korunmasıdır. İş güvenliğine ve iş sağlığına önem 
verilmediği takdirde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
artacağı rahatlıkla söylenebilmektedir. Bundan en fazla 
etkilenenler, işçiler ve aileleri olacaktır. İş kazası ve meslek 
hastalıkları, işçiyi gelirinden yoksun bırakma tehlikesi yanında 
onun gelirinde bir azalmaya ya da işsiz kalmasına neden 
olabilmektedir. Dahası, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 
işçinin sakat kalması veya ölümü durumunda ailesi de maddi ve 
manevi kayıplara uğramaktadır. 

İşverenin çalışanlarına 
karşı insani ve sosyal 
sorumluluğunu yerine 
getirmesi bakımından 
iş kazası ve meslek 
hastalıklarını önleme 
yolunda çaba sarf etmek, 
hem devlet hem de 
belediyelerimiz için bir 
zorunluluktur. 

“Av. MERVE 
KARAKAŞ”

SODEMSEN 
Toplu İş Sözleşmesi Avukatı
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BELEDİYELERDEN 
HABERLER

Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi, Çerkezköy 
ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde 
uzun yıllardır yoğun yağışlarda 
yaşanan sel baskınları TESKİ’nin 
titizlikle sürdürdüğü çalışmalar 
sonucunda yapılan “Yağmursuyu 
Şebeke İnşaatı”yla çözüme 
kavuşturuldu. Bu yatırımla 
yıllardır yaşanan sel baskınlarının 
önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mezitli Belediyesi 
ekipleri kentte yaşayan, ihtiyacı 
olan engelli vatandaşlara 
tekerlekli sandalye dağıtımı 
gerçekleştirdi. Belediyeye 
yapılan başvuruların 
değerlendirilmesi sonucunda 
tekerlekli sandalyeler ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıldı.

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, yeşil 
altyapıyı geliştirme stratejisi 
doğrultusunda bir ilke daha 
imza attı. Çatısı bitkilerle kaplı 
“yeşil durak”, Konak Bahribaba 
Aktarma Merkezi’nde halkın 
beğenisine sunuldu. Doğal 
dokudan yoksun yerler için 
tasarlanan yeşil duraklar 
beğenilirse ilk etapta Halkapınar 
Aktarma Merkezi’ni süsleyecek.

Bodrum Belediyesi 
tarafından başlatılan çalışmalar 
kapsamında mahallelerin 
simgesi olan meydanlarda 
çevre düzenleme çalışmaları 
sürdürülüyor. Pandemi 
döneminde insan yoğunluğunun 
da az olmasından fırsatla 
harekete geçen ekipler ilk 
olarak Kumbahçe Meydanı’nda 
düzenleme çalışmaları 
gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, başkentte 
gönüllü hayvanseverlerle 
işbirliği içinde çalışarak sokak 
hayvanlarının yoğun yaşadığı 
noktalarda ücretsiz kuduz aşısı 
seferberliği başlattı. Yıl sonuna 
kadar hem gönüllü hayvan 
barınaklarında hem de sokakta 
yaşayan can dostlara 10.000 
doz kuduz aşısı yapılması 
planlanıyor.

Kuşadası Belediyesi 
tarafından tasarlanan Mobil 
İkram Aracı’nın son durağı 
düzenli olarak sabah sporu 
yapan vatandaşların buluşma 
noktası Adagöl Mesire Alanı 
oldu. Belediye görevlileri mesire 
alanında kahvaltı ve spor yapan 
vatandaşlara taze sıkılmış meyve 
suyu ikram etti. 

HİZMET
Adana Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 testi pozitif 
çıkan vatandaşların ulaşım ihtiyacı için özel taşıma hizmeti 
başlattı. Başkan Zeydan Karalar, “Covid-19 testi pozitif çıkan 
vatandaşlarımızın hastaneden eve, evden hastaneye gitmesi 
sırasında hastalığın bulaşma riski artıyor. Kendi aracı olmayan 
vatandaşlarımız toplu taşımayı kullansa başka insanlara bulaşma 
ihtimali mevcut. Biz de özel olarak hazırlanmış araçlar ve izole 
giysilerle donanımlı ulaştırma personelimizle böyle bir taşıma 
hizmeti vermeyi uygun bulduk. Ekiplerimiz, talepte bulunan 
Covid-19’lu hastaları evden hastaneye, hastaneden eve taşıyacak. 
Böylece Covid’li hastaların gidip gelme sırasında başka insanlarla 
teması ve dolayısıyla hastalığı bulaştırması engellenmiş olacak. Bu 
kardeşlerimiz 153’e telefon ettiklerinde hizmetimizden yararlanacak. 
Vatandaşlarımıza hijyen, maske ve mesafe kurallarına uymaları 
konusunda bir kez daha hatırlatma yapmak istiyorum” dedi.

Narlıdere Belediyesi’nde “mobil” dönem başladı. Cep telefonu 
ve tablet için geliştirilen ücretsiz uygulama sayesinde vatandaşlara 
“tek tuşla” hizmet sağlanacak. Başkan Ali Engin, “Daha hızlı, daha 
kolay ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışı için çalışıyoruz” dedi.

Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü 
arasında pandemi sürecinde yüksek risk grubu içerisinde yer alan 
sağlık personellerinin konaklama ihtiyacının Edremit Belediyesi 
tarafından karşılanmasını içeren bir protokol imzalandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi’nin (ASKİ) Seyhan ilçesindeki Saydam Caddesi’nde 
gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan 
Zeydan Karalar, önceden başlayan ancak yarım kalan, tamamlamak 
üzere yeniden başladıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Başkan 
Zeydan Karalar, “Saydam Caddesi’nde yağmur suyu tahliye hattının 
bir bölümü yapılmış, ama yarım kalmış. Buradaki altyapı son derece 
sıkıntılı. Bu hattı tamamladığımızda Saydam Caddesi sakinleri ve 
esnaf su baskınlarından kurtulacak. Bu çalışmayı yürüten ve bölge 
halkını su baskınlarından kurtarmak için yoğun şekilde çalışan ASKİ 
ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, katılımcı belediyecilik 
anlayışı kapsamında düzenlediği anketle başkentlilerden otobüs 
kılıflarının tasarımlarını seçmelerini istedi. Anket sonucu en çok 
beğenilen otobüs kılıfı tasarımı kent genelinde hizmet veren yaklaşık 
600 solo otobüste uygulanmaya başladı. EGO Genel Müdürlüğü, 
yıpranan sırtlık, koltuk ve oturak kumaşlarını yenileriyle değiştiriyor.

Bakırköy Belediyesi, pandemi sürecinde vatandaşların 
sağlığını korumak ve daha hızlı ve kolay hizmet sunmak adına 
e-belediye sistemini daha da geliştirdi. Yürürlüğe giren 7256 sayılı 
yasa kapsamında vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar 
belediye binasına gelmeden online yapılandırma sürecine başvurup 
ödemelerini internet üzerinden yapabilecek.

Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi, sokağa çıkma 
kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda ihtiyaç sahibi Atakumluları 
yalnız bırakmadı. Dört ekip, kırsal mahallelerde gıda kolisi dağıtımı 
gerçekleştirirken dört ekip de hastane randevusu bulunan yurttaşlara 
ücretsiz ulaşım hizmeti verdi. Zorunlu karantinadaki yurttaşlara 
sunulan sıcak yemek servisi de dört ekiple aralıksız devam etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez 
Kirişçiler Mahallesi’nde inşaatına başlanan Sokak Hayvanları 
Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi’nde çalışmalar 
sürüyor. Sokak hayvanlarına modern ve konforlu bir ortamda 
bakım sağlayacak merkezin inşaatında betonarmesi tamamlanan 
bölümlerde duvar örme işleri başladı.

Lüleburgaz Belediyesi, koronavirüs salgını geçene kadar 
kendisine ait olup genelge kapsamında kapatılan veya kısıtlanan 
işyerlerinden kira almama kararı aldı. Kararla birlikte belediyeye 
ait işyerlerinde kiracı olup işyeri kapatılan veya kısıtlanan esnaf, 
koronavirüs salgını tamamen geçene kadar belediyeye kira 
ödemeyecek.

Merkezefendi Belediyesi, pandemi döneminin ilk 
gününden bu yana sürdürdüğü çalışmalarına tüm hızıyla devam 
ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaya yoğunluğunun olduğu 
ana ve ara cadde üzerinde bulunan işyerlerini ilaçlıyor. İş yerlerinin 
ilaçlanmasında görev alan 6 ekip belirlenen program doğrultusunda 
dezenfekte ve hijyen çalışması yapıyor. Merkezefendi Belediyesi 
periyodik olarak kamu kurumları, okul, aile sağlık merkezleri, cami, 
eczane, berber, kuaför, güzellik merkezleri, bakkal ile vatandaşların 
talebi üzerine vaka olan apartmanların ortak kullanım alanlarında 
ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Fındıklı Belediyesi, “Her Mahalleye Bir Park ve Mahalle Evi” 
projesi kapsamında Yeni Mahalle ve Sahil Mahallesi’nin ardından 
Aksu Mahallesi’nde de park çalışmalarına başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer 
öncülüğünde toplu taşıma araç filosunu genişleterek vatandaşlara 
daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyor. Araç tercihlerinde hem kalite 
göz önünde bulunduruluyor hem de doğa korunuyor. Alımı yapılan 
çevre dostu CNG’li otobüsler yakın zamanda vatandaşların ulaşımını 
sağlayacak.

Gaziemir Belediyesi, yardımsever yurttaşlarla ihtiyaç 
sahiplerini bir araya getirdiği Sosyal Market’ten yararlanan aile 
sayısını 350’den 500’e yükseltme kararı aldı.

