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ÖNSÖZ

Birli imizin 16. Ola an Meclis Toplant s vesilesiyle Trabzon’da bir araya geldi imiz ve ülkemiz
aç s ndan bugünlerde sa l kl ehir planlamas n n en önemli gündemini olu turan kentsel dönü üm
projeleri ve bu projeleri yak ndan ilgilendiren, afetler ve afetlere kar al nmas gereken önlemlerin
üzerinde duruldu u önemli bir toplant y geride b rakt k.

Geçti imiz y l ekim ay nda ya anan Van Depremi sonras nda ya ad m z y k m bulu mam zda tekrar
hat rlad k. Belediye ba kanlar olarak bizlere yerel yönetimlere bu konuda çok büyük sorumluluk
dü mektedir. Bulu mada payla lan sunumlar n belediyelerimizin çal malar na yön verece ini
dü ünüyorum.

Sa l ks z yap la ma ile mücadele edildi ini her f rsatta dile getiriyoruz. Trabzon Bulu mam zda da
belediyelerimizin bu mücadele ile birikimlerini deneyimlerini payla mas aç s ndan önemliydi. Tüm
ehirlerimizin ortak sorunu olan sa l kl kentle me ancak önemli tecrübeler sonras edilen
yakla mlarla çözüme kavu abilir.

Trabzon Bulu mas nda aram za 3 yeni kat l mla üye say m z 45’i buldu. Bu vesileyle birli e yeni kat lan
zmir Urla, stanbul Adalar ve Mersin Tarsus belediyelerimize aram za ho geldiniz demek istiyorum.
Gelecek bulu malarda bu belediyelerimizin deneyimlerinden de fazlas yla yararlanaca m za hiç
üphem yok.

Toplant m za Kültür ve Turizm Bakan m z Say n Ertu rul Günay kat l m yla onurland rd . Ayr ca de erli
katk lar ndan dolay Sa l k Bakanl Müste ar m z Say n Prof. Dr. Nihat Tosun’a ve Çevre ve ehircilik
Bakan Yard mc s Say n Muhammet Balta’ya ükranlar m iletiyorum.

Ülke olarak kar kar ya oldu umuz tehdidin fark na var lmas aç s ndan Trabzon Bulu mam z n iyi
neticeler getirece ini umuyorum. Güzel ev sahipli inden dolay Trabzon Belediye Ba kan ve ekibine
üye belediyelerimiz ad na te ekkür eder, gelecekteki bulu malarda tekrar bir araya gelmeyi dilerim.

Sayg lar mla
Recep ALTEPE

Sa l kl Kentler Birli i Ba kan
Bursa Büyük ehir Belediye Ba kan
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BA LARKEN

Karadeniz’in e siz do as e li inde liman kentimiz Trabzon’da gerçekle tirdi imiz bulu mam z n kitab
ile kar n zday z. Bulu ma öncesi belirledi imiz konu ba l Van depreminin ard ndan gelen ilk
bulu mam z olmas sebebiyle Sa l kl Kentle me ve Kentsel Dayan kl l kt . Konu kentsel dayan kl l k
olunca son zamanlarda ya am oldu umuz Van depremi ve buna ba l olarak kentsel dönü üm
konular da masaya yat r ld .

ehir planlama ilkeleri ile afetler aras ndaki ili kilerin, yap lan bilimsel çal malar n, afet yönetiminde
bizlerden daha önde olan ülkelerden al nan izlenimler ve edinilen tecrübelerin yerel yönetimlerce
kabul görüp uygulanmaya çal lmas sevindirici geli melerdi.

Yap lan sunumlar çok de erli çal malard . Ülkemizin ac gerçeklerini ortaya koyan bu sunumlar
afetler ve kentsel alanlara etkileri ve kentsel risklerin azalt lmas ba l klar nda 3 oturumda
gerçekle tirildi. Sunumlarda üzerinde en çok durulan konular yap sto umuzun içerdi i riskler ve bir
afet s ras nda yerel yönetimlerin uygulamas gereken afet yönetimi üzerineydi. Dünyada her y l
yakla k 3 milyon 500 bin deprem meydana gelmektedir ve ülkemizin %90’n n aktif fay hatlar
üzerinde oldu u dü ünülürse yap sto unun yenilenmesi, dayan kl l n n art r lmas ve afet yönetimi
konular n n sürekli gündem olu turmas gerekti ine inan yorum. Birlik olarak bu konuyu gündemde
tutmak için çabalayaca z.

Trabzon Belediyesi’nin gerçekle tirmi oldu u ba ar l kentsel dönü üm çal malar n da yerinde
görme f rsat m z oldu. Ayasofya Kentsel Dönü üm Alan , Za nos Vadisinde yap lan çal malar
örnek te kil edecek ba ar l çal malard . Yerel yönetimlerimiz bu projelerle her türlü övgüyü
hak ediyorlar. Sümela Manast r ile yapt m z teknik gezilerden foto raflar da yine
kitab m zda bulacaks n z.

Her eyiyle çok güzel bir organizasyon oldu. Eme i geçen herkese çok te ekkür ederim. Bir
sonraki bulu mam zda görü mek üzere.

Sayg lar mla
A. Nalan F DAN

Yüksek ehir Planc s
Sa l kl Kentler Birli i Müdürü



7

Ç NDEK LER

DÜZENLEME KURULU.............................................................................................................................. 8

KONFERANS PROGRAMI........................................................................................................................ 10

AÇILI KONU MALARI ........................................................................................................................... 12

B LD R LER............................................................................................................................... ............... 32

I.OTURUM: AFETLER VE KENTSEL ALANLARA ETK LER ......................................................................... 33

AFETLER N KENTLERE VE YAPILARA ETK LER ........................................................................................ 35

BELED YELERDE AFET YÖNET M ........................................................................................................... 41

KENTSEL PLANLAMA’DA YERB L M ÇALI MALARI VE ETK LER ............................................................ 52

TRABZON BELED YES PROJELER ........................................................................................................... 63

II. OTURUM: KENTSEL R SKLER N AZALTILMASI .................................................................................... 75

KENTSEL R SKLER N AZALTILMASI AÇISINDAN KENT EKOLOJ S N N ÖNEM ......................................... 77

ELEKTROMANYET K ALANLARIN KENT SA LI INA ETK LER ................................................................. 81

B NA ÜRET M SÜREC NDE VE YAPI STO UNUN GELECE E TA INMASINDA B L NÇLEND RME ........... 89

III. OTURUM: KENTSEL R SKLER N AZALTILMASI II ................................................................................ 95

KENTSEL VAD LERDE DO AL AFET R SKLER VE TEDB RLER ................................................................. 97

DO AL AFET R SK VE KENT YOKSULLARI: ÇANAKKALE ÖRNE ......................................................... 106

AFETLERE KAR I KENTSEL D RENC N OLU TURULMASI ...................................................................... 111

AF TASARIMLARI KONFERANS FOTO RAFLARI................................................................................ 118

TEKN K GEZ FOTO RAFLARI ............................................................................................................... 124



8

DÜZENLEME KURULU

Erdem SAKER
Bursa Büyük ehir Belediyesi Eski Ba kan
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Handan TÜRKO LU
TÜ Mimarl k Fakültesi ehir ve Bölge Planlamas Bölümü Bölüm Ba kan
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK
Uluda Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Dekan Yard mc s
Mimarl k Bölüm Ba kan , Yap Bilgisi Anabilim Dal Ba kan
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Bar MATER
stanbul Üniversitesi Co rafya Bölümü Fiziki Co rafya Anabilim Dal Ba kan
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Cengiz G R TL O LU
TÜ Mimarl k Fakültesi ehir ve Bölge Planlama Bölümü
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Hasan ERTÜRK
Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
Kentle me ve Çevre Sorunlar Anabilim Dal Ba kan
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Emel RG L
Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l Anabilim Dal Ö retim Görevlisi
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Ertu rul AKSOY
Uluda Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Ö retim Üyesi
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Ali Fuat AYDIN
TÜ Çevre Mühendisli i Bölümü n aat Fakültesi Dekan Yard mc s
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Arzu BA ARAN UYSAL
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi ehir ve Bölge Planlama Bölüm
Ba kan
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN
Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l Anabilim Dal Ö retim Üyesi
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi



9

Mehmet Ali MER Ç
Bursa Su ve Kanalizasyon daresi Eski Genel Müdürü
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi

A.Nalan F DAN,
Yüksek ehir Planc s
Sa l kl Kentler Birli i Müdürü

KONFERANS SEKRETARYASI

Melike SUCU, Halkla li kiler Uzman

Murat AR, ehir Planc s

Ercüment YILMAZ, Mütercim Tercüman

Arzu ULUDA , Teknisyen



10

KONFERANS PROGRAMI

4 MAYIS 2012 Cuma

09.30 Aç l Konu malar

10.00 Kahve aras

10.15 Sa l kl Kentler Birli i 16. Ola an Meclis Toplant s

11:30 I. Oturum – AFETLER VE KENTSEL ALANLARA ETK LER

Oturum Ba kan Prof. Dr. Cengiz G R TL O LU TÜ Mimarl k Fakültesi ehir ve Bölge
Planlama Bölümü/ SKB DANI MANI

Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK – Uluda Üniversitesi Mimarl k Bölüm Ba kan / SKB
DANI MANI "AFETLER N KENTLERE VE YAPILARA ETK S "

Prof. Dr. Mikdat KADIO LU – TÜ Afet Yönetim Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü
“BELED YELERDE AFET YÖNET M ”

Prof. Dr. Bar MATER – stanbul Üniversitesi Fiziki Co rafya Anabilim Dal Ba kan /SKB
DANI MANI “KENTSEL PLANLAMA’DA YERB L M ÇALI MALARI VE ETK LER ”

12.30 Ö le Yeme i

14.00 ehir Turu (Sümela Manast r )

19.00 Ak am Yeme i

5 MAYIS 2012 Cumartesi

09.00 Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüo lu Trabzon Belediye Ba kan Trabzon Belediyesi Projeleri

09:30 II. Oturum KENTSEL R SKLER N AZALTILMASI I

Oturum Ba kan Erdem SAKER Bursa Büyük ehir Belediyesi Eski Ba kan /SKB DANI MANI

Prof. Dr. Hasan ERTÜRK Uluda Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Anabilim Dal
Ba kan /SKB DANI MANI "KENTSEL R SKLER N AZALTILMASI AÇISINDAN KENT EKOLOJ S N N
ÖNEM ”

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN Uluda Üniversitesi T p Fakültesi/SKB DANI MANI
“ELEKTROMANYET K ALANLARIN KENT SA LI INA ETK LER ”

Mustafa YAYLALI n aat Mühendisleri Odas Trabzon ube Ba kan “B NA ÜRET M
SÜREC NDE VE YAPI STO UNUN GELECE E TA INMASINDA B L NÇLEND RME”

10:45 Kahve Aras



11

11:00 III. Oturum KENTSEL R SKLER N AZALTILMASI II

Oturum Ba kan Prof. Dr. Handan TÜRKO LU TÜ Mimarl k Fakültesi ehir ve Bölge Planlama
Bölüm Ba kan / SKB DANI MANI

Doç. Dr. Cenap SANCAR – Karadeniz Teknik Üniversitesi ehir ve Bölge Planlama Bölüm
Ba kan “KENTSEL VAD LERDE DO AL AFET R SKLER VE TEDB RLER ”

Yrd. Doç. Dr. Arzu BA ARAN UYSAL – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ehir ve Bölge Planlama
Bölüm Ba kan "DO AL AFET R SK VE KENT YOKSULLARI: ÇANAKKALE ÖRNE "

Yrd. Doç. Dr. Seda KUNDAK TÜ ehir ve Bölge Planlama Bölümü "AFETLERE KAR I KENTSEL
D RENC N OLU TURULMASI"

12:15 Kapan

12:30 Ö le Yeme i

13:30 Teknik Gezi ve Ayr l (Ayasofya Kentsel Dönü üm Alan , Za nos Vadisi, Atatürk Kö kü
Müzesi)
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AÇILI KONU MALARI
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Dr.Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜO LU
Trabzon Belediye Ba kan

Sa l kl Kentler Birli i’nin Trabzon Bulu mas ’nda hepinize ho geldiniz derken size ev sahipli i
yapmaktan büyük bir onur duydu umuzu, çok sevinçli oldu umuzu ifade etmek istiyorum. Bu 16.
Bulu ma ve Meclis Toplant s da Sa l kl Kentler Birli i’nin, bugünkü program içinde yap lacak. Sa l kl
Kentler Birli i’mizin k ymetli Ba kan Bursa Büyük ehir Belediye Ba kan m z Say n Recep Altepe ile
birlikte ortak bas n aç klamas ve bas n toplant m z da yap lacak. Ba taki slayd m zda, k sa filmimizde
görüldü ü gibi, insanlar m z n daha ya an labilir kentlerde bar nabilmesi için bilgi, birikim ve
tecrübelerin payla ld , kar l kl yard mla man n ve projelerin geli tirildi i Sa l kl Kentler Birli i, çok
güzel bir isimle ve çal ma ve programlarla Türkiye ehirlerini daha ya an labilir hale getirmeye gayret
ediyor. Bu 16. bulu mada, çok k ymetli bilim adamlar m z, birinci günde “Afetler ve Kentsel Alanlara
Etkileri” konulu önemli bir oturumu yönetecekler. Burada Profesör Doktor Say n Nilüfer Ak nc türk,
Profesör Doktor Say n Mikdat Kad o lu ve Profesör Doktor Say n Bar Mater sizlere bilgi, birikim ve
kar l kl ileti imle birlikte bir sunumda bulunacaklar. kinci günümüzde ise, yine “Kentsel Risklerin
Azalt lmas ” iki program halinde bilgi payla m ile ve yeni dü üncelerin geli tirilmesiyle devam
edecek. Kentsel Risklerin Azalt lmas ’n n birinci oturumunda Profesör Doktor Say n Hasan Ertürk,
Yard mc Doçent Doktor Say n Alpaslan Türkkan ve n aat Mühendisleri Trabzon ubesi Ba kan m z
Say n Mustafa Yaylal olacak. Kentsel Risklerin Azalt lmas ikinci program nda da Doçent Doktor Say n
Cenap Sancar, Yard mc Doçent Doktor Say n Arzu Ba aran Uysal ve Yard mc Doçent Doktor Say n
Seda Kundak olacak. Bu oturumlar n, büyük katk lar sa layaca na ve bize yol haritalar
belirleyece ine inan yoruz. Film gösteriminde oldu u gibi, daha ya an labilir, daha sa l kl kentleri
altyap s yla, imar yla, çevre düzenlemeleriyle ba ta olmak üzere, bütün belediyelerimiz önemli bir
gayretle sürdürmektedir. Trabzon’da bir farkl l k var; ben onun takdimini özellikle sona b rakt m. smi
sa l kl olunca Türkiye’de 2002’den beri de bir sa l k devrimi ya an yor; adeta bir sa l k ihtilâli. Hani
ismi üzerinde, bir Sa l k Bakanl m z ve u anda misafirimiz olan ehrimizin evlad oran n Müste ar ,
Sa l k Müste ar Say n Profesör Doktor Nihat Tosun var. Bizim davetimizi k rmay p kendilerine te rif
ettikleri için çok te ekkür ediyorum. Onun, bu büyük devrimi adeta sa l ktaki hizmet sunumunu
insanlar n evine kadar getirmeyi yaparken ayn zamanda o Bakanl n, Say n Bakan m n ve kendilerini,
Ba bakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an’ n önemli hizmet ve destekleri ile sa l kl kentlerin yan
s ra, sa l k kentleri de kuran bir bakanl k oldu unu, bu konudaki aç klamalar n da kendisinden
istirham etti imizi ben kendisine arz ettim. Sa olsunlar te rif ettiler, o da sizlerle bilgi payla m nda
bulunacaklar. Bursa Büyük ehir Belediye Ba kan m z Say n Recep Altepe Sa l kl Kentler Birli i’nin
Ba kan olarak, kendisinden bu konu malar s ras nda bir k sa izin alaca m, Yüksek Heyetimizden de.
Kültür ve Turizm Bakan m z Say n Ertu rul Günay da, buraya on dakika mesafede olan havaalan m za
on buçuk gibi inmi olacak. Ben onu kar lay p protokol olarak, kendisine buraya kat l m n da arz
edece im izniniz olursa. Sonra tekrar sizlerle birlikte olmaya devam edece im. Bu vesileyle sizleri bu
tarihi kent, bu güzel kent Trabzon’da a rlayabilmi olmaktan büyük bir onur duydu umuzu tekrar
ediyorum, ho geldiniz diyorum, eksiklerimiz olursa ba lanmay pe inen istirham ediyorum. Her
türlü hizmetinize aç k oldu umuzu ifade ederek sayg lar sunuyor ve Sa l kl Kentler Birli i’nin 16.
Bulu mas ’n n iyi yol gösterici raporlarla sonuçlanmas n ümit ediyorum. Te ekkür ediyorum.
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Recep ALTEPE
Sa l kl Kentler Birli i Ba kan
Bursa Büyük ehir Belediye Ba kan

Bugün irin kentimiz, kültürlerin ve medeniyetlerin yata , Karadeniz’in incisi güzel Trabzon’day z.
Toplant lar m z ülkemizin de i ik bölgelerinde s ras yla yap l yor ve Trabzon da bu mesafelerden
devaml bu toplant lara kat l yordu. Bugün de topland k Sa l kl Kentler Birli i olarak hep birlikte
Trabzon’a gelmi olduk. Trabzon’un bu güzelliklerini in allah en güzel ekilde ya ayaca z. Bu konuda
bizleri en güzel ekilde a rlayan ba ta Belediye Ba kan m z Say n Doktor Orhan Fevzi
Gümrükçüo lu’na ve kent yöneticilerimize tekrar burada ükranlar m arz ediyorum.

Gerçekten güzel bir ülkede, cennet bir ülkede ya yoruz. Dört mevsimin ya and , her türlü
nimetlerin, her türlü güzelliklerin oldu u bir ülke. Bizler de böyle güzel ülkede, böyle güzel kentlerde
ya am m z sürdürüyoruz. Tabii ki bizler hem bugünün sorumlusu, bugün kentlerin ya an labilir hale
gelmesiyle ilgi sorumlu olan yöneticiler ve bu onuru payla an, bu kenti gelece e ta ma onurunu
payla an yöneticiler, ayn zamanda bu kentlerde tabii ki gelecek nesillerin de hakk n n oldu unu
biliyoruz. Ve gelecekte çocuklar m z n, torunlar m z n ve gelecek nesillerin ya ayaca ehirleri de
tekrar canl tutmak, çevreye ve kentlerimize sahip ç kmak, kentlerin de erlerine sahip ç kma
konusunda da gerekli çal malar yap yoruz.

Sa l kl Kentler Birli i bu hassasiyetleri duyan ve gerçekten bu konuda güzel çal malar yapan idealist
belediyelerden olu uyor. Bizler de bugün burada 16. bulu mam z , Genel Kurul’umuzda, Trabzon’da
in allah yap yoruz. Burada alaca m z kararlar da en güzel ekilde uygulayarak ülkemize ve di er
belediyelere, di er kurumlara ve ehirlere in allah örnek te kil etmi olaca z.

Bu güzel kentimizin, bu güzel ülkemizin tabii ki kendine göre özel yap lar da var. Özellikle ülkemiz bir
deprem bölgesi. Afetler ve do al felaketler tüm dünyada oldu u gibi bizim de ba m za her an
gelebiliyor ki deprem özellikle beklenmedi i bir anda ve unutuldu u anda gelen bir felaket. Her an
yüz yüze oldu umuz bir felaket. Bugün de Genel Kurulumuzun, bu Trabzon bulu mam z n ana
konusunu bu çal malar olu turuyor. Bir y l önce Japonya’da, daha birkaç hafta önce Endonezya’da ve
geçti imiz y l ülkemizde, Van Erci ’te meydana gelen deprem. Bu yüzden bulu mam z n konu ba l
olarak “Sa l kl Kentle me ve Kentsel Dayan kl l k” olmas gerekti ini dü ündük.

Burada bulunan herkesin ya ad evin, mahallenin, kentin ve ülkenin de erini bildi ine dair hiç
üphemiz yok ama bir gerçek var. Bu gerçek de daha önce Gölcük’te oldu u gibi Van’da kar m za ç kt
ve zmir’de, stanbul’da, Bursa’da da her an kar m za ç kabilir. Ülke olarak bir deprem ku a nda,
hem de oldukça aktif bir fay hatt olan deprem ku a nda ya yoruz.

Daha önce 1999 y l nda Gölcük’te gerçekle en deprem bize büyük bir ibret olmu tu. “Bir musibet bin
nasihatten evlad r.” diye bir söz var. Orada görmü tük yap lar m z n halini, kentlerimizin halini. Ondan
sonra yap lan çal malar, ba lat lan çal malar gerçekten büyük bir devrim eklinde devam etti. Bu
konuda tüm planlar donduruldu, planlarla ilgili, zeminlerle ilgili çal malar yap ld , gerekli kurumlar
olu turuldu burada “Yap Denetimi” gibi ve ad mlar at larak özellikle depremle ilgili ölçüm
istasyonlar ndan, tüm zeminle ilgili çal malardan planlamalara kadar her ey tamamland ve bundan
sonra sa l kl bir kent olu mas , yap lar n sa l kl olarak geli mesi ve in a edilmesi konusunda da
büyük bir faaliyet ba lad . Bu konuda hepimiz buradan dersimizi ald k. Yapt m z binalarda,
oturdu umuz konutlar hep de i tirdik; bizler ahsen bunu yapt k. Müstakil konutlara, daha sa lam
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konutlara geçtik ve bu i leri yaparken en iyisini, en güzelini nas l yapar z, fark n verelim daha sa lam
olsun dedik çünkü o s k nt lar bir daha ya amak istemiyorduk.

Bu konuda duyarl ah slar kendi üzerlerine dü eni yapt lar; belediyeler, kurumlar kendi üzerlerine
dü eni yapt lar. Sa l k Bakanl kendi hastanelerini gözden geçirdi, Milli E itim Bakanl kendi
okullar n gözden geçirdi, tüm kurum kurulu lar kendi tesislerini, kurumlar n , binalar n gözden
geçirdiler. imdi de tabii ki sorumluluk tüm kentlerimizde ve özellikle 1999 y l na kadar yap lan ve
yüksek katl olan binalar n yenilenmesi yönünde önemli bir tabii ki faaliyet var.

Birlik Ba kanl olarak bu konuyu gündemde tutabilmek ve ilerisi için daha faydal , ak lda kal c
çal malar yapabilmek, konunun uzmanlar ndan bilgi alabilmek, bilgilenmek için bugün buraday z,
Trabzon’day z. Van depremi sonras nda, tüm üye belediyelerimize bir kez daha te ekkürlerimi
sunuyorum. El ele verip afet bölgesinde yard mlar ula t rm lard r. Fakat esas i birli i ve dayan may
afetler öncesinde de sarf etmeliyiz. Gerek afet öncesi haz rl klar n daha iyi yap lmas , bu konuda
haz rl kl olunmas , gerek kurum kurulu larla ilgili koordine olarak yap lacak çal malar, gerekse ba ta
biz Büyük ehir Belediyelerimiz olmak üzere tüm kurum kurulu lar m za, Türkiye Belediyeler Birli i,
Marmara Belediyeler Birli i, Sa l kl Kentler Birli i ba ta olmak üzere art k bu konuda bir organizasyon
yap lmas gerekti inin karar n ald k.

Art k bir deprem ya and zaman, ülkede nas l davran lmas gerekti i, kimsenin emir beklemeden
hangi kente ne görev dü tü ünü, kimin enerjiyi sa layaca n , kimin suyu bulaca n , kimin yemekleri
pi irece ini, kimin çad rlar kuraca n , bunlar n çok daha önceden organize edilmesi gerekti i
konusunda kararlar ald k. n allah bunlar sonuçlanm oluyor bugünlerde ve herkes bu konuda
görevini yapm olacak. Bu konuda bir karga a ya anmayacak çünkü biz bir deprem ülkesiyiz ve
ülkemizin %90’ ndan fazlas deprem bölgesi. Bundan dolay da bizler bu konuda çok daha sistemli bir
ekilde çal mak durumunday z. Bizler de ba ta Türkiye Belediyeler Birli i ve di er birliklerimizle
birlikte bu konudaki çal malar m z sürdürüyoruz. Konunun uzmanlar yla ve bilimsel veriler
alt nda “Kentli” dergimizin özel say s n da ç kartt k. Bu dergiyi dikkatle incelemenizi öneririm. çi dolu
bir çal ma oldu.

Gerçeklerle yüzle memiz gerekti ini dü ünüyorum. Bu konu ülkemizde daima gündemde tutulmal .
Çareler ara t r lmal , çözümler üretilmelidir. Yap dayan kl l , yap sa lamla t rma, zemin etütleri,
yap malzeme kalitesi, kentsel dönü üm, sa l kl ehir planlama, ad n ne koyarsan z koyun; bu i i
do ru ekilde yapmal y z. Peki, bizler neler yap yoruz? ehrimizde bu konuda, kentlerimizin daha
sa l kl geli tirilmesi konusunda, her alanda kentlerimizin güzel çal malar var. Özellikle Sa l kl
Kentler Birli i olarak bizler, sorumluluk duyan kentler olarak bu konuda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Hem kentlerimizin sa l kl hale gelmesi, sa l kl bir kent ve sa l kl bir toplum için gece gündüz
çal yoruz.

Bizler de, özellikle Bursa’dan örnek verilmesi gerekiyorsa, bu konuda ba ta planlama olmak üzere,
at lmas gereken her ad mda yo un faaliyetlerimiz var. 2030 y l hedefiyle 1/100.000 ölçekli çevre
düzeni imar plan gerçekle tirmek için mesela çal malar yürütüyoruz. Bu çal malarda tüm kurum,
kurulu lar, sivil toplum örgütleri, siyasi kurulu lardan tüm kent katmanlar ve kent dinamiklerine
kadar herkese bu çal malara katk koyduruyoruz ve ehrin gelece ine yönelik, ehrin gelece inin
anayasas olan bu planlar n haz rlanmas nda u anda da sona gelmi bulunuyoruz. Bunlar da tüm
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kat l mc larla birlikte yap yoruz. Evet, az önce de dedi imiz gibi ehrimizin geli imi bizlerin
sorumlulu unda.

Hem bugün ya ayan insanlar n, toplumun sa l hem kentimizin sa l hem de kentimizin gelece e
ta nmas . Bu konuda yapt m z çal malarla k sa bir örnek de öyle Bursa’dan sunmak istiyorum.
Tabii ki sa l kl bir kent için özellikle ula m ön planda ve özellikle bizim gibi metropoliten kentler için,
nüfusu milyonlar a an kentler için tabii ki ula m her zaman önde. Sa l kl ve temiz bir ula m,
s k nt s z bir ula m, egzoz gaz ndan ar nm ve gürültüsüz ve zaman nda ula m n sa lanmas , bunla
ilgili metro hatlar n Bursa’m zda gerçekle tiriyoruz. Üniversite hatt n Eylül ay nda bitirdik. Mudanya
hatt nda son noktaya geçti imiz ay, Eylül ay nda bitirmi tik. Mudanya hatt nda son noktaya da Ocak
ay nda vard k. u anda ehrin do usu dedi imiz Kestel hatt n n da in aat na devam ediyoruz. n allah
onu da yakla k bir y l içinde bitirmi olaca z. ehrin do usundan, bat s ndan kuzeyine kadar kent
merkezine ba lanm olacak. Bursa’da 40 kilometre metro hatt tamamlanm olacak. Bununla birlikte
yine ehir merkezinde, ehirde sa l kl ve modern ula m tramvay hatlar n ba lat yoruz. u anda 6
kilometre birinci ring hatt m z n ihalesini gerçekle tiriyoruz. n allah Haziran ay nda bu da ba layacak.

Daha önce Cumhuriyet Caddesi dedi imiz bölgede tramvay hatt n gerçekle tirdik. Geçti imiz y l
buran n toplam Y ld r m’a ba lant s yla birlikte 3 kilometre tramvay hatt yapt k. Bu dönemde
yapt m z metro hatt ve 6 kilometrelik yeni ba layaca m z hatla birlikte bir dönemde tam 26
kilometre rayl sistem hatt Bursa’m zda gerçekle tiriyoruz sa l kl bir kent için.