Vize Belediyesi, koronavirüsle mücadeleyi aralıksız 
sürdürüyor. İlçedeki caddeler, sokaklar, kurumlar, okullar, 
ibadethaneler, ticari taksiler ve duraklardan sonra dezenfekte 
çalışmalarına diğer toplu ulaşım araçlarıyla devam ediliyor. Belediye 
Başkanı Ercan Özalp, “’Karayolu Taşımacılığı ile İlgili Alınması 
Gereken Önlemler’ kapsamında ilçemiz otobüs terminalinde 
dezenfeksiyon istasyonu oluşturduk. Bu kapsamda belediyemiz 
tarafından ücretsiz olarak tüm araçlar servise çıkmadan önce 
dezenfekte edilmekte. Çalışmalarımız siz değerli halkımızın sağlığı 
için her geçen gün artarak devam ediyor’’ dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü 
kentin ana hatlarındaki eskiyen atık su kanallarını kazı gerektirmeyen 
ve trafiği etkilemeyen bir yöntemle yeniliyor. Borulardaki kırıkların 
ve çatlakların içeriden kaplanması şeklinde yürütülen çalışmalar 
kapsamında kentteki 20 kilometre atık su kanalı kısa sürede düşük 
bir maliyetle yenilendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, görme engelli bireylerin 
karşıdan karşıya geçmelerini güvenli ve kolay hâle getirmek için 
trafik ışıklarında Akustik Sesli Yaya Uyarı Cihazı sistemini hayata 
geçirdi. Uygulama ilk olarak Beyaz Baston Görme Engelliler 
Derneği’nin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi’nde kuruldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Halk Süt Projesi 
kapsamında ilçelerde de süt dağıtımı devam ediyor. Sadece 
Alanya’da 6 ayda 17.672 litre süt dağıtıldı. Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nin çocukları sağlıklı ve güvenli sütle buluşturma 
düşüncesiyle hayata geçirdiği Halk Süt Projesi Antalya merkezin yanı 
sıra ilçelerde de devam ediyor. 
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Nilüfer Belediyesi kaçak yapılarla mücadelede kararlı 
davranıyor. Özellikle tarım alanlarına kaçak inşa edilen yapıları mercek 
altına alan Nilüfer Belediyesi, bu yapıları hukuki süreç ve uyarıların 
ardından bir bir yıkıyor. Kentte hem tarım alanlarını korumak hem de 
imara aykırı yapılaşmanın önüne geçmek için çalışan Nilüfer Belediyesi 
ekiplerinin son adresi Demirci Mahallesi oldu. Daha önce yapılan 
uyarının ardından ekipler sabah saatlerinde söz konusu alana gitti. 
Tarım alanına yapıldığı tespit edilen 1.250 metrekarelik fabrika binası 
alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda 
vatandaşın mağduriyetini en aza indirmek için gündüz ve gece 
nöbetçi ekipler görev başındaydı. İtfaiye, ASAT, Kırsal Hizmetler 
ekipleri ihbardan ihbara koştu. İtfaiye Dairesi Başkanlığı da Antalya 
genelinde merkezde 150 personelle 354 su baskını ihbarına 
müdahale etti. Antalya merkezde Güzeloba, Ermenek Mahalleleri’nde 
yoğunlaşan çalışmalarda evlerden su tahliyesi yapılırken mahsur 
kalan 46 kişi kurtarıldı. Güzeloba Mahallesi’nde dere taşması sonucu 
bir sitede mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 
tarafından kurtarıldı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin göreve 
gelemeden önce sözünü verdiği deprem güvenli bir kent inşası 
sokak sokak hayata geçiyor. Son verilere göre, kentte riskli görülen 
1.135 bina kentsel dönüşüme girerken yaklaşık 39.000 kişinin hayatı 
kurtuldu. Hançerli’nin vatandaşın binasını kolaylıkla yenileyebilmesi 
amacıyla kentsel yenileme kapsamında yürüttüğü uygun kredi, 
malikler arası uzlaşma ve vergiden muaf olma konusunda 
uygulamaya koyduğu hizmetler süreci hızlandırdı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in seçim 
vaatlerinin başında yer alan Sokak Hayvanları Bakımevi Projesi’nde 
sona yaklaşıldı. Başkan Deveciler, “Sokakta yaşayan hayvanlarımızın 
sağlığını ve yaşam haklarını korumak adına projeler üretiyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak’la Kadifekale 
arasındaki tarihi aksı canlandırmayı ve Kemeraltı’nı korumayı 
hedefleyen projelerine bir yenisini daha ekledi. Kemeraltı’ndaki 
Azizler Sokağı’nı modern bir park hâline getirecek çalışmalar başladı. 
Sokak, oturma birimleriyle ve peyzajıyla bölgeye değer katan bir 
görünüme kavuşturulacak.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında 
birçok hizmete imza atmaya ve eğitime destek olmaya devam 
ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi 5. ve 12. sınıflarda öğrenim gören 
4.000 öğrencinin yararlanabileceği öğrenim yardımı sonuçları 
açıklandı. Sonuçlara göre, öğrenim yardımı almaya hak kazanan 
öğrencilere Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait olmak üzere 3 aylık 
öğrenim yardımı desteği Aralık ayı sonunda hesaplara yatırılacak. 
Aralık ayı sonu itibarıyla 4.000 öğrenciye toplamda 1.2 milyon TL 
öğrenim yardımı yapılmış olacak. 

Hatay Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak 
için koronavirüse yönelik aldığı tedbirleri uygulayarak Mart ayından 
bu yana Hatay’da başlattığı hijyen seferberliğine devam eden 
büyükşehir belediyesi ekipleri Arsuz’da cadde, sokak, bulvar ve 
kaldırımları ilaçlayarak dezenfekte etti.

İzmit Belediyesi, Üreten belediye vizyonuyla kendi öz 
kaynaklarını kullanarak hem tasarruf edip hem de dışarıya bağımlılığı 
azaltan İzmit Belediyesi, Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde dayanıklı 
bitkilerin yanında gıda özelliği bulunan süs bitkilerinin ekimini de 
yaparak parklarda yenilebilir peyzaj çalışmalarına başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlilere sağlık 
alanında daha hızlı hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor. 
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, hasta, doğum yapan, yatalak ya da 
diyaliz hastalarına hizmet veren hasta nakil ve diyaliz araç filosunu 
genişletti. Yeni alınan 6 hasta nakil ve 4 diyaliz aracıyla birlikte hasta 
nakil araç sayısı 20’ye, diyaliz araç sayısı 12’ye yükseldi.

Seyhan Belediyesi, pandemiyle mücadele konusunda 
dezenfekte, bilgilendirme ve koruyucu çalışmalarını sürdürürken 
rutin çalışmalarını da aksatmıyor. Seyhan Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada tatlıcı esnafının 
üretimde kullandığı bitkisel yağ kalitesini ve bu atık yağların mevzuat 
çerçevesinde belirlenen süreçlerini denetledi.

Lüleburgaz Belediyesi, haftalık pandemi raporuna 
göre, 07-11 Aralık tarihleri arasında 20 aileye daha nakdi destekte 
bulunuldu. Bunun yanı sıra koronavirüs tedbirleri kapsamında 
322 işyeri denetlenirken toplam 165 litre dezenfektan kullanıldı. 
Koronavirüs salgının başladığı günden bu yana vatandaşına 
desteğini her geçen gün artıran belediye, çalışmalarına tüm hızıyla 
devam ediyor. Şeffaflık ilkesi doğrultusunda her hafta, “Haftalık 
Pandemi Raporu” yayınlayan Lüleburgaz Belediyesi’nin bu haftaki 
raporu belli oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 tedbirleri 
nedeniyle kepenk kapatmak zorunda kalan esnafa gıda kolileri 
dağıtarak destek oldu. Başkan Özlem Çerçioğlu süreç boyunca 
esnafın yanında olduklarını belirterek “İşletmeler açıkken dezenfekte 
edip maske dağıttık, kepenklerini mecburen indirince de gıda kolileri 
göndermeye başladık” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pandemi sebebiyle 
hem ekonomik hem de psikolojik olarak zor günler geçiren 
İstanbullulara elini uzatmaya devam ediyor. İGDAŞ, İstanbul’da 
pandemi hastanesi olan tüm özel hastanelerin faturalarını 
erteleyecek. Bu uygulama daha sonra tüm özel hastaneler için 
geçerli olacak. İSKİ de faaliyeti duran işyerlerinin ödenmemiş 
alacakların tahsilatını 3 ay erteleyecek ve “Askıda Fatura” 
kampanyasına devam edilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde vatandaşlara 
sağlıklı ve kesintisiz su sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 
Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri içme suyu 
hattı olmayan bölgelere yeni şebeke hatları yapmaya devam ediyor. 
Bu kapsamda Ortaca’da çalışma gerçekleştiren ekipler, bölgeye yeni 
içme suyu hattı yaptı.

Konak Belediyesi, sokak hayvanları için sivil toplum 
kuruluşlarıyla ortaklaşa yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. 
Klinik ve mama desteği sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren 
Hayvanlar İçin Projeler Derneği (Hipder)’yle el ele veren Konak 
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokakta yaşayan can dostlara 
şifa oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hasta ve yatalak 
vatandaşlara hasta yatağı yardımıyla derman oluyor. Korkuteli, 
Elmalı, Kaş ve Demre’de hasta ve yatalak olan 8 kişiye elektronik 
hasta yatakları teslim edildi.

Karaburun Belediyesi, tarımsal ürünlerin daha fazla katma 
değer yaratması için zeytinyağı fabrikasını yeniledi. Fabrika, üretim 
süreçlerinde sadece kadınların çalışmasıyla İzmir’de bir ilk oldu.

Büyükçekmece Belediyesi, beklenen İstanbul depremine 
hazırlıksız yakalanmamak için kentsel dönüşüm çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor. Deprem hazırlıklarını kararlılıkla sürdüren 
Büyükçekmece Belediyesi, ilçede deprem riski taşıyan 22.000 
konutun kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine öncülük etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gediz Deltası’nın UNESCO 
Dünya Mirası listesine alınması projesi kapsamında Mavişehir sahilini 
de Flamingo Doğa Parkı’na dönüştürmek için çalışmalara başladı. 
Kentte yaşayanların Gediz Deltası hakkında bilgi sahibi olması için 
alana ilk etapta bilgilendirme noktası ve kuş gözlem ünitesi kuruldu.

Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bisikletli 
ulaşımı yaygınlaştırmak amacıyla Bostanlı deresi kenarındaki alanı 
bisiklet ve yaya yolu olarak düzenliyor. Düzenleme sonucunda 
İZBAN hattıyla sahili birbirine bağlamayı hedefleyen Karşıyaka 
Belediyesi, 1.200 metrelik bisiklet yoluna ek olarak yaklaşık 1.8 metre 
genişliğinde de yaya yolu oluşturacak.

Marmaris Belediyesi 
Geçici Hayvan Bakımevi, 
aralıksız çalışmaya devam 
ediyor. 360 köpeğin bulunduğu 
bakımevinde 2020 yılında 285 
kayıt yapıldı. 250 patili dostun 
sahiplendirildiği bakımevi, 
sokakta yaşayan canlılar için de 
besleme yapıyor.

Kartal Belediyesi 
ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin koordineli 
çalışmaları aralıksız devam 
ediyor. İstanbul’un en genç 
Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel’in talimatıyla ilçenin 
en büyük ve trafik yönünden 
en hareketli caddelerinden 
Tecerdağı ve Köroğlu’nda 
gerçekleştirilen altyapı ve 
asfalt yenileme çalışmalarıyla 
25 yıllık sorun tarihe karıştı. 
Kartal Belediyesi, yaşanabilir 
bir kent için altyapı ve asfalt 
yenileme çalışmalarına aralıksız 
devam ediyor. Çalışmalar 
kapsamında Tecerdağı-Köroğlu 
Caddeleri’nde ve Özmen 
Sokak’ta yaşanan su baskınlarına 
karşı kalıcı çözüm üretebilmek 
amacıyla yaklaşık 1 kilometrelik 
yağmur suyu ve atık su altyapı 
çalışmaları tamamlanırken 2.000 
ton asfalt yenileme çalışması 
gerçekleştirildi.

Balıkesir Gönen 
Belediyesi, şehrin 

muhtelif yerlerinde ve kırsal 
mahallelerinde bulunan oyun 
alanlarını yenilemeye devam 
ediyor.

İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, 2016’da başlatılan 
ancak sonra durma noktasına 
gelen Alibeyköy-Eminönü 
Tramvay Hattı’ndaki finansman 
sorunlarının çözümünü takiben 
çalışmalarda sona gelindiğini 
bildirdi. İmamoğlu, Haliç’i 
boydan boya kucaklayacak 
tarihi hattın Alibeyköy-Cibali 
arasındaki bölümünün, 1 Ocak 
2021’de hizmete gireceğinin 
müjdesini verdi. 

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, süt üreticilerine 
süt tankı desteği veriyor. 
Yaklaşık 360.000 TL’ye ihale 
edilen 4 adet 4 tonluk süt tankı, 
Korkuteli, Elmalı ve Manavgat 
ilçesinde bulunan kooperatiflere 
gönderilecek.

Merkezefendi 
Belediyesi, önemli bir 
projesini daha hayata geçiriyor. 
Merkezefendi Belediyesi 
ve hayırseverler işbirliğiyle 
yapılacak “Gamateks Osman 
Aydınlı Gündüz Bakımevi” 800 
metrekarelik alandan oluşacak. 
Bodrum, zemin ve 1. kat olmak 
üzere 3 katın bulunduğu 
yapıda 4 adet sınıf, uyku 
odası, rehberlik ve revir odası, 
etkinlik alanı, açık oyun alanı, 
spor-sanat odası, öğretmenler 
odası, yemekhane ve mutfak 
bulunuyor. 
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Nilüfer Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 
hafta sonunda bu kez görev başındaki emniyet güçlerine jest yaptı. 
Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren Nilüfer’deki uygulama 
noktalarıyla polis merkezlerine giderek görev başındaki polis 
memurlarına sıcak çorba ikramında bulundu. Emniyet güçleri, 
pandemi döneminde kendilerine maske ve dezenfektan başta olmak 
üzere birçok konuda destek veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem’e teşekkür ederek sıcak çorba ikramından da duydukları 
memnuniyeti dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaklaşan kış ayları 
nedeniyle hazırlıklarını hızlandırdı. Kış mevsiminde kar ve buzla 
mücadele çalışmalarında önemli bir malzeme olan tuz alımı için Fen 
İşleri Daire Başkanlığı ihaleye çıktı. 75.000 ton göl tuzu alımı için 
yapılan ihale, büyükşehir belediyesi sosyal medya hesaplarından, 
YouTube kanalından ve ABB TV’den canlı olarak yayınlandı. Kışa 
toplam 95.000 ton tuz stokuyla girecek olan büyükşehir belediyesi 
bu yıl da muhtarlara tuz desteği sağlayacak.

Kuşadası Belediyesi, Adagöl Mesire Alanı’nda 
gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 
Adagöl’ün kısa süre içerisinde yeni görünümüne kavuşacağını 
belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan 
Suvari, ”Çalışmaların tamamlanmasının ardından hemşerilerimizle 
kentimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler daha keyifli vakit 
geçirebilecekleri doğal bir alana kavuşacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Acil Çözüm ekiplerince 
yenilenen Buca Adile Naşit Parkı, adını taşıdığı sanatçının heykeliyle 
birlikte yeniden hizmete açıldı. Sanatçının ölüm yıldönümünde 
düzenlenen açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın yanı sıra sanatçının 
“kuzucuklarım” diye seslendiği çocuklar da katıldı.

Karşıyaka Belediyesi, kente yeni bir kütüphane kazandırdı. 
Girne Kültürpark içerisinde yer alan kütüphaneye yaşamı boyunca 
eğitime önemli katkılarda bulunan ve geçtiğimiz Haziran ayında 
vefat eden hayırsever iş insanı Cihat Kora’nın adı verildi. Kora’nın 
ailesinin de elektronik donanım desteğinde bulunduğu kütüphanede 
bağış ve satın alma yoluyla temin edilen yaklaşık 3.000 eser halkın 
kullanımına sunuldu.

Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan Alpaslan 
Taziye Evi, Aşağışamlı Sosyal Tesisi, Sümer Düğün ve Toplantı 
Salonu, Alpaslan Spor Tesisi’yle 1200 Evler, Selçukbey ve Adalet 
Pazaryeri projelerinin yapım işleri hızla sürdürülüyor. Çalışmaları 
yerinde inceleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 
görevlilerden bilgi aldı. Başkan Doğan, “Söz verdiğimiz gibi 
ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Merkezefendi’nin her mahallesine eşit hizmet götürmek 
için çalışıyoruz. Temelini attığımız birçok projemiz ilçemizin her 
noktasında yükselmeye başladı. İlçemize kazandıracağımız projelerle 
Merkezefendi’nin çehresini değiştireceğiz” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi koli yardımları, borç 
yapılandırmaları gibi hizmetlere ek olarak bu kez de işyeri kapanan 
esnafın mesken su borcunun 500 TL’ye kadar olan kısmını ödeme 
kararıyla esnafın yüzünü güldürüyor. Mersin’de salgın nedeniyle 
dükkânları kapalı olan ve aralarında kahveci, kantinci, servisçilerin de 
bulunduğu yaklaşık 8.500 esnaf bu destekten yararlanacak. 

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın “Her Alanda 
Üreten Seyhan” düşüncesi çerçevesinde üretime başlayan “Seyhan 
Dikimevi”nde belediye personelinin iş kıyafetlerinin üretilmesinin 
yanı sıra Karataş Belediyesi’nden gelen “Kışlık Personel Kıyafeti” 
siparişi de tamamlanarak belediye yetkililerine teslim edildi.

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin pandemi 
sürecinde aksatmadan 
gerçekleştirdiği hastanelerin 
bahçe ve çevrelerinin 
temizlenmesi işi, bu kez 9 
gün sürecek. Kent genelinde 
hızla artan Covid-19 vakalarına 
karşı önlem olarak 12 Aralık’ta 
başlatılan çalışma, 20 Aralık’ta 
sona erecek. Çalışmalarda 
toplam 80 temizlik aracı ve 240 
personel görev alacak. Kamu ve 
özel ayırt edilmeksizin toplam 
245 hastane bahçesi ve çevresi 
yıkanacak.

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, çölyak ve 
fenilketonüri hastalarına 
destek olmaya devam ediyor. 
Büyükşehir, piyasada zor 
bulunan ve yüksek fiyatlara 
satılan gıda ürünlerinden 
oluşturduğu özel gıda 
paketlerini dağıtmaya başladı. 
2020 yılı içinde toplamda 1.195 
hastaya 3.585 gıda paketi 
ulaştırılacak. Büyükşehir un, 
makarna, irmik, pirinç ikamesi, 
erişte, yumurta ikamesi, hazır 
çorba, tarhana, gofret, çikolata, 
kraker, mısır gevreği gibi 
gıda malzemelerinden oluşan 
paketleri hem hastaların hem de 
derneklerin görüşlerini alarak 
hazırladı.

Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri, 
dezenfeksiyon çalışmalarına 
aralıksız bir şekilde devam 
ediyor. İl genelinde salgınla 
mücadele çalışmalarını titizlikle 
yürüten ekipler bu kapsamda 
Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy 
Mahallesi’nde iş yerlerinde 
ve vatandaşların yoğun 
olarak kullandığı alanlarda 
dezenfeksiyon uygulaması 
gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi 
ilçe genelinde koronavirüs 
salgınına karşı sürdürdüğü 
yoğun mesaisine devam ediyor. 
Koronavirüs salgınına karşı 
üst seviyede önlemler almaya 
devam eden Efeler Belediyesi 
Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
Kasım ayı içinde toplam 1.000 
farklı binada dezenfeksiyon 
çalışması gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez ilçesinde 
yapımını tamamladığı modern sağlık merkezi kısa sürede hizmet 
vermeye başlıyor. Sütçüler’deki Çocuk Ağız Diş Polikliniği de sağlık 
merkezine taşınarak hizmetine bu binada devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerde başlattığı 
ücretsiz çorba dağıtımı uygulamasını hastanelere taşıdı. Zekai Tahir 
Burak, Ankara Şehir, Hacettepe Üniversitesi’yle Ankara Gülhane 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (GATA) girişlerinde dağıtılan 
ücretsiz sıcak çorba hizmetinden sağlık çalışanları başta olmak üzere 
hasta ve hasta yakınlarıyla çevre esnafı da yararlanıyor.

Karşıyaka Belediyesi ekipleri tarafından Tuna Mahallesi’nde 
iki bina arasına sıkışan “Aşık” adlı kedi kurtarıldı. Şaşkınlık yaşayan 
kedi, sahibine teslim edilirken duygusal anlar yaşandı. Aşık’ın 
kurtarılmasında destek olanlara teşekkür eden sahibi Yasemin 
Saymaz, “Depremden bu yana kayıptı. O zamandan beri oradaysa ve 
hayatta kaldıysa bu bir mucize” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 
pandeminin ikinci dalgası nedeniyle sekteye uğrayan kültür 
sanat üretiminin devam etmesi ve mağduriyet yaşayan sektör 
emekçilerinin desteklenmesi için iki kademeli bir eylem planı 
hazırladıklarını açıkladı. Buna göre, hijyen önlemleri alınarak 
yapılabilecek dijital ve gezici etkinliklerle İzmir’de üretimin sürmesi 
sağlanacak, yereldeki kültür-sanat üreticilerinin sosyal yardım 
talepleri de karşılanacak.

Efes Selçuk Belediyesi ekipleri, İsabey Mahallesi’ndeki 
sosyal konutlarda yaşayan vatandaşların kış aylarını daha sağlıklı 
ve huzurlu bir ortamda geçirmeleri için pandemi sürecine rağmen 
tadilat çalışmalarına devam ediyor. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz 
Ceritoğlu Sengel ‘in “5 Hedef 50 Projesi” içerisinde yer alan, İsabey 
Mahallesi’nde bulunan sosyal konutlarda yaşayan vatandaşların daha 
sağlıklı evlerde yaşamasına yönelik düzenlemeler sürüyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü, 
7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kanun” 
kapsamında abonelerin 31 Ağustos 2020 öncesine ait ödenmemiş 
su borçları yeniden yapılandırmaya başladı. Peşin ödemede %90 
gecikme zammı indiriminden yararlanılabiliyor. Su borçları ikişer aylık 
dönemler hâlinde 36 aya kadar taksitle de ödenebiliyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hastanelerin 
pandemi servislerinde görev yapan ve Muratpaşa’da ikamet 
eden sağlık çalışanlarının 3-6 yaş arası çocuklarına kreş hizmeti 
vereceklerini açıkladı. Başkan Uysal, bu hizmetten yararlanmak 
isteyen sağlık çalışanlarının 20 Aralık’a kadar belediyeye 
başvurmasının yeterli olacağını kaydetti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı bütçesinde 
sağlık alanında yapacağı hizmet ve projelere toplam 2 milyon 150 bin 
lira ayırdı. 2021 yılında Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’yle Engelsiz 
Spor ve Yaşam Merkezi açılacak. Evde sağlık ve bakım hizmetleri 
yeni ilçelerle sürdürülecek, Tarsus’ta da Mola Evi kurulacak.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 
ilde sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için İl Sağlık 
Müdürlüğü emrine 38 araç tahsis ettiklerini bildirdi. Hatay genelinde 
son 1 haftada koronavirüs vakalarının %125 yükseldiğine dikkat çeken 
Savaş, filyasyon ekiplerinin çok zor şartlarda çalıştığını, ekiplerin 
vatandaşlara daha hızlı ulaşması ve sağlık hizmetlerinin daha iyi 
koşullarda verilebilmesi için araçların her sabah ihtiyaç duyulan 
yerlerde göreve çıktığını, gerekli durumlarda ek araçlar vermeye 
hazır olduklarını söyledi.
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hafta sonu 
yoğun yağmur yağışı nedeniyle yaşanan heyelan ve su baskınlarının 
olumsuz etkilerini en aza indirmek için teyakkuza geçti. Büyükşehir 
belediyesine bağlı Fen İşleri, MUSKİ ve itfaiye ekipleri su baskınlarına 
kısa sürede müdahale ederek vatandaşların mağdur olmasını önledi. 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in 
göreve geldikten kısa bir süre sonra kurduğu Kadın ve Aile 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yeni kurulmasına rağmen 2020 
yılı içerisinde 15 projeyi hayata geçirdi. Başkan Seçer’in meclis 
toplantısında “Çok güzel işler yapan dairelerimizden bir tanesi” 
dediği Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi 2021 yılında ise, 5 milyon 300 
bin liralık bütçeyle 33 yeni projeyi daha hayata geçirmeyi planlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, farklı sektörlerde 
çalışan vatandaşların zor günlerinde de yanında oluyor. Başkan 
Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruyla 
“11.385 hemşerimizin temel ihtiyaçlarını karşılayıp nakdi yardımda 
bulunmaya başlıyoruz. Ankara’da kimsenin yatağa aç girmesine 
müsaade etmeyeceğiz” dedi. Büyükşehir belediyesi ilk etapta 
belirlenen meslek gruplarına 500 TL nakdi yardım desteği 
sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 
“Depremin ardından hemşerilerimizi aç, açıkta bırakmadık. Kış 
gelmeden çadırlarda kalan İzmirlilere, başlarını sokacakları birer 
yuva sağladık. Depremde bazı yurttaşlarımız evini kaybetti, esnaf 
işini kaybetti. Hepsine sahip çıktık. Apartman görevlileri ise, hem 
işini hem evini kaybetti. Öncelikle 10.000 liralık kira desteğinden 
yararlanmalarını sağladık. Şimdi de kış ortasında işsiz ve evsiz kalan 
bu kardeşlerimize büyükşehir belediyemizde iş olanağı sunacağız. 
İşe alımlarda depremde çalıştıkları, oturdukları apartman yıkılan 
apartman görevlilerine öncelik tanıyacağız. Onları asla yalnız 
bırakmayacağız. İçlerini ferah tutsunlar” dedi.

Kuşadası Belediyesi, yapı kullanım izin belgesi ve kentsel 
dönüşüm yıkım ruhsatı taleplerine mümkün olan en kısa süre 
içerisinde yanıt vermeye devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü 1.5 
yıl içerisinde 1.670 yapı kullanım izin belgesiyle yanan ve yıkılan 
yapılar formu talebini olumlu yanıtlayarak başvuru sahiplerine 
belgelerini verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 
olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarında koronavirüs önlemlerini 
uygulamaya başladı. Eminönü, Karaköy, Üsküdar, Kadıköy, 
Bebek, İstinye, Unkapanı ve Galata köprülerinde gerçekleştirilen 
çalışmalarda yere konulan işaretlerle yurttaşlar arasındaki mesafenin 
en az 3 metre olması sağlanacak. Önlemler kapsamında maske 
takılması ve açık havada sigara içilmemesi de sağlanacak. Uyarıları 
dikkate almayanlar hakkında ise Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci 
maddesine göre adli işlem başlatılacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü işbirliğiyle yapımına 
başlanan, 13’ü geçici misafir olmak üzere toplam 25 kadının istihdam 
edileceği “Gıda Kurutma Tesisi”ni ziyaret ederek incelemelerde 
bulundu. Mersin Hal Kompleksi içerisinde yapımına başlanan tesisin 
kısa bir süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Uluslararası Göç 
Örgütü tarafından 100.000 dolarlık maliyetle kurulacak olan tesis, 
büyükşehire hibe edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, 
uzun yıllar ihmal edildiği için çoğu yağışta sel baskınlarının yaşandığı 
Mamak ilçesinde “çarşı içi” olarak bilinen bölgeyle Demetlale 
Mahallesi’nde geniş çaplı altyapı çalışması başlattı. Mamak Belediye 
Başkanlığı, Mamak Kaymakamlığı ve Mamak Telekom Müdürlüğü’nün 
de yer aldığı bölgeye yaklaşık 2.092 metre atık su ve yağmur 
suyu hattıyla çeşitli ebatlarda 156 ızgara yerleştiren ASKİ ekipleri, 
Yenimahalle Demetlale Mahallesi’nde de ızgara yenileme çalışmaları 
gerçekleştiriyor. 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı 
destekleme ve hayvancılığı geliştirme projeleri kapsamında en büyük 
yatırımlarından biri olan Malkara Çavuşköy Et Kombina Tesisi, Trakya 
Bölgesi’nin en büyük ve modern tesisi olma özelliğiyle faaliyete 
geçtiği günden beri “Çiftlikten Sofraya Güvenli Gıda” prensibiyle 
gerçekleştirdiği hijyenik üretim politikasıyla bölgede söz sahibi 
olmayı başardı. Tesis her geçen gün bölge kalkınmasına fayda 
sağlamanın yanı sıra dış kurumların tesisten faydalanma taleplerine 
de cevap veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi evinde Covid tedavisi gören, 
karantinada olan ve ihtiyacı olduğunu bildiren hastalara yemek 
dağıtmayı sürdürüyor. Büyükşehir, ikinci dalga başladığından bu 
yana koronavirüs hastalarına 24.615 adet sıcak yemek dağıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs sürecinin 
başladığı Mart ayından bu yana salgının yayılmasını azaltıcı önlemler 
almaya devam ediyor. Dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerini titizlikle 
yerine getiren büyükşehir ekipleri, 12 ay boyunca program dahilinde 
kent genelinde aktif bir şekilde ilaçlama çalışmalarını da sürdürüyor. 
Temizlik ve ilaçlama birimi ekiplerinin kullandığı cihazların bakım ve 
onarımı ise büyükşehir bünyesinde yapılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 254 adet sıkıştırılmış 
doğalgazlı (CNG) otobüs alımı ve CNG Dolum İstasyonu kurulumu 
için gereken krediye Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayının 
ardından ilk adımı attı. Avrupa ve İmar Kalkınma Bankası’nın kentsel 
sürdürülebilirlik programı kapsamında 57.1 milyon avroluk kredi 
kullanımı için sanal ortamda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner ve Sürdürülebilir 
Altyapı Grubu Genel Müdürü Nantida Parshad arasında mutabakat 
anlaşması imzalandı. Ankara bu anlaşmayla dünyada Yeşil Şehirler 
listesinde 44. üye oldu.

Buca Belediyesi, Engelsiz Tamir İstasyonu projesiyle engelli 
yurttaşları yolda bırakmıyor. Buca Engelliler Derneği ve Buca 
Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen tamir istasyonu, faaliyete 
başladığı günden beri engelli vatandaşların yolda kalma korkusunu 
ortadan kaldırdı. Belediye bünyesinde görevlendirilen akülü tekerlekli 
sandalyelerin bakım ve onarımında görevli olan uzman teknik 
personel aynı zamanda çağrı merkezi üzerinden gelen sorunları 
arıza durumuna göre olay yerinde veya aracı tam teşekküllü tamir 
atölyesine transfer ederek çözüme kavuşturuyor. İstasyon kurulduğu 
günden bugüne kadar 212 engelli vatandaşa ücretsiz bakım ve 
onarım hizmeti verdi. Proje; Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirler 
başta olmak üzere birçok kente örnek oldu, engellerin kaldırılmasına 
katkı sağladı.

Akhisar Belediyesi, pandemi nedeniyle zor zamanlar 
yaşayan güzellik salonu, berber ve kuaförler için destek vermeye 
devam ediyor. 50 adet tek kullanımlık havlu, 50 adet tek kullanımlık 
önlük, 10 adet maske, 1 adet kolonyadan oluşan paketi tek tek 
esnafa dağıtarak hayırlı işler dileyen Belediye Başkanı Besim 
Dutlulu, “Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın sağlığını düşünüyor, 
pandemi günlerinde onlara destek olmaya devam ediyoruz” dedi. 
Öte yandan, 235 kahvehane ve 29 okul kantin işletmesi sahibinin 
hesabına 500 TL nakit yardımı yapan ve ayrıca bu süreçte belediye 
gayrimenkullerinde kiracı olarak bulunan ve işletmesi kapanan 
esnaftan kira bedeli almayacaklarını açıklayan Başkan Besim 
Dutlulu, güzellik salonlarına, berberlere ve kuaförlere hijyen paketi 
dağıtımının da devam edeceğini ifade etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (ESKİ), yenilenebilir enerjiyi kullanarak sondaj kuyularından 
kırsal mahallelerin su depolarına içilebilir ve kullanılabilir nitelikte su 
temin ediyor. Son olarak Seyitgazi’ye bağlı Büyükyayla Mahallesi’nde 
güneş panellerinin aktif hâle geldiğini belirten ESKİ yetkilileri, 
elektrik hattı olmayan mahallelerde panel sisteminin kullanılmaya 
devam edeceğini ifade etti.

Mudanya Belediyesi, 
Anıtlar Kurulu onayının ardından 
Mudanya Hal Kahveleri’ni 
yenileme projesine başladı. 
Mudanya Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü teknik personeli 
tarafından hazırlanan proje kısa 
süre içerisinde tamamlanacak, 
Hal Kahveleri yeni yüzüyle 
hizmet vermeye devam edecek. 
Mudanya Belediye Başkanı Hayri 
Türkyılmaz, “Aynı renkte ve 
dokuda tentelerle bütünlük ve 
cephe sağlıklaştırması yapılacak. 
Dükkânların cephelerine 
uygun olarak ayarlanacak 
tenteler yardımıyla işgaliye 
problemleri giderilecek. Bölge, 
engelli girişine uygun olarak 
düzenlenecek; aydınlatma, 
elektrik, doğalgaz sistemleri 
modern hâle getirilecek” dedi.

Artvin Belediyesi, 
koronavirüsle mücadele 
tedbirlerinin uygulandığı 
dönemde boşalan sokaklar ve 
kapanan işletmeler nedeniyle 
aç kalma tehlikesi yaşayan 
sokak canlıları için içerisinde 
mama ve su haznesi bulunan 30 
adet mama kulübesiyle şehrin 
30 farklı noktasında besleme 
noktaları oluşturdu.

Bornova Belediyesi, 
vergi affı kapsamında 
başlayan borç yapılandırma 
başvurularında oluşan 
kalabalığın önüne geçmek 
için online canlı destek 
sistemini devreye soktu. İlk 
kez bir belediye bünyesinde 
yapılan çalışma kapsamında 
vatandaşlar başvurularıyla ilgili 
merak ettiklerini canlı destek 
aracılığıyla öğrenebiliyor. 