Art k Türkiye’miz d ar ya ba ml olmas n. Bununla ilgili olarak ehirlerimiz araçlar n , tramvaylar n ,
metro vagonlar n , trenlerini ülkemizde temin etsinler. Bunun için Bursa Büyük ehir Belediye’miz
olarak bir proje ba latt k. Dan mam z sanayinin ba na koyduk, projemizi ürettik ve orada makine
imalatç s firmalara tramvay yapt rd k. lk yerli tramvay ve ilk belgeyi alan firma, 7. dünyadaki firma
Bursa’dan ç kt ve Türkiye 6. ülke oldu bu konuda belge alan geçti imiz aylarda. n allah art k imdi
Türkiye’de bu araçlar Bursa, Türkiye’de üretilmi olacak, yerli mal olmu olacak. Bu paralar art k yurt
d na akmayacak. imdiden zaten, Bakanl m z %51 yerli art n koydu bu üretimden sonra. Bu da
bizim yönlendirmemizle gerçekle en ve ba kanl k dan mam z n projesi olarak gerçekle en u anda ve
sanayimizin gerçekle tirdi i bir proje olmu oluyor. Evet, buna da Ankara destek verdi ve yasalara
geçti.

ehrin içinde yeni yollar n, kav aklar n yap lmas ile ilgili faaliyetler u anda 3 y l içinde 5 kav a m z
bitmek üzere. Üçü bitti, ikisi bitmek üzere. Yine 16 tane köprü in aat da h zla sürüyor. Bunlar n 7
tanesi bitti. Yine ula m master plan na göre trafik ara yollar , bu bisikletler, bisiklet a lar
gerçekle tirme çal malar , bölgelerde bunlar h zla sürdürüyoruz.

Bu üç y l içinde yakla k 320 kilometre yeni yol aç m ve geni letme çal mas ehirde, merkezinde
gerçekle tirildi. Yine sa l kl kentler çevre düzeni plan az önce dedi imiz gibi tüm kent katmanlar n
kat l m yla yap ld . Deprem konusunda bilinçlendirme çal malar nda örnek olundu ve özellikle kentin
ya anabilir hale gelmesi, sa l kl bir hale gelmesiyle ilgili yo un bir ekilde kamula t rma yap l yor.

3 y lda Bursa'da 151 milyon, yani 151trilyonluk kamula t rma yap ld . Bu da geçti imiz 15 y lda
yap lan kamula t rma kadar kamula t rma yap ld . Her yap lan yeni yol aç lmas , spor tesisi yap lmas ,
ye il alan olu turulmas tamamen kamula t rmalardan geçiyor.
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Yine kentsel dönü üm projelerine h zl bir ekilde sürece iz. S caksu Kentsel Dönü üm Projesi’nde
sona gelindi. n allah burada, kent merkezinde 200m² alan nda güzel bir dönü ümü bugünlerde
ba latm olaca z. Yine Emirsultan Meydan ’nda ayn ekilde dönü üm gerçekle tirildi, bunlar yeni
açt k. Çekirge Yamaçlar , ntam dedi imiz bölge de büyük s k nt l bölgeydi. Burayla ilgili projelerimizi
en son tamamlad k. Yakla k 10 gün önce bölge halk n toplad k ve onlar n da kabul edece i çözümü
onlara sunduk ve onlar n alk lar yla birlikte onlar n hepsinin art k in allah imzas n al yoruz. Hemen
k sa zamanda %80’in üzerinde imzay ald k. Burada da dönü üm ba latm oluyoruz, y llar n s k nt s
burada hallolmu oluyor.

Yine ehrin sa l kl bir kent için gerekli olan meydanlarla ilgili çal malar son 3 y l m zda yo un bir
ekilde sürdürüyoruz. te ehrin tarihi bölgesinde, hanlar n aras ndaki Tekel binas . Bu kald r larak
güzel bir meydan oldu. Yine Alt parmak’taki SGK binalar ayn ekilde, sa üstte, yine kald r larak
meydan oldu ve in aat sürüyor. Ve devam nda stadyumun oldu u bölge. u anda burada stadyum
var. u anda stadyum in aat m z var 45.000 ki ilik. Yine belediyemiz taraf ndan sürdürülüyor. O
bittikten sonra mevcut stadyumun yeri, kö edeki az önceki meydanla birlikte yakla k 80.000m²’nin
üzerindeki bir meydan Bursa’ya meydan olarak kazand r lm olacak. Mevcut stadyum kalkarak
Bursa’ya güzel bir meydan kazand rm oluyoruz. Bu da Bursa’n n en büyük meydan oluyor. Bizim
ehirlerimizde meydanlar pek yok. te bütün aktivitelerimiz, toplant lar m z, mitinglerimiz,
enliklerimiz kav aklarda yap l yor, meydan de il. Buraya bir ekilde de meydan, Bursa’ya kazand rm
oluyoruz.

Ayn ekilde eski Belediye binalar n n oldu u yerlerde Belediye binalar n kald rd k. Belde Belediyeleri
kalkan, oralarda da Güzelyal , Mudanya’da gerçekle en meydan. Evet yine ehrin de i ik
bölgelerinde, ehre nefes verecek, insanlar n bulu aca rekreasyon alanlar , spor alanlar , ye il
alanlar stadyum bölgesinin hemen yan nda, merkezi Osmangazi ilçemizle Nilüfer ilçemizin ortak
s n rlar nda 510.000m² alan nda park in aat m z; buras da sürüyor yo un bir ekilde. n allah bu yaz
toparlanm olacak. Bitti i zaman u anda, bu hale gelecek önümüzdeki aylarda.

Yine Be evler Bölge Park ayn ekilde 41.000m². Kur unlu Sahil’deki 525.000m² park m z ayn ekilde
sürdürülüyor. Yine ehrin merkezi Osmangazi ilçesi, Y ld r m ilçesi topraklar nda ikisinde de yay l olan
250.000m² Zafer Park , bunun da in aat ba lad . Yine Y ld r m ilçesi 310.000m² park. Bunlar büyük
olanlar . Tüm bölgelerde bu ekilde sürdürülüyor. Hayvanat bahçemiz ayn ekilde günden güne
geli tiriliyor. Bahçemizi kuran eski ba kan m z burada dan ma grubunda Say n Erdem Saker
Ba kan m z n önderli inde hayvanat bahçemiz de günden güne geli iyor. Dün de yeni hayvanlar geldi
ba ta zürafa olmak üzere. Onlar da kar lad k ve tan t m n yapt k.

Yine sahillerimizle ilgili düzenlemeleri ya an l r bir kent için sürdürüyoruz. Tüm sahillerimizde
iskelelerimiz ve saha düzenlemeleri. Ayn ekilde Uluda ’la ilgili çal malar m z Çevre ehircilik
Bakanl ile birlikte yürütüyoruz. n allah önümüzdeki bu yaz oray antiyeye çevirmi olaca z,
Uluda ’la ilgili. Ve ehrimizin tüm dinamiklerine katk koyduruyoruz.

ehrin turizm bölgesi olmas na yönelik sanayicilerimiz birer birer marka otelleri yap yorlar. Kendileri
sanayici olmas na ra men Hilton Otel, Sheraton Otel, Crown Plaza bizim sanayicilerimize burada
tekrar yapt rm oluyoruz.
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Çevre projemiz Uluabat Gölü’yle Marmara Denizi aras ndaki 38 kilometrelik kanal ve tüm çevreyle
ilgili eko turizm projesi. Bunlar Bursa’m z n gelece ine yönelik ve sa l kl geli en bir turizm kenti
olmas na yönelik.

UNESCO dünya miras listesine girme çal malar . Bursa Kalesi’yle ilgili, Bursa’n n kültürünün ve marka
de erinin, ayn zamanda gelirinin artt r lmas na yönelik, ekonomik katk olmas na yönelik çal malar.
Enerji Müzesi’ni in allah önümüzdeki günlerde açaca z. Yine stadyum çal mas yo un bir ekilde
sürüyor ve çevresiyle birlikte 1 milyon m² alan da olmu olacak. Bursa’m zda halk m z n yaya
mesafede spor yapaca tesisleri bol bol olu turuyoruz. Tüm mahallelerde, 7’den 70’e herkes spor
yapabilmesi laz m. Onun için yaya mesafede spor tesisleri olmas laz m. u anda bu dönemde
ba lad m z 30’un üzerinde spor salonu, 45 civar nda spor sahas , 9 kapal yüzme havuzu olmak üzere
98’i buldu ba lad m z devam eden tesis; 30 küsuru aç ld . 5 y l bitti inde in allah 100’ün üzerinde
spor tesisi bitmi olacak, herkes de rahatl kla spor yapma imkân sa lam olacak. Tüm bölgelerde
sporla ilgili kulüplere her türlü destekler veriliyor. Bunlarla ilgili çal malar yo un bir ekilde sürüyor.

Bir yandan da devaml olarak aç l gerçekle tiriyoruz. Huzurevi in aatlar , evde bak m hizmeti
Büyük ehir Belediyemiz taraf ndan. Yine tüm Bursa ve çevre illere hizmet eden bar nma evi. Meslek
kurslar , tüm belediyelerde oldu u gibi ve beceri kurslar , her y l binlerce ki iye. Yine hijyen ve g da
güvenli i aç s ndan i yerlerine; lçe sa l ve güvenli i ile ilgili yap lan çal malar, ortak çal malar.
Mobil e itim projesi, mahallelere giderek annelerimize bilgisayar e itiminin verilmesi gibi. Ve çocuk
merkezleri, kad n lokalleri aç lan, kad n konukevi, a evi ve afet bölgesine yard m; Van depreminden,
Kütahya depreminden Suriye’ye kadar ve Bulgaristan’daki sel felaketine kadar hep ilk anda oralarda
olmu oldu. Sosyal içerikli her türlü kampanyayla halk m z n bilinçlendirilmesi, sosyal yard mlar tüm
bölgelere yap lmas ve engellilere yönelik çal malar yo un bir ekilde sürüyor.

Derelerle ilgili önemli çal malar, özellikle sel felaketlerinin ya anmamas , derelerin temizli i çok
önemli. 1 1,5 y l önce ya anan sel felaketi sonucunda devaml sel basan bölgeyi komple kald rd k.
Orada art k u anda rekreasyon alan olarak düzenliyoruz. Evet, Gemlik ve di er düzenlemelerle
birlikte Bursa’m z n her kö esinde yo un bir faaliyet var.

Hayvan bar naklar , sahillerin temizlenmesi. Geçti imiz günlerde çevreyle ilgili en önemli
toplant lardan biri de Pazartesi günü stanbul’da gerçekle ti. Burada özellikle Marmara ve
Karadeniz’in temizli i konusunda önemli bir çal maya imza at lm oldu. Burada da görüldü ki
özellikle Marmara Denizi ve Karadeniz’in kirlenmesi, sular m z n kirlenmesi çok önemli. Milyonlarca
çocu umuz y lda, su kirlili inden hayat n kaybediyor; buna ba l hastal klardan dolay hayat n
kaybediyor ve bu denizler, bu sular n temizli i tabii ki tüm dünyay ilgilendiren global bir sorun. Bu
kirliliklerin de büyük oranda sebebi karasal kirliliklerden olu uyor ve %85’lerin üzerinde, %90’lara
yakla an oranda karasal kirliliklerden olu an bu çevreyle ilgili çal ma konusunda kentlerimize büyük
görev dü üyor. Çünkü ba ta sahillerimizde bulunan 10.000’in üzerinde üreten fabrikan n at klar yla
ilgili olsun, gerekse tüm sahillerimizde bulunan 1257 belediyenin at klar ve kentlerin at klar ki bu
1257 belediyenin yakla k üçte birinde kanalizasyon hemen hemen yok ve sa l kl bir ar tma sadece
yakla k %10’unda var. Bu da gösteriyor ki kentlerimizin temizli i ve denizlerimizin, sular n temizli iyle
ilgili kentlerimize büyük görev dü üyor. Bu konuda yap lan çal malarda bize de, kentimizde özellikle
çevre emisyonu konusunda, direkt at klar n de arj eden, zehirli at klar n direkt de arjlayan
kurulu larla ilgili çal ma yapma bizim en önemli görevlerimizden.
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Bizler de bu konuda Sa l kl Kentler Birli i’nin bugünkü toplant s nda sadece deprem de il, sa l kl bir
çevre için çevrenin de kirletilmemesi gerekiyor. Bununla ilgili olarak da özellikle, tabii ki kirlettikten
sonra temizlemek çok çok daha zor Bat ’n n yapt gibi. Biz de daha yolun ba nday z, yar s nday z.
Onun için bizler bu konuda çevreye sayg l olan firmalar, kurum kurulu lar ödüllendirme yoluna gittik
ve gidiyoruz. Sa l kl Kentler Birli i olarak bunu da ba latm oluyoruz. Geçti imiz gün Bursa’da
bununla ilgili olarak çal ma yapt k ve Bursa’m zda örnek kurulu lar, örnek sanayi bölgeleri, ar tma
tesislerini en güzel ekilde yapan ve çal t ran; çünkü ar tma tesislerini yapmayan kurulu lar ayn
zamanda burada da bir haks z rekabete sebep olmu oluyor. Hem maliyet giderleri daha dü ük
oluyor, girdileri daha az oluyor, daha çok para kazan yorlar ve bu konuda ar tma tesisi yapan, çevreye
duyarl olan ve bu i i hakk yla i leten kurulu lar da cezaland r lm , onlar n maliyeti daha yüksek
olmu oluyor. Bizler de buradan yola ç karak, burada örnek çal ma yapan kurum kurulu lar ,
sanayileri, organize sanayi bölgelerini ödüllendirme, di erlerinin de cezalar n art rma konusunda
yo un faaliyet gösteriyoruz. Bursa’m zda son üç y l içinde 58 fabrikay kapatt k, yani i yerini. Bunlar
ba ta tekstil boyahaneleri 20’nin üzerinde, 8 tane kadar dericiydi yanl hat rlam yorsam ve di er
kaplamac s ve döküm ve di er sektörlerle birlikte 58 i yeri, fabrika kapat lm oldu ve bunlar ba ka
imalata geçiyor. Boyahane konfeksiyona geçsin, dokumaya geçsin. Çevreyi kirletici ki ilere ve
i letmelere bizim ihtiyac m z yok çünkü bunu hakk yla yapan i letmeler zaten var. Sanayide bu
kapasite zaten var. Yeter ki çevreye kar bu suçu i lemeyelim. Bu çevre, bu su, bu toprak ve bu hava
gelecek nesillere de laz m, bizden sonraki ku aklara da laz m. Onun için bizler burada ayn zamanda
bu kampanyay da ba latm oluyoruz. Biz ilkini Bursa’da gerçekle tirdik. Bunla ilgili belediyelerimize
duyurular yapt k ve burada Belediye Ba kanlar m z, Belediye Yöneticilerimiz bizlere geri dönü leri
yapt lar. Bursa’da yapt m z gibi di er kentlerde de, özellikle bu çevreye sayg l olan ve çevre
konusunda yat r m yapan i letmeleri tekrar ödüllendirme çal malar n di er illerde de yapal m ve
toplu olarak en son bir merkezde de, herhalde stanbul’da da güzel bir ödül töreniyle bunu tüm
Türkiye’ye ve dünyaya duyural m.

Bu konuda Türkiye’nin geldi i noktay ve Sa l kl Kentler Birli i olarak at lan ad m da in allah en güzel
ekilde sonucunu alal m diyorum. Bu yapt m z çal ma in allah örnek olmu olacak ve tüm
kentlerimizde de bunu gerçekle tirmi olaca z. Bu konuda katk lar n z için tekrar te ekkür ediyorum.
Evet, bugün burada yeni bir Genel Kurul’umuzu gerçekle tiriyoruz. Biraz sonra de erli hocalar m z
burada, kendi konular nda bizlere güzel sunumlar yapacaklar. De erli hocalar m z, ö retim
görevlilerimiz, kurum, Bakanl k temsilcilerimiz, Müste ar m z hepsi buradalar. Ben kendilerine
imdiden te ekkür ediyorum ve al nacak kararlara sayg yla ve öncelikle uyaca m z , burada Sa l kl
Kentler Birli i olarak bu konuda örnek olma misyonumuzu en güzel ekilde yerine getirece imizi
belirtmek istiyorum. Yine bu arada yeni üyelerimiz zmir Urla, stanbul Adalar ve Mersin Tarsus
Belediyeleri’ne tekrar aram za ho geldiniz diyor ve hepinizi sayg yla selaml yorum.
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Prof. Dr. Nihat TOSUN
Sa l k Bakanl Müste ar

Ben özellikle Sa l k Bakanl ’n n Müste ar olarak buraya davet edilmemden dolay büyük mutluluk
duydu umu, s k s k, tek tek belediyelerle görü melerimizdeki problemlerimizi ve taleplerimizi dile
getirmek için çok önemli bir meclisten sizlerle birlikte, yine bu taleplerimizle ve
de erlendirmelerimizle ilgili birkaç, görü belirtme f rsat bulmaktan dolay bu te ekkürlerimi hem
Say n Ba kan’a ve kurumunuza iletiyorum.

Her i in ba sa l k. Sa l k bitti inde zaten hayat bitmi oluyor. Buradaki “Sa l kl Kentler” tabirini, bir
bilgisayar hastanesindeki hastane tabiri veya kanepe hastanesinde ve acil bilmem yol yard m ndaki
sa l a atfedilen ibareler gibi alg lam yoruz. Çünkü hayat m z n hem sa l kl ilerlemesi, hem sa l a
ihtiyaç oldu u anda, ihtiyaç oldu u her noktada, en h zl ekilde bu hizmete ula abilmemiz aç s ndan,
bütün bu planlamalarda ve çal malarda, sa l k ve sa l kla ilgili karar vericilerle beraber hareket
etmemizin önemi çok nettir ve aç kt r.

Birkaç, günlük hayatla ilgili, örnek vermek istiyorum. Bu spotlarda önemli bir ey vard . Engelli bir
vatanda m z yola ç kmak istiyor ancak yola ç kam yor. Sonra ona yola inece i, engellerin kald r ld
bir ehir, zannediyorum bu sene sonuna kadar bütün ülkenin böyle bir zorunlulu u var AB
standartlar ndan dolay , sonra bu engeli kald r yoruz ve o vatanda m z kendi ihtiyac n kendi
kendisine, günlük ya am n devam ettirecek bir konuma geliyor. Ama ba ka ihtiyaçlar m z da var.
Yüksek apartmanlar yap yoruz. imdi otopark zorunlulu u koyduk, asansör zorunlulu u koyduk. Ama
bir ki i 5. katta, 10. katta banyoda dü se aya n k rsa, kalças n k rsa onu a a nereden indirece iz?
Yang n oldu u zaman pencereden alabiliriz. Asansörden indirece iz. Asansöre nas l bindirece iz?
Dikine mi bindirece iz? Bunun gibi her halükarda, her müdahaleyi dü ünerek planlamalar m zda,
ehircilik Bakanl ’n n da planlamalar nda, benim kendi kanaatime göre belli bir yükseklikten sonraki
asansörlerin yatay bir ekilde vatanda lar n, cenazelerin de hastalar n da ç kabilece i büyüklükte art k
konulmas laz m. Bunu son derece önemsiyoruz.

Bugün 150.000’i a an bir hasta say s ile evde hasta bak m hizmeti veriyoruz, evlere gidiyoruz. Bunlar
çok daha iyi görüyoruz. Dü ünün, e er bir a r hastan z varsa, evde bakmak zorundaysan z, bu hastay
zemin kata bakmak zorunda kal yorsunuz bugün; üçüncü be inci katlara ç karam yorsunuz. Bu türlü
problemler ba na gelenler biliyor. O halde biz be inci katta da ya ama hakk olan bu türlü problemli
insanlar n o haklar n kulland rtmal y z onlara. Nas l art k bir araçl k otopark yetmiyorsa, art k ikinci
araçl k otoparklar koyuyoruz. Baz daha lüks yerlerde üçüncü araç da konuluyor. Demek ki bizim, e er
böyle bir toplumsal olarak dikine ya ayacaksak, buralardaki bütün planlamalar m z en a r durumda
olan insanlar için planlamam z laz m. Demek ki biz buralarda var z.

Bir di er önemli planlama hususu. ehirlerde 24 saat ya ayan yerler hastaneler; yani 24 saat aç k olan
kaç tane birim var ehirlerde? Dü ündü ümüzde çok az yer var. Karakollar var, otobüs terminalleri
var. Onlar da belli saatten sonra eyi çok az alabiliyor veya birçok yerde metro kapan yor. Tokyo’ya
gitmi tik; dünyan n en büyük metrolar ndan birisi, 12 ile 5 aras kapat yorlar, bak m yap yorlar ama
hastane için böyle bir ey söz konusu de il. O halde hastane için planlarken de biz çok ciddi destek
istiyoruz? Nas l destek istiyoruz? ehrimiz u tarafa geli iyor. O halde ehrin o taraftan 3 kilometre
ileriye bir hastane yapal m. Bize yer orada gösteriyorlar. Peki, orada bir hastane yapt k. ehir ne
zaman oraya gidecek? 20 sene sonra. 20 sene içinde ne yapaca z? ehri oraya ta yaca z. Nas l
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ta yaca z? Vatanda kendisi gidecekse rutin muayeneye, öyle gidecek veya acil hasta oldu unda biz
ula aca z.

Tabii acil hasta oldu unda art k günümüzün ihtiyaçlar çok de i ti. Biz acil hastaya sadece araçla
ula m yoruz, giremedi imiz yerlere motosikletle de giriyoruz. Hâlbuki biz her yere helikopterle de
girmek istiyoruz. Art k yollar m zda, ben Ula t rma Bakanl Müste ar ’m za s k s k söylüyorum, art k
duble yollarla övünürken “Bana helikopter ambulanslar m indirece im yollar yap.” Yapt m z ehir
içindeki geçi lerde, yollarda ambulanslar m z n geçece i güvenlik eritleri yapal m.

Burada ben u spotla ilgili bir ey arz etmek istiyorum, Bakan Yard mc ’m za iletmi tim. Çok önemli bir
kültür olarak, o engelli arkada m z yola ç kt nda, orada bir iki araç gelsin ve dursun. Yani orada
sanki mesela ben bekledim “ leriden bir araç gelecek mi, tehlikeli bir ey olacak m ?” diye. Bu mesaj
da verelim. Gördü ümüz gibi, toplumumuzun, sizler de ya ad n z gibi, her alan nda, ya ad m z her
yerde, yapt m z her binada, yapt m z her i te sa l k birinci önem arz ediyor. nsan n korunmas
birinci önem arz ediyor.

E er güzel bir, estetik bir ekil yap yorsa, bu ekilde sivrilerin insan n ula amayaca yerlerde olmas
laz m. Bu bile son derece önemlidir. Evet, estetik bir ey yap yoruz ancak çocuk oraya gidip kafas n
çarpmamas laz m, kafas n n aya n n orada yar lmamas laz m. Bütün bunlar, hayat m z n ne kadar
içinde sa l kla ilgili dü üncelerin olmas gerekti ini bize gösteriyor. Biz bu diyaloglar m z , bu
çal malar m z s kl kla belediyelerimizde yap yoruz. Hatta Say n Ba kan m z n ehrinde, Bursa’da
büyük bir ehir hastane kampüsüyle ilgili üç ayr bölgede de böyle bir görü lerimiz devam ediyor.

Hastaneye ne zaman laz msak, kaç saat sonra laz msak o kadar uza a yapal m. Yani e er “Bir saatte
gitsek mühim de il, gidebilirim.” diyorsak olur; bir saatlik uza a yapal m. Biz bu konudaki
anlay n zda vücudun kalbi nereye koyabilirsek, hastaneyi de oraya koyun. Ne kadar geni likte
koyal m? nsanlar binalardan ç k p nefes alacaklar bir yere koyal m. Hastaneye geldi i zaman,
hastanenin içinde, hastanenin d nda nefes alacak bir yerde olsun. Tabii konumuz bizim hastaneler
fiziki yap lar olmad için ben o konuyla ilgili slaytlar ve benzer eyler getirmedim. Ancak biz, yeni
fiziki yap lar m zda hastanelerle ilgili, hem hastanenin içinde hem hastanenin d nda insanlar n
sa l kl bir ekilde nefes alabilecekleri, rahat edebilecekleri ya am alanlar olu turuyoruz. Bütün
bunlar yine siz yerel yönetimlerle oluyor.

Toplumun ekseriyetinin ehir içinde ya ad n dü ündü ümüzde de demek ki medeniyetin gere i de
ehirlerimizde de gelecekte sa l kla ilgili planlamalar bilip buna göre kendi planlamalar yapmam z.
Biz, hastanelerin say lar n m art rmak istiyoruz? Hay r, bugün Türkiye’de hastane yatak say s n
art rmak istemiyoruz ama niteli ini art rmak istiyoruz.

Ba ka bir ey yap yoruz. Aile hekimli imiz var. Aile hekimliklerini mahallelerin aralar na kadar, orada
sa l k hizmeti alabilecek yerlere kadar ula t rmak istiyoruz, en ücra yerlere kadar. Belediyelerimizden
çok ciddi destek al yoruz; bunu daha fark nda ve daha ileri derecede almak istiyoruz. Bize ASM’ler yer
göstersinler onlar yapal m veya 112 istasyonlar yapaca z. nsanlar n da en kolay ula abilece i,
veya di er trafik kurallar n ihlal etmek zorunda kalmadan hareket edebilece imiz yerlerde
konu lanmas n arzu ediyoruz. Biz trafik uzman de iliz ancak trafik uzman olan birimler, bu konuda
bize ciddi destek sa lamas laz m.
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Gelelim bugünün gündemine, konusuna; yani ola anüstü hallerde, afetlerde, depremlerde planlama.
Bir depreme ehir ne kadar haz r? Bu haz rl n ba nda, bu tür afetlerde iki ey dü ünüyoruz: Bir;
insanlar n canl ç kmas . ki; ç kan insanlar n tedavi edilmesi. Bunlar n ikisinde de biz var z. Nas l var z?
Canl ç kmas için o enkaz alt nda ya amas laz m. Ç kt ktan sonra, an nda yerinde müdahale etmesi
laz m. Bugün unu gururla söyleyebilirim ki, dünyada afete müdahale, afet s ras nda ve afet
sonras ndaki bu türlü ilk yard m deste i ve müdahalesi aç s ndan dünyadaki en güçlü sa l k
birimlerinden bir tanesi Türkiye’de. Ya birincidir ya ikincidir. Yani ben ikinci diyeyim, birincili ini art k
bugün DSÖ de söylüyor ama ben mütevaz davranay m.

4000’in üzerinde, enkaz alt ndaki hastaya serumunu tak p müdahale edebilen, olayda birinci saatinde
olabilen, Van depreminde bizi 40. dakikada, bizim ekiplerimiz köylerde idi. 20. dakikada Ankara’da
kriz merkezinin ba nda ben oturuyordum. Bakan Bey birinci saatte havada deprem bölgesine inmek
üzereydi ve bizim o gece Van’daki depremimize 150’nin üzerinde ambulans m z ula t . Biliyorsunuz
saat 2’de deprem olmu tu. Gece 12 oldu unda, bizim 700 kadar bu kurtarma ekibimiz bölgedeydi. Bu
bütün ülkemizdeki payda lar m zla beraber payla t m z ve geldi imiz bir nokta.

Bu ola anüstü hallerde sa l k hizmetlerinde ne laz m? Bize fiziki anlamda çok fazla bina filan laz m
de il buralar için; bu, afet müdahalesi için. Bir çölün ortas nda, iki saat içerisinde, 50 yatakl bir
hastaneyi kurabiliyoruz. O halde bize orada bir çöl laz m, yani bir bo alan laz m öncelikle. Bunu
sa lad m zda biz orada olabiliyoruz. Bu ba ta Say n Ba bakan’ m z n olmak üzere, bütün beraber
çal t m z kurumlar n destekleriyle geldi imiz nokta.