Karabağlar Belediyesi, 
koronavirüs salgını nedeniyle 
okullarından uzak kalan 
öğrencilere semt merkezlerini 
açtı. Bu kapsamda ihtiyaç 
duyan öğrenciler evlerine yakın 
semt merkezlerine giderek 
internet altyapısına sahip tablet 
bilgisayarlardan yararlanabiliyor. 
Böylece öğrenciler Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın uzaktan eğitim 
hizmetini sağlıklı bir ortamda 
alabiliyor. Semt merkezlerinde 
kapasiteye göre öğrenci kabul 
ediliyor. Maske, mesafe ve hijyen 
kurallarına uyan öğrenciler, 
gelişmiş yazılım ve donanıma 
sahip tablet bilgisayarları ders 
saatleri süresince kullanabiliyor. 
Sınıfların ve semt merkezlerinin 
dezenfekte işlemleri düzenli 
aralıklarla yapılıyor.

Karşıyaka Belediyesi, 
ilçe sınırları içinde faaliyet 
gösteren esnafın belediyeyle 
ilgili işlerini ve işlemlerini 
kolaylaştırmak, şikâyet ve 
önerilerini kısa sürede çözüme 
kavuşturmak amacıyla esnaf 
masası kurdu. Esnaf masasında 
görev yapan çalışanlar, esnafı 
doğru birime yönlendirerek 
işlemlerin kısa sürede 
çözülmesini sağlayacak.
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EĞİTİM
Babadağ Belediyesi, pandemi sebebiyle eğitimine uzaktan 
devam etmek zorunda kalan her yaştan çocuğa “Ücretsiz Dijital 
Öğrenim Paketi” hediye ediyor. Öğrenciler kartlarını belediyeden 
alarak günün istedikleri saatinde internet üzerinden online 
denemelere/testlere/ders kitaplarına ve video ders anlatımlarına 
ulaşabilecek.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 2015 yılında anne 
adaylarının ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden doğuma ve doğum 
sonrası döneme bilinçli bir şekilde hazırlanması amacıyla hayata 
geçirilen Gebelik Okulu’nda yeni dönem başladı. Her biri alanında 
uzman hekimlerin verdiği dersler, pandemi kuralları çerçevesinde 
online gerçekleşiyor. 

Yenişehir Belediyesi, 4-5-6-7.sınıf öğrencileri için ücretsiz 
online İngilizce ve İspanyolca dil eğitimi verecek. Belediye Başkanı 
Abdullah Özyiğit, öğrencileri başvuru yapmaya davet etti. Mersin 
Yenişehir Belediyesi ve Akademia Eğitim Kurumları işbirliğiyle 
verilecek eğitimler 21 Aralık 2020 ve 15 Ocak 2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler Yenişehir 
Belediyesi web sitesi üzerinden belirlenen formu doldurarak 
kolaylıkla kayıt yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri dilbilgisi 
eğitimi verilecek ve konuşma pratikleri yapılacak. 

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer İnovasyon Merkezi kodlama, 3D 
yazıcı ve modelleme, bilgisayar oyunu yapma, temel elektronik 
ve web sitesi oluşturma gibi 13 farklı alanda çevrimiçi eğitimler 
düzenledi. Nilüfer Belediyesi’ne başvuran yüzlerce kişi bu eğitimlere 
evlerinden bilgisayarlarını kullanarak katıldı. Nilüfer Belediyesi bu 
eğitimlere şimdi de “Excel” eğitimini ekledi. 

Seferihisar Belediyesi tarafından Dijital Kütüphane–
İnternet Hizmet Noktaları kullanıma açılıyor. Seferihisar Belediyesi 
Bilgi İşlem Müdürlüğü, internet erişimi olmayan çocuklar için 
sınırsız internet erişimi sağlayarak çocukların uzaktan eğitimlerine 
aksamadan devam edebilmelerine olanak sunacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Sağlığı ve 
Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, 22-23 Aralık tarihlerinde petshop 
sahiplerine ve hayvanseverlere yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim 
seminerleri düzenleyecek.

Narlıdere Belediyesi’ne bağlı Nar Çiçekleri Anaokulu, 
pandemi nedeniyle kapanmasının ardından online eğitime geçti. 
Haftanın 3 günü uzman öğretmenlerin gözetiminde gerçekleşen 
eğitimler velileri de memnun etti.

Döşemealtı Belediyesi, E-Belediye Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi’ne (EBYS) geçti. Sistemi kullanacak personele 
uygulamalı eğitim semineri verildi. İçişleri Bakanlığı EBYS modülünde 
kurum içi birim müdürlükleri, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak 
olan yazışmalar elektronik ortamda çok daha hızlı gerçekleşecek. 
Hem harcanan zaman ve emek hem de kırtasiye maliyetlerinde 
büyük tasarruf sağlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, E-kitap koleksiyonu 
kutuphaneler.antalya.bel.tr adresinden vatandaşların hizmetine 
sunuldu. “Türkiye’nin En Seçkin Yayınevleri Parmaklarınızın Ucunda” 
sloganıyla kullanıma açılan e-kitap koleksiyonu kitapseverlere ev 
rahatlığında okuma ayrıcalığı sunacak.

Burdur Belediyesi tarafından uzaktan eğitim dersleri 
için tablet ihtiyacı bulunan öğrencilere tabletleri teslim edildi. 
Koronavirüs salgını sürecinde başlatılan uzaktan eğitimde birçok 
öğrencinin tabletlerinin veya bilgisayarlarının olmaması nedeniyle 
eğitim programlarını izleyemeyen öğrenciler Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından tespit edildi. Tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilerin 
tabletleri Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’a teslim edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle 
alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkamayan 7-14 yaş grubundaki 
çocuklara online olarak temel satranç eğitimi verecek. Projeden 
ilçeler de dahil 200 çocuk yararlandı. 

Burhaniye Belediyesi, kurduğu dernekle imkânları 
olmayan öğrencilere tablet dağıtmaya devam ediyor. 200 tabletin 
öğrencilerle buluştuğu kampanya, hayırseverlerin destekleriyle 
devam ediyor.

Çanakkale Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi, pandemi 
sürecinde de kıdemli kentlilerin yanında olmaya devam ediyor. Altın 
Yıllar Yaşam Merkezi Yöneticisi Sosyolog Işıl Çalışkan öncülüğünde 
Merkez Psikoloğu Duygu Geyik, Fizyoterapist Serap Apaydın, 
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim 
Görevlisi Prof. Dr. Coşkun Bakar, Prof. Dr. Gamze Çan ve Doç. 
Dr. Sibel Oymak Yalçın, pandemi sürecinde yapılması planlanan 
eğitimleri ve ilgili çalışmaları görüşmek üzere bir araya geldi. 

Karşıyaka Belediyesi deprem sonrasında vatandaşlarda 
gelişen kaygıları en aza indirmek ve sonraki sürecin daha sağlıklı 
ilerlemesini sağlamak amacıyla site ve apartman yöneticileriyle 
birlikte çalışma kararı aldı. Bu kapsamda belediyede ilgili birim 
kuruldu. Kurulan birim KAYDEM’in (Karşıyaka Belediyesi Apartman 
Yöneticileri Destekleme Merkezi) amacı, depremden sonra ortaya 
çıkan bilgi kirliliğini engellemek. Bu doğrultuda site ve apartman 
yöneticilerinin doğru adımı atması, doğru kurumlardan hizmet 
alması için apartman ve site yöneticilerine eğitim verilecek.

Buca Belediyesi, “Dijital Dershane” projesini hayata geçirdi. 
Kurduğu platformla ilköğretim, ortaöğretim ve lise çağındaki 
öğrencilerin tüm ders anlatımlarını dijital ortama taşıyan Buca 
Belediyesi, öğrencilerin hem okul eğitimlerine hem de sınav 
süreçlerine katkı sağladı. Öğrencilere konu anlatımından soru 
çözümüne, deneme sınavından psikolojik ve diyetisyen desteğine 
kadar tüm imkânları sunan Dijital Dershane’den 3.000’in üzerinde 
Bucalı genç eğitim almaya başladı.

Atakum Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadeleyi 
hem sahada hem de sanal ortamda sürdürüyor. Kent genelindeki 
apartman görevlilerine pandemi döneminde uygulanması gereken 
hijyen kurallarını uzaktan eğitimle anlatan Atakum Belediyesi, online 
sınıfların sayısını artırarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.

ÇEVRE
Zile Belediyesi, evsel 
atıkların ekonomik açıdan 
çevreye zarar vermeden bertaraf 
edilmesi amacıyla başlatılan katı 
atık aktarma istasyonu kurulum 
çalışmalarını tamamladı. Çöp 
aktarma istasyonlarıyla yakıt, 
personel ve araç konusunda 
da tasarruf sağlanacağını 
söyleyen Başkan Şükrü Sargın, 
“Aktarma istasyonları, katı 
atık yönetim sisteminin en 
önemli kısımlarından birini 
oluşturacak. İlçeden düşük 
kapasiteli araçlarla toplanan 
çöpler ilk önce bu istasyonlara 
getirilecek ve ardından büyük 
kapasiteli nakliye araçlarıyla katı 
atık ayrıştırma ve geri dönüşüm 
tesislerine sevk edilecek” 
şeklinde konuştu.

İzmit Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
Sanayi Mahallesi’nde çevreye 
kimler tarafından atıldığı tespit 
edilemeyen inşaat, moloz, 
elektronik cihaz ve eski ev eşyası 
gibi atıkları iş makineleriyle 
kaldırarak çevre kirliliğinin 
önüne geçti. Geçtiğimiz aylarda 
aynı bölgede temizlik çalışması 
yapan ekipler, bölgenin 
yeniden kirletilmesi sonrası 
2 günlük kapsamlı temizlikle 
40 dönümlük araziye yayılmış 
bulunan atıkları kaldırdı.

Çanakkale Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent 
genelindeki atıkların düzenli bir 
şekilde toplanması amacıyla 
çalışmalarına devam ediyor. Bu 
kapsamda atıklar randevuyla 
toplanıyor.

Muratpaşa Belediyesi, 
Çevreci Komşu Kart kapsamında 
9 mahalle ve Falez 2 Park’ta 
kurduğu mobil atık getirme 
merkezlerine 3 yeni nokta daha 
ekledi. Elektrikli ve elektronik 
atık bölümünün de yer aldığı 
6 gözlü atık noktaları, Aydın 
Kanza Parkı, Muratpaşa Atatürk 
Kent Meydanı ve Meltem 
Mahallesi’nde yer alıyor.
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DAYANIŞMA
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ekim depreminin 
ardından depremzedeler için başlattığı kampanyalar sivil toplum 
kuruluşlarının desteğiyle güçlenerek sürüyor. Büyükşehirin 
depremzedelerle dayanışma ağına Ankara Beysukent Rotary Kulübü 
de tabletle destek verdi. Tabletler, depremden etkilenen ailelerin 
çocuklarına dağıtıldı. 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik 
anlayışıyla pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine yardım elini 
uzatmaya devam ediyor. Büyükşehir belediyesi, kent merkezi dışında 
yaşayan ihtiyaç sahiplerine de erzak desteğinde bulunuyor.