Bir de sa l k kentleri konumuz var. Say n Ba kan m z, Belediye Ba kan m z bahsetmi lerdi. On y ld r
devam eden “Sa l kta Dönü üm Program ” bugün sadece Türkiye’de de il, dünyada da önde
konu ulan, her zaman g pta ile bak lan ve hemen hemen bütün geli mi ülkelerin de ibret almak
istercesine bunun nas l ba ar ld n ara t r lan, ara t rma konular olan bir, do rusu ba ar öyküsü.
Yine bunu da biz kendimize has, bütün payda lar m zla, yerel yönetimlerimizle, valiliklerimizle, di er
bakanl klar m zla ve özellikle sa l k çal anlar m zla ba ar yoruz. Sa l k çal an derken ben birkaç
rakam hemen size vereyim. Bakanl m za ba l ta eron hizmetleri al p veren geçici i çiler de dâhil
olmak üzere 470.000 personelimiz var. Özel sektörü ve üniversiteleri de sayd m zda bu rakam
700.000’i a yor. Bütün bunlarla beraber ba ard k. Bütün sistem de i ti. Teknolojiyi, yüksek
teknolojiyi dünyada en ucuza kullanan sa l k sistemine sahibiz bugün ama bir eye daha ihtiyac m z
var. Bu insanlar m z en güzel fiziki alanlarda tedavi olmak zorundalar. Eskiden bir kamu kurulu una
K T’lere gitti imde ben g pta ediyordum. Çünkü hastaneye gitti imizde hastanelerin fiziki anlamda
yerleri kötüydü ama bir K T’in binas na gitti imde her yer mermerinden tutal m, her ey süperdi.
Günde oraya 100 ki i gidiyor. Bunu yani çok gördü üm için söylemiyorum ama insana en çok nereyi
kullan yorsa en iyi oras olmas laz m. O halde en çok, en acil zaman ihtiyac m z olan yerler, en iyi
hastaneler oldu una göre en iyi de hastaneler olmas laz m.

nsan m za nitelikli hasta odalar olsun istiyoruz. Biz biliyoruz çok ki ilik odalarda yatt m z zaman,
büyük ço unlu unuz bunu ya am s n zd r. Ben 15 ya nda dedeme refakatlik etmi tim hastanede.
Özür diliyorum, ihtiyac oldu u zaman, tuvalet ihtiyac yerinden kalkam yor. Di er hastalar öbür
tarafa dönüyor, ondan sonra o hasta orada utan yor yapam yor, ya kab zl k oluyor ya ba ka bir ey,
bak yorsun gece alt na kaç r yor filan. Ama o refakatçisi yan nda e er 10 gün kal yorsa du alam yor,
yüzünü bile do ru dürüst y kayam yor, koridorun öbür taraf ndaki tuvalete gitmesi laz m. imdi tek
veya iki ki ilik odalar, hepsinin içinde banyo tuvaleti olmas laz m.
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u anda %40’a ula t k ama fiziki anlamda hastanelerimizin kendi yap s buna müsaade etmeyebiliyor,
teknik olarak müsaade etmiyor. O zaman bunlar yapaca m z daha te ekküllü, gelece in
hastanelerini in a etmemiz laz md ve bunlar n planlar n yapt k. Bugün onlara ba lad k. Art k ehir
hastaneleri dedi imiz sa l k kentleri in a etmeye ba lad k. u anda ba lad klar m zdan Ankara’daki ve
Kayseri’deki üç sa l k kentinin, ehir hastanesinin ihaleleri bitti. Onlar n bir k sm n yer tespiti yap ld .
Öbürlerinin zemin etütleri bile ba lad . H zl olsun istiyoruz.

Bu bahsetti imiz kampüsler Ankara’daki iki ehir hastanesi; dünyan n kendi alan ndaki en büyük
hastaneleri. Ama biz böyle bir ehir hastanesi planlarken tek ba m za planlam yoruz. Biz içinde hayal
etti imiz her eyi koymaya çal abiliriz ama oraya hastan n ula mas n sa layacak olan yerel yönetim,
belediye sa layacak; ula m belediye sa layacak. Onun kanalizasyonundan, suyundan,
elektri inden… Bütün bunlarla ilgili taraflarla görü mek durumunday z ve bunlar görü üyoruz. Bütün
bunlarla bakt m zda asl nda ehircili in içerisinde sa l k hizmetlerinin, sa l kla ilgili birimlerin ve
alanlar n ne kadar çok önemli oldu unu, planlarken sa l k görevlileriyle ilgili, sa l k otoritesiyle ne
kadar çok birlikte hareket etmemiz gerekti ini çok iyi anl yoruz. Tabii burada bir avantaj m z var.
Sizlerle konu urken zaten bu uurda olan belediyelerle görü üyoruz. Tabii arzumuz bütün belediyeler
ile ayn diyalog içerisinde olal m. Sonuçta verilen hizmet oran n halk na, oran n yerele o belediyenin
yine asil görevlerinden, asli görevlerinden birisini veriyoruz ve beraber veriyoruz. Bütün bu
dü üncelerim, bizim sizlerle ne kadar çok daha yak ndan beraber çal ma yapmam z gerekti ini, hem
yerel yöneticilerle hem konuyla ilgili akademisyenlerle, teknik adamlarla ne kadar çok daha
çal mam z gerekti ini bize de gösteriyor.

Ben bu toplant ile bu fark ndal m n kendi ad ma biraz daha artt n söylemek istiyorum. Bütün bu
dü üncelerimi sizlerle payla maktan büyük mutluluk duydu umu, belediyelerle çal rken hastane
yeri konusunda, hastane ihtiyaçlar konusunda en büyük anlay yine sizlerden gördü ümü de
söylemek istiyorum, bunu da payla mak istiyorum. Bazen kendi yerel siyasi güvenlikler gerekçesiyle
engeller de görebildi imizi ama yine bunu sizlerle a aca m z , sizlerle a abilece imizi ve yine sizin
ehrinize, sizin beldenize beraberce hizmet verme aç s ndan bütün bu zorluklar beraber a abilme,
çocuklar m za 15. kattan hastas n , hastay sedye ile asansöre s acak bir apartman ve parklarda
sadece oyun parklar nda de il, gidip oturabilece imiz, çay içece imiz parklarda da insanlar n devaml
engebelerle dü üp kollar n burkabilece i bir yer, yön, eyden daha uzak, görsel olarak da insan n içini
dinlendiren, rahat ettiren yeni ehirle me çal malar nda bulunmak ve bu ehirlerimizin ola anüstü
afetlere, ola anüstü olaylara dirençli, böyle bir ey Allah göstermesin ba m za geldi inde de yine hep
beraber “Ke ke u yolu da uradan daha geni yapsayd k, ke ke urada bir meydan daha b raksayd k,
buraya çad r kursayd k” gibi dü üncelere kap lmadan beraberce bir gelecek ve hayat diliyorum
hepinize dinledi iniz için te ekkür ediyorum, sayg lar m sunuyorum.
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Muhammet BALTA
Çevre ve ehircilik Bakan Yard mc s

Türkiye’nin sa l kl bir ülke olmas na katk da bulunan ve bu sa l k alan nda reformlar n alt na imza
atanlardan bir tanesi de hem erimiz Say n Sa l k Bakan Müste ar m z Say n Nihat Tosun, özellikle
ye il Bursa’m z n ye illiklerine güzellikler katan, belediyecilik örnekleri veren, az önce de
seyretti imiz, zevkle seyretti imiz sa l kl kentlere örnek Bursa’m z n Büyük ehir Belediye Ba kan ,
Türkiye’mizin, Türk dünyas n n Mühendislik ve Mimarl k Birli i’nin Genel Ba kan çok de erli
karde imiz Doktor lyas Demirci, de erli Belediye Ba kanlar m z, sivil toplum kurulu lar n n de erli
temsilcileri, bizleri yeti tiren ve bu hale gelmemizde katk lar olan sayg de er hocalar m z,
han mefendiler, beyefendiler, bas m z n çok de erli temsilcileri, Çevre ve ehircilik Bakanl ’m z
ad na hepinizi sayg yla, sevgiyle selaml yorum.

Öncelikle Türkiye’mizde ve dünyada çal t kurumu ve ismini de markala t ran Çevre ve ehircilik
Bakan ’m z Say n Erdo an Bayraktar Beyefendi’nin de sizlere selamlar n ve sayg lar n sunuyorum.
Özellikle bu toplant ya kat lmak çok istediler ancak daha önemli bir görev oldu undan dolay buraya
kat lamad lar. Üzüntülerini de burada ifade etmek istiyorum.

Bu toplant da olmaktan ben de mutluluk duyuyorum. Özellikle ülkemizin 81 vilayetinde sadece sa l kl
kentler de il, 644 say l kanun hükmünde kararname ile kurulan Çevre ve ehircilik Bakanl ’m z
özellikle sa l kl kentler, sa l kl köyler, sa l kl yaylalar, sa l kl meralar ve ülkemizin 780.000
kilometrekaresinde, her alan nda ya ayan insanlar m z n sa l kl bir ortamda ya amas için çal malar
yapan, hava, su, toprak ve topra n üzerinde yap lan imalatlar n en sa l kl ekilde yap lmas nda
katk da bulunan, görevleri olan bir bakanl z. imdi, az önce konu malar nda hem Sa l k
Bakanl ’m z n çok de erli Müste ar , Büyük ehir Belediye Ba kan m z, Trabzon Belediye Ba kan m z,
in allah yak n bir gelecekte Büyük ehir Belediyesi olacak, hepsi bu alanda yapt ve yapaca
çal malardan bahsetti. imizin zor oldu unu her zaman dü ünüyoruz ancak böyle yerel yöneticileri,
ortaklar m z , payda lar m z da gördü ümüz zaman Bakanl k olarak i imizin kolay oldu unu
dü ünüyoruz.

1900’lü y llarda Dünya nüfusu yakla k 1 milyar civar ndayd . 21. yüzy lda u anda 7 milyar civar nda
bir nüfus ya amakta dünyada. 2050 y llar nda da bu nüfusun 9 milyar olaca dü ünülmekte.
Ülkemizde 1950 sonras görülmeye ba lanan h zl nüfus art , göç olgusunu da beraberinde
getirmi tir. K rsaldaki nüfusun kente y lmas , kentlerde önemli bir konut sorununu yani
gecekondula ma sürecini ba latm t r. Bugün, ehirlerinde birçok problem, özellikle büyük ehirlerde,
birçok göç alan büyük ehirlerde birçok problem, fakirlik, e itsizlik, kirlilik, i sizlik, i arayan insanlar,
hizmetteki zorluklar, toplumsal ba l l n azl , konut ve di er alanlardaki dü ük kalite önemli ölçüde
birbirleriyle ili kilidir.

Bu durumu ortadan kald rmak, kald rmay hedefleyen “sa l kl kent” kavram ise, kentteki önemli
de erleri yenilemek ve yeni mekânlar yaratmak, bunun yan nda kent ula m nda, konut alanlar nda,
ye il alanlar nda yeni ve güzel fiziksel alanlar olu turmak, sosyal bütünle meye zemin haz rlayarak
toplumun geli mesine ortam sa lamak, hastanelere yüksek seviyeli ula labilirli i temin etmek,
ki inin, ailesinin korunmas , çevresiyle görü ebilmesi, yeme içme ihtiyac n sa layabilmesi, güvenli ve
özgür bir biçimde ya amas na gerçekle tirebilmesini sa lamak eklinde farkl bak ve çal ma
alanlar na göre tan mlanabilmektedir.
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Az önce bu söylediklerimizin hayata geçirilmesinde, özellikle Bursa Büyük ehir Belediye Ba kan ’m z n
sunumunda da anla lmakta, Sa l k Bakanl Müste ar ’m z da bu alanlarla alakal görü ve
dü üncelerini ifade etmi tir. Sa l kl Kentler projesi Bakanl m z taraf ndan yap lmaya çal lan
kentsel dönü üm projeleriyle bire bir uyu maktad r. Bakanl m z kentsel dönü üm ile ça da ve
modern ehirler olu turmay , yoksullu u azaltmay , do al kaynaklar korumay , özellikle
gecekondula may azaltarak gecekondu bölgelerindeki illegal olu umlar n önünü kesmeyi, i
potansiyelini art rarak ekonomiyi canland rmay ve insanlar m za daha güvenli ve mutlu ortamlar
sa lamay hedeflemektedir.

Afet riski alt ndaki alanlar n dönü türülmesi hakk nda kanun tasar s , tam bu amaca hizmet
etmektedir. Ülkemizdeki yap sto unun kontrol edilerek riskli yap lar n h zl ve ivedi ekilde tespitine,
bertaraf na ve yerine sa l kl hayat sürdürebilecekleri yap lar yap lmas na ve bu kapsamda sosyal
geli meye yönelik düzenlemeler içermektedir. Özellikle bu kanunun temel dayana can güvenli i
olup vatanda lar m z n güvenli ve sa l kl konutlarda hayatlar n sürdürmelerine yönelik uygulamalar
içermektedir. Bu özelli iyle birçok kanundan daha öncelikli olup uygulama araçlar n n h zl ve etkin
ekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Kanun tasar s n n özü anla ma esasl olup vatanda lar m zla
anla ma yoluyla onlara güvenle oturabilecekleri konutlar yapmay amaçlamaktad r.

Bunun yan nda, 2003’ten bugüne kadar yerel yönetimlerle mü tereken yürütülen kapsaml kentsel
yenileme çal malar yla 251 projede belediyelerle mutabakat sa lanm t r. 184 projede toplam
256.000 konutluk gecekondu dönü üm çal malar projelendirilmi , 137 bölgede yakla k 64.000
konutluk uygulama ba lat lm , projelerden 47 projeyse tamamlanm olup yakla k 45.000 konut
üretilmi tir.

Sa l kl ve kentlerin olu mas nda en büyük etken yerel yönetimlerin güçlendirilmesidir. Günümüzde
vatanda aya na getiren de il, vatanda n aya na giden bir devlet anlay vard r art k. Eskiden bu
makamlarda oturan insanlar devletin fiziki mekânlar da somurtkan bir durumu vard , fiziki mekânlar
da insanlara so uk bir bak vard . çerisindeki insanlar n da bir somurtkan yüzü vard . Yakla k 10
y ldan beri bu anlay la, bu zihniyet de i ikli iyle art k devletin fiziki mekânlar n n da içerisi gülüyor, o
fiziki mekânlar süsleyen en kutsal varl k olan insanlar n yüzleri de gülüyor. Bu, esas nda Türkiye’de
çok önemli olan, hizmetlerden daha önemlisi olan bir zihniyet de i ikli inin, insanlar n lehine olan bir
zihniyet de i ikli inin ifadesidir. Bundan mutluluk duyuyoruz. Burada görev yapan bu arkada lar m z ,
karde lerimizi de tebrik etmek istiyoruz, kutluyoruz. Niye? En kutsal varl k olan insana hizmet, onun
Say n Ba bakan m z n ifadesiyle “hizmetkâr olmak” bizler için en büyük onur kayna d r.

Bizim güzel ülkemizin güzel insanlar n , hizmetin aya na getirilmesi, gerekti inde tüm karar
organlar na etkin bir ekilde kat lmay sonuna kadar hak etmektedir. Özellikle bu manada yerel
yönetimler, hükümetimiz döneminde çok büyük önem verilmi , idarenin bütünlü ü ilkesinden
hareketle yerel yönetimleri hizmet odakl bir anlay la daha da güçlendiriyoruz. Hükümetimiz
döneminde yerel yönetimlerimizle ilgili olarak Belediye Kanunu, Büyük ehir Belediyesi Kanunu, l Özel
daresi Kanunlar yeniledik ve Mahalle dareleri Birlikleri Kanunu’yla l Özel dareleri’ne ve
Belediyelere genel bütçe gelirlerinden pay verilmesi hakk nda kanun ç kartt k. Hükümetimiz
döneminde yap lan bu düzenlemelerle yerel yönetimlerimize aktar lan kaynak 2002 y l nda 4,7
milyarken 2012 bütçesinde ayr lan pay yakla k 31,5 milyar. Yani aradaki fark sizler de görüyorsunuz.
Nereden nereye geldi. Belediyelerimizi ve l Özel dareleri’mizi Anayasa’m zda belirtilen “Yerinden
Yönetim” ilkesine uygun olarak yeniden ele alarak, çok temel sorunlar çözüme kavu turduk. Bu



26

reformlar sonucunda, Belediye ve Özel darelerimiz, vatanda lar m z n ihtiyaçlar n çözme imkân ve
kabiliyetine kavu mu tur. Büyük kentlerimiz birçok alanda dünya kentleriyle yar maya ba lam t r.
Hatta unu ifade etmek isterim; dünya kentlerinde belki ilk s ralara oturmu tur. Yerel yönetimlerdeki
yetkilendirmelere uygun olarak merkezi idari de i iklikler yap larak uyum sa lanm t r. Tüm bu
yenilikler sayesinde, bu 10 y ll k hükümetimiz döneminde, yerel yönetimler hizmet ve kat l mc
demokrasinin daha fazla parças haline gelmi lerdir.

Hükümetimizin yerel yönetimler alan nda getirdi i bu yeniliklere ilave olarak, Çevre ve ehircilik
Bakanl olarak da kentlerimizin ve insan m z n ya am kalitesini art rmak için önemli çal malar
gerçekle tirdik.

Çevre Kanunu’nda yapt m z de i ikliklerle kendimize hedefler koyduk. Bu kapsamda, en dü ük
nüfuslu belediyemizin 2017 y l na kadar at k su ar tma ve kat at k tesislerini i letmeye almas na
yönelik yasal düzenlemeleri tamamlad k. Çevre korunmas için kendimize koydu umuz hedefleri
tamamlamak amac yla, 2003 y l nda 23 milyon nüfusa hizmet verilen 15 kat at k düzenli depolama
tesisi say s n 59’a, hizmet verilen nüfusu da 41 milyona ç kard k. Böylece hizmet verilen nüfus oran n
%33’ten %58’e ula t rd k. Hizmet verilen belediye say m z da 150’den 756’ya ç kard k. 2003 y l nda
278 belediyede nüfusun %38’inin at k sular ar t l rken 2011 y l sonu itibar yla 421 belediyede
nüfusun %69’unun at k sular n n ar t lmas n sa lad k. 2003 y l nda 26 istasyonda deniz kirlili i
izlenirken 2011 y l sonu itibariyle 208 noktada kirlilik izlenmekteyiz. 2002 y l na kadar hava kalitesi
de erleri Sa l k Bakanl ’na ait yar otomatik cihazlar ve baz büyük ehir belediyelerine ait 16 adet
otomatik hava kalitesi ölçüm istasyonu ile izlenmekteydi. Bugün itibar yla, Mart 2012 itibar yla
Bakanl m z taraf ndan kurulan ve yönetilen 81 il merkezinde ve baz ilçelerde en az bir adet olmak
üzere tam otomatik hava kalitesi izleme istasyonunu 122’ye ç kard k. Bugüne kadar 714 çöp arabas
da tt k; yani bu bir hafta önceki al nan kararla yakla k Türkiye’nin de i ik yörelerindeki
belediyelerimize 311 çöp arac daha da taca z.

Burada yapt m z çal malarda unu aç k yüreklilikle ifade etmek istiyorum: Hükümet olarak ve
Bakanl k olarak da hiçbir siyasi ayr m gözetmeksizin bütün belediyelere, proje üreten belediyelere
yard mda bulunuyoruz. Öncelik çal an ve çevresi için, beldesi için, ilçesi için, ili için çal an, proje
üreten belediye ba kanlar m za öncelik veriyoruz. Bunu yan nda, yapt m z çal malarda elbette bu.
Baraj çevresel sorunlarla alakal at k su ar tma, kat at k tesislerine verdi imiz destekte, özellikle
insanlar m z kafas ndaki çevre bilincini olu turmak için Bakanl k olarak öncelik yap yoruz. Allah’a
ükürler olsun bu manada, hem belediyelerimizde hem insanlar m zda bu bilinç olu mu . n allah
Büyük ehir Belediye Ba kan ’m z n da söyledi i gibi kirletmeden temizlemeyi hep beraber
ö renece iz.

Özellikle bu at klar da ülke ekonomisine kazand rmak için yeni teknolojilerden faydalanarak, bu
at klar da art k at k de il, ülke ekonomisine kazand r p para kazanma, ayn zamanda da kendisini
finanse edecek bir madde haline getirece iz. Bu manada çal malar m z devam ediyor. Ben özellikle
Trabzon’da, belediyelerimiz sadece, bu belediyelerimiz öncülük yap yordu ama 81 vilayette bir ilklere
imza atan Trabzon l Genel Meclisi’ni de kutlamak istiyorum. Yakla k 3 y ldan beri bütün köylerde,
yani yakla k 480 köyde yakla k 3.000 civar nda konteyn r bu köylere yerle tirerek çöpler
toplanmakta. Ve in allah Türkiye’de, bütün Türkiye’nin her taraf nda, bütün köylerimizde,
beldelerimizde, yaylalar m zda, meralar m zda da bu çal malar devam eder. Bu sene zannediyorum
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yeni uygulamayla yaylalar m zda ve meralarda da çöpler toplanacak. Ben tekrar bütün arkada lar m ,
duyarl l k gösteren bütün arkada lar m buradan kutlamak istiyorum.

Bizler u ana kadar sizleri yordu umuzun fark nday z, hepiniz hakk n z helal edin. Ben sonuç olarak
hava, su, topra koruyup sa l kl kentler, sa l kl köyler ve yaylalar, özellikle bu Cenâb Allah’ n
bizlere verdi i bu do al güzellikleri, cennet vatan m z n resimlerini, de il gelecek nesillere resimlerini
göstermek, as llar n onlara b rakmak için hep beraber mücadele etmemiz gerekti ini, sadece bu i in
belediyeler de il, bütün birimlerce bu belediyelerimize bu konuda faaliyet gösteren ve bu konunun
sevdal s olan insanlara destek vermek, ifade etmek istiyorum.

Özellikle 5 Haziran’da Dünya Çevre Günü olacak. Esas nda her gün çevre günü olmas laz m. Burada
yapaca m z faaliyetlerde “Temiz Türkiye’m!” slogan yla bizler de yola ç kt k Bakanl k olarak. Burada
temiz Büyük ehir Belediyeler seçece iz. l Belediyeleri, lçe Belde Belediyeleri, hatta temiz köyler
seçece iz ve onlar da ödüllendirece iz.

Yine sa l kl bir ekilde sa l kl ya amak için yeni ehirler, kentler dizayn etmek isteyen
arkada lar m za, özellikle bisiklet yollar n olu turan belediyelerimizde katk lar m z var. Mesela Kocaeli
Büyük ehir Belediyesi’nin, zmit Belediyesi’nde, lçe Belediyesi’nde bisiklet yollar na destek verdik.
Bundan sonra da bunlara destek vermeye devam edece iz. Neden? Bisiklet de bir spor dal d r. Sa l kl
nesiller, sa l kl insanlar yeti mesine katk da bulunacakt r. Biz sadece çevresel sorunlarla alakal de il,
bu sa l kl nesillerin yeti mesine katk da bulunmak istiyoruz. Biz Çevre ve ehircilik Bakanl olarak,
ortaklar m z, payda lar m z, özellikle Sa l k Bakanl , özellikle Milli E itim Bakanl ve bütün
bakanl klar n bu konuda hassasiyetlerini biliyoruz, onlar ortak olarak görüyoruz. Bunun yan nda en
büyük payda lar m z, ortaklar m z belediyelerimiz. Belediyelerimizle birlikte bu çal malar bundan
sonra da yapmay ve ba ar n n esas nda birlikte ba armam z gerekti ini burada ifade etmek
istiyorum. Bu konuyla alakal da in allah hep beraber yap lacak çal malarda birlik ve beraberlik
içerisinde daha güzel ya anabilir ehirler, ya anabilir bir Türkiye ve ya anabilir bir ülke olarak
Türkiye’mizin daha gelecek nesillere, temiz çevreler b rak r z dü üncesindeyim. Bu manada Türkiye’de
yap lan çal malar n dünyaya da örnek olmas dü üncesiyle hepinizi Çevre ve ehircilik Bakanl
olarak, Çevre ve ehircilik Bakanl ad na sizleri sayg yla sevgiyle selaml yor, bu toplant n n
Trabzon’umuza ve ülkemize hay rlar getirmesini Yüce Mevlâ’dan diliyor, bütün misafirlerimize
Trabzon’a ho geldiniz diyor, hepinize sayg lar sunuyorum, sa olun var olun.
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Ertu rul GÜNAY
Kültür ve Turizm Bakan

Çok de erli arkada lar m, Say n Ba kan, Ba kanl k Divan , Say n Bakan Yard mc m z, çok de erli
Trabzon’un ve çevre yerle imlerin konuk Belediye Ba kan , Ba kanlar , de erli hocalar, arkada lar m;
ben de hepinizi sevgiyle, sayg yla selaml yorum.

Bugün Trabzon’dan ba layan bir Do u Karadeniz seyahatinin ba lang ç noktas nday m. Ö leden sonra
ak amüzeri Rize’ye, yar n ak amüzeri de Artvin’e gidip Pazar günü Artvin’den tekrar Trabzon’a, belki
Batum üzerinden tekrar Trabzon’a dönüp Ankara’ya dönece im. Benim için güzel bir vesile oldu.
Alana iner inmez zaten Hamamizade Kültür Merkezi’nin son halini görmek konusunda bir karar m z
vard . Say n Ba kan büyük bir nezaket gösteriyor, Hocam z.

Biz bu merkezin yenilenmesine, Bakanl k olarak milletin imkânlar yla bir miktar katk yapt k. Her
zaman bunun alt n çiziyorum; hiç kimse, devlette kamu görevi ta yan hiç kimse kendi cebinden
ç kar p bir kuru u bir yerden bir yere vermiyor. Hepimizin kulland kaynaklar kamunun kaynaklar d r,
milletin kaynaklar d r, devletin tasarruf etmek imkân n buldu u milletin kaynaklar d r. Biz de
önceliklerini do ru s ralamaya çal arak bu kaynaklar kullan yoruz. E er öncelikleri do ru
s ralanm sa, i imizi do ru yapm oluyoruz. Öncelikleri kay rma, siyasi amaçla ya da ba ka amaçla,
ki isel amaçla, kay rma amac yla kullanm sak o zaman i imizi do ru yapm olmuyoruz.

Burada galiba do ru bir ey yapt m z görüyorum çünkü Hamamizade Kültür Merkezi benim
Trabzon’da eskiden beri bildi im bir merkezdi ama son y llarda ciddi bir bak ma, yenilenmeye ve
yeniden Trabzon’un kültür ya am na kat lmaya ihtiyac vard . Belediyemiz bu konuda kollar s vad . Biz
de Bakanl k olarak bir miktar destekledik ve Trabzon u anda çe itli sosyal etkinlikler aç s ndan
fevkalade istifade edebilece i bir mekâna kavu tu ama galiba Trabzon bundan daha büyü üne ve
daha iyisine de lay kt r. Bunu da burada alt n çizerek belirtmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte
in allah Trabzon’un birçok alan nda, tarihsel mekânlar nda, kentsel mekânlar nda yapt m z
çal malar bir ba ka alanda da gerçekle tirip daha iyi mekânlara kavu turmaya çal aca z.

Trabzon’da bulundu umuz için bir miktar Trabzon’dan söz etmek istiyorum, kentsel geli meyle ilgili.
Son y llarda Trabzon ülkede daha fazla ismini, hatta dünyada daha fazla ismini duyurmaya ba lad .
Hem ye iliyle, yaylalar yla, çevresindeki do al ve kültürel varl klar yla önemli hem de inanç turizminin
önemli merkezlerinden birisi haline gelmeye ba lad son birkaç y l içinde ve Türkiye turizmi içinde bir
özel destinasyon olarak öne ç kmaya ba lad .

Bu çok güzel bir geli me çünkü Türkiye, dünya turizminin, bu y l n, 2011 sonunun verileriyle, ilk 10
ülkesi içindeydi birkaç y ldan beri. Bu y l yedinci s radan alt nc s raya yükseldi “gelen say s ” itibariyle.
ngiltere geçen y l yeni bir gelen say s , bir geli me ifade etmedi; 30 milyonun e i indeydi, biz de 29
milyonun e i indeydik. Bu y l biz 31 milyonun üzerine ç kt k, ngiltere’nin aç klad rakamlar henüz
bizim gerimizde. Böylece biz, yedinci s radan alt nc s raya ç kt k. Gelir itibariyle de yine dünyan n ilk
10 ülkesinin aras nday z. Tabii büyük ölçüde deniz turizmi ve büyük ölçüde Türkiye’nin güneyine
y lm bir turizm yap yoruz. imdi derdimiz bizim, mümkün oldu u kadar Anadolu’nun içine gelmeye
çal mak, o yüzden turizmi çe itlendirmek.

Geçen gün de Bursa’da Arap turizmcileri, çok geni bir toplulukla kapsayan bir büyük bulu ma
gerçekle tirdik ki bu Türkiye’de ilk defa bu çapta oldu. San yorum 9 ülkeden, bizim co rafyam zdan,
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Kuzey Afrika ve Do u Akdeniz co rafyas ndan 9 ülkenin Turizm Bakan vard , çok say da turizm
yat r mc s vard ve art k Türkiye’de ye ili turizm sunumunun içine, maviyi katt m z gibi, deniz k y s n
katt m z gibi ye ili turizm sunumunun içine katmam z gerekiyor, do ay katmam z gerekiyor, do a
aktivitelerini katmam z gerekiyor.

Sa l k turizmi üzerinden yeni bir alan geli tirmemiz gerekiyor ki ya lanan Avrupa için Türkiye’nin
sa l k imkânlar hem kalitesi yüksek hem rakamlar bir miktar daha tasarruflu olan sa l k imkânlar
son derece önemli. Sa l k turizmini yeni bir alan olarak i aretlememiz gerekiyor. nanç turizmini,
kongre turizmini, k turizmini ki Do u Karadeniz’in bu alanda büyük potansiyeli var, k turizmini, golf
turizmini, gastronomi turizmini, bütün bu alanlar Türkiye’nin turizm sunumu içine katmam z
gerekiyor.

Bu çerçevede, Trabzon merkezli olmak üzere Do u Karadeniz’in büyük bir potansiyeli var. Biz de
birkaç y ldan bu yana Faruk Özak arkada mla birlikte ba lam t k. Nusret Bayraktar arkada m çok
büyük katk yapt . imdi Erdo an Bey arkada mla, Say n Bakan Yard mc m çok yak ndan biliyor, hep
bütün bölge milletvekilleriyle birlikte çal yoruz. Geçen 2010’dan bu tarafa, Do u Karadeniz’de
turizm odakl bir kalk nma projesi gerçekle tirmeye çal yoruz. Bizim Bakanl m z, öteki bakanl klarla
birlikte üzerimize dü eni yapmaya çal yoruz.

Buradaki dikkatimiz udur: maviyi kirletmeden, ye ili yok etmeden turizm yapabilmek. Yani geçmi
y llarda Türkiye de, ba ka baz Avrupa ülkeleri de turizmde h zl s çramalar gerçekle tirdiler ama
betonla ma ya and . Bu bizim ülkemizde de k smen ya and , spanya gibi baz Avrupa ülkelerinde de
çok ya and . imdi yeni konsept çevreye duyarl , maviyi koruyan, ye ili koruyan, hatta mavinin her y l
daha da temizlenmesini sa layan, denizin ve akarsular n ye ilin ço almas n sa layan yeni bir turizm
konsepti ki san yorum sizin bu sa l kl ehirler konseptiniz içinde çevre duyarl l da var.

Biz bu çerçevede, mesela son birkaç y ld r Türkiye’de olmayan yeni bir y ld zlama türü ba latt k.
imdiye kadar biliyorsunuz i te üç y ld z, dört y ld z, be y ld z diye turizm sertifikaland rmalar vard .
imdi çevreye duyarl tesislere, yani enerjiyi dikkatli kullanan, suyu dikkatli kullanan, tarihi, do ay
özenle koruyan tesislere, belli standartlar gerçekle tirmeleri art alt nda “Ye il Y ld z”, yani ald klar
dört y ld z n ya da be y ld z n ye ille donat lm olmas n , çevre duyarl l yla bezenmi olmas n
sa layan yeni bir uygulama daha ba latt k ki sizin bu “Sa l kl Kentler” çal man zla bizim çevreye
duyarl turizm konseptimiz aras nda büyük bir paralellik var.

Tabii bu alanda Çevre ve ehircilik Bakanl ’n n, Sa l k Bakanl ’n n, G da, Tar m, Hayvanc l k
Bakanl ’n n, bütün birimlerin i birli i yapmas gerekiyor çünkü hiçbir alan tek ba na, kendi
dallar nda bile hiçbir birim tek ba na kendi alan nda bile ba ar l olam yor. Hayat çok karma k ve
bütün bu karma k mekanizmalar n, bütün sorumlular n i birli i içinde çal mas laz m.

O zaman bizim en yak n çal ma arkada lar m z Belediye Ba kanlar m z, Valiler, Özel dareler, Belediye
Meclis Üyeleri, l Genel Meclis Üyeleri, Muhtarlar… Hep birlikte, Türkiye’nin topyekûn ya am
kalitesini yukar ya çekmek için çal yoruz. Yapt m z her ey ya am kalitemizi, kentle memizin
seviyesini, kentle memizin altyap s ve fiziki altyap s n veya kültür altyap s n yukar ya çekmeye
çal mak. O yüzden çok büyük bir i birli ine ihtiyac m z var.
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Ben de bugün birkaç saat içinde, h zla birkaç yeri gezmek ve görmek istiyorum. Ak amüzeri de Rize’ye
gidece im. Bir noktay üzüntüyle söylemek istiyorum. Türkiye gerçekten do as zengin bir ülke. Do al
güzellikleri dünyan n birçok yeriyle k yaslad m z zaman oldukça varl kl , özellikli olan bir ülke. Geçmi
y llarda da bizim mütevaz , kendi içinde bir mant olan, kendi içinde bir kurgusu olan, anla labilir ve
ya anabilir kentlerimiz varm . Bunu bir miktar Osmanl mimarisi, Selçuklu mimarisi, hatta daha
geriye gidiyorum, yani 2000 y l önceki Roma ehirlerine, Anadolu’daki Roma kültüründen gelen
ehirlere bakt m z zaman görüyorum; altyap s var.

Yani Denizli’nin Laodikya’s diye hemen Denizli’nin yak n nda bir yer kaz yoruz, kanalizasyon tertibat
var, suyun da lma sistemleri var ama ondan 2000 y l sonra kurulmu olan ehirlerimizde,
kasabalar m zda ne altyap var, ne su da lma ebekesi var, ne i te kent meydan var, ne ucu bir
vadiye veya denize aç lan bir yol, sokak, cadde ne de meydan var.

Maalesef biz yakla k bir 50 y l kadar önce çok yanl lara, yap malzemesinin kolayla mas ndan sonra
kolayc ve plans z kentler kurmaya ba lam z. Yani aran zda kent konusunda uzman arkada lar vard r,
beni ba las nlar e er yanl eyler söylüyorsam ya da haddimi a an eyler söylüyorsam ama bu
betonla ma, briketle me ve kolay yap malzemesi plans z, sürekli bir tak m kentler olu mas na yol
açm .

Biz hem tarihsel dokular bozmu uz, hem tarihsel dokular , ba ka ülkelerde görmedi imiz kadar, kent
merkezlerini y k p yeniden ve hiçbir ekli olmayan, hiçbir esteti i olmayan, estetikten yoksun kentler
kurmaya ba lam z ve cadde, meydan, sokak hiçbir ey b rakmam z. imdi bundan dönmeye
çal yoruz, bir süreden bu yana bundan dönmeye. Belediye Ba kanlar m z n duyarl l klar belirmeye
ba lad , Türkiye siyaseti kentle meyi, esteti e dayanan kentle meyi, sadece stati e dayanan de il,
sadece depreme dayan kl de il, bir de hayat n öteki özelliklerine, öteki ihtiyaçlar na cevap veren
kentle meyi yeni yeni olu maya ba lad ; ama baz özellikli kent merkezlerimizde de yeni bir s k nt
ç kmaya ba lad , bu sefer rant kavgas ba lad .

imdi bu bizim esteti i korumak konusunda, kentlerin tarihsel dokusunu ve gelece ini korumak
konusundaki kayg lar m z, bazen ciddi bir rant bask s alt na girmeye ba lad . imdi Çevre Bakanl ,
ehircilik Bakanl bu konuda, bizim Bakanl m z bu konuda, belediyeler bu konuda nelerle kar
kar ya kal yoruz hepiniz biliyorsunuz ama bizim bu konuda tavizkar olmamam z gerekiyor, çünkü
bugün bir küçük gruba verdi imiz taviz, gelecek y llarda toplumun gelece ine, toplumun gelecekte
ya ayacak olan ku aklar na kar büyük bir haks zl a, buradaki küçük bir taviz, gelecek için bir büyük
haks zl a dönü ebilir. O yüzden bunun alt n özellikle çizmek ihtiyac hissediyorum.

Türkiye dünyan n en güzel, en önemli, en tarihsel topraklar ndaki bu geçmi y llarda, bu geride
b rakt m z yar m yüzy lda yap lan ehircilik hatalar ndan art k h zla dönmemiz ve kentlerimizi
gerçekten ya anabilir kentler haline dönü türmemiz gerekiyor. Fiziki altyap s yla, estetik kayg lar yla,
meydanlar yla, parklar yla, bahçeleriyle…

Çok üzüntüyle bazen görüyorum. Avrupa’ya hepimiz gidiyoruz, buradaki Belediye Ba kan
arkada lar m z. Art k dünyay , herkes iyi kötü Türkiye’de, gezip dola yor. Gidiyorsunuz hemen Ege’nin
kar yakas na geçiyorsunuz; balkonlarda çiçekler var, teraslarda birer park olu turulmaya ba lanm .
100 kilometre gidiyorsunuz, 100 kilometre boyunca yolun k y s na insan eli dokunmu , bunu fark
ediyorsunuz. Çal ç rp toparlanm , a açlar n dipleri temizlenmi . E bu tarafa geliyorsunuz, 100
kilometre gidiyorsunuz, b rak n 100 kilometreyi, Ege’de, Akdeniz’de bir kasabaya öyle dönüp



31

bak yorsunuz, bir tek balkonda çiçek yok; bir tek balkonda çiçek yok ya da bir meydanda, bir sokakta,
bir caddede do ru düzgün, böyle bir, bir beceriyle, bir ustal kla, bir peyzaj mimar anlay yla ortaya
konmu … Bunlar bir güzergâh. imdi bunlar yapmaya çal yoruz ama yani çok geriden bir yerden,
çok s k nt l bir yerden geliyoruz.

Türkiye turizmde çok iyi bir yere geldi. Bir sorunumuz var bizim. O güzelim, dünyan n her y l en iyi 100
otelinin en az yirmisi Türkiye’den seçiliyor. En az yirmisi, yirmisi, yirmi be i, otuzu Türkiye’den
seçiliyor. imdi yeni bir s n fland rma yapmaya çal yorlar. Her ülkeden 10 otel seçilsin fazla
seçilmesin diye çünkü yirmisi, yirmi be i Türkiye’den seçiliyor ama otelin d na ç kt m z zaman,
otelin arkas ndaki sokaklara, otelin girdi imiz zaman ne yaz k ki sunabilece imiz çok fazla bir eyimizi
yok. Hâlbuki istiyorum ki k bir kahvehane, k bir lokanta, tertemiz, taklit Çin yeme i, taklit talyan
yeme i satan de il; Türk yeme i, Türk mutfa , Osmanl mutfa , Karadeniz mutfa , Ege mutfa ,
stanbul mutfa , Bursa arkas ndaki kasabalara mutfa sunabilen güzelim lokantalar m z ve son
derece k düzenlenmi , mütevaz ama tertemiz vitrinlerimiz ve balkonlar ndan çiçekler sarkan temiz
perdeli evlerimiz olabilsin.

Bu bizim gelene imizde vard böyle eyler. Yani 50 y l öncenin kasabalar na, kentlerine bakt n z
zaman, böyle bir nezahetle, zarafetle iç içe, ba kas n n hakk na hukukuna da sayg l ama kendi,
mekân n da, “Aslan yata ndan belli olur” diye bir sözümüz var bizim, bir atasözümüz var. Bu
atasözünün gereklerini yerine getiren bir kent ya am m z vard ama bu göç süreci ve göç sürecini
yönetemememiz ve kentlerin bir rant merkezine dönü mesi bizi çok ciddi biçimde tahrip etti. imdi
bu yanl tan dönmeye çal yoruz. Bu yanl tan döndü ümüz zaman, inan n ki bana, hem kendi
hayat m z güzelle ecek hem de Türkiye gelen yabanc lar n kentleri be enmesi ve kent içinde
dola mas yla turizmden, bugün oldu undan çok daha fazla gelir elde edecek. O yüzden sizin
çal t n z bu saha bizim için de çok önemli, hepimiz için son derece önemli. Ben göreve ba lad mda
güzel bir olay olmu tu. Daha 24 saat olmu tu olmam t , masam n üzerinde bir davetiye buldum.
Urfa’da Tarihi Kentler Birli i toplant s var.

Hat rl yorsunuz. Ak am uça a bindim, sabah orada, 10 gün görev alm t m. Sabah da Urfa’da Tarihi
Kentler Birli i toplant s ndayd m. Ben Belediye Ba kanlar m z n bu tür dayan malar n , Sa l kl Kentler
Birli i, Tarihi Kentler Birli i gibi dayan malar n çok önemsiyorum çünkü bu dayan malardan
Türkiye’nin gelecek yerle imi, gelecek ehirle mesi planlanacak ve gerçekle ecek ve bu bizim için de
son derece hayati çünkü bu ke meke i, bizim yar m yüzy ld r ya ad m z bu ke meke i mutlaka
a mam z gerekiyor. Sizin bu çabalar n z n bu sürece büyük katk lar yapaca na inan yorum. Bir kez
daha hepinizi bir arada görmekten, Trabzon’da görmekten duydu um mutlulu u belirtiyorum.
Hepinizi sayg yla ve te ekkürle selaml yorum, sa olun.
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I.OTURUM: AFETLER VE KENTSEL ALANLARA ETK LER
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I. OTURUM

AFETLER VE KENTSEL ALANLARA ETK LER

OTURUM BA KANI

Prof. Dr. Cengiz G R TL O LU
TÜ Mimarl k Fakültesi ehir ve Bölge Planlama Bölümü
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi

Herkese iyi günler diliyorum. Sa l kl Kentler Birli i Trabzon Bulu mas ’na ho geldiniz diyorum. Bugün
birinci oturumda “Afetler ve Kentsel Alanlara Etkileri” konular n içeren üç sunum izleyip dinleyece iz.
Birinci sunumda Uluda Üniversitesi Mimarl k Bölüm Ba kan ve Sa l kl Kentler Birli i Dan man
Profesör Doktor Say n Nilüfer Ak nc türk “Afetlerin Kentlere ve Yap lara Etkileri”ni, ikinci sunumda
stanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor
Say n Mikdat Kad o lu “Belediyelerde Afet Yönetimi”ni, üçüncü sunumda da stanbul Üniversitesi
Fiziki Co rafya Anabilim Dal Ba kan ve Sa l kl Kentler Birli i Dan man Profesör Doktor Say n Bar
Mater “Kentsel Planlamada Yerbilim Çal malar ve Etkileri” konular n ele alacaklar.
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I. OTURUM I.B LD R

AFETLER N KENTLERE VE YAPILARA ETK LER

Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK
Uluda Üniversitesi Mimarl k Bölüm Ba kan
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi

Afetler, evet. Afetler kaç n lmaz olgulard r. Çevre, do al ve yap l çevre, insan eliyle olu mu yap lar ve
onlar n olu turdu u kentler ya am m z n en önemli olgusudur. Kentler de t pk insanlar gibi do arlar,
ya arlar. Ölürler demeyece im çünkü kentleri öldürmeye hakk m z yok. Kentsel bellek, bizi nas l ki bir
insan olarak genetik mimar, miras m z , maddi ve manevi kaynaklar m z evlatlar m za, gelecek
nesillere aktar yorsak kentlerimizle de, kentsel alg lar m zla da biz gelece e katmanlar olarak, kültürel
bir miras, mimari miras m z aktarmak zorunday z. Bundan kaç namay z. Bunun için de gerekli olan tek
bir ey var: Yap lar n ömrünü uzatmak, sonsuza kadar yap lacak, ya ayacak ekilde in a etmek,
korumak, iyile tirmek, sa l kla t rmak ve ya atmak ve biz bunu yine, evet Bursa’da çok iyi
uyguluyoruz.

Yap lar n ömrü, hatta ömrü bitmi yap lar Say n Ba kan m z ve eski Ba kanlar m z hayata geçirdi.
Bugün en iyi örneklerini, fonksiyonel de i imleriyle gelecekteki nesillere sanki sonsuza kadar
aktaraca m za inan yoruz. Sa laml k en önemli kriter; olmazsa olmaz. Tabii bunun pe inde bir yap
ömrünü bitiren o kadar çok neden var ki… Sa laml k zaten 2000 y l önce de tarihlenmi . Bakan m z da
bunu güzel bir ekilde özetledi. “Kullan l l k, sa laml k, güzellik.” demi Vitruvius, “Estetik” demi ;
ama bugün bir de bunun içine ekonomiklik de girdi. Tabii bir de rant kayg s yla olan ekonomik bak
baz de erlerimizi de i tirdi.

lk, daha 18. yüzy l n ba lar nda bile lham Perisinin gösterdi i sa laml k, bir a ac n köklerinin, bir
bar nak bu, bir bar na n bir a ac n kökleri gibi tutunmas n bugün de vazgeçemeyece imiz bir olgu.
Hammurabi kanunlar na bakarsan z, e er bunlar bugün uygularsak çok korkunç eyler olur ama
zaman nda o kadar önemli, bir evin y k lmas ve o evin sahibinin hayat n n kaybetmesinin getirecekleri
kaç n lmaz yasaklar ve olgular.

20. 21. yüzy l. 99 depremi hakikaten tüm ülke için Marmara depremi bir k r lma noktas olmu tur. Bu
depremin olumsuzluklar n n yan nda tek olumlu noktas budur. Yeniden de erlendirme, gözden
geçirme, yap lanlar, i te bugün burada konu tuklar m z bile bunun özüdür. Deprem bölgesine gidip
de, bu da son depremlerden, bu manzaralar gördü üm gün depremle ilgili kitab m bir mimar olarak
yazmay görev edindim ve akabinde hemen bitirdim. Hatalar tekrarlam yorum, bunu hepimiz
biliyoruz gerçekten.
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Bu deprem sabah çekti im bir foto raf. Bursa’da, 3 ki i hayat n kaybetmi ti. Çok basit bir neden:
Mudanya’da korozyona u ram denizat vard eskiden orada. Bir yap n n çökmesiyle çok basit gibi
görünen ama çok korkunç sonuçlar bunlar.

Çe itli foto raflar; malzeme kullan m , i te y k lan y k lmayan yan yana binalar… Bunlar hepimiz
biliyoruz görüyoruz ezberledik art k. Peki, hata nerde, kimde, kimlerde i in neresinde? Her yerde. Yer
seçiminden ba layan planlama kararlar , tasar m, sistem seçimi, malzeme, bir dizi proje, mimari statik
ve tabii ki uygulamalar, detaylar, i çilik, denetim, bak m onar m kullan m… Kullan mdaki bir kolonun
kesimi ya da bilinçsiz bir bak m, i te demin gördü ümüz tüm o ac foto raflara neden olabiliyor.

Bir tanesi, “yumu ak kat olgusu”.
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Bunlar n bedeli gerçekten önerilemiyor. Bak yorsunuz hepsinin bilirki i raporlar nda ayn eyler var.
te projeye uygun uygulamama, malzeme kullan m , beton kalitesi… Hep ayn eyler var. Bunlar art k

ö rendik. Daha sonra Huzur Apartman ve yahut o Hisar’daki binalar. Bilirki i raporlar ndaki ortak
özellikler inan n bunlar, bunlardan farkl s de il. Bunun yan nda baz binalar n ömrü bu ekilde de son
bulabiliyor.

Kentsel dönü ümde göç ve kaçak yap la ma ve kötü yap lar n, stabil olmayan yap lar n dönü ümü var.
Bunlar y llar önce Amerika ve Bat ülkeleri denedi. Denedi ve 20 y l içinde bu tür bir çöküntü
bölgesindeki yap la may , gayet de iyi bir mimariyi bu ekilde bir sonland rmaya karar verdiler.
Neden? nsanlar sosyal al kanl klar ve özlerini bu yap yla özde le tiremediler; ya ayamad lar burada.
Onun için kentsel dönü ümde de yeni yap la mada da bir ba ka türlü afeti ya amak istemiyoruz.
Do ru kararlar, do ru yap lar, do ru projeleri görmek istiyoruz. Yap lar n ömrü, yeni yap la ma, farkl
rantlar için bamba ka bir ekilde de son bulabiliyor. Afetler hepimizin bildi i tan d , do a olaylar
ama insanlar bu do a olaylar ndaki bu kötülüklere de bazen isteyerek ya da istemeden neden
olabiliyorlar. Onun için yer seçimi kararlar , yerle im kararlar ve yap la ma kararlar n çok do ru
vermek zorunday z. Yönetimler olarak, üniversiteler olarak, her türlü, her kademenin ba ndaki ki iler
olarak bu en büyük sorumlulu umuz diye dü ünüyorum.

Evet, insan etkileri hepimiz çok rahat biliyoruzdur. Y llard r çok a r hasarlar, yap , insan kay plar yla,
sürekli belli rutin aral klarda bunlar ya yoruz. Bursa’n n tarihselli ini biliyoruz, geçirdi i depremleri
biliyoruz. 1509 ve 1855 depremleri yine Bursa’n n bu derece k r lma noktalar d r ve bu k r lma
noktalar ve bu 1999 Bursa merkezli olsayd çok kötü eyler ya ard k. Merkez olmad için orta hasarl
ve çok az kay pla atlatt k.

Yang n. Yang n da çok önemli bir afettir. 1958 yang n Bursa’n n da ba ka ticari anlamda, Hanlar
Bölgesi’nin planlamas yla ilgili bir k r lma noktas olmu tur ki burada planlamayla ilgili, mimariyle ilgili,
ticaretle ilgili bugün bile izlerini ta yan do ru kararlar verilmi tir. Bursa’da zaten afetle ilgili o
noktadan ba layarak çok çok önemli eyler yap yorlar. Bu tüm ülkemizin sorunu.
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Göç; Bursa a rl kl olarak ve kaçak yap la ma. Bir bilimsel ara t rmada, yüksek lisans tezinde en
önemli bölgelerden birine ve birkaç eve girerek bunlar n gerçekten bir deprem oldu u zaman
kurtarma ekibinin bile giremeyecek ekilde oldu unu gördük. Tek yap ölçe inde yapt m z, ki
zorlukla girdik bu evlerin içine, kolonlar n yerle imi, kulland klar betonun kalitesi, haz r beton diye bir
ey zaten bilmiyorlar, elle döküm beton ve bu yap lar n kaderi… O kadar önemli bir eydir ki mimaride
bir kolonun kald r lmas , yerinin de i mesi veyahut kiri lerin birbiriyle bulu amamas . Maalesef bunlar
bütün yap larda, ciddi bir ekilde çok büyük sorunlarla birlikte ya yorlar ki bu aralardaki derzler, kat
hizalar , aks sistemleri, bu tür karkas n bir araya geli i hiçbirinde ama hiçbirinde yok bu kaçak
yap lar n. Çünkü bunu yapmalar bir yerde de mümkün de il. 99 depreminde biz bunlar gördük,
katlar n burmalar n ama art k bunlar görmeye gerçekten tahammülümüz yok. Bir binan n arada de il
derz, bir binan n di er slak harc n , fayanslar n bu binaya örerek kullan yor. Böyle bir eyi dü ünmek
söz konusu bile olamazm , o binalar bo una y k lmad , gerçekten hak etti imizi gördük.

Peki neler yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Bunu bugün, yar n di er konu mac lar da çok iyi bir ekilde
anlatacaklar ama zaten bunlar yapmaya ba lad k, son noktaya geldik. Belki de sadece uygulamam z
kald . Yap ölçe i, bölge ölçe i, kaçak yap la madaki önlemler… Bunlar n hepsini yapmak
durumunday z. So anl Bölgesi ve pek çok bölgemiz var. Son dönüm, mesela Y ld r m ilçemizde de bir
kentsel dönü üm gündeme getirilmeye ba l yor.

Dünya Bankas ’n n bu do al afet yard mlar üzerine bir de erlendirmesine öyle bir bakt m z zaman
raporun iletti i be temel mesaj var. O mesajlar , bulgular eklinde size iletece im.Evet say s art yor,
riskler yo un. Sel, kas rga, deprem kurakl k, toprak kaymas bildi iniz afetler. Gerçekten riskler çok
büyük. Deprem say lar art yor, afet say lar h zla art yor, görüyoruz burada. Dünya Bankas ’n n
sa lad olanaklar ve son bulgu. Tehlikeleri do a yarat yor, afetleri insan yap yor. Tabii ki buna engel
olabiliriz. Yine afetlerden de insan kurtaracak çünkü; tüm kentleri ve insanlar . Geli mekte olan
ülkelerin durumu daha farkl . Geli me olan ve olmayan farkl ülkelerdeki ayn iddetteki afetlerin
sonuçlar da farkl . Kiminde olumlu, kiminde olumsuz.

Bulgu 2: Daha proaktif olaca z. Zarar görebilirli i azaltaca z ve müdahale yetene ini artt raca z,
proaktiflik artacak. Proaktiflik zaten bildi iniz bir kavram ve bina dayan kl l olmazsa olmaz
kavramlar m z. Türkiye’de daha zarar azaltmaya yönelik projeler ve kal c iyile me için yerel
topluluklar dahil edece iz. Kat l mc model uygulanacak ki, bunu Bursa gerçekten çok çok iyi
uyguluyor. Ba ar için toplumlar n kat l m çok önemli ve kritik.

Neler uyguland ? Sabit kentsel topluluklar ve daha iyi küresel piyasaya ba l finansman
mekanizmalar geli tirilmesi, giri imler ve Türkiye’de bunlar biliyoruz, afet riskini geli im stratejilerine
dâhil ettik zaten. Bunlar çok çok iyi sonuçlar.

Afet bilinci. Afet bilinci her ortamda, her kurumda, her f rsatta zaten özellikle afet öncesi alacaklar ve
afet sonras Say n Bakan m z zaten aç klad lar, afet yasas n hakikaten do ru bir ekilde kullanarak
ümitle bekliyoruz. Her türlü sorumluluklar , yerel güçleriyle, nitelik ve nicelik olarak da do ru
çözülece ine inan yoruz. Bu da yine TÜ de bir grup hocam z n çok do ru bir; bunu Güney Mimarl k’ n
son say s na bakabilirsiniz, çok ho uma gitti bu yöntem. Afetlere haz rl k, afetlere önlem almak,
müdahale ve iyile tirme. Bunun yöntemi var. Riskli alanlar n ciddi bir ekilde belirlenmesi, analizi,
bölgeyi çok iyi tan ma çok çok önemli. Bunlar daha basit yap labilirlikler. Müdahale, müdahale
edebilme gücü, iyile tirme ve afetzedelerin kal c ya ama dönü türülmesi. Bunu art k, Say n Bakan da
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aç klad , birkaç saatte bu gücü uygulayabilme yetene ini bilimsel olarak da kurguluyoruz. Burada eski
Belediye Ba kan m z da var ki bir So anl Park ’n kazand rm t Bursa’ya. Ona da kendisine de
te ekkür ediyoruz. Aç k alanlar çok önemli. Biraz önce de Belediye Ba kan m z da aç klad ; bir
meydan, bir aç k alan daha kazan yoruz. Kentte bunlar kaybetmek de il rant u runa, gerçekten
kazanmak zorunday z. Çünkü dünya unu gösteriyor: T rlarla ve uçaklarla konteyn rlar, haz r üniteler,
mimari olarak birimler iki üç gün içinde çok k sa bir sürede orada yer al yorlar ve iki üç gün içinde
bütün bu afetzedeleri, yap lar kayar kal plarla olu turarak bu senaryolar yaz ld , uygulamalar yap ld ,
modeller olu turuldu, hayata geçirebiliyorlar. te yapabilece imiz en önemli eyler budur. Bu proje
de zaten yerle im ünitesi gözlem modeli ki bu fiziksel, sosyokültürel, yönetsel, hukuksal bile enleriyle
bu modeli uygulamak zorunday z. Ula m ve eri ebilirlik ve di er veriler olmazsa olmaz eylerdir
çünkü afet an nda ilk yard m gelinceye kadar oradaki insanlar n birbirine deste i, yard m , sosyal
yap lar ve haz rl kl olmalar o kadar çok can ve mal kurtaracakt r, bunu inkâr edemeyiz. Zay f bir
sosyal dayan ma varsa da çok kayb m z olacakt r diyorum ben. Evet, afet süreci budur zaten. Olur;
y llara ba l iyile meler, yeniden yap land rmalar ve kalk nmalar. Biz bu bilinci anaokulundan itibaren
vermeliyiz. Yeme içme gibi bu al kanl edinmeliyiz. Tüm e itim programlar n almay z ki biz bunu
ciddi bir ekilde ald k. Evet, olumlu yönü de bu. 99 depreminin de olumlu yönü bu. Mevcut yap
sto umuzu art k tan yoruz. Bu tür gerçekler veya karikatürleri art k görmek istemiyoruz. Beni sab rla
dinledi iniz için çok te ekkür ederim.
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I. OTURUM II. B LD R

BELED YELERDE AFET YÖNET M

Prof. Dr. Mikdat KADIO LU
TÜ Afet Yönetim Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Say n Ba kanlar m, de erli kat l mc lar, bir Trabzonlu olarak aran zda olmaktan onur duyuyorum.
Benimki bir sohbet eklinde olacak, çok teknik veya ey anlatmayaca z, sohbet edece iz. Sizler de
Belediyenin de erli kat l mc lar olaraktan belediyede bu afet yönetimini yap yor muyuz, neleri
yap yoruz, ne eksi imiz var, hep beraber bakabiliriz. Sunumu isterseniz bana mail at n, göndereyim
size hatta daha fazlas n göndereyim. Not almakla u ra may n.

Biliyorsunuz ki bu Belediye Kanunu var, 5393 ve bu kanunda 4 tane ba l k var ç kard m. Bir kere
zararlar azaltmak, plan yapmak, ekip donan m, halk e itimi. 5393, bu kanunun ayn s da l Özel
daresi Kanunu’nda 68. Madde olarak bulunuyor. Ben Belediye Ba kan olsam bu dört taneyi yapmaya
çal r m, çünkü kanuni sorumluluk bu; depremden sonra sizler belki bu kanun maddesi de sorumlu
tutulacaks n z. imdi bunlar ben tek tek anlatmaya çal aca m.