Bornova Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı budamalardan ve 
ömrünü tamamlamış ağaçların kesiminden elde ettiği atıkları ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarının kullanımı için yakacak odun hâline getiriyor. 
Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ağaçların bakımına 
yönelik olarak yaptıkları çalışmanın sosyal amaçlı bir projeye 
dönüştüğünü söyledi.

Çanakkale Belediyesi, Covid-19 salgını kapsamında evinde 
karantinada olan vatandaşlar için sıcak yemek desteği vermeye 
devam ediyor.

Bornova Belediyesi, İzmir’de yıkıma ve can kaybına 
neden olan deprem sonrası gönüllü çalışanlardan oluşacak bir acil 
müdahale ekibi kurulması için düğmeye bastı. AKUT Başkanı Recep 
Şalcı’yla bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 
“Olası İzmir depremine hazırlıklı olmamız gerekiyor” dedi.

Bodrum Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara çorba 
dağıtımı gerçekleştirdi. “Paylaşmak Isıtır” projesi kapsamında sıcak 
çorba noktaları oluşturuldu. Bodrum Belediyesi’nin başlattığı çalışma 
kapsamında Belediye Gıda A.Ş. bünyesinde hizmet veren Tepecik Kafe 
ve Çarşı Kafe’de ihtiyaç sahiplerine 100 kişilik çorba ikramı yapıldı. 

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, karantina 
altındaki vatandaşların talep etmeleri hâlinde “sabah kahvaltısı” ve 
“akşam yemeği” hizmeti verilmesi talimatı verdi. Karantina altındaki 
vatandaşların talepleri doğrultusunda yemek dağıtımları başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 
eğitime destek kampanyasına anlamlı bir destek daha geldi. Iğdır’da 
ikamet eden ve belediyenin kampanyasını sosyal medya üzerinden 
gören hayırsever bir vatandaş gönderdiği tabletle Eskişehirli bir 
çocuğun eğitimine destek sağladı.

Avcılar Belediyesi, pandemi döneminde dışarı çıkamayan ve 
koronavirüse yakalanan vatandaşlara sıcak yemek servisi yapmaya 
devam ediyor. Kentteki ihtiyaç sahibi yaşlı, hasta ve kimsesiz 
vatandaşlara sıcak yemek hizmeti veren Avcılar Belediyesi Aşevi, 
pandemi sürecinin başından beri koronavirüs hastası vatandaşların 
evlerine günlük sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Karşıyaka Belediyesi’nin ve kentte faaliyet yürüten sivil 
toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Karşıyaka 
Dayanışma Platformu’nun çağrısıyla 106 aileye ihtiyaçları 
doğrultusunda destek sağlandı. 6 aileye kira yardımı (7.900 TL) 
yapıldı, 15 adet tablet bilgisayar dağıtıldı. 4 ailenin elektrik faturası, 
3 ailenin su faturası ödendi. 2 aileye elektrikli ısıtıcı alındı, 48 aileye 
erzak kolisi temin edildi. 12 aileye bebek bezi, 3 aileye bebek maması 
ve 8 aileye de hijyen malzemesi desteği sağlandı. Ayrıca 5 aileye 
2.450 TL nakdi yardım yapıldı.

Bodrum Belediyesi, pandemi tedbirleri kapsamında yapılan 
kısıtlamalardan dolayı ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlara bir 
nebze olsun destek olabilmek için harekete geçti. “Şimdi Dayanışma 
Zamanı” diyen belediye, bu dönemde faaliyetlerini durduran esnafa, 
gelirini ve işini kaybeden vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım 
eli uzatacak. Sosyal belediyecilik kampanyalarıyla ihtiyaç sahibi 
vatandaşlar ve iyilikseverler bir araya getirilecek.

TARIM
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Lavanta 
Bahçesi’nde toprak neminin korunması, toprağın verimliliğinin 
ve sağlığının iyileştirilmesi, yabani ot büyümesinin azaltılması 
ve bölgenin görsel çekiciliğinin artırılması için malzeme serimi 
çalışmalarına başladı. Belediye bünyesinde bulunan dal öğütme 
makineleriyle ibreli ve normal ağaçlardan toplanan dalları geri 
dönüştürerek çevreye yeniden kazandıran İzmit Belediyesi ekipleri, 
elde edilen malzemeyle Lavanta Bahçesi’nin toprağına verim katıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal ürün çeşitliliği, 
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için proje ve hizmetleri hayata 
geçiriyor. İl genelinde %50 hibeli ceviz fidanı desteklemelerine 
başladı. Ceviz fidanları Yatağan Bahçeyaka Mahallesi Büyükşehir 
Belediyesi Akıllı Tarım Çiftliği’nde üreticilere dağıtılmaya başlandı. 
Üreticilerin farklı ürünlerle toprağından daha fazla verim alması için 
bugüne kadar yaklaşık 131.000 meyve fidanı dağıtıldı. Kestane, incir, 
zeytin ve ceviz desteklemeleri yapan büyükşehir belediyesinin ceviz 
fidanı desteği de yaklaşık 66.500.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te salep 
ve ekinezya üretimi için harekete geçti. İzmit’in çeşitli köylerinde 
İzmit Belediyesi tarafından kurulan tarımsal uygulama bahçeleriyle 
meyve ve sebze üretimi devam ederken üretimde çeşitliliğe giden 
Başkan Hürriyet, klasik tarımsal ürünlerin dışında aronya gibi 
sağlık açısından oldukça faydalı olan salep ve ekinezya üretimi 
için Gölcük’te bulunan Marmara Salep Çiftliği’nde incelemelerde 
bulundu.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, küçükbaş 
hayvancılığı geliştirmek ve desteklemek için belediyenin envanterine 
kazandırmış olduğu yerel ırk Bijik koyunlarının ve et kalitesi olarak 
dünyada ilk sırada yer alan, yetişkin canlı ağırlığı 150 kg. olan İngiliz 
ırkı Suffolk koyunlarının bakımının yapıldığı yerlere giderek yerinde 
incelemeler yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan ilçesi 
Bahçeyaka Mahallesi’nde ekilen karakılçık buğdayının kromozom 
sayıları belirlenerek Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilecek. “Üreten 
Köylü Milletin Efendisi Olacak” sloganıyla yola çıkan, tarım ve 
hayvancılığa büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
Yatağan ilçesinin Bahçeyaka Mahallesi’nde 50 dönümlük arazide 
“Akıllı Tarım Çiftliği” çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde tarıma elverişli 
80.000 hektar alanda bilimsel yöntemlerle başlattığı seferberliği 
sürdürüyor. Dar gelirli vatandaşlara iş imkânı yaratmak, tarımın 
bilimsel yöntemlerle yapılmasını sağlamak, üreticiden tüketiciye 
aracısız ve ucuz ürün ulaştırmak, İstanbul’da tarımı yeniden 
cazip hâle getirmek için sürdürülen projelere bir yenisini daha 
ekleyen Büyükçekmece Belediyesi, yerel tohumların korunması ve 
çoğaltılması için çalışma başlattı.

Buca Belediyesi, 
pandemi döneminde kentin 
gıda güvenliğini sağlamak için 
“Tarımsal Kalkınma Hamlesi” 
başlattı. Proje kapsamında 
Buca Belediyesi’nin arazileri 
tarıma açıldı. Üretilen ürünler 
koronavirüs sürecinde 
vatandaşların mutfağına 
bereket oldu. Tarlalarda toplam 
18 tonluk domates, biber ve 
patlıcan üretilirken çıkan ürünler 
1.458 Bucalı ailenin sofrasına 
ulaştırıldı. Buca Belediyesi, 
sebze hasadının yanında Buca 
bağlarını da şenlendirdi. Bir 
dönem Türkiye’nin en güzel 
üzümlerinin yetiştiği Buca’da 
bağcılık kültürünü canlandırmak 
için 13 dönümlük bağda üretim 
yapan Buca Belediyesi, kendi 
bağlarında ürettiği üzümleri 
yine vatandaşlara dağıttı. Kentin 
sembolü olan Buca razakısı 
ve benekli sultani üzümlerinin 
geleneksel yöntemlerle yeniden 
üretileceği 12 dönümlük yeni bir 
bağ kurulması için de çalışma 
başlatıldı.

Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi, tarımsal üretime 
öncülük edecek kırsal kalkınma 
projelerine devam ediyor. 
Üreticiye domates ve marul 
fidesi, dut fidanı dağıtımı gibi 
destekler sağlayan büyükşehir 
belediyesi daha önce Han 
Belediyesi’yle ortaklaşa hayata 
geçirdiği projeyle şehrin en 
büyük lavanta aromatik bitki 
bahçesini kurarken şimdi de 
Han’da ıhlamur ağaçları dikiyor. 
Kırsalda yaşayan vatandaşlara 
ekstra gelir sağlamak amacıyla 
hayata geçen uygulamayla 100 
dekarlık alanın 25 dekarına 
ıhlamur ağaçları dikildi.
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ETKİNLİK
Nilüfer Belediyesi, 2020 yılında Fakir Baykurt’u “yılın 
yazarı” ilan ederek bütün bir yıla yayılan etkinlikleri “Bozkırın 
Rengini Değiştiren Yazar Fakir Baykurt Sempozyumu”yla noktaladı. 
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından yıl boyunca 
düzenlenen yazı ve okuma atölyelerinden söyleşilere, okuma ve 
tanışma etkinliklerinden Yılın Yazarı Öykü Ödülü ve Liselerarası 
Kitap Kapağı Tasarım Yarışması’na toplam 21 etkinliğe pandemi 
koşullarına rağmen binlerce kişi katıldı. Etkinliklerin en kapsamlısı 
ve sonuncusu olan Yılın Yazarı Sempozyumu’na da ilgi yoğun 
oldu. İki gün boyunca çevrimiçi yayınlardan ve sosyal medya 
platformlarından binlerce edebiyat tutkunu ve yazarın hayranları 
sempozyumu ilgiyle takip etti. Sempozyum katılımcı, takipçi sayısı 
ve yayın süresi bakımından Türkiye’nin en büyük çevrimiçi edebiyat 
organizasyonlarından biri oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020’yi dijital 
platformlar için hazırlanan Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence 
Festivali’yle uğurlayacak. Türkiye’nin en büyük online etkinliğinde 
canlı konserler ve e-spor turnuvaları gerçekleştirilecek. Dijital 
dünyanın sevilen isimleri gençlerle sohbet edecek.

Bodrum Belediyesi, pandemi kısıtlamaları nedeniyle online 
yaptığı “Hayat Sohbetleri” yayınlarıyla vatandaşların evlerine konuk 
oluyor. Her Cumartesi saat 16.30’da canlı olarak yayınlanan “Hayat 
Sohbetleri”, farklı konu ve konuklarla gerçekleştiriliyor.

Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle 
evinden çıkamayan vatandaşlar için online konser düzenliyor. 
Odunpazarı Belediyesi YouTube kanalında ve sosyal medya 
hesaplarında yayınlanan konserlere vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Çiğli Belediyesi tarafından Habitat Derneği’nin katkılarıyla 
başlatılan “Hedefi Olan Kadınlara İnternetle Hayat Kolay” ve “Kız 
Kardeşim” projeleri kapsamında girişimci kadınlara online eğitim 
veriliyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, zoom üzerinden 
bağlandığı eğitimde katılımcılarla kısa bir görüşme de gerçekleştirdi.