Bir; zarar azaltmak için Belediye ne yapabilir? Plan; nas l plan yapmak laz m? Nas l ekip donan m
haz rlamak gerekir? Dünya nas l yap yor? Mesela imdi ben sabahtan beri dinliyorum, güzel güzel
parklar, bahçeler yap yorsunuz. Bu park bahçeleri bir kere, afette kullan lacak ekilde dü ünüyor
musunuz? Çok ufak tefek yat r mlarla bunlar yapmak laz m, bunu bir ehir planlarken de acil durum
testlerini dü ünmenizde fayda var, bunlar beraber dü ünüp planlarsak çok daha iyi olacak.

K sa bir giri ten sonra bunlar madde madde anlataca m. imdi ben unu söylemek istiyorum.
Sabahtan beri de söyleniyor, i te arama kurtarmada çok iyi bir yere geldik ama maalesef afet
yönetiminde arama kurtarma çok önemsiz bir eydir; yani olmamas gereken, ihtiyaç duyulmamas
gereken bir olayd r asl nda. Yani ola ola arama kurtarmayla övünülmemesi gereken bir durumdur
maalesef ama biz orada orayla övünüyoruz. Afet yönetimi bir arama kurtarma problemi de ildir,
dünyada bu böyle kabul edilir. Türkiye’de biz daha çok afet yönetimi deyince arama kurtarma olarak
akla geliyor. Afet yönetimi bir kalk nma problemidir asl nda, yani buna öyle bakmam z laz m.

stanbul’daki senaryolara bak n, en kötü senaryo bu. Afet yönetiminde en kötü senaryoya göre
haz rlan l r, en iyi senaryonun olmas için dua edilir. Sürprize de haz r olunur, yani böyle bir durum var
burada. imdi en kötü senaryoya göre, stanbul’daki gayri milli hâs la kayb Türkiye’nin 1/3’ü,
nerdeyse Türkiye’nin gayri milli has las n n üçte biri kaybolacak.

Deprem oldu, y k ld k, her taraf k r ld döküldü… Ne kadar aray p iyi kurtarsan z da kurtaral m, bu
kay plar geri getiremeyiz. Ölenleri de geri getiremeyiz. Aray p kurtarmayla ancak 200 300 500 ki iyi
kurtarabiliriz, bu kadar. O yüzden yanl yolday z, yani arama kurtarma kafas yla gidersek bu deprem,
y k mdan kurtulamayaca z; yani y k ma haz rl k yapmam z laz m.
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imdi, afet yönetim bir kalk nma problemi oldu unu unutmamam z gerekiyor, bak n burada
görüyorsunuz. Kalk nmakta olan ülkelerden, ülkelerin afetlerden dolay yedi i y k mlar görüyorsunuz,
bir türlü kalk nam yor. Afetler fakir, geli memi ülkeler için bir yoksulluk tuza d r, yani bu dünya
buna böyle bak yor. O yüzden kalk nma problemi olarak görmemiz laz m. Peki, ne yapaca z? Kriz
yönetimiyle bu i in alt ndan kalkamay z. Hani “Hele olsun hallederiz abi” mant vard r ya bizde,
“Hele dur olsun bir, hallederiz merak etme” filan, öyle bir ey var, böyle olay olana kadar harekete
geçmeme mant . Bu kriz yönetimi bizi öldürüyor, bu kriz yönetiminden kurtulmam z laz m.

Kriz yönetiminin iki türlü a amas var; bir vurdumduymazl k a amas var, bir de panik a amas vard r.
Türkiye bu kriz yönetiminde kald y llarca. Biliyorsunuz kriz masalar var, kriz komiteleri vard , kriz
merkezleri vard ama bir tane risk merkezi, risk masas , risk komitesi yok “Hele olsun hallederiz abi”
mant yla. Bu yanl .

Afet yönetiminde üstte gördü ünüz çevrim var ve bu çevrimde ilk madde “Zarar risk azaltma”d r. Yani
biz ehirlerimizde deprem olunca bize ne zarar verir, ne risk olur bunlar önceden mutlaka azaltmam z
gerekiyor. Sonra azaltamad m z riske göre haz rl k yapmam z laz m. Sonra, afet olduktan sonra etkin
müdahale ihtiyaç analizi, böyle devam etmesi gerekiyor. Üst k s m “ nsanlar enkaz alt nda nas l
kalmaz?” diye çal makt r; risk yönetimi. Alt k s m ise “ nsan nas l enkaz alt ndan kurtar r z?” diye
çal makt r; ama e er bu üst k s mda bir ey yapmazsak, yeterince, burada ba ar l olmam z mümkün
de il. Biz bunu hep 10 senedir anlat yoruz; diyoruz ki “Risk yönetimi yoksa kriz yönetimine, uraya E
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harfi koyun” diyoruz. Bize k z yorlar baz lar ama yani durum böyle gerçekten. Neyse, Allah’tan bu kriz
merkezlerini de i tirdiler, kald rd lar; kriz merkezleri yok art k, art k yönetim merkezi oldu bütün kriz
merkezleri. Bu mantalite bizi öldürüyor arkada lar, bu kriz yönetim mantalitesi Türkiye’nin
de i tirmesi gereken, risk yönetimine geçmesi gereken bir olay olmas laz m. Bu konuda biraz yava
ilerliyoruz. imdi Belediye Kanunu’nun verdi i, dört görevden bir tanesi zarar risk azaltma.

Mesela Marmara depremi oldu, 12 sene oldu de il mi? Hep mesela stanbul’da biz imdi evde
yat yoruz her ak am, herkesin evinin yan nda bir gard rop var de il mi? Evinde gard roba bak yoruz, o
bize bak yor, 12 sene oldu hala bak yoruz gard ropla ama bu gard robun yerini de i tirelim ya da
duvara sabitleyelim diye yapan çok az insan var. Var m içinizde yapan? Yok. Onu Belediye mi gelip
yapacak yani, kim yapacak bunu? imdi arkada lar bazen soruyoruz, bunu niye yapm yorsunuz? “E
hocam,” diyorlar, “o tarafta e im yat yor,” diyorlar “bo ver”. Yani bir de böyle i in dalgas nday z yani.
Bu tür yakla mla, bu zihniyetle biz bu afet yönetiminde çok ba m z dertte kalacakt r. Bu tür
yasaklarla da bu i olmaz, onu da söyleyeyim yani, bu i bir toplumsal kültür i i, gönül i idir bu i .

imdi Türkiye’de maalesef afet yönetim kavramlar da oturmu de il. Mesela bu köpekbal bu adam
için bir tehlike midir, risk midir? Ne zaman tehlike, ne zaman risk? Mesela bu köpekbal
Marmara’daki fay hatt olsun, bu da Ekrem Bey, Erdem Bey miydi? Ha, Bursa’daki Erdem Bey olsun
imdi bu. Bu Marmara fay hatt bunun için tehlike mi risk mi? Ne zaman tehlike, ne zaman risk? imdi
biz konu tu umuz kavramlara da bir Türkiye’de ö renemiyoruz maalesef, orada da problemimiz var.

imdi e er bu adam, yani Erdem Bey ey yaparsa, binas n sa lam yapmazsa bütün bilmem ne
olmazsa, bu tehlike olmaktan ç k p riske dönü türüyor. imdi, biz ne yap yoruz Türkiye’de? Tehlikeyi
konu uyoruz. Fay hatt kaç parça, nerden geçiyor nerden geçmiyor? Sana ne? Yani sen o nas l seni
öldürmeyecek öldürecek, sana nas l zarar verecek onun üzerinde dur, onu düzeltmeye çal . Sanki fay
hatlar n n yerini de i tireceksiniz. Bilmiyorum, var m böyle de i tiren? Afyon’un Çay ilçesinde
de i tirmi lerdi 5 kilometre ama bilmiyorum, o kâ t üzerinde olmu olabilir.
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imdi arkada lar, Türkiye yanl yerlerde; yanl konular tart yoruz. imdi bak n, bu stanbul’daki en
son senaryo. Bizim Belediye de hep böyle ölü say s n , y k m say s n azalta azalta buraya geldik,
97.000’den 30.000’e indik imdi stanbul’da kâ t üzerinde. imdi bak n, bu 30.000 veyahut ey olsun;
nedir o, 34.000 tane a r bo ver 34.000’i, 13.000 tane a r yass kaday f olmu bina stanbul’da,
depremden sonra. Bu 13.000 tane binan n ba na 13.000 tane arama kurtarma ekibi bulup koyabilir
misiniz? Var m dünyada böyle bir ey? O zaman niye u ra yorsunuz? Yapamayaca n z,
ba aramayaca n z, alt ndan kalkamayaca n z bir risk var burada; yönetilemeyecek bir risk var. Ne
yapmak gerekiyor? Bu 13.000 binay en az 30 binaya indirmek gerekiyor, 300 binaya indirmek
gerekiyor; yani riski yönetilebilir seviyeye indirmemiz gerekiyor. Bu mant k yok bizde ya, “Hele olsun
hallederiz abi” diye bir sürü arama kurtarma ekipleri haz rl yoruz, sanki 13.000 tane
haz rlayabilecekmi siniz gibi, sanki onlar afette haz r ve naz r olacaklarm gibi, orada haz r, hiçbir ey
kay plar olmadan... Bu yanl bir mant k maalesef. imdi bizim yapmam z gereken ey, kabul
edilemez riski tolere edilebilir seviyeye indirgemek olmas laz m.

Deprem, sel, ç ne varsa önce riski azaltmak gerekiyor. Birinci ey; budur afet yönetiminin kalbi. te
bu afetleri riskli alanlara dönü türülmesi kanunu bunun için iyi bir ad m ama sadece yap sal oldu u
için eksik bence o, ona da biraz sonra de inece iz.

imdi arkada lar depremde i te tehlikeler bunlar. Bu tehlikeleri, zarar göreni bunlar, bunun d nda
ortaya koydu u riskler de bunlar. Bunlar de i tiremeyece imize göre u konuda tart mam z laz m,
konu mam z laz m. Hayatlar n , b rak n yerini nerdeyse, geçiyorsa orada geçiyordur, siz gelin uraya
gelin tamam m ? Ne yapabiliriz uradaki yanl lar ? imdi bu örnek ehirler, siz daha iyi biliyorsunuz
buralara yerle iyoruz vesaire. Yerle im alanlar n n seçiminde büyük problemler var. Ben
Trabzonluyum, bizim orada tarlaya, istedi in yere ev yapabilirsin yani, yüzdesi var onun. stersen git
derenin içine yap yani, kimse de kontrol etti i bakt yok yani. Yaln z o kadar büyüklükte yap yeter,
nereye yaparsan yap. imdi tapu nedir? Derenin tapusu da bizde. Evet, arkada lar i te bak n bizim bu
Laz müteahhitler grubu yapm buraya, ondan sonra, ö leden sonra herhalde yapm , unutmu ,
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yapabiliyorsunuz? Evet, bir önce ve önce, her eyden önce bir afet zararlar azaltma stratejisi
ç karmam z gerekiyor. Sorunlar stratejiler eylemler. Afet risklerini azaltmadan afetlere haz rlan lamaz,
haz rlan lsa da alt ndan kalk lamaz.

imdi ikinci durum; plan. Afet acil yard m plan yapaca z. imdi bu planlarda bir kere 3 seviye var.
Stratejik seviye; bir kere Belediye Meclisi, Belediye Ba kan buna karar vermesi gerekiyor, para
vermesi gerekiyor, vakit ay rmas gerekiyor. Sonra i te, AFON gibi AKOM gibi neyse, onlar n bir
oturup, ekipleri kurup plan yapmas laz m ve bu operasyon seviyeye inmesi laz m. imdi bu plan
konusunda ben çok dola yorum Türkiye’de, do ru dürüst bir plan örne i göremedim belediyelerde.
1950’lerden kalma sivil savunma plan mant var. Bu mant k da ta devrinden kalma bir mant k, ve
bunlar da hiçbir zaman hiç i e yarad klar n göremezsiniz.

Plan konusunda öyle bir anlay var Türkiye’de: Her kurumda bir sivil savunma memuru, amiri var. O
da una benziyor, stanbul’daki gibi, herkes o grubu, Belediye’yi tek ba na afete haz rlayacak tamam.
Böyle bir ey yok. Bu bir bütün yani, herkesin yapmas gereken olay, bir i . Herkes görev ba nda ama
Müdürüm görüyorsun ama i i yapan bir ki i; öyle olmuyor bu. Herkesin kat lmas gereken böyle bir
organizasyon laz m. Bu imdi stanbul Büyük ehir Belediyesi ve stanbul Valili i’ne yapt m z bizim i
bölümü, organizasyon da l m . Dünyan n yapt sistem bu yani, bir komuta, servisler, bilgi, planlama,
lojistik, müdahale ve ey gibi. Burada bütün kurum ve kurulu lara görev vermemiz gerekiyor. Öyle
kurumdan bir ki iyi seçtik “Hadi abi hallet, bu planlar yap bizi kurtar afetten.” yok öyle bir ey.
Herkesin burada olmas laz m ve bu i i de mutlaka inanan insanlar koyacaks n z ha. Adam emniyet
kemerini takm yor, günde 5 paket sigara içiyor, adam kendinle ilgilenmeyip de tutmu sunuz bunu
koymu sunuz Afet Müdürü yapm s n z. Bu adam n kendine hayr yok. Kimi kurtaracak yani, birazc k
zihniyet olarak da yak n birisi olmas laz m.
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imdi bak n, bu masa ba lar yap yoruz, bu uzay üssü alfa gibi bu merkezleri ama buradaki adamlar n
görevi, arkadaki kurumlar, i leyen ekipler yok. Bunlar havada kal yor. Bunlar mutlaka i çiye
ba laman z laz m, herkesin görevi belli olmas laz m ve harita üzerinde kim nerede nereye var, ey
yapaca n da mutlaka harita üzerinde çal man z gerekiyor. Öyle ekipleri kurduk bilmem ne ettikle
olmuyor bu i . Resmen tehlike riske göre ekiplerin de yönlendirilmesi laz m. Sel konusunda da
Türkiye’de hiçbir plan yok. Nerede, hangi bölgede nas l tahliye olacak, nereye gidecek insanlar belli
de il.

Evet, sonra ekip ve donan m haz rlamak. imdi bu konuda da çok büyük s k nt lar m z var. Ya çok
pahal eyler al n yor ya da çok fazla önemsenmiyor. imdi okullar, hastaneler, belediye binalar ,



48

kamu ku
bir kamu
haz rlanm
afetlerde
millet o
merkezin
oför va
okullara

te bak
olacak p
Japonlar
çiçe ini
adam, k
dü ünme

Afetlerd
öyle her
Japonlar
ekilde.

urumlar afet
u binas gör
mas laz m. Ö
e ta ma su
kula gidip s
nden gönde
ar olacak. H
ve benzeri s

n buras par
parka gidip s
r 3 günlük s
böce ini yin
kulübeyi koy
enizde fayda

e yollar; her
r tarafa girem
r 100 tonluk
Yani bunu b

tlerde s na
ürse oraya g
Öyle büyük b
yla dönmüy
s n yor. Ok
rece iz, bek
ele stanbu
sa lam yerler

rklar, Japony
s nacak. Am
su ihtiyac n
e dikiyor. Ya
yuyor, alttan
a var, çok am

r yerin t kan
meyecek. Za
k su tanklar
bilfiil noktasa

k yeri olacak
gidip s nac
büyük lojistik
yor de irmen
kula s nd
kle abi, dur g
l gibi yerde
re.

a’daki parkla
ma parka gi
kar layacak
ani bu ama b
n kapa ka
maçl ekilde.

aca n bilm
aten normald
koyuyorlar,

al ihtiyaçlar

k isteseniz d
cak, belediye
k merkezleri
n. Bak n, Ja
zamanda

geliyor, yold
e. O yüzden

ar. Burada si
idip s nd
k ekilde pa
bir de buraya
ald r yor ve

meniz laz m.
de de u an
böyle ehri
giderecek e

de istemesen
eye gelip için
kurmay n. O
ponlar okull
oradaki ilaç
da…” Ne yolu
merkezler

z de park ya
zaman ner

rklara böyle
a foseptik çu
tuvalet de

te itfaiye g
nda giremiyo
n de i ik ye
ekilde dü ün

niz de. Halk n
ne dolacakla
Oradan oraya
lara koyuyor
ve malzem

u kalacak ne
de il bunu

p yorsunuz y
rden bulaca
e depo koyu
ukurlar koyu
haz r. Yani

gelemeyecek
or stanbul’d
erlerine. Her
memiz laz m

nerede bir y
ar. Buralar n
a ta yamaya
rlar bu mal

meler orada,
e bir ey ya
da tmak g

ya. imdi vat
k suyu tuva
uyor, üstüne
uyorlar. Afett
parklar bu

ktir bunu bili
a itfaiye her
r ihtiyac kar
m ve bu ehi

ye il alan,
da afete
acaks n z,
zemeleri;
“Lojistik

ni, ne de
gerekiyor,

tanda ne
leti? te
örtüyor,

te geliyor
u ekilde

in, itfaiye
r yere ve
r layacak
r planlar



49

üzerinde, art k naz r plan m diyorsunuz, ne planlar diyorsan z onlar n üzerinde afet tesislerini de
dü ünmeniz gerekiyor. Tahliye alanlar , akslar n toplama yerlerini vesaireyi de ehir planlar n da
beraber dü ünüp yaparsak çok daha faydal olur diye dü ünüyorum. te bu stanbul’daki
Küçükçekmece Belediyesi’nin mevcut acil durum tesisleri; bu da olmas gerekenler nüfusa göre ve
tehlikeye, riske göre.

Evet, halk e itimi, Hocam biraz önce bahsetti. imdi bak n stanbul de il mi? Ne güzel, böyle; ama
afette böyle. Ama buradaki u k rm z turuncu tulumlu adamlar yan ltmas n sizi, afetten sonra bunlar
oraya gelemeyecektir. Zaten ço u afetzede olacakt r bunlar n. Bu gerçek durum de il. Bunlar n oraya
gelmesi uzun vakitler alacakt r ama insanlar n ölümü de ilk dakikalarda oluyor. O zaman nedir?
Durum bu asl nda, gerçekten durum udur; burada yok profesyonel ekipler. Halk afetlerin ilk 72
saatine haz rlamakt r esas olan. Toplum taban nda afet yönetimi halk yeterli hale getirmektir, yoksa
“Deprem oldu nerede bu devlet?” diye ba r yor millet. Devlet de gelsin bizi kurtars n, nas l
kurtaracak? Yani böyle bir ey mümkün de il, bu devlet baba mant afette çal maz.

una haz rl k yapmam z gerekiyor, halk haz rlamam z gerekiyor. O yüzden afetlerde unutmay n,
herkes her kurum, her ekilde ne yapaca n bilmesi gerekiyor bu 72 saat için. Bak n u anda
California’da 72 saat, yani 3 günü 5 güne ç kartmaya çal yorlar. Yani biz bunu 30 dakikaya ç kartsak
da olabilir. Bak n bu da benim hem erim. Ne yazacak, kelepir. Birinci en önemli kelime kelepir
arkada lar, ondan sonras önemli de il. Sonra bu kelepir eve girdikten sonra tabii, ondan sonra böyle
oluyoruz “Nerede bu devlet yand m anam!” Devletin orada olmas mümkün de il. Yani bunu
y kmam z gerekiyor. Halk n bilmesi gereken temel davran ekilleri var. imdi deprem olsa; ki burada
olmaz ama haydi olsa burada ne yapars n z? Bir görsek. öyle Türkiye’de bir salon bulamad m ya,
öyle dü meye bas nca sallan yor, bakay m ne oluyor? Böyle interaktif bir e itim yapam yoruz
maalesef. Evet, afetlerde ne yapars n z Allah bilir ama genellikle e itim ve tatbikat olmadan bir ey
olmuyor

Ne yapars n? Salavat getiremezsiniz bak onu da söyleyeyim, size salavat getirin diyen de yalan
söylüyor, onun da tatbikat n yapman z laz m. Tatbikat yapmad n z sürece hiçbir ey
yapam yorsunuz.

Evet, arkada lar kimyasal tesisler patlayacak, fabrikalar yanacak, bilmem ne olacak nas l koruyaca z
kendimizi, bütün bunlar önemli. Bak n bu Çernobil’deki patlama, yine patlasa ne yapacaks n z hadi
bakal m? Burada imdi afetçiler kim, nerede var? Aa patlad Çernobil geliyor ne olacak?

Bunlar n 4 temel davran eklinin halka ö retilmesi laz m ama öyle kitabi de il, tatbikatlarla. Ne
kadar tatbikat yaparsan z her tatbikat sizin pani inizi %50 azalt yor. nsanlar afetlerde arkada lar,
daha önce yapt eyi hat rlar; duydu unu hat rlamaz, okudu unu hat rlamaz. Bunlar önemli; tahliye
nas l yap l r, nas l tahliye edilir, okullar, evler, i yerleri, ehirler, mahalleler... Bütün bunlar n
planlanmas , dü ünülmesi gerekiyor.

imdi bizim Maçka’da bakt k ki Zigana’n n ta tepesinden a a do ru büyük bir su geliyor, sel geliyor.
Zigana Da ’n n a a s na De irmendere’den bir sel geliyor, Maçka’ya do ru gidiyor. imdi biz gece
yar s saat 3, Maçka’dakileri nas l uyaraca z sel geliyor diye? Haydi bakal m. Türkiye’de erken
uyar n n e’si yok ben size söyleyeyim bak; erken uyar diye bir ey yok, bir mant yok. Ne yapaca z,
gece uyuyor insanlar telefon mu edece iz? Zaten televizyonlar kapal ne olacak? Sivil savunma
sirenini mi çalaca z? Sivil savunma sireni kanunen yasak, sadece sava ta çal n r bir de 10 Kas m’da.
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Ha imdi Trabzon’da sivil savunma sirenini çal n bakay m ne oluyor? Herkes 10 Kas m san p sayg
duru unda bulunur, çünkü daha önce onu yapm adam, böyle bir e itim yok yani, böyle bir ey yok,
anlay yok. Neyse, yani. Durumumuz böyle arkada lar, daha fazla vaktinizi almayay m. Halk n
mutlaka, ilk saatlerde, 30 dakika sonra halk kendi kendine arama kurtarma yap yor. Daha devlet filan
yok burada. 30 dakika içinde halk kendi kendine arama kurtarma yapmas laz m. Bu arama kurtarma
için de halk n e itilmesi laz m. Yang n söndürücüsü, ilk yard m… Bunlar n hepsini bilmesi laz m. imdi
evinizde ilk yard m çantas var m ?

çinde var m oksijenli suyun, tentürdiyot suyun? imdi bak, var diyenler yalan söylüyor çünkü
oksijenli su, tentürdiyot suyu kalkt arkada lar, 10 sene oldu.

imdi bak n; afetler, arkada lar, en kötü ö retmenlerdir. Afetler önce s nav yapar, sonra ö retirler
ona göre. Dikkat edin, bu s navda kalmamak için kimse kand rmay n. Tatbikat konusunda Türkiye’de
bir karma a ya an l yor. Sanki devlet tatbikat deyince yar ba l yor, “Allah 10 saniyede okulu
bo altt k.” Bunun kurallar var, böyle yar yok burada, zamanla yar etmiyorsun. Güvenli bir tatbikat
burada söz konusu, bir ey. Bu da ezbere yap lan ey, kimse kitap filan okumuyor arkada lar. Herkes
do u tan afet uzman , hoca, teknik direktör, doktor, her ey var bizde. “Bilmiyorum” demek ay p
bizde.

Bak n elin Japon’u ne yap yor. Bir Eylül Japonya’da, mparator’dan anaokulu çocu una kadar herkes
tatbikat yap yor. Bizde tatbikat kim yap yor arkada lar? Asker geliyor, helikopterden atlay p adam
iniyor iplerle ya da damdan birisi, bir savunmac bir sedye indiriyor. Böyle tatbikat m olur? Vatanda
yok! Afet Kanunu’nda vatanda n yeri ne arkada lar? Sadece vatanda , afet kanunlar m za göre
“afetzede” olarak yer al yor. Yok yani, ya da alm yor bir türlü. Hiç Van depreminde gördünüz mü
damdan adam indirildi ini helikopterle ya da böyle sedyeyle adam indirildi ini? Öyle bir ey gördünüz
mü? Böyle tatbikat m olur? Yani ovdan ölece iz; hatta ölüyoruz, ölece iz de il ölüyoruz da.
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imdi arkada lar, özetlersek afet yönetiminde odak yok. Perakende, öyle yok, seçmece. Tüm
tehlikeleri dikkate alman z laz m. Afet yönetiminde sadece müdahale, bilmem ne, yok öyle bir ey.
Tüm afet yönetiminin evrelerini dikkate alman z laz m. Bütün kaynaklar n z kullanacaks n z; hocas ,
imam , papaz ne varsa… Mahallede, her yerde, herkesi, ö retmeni kullanman z gerekiyor. Ve
arkada lar bu herkesin sorumlulu u, güvenli i, can sorumlulu u, herkesin görevi bu. Bu herkesin
görevi olan bilinci katmam z laz m toplumu bunun içine.

imdi bak n, u web sitesine girerseniz, bütün bu kitaplar bedava indirip okuyabilirsiniz. Bunlar
bedava; yeter ki isteyin, ö renmek isteyin. Bu afet yönetimi nedir, ne de ildir? Ondan sonra
arkada lar, benim en son Marmara Belediye Birli i’ne yazd m kitap var. Bunu internetten aray p
bulup indirebilirsiniz. Afet yönetimi nedir, ne de ildir, neler yap l r, ad mlar nedir, zarar risk nas l
azalt l r? Ondan sonra bizim stanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi’nin daha teknik
kitaplar var; bunlar okuyabilirsiniz. Türkiye’de bu konuda bilgi birikimi oldu epey. Ve arkada lar, çok
isterseniz TÜ Afet Yönetim Merkezi’nin Yüksek Lisans Program ’na eleman gönderin. Ne olacak, bir
tane mühendisinizi, memurunuzu gönderin? Bir sene bizde yüksek lisans yaps n, gelsin sizin afet
yönetiminizi bilimsel esaslara göre yaps n. Deneme yan lma yöntemine göre de il, internetten
toplad yanl bilgilere göre de il, daha bir bilimsel olarak bunu yaps n. Evet arkada lar, te ekkür
ediyorum ilginize. E er isterseniz bana mail atars n z, bu sunumu ve ba ka eyler gönderebilirim.
Te ekkür ederim.
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I. OTURUM III. B LD R

KENTSEL PLANLAMA’DA YERB L M ÇALI MALARI VE ETK LER

Prof. Dr. Bar MATER
stanbul Üniversitesi Fiziki Co rafya Anabilim Dal Ba kan
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi

Sürdürülebilir bir geli menin kentsel planlamada önem ta d ve bu önem ta mada yerbiliminin de
gerçekten çok önemli yer tuttu unu çe itli vesilelerle, çe itli yerlerde aç klad k. Yine literatüre göre
günümüzde dünya nüfusunun sadece, neredeyse yar s bugün kentsel alanlarda ya ad ve bu denli
yo un nüfusun da karalar kütlesi olarak bakt m zda, yani k talar üzerine bakt m zda genel olarak,
%1 üzerinde ya ad n ortaya koyuyor. Bu da özellikle do al kaynaklar üzerinde bir bask yaratt n
göstermesi aç s ndan oldukça ilgin yakla mlardan bir tanesi. Kentsel planlamada iki konuya ben
bugün yer vermek istiyorum.

Bunlardan bir tanesi Türkiye’nin en büyük, dünyada da en büyük metropollerden bir tanesi olan
stanbul. stanbul’daki yap la man n ve bu yap la madaki bir tak m özellikle eski yerle im alanlar n n
bulundu u yerlerde, bilhassa Eski Yar mada üzerindeki baz alanlar n önemli sorunlar yarataca n
görece iz ki biraz önce Say n Mikdat Kad o lu Beylerin dedi i çok riskli birtak m alanlar var. Bu
alanlar da beraberinde görece iz.

Son 5 y l içinde çok h zl bir büyüme gösterdi ini belirtiyor çal ma. Yine 1980 y l nda benim de Hocam
olan Say n rahmetli S rr Erinç Hoca’n n yapt bir çal ma var. “ stanbul’un— stanbul Jeokompleksi”
olarak tan mlad bir jeokomplekste iki tane alan belirliyor. Bunlar n bir tanesi, “iç alan” olarak
tan mlanan alan tan ml yor, di erini de “d yöre” olarak tan ml yor. Bugün d yöre olarak
tan mlad alan iç yöre olmu , bunun da d na ta m t r. Yani sonuçta stanbul belki de on sene
içerisinde, yirmi sene içerisinde bir uçtan bir uca bütün ile yay lacak bir kentle me gösterecektir diye
dü ünüyorum.
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Morfotektonik evrim olarak bizim tan mlad m z evrime göre, jeolojik bilimler aç s ndan özellikle
ehrin yani stanbul’un geli me istikameti maalesef dar ve geli ebilecekleri daha uygun olan alanlar
Güney’deki k y bölgelerine tabi ayn bölgelerde biraz önce benim tan mlad m gibi yumu ak zeminli
bölgeler olduklar için u anda risk alt na giren alanlar olarak ortaya ç k yor. Bu da bahs i di er bir
tan mlama. Bunu genelle tirerek öyle söylemek uygun diye dü ünüyorum. stanbul’un Marmara
k y lar genel olarak risk alt nda olan bir bölge. Özellikle zay f zeminli alanlar n, yani genç jeolojik
formasyonlar n, alüvyonlu dolgu alanlar gibi alanlar n daha fazla risk olu turaca , biraz önce
belirtti im hususlardan ötürü. Bunlardan Avrupa yakas nda risk alanlar Yenikap , Bak rköy,
Küçükçekmece, Büyükçekmece daha iç k y lar olarak tan mlan yor yerbilimciler çal malar nda,
literatürde. Buna kar l k Anadolu yakas nda Kad köy, Bostanc , Kartal, Pendik, Tuzla hatt bu konuda
oldukça riskli alanlar olarak görünüyor. Nitekim bu bölgede biliyorsunuz Adalar fay n n k r ld
dönemlerde ciddi hasarlar n olu tu u tespit edilmi .

Ayn ekilde öbür tarafta da gerek 1514’teki gerekse 1890’daki depremlerde özellikle Avrupa
yakas n n, bilhassa Eski Yar mada üzerinde önemli sorunlar n olu tu u görüyoruz. Deprem an nda
biraz önce Say n Kad o lu’nun söylediklerini burada da görüyoruz. Eski Yar mada’da görüyorsunuz son
derece dar alanlar içerisinde s k s k ya ad m z. Buras benim üniversitenin bulundu u yer. Küçük
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Pazar bu alanda çok dar bir, dikkat ederseniz, sokaklar ve binalar var. Bu binalarda ya ayan insanlar n
bir deprem an nda binalar n dayan ks zl na bakarak, bugün yang n oldu u zamanda da içeri
giremiyorlar, deprem oldu u zaman zaten giremeyecekler.

Dolay s yla kald 72 saatlik , 24 saatlik de il 172 saatlik bir ey olmu olsa gene ula ma ans maalesef
olmayacakt r. Bu konuda da yeri gelmi ken unu belirtmek isterim. 2012 y l nda yap lm bir
sempozyum var “ stanbul’da Afet Görülebilirli i Sempozyumu” ad alt nda 2010 y l nda yap ld . 4 5
Ekim tarihlerinde, stanbul Üniversitesi’nde bu yap ld , bunun kitab ç kt . Bu kitapta çok kapsaml bir
çal ma var. Yaln zca yerbilim aç s ndan de erlendirilmemi , tüm aç dan, sosyoekonomik aç dan da
de erlendirmi ve Say n Bakan Yard mc s da burada olsayd , sa l k yönünden de çok ciddi çal malar
yap lm t ve çok ciddi konulara e ilmi ti. Tavsiye ederim bunu, o aç dan da de erlendirip görmenizde
yarar var diye dü ünüyorum.

Bir örnek daha yine ayn ehirlerde. Bu sefer biraz daha Yenikap taraf na yak n alanlar. Tamam yla
ilerde ç kmaz sokaklar var, birtak m son derece dar ve yoku alanlarda, hiçbir ekilde gerek yang n
olsun gerek di er ekildeki bir sel veya benzeri eylerde kesinlikle ula m imkanlar n n çok zor oldu u
görülmekte.
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stanbul’da tabii ki bir ba ka önemli olaylardan biri de sellenmedir. Çok enteresand r, ayn depremde
oldu u gibi stanbul’da da bir iki y l içerisinde birbirinin pe i s ra 2009 ve 2010 senelerinde, hemen
hemen ayn tarihlerde çok ciddi iki sel olay olu tu a r ya lara ba l olarak. Hatta sabah kahvalt da
Mikdat Kad o lu Hocaya sordu umda da “Bu frekans nas l olu tu?” diye, vallahi hepimiz bu durumda
baya a rd k. Gerçekten üst üste iki defa ve bir y l arayla olmas birtak m derslerin de yani ele al nd ,
daha derste ne ç karabilece i konusunu gördük.

Burada baz konular var, üzerinde durmak istedi im. Özellikle ya la birlikte “yüzeysel ak a geçi ”
diye tan mlad m z ak a geçen su, birtak m faktörlerin etkisi alt nda h zl akmaya ba lamakta. Burada
su toplama havzas n n boyutu ve ekli, arazi su toplama havzas n n e im özelli i, arazi kullan m
özelli i, bitki örtüsü yo unlu u, drenaj sistem ve kanal özellikleri, su toplama havzas n n yükseltisi,
topografik engebelili i, yapay drenaj slah projeleri, maalesef burada çok büyük faktörler var, su
toplama havzas ndaki farkl amaçla yönelik olan su kapanlar , en az ndan baz su depolar , barajlar,
göletler gibi birtak m yapay unsurlar, bu sel ak lar n zaman zaman oradaki yap n n y k lmas na ba l
olarak art rd n görüyoruz.

Seller çok s k görülen ve y k c do al afetler olarak görülüyor bu foto raflarda, ayn demin söyledi im
gibi. 2009’daki selden al nm örnekler gördü ünüz gibi. stanbul’un çe itli noktalar ndaki manzaralar
görüyorsunuz. Bu me hur yol Bas n Ekspres Yolu. Bu yol Ayamama Deresi’nin asl nda maalesef, buras
yap la may kald rd n z andan itibaren eski dere yata . Asl nda yata n kendisi maalesef yanl
kullan lma nedeniyle bu hale dönü mü . Ve burada 31 ki inin öldü ünü yine kay tlarda görüyoruz. u
t r park bu olay art r c etken olarak görülmektedir. Çünkü özellikle menfezlerin ani t kanmalar
sonucunda yine örnekleri zaman zaman görüyoruz do al olaylarda da bir kaya dü mesiyle hemen
yatakta büyük kalmas ve geriye do ru su toplanarak bir baraj olu mas yla ve bu baraj n sonra da yine
bir ekilde patlayarak artmas olaylar hep ayn eyin sonuçlar ama buradaki olay tamam yla yanl
yap la ma ve tamamen insan n olu turdu u, ayn depremde oldu u gibi insan n olu turdu u olaylar
maalesef.



57

Yapt yanl yap la maya kaynak. te ayn ekilde meydana gelmi olan t r park n n durumu. Burada
31 ki i, özellikle t r park n n içinde yatanlar çünkü buras park; bu park n içinde yatan t rlar içinde
yatanlar büyük ölçüde zarar gördüler. Bu yine resimde görüyorsunuz yani burada akan suyu uradaki
menfezler bo altacak bir pozisyona geliyorlar, u kadar küçük menfez. Bir ba ka topografik özellik,
biraz sonra onun üzerinde de inece im, özellikle bir gün içinde metrekareye 90 kilogram ya
dü mesi gibi bir olay n meydana gelmi olmas bunu tetiklemi tir. Bu da yap la man n, oradaki yanl
yap la man n birtak m sonuçlar d r.

Dolay s yla ta k n yata n n yerle ik i alan na aç lm olmas , ikincisi de dere yata boyunca birçok
yollar ve köprülerin dere yata n dik kesmesi ve köprü menfezlerinin küçük yap lm olmas , büyük
t rlar n adeta buralara gelip adeta menfezleri t kamas yla bu olay n boyutunun art r lmas na neden
oldu u ortaya ç k yor. Bu da yine, u o bölgeden al nm , bu da yine k rsal alan nda stanbul’un al nm
bir örnek. Bu a a daki iki örnek ise ayn tarihlerde Kurba al Dere’deki, bizim Kad köy yakas ndaki
olay yans t yor. Orada da biraz sonra göreceksiniz, bu yap lar ve maalesef beton kanallar n birtak m
yanl betonlar içerisine al n p alan daralt lmas yla h z art r lmas na ba l olarak meydana gelmi olan
bir olay. Bu da yine bizim tamamen Kad köy yakas ndaki Kurba al Dere’de görülen bir manzara.
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urada görüyorsunuz, bu beton menfezlerde, normal ak alan bu binalar n olmad zamanki derenin
ak yla u anda daralt lm olan bu menfezin, hiçbir ekilde bir s zma ans yok. Bütün dü en ya n
ve akan tüm suyun tamam kanal vas tas yla bo alt lmas gerekti i görülüyor. Tabiat yla o kadar büyük
bir risk ortada oldu una göre, bu kadar büyük bir ya ortada oldu una göre tabii ki bunu bo altacak
önemli bir kanal maalesef uygun görülmemi . Özetle sert zeminler filtrasyon dedi imiz s zmay
engelledi i için su yüzeyine kat lm oluyor, drenaj yap lar nda hatal projeler, kullan m sorunlar
ortaya ç k yor, do al ak o kav ak ve benzeri projelerle engellenmi oluyor, yine hatal yerle me
düzeniyle engellenmi oluyor. Gördü ünüz gibi bütün bu eyler, tamam yla insandan kaynaklanan,
hatal kaynaklanan olaylar.

Bir ba ka konuya de inmek isterim; o da bu. stanbul’un yap sal itibariyle gördü ünüz gibi, özellikle
güneye bakan akarsular n, güneye yönelen akarsular n Kuzey Güney do rultusundaki geli lerinin tam
dik olarak geli tirilmi iki ana arteri var. Bunlardan bir tanesi E5 dedi imiz yol, ikincisi de TEM yolu.
Her ikisi de bu eye dik olarak kesti i için bu durumda yukardan a a h zla gelen bu anormal sel
ya lar nda meydana gelen olaylarda, asl nda engelleyici birtak m sorunlar da beraber getiriyor.
Burada yap lmas gereken ne? Yap lmas gerek, biraz önce ey yapt m z gibi bu menfezleri bu kadar
küçük de il, biraz daha büyük, biraz daha geni ve burada maksimum su geçirme hesaplar na göre
yap lm olmas . Ve tabiat yla burada bir ba ka ey de dikkat çekiyor. O da ehircilik aç s ndan de il
de, belki ehircilik aç s ndan da de erlendirildi i gibi biraz da halk n bilinçlendirilmesi yönünden. Çok
fazla, yak n çevrede de dikkat ederseniz at klar var. Geli igüzel yerlere b rak lm birtak m at klar var,
kaçak ekilde gönderilip at lm olan. Bunlar da buradaki ak engelleyici birtak m düzenlemeler.

Bak n yine bir, yukar da bir yol, çift eritli otoyol tarz , belki otoyola ba lanan bir yol. Alt nda u
kadarc k menfezi var, u istikametten gelen , bak n burada da böyle. Art k çocuklar n oyun alan
olmu , hiçbir ekilde bu nas l su geçirir, ne yapar onu bilinmez.
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Yine ayn tarihlerde bir ehir içi sorunlar ndan bir tanesi, bu yazl k evler. Özellikle Selimpa a, Silivri
taraf ndaki yazl k evler. Yine do rultular , dikkat ederseniz Kuzey Güney do rultulu yer kazanmak
aç s ndan. Dar bir alana çok fazla bina yapmak suretiyle ve tabiat yla bunlar n yollar da, gidin
betondur, beton yollar var. Tabiat yla bu, u istikametten gelen selin tamamen buradan böyle gayet
h zl bir ekilde geçerek gelmesi, burada ya ayan, oturan bütün insanlar n e yalar , arabalar , unlar
bunlar a a yukar 12 saat içerisinde Marmara Denizi’nin içinde toplanm , bu 1909’daki sel olay nda
da olmas gibi.

Kentsel planlama çal malar na bir ikinci örnek, biraz enteresan bir örnek, farkl bir örnek. O da Karasu
k y lar , biraz k y yla ilgili konuya ben de bir de inmek istedim, kendi uzmanl k alan m büyük ölçüde
k y alanlar yönetimine yönelik oldu u için. Elveri li ya am ko ullar nedeniyle çok tercih edilen
alanlar ancak ve ekolojik olarak son derece hassas düzene sahip alanlar. Bu bak mdan, ta ma
kapasitelerinin üzerinde bir kullan mla kar kar ya, bu da birtak m sorunlar beraberinde getiriyor.
Çok ilginç bir örnek buras , yani bizim Karasu’nun oldu u bölge, Sakarya Irma ’n n a z . Potansiyel
de erler aç s ndan çok ilginç bir yer.

Bu da bir uzay görüntüsü, Google’dan al nm bir foto raf. Bak n bu foto rafta, Karasu akan rmak
bildi iniz gibi Sakarya Irma , Karasu yerle im alan ve gerek do uya do ru, gerek bat ya do ru
geli mi olan alan. uradaki alanla urada yeni yap lan u alanlar ve daha bat ya do ru gitti inizdeki
yap la ma alanlar Karasu’da birtak m do al dengelerin büyük ölçüde bozulmas na neden olmu ve
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büyük erozyon, k y erozyonu ortaya ç km t r, buras o bak mdan ilginçtir. Bir de burada una
dikkatinizi çekmek isterim. Bu bir asimetri. Normal artlarda bu do rultuda gelen malzemenin orada ,
burada daha fazla birikmi olmas da bir asimetri olu turuyor. Bu asimetri sonucunda da birtak m
malzeme burada ilk ba ta birikiyor gibi görünüyor fakat daha sonra içerisinde görünmeyen bir
mendirek yap m yla maalesef bu sefer do al ak , yani malzemenin, do al malzemenin azalmas na
neden oluyor. Bu sefer özellikle bunun biraz daha do u taraf na do ru ciddi biçimde k y prosesleri
harekete geçerek dalga a nmalar , ak nt a nmalar yla erozyon çok iddetli bir biçimde bu bölgede
kendini gösteriyor.

Tabii yine eyi biraz daha yak n gösterilen alanlar, giderek ne kadar yakla m lar, uralara. Burada
birtak m alanlar var. Deniz, burada da a r rüzgâr nedeniyle bir rüzgâr erozyonu ve buna ba l olarak
da içeriye do ru, yürüyen bir kum hareketi var. Bu da özellikle bu yap la ma içerisinde baz sorunlar
ortaya ç kacak. Sakarya Irma ’n n do usunda kalan plaj alanlar ndaki durumun giderek zay flamaya
ba lam olmas n n önemli nedenlerinden bir tanesi, Sakarya Irma içindeki kum al mlar d r. Kum
al mlar yla birlikte kum dengesi bozulmu tur ve yani segment dengesi bozulunca k y kendini
besleyemeyince, yani delta kendini besleyemeyecek pozisyona gelmi ve bu ekilde geriye do ru h zl
bir ekilde a nma ortaya ç km t r. Bu da morfolojik dengeyi özellikle morfolojik dengenin
bozulmas na, k y proseslerinin de k y olu umlar üzerinde önemli sorunlar ile kar kar ya
getirmi tir.
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imdi bak n burada 4 kez 6 resme pe pe e mahsus koyduk ki ey aç s ndan, görmek aç s ndan. Bak n
geriye do ru her ne kadar çekilmi olarak görünse de daha önce buralarda bir tak m yerle meler var,
bunlar zaman zaman ey yapm lar. Esas ilginç olan buraya bir iki tane ey yapm lar, i te boynuz
dedikleri eyler ama bunlar çok fazla ey sa layamam . u özellikle, bulunu itibariyle, konum
itibariyle ciddi birtak m erozyon sorunlar n o bölgede meydana getirmi tir. te onun sonuçlar
bilhassa do u taraf nda Karasu’nun, u alt alanlar adeta çok k sa bir süre içerisinde gitmeye
ba lam t r. Bu çok ilginç bir resim. Asl nda olmas gereken ey kum. Kumsal neredeyse buradayd . Bu,
u ara yakla k 5 y l içerisinde u kadar alan kaybedilmi tir. Buradaki yerli insanlarla geçti imiz
günlerde yapt m z bir konu mada u alan n, u kadar daralan alan n emin olun bir y l içerisinde, yani
bir k geçmesinden sonra bu kadar h zl gerileme getirmi olmas bizi ciddi biçimde ürkütmü tür.
Burada bir sorun daha tabiat yla kendini gösteriyor. O da büyük hacimlerdeki deniz çukurlar n n
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özellikle u bölgelerde, denizdeki birtak m kum al mlar ki bu bölge yerli halk n midyesi diye
tan mlad klar , kum midyelerinin çok verimli oldu u bir alan ve ciddi biçimde kepçelerle al p derin
deniz çukurlar olu turuyorlar hemen sahil kenar nda bu iki eye neden oluyor.

Bir; k y bölgelerinde zaman zaman bo ulmalara neden oluyor çünkü ak nt s var bu bölgede. kincisi
de tabii ki bu kum al m nedeniyle yeterince kum rejimi bozuluyor, dalgan n getirdi i rejim de dalga ve
ak nt sistemleriyle, bu bak mdan da erozyon gerilemesi oluyor. imdi burada deneme yan lma
yap yorlar, bunu uzatt m için özür dilerim fakat söylemek istiyorum, deneme yan lma yap yorlar. Bu
istikamette koydular, hiçbir i e yaramad . Erozyon daha da iddetlendi çünkü zaten geli istikametleri
k y ya dik. Dik geldi i için bunun çok fazla bir etkisi yok, o bak mdan. Bu sefer dediler ki “Böyle
olmayacak bu, biz bunlar paralel yapal m.” Paralel ekilde yapmay dü ünüyorlar baz yerlerde,
burada yok örnekleri ama paralel yapmaya ba lad lar. E tabii onu yapt ktan sonra bir sene
bekleyecekler tabii, acaba getirecek mi getirmeyecek mi yani. Deneme yan lmayla bu i i ö renene
kadar zaten k y da ne kadar kum varsa hepsi gidiyor çünkü iki tarafta, hem deredeki genel rejimi
bozuyorsunuz hem denizin içindeki kum rejimini bozuyorsunuz. Her iki bozulma da erozyonu
iddetlendiriyor. Ha bir do al afet midir? Bu da afettir asl nda, çünkü insanlar n ciddi biçimde mal ve
mülkleri kayba u ram oluyor. Yerbilimlerinde daha çok söylenecek söz vard r. Say n Ba kan’a çok
çok te ekkür ediyorum beni dinledi iniz için.
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Dr.Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜO LU
Trabzon Belediye Ba kan