Maltepe Belediyesi, Raoul Wallenberg Enstitüsü (RWI) 
işbirliğiyle bir hafta boyunca devam edecek kampanyada “Çocuk 
Haklı” başlığı altında 7-12 yaş grubu çocukların katılımıyla online bir 
atölye programı gerçekleştirildi. İnformel Eğitim-çocukistanbul’un 
yürütücülüğünde, Pedagog Sibel Çetingöz’ün moderatörlüğündeki 
online atölye kapsamında Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Savaş 
Eroğlu da çocuklara destek verdi. Atölyede çocuklar 1.5 saat süreyle 
kendi haklarıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, pandemi 
nedeniyle bu yıl ilk kez çevrimiçi düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı Yıllık Çalışma Toplantısı ve Teknik 
Konferansı’na katıldı. Odabaşı konferansta UNESCO tarafından da 
dünyaya örnek gösterilen, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi 65 yaş 
üstü yurttaşlara sıcak yemek ulaştırmak amacıyla Türkiye’nin ünlü şef 
ve aşçıları tarafından kurulan dayanışma mutfağı “Komşuluk Gibisi 
Yok” projesini ve uzaktan eğitime erişemeyen çocuklar için başlatılan 
bilgisayar bağış kampanyasını anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi dünyanın en önemli kültür 
etkinliklerinden biri olan Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi 
için çalışmalarını hızlandırdı. Rusya’nın Kazan, Meksika’nın Merida 
kentlerini geride bırakarak 2021’de Zirve’ye ev sahipliği yapmaya 
hak kazanan İzmir, dünyanın önde gelen kültür üreticilerini bir araya 
getirecek. Zirve için tasarlanan üç logodan hangisinin kullanılacağı 
vatandaşların oylarıyla belirlenecek.

Ataşehir Belediyesi Covid-19 salgını döneminde de kültür-
sanat etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Belediye, kültür 
merkezlerinin yüz yüze faaliyetlerine ara verdiği bu dönemde 
kültür–sanat alanında tüm etkinliklerini E-Kültür Merkezi üzerinden 
izleyicileriyle buluşturmayı sürdürüyor. “Sanat Durmaz, Sanat 
Durursa Hayat Durur” sloganıyla hareket eden Ataşehir Belediyesi, 
Mayıs ayından bu yana söyleşiler, konserler, tiyatro oyunları, 
atölyeler, çocuk oyunları gibi etkinliklerle 200’den fazla sanatçıyı 
vatandaşlarla buluşturdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Her yıl yüz binlerce 
kişi tarafından ziyaret edilen ancak pandemi nedeniyle Mart ayından 
beri ziyarete kapalı olan Masal Şatosu, rengârenk etkinliklerle 
online olarak vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Son olarak 
çocukların müziğe ilgi duymaları amacıyla düzenlenen Şatoda 
Müzik etkinliğinde birbirinden başarılı genç sanatçılar canlı yayınla 
sanatseverlerle buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve bu yıl 
ilk kez uluslararası boyutta yapılacak İzmir Mizah Festivali, 16 Aralık 
saat 19.00’dan itibaren İzmir Tube üzerinden çevrimiçi yayınlanmaya 
başladı. On gün sürecek ve her akşam aynı saatte yayına girecek 
festival etkinliklerine sanat dünyasının önemli isimleri katılacak. 
Mizah ve toplumsal eleştiri temasına odaklanan, Vecdi Sayar’ın 
danışmanlığındaki festivalde “Karikatürümüzde Toplumsal Eleştiri 
ve Mizah”, “Sinemada Mizah”, “Medyada Politik Mizah”, “Müzik ve 
Mizah”, “Görsel Sanatlar ve Mizah”, “Kısa Filmde Toplumsal Eleştiri 
ve Mizah”, “Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah”, 
“Edebiyattan Tiyatroya Mizah” başlıklarının ele alınacağı söyleşiler 
gerçekleşecek.

Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar ve Başkan Yardımcısı 
Ümit Coşkunoğlu, Uluslararası Slow Food Hareketi’nce 2009 yılında 
ilan edilen ve her yıl 10 Aralık günü kutlanan “Terra Madre Day” 
(Toprak Ana Günü) dolayısıyla düzenlenen yerel pazarı ve yerel 
lezzet üreticilerinin işyerlerini ziyaret etti.

Nilüfer Belediyesi’nin 2016 yılından bu yana “İyi Bir 
Şey” sloganıyla düzenlediği Nilüfer Uluslararası Caz Tatili, 5 yıl 
içinde kentteki kültür hayatına yeni bir soluk getirdi. Festival aynı 
zamanda giderek daha geniş kitlenin takip ettiği bir organizasyona 
dönüştü. Her yıl uluslararası saygınlığı olan birçok caz sanatçısını 
ve genç yeteneği ağırlayan festival, kentin yerel çeşitliliğini 
cazın evrenselliğiyle buluşturdu. Farklı kültürlerden, farklı ses ve 
yorumların yer aldığı Uluslararası Nilüfer Caz Tatili Festivali’nin 
Kopenhag Caz Festivali’ne ve Bimhuis Amsterdam gibi 35 farklı 
ülkeden organizasyonların, kuruluşların ve girişimcilerin olduğu 
Avrupa Caz Ağı’na başvurusu kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Akdeniz Akademisi 
tarafından düzenlenen İyi Tasarım/Good Design İzmir 5, 
“Müşterek Gelecekler” temasıyla 12-20 Aralık tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. Pandemi koşulları nedeniyle bu yılki etkinlik 
çevrimiçi olacak. Etkinlik kapsamında 14 atölye, 5 sergi ve 16 panel, 
konuşma ve söyleşi yapılacak. Bu yılın teması ilk defa Akdeniz 
Konuşmaları başlığıyla Lübnan, İtalya ve Portekiz’den de katılımlarla 
ele alındı.

Buca Belediyesi 
Kızılçullu Bilim ve Sanat 
Merkezi tarafından bu yıl ilk kez 
organize edilen BUCA IMSEF 
(International Music, Science, 
Energy and Engineering Fair) 
Bilim ve Müzik Fuarı başladı. 
Yurtiçinden ve yurtdışından 
bilime, sanata ve teknolojiye 
meraklı gençleri Buca’da bir 
araya getiren organizasyon 
bu yıl koronavirüs tedbirleri 
nedeniyle online olarak 14-18 
Aralık 2020 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. 5 gün süren fuar 
kapsamında fizik, kimya, biyoloji, 
matematik-bilgisayar, enerji-
mühendislik ve müzik-piyano 
kategorilerinde yarışmalar 
düzenlendi.

Karşıyaka Belediyesi, 
küresel salgın döneminde 
gerçekleştirdiği canlı yayınlarda 
katılımcı uzman konuklarıyla 
güncel konuları işliyor. Psikolog 
ve Çocuk Ergen Yetişkin 
Psikoterapisti Pınar Akdemir’in 
yer aldığı “Bugünlerde Çocuk 
Olmak” başlıklı söyleşide 
salgın ve deprem sürecinin 
çocuklara etkisiyle uzaktan 
eğitim koşullarında neler 
yapılması gerektiği konuşuldu. 
Bir başka söyleşide ise, ”Dünya 
Karşıyakalılar Günü” nedeniyle 
18 Aralık saat 17.00’de “İzmir 
Baba” olarak tanınan Sancar 
Maruflu’yla bir araya gelindi. 
Moderatörlüğünü Haluk Işık’ın 
yaptığı söyleşiler belediyenin 
sosyal medya hesaplarından 
canlı olarak yayınlanıyor.

Seyhan Belediyesi 
Sağlık İşleri Müdürlüğü, belediye 
zabıta personeline pandemi 
sürecinde yoğun stres altında 
kalan esnafla ve halkla daha 
iyi diyalog kurabilmesi için 
başlattığı “Salgın Şartlarına 
Uyum” seminerleri kapsamında 
“Salgında Davranış Biçimi”, 
“İkili İlişkiler” ve ”Stres 
Altında İletişim” konularında 
bilgilendirme semineri verdi.
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Belediyeler hafta sonu yasaklar süresince 
yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını 
beslemeyi unutmayarak kentin pek çok noktasına 
mama ve su bıraktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını 
nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda da 
can dostları unutmadı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde aralıksız sürdürdüğü 
çalışmayla 171 kedi ve köpek besleme odağındaki ve hayvan bakım 
merkezlerindeki canlara mama ulaştırdı. 

Çukurova Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma 
yasağında sahipsiz hayvanları besledi ve su ihtiyaçlarını karşıladı.

Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde oluşturduğu 
ekiplerle 24 mahallede sokak hayvanlarının mama ve su gibi temel 
ihtiyaçlarını karşıladı. “Siz Evde Kalın, Can Dostlar Bize Emanet” 
sloganıyla her gün binlerce sokak hayvanına mama ve su servisi 
yapan belediye ekipleri, sağlık sorunu yaşayan can dostların 
tedavisini de yapıyor.

Kartal Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın “Sokağa Çıkma 
Kısıtlamaları” konulu genelgesiyle birlikte mama ve su bulmakta 
zorluk çeken sokak hayvanları için besleme çalışmalarını ilçe 
genelinde yoğunlaştırdı. 

Tarsus Belediyesi, sokağa çıkma yasağının uygulandığı 
hafta sonunda şehrin tüm sokaklarını gezerek sahipsiz kalan patili 
dostların mama, su, barınak ve temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokağa 
çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları 
için özel olarak tavuk kırıntı pişirdi. Ekipler, ilçenin farklı noktasındaki 
sokak hayvanlarını besledi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, 56 saatlik 
sokağa çıkma kısıtlamasında tam saha denetim gerçekleştirdi. 
Başkan Gerenli, belediyeye ait Geçici Hayvan Bakımevi’nden 
Kızılay’ın kan bağış kampanyasına kadar çok sayıda yerde 
incelemelerde bulundu.

Düziçi Belediyesi, pandemi nedeniyle aç kalan sokak 
hayvanları için Zabıta Müdürlüğü Veteriner İşleri, Orman ve Su İşleri 
Müdürlüğü ekipleri ve Düziçili hayvansever vatandaşlarla birlikte 
rutin besleme faaliyetini gerçekleştirdi.

Elmadağ Belediyesi, can dostlarına mama desteğini 
sürdürüyor.

ULAŞIM
Muğla Büyükşehir Belediyesi servis şoförlerine destek 
sağlamak amacıyla UKOME kurulunda “Tarım İşçisi Personel 
Servis Taşımacılığı” kararı aldı. Bu kararla birlikte pandemi 
nedeniyle gelirlerinde düşüş yaşayan servis şoförlerine ek maddi 
destek sağlanması amaçlanıyor. Daha önce tarım işçisi taşıma 
hakkı bulunmayan servis şoförleri bu karar doğrultusunda arazi 
sahipleriyle anlaşma yaparak tarım işçilerinin ulaşımını sağlayabiliyor. 
Böylelikle yasal olmayan taşımanın önüne geçilerek işçilerin daha 
güvenli seyahat etmesi sağlanıyor. Ayrıca proje, Ziraat Odaları ve İlçe 
Şoförler Odası Başkanlıkları’yla koordineli yürütülüyor.