TRABZON BELED YES PROJELER

Bizim, söyledi im gibi isti are niteli inde, bilgi payla m niteli inde çok zaman n z almadan 2009
mahalli seçimleri sonras nda Trabzon Belediyemiz olarak neler yapmaya çal t m z aktarmaya
gayret edece im. Öncelikle bu Trabzon bulu mas nda büyük gayretlerini gördü ümüz haz rl k
çal malar nda gece gündüz gayret eden belediye meclis üyemiz Say n Sezgin Y lmaz’a, Etüt Proje
Müdürümüz Say n Nalan Ayd n’a ben huzurlar n zda te ekkür ederek ba l yorum. Onlara bütün birim
müdürlerimiz ve belediyemizin tüm çal anlar katk da bulundular. Sa olsunlar, var olsunlar. Bu
Trabzon Belediyesi çal malar asl nda tüm belediyenin halk n kat l m ile bir sonucu. Dolay s yla
belediyenin ba kan , ba kan yard mc lar , müdürleri, k s mlar , soka temizleyen i çi karde imize
kadar tümünün ürünü. Bir tak m, bir ehrin tümünün çal mas , herhangi birimizin ki isel
sonuçland rabildi i bir gayret de il. Tabii hepimizin gayesi ehirlerimizdeki günlük hayat standard n ,
ya am biçimini iyile tirebilmek, daha ilerilere ta yabilmek ve kentlerin güvenlik yönünden, deprem
yönünden, heyelan yönünden, sel felaketleri yönünden daha sa l kl hale getirilebilmesi yine ad
üzerinde sa l kla ilgili olan çal malar n n da göz önünde tutarak Sa l kl Kentler Birli i’nin Dünya
Sa l k Örgütü’nün de bilgisi ve payla m çerçevesinde öngördüklerini yerine getirmeye gayret etmesi.
Ben çok zaman n z almak istemiyorum, zira çok k ymetli ö le öncesi ve ö le sonras oturumlar m z
var ve o oturumlar m z yönetecek olan de erli arkada lar m z var. n aat mühendisleri Trabzon ube
Ba kan m z da o kat l mc lardan birisi. Çok k ymetli kat l mc lar m z n da ö leden öncekilerinin
isimlerini izlemekteyiz. Ö leden sonra yine di er de erli bir oturum yönetimi sizlerle bilgi payla m n
sürdürmü olacaklar. Hemen bu sunuma ba lamadan önce benim Trabzon için arz edece im hususlar
unlar. Program m z ve çal mam z ba lat rken biz 3 ana unsur üzerinde kendimizi planlamaya gayret
ettik. Bunlar n en önemlilerinden biri alt yap yd . Altyap da Trabzon Erzurum yöresi istikametindeki
Maçka vadisindeki de irmen derenin suyunu ehir içme suyu olarak kullan yor idi. Halen de
kullanmaya devam ediyor. De irmen dere suyu buradan 25 27 km yukar da Maçka vadisinde Esiro lu
tesislerinde ar tmaya tabi tutulur. Ve oradan ehre verilir. 1998’lerde ba lat lan Atasu baraj içme
suyu amaçl düzenleniyor idi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl m z n planlad , Devlet Su leri Genel
Müdürlü ümüzün gerçekle tirdi i bir yat r m. 2011’in May s’ n 17’sinde onu hizmete açabildik. Bu
çerçevede tabi bugüne kadar gelmi geçmi olan Enerji Tabii Kaynaklar Bakanl klar , Devlet Su leri
Genel Müdürlükleri ve Bölge Müdürlükleri gayret gösterdiler. Baraj Trabzon belediyesine devredilmi
durumda. 30 y l süreyle taksit taksit bedelini belediyeden Devlet Su leri tahsil etmekte. imdi biz o
baraj suyunu devreye soktuktan sonra bazen ikmal in aatlar , bazen herhangi bir onar m gerekti inde
Devlet Su leri ile ileti imli olarak Esiro lu ar tma tesislerimize oradan gelen suyun kesilmesi ve
De irmen dere suyunun tekrar devreye sokulmas ile ehir içme suyu ihtiyac n kar l yor. Bu, içme
suyu ihtiyac n n kar lanmas nda Atasu Baraj ’n kullanma süre ve oran yüzde 80’in alt na hiç
dü medi, gün olarak da, metreküp olarak da. Trabzon içme suyu ihtiyac aç s ndan merkez
belediyesinde bunu sa larken, do udaki ilçemiz Yomra, bat daki ilçemiz Akçaabat’ da bu hizmet
sunumunun içine katm durumda. Suyla ilgili bizim ileri y llara do ru kulland m z bir di er kaynak
da engebeli bir co rafyas olan Trabzon’da üst kotlara su basmakta enerji tasarrufunu da
sa layabilecek olan Karakaya grup suyu diye bir suyumuz var. Onun imdi yeniden ele al nmas ,
tadilat ve yeniden düzenlenmesini de çal maktay z. Bunu hedeflememizin de ana nedeni enerjiden
olan kayb m z yani daha önce TEDA ’a imdi özelle tirilen enerji kurumuna daha fazla para ödemek
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zorunda kalmamay tabii olarak tercih etmemiz. Yani bizim yüksek kotlardaki mahallelerimize elektrik
enerjisi kullanarak suyu pompal yoruz. Karakaya grup suyu ise daha yüksek kottan gelen, zaman nda
köyü tüzel ki ili ine devredilmi olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ü varken yap lm olan bir grup
suyu. imdi bu üç suyu nazar itibariyle ald m zda Trabzon’un içme suyu ihtiyac yönünden bir 50
y ll k herhangi bir sorunu, nüfus art olsa da yok görünüyor. Ama yine enerji tasarrufu için Atasu
Baraj ’ndan daha yüksek kotta bir ar tma tesisi ana isale hatt ve ana su deposu yapma çal mam z
devam etmekte. Bütün bunlara biz içme suyu aç s ndan ehrin tüm su ebekesini yenileme çal mas
ile devam ediyoruz. ehrin tüm su ebekesinin yenilenmesi 40 y ll k geçmi i olan bu ebekeyi tabii
olarak yapt ar zlar ve su kesintilerinin giderilmesi sonras nda bas nç de i ikliklerine periferdeki
sistemin çok iyi cevap verememesi sonras ndaki ar za say s n n artmas , bu su borular m z n bir
k sm n n, önemli bir k sm n n, yüzde 50nin üzerindeki k sm n n aspesli borular olmas su kaçak ve
kay plar n n da yüzde 50’lere varabiliyor olmas münasebeti iledir. ehrin içme suyu ebekesinin
tamam n n yenilenmesi bunu ller Bankas ile birlikte, proje ihalesini yap p çal malar n devam
ettirmekteyiz. Projenin bu y lsonunda bitmesiyle yat r m dönemi ba layacak. ehrin ana unsurlar
olarak altyap da ele ald m z birinci husus bu. kinci hususumuz ya mur sular n n ayr lmas n ller
Bankas ile ihale ettik, projesi tamamland , arazi adaptasyonu yap l yor, yap m dönemine geçilecek.
Tabii ki hepimizin bildi i gibi ya mur sular n n at k sulardan ayr lmas n hedefleyen bu çal ma
nihayeten hem at k sular daha iyi kontrol edilebilir hale getirmeyi ve ar tmas n n sa lanabilmesini
hem de yaln z ba na ve serbest kalabilen ya mur sular n n oldu u bizim ehrimizdeki vadilerdeki
derelerin üzerinin aç k tutulabilmesini dolay s yla bask n ya larda da sellerden en önemli korunma
tedbirinin de al nmas n sa lamakta. Ya mur sular projesinin yan nda biz at k sular n giderilme
projesini de ba latm bulunmaktay z. Bunun ön ad m hepimizin de bildi i gibi hizmet verece imiz
alan n tam organizasyonu, o da hava foto raflar , hava haritas , bunun araziye adapte edilmesi ve
kanalizasyon projesi diye tabir etti imiz at k sular projesinin de uygulama alan na gelmesi. Az önceki,
ehrin içme suyu ebekesinin yenilenmesindeki ifade etmek istedi im bir husus da asbestli borular
bilindi i gibi kendi ba na kanser yapmazlar. Yani içinden su geçen bir asbestli boru insanda herhangi
bir kanser olu turmaz. Ama bir onar mda ar zada k r l p büküldü ünde asbestli borudan inhale edilen
yani solunan böyle solunan sular, ey, solunan tozlar insanda akci erde aspergilloziz dedi imiz bir
rahats zl n ba lamas na neden olabilir. Bu toplumda her zaman bir yanl anlama olarak sürüyor da
onu ifade etmek istedim. fade etti im ya mur sular n n ayr lmas , at k sular n projelendirilmesi ve
ehrin tüm su da t m ebekesinin yenilenmesi altyap da en önemli ve büyük ad mlar idi. Trabzon gibi
bir kentin at k sular n yani kanalizasyonun giderilmesinde u ana kadar uygulad derin deniz de arj
sistemidir. Bildi imiz gibi Avrupa Müktesebat çerçevesinde Karadeniz’e k y s olan ülkeler bu
müktesebata ba l olarak belli bir zaman içinde bu havzay kirletmeme taahhüttünü vermi
bulunmaktalar. Bunun süresi 15 y l en fazla. Dün Bursa Büyük ehir Belediye Ba kan m z ifade
etmi lerdi. Tuna’n n geçti i hatlar boyunca Avrupa’da 13 ülkenin hem sanayi at klar hem i te ya mur
sular ndan ayr lm olsa bile kanalizasyon at klar n n yani k sacas ar t lm olsa bile at klar n n Tuna’ya
verilmesi sonucunda bir kirlili in olu tu u, geçen y l Macaristan’da mesela yine o bölgede
Balkanlar’da bir bak r fabrikas n n Tuna’ya ar za sonras at klar n n direkt kar mas n n giderilmesi gibi
sorunlarla u ra makta Karadeniz bölgesinde k y s olan ülkeler. Avrupa Birli i Müktesebat da bu
Tuna’n n kirletmesinin d nda tüm Karadeniz çevresinde olan ülkelerin hele k y ehirlerinin denizi
kirletmesinin önüne geçilebilmesi için en fazla 15 y l içinde biyolojik ar tmalar dâhil sistemlerini
tamamlamalar n öngörmekte. Bu vesile ile biyolojik ar tmadan da bahsetmek istiyorum. Biz biyolojik
ar tman n çal malar n da sürdürdük. Ülkemizde bunu yapan kentler var. K ymetli misafirlerimiz, en
büyük sorun i letme maliyetlerinin büyük boyutlu olmas , dolay s yla yap lm olsa da fazla i levli e
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kavu amamas . Biyolojik ar tmada bir önemli unsur da hesaba kat l p giderilmesi ve ona göre
depolanmas planlanmas gereken de bizim at k sular m z n biyolojik ar tmadan geçtikten sonra ortaya
ç kan ar tman n sonras ndaki çökeltinin depolanabilmesi. O da önemli bir sorun olarak tüm kentlerin
önünde durmakta. Hepimizin bildi i gibi biyolojik ar tmay Avrupa müktesebat öngörüyor.
Öngörürken de diyor ki siz e er mavi bayrak tak lan bir turistik merkez olmak istiyorsan z ve bunun
internetlere de intikal etmesini istiyorsan z o zaman biyolojik ar tmay kentinizde yapm olman z
gerekiyor. Ama biyolojik ar tman n teknolojisinin u ifade etti imiz iki önemli mahsurun giderilmesini
de bekledi ini biz de kentler olarak bunu bekledi imizi ifade edeyim. Altyap daki bu ad mlar
yürütürken Trabzon belediyesi ikinci büyük ad m olarak kentsel dönü üm ve kentsel yenilemeyi
hedefledi. Biraz sonra orada slaytlar n gösterecek oldu um Trabzon’da Çömlekçi Mahallesi ve onun
güneydeki s n r olan Tanjant yolu ve üzerindeki Esentepe Mahallesi, yine Trabzon’da Za nos Vadisi
dört etaba ay rd m z bugün belki ö leden sonra mar Müdürümüzün e li inde teknik aç klamalar n
da sizin gözleminize sunulaca bir bölge. Birinci bölgesi 2009 mahalli seçimlerinden önce bitirilmi ti.
kinci bölgesi 2009’dan 2012’ye kadar bitirildi. Üçüncü bölgesi u anda çal lmakta, dördüncü bölgesi
yani sahile denize olan ula mda ise binalar n sat n al nmas dönemi devam ettirilmekte. Bu Za nos
Vadisi’nin hemen do u taraf nda kom usu olan yine tarihi Trabzon surlar ile biti ik bulunan
Tabakhane vadisi kentsel dönü ümü de büyük bir süratle devam etmekte. Çömlekçi mahallesi,
Esentepe Mahallesi, Tabakhane Vadisi ve Za nos Vadisiyle dördüncüden sonra be inci olarak da
Za nos Vadisi’nin üst k sm nda Bahçecik Camii etraf n n kentsel dönü ümü de y k mlar n
tamamlanm olmas ve yap m a amas na gelinmi bir çal ma. Bu ehrimizde do udan do ru
ba latt m z ve bat ya do ru gelirken de ilave edece imiz di er kentsel dönü üm uygulad m z
alanlardan birisi u andaki belediye hizmet binam z n oldu u Atapark bölgesindeki Narl bahçe
dedi imiz alan. Burada ise u anda i in ba nday z. Yani hâlihaz r haritas , imar planlamas ve bina
ölçümlerinin de erlendirilmelerinin yap lmas sonra hak sahipleriyle görü me a amas na geçilmesinin
daha birinci ad m nday z. Narl bahçe yeni ba latt m z bir çal ma. Onun da bat s nda kentimizin
ç k na yak n Ayasofya Müzesi dedi imiz bölgenin etraf n n tamamen temizlenmesi, oradaki çarp k
yap la ma ve gecekondula man n giderilmesi ve oran n bu para ödemelerinin sonlanmas ndan sonra
arkeolojik sit alan olmas münasebetiyle An tlar Kurumundan gerekli izinlerin al nmas sonras nda
rekreasyon düzenlenmesi projesi ihale edilmi noktaya geldi. Böylece Trabzon kentinde yeni olu an
mahalleler d nda eski oldu umuz mahallelerin hemen hemen %50’ye yak n nda kentsel dönü üm
dedi imiz ad mlar atm bulunmaktay z. Bunlar n tabii mali portresi epeyce büyük. Bir de hepimizin
bildi i gibi kentsel dönü üme bir kentsel yenileme alan ilave etmi durumday z. Malumunuz oldu u
üzere kentsel yenileme bakanlar kurulu karar yla onaylanmas sonras nda yerel hizmetlerin organize
etti i bir çal ma. Biz de Orta Hisar diye tabir etti imiz kentin eski çekirde i ve merkezinin bulundu u
az önce ifade etti imiz Za nos Vadisi surlar ve Tabakhane Vadisi surlar aras nda kalan bu kentte
güneyde çkale Camii dedi imiz tanjant yolunun üzerindeki bir camiimiz ile a a da Mara Caddesi ve
Pazarkap semtiyle s n rl olan bir bölge. Kentsel yenileme, burada k ymetli misafirlerimiz de var,
mesela Eski ehir Odunpazar ’nda, mesela Ankara Alt nda ’da yap lan çal malar n bir benzeri. u anda
biz stanbul büyük ehir belediyesi kurulu lar ndan B MTA ile proje çal malar n sürdürdü ümüz
bakanlar kurulu kararlar n da daha önce ald m z Ortahisar bölgesinde toplamda 5 y ll k bir çal may
planlam bulunmaktay z. fade etti im Trabzon belediyesinin ehrin daha ya an labilir olmas ndaki
altyap yat r mlar ndan sonraki ikinci büyük ad m kentsel dönü ümler ve yenileme idi. Üçüncü ad m
olarak da gerçekten insanlar n ve kentlerin günlük ya ay n çok etkileyen ula m çözümleri idi. Bizim
ehrimizde u anda biz bir rayl sistemi maliyet etkin olarak rakamsal sonuçlar yla bulabilmi de iliz.
leri dönemlerde Arsin Organize Sanayi Bölgesi dedi imiz 20 km do umuzdaki ilçemizin oldu u
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organize sanayi bölgesinden bat m zdaki ö leyin sizin de geçecek oldu unuz Akçaabat ilçemizin az
ilerisindeki Akçakale mevkiine kadar bir bölgede bulvar kenti olan Trabzon’umuzun sahil boyunca bir
rayl sistem ön çal malar yap lm bulunmakta. Bu ön çal malar u an itibariyle ehrin merkez
belediyesinin u içinde bulundu umuz Hamamizade ve hemen yan ndaki limandan, Be irli Mahallesi
diye tabir etti imiz ehrin bat s ndaki mahalleye kadar bir bölgenin de çal lmas yap lm olmakla
beraber, bu dedi im Be irli ile liman bölgesi aras nda günün pik saatinde sabahlar 4700 yolcu
ak amlar 4200 yolcunun seyir ediyor olmas dolay s yla maliyeti etkin olmu de il. Tabii ki
belediyenin kendi finansal imkânlar n n, kullan labilecek rahat paras n n olmas , istendi i takdirde
böyle bir ula m da Trabzon içinde olmay sa layabilir ama hepimizin de bildi i gibi tüm Türkiye
belediyeleri finansal bir s k nt ile çal malar n ve halka hizmetlerini sürdürmeye gayret etmekte.
Ula mla ilgili bizim yapabildiklerimiz yine co rafyas engebeli olan, topografyas kot farkl l klar yla
belediye hizmetlerini getirmeye gayret etti imiz Trabzon’da kuzey güney arterleri, kuzey güney
ula m yollar aç s ndan Erdo du yolunun ba lat lmas ki nihai maliyeti 80 100 milyon lira aras nda
olacakt r, istimlakleri ve yap m yla beraber. 2014 y l n n sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmekte. Yine
onun bat s nda güneye do ru engebeli arazi boyunca 5200 metre uzakl kta U urlu Mahallesi’ne
ula lan 25 metre eninde, i te, çift gidi geli li bir yol yap m d r. Onun da yap m i lemi ba lat lm
bulunmakta. Bunlara bir dev yol ilave etmek istedik. Tabi bizim ölçe imize göre dev yol diye ifade
edelim. Engebeli olu umuz, sokaklar m z n, mahallelerimizin s k k bulunmas münasebeti ile bat
do u ku aklamas nda u anda Tanjant yolu diye hizmet etmekte olan yolun yine bat do u
ku aklamal alt buçuk kilometrelik bir yoldur buras . Onun güneyinde güzergâh boyunca 500 ila 1000
metre mesafede tanjant yolunu takip eden 20 km uzunlu unda bir yoldur. Bu yol ehrin bat
giri inden ba lamakta ve üst mahallelerimiz diye tabir etti imiz Be irli’de bir tünelle ve Bahçecik’te
bir tünelle ve ehrin arka plan nda gördü ünüz Boztepe ile bir tünelle geçip Maçka vadisi dedi imiz
Erzurum’a do ru uzanan yol boyunca Akoluk istikametine do ru devam etmekte. Bu muhtemelen
800 milyon lira gibi bir maliyet içeren, belki ekleriyle birlikte 1milyar TL’ye ula abilecek olan bir büyük
proje. Bunun orta bölümünde, ehrimizin Erdo du Mahallesi k sm nda Ahi Evren Hastanesi alt nda
1200 metrelik bölümünü sanat yap lar yla yap m i lemini ba latt m z bir yer. O yap m devam
ederken, o Ahi Evren’in do usunda ve bat s nda kalan iki alan az önce söyledi im çerçevede ön eleme
sonras nda yap lacak olan ihaleler ile yap i lemini ba latm olaca m z bir önemli alan. Kav ak
düzenlemeleri olarak Ayasofya sahil yolundaki kav ak düzenlemesi ihale edilme noktas nda, Re adiye
veya itfaiye kav a dedi imiz bölgedeki kav ak düzenlemesi de ihale a amas na yakla t r lm
bulunmakta. Belki di er kentlerde oldu u gibi belediye ba kan arkada lar m z n bizim de kentimizde
ziyadesiyle s k nt duydu umuz, her zaman her i in mutlaka bir aleyhtar n n bulunmas bizim
kentimizde de epey zirve noktalardad r. Mesela insanlar n daha rahat, daha zaman tasarrufuyla
ya ayabilece i bu kav aklarda bile, bu yollarda bile her zaman davalarla hukuki engellerle sizin bizim
gibi belediye çal anlar u ra yor. Bu engellemelere ra men alabildikleri hukuki sonuçlarla yoluna
devam ediyor. Bu konu Trabzon için çok elzemdi. Bizim trafi imiz oldukça dar olan caddelerimizde
s k m durumda idi. Ve öncelikle bu planlamalar yaparken günlük k sa devre çözümleri de ehirde
yapmaya gayret ettik. Bunun birincisi trafik düzenlemesi idi. Bizim önemli bir ans m z var Trabzon’da,
Karadeniz Teknik Üniversitemizin varl . 52 bin ö rencisi, çok k ymetli ö retim üyesi kadrosu ile bu
ehir için önemli bir kazanç. Her zaman özveri ile bize destek olmu lar, destek olmaya da devam
ediyorlar. Yani hangi sorunu hangi çözüm yollar yla neticelendirebilece imizi her zaman önerileriyle
yard mc olarak ehrin yan nda duruyorlar. O münasebetle trafi in önemli t kan kl n Karadeniz
Teknik Üniversitemizin de katk lar yla, stanbul Bahçe ehir Üniversitesi’nde de bu konuda biraz
tecrübesi olan bir kürsü var, onun da bilgi birikimiyle ve Trabzon’daki incelemelerini bize rapor
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yoluyla sunmas yla bir de bizim durak ve güzergâhlar yeniden ele al p istatistiki verilerle hareket
etmemizde, mevcut yollar m z n i leyebilir hale getirilebilmesi için dolmu , otobüs duraklar m z n
düzenlenmesi, güzergâhlar n n de i tirilmesi uygulamas n ba latt k. Bu da yürüyebilir hale gelmemizi
temin etti. u ana kadar ben bir alt yap , bir sacaya n n bir aya , iki kentsel dönü ümler ve kentsel
yenilemeler, üç ula mla ilgili çözümlerde yapmak istediklerimizi, planlad klar m z , uygulamaya
ba lad klar m z , sonuçland rd klar m z anlatmak istedim. imdi bu ön aç klamadan sonra süratle daha
sa l kl Trabzon’a, sizlerin de kentlerinizde ve belediyelerinizde u ra t n z gibi, yürümek için bu
çerçevedekilerin, baz sosyal projelerin de daha sa l kl , daha ya anabilir kentlerde, tabii ki o
projelerin de bir önemi var. Çok zaman n z almadan sunumumu tamamlam olay m. Az önce ifade
etmeye çal t m efendim, bu, unu mu ç kar yorduk? Oraya belki gerekebilir. Tamam, te ekkür
ederim. Bu yukarda, bir de unu ifade etmek istiyordum. Bizim plaka numaram z 61 ya, bir de biz hani
sporda çok zirve bir kentiz bu bir gerçek yani. Bu münasebetle, hele sporda zirve bir kent olmam z
tabii ki en çok taçland ran futbol ve Trabzonspor. Hani 61. dakikada hep i te plakam z 61 diye
statlarda bir gösteri yap l r, i te o sembolize rakamla mahalli seçimlerde de biz o plaka numaras yla 61
proje diye rakamlad m z bir hizmet sunumu program yla halk n huzuruna ç km idik. Asl nda bu
projelerde baz lar birle tirilebilir, baz lar ikiye, üçe bölünebilir, ama haf zalarda kalmas için plaka
numaram zla hareket ettik. Onun için 61 rakam odur, yan nda da o projenin hangi numaral proje
oldu u ifade edilmektedir. imdi Çömlekçi, bu dedi imiz hemen liman n arkas ndaki bölgedir.
Rakamlar var, belki bu konuda arkada lar size bro ürlerle takdim ederler. u anda biz Çömlekçi’de
sekiz binayla anla m , iki binan n y k m n tamamlam , ama en önemli de hâlihaz r haritalar
bitirilmi , imar planlanmas bitirilmi , bunlar n hepsi en az alt ar ay süre al yor, en az yani. Sonra bina
ölçümleri tamamlanm , bina de erlendirmeleri tespit edilmi ve ondan sonra vatanda larla anla ma
noktas na gelmi bulunmaktay z. Çok önemli bir ayr nt y unuttum. Biz kentsel dönü ümlerde, kentsel
yenileme hariç, kentsel dönü ümlerde payda olarak Toplu Konut daresinden yararlanmaktay z,
Türkiye genelinde hemen hemen tüm belediyelerimizin yararland gibi. TOK güvenli bir payda ve
güvenli bir liman. Ama u da bir gerçek ki tüm belediyeler için tüm kentsel dönü ümleri ne TOK ’nin
ne Çevre ehircilik Bakanl n n ne de hükümetin gerçekle tirmesini mümkün de il. Belediyelerin
önünde bizim de gayret etti imiz bir projemizde, stanbul’un i te Fikirtepe’de gayret etti i veya di er
kentlerimizin de gayret etti i kendi imkânlar yla, kendi ya yla kavrulan kentsel dönü ümleri
yapabilmek. Bunun çok önemli bir handikab da i adamlar n n tabii ki en az ndan yüzde 10 15
kendilerini korutabilmeleri için bir alan kentsel dönü üme belediye marifeti ile yasal olarak tabi
tuttu umuzda hak sahiplerinin bir kere mutabakat n n sa lanmas ve onlara sa lanacak olan yeni
konutlar bu projenin finanse edebilmesi, yüklenicilerin de bir eycik kazanabilmesi. Bunun en büyük
handikab ne? mar na oran , bu i lemi sa layabilecek ekilde kendi ya yla kavrulmas n temin edecek
ekilde düzenlemek. Bu da yap yo unlu una yol açmayacak tarzda devam ettirilebilmeli. Neden hem
devam ettirilirken bir de albenisinin olup olmamas önemli. Varsayal m ki biz belediyeler olarak iki bin
konutun oldu u bir yerde kentsel dönü üm yap yoruz. Bunun kendisini korutabilmesi için ne
yapmam z laz m? Belli bir kar haddini ortaya koyup yüklenicileri yar t rmam z laz m. Yüzde 80 bir
imar art verecek olsak, ne olur? 4000 konut yapacak oluruz. Hadi bunun imar yönünden önemli
sorunlar n dikey yerle imle halletmeye çal t m z varsayal m. Oradaki 2000 konut sahibine
konutunu temin ettikten sonra di er 2000 konutu tüm Türkiye ve ehirler ve tüm mahallelerde bunu
uygulamaya kalkt m z zaman kime sataca z? Yani finansman sa lanmam oluyor. Dolay s yla
yap lacak olan ey bu tarzdaki kentsel dönü ümlerdeki öncelikli bölgeleri tespit etmek ve öncelikli
bölgelerde de bu finansman n k ymet art eklinde gerçekle mesini sa lamak, say sal art eklinde
de il, k ymet art eklinde. O önemli yani. Bu bak mdan TOK güvenli bir payda ve güvenli bir liman
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ama TOK ’nin de gücü belli. Her zaman her ölçüde size yard mc olam yor. Ne yap yor bir de? Benim
bunu çevirebilmem için, diyor, verin bana arsan z , verin bana az daha uzak bir yerdeki arsan z ki ben
de onu de erlendireyim ve bu projeyi çevirebileyim, gibi. Çömlekçi söyledi im bir bölge. Bu meydan
park hemen bu Hamamizade’nin arka bölümündeki park, belki birço unuz görmü tür. Trabzon dar
alanl bir yer olmas münasebetiyle biz buray 4 milyon liral k bir proje ile birlikte gerçekle tirdik.
Ba lad k, 6 ayda bitirdik. 4500 m² idi orada insanlar n yararlanabildi i alan. 15.000 m² haline geldi.
Özellikle de sosyal aç dan yar dan a a bölümünde vatanda lar n herhangi bir kafeteryada oturmak
ve herhangi bir çay içmek i te sandviç yemek gibi zorunluluk alt nda kalmayaca , serbest olarak
oturabilece i, dolanabilece i yerler teminine çal t k. Tabakhane, anlatt m, u an itibariyle i te 685
binan n y k laca , 2300ü a k n hak sahibiyle anla man n sa land , 40 milyon TL paran n ödendi i, 40
milyon de il 60 milyona burada ula lm durumda. Hak sahipleri malumunuz oldu u gibi kentsel
dönü ümlerde yap lan konutlardan istedikleri takdirde yüzde 30 indirim, 15 y l vade alabiliyorlar. O
ekilde konut devri ile de toplam ödemenin 60 milyona ula t bir kentsel dönü üm alan . uras
efendim, u anda da belki bugün ö leden sonra imar müdürlü ümüzün, ekip proje müdürümüzün
size izletece i bir bölge. Za nos’un 3. Etab . u binalar n görüldü ü yerin önündeki cadde Mara
Caddesi. Oradan deniz arkada görülüyor. te imdi para ödemelerine de ba lad m z o binalar var.
Bu Za nos deresinin üstü aç k olarak sahile kadar ula mas temin edilecek. Biz iddia ediyoruz ki
Ankara’daki Dikmen vadisinden daha güzel bir vadiye ula m olaca z dördüncü etab n
bitirdi imizde. Ayasofya’daki kentsel dönü üm bu. Ayasofya stanbul’daki gibi ismi orada, oraya
benzeyen bir müze. Asl nda enteresan bir bina. Bilmiyorum oray misafirlerimize gezdirebildiler mi.
Efendim? Oras çok enteresan bir yer. 1250li y llarda Bizans’tan ayr lan Komnenoslar buraya
geliyorlar. Onlar n bir akrabalar da Gürcistan’da, i te prensler, i te prensesler. Komnenoslar burada
1250li y llarda Komnenos krall n kuruyorlar. Bunu da onlar yapt r yorlar. Fakat e zamanl bir
medeniyet var, Selçuklu medeniyeti. Orada size mihmandarlar izah edecektir. Orada Selçuklu
motifleri var. Selçuklu ustalar n da çal t rd klar biliniyor. Yani medeniyetlerin ortak figürlerini içeren
bir yap t. Sonradan, 1906l y llarda 1. Dünya harbi s ras nda Trabzon’un i galinde oray Rus kuvvetleri
depo olarak kullanm . Çok güzel bir kent balkonu gibi etraf tamamen istimlakleri gerçekle tirdi imiz
ve temizledi imiz bir yer, rekreasyon çal mas yap lacak ve müze olarak hizmet etmeye devam
ediyor. Böylece medeniyetlerin ortak eseri gibi görünen bir yer yani Ayasofya müzesi. Ayasofya
müzesi sonras nda Komnenos krall burada zaman içinde Pontus imparatorlu u ismini de alm . te
Sümela, mesela, ondan önceki dönemde yap lm olan ve bir, i te, dini e itimin de o zaman
sürdürülmü oldu u bir yer. Enteresan bir sonuçtur, 1453’te Fatih Sultan Mehmet stanbul’u
fethettikten sonra Otlukbeli muharebesine gidiyor ordusuyla ve Uzun Hasan’la bir muharebe yap yor.
Oradan dönü te stanbul’a dönmüyor, onu ma lup edip tabiiyetini ald ktan sonra ve hemen kuzeye
yöneliyor, deniz taraf ndan de il, da taraf ndan Trabzon’u ku at yor. Ayn zamanda donanmas n da
denizden getirtiyor. Ku atma devam ederken donanman n da geli iyle Trabzon, o zaman Pontus en
son olarak teslim oluyor. öyle bir sözü ifade etti i söyleniyor, ‘Trabzon fethedilmeden, stanbul’un
fethi tamamlanmam olurdu.’ Asl nda çok önemli bir stratejik yol izliyor yani. Ayasofya o zamandan
kalma. Buras , u anda i te en son protokolünü yapt m z ve çal malar n sürdürdü ümüz Narl bahçe
bölgesi. Arkada lar size tarif ederler onu. Kent tasar m ofisi vadilerimizden biriydi. Bir ortak ak lla
ehri yönetmeye gayret ettik. Yani mimarlar odam z, mühendisler odam z, sivil toplum kurulu lar ,
Karadeniz Teknik Üniversitemiz hemen her projede bizim hazinemizdir yani, burada k ymetli
hocalar m z, üyelerimiz de var. Mesela imdi ileride gösterece iz bir Akyaz ’m z var, Osman Bey
Hocam z var, onun fikirlerinden çok istifade ettim, onun bana bilimsel olarak anlatt klar n gidip bu i i
yürütenlere zorunlu ko tum, elimden geldi i kadar belediye olarak yapt rmaya gayret ettik. Hepimizin
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bir derdi var, biz büyük ehir belediyesi de iliz. u anda tasla haz rlanmakta olan 13 ilden birisi de
biziz. Büyük ehir belediyesi olmamakla beraber bütün ilçe ve belde belediyelerimiz, bizim
bölgelerimiz için özellikle ifade etmek istiyorum, finansal darl kla çal t klar için elimizdeki imkân
neyse destek olmaya gayret ettik. Bir de bizim burada efendim, Do u Karadeniz Belediyeler Birli imiz
var. Do u Karadeniz Belediyeler Birli i, hani Marmara Belediyeler Birli i gibi, Ege Belediyeler Birli i
gibi bir birlik. Orada da hem bilgi payla m nda, e itimde, seminerlerde, i makinelerimize varana
kadar kar l kl destekte gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bütün belediyelerimizin yapt gibi e
belediyecilikte mesafe almaya gayret ettik. unu iddia edebiliyoruz, Türkiye’de bu konudaki en öndeki
belediyelerden birisi oldu umuzu di er belediyelerdeki arkada lar m zla konu malar m z da
sürdürdük. Bu çerçevede bizim hani Trabzonspor’umuzun rengi bordo mavidir ya, dün ak am
belediye ba kan arkada lar m zdan bir k sm yla gezerken, bir yer yapt rm t k, dedi ki, ‘buradaki renk
bordo mavi de il’. Dedik ki, bu art k bordo maviden, o zaman di er ehirlerden gelen misafirlerimiz
‘ya ba ka renk yok mu?’ diye ikâyet edebilirler diye ‘buran n rengini ayr yapt k’ dedik. Bu kentimizin
belediyesinin giri inde, giri te orada görevli arkada lar m z gelenlere ‘ho geldiniz’ diyerek efendim,
‘talebiniz ne?’ deyip, bilgisayara girip takibini yap yorlar. Bu bizim muhtarlar m zla çektirdi imiz bir
çal ma sonras foto raf. Hepinizin mahallelerinde oldu u gibi muhtarlar önemli halk n ihtiyaçlar n
getiriyorlar, sa olsunlar, var olsunlar. te elimizden gelen deste i onlarla. Bu meydan park n n sol
taraf görünümü. O da önceki minibüslerimizin oradaki hali ahvali. u anda onlar yok, o hatta
minibüsler yok yani. Erdo du yolunu ifade etmeye çal t m. Bunlar, y k m yap m devam ediyor.
Soldaki üstteki bölüm o bölgedeki topografyaya uygun istinat duvarlar n n yap lmas yla sürdürülüyor.
Bu kav ak düzenlemelerini, biraz önce ifade etti im Re adiye kav a , itfaiye kav a dedi imiz yer. Bu
yine ehir içindeki bir alt geçidimiz. u araçlar n oldu u yerleri istimlâk edip, oradaki binalar y kt k. O
bulvar geli tirmeye çal yoruz. Bu yine ehrimizde Tanjant yoluna ba lant s n yapmaya çal t m z
bir yer. Bu az önce ifade etti im en büyük proje diye nitelendirdi imiz ehri güneye açabilecek olan
Kanuni Bulvar . Asl nda ehirde bir de güney çevreyolu projesi var. Ama güney çevreyolu, di er
ehirlerimizdeki çevreyollar gibi transit bir yol olmas münasebetiyle ehrin günlük ya am n çok fazla
etkileyecek bir yol olmayacak. Ama bu yol mutlaka ehrin günlük ya am nda rahatlamaya, ula ma,
güneyi kuzeye verece i kav aklarla devam ettirecek. Bu, o ba lad m z U urlu Kar yaka Yolu. Ak ll
durak, o ekranlar da ilave etti imiz duraklar m z. Yani otobüslerin nerede, ne zaman gelip gitti ini
diye. te bu kart uygulamalar nda, otobüslerde sol kö ede gördü ümüz gibi devam ettiriyoruz. Bu bir
sadece tasar m. Akyaz bölgesinde bir dolgu alan in a etmekteyiz. Oraya yerle tirece imiz ehrin bat
giri inde otogar olarak koyaca m z yerin tasar m . Otoparklarda, biz belediyeye ait bölgelerde özel
i letimi tamamen kald rd k. En büyük çekti imiz s k nt lardan birisi, i te adam otopark yapm bir yeri
i gal etmi , ücretini ödemiyor, hukuken ç kartt k veya otopark olan bir yeri kiralam , 3 sene 5 sene
geçmi ücretini ödemiyor. Hepimizin çekti i s k nt lar bunlar. Bu konuda hiçbir tavizimiz olmad ve
mutlaka tahliye davalar yla alaca m z n da icra takibine gayret ettik. Alabildi imizi ald k,
alamad m z alamad k. Bir de bu, burada öyle bir özellik var, otoparklar ve parkomatlar çok ucuz
tutmaya gayret ettik. lk 20 dakikas n ücretsiz yapt k, bunu di er ehirlerimiz de ayn ekilde
uyguluyor zaten ve böylece hani insanlar n düzensiz araçlar n b rakmamaya çal malar n söyledik.
Atasu baraj n anlatm t m. Bu manivelayla suyu ehre verdik. Derin deniz de arj n ifade etmi tim.
Onu, geldi imizde, 1 y l içinde yeniden bitirerek hizmete soktuk. Bu Za nos vadisinin ve Tabakhane
derelerinin üstünün aç lmas , Devlet Su lerimizle tersip bentlerini yapt k yanlar ndan kanalizasyon
sistemlerini geçirdik. Do algaz Trabzon’da tamamen yayg n de il. u anda 7 8 mahallemizde
kullan l yor. 2014’ün sonuna kadar bitirmeyi hedefleyecek ekilde çal malar m z sürdürmeyi
dü ünüyoruz. Hep, bütün belediyelerimizin yapt sosyal yard mlardan bir yenisi, kart vererek ihtiyac
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olan arkada lar m za Sosyal ler Müdürlü ümüzün ara t rmalar na göre. Onlar n herhangi bir s k nt
hissetmeden, kendi kartlar yla, i te, her mahallede al veri yapabilecekleri yerlerden almalar na
çal t k. Bu mikro kredi bir, Türkiye’de birçok belediyemizin yapt bir i , israf önleme vak flar ,
ubelerini kurarak, meslek edindirme kurslar na devam ederek ve o ekilde talep eden han m
karde lerimize de mikro krediler temin ederek onlar n kendi geçimlerini, hatta baz lar vergi mükellefi
olabilecek hale bile geldiler. Mesela u karde imiz onlardan birisi. Kazaziye ve Telkâri sanat n n
kursunu görmü , daha sonra mikro kredi alm , sonra da bir dükkânc k açabilmi . Profesör Aziz Akgül
Bey var, bir dönem milletvekilli i yapt . Bu sraf Önleme Vakf n n ba nda o var. Bu konuda çok
gayretli ve tecrübeli. Biz onun vas tas yla ubeyi kurduk böyle yani. Bu, efendim, dün Bursa
Büyük ehir Belediyemizin de yine yapt hizmetlerden birisi, belki hepimizin yapt hizmetlerden
birisi. Sa l k Bakanl ’n n çok güzel bir çal mas var son zamanlarda. Diyelim kronik hastal olan,
diyabeti olan veya felci olan, k smi felci olan hastalar var. Evlerinde ziyaret ediyorlar, doktor geliyor,
bir yenilik var m yok mu bak yor. Zaten sa l k kurulu raporu oldu u için ilaçlar n da yaz p hemen
kendisine verebiliyor. imdi o ekiplerle birlikte daha çok olmak üzere biz de bu di er destek olacak
ekiplerimizi, karde lerimizi gönderiyoruz, i te, çama r varsa y kan yor, bula varsa y kan yor,
yeme i yoksa yap l yor ve destek olunmaya çal l yor. te her belediyemizin oldu u gibi engelsiz bir
Trabzon’a ula mak için engellilerimizle her zaman programlar m z sürdürüyoruz. Bu görece iniz
Za nos Vadisi’nde ramazan etkinlikleri. Biz Trabzon olarak u dü üncedeyiz, hani ramazan hepimizin
bildi i bir kayna ma, karde lik, bar ay d r. Ramazan çad rlar na da, yani, belediye olarak taraftar z.
Niye, yolda evine yeti ememi tir, gelir iftar n orada bizimle birlikte açar veya ihtiyac vard r, gelir
orada iftar n bizimle birlikte açar. Bir birliktelik, bir kayna ma oluyor. Yani o bak mdan onlara da
taraftar z. Kad n konuk evimiz i te onu da yasal gereklili i. Bunu da öyle, han m karde lerimizin
yapt i ve i lemlerde sosyal sorumluluk çerçevesinde AVM’lerin, al veri merkezlerinin bilabedel
yer teminleri de belli zamanlarla s n rl olmak üzere oluyor. te burada yine yapt m z sosyal
çal malara devam. Üniversite ö rencilerimize, i te, mesela çama r n getirdi inde y kat yoruz,
kurutuyoruz sonra verebiliyoruz. Bu ufak destek, belki zaman tasarrufu ediyor, derslerine daha çok
çal abiliyor. Bir gençlik meclisli kurduk belediyemizde. stanbul büyük ehirde de vard , belki di er
belediyelerimizde de var. Yani yeni yeti en ku ak belki bizim görmediklerimizi bize getirebiliyor. Baz
projelerle de ehirlerinin geli mesine yard mc oluyor. Üniversite ö rencilerine bursta istedi imiz
noktaya ula amad k ba ç yla ihtiyac olan ö renciyi bulu turmaktan ötürü. Belediyeden bilindi i gibi
yasal olarak bütçe ay ram yoruz ve o münasebetle de ancak ba ç ne kadar oluyorsa ihtiyac olan
ö renciyi bulu turuyoruz. Bu üniversite haz rl k kurslar n biz yapmak durumunda kald k Milli E itimle
beraber. Üniversite haz rl k kurslar tabii, ülkemizde bir dert yani. Hepimizin çocuklar var, efendim,
e itmek için o kurslara gönderiyoruz. Peki, bu ne? Yani aile bütçelerini bazen zorlayan, birçok ailenin
de yapamad bir i lem. Bunun için böyle bir proje ba latt k. Dershane sahipleri, ey dediler,
‘efendim niye bunu yap yorlar, i te biz bu i le i tigal ediyoruz, i te çok ihtiyaçl ö renci varsa, ey
yapal m yani biz kurslarda,’ ‘olsun’ dedik. ‘Yap n, peki. 550 tane böyle ö renci var, bunlar n 1 lira
ödeyecek hali yok. Gelin, bunlar 10 tane dershanemiz varsa elli er ki ilik birer s n f yap n, okutun, biz
de yapmayal m.’ ‘Yo, olmaz, 2 tane 3 tane her birimiz alabiliriz’ peki bunlar n hiçbirinin böyle bir
imkân yok, olmaz, i te biz de aleyhte propagandaya ba lar z, ba lay n. Bunlar hepimizin evlatlar . Bu
550 insan belki 400 tanesi üniversite kazanacak, okuyacak, insana yap lan yat r m en büyük, en güzel
yat r m. Onlarla anla amad k onlarla o konularda. Asl nda ben, ba lay n yani sizlerle unu payla mak
istiyorum, bu milli e itim i i böyle bir dert yani. Bak n sa l kta büyük bir devrim yap ld . Dün burada
Sa l k Bakanl Müste ar k saca özetlemeye çal t . Niye? Özelden de hizmet al n yor. Özel okul da
olsun, özel dershane de il. Bir gün, efendim ba lay n z, hepimizin dershane sahibi olan yak n var,
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dershanede çal an insan m z var. Böyle bir tart ma ortam nda âcizane dedi ki ‘peki biz bir ey
yapsak, elimizde imkân olsa, ülke olarak bütün okullar m z size versek, dershane sahipleri, tapusunu
da versek, milli e itimin bütçesini de versek, bizim tüm Türkiye evlatlar n e it yeti tirin.’ Ben hiç
üniversite kursuna gitmi biri de ilim. Belki o zaman çok ayyuka ç kmam t bu üniversite, i te haz rl k
kurslar falan. Bir terslik var burada yani. Milli e itim bütçenin en büyük k sm n n do ru bir davran
verildi i bakanl m z niye oradaki ö rencilerimiz üniversite kazanam yor da dershaneye gidenler
kazan yor? Bir çarp kl k var burada, bunu düzeltmek laz m yani. Ba lay n bu konu dert oldu u için
ifade ettim. Bu bizim eski binam z hemen bu park n içinde. Kent müzesi olarak çal mas için
haz rlan yor. Sanat ehridir Trabzon. Trabzon’da 1900lü y llarda opera vard . Tiyatro, resim, müzik,
edebiyat, gerçekten çok hazinesi olan bir kenttir. Biz kar nca kaderince destek olmaya çal yoruz.
Ama üniversitemiz de yine dedi im gibi o konuda büyük varl m z. Trabzon’dan yeti enler ve ülkede
olanlar da destekçilerimiz. Biliyorsunuz biz horon sahibiyiz ama her Türkiye etkinli inde horonumuz
dâhil di er özelliklerimizi tan t yoruz. Ortahisar, o kentsel yenilemenin oldu u bölge. Ortadaki say n
valimiz Doktor Say n Recep K z lc k. Sizlerle birlikte olmak isterdi çok. Pozitif, her zaman yard mc ,
destekçi bir mülki amirdir ve yurtd nda olma münasebetiyle kat lamad . Bu da efendim yine dedik ya
hani sporun zirve kentiyiz, ama gerçekten öyleyiz. Futbolun da tabii ki yine en zirvelerindekilerden
biriyiz. Geçti imiz 23 30 Temmuz 2011’de Trabzon’da olimpiyat s fat nda ilk uluslararas etkinlik
yap ld , Türkiye’de olimpiyat ismini ta yan. Mesela Universiad da var ama olimpiyat ismini ta maz.
Mesela i te Karadeniz oyunlar var, Akdeniz oyunlar var ama olimpiyat ismini ta maz. Bu olimpiyat
ismini ta mas münasebetiyle Atina’dan olimpiyat töreni ile me alesini al p getirdi imiz Avrupa
Gençlik Olimpik Oyunlar idi. 49 Avrupa ülkesinin i te 18 ya n geçmeyen gençlerinin kat ld bir
büyük etkinliktir, on bini a k n insan ve sporcuyu misafir etme imkân na kavu tuk. Bu münasebetle
de ehirde, 9 bran ta olan bu yar malar münasebetiyle teniste olsun, jimnastikte olsun Türkiye’nin
en üstün tesisleri kurulmu oldu. Bu hepimizin derdi olan i , istihdam sa layabilmek. Belki birçok
belediyemiz bu konudaki s k nt lar n tam olarak çözemiyor, biz de çözemiyoruz. Bizim ehrimizde 20
y ll k bir seyyar sorunu vard , 20 y ll k. Göreve ba lad m z zaman, aman bu konuda zab ta
öldürülmü tür, o olmu tur bu olmu tur, buraya dokunmay n hadisesi vard . Bir ehrin dokusunun
bunu kabullenmesi mümkün de il, farkl bir metot izledik. Bütün müdür arkada lar ma çok te ekkür
ediyorum, burada onlar n bir dernek kurmas , dernekleri ile görü melerinin sürdürülmesini imdi
aram zda olan yine Say n Osman Gökhan, makine mühendisi olan ve ba kan yard mc m z olan
arkada m z sürdürdü, müdürlerimiz sürdürdü, sa olsunlar. Onlar muhatap ald k. Siz birinci s n f
Trabzon hem erisisiniz, biz de sizin hizmetinizdeyiz diye ifade ettik. Yerler temin ettik ama bunu
çözece iz birlikte dedik. Sa olsunlar, onlar da te ekkür ediyoruz birço u esnaf oldu ve Trabzon’daki
seyyar sorunu önemli bir ölçüde, yani böyle mahalle aralar nda kaçak göçek günübirlik olanlar n da
zaten kald r lmas her zaman her gün dinamik olarak sürdürülmekle beraber, merkezi yerlerde olan
bu sorun ortadan kald r ld . Bir önemli özellik bu diyaloglar sayesinde efendim, biz zab ta seyyar
çat mas , dövü mesi, birbirini yaralamak, kafa göz k rmak gibi hiçbir ey olmad . Emniyetle çat ma
da olmad . Bunu asl nda sa layan, 3 ayl k bu konudaki önemli ön haz rl k idi. O bak mdan ben k ymetli
misafirlerimizin huzurunda Osman Gökhan Bali’mize ve arkada lar na da te ekkür ediyorum,
efendim. Sporcuyuz, her zaman gençler dâhil deste imizi sürdürüyoruz. Bu çok önemli bir dev proje,
bir dolgu alan , dünyan n çe itli kentleri bunu yap yor. Bizim bu dolgu alan m z da bat ehrimizin
ç k nda olan sekiz yüz bin metrekareyi içeriyor. Tabii öyle, Say n Hocam Profesör Osman Bey de
burada, onlar n önemli endi eleri vard jeolojik aç dan, zemin aç s ndan. Bu konuda çok srarl
oldu umuzu belediye olarak ifade etmek istiyorum. Bu projenin payda lar Trabzon Belediyesi Gençlik
Spor Genel Müdürlü ü, Toplu Konut daresi ve Karayollar ; kav aklar , yollar münasebeti ile. Tabii ki
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zemin çok önemli. Dolay s yla yirmi yerde daha zemin sondajlar yap lmas n mutlaka art ko tuk
yapt lar. Karot numuneleri al nd . Onlar n dayan kl l k testleri yap ld . Jeofizik çal malar yenilendi;
ama buna ra men bundan sonraki zamanlarda da yine Say n hocalar m z n, bilim adamlar m z n bize
verece i öngörülere göre hareket etmeye gayret edece iz. Burada otuz be bin ki ilik bir stat
yap lacak. Bu stat, futbol stad n n yan s ra, yan nda Trabzon Spor’un veya di er spor kulüplerinin spor
okullar olacak. Kongre, kültür merkezleri yerlerini alm olacaklar. Kar tarafta görülen, ehrin u
anda içinde bulundu umuz k sm . Bu da ehrin Bat ç k ndaki Akyaz Bölgesi. Asfalt plentini biz kendi
imkânlar m zla yapt rd k. Bu konuda Say n Çevre ehircilik Bakan m z Say n Erdo an Bayraktar’ n
önemli bir ba deste ini gördük. Huzurunuzda ona da te ekkür ediyorum. ki yüz k rk dokuz ton
günde kapasitede. Bunu biz efendim, Bursa’da konu lanm olan bir i adam yapt . Soyad “Nezir”
zannedersem. Neydi efendim? Hah, “Nezir Gencer. Nezir Gencer.” Asl nda kamuda da çal m olan
iyi, tecrübeli bir karayolcu ve teknolojik olarak da çok iyi bir plent oldu unu ifade etmek istiyorum.
Teknik Hizmetler binam z kendimiz yapt k, imkânlar m zla bitirdik. Oraya ta naca z imdi. Bir de bu
otobüsler konusu vard . Biz toplu ta mac l k da dedi imiz gibi rayl sistem hem maliyet etkinlik olarak
uanda ehrimizde uygulamaya koyamad m z bir i . Maalesef 2009’a kadar geldi imizde 70 72
model otobüslerimiz vard . te hani, mahdut olan param z , belli oranda kullanarak ne yapmak
istedik? Önce bir on otobüs, sonra bir on otobüs daha, imdi bir on otobüs daha al yoruz. Yani,
otobüs filomuz yeniliyoruz. Bu de vatanda n memnuniyetini temin ediyor. Bu da ehrin Bat
ç k nda, Ayasofya’n n ön taraf nda i te, “Oyuncakistan” diye çocuklar m z çok ra bet etti i bir yer. u
dün ak am da baz belediye ba kan arkada lar m zla, belediye çal anlar m zla yürüdü ümüz bir
yürüyü yolu. 5625 metre. Yani, 6km’ye yak n. Farkl özelli i u efendim, orada izledi iniz gibi. imdi
kentin tüm bulvar boyunca devam ediyor. Mesela, bir kamuoyu yoklamas yapt k. “ uradaki banketin
bu taraf nda, yani urada m olsun yol, yoksa deniz taraf nda m olsun?” diye. Bütün han m
karde lerimiz, han mefendiler, beyefendiler ferah olmas bak m ndan, hem de böyle bir s k nt lar nda
denizi seyrederek atmalar yönünden, bu tarafta olmas n öngördü. uraya bak n, küçücük böyle
fayton gibi estetik bir eyler koyduk. Buraya sahip olabilsinler diye. u ceplere koyduk bunlar .
Karayolu sahas ndaki ceplere. Bunda da tabii karayollar m z yasal olarak bizimle s k nt ya girdi i te.
imdilik öyle devam ediyor. Bu yol kauçuk dö eli. Tartan pist tarz nda bir yol. ehrin özelli i u, 5000
6000 metre içeren eyler var efendim, yani yollar; ama yürüyü yollar daha çok böyle elips veya
dairesel tarzda. Bu kentin tüm bulvar boyunca devam etti inden, insanlar m z u mahalleden
e ofman yla geliyor, i te yürüyü ünü yap yor, sonra e ofman yla hemen evine dönüyor o ekilde yani.
Halkla kucak kuca a, bar k bir yol olmu olmas , bu arada tabii ba ka bir mesleki ukalal k daha
yapmama izin istirham ediyorum. imdi efendim, Dünya Sa l k Örgütü’nün son raporlar ndan birinde
günde 5000 metre, her gün, ko arak de il de hafif tempolu da olsa yürüyü yapmay herkese tavsiye
ediyor Dünya Sa l k Örgütü hepimize de. E er 5000 metre yürürse bir insan %40 oran nda koroner ani
rahats zl klardan kalp krizi, t kan kl k gibi kendisini korumu oluyor. Hiçbir ilaç bu korumay
sa lam yor. O bak mdan, in allah zamanlar n z olur da günde 5000 metre yürürsünüz. Evet efendim.
Bunun imaline ba lad k. çi leri Bakanl m z n bir genelgesi bu, zorunlu bir genelge: kinci el oto
galericilerin meskûn mahallerinden ç kart lmas . Mezarl klar m za büyük özen gösterdik. Bunu e
belediyecili imize de yerle tirdik. 15 18 Ekim’de Mimarl k Olimpiyatlar burada yap lacak. Otuz ülke
kat lacak. Çevre ehircilik Bakan m z Say n Erdo an Bayraktar’ n himayelerinde gerçekle mi olacak.
Bu Hamamizade Kültür Merkezi, uanda içinde bulundu umuz merkez, bizden önceki dönemdeki
belediyemizin ihale etti i bir tesistir. Toplam 11 milyon liraya mal olmu tur. 5 milyon liral k bölümü o
zamana kadar ödenmi idi. 6 milyon liral k bölümü de dönemimizde ödenerek hizmete sokuldu. Bu
uandaki hizmet binam z, Atatürk Bölgesindeki binam z. Bu binam z asl nda o da 13.300 metre kare
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alan m z vard . Hak payla m tarz nda, ihaleyle 49.000 metre karelik kapal alanl yüklenici yapt .
Kendisine kald . 20.000 metre kare kapal alan da belediyeye hizmet binas olarak kalm oldu. u da,
bizim bu eyde, ampiyonluklar m z çok olan bir kent oldu umuz için, tak mlar m z oraya koyuyoruz.
Bu bir i te, Türkiye’de bir ilgi uyand rm olan bir proje ve devam ediyor da yine. Van’daki
çocuklar m za da devam ederken daha önce ba latt m zd . Van’daki çocuklar m za da deprem
sonras nda oyuncak karde li iyle o küçük yavrular birçok oyuncaklar n ula t rd lar. Vak f üniversitesi
kurulmas na destek vermeye çal t k. Sahilde göreceksiniz efendim. Buray , bu bölgeleri 1 buçuk
milyonluk yani 1,5 trilyonluk a aç dikimini gerçekle tirdik. imdi daha güzel hale geliyorlar. mkânlar
s n rl . Onu sonunda bahsedece im. O bak mdan, di er tüm belediyelere oldu u gibi Orman Su leri
Bakan m z Say n Veysel Ero lu’na te ekkür etmek laz m. Tüm fidanl klar , tüm belediyelere açt .
Oradaki fidanl klardan bina bedeli temin edilebiliyor. Bunu da payla m olal m. te onlar vas tas yla
yapt m z ve Türkiye’nin büyük ehir olmas , ey pardon Trabzon’un büyük ehir olmas konusunda
Ba bakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an’ n bir vaadi var. On üç ehrimiz büyük ehir olma
konusunda. Efendim bu arada, bu çal malar sürüyor. Taslak haz rland . çi leri Komisyonuna
meclisimizin intikal ettirilecek ve bu yasama y l içerisinde Trabzon dâhil on üç kentimiz büyük ehir
belediyesi statüsüne kavu acak. Bu çerçevede ben k ymetli belediyecilerimize oraya ça r ld m z
çi leri Bakanl nda çal t m z zamanlardakilerin birikintisini ifade etmek istiyorum. O da u
efendim: imdi, büyük ehir tasar s içinde olan illerin tüm il s n rlar yla büyük ehir olmas
öngörülüyor. Bu tabii bir külfet getiriyor. En büyük külfet de kaç lira ki i ba na alabilece iz ve
hizmetleri nas l yürütece iz? Örne in, KÖYDES projeleriyle yürütenler, size kalm yürütülenler size
kalm olacak. Örne in, Trabzon 4660 km kara; ama yol a da n k yerle im münasebetiyle 18000km.
Türkiye’de hiçbir kentte bu yok. Bizim insanlar m zda bir özellik var. Böyle ba na buyruklu u severler.
Köylerde hepsi kendi arazisinin üstüne bir ev yaparlar, bir de yolunun olmas n ister. imdi bu yollar
olunca ne yapaca z? imdi, Trabzon Büyük ehir Belediyesi tüm il s n rlar yla oldu u zaman hangi
parayla o hizmetlerin alt ndan kalkacak? En büyük sorun bu yani. Di er kentler için de bu. imdi, bu
taslakta tüm il s n rlar ile olmas n dü ünülürken yine imar altyap bütünlükleri aç s ndan daha
ekonomik olabilmesi aç s ndan da u dü ünülüyor: Mevcut büyük ehir olan illerin de o yasa
kapsam nda e er tüm il s n rlar ile büyük ehir de ilseler, onlar n da tüm il s n rlar yla büyük ehir
haline getirilmesi. Örne in, Kocaeli Büyük ehir gibi; örne in, stanbul Büyük ehir gibi. Belki bu asl nda
çok do ru bir ad m. Yani, hem imar bütünlü ü aç s ndan, altyap bütünlü ü aç s ndan, daha sa l kl
kentlere ula ma aç s ndan. En önemli sorun, tüm bu i lemlerde oldu u gibi finansal çözümler. Bizim
kentimiz efendim, k ymetli arkada lar m z zamanlar n z ald k. Bizim kentimiz uan 757.300 nüfusa
sahip bir kent tüm il s n rlar çerçevesinde ve öyle diyelim: Son adrese dayal nüfus kay t sistemine
göre bir öncekine nazaran 6 bin göç vermi olan bir ehir. Mesela, biz bir Bursa de iliz. Bursa çok
güzel göç al yor. Kocaeli de iliz veya i te, stanbul de iliz. imdi o münasebetle, bu hizmetlerdeki en
büyük sorunun finansal çözümler oldu unu sizlere arz etmek istiyorum. Bütün bunlar yap l rken
efendim, yap lmaya gayret edilirken, o zaman ne yap yorsunuz belediye olarak? Bir, ya arsan z
veriyorsunuz ya gidip efendim, bir bakanl n icrac bir genel müdürlü ünün yat r m na bu hizmeti
ald rmaya çal yorsunuz. Bu da her zaman mümkün olmuyor. Zira hükümet, bakanl klar ve icrac
uygulamac genel müdürlükler de “Benim de belli bir bütçem var.” diyor. “Ülkedeki tek yer sen
de ilsin. u proje önceliklerimi bu sene planlad m diyor.” O münasebetle hedefledi iniz birçok i lemi
yapam yor olabiliyorsunuz. Mesela, Kocaeli Belediyesinde gelirleri itibariyle Büyük ehirde bir y lda
fert ba na harcad klar para ne kadar efendim? 650TL. Bizde ne kadar? 230 TL. Dolay s yla bizim gibi
bir belediyenin geliri ne? Nüfus, iller Bankas çarpan yla beraber maliyeden gelen para. En büyük i
bu. Peki, bir de ne? Su geliri efendim. Hepimizin devri. Yani su geliri ve onun d nda y lda bir kere
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emlak vergisi al yorsunuz. Bizim tüm Trabzon’dan y lda bir kere ald m z emlak vergisi 7 milyon lira
civar nda. O bak mdan, bütün bu hizmetlerde her zaman ehrin ihtiyac , adeta ya ayan bir organizma
gibi art yor. Yeni sorunlar ç k yor, yeni çözümler üretmeye çal yorsunuz ve önünüzde her zaman
önemli bir sorun olarak en büyük önümüzü t kayan husus, para derdi oluyor. Demek ki, sa l kl
kentlere ula mak için bu finansal çözümü her zaman göz önünde bulundurmak laz m. Ben k ymetli
zaman n z biraz ald m; ama Trabzon tecrübelerini daha sa l kl , daha ya anabilir bir kente ula mak
için sorunlar m z , çözmeye gayret ettiklerimizi sizlerle payla maya, bilgilerimizi arz etmeye çal t m.
Dinlemek zahmetine katland n z için çok te ekkür ediyor, sayg lar sunuyorum.
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II. OTURUM: KENTSEL R SKLER N AZALTILMASI
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II. OTURUM