Gaziemir Belediyesi, kaymakamlıklar tarafından oluşturulan 
Vefa Sosyal Destek Ekibi’ne 12 personel ve 6 araçla destek 
vermesinin ardından şimdi de filyasyon ekiplerine ulaşım desteği 
sağlıyor. Belediye, koronavirüsle mücadele kapsamında çok yoğun 
çalışan filyasyon ekiplerine 4 araçla ve 4 şoförle destek veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki kamu 
hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına özel otobüs 
servislerinin sayısını 6’dan 10’a çıkardı. Yalnızca sağlık çalışanlarının 
yararlanabildiği otobüsler, hastanelere özel güzergâhlarda personelin 
vardiya saatlerine uygun olarak sefer yapıyor.

Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi, sokağa çıkma 
kısıtlaması süresince hastane randevularına ulaşımda zorluk yaşayan 
PCR testi pozitif veya temaslı kişilerle diğer yurttaşlara ulaşım 
desteği sağlayacak. Yurttaşların 0552 963 02 29 numaralı hattan 
ulaşılabileceği ekipler Atakumluları evinden alıp muayene sonrasında 
yine evine bırakacak.

Tekirdağ Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir 
Albayrak başkanlığında Çorlu 
Belediye Başkanı Ahmet 
Sarıkurt, Büyükşehir Belediyesi 
Daire Başkanları ve Çorlu 
Belediyesi yöneticilerinin 
katıldığı, Çorlu ilçesinin trafiğinin 
rahatlatılması amacıyla hayata 
geçirilmesi planlanan “Çorlu 
Kuzey Yolu” projesiyle ilgili 
değerlendirme toplantısı 
Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Projenin tamamlanmasıyla 
birlikte Çorlu ilçesinin 
kuzeyinde, doğudan batıya 
ulaşım sağlanmış olacak. 
Proje kapsamında 1 Kasım 
Caddesi’nden Dumlupınar 
Caddesi’ne, daha sonra Halit 
Ziya Uşaklıgil ve ardından Fatih 
Caddesi’ne bağlantı yapılacak ve 
Çorlu ilçesine alternatif bir yol 
kazandırılacak. 
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DİĞER
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın  
9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü kapsamında göreve 
geldiği günden itibaren uyguladığı ve tüm Türkiye’ye örnek olan 
hesap verilebilirlik ve şeffaf belediyecilik uygulamaları Uluslararası 
Şeffaflık Derneği tarafından “2020 Şeffaflık Ödülü”ne layık görüldü.

Tepebaşı Belediyesi’yle GÜVENLİK-İŞ arasında imzalanan 
toplu iş sözleşmesiyle belediye güvenlik görevlilerinin şartları 
iyileştirildi. Başkan Ataç, “Hiç kimsenin endişesi olmasın, 
çalışanlarımızın daima yanında olacağız” dedi.

Çerkezköy Belediyesi tarafından “Çocuk Gözüyle 2020” 
konulu resim yarışması düzenleniyor. 

Kuşadası Belediyesi’yle Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi 
arasında “Teknik İşbirliği” protokolü imzalandı. Protokol sayesinde 
Kuşadası’nda daha sağlıklı kentleşmenin ve nitelikli yapılaşmanın 
sağlanması hedefleniyor.

Bornova Belediyesi, sivil toplumu ve katılımı güçlendirmeyi 
hedefleyen uluslararası bir kuruluş olan NDI (Ulusal Demokratik 
Enstitüsü) tarafından düzenlenen “Katılıyoruz” adlı programa kabul 
edildi. Sivil katılımı güçlendirmek üzere yerel yönetimleri ve sivil 
toplum kuruluşlarını bir araya getirmeyi hedefleyen programa Ege 
Bölgesi’nden kabul edilen tek belediye olan Bornova Belediyesi, 
sivil aktörlerin katılımıyla hazırlanacak olan “Sivil Katılım Eylem 
Planı”yla birlikte eğitimden mülteci haklarına kadar pek çok sorunun 
çözümünde sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacak.

Sarıyer Belediyesi Kadın Futbol Takımı altyapısında eğitim 
gören 10 yaşındaki Derin Çimen Döngel, 23 farklı ülkede binlerce 
sporcuya eğitim veren dünya markası Barcelona Futbol Kulübü’nün 
Türkiye’de faaliyet gösteren Barca Academy İstanbul Beko Futbol 
Okulu’na burslu olarak girmeye hak kazandı. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Zamanı ortak akıl 
çağrısı Haluk Bilginer tarafından seslendirilen İngilizce tanıtım 
filmiyle şimdi dünyaya açılıyor. Film, İzmir’in tanıtım kanalı VisitIzmir 
YouTube kanalında yayında girdi. İzmir’in 8.500 yıllık mirasını 
günümüzle bütünleştiren film, tarih boyunca sayısız felaketi 
atlatmayı başarmış İzmir’in kalıcılığına vurgu yapıyor. İzmir Kalkınma 
Ajansı’nın desteğiyle İzmirli tiyatro ve sinema sanatçısı Haluk Bilginer 
tarafından seslendirilen filmin Türkçe versiyonu iki hafta önce 
yayınlanmıştı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nin 
AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak 
kazanan Gençlerle Girişimcilik Yoluyla Kırsal Turizmi Güçlendirme 
Projesi tanışma toplantısı online gerçekleştirildi. Avrupa Birliği 
Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+Projesi kapsamında hibe 
almaya hak kazanan Gençlerle Girişimcilik Yoluyla Kırsal Turizmin 
Güçlendirilmesi Projesi’nin (EmpoweringRualTourism Through 
EntreprenuershipWithYouth) tanışma toplantısı yapıldı. Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik Merkezi’nin 24 ay sürecek ve toplam 160 bin avro 
bütçeli projesinde taraflar bir araya gelirken Gençlik Merkezi’nin hayata 
geçirdiği projeler ve yapılan etkinlikler de proje paydaşlarına anlatıldı.

Çiğli Belediyesi, Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Spor 
Kentleri Federasyonu’nun düzenlediği organizasyonda “2021 Avrupa 
Spor Kenti” ödülünü Türkiye’den kazanan tek belediye olarak 
ödülünü düzenlenen online törenle aldı. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Barosu işbirliğiyle 
hayata geçirilecek “İzmir İnsan Haklarının Başkenti Projesi” 
kapsamındaki protokol 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde 
törenle imzalandı. Protokole İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
Başkan Tunç Soyer, İzmir Barosu adına Baro Başkanı Avukat Özkan 
Yücel imza attı. Başkan Tunç Soyer, ilk kez bir belediyenin adalete 
erişim konusunda kaynak ayırdığını söyledi.

İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi’nde gerçekleşen 
köpek ölümleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından basın açıklaması 
gerçekleştiren Başkan Hürriyet, “Yaşananlardan ötürü samimi bir 
üzüntü içindeyiz. Şeffaf bir şekilde konuyu takip ediyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınının 
en çok etkilediği sektörler arasında yer alan fuarcılığı yeniden 
hareketlendirmeyi hedefliyor. Bu amaçla İZFAŞ, kendi dijital 
altyapısını kurdu ve salgın nedeniyle ertelenen iki büyük fuarı 
gurmeizmir.izfas.com.tr adresinde online olarak açtı. Olivtech ve 
Ekoloji İzmir fuarlarının dijital açılış töreninde konuşan Başkan Soyer, 
“İktisat Kongresi’yle başlayan fuarcılık kültüründe Türkiye’nin öncü 
şehri olan İzmir’de yine bir ilke imza atarak İZFAŞ’ın kendi dijital 
altyapısıyla fuarları dijital ortama taşıyoruz” dedi.

Bandırma Belediyesi Birleşmiş Millet tarafından yayınlanan 
“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nın sunulması ve bu konularla 
ilgili Bandırma ölçeğinde nelerin yapılabileceğinin belirlenmesi 
amacıyla ilk toplantıyı Belediye Başkanı Tolga Tosun başkanlığında 
gerçekleştirdi. KalDer Eğitmeni Kadir Akbaş ve Belediye Daire 
Müdürleri’nin de yer aldığı toplantıda konuyla ilgili sunum ve 
bilgilendirme Eğitmen Kadir Akbaş tarafından yapıldı. Bundan 
sonraki süreçte çalışma grupları belirlenecek ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışma süreçlerine başlanacak.

Fındıklı Belediyesi ilçede ilk etapta kent ve sahili 
buluşturmak için TMMOB Mimarlar Odası şubelerinin katılımıyla 
düzenlenecek olan “Sınırları Kaldırmak: Kavuşma” adlı Aydın Boysan 
Fikir Proje Yarışması’nı çevrimiçi yayınla tanıttı. Yayın; Başkan 
Ercüment Şahin Çervatoğlu’nun, Mimarlar Odası Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kayseri, 
Kocaeli, Mersin, Van Şubeleri başkanlarının ve yöneticilerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Atakum Belediyesi, 
kültürel mirasa sahip çıkmak 
ve öğrencilerin hayal güçlerini 
geliştirmek amacıyla Samsun 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 
yürütülen “Anadolu Masalları” 
projesine destek veriyor. Belediye 
tarafından projeye tahsis 
edilecek olan doğa harikası 
Çakırlar Korusu’ndaki ağaç evler 
Samsun’un ilk “Masal Evi” olacak.

Buca Belediyesi’nin 
ülkedeki beyin göçünü 
engellemek ve köy enstitüleri 
ruhunu yeniden canlandırmak 
amacıyla kurduğu Kızılçullu 
Bilim ve Sanat Merkezi, dünya 
çapında aldığı başarılarla 
Buca’nın ve Türkiye’nin 
adını tüm dünyaya duyurdu. 
Buca Belediyesi, dev eğitim 
projesiyle Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirerek gençlere 
ücretsiz akademik eğitim 
veren ilk belediye oldu. 
Merkezin uzman eğitimcilerinin 
önderliğinde çevre, biyokimya, 
fizik ve sanat alanında projeler 
üreten yetenekli gençler Hong 
Kong, Tunus, Zimbabwe, 
Malezya, Arjantin, Endonezya, 
Sırbistan ve İngiltere’de 
düzenlenen uluslararası 
yarışmalarda, 15 dünya 
birinciliği, 12 dünya ikinciliği, 4 
dünya üçüncülüğü, onur ödülleri, 
jüri özel ödülleri ve özel başarı 
ödülleri kazandı. 

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, Muğla’nın 
Menteşe, Dalaman, Ortaca ve 
Kavaklıdere ilçesinde yaşları 18 
ile 45 arasında olan 140 kadın 
üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak 
üzere toplamda 420 kıl keçisi 
dağıttı. Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri kıl keçisi 
projesindeki keçilerin sağlığını 
ve gebeliğini ultrason cihazıyla 
kontrol ediyor. Böylelikle 
keçilerin gebelikleri dahil diğer 
hastalıkları da belirlenebiliyor. 
“Kıl Keçisi” projesi meyvelerini 
vermeye devam ediyor.