KENTSEL R SKLER N AZALTILMASI

OTURUM BA KANI

Erdem SAKER
Bursa Büyük ehir Belediyesi Eski Ba kan
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi
Kentlerdeki Risklerin Azalt lmas dedi imizde, kentlerin bugün ve yar n na bir göz atmak istiyorum.
Dün de Say n Bakan Yard mc s ’n n telaffuz etti i iki tane rakamdan ba layarak. Biraz evvelinde dünya,
kinci Dünya Sava ’ndan ç kt nda 2 buçuk milyar nüfusa sahipti. Geçen Eylül ay nda dünya üzerinde
ya ayanlar n say s n belirten kronometre 7 milyar çald ve yap lan tahminler 2050’de bu rakam n 9
milyar olaca yolunda. uanda yeryüzünde ya ayan bu insanlar n %50’si, 3 buçuk milyar , kentlerde
ya yor. Ülkemizde %63,5’i kentlerde ya yor. 2050’de bu rakam 9 milyara ç kt nda bu insanlar n
%80’i, yani bugün yerküre üzerinde ya ayan toplam nüfus kadar kentlerde ya ayacak. Dolay s yla,
kentlerin etkile imleri gün geçtikçe daha da önem kazan yor bir de una bakmam z laz m: Nas l bir
etkile im yap yor yerler, kentler? Biliyorsunuz yine kinci Dünya Sava ’ndan ç k ld nda, kinci Dünya
Sava ’n n sonlar na do ru baz bilim adamlar n n harp amaçl ke fetti i uzaya ç k , sulh ba lad nda
de i ik amaçlarla de erlendirmeye ba lad . nsanlar uzaya do ru ad mlar n att klar nda deh etle kar
kar ya gelmeye ba lad lar ve yerkürede ba ta iklim de i ikli i olmak üzere çok tehlikeli ufuklar n
göründü ünü ke fettiler ve ilk defa Birle mi Millet çat s alt nda, 1972 y l nda Stockholm Konferans
yap ld . Burada dünyan n kar kar ya kalabilece i riskler masaya yat r ld . Çözümler arand . Ard ndan
Seattle Toplant s . 1992’ye kadar gelindi, Rio Zirvesine. O ana kadar hep konu malar yap ld ; ama
ad mlar at lmad . Rio Zirvesi’nde bu ad mlar n neden at lamad n n tart mas oldu. Daha do rusu Rio
Zirvesi öncesi. Birle mi Milletler, biliyorsunuz sadece ülkeler baz nda, ülke liderleri baz nda bir
topluluk. Ülke liderlerinin tek ba na ald kararlar n topluma inilmeden uygulanmas n n mümkün
olmad ke fedildi ve art k Birle mi Milletlerin yerel yönetimlerle ve sivil toplum örgütleriyle,
kurulu lar yla kol kola girmesi kararla t r ld ve Rio Zirvesi bu ekilde belirlendi. Rio Zirvesi öncesinde
eski Norveç Ba bakan Brundtland’ n haz rlad bir rapor üzerine, 21.yy dünyas n n kar kar ya
kald riskler ve bunlar n kar lanmas , yava lat lmas konusundaki tedbirler “Gündem 21” ad alt nda
yay nland ve bütün ülkeler bu “Gündem 21”deki sistemleri uygulamaya davet edildi ve taahhüt
ettiler. Bu uygulamalar n da yerelde halkla beraber “Yerel Gündem 21” çal ma gruplar yla
uygulanmas konusunda yeni bir yol aç ld . Bütün dünyaya bu yay ld . Ard ndan bunlar takip edilmeye
ba land . Ülkelerde bu tür çal malar yürüdü. Ben bunlar unun için söylüyorum: Bir bilgi vermek için.
Rio Zirvesi’nin sonuçlar bu y l Rio+20 Konferans ’yla yine Rio de Janeiro’da Birle mi Milletler
Toplant s ’nda ele al nacak. Ben de erli Belediye Ba kanlar m z n bilgisine bunu sunuyorum. Mümkün
oldu unca bu zirveye kat lmalar nda yarar var. Biliyorsunuz 1998 y l nda bu Rio Zirvesi’nin ikinci ad m
stanbul’da at ld . Habitat 2 Toplant s ’nda ve burada kat lan 21 bin kat l mc içinde 17 bin civar nda
sivil toplum kurulu u ve yerel yönetici vard . Ben Rio+20 Zirvesi’ne Sa l kl Kentler Birli inin veya di er
belediyelerimiz kat lmas nda büyük yarar oldu unu dü ünüyorum.
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II. OTURUM I. B LD R

KENTSEL R SKLER N AZALTILMASI AÇISINDAN KENT EKOLOJ S N N ÖNEM

Prof. Dr. Hasan ERTÜRK
Uluda Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Anabilim Dal Ba kan
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi

Dün üç de erli konu mac kentsel afet ve bu ba lamda riskler üzerine uygulamadan çok önemli
bilgiler verdiler. Ben bu uygulamadan bilgilerin dü ünsel temelleri üzerinde, yani felsefi ve sosyolojik
temelleri üzerinde durarak bir noktada 300 y ld r do ay biçimlendirmemizde, kentleri
biçimlendirmemizde egemen olan dü ünce yap s n de erlendirmeye ve amiyane tabiriyle “Biz
nerede yanl yapt k?” sorusuna yan t aramaya çal aca m. Dolay s yla sorgulayaca m ey dü ünce
ve eylem etkile imi olacak. Tabii bu bir tavuk yumurta ili kisine benzer. Dü ünce ve eylem birbirlerini
etkilerler. Ancak burada, dünyan n ye il tarihi yazar Clive Ponting’in çok güzel bir sözü var. Buna
kat l yorum ki bu kitap Türkçeye de çevrildi. Dünyay yeniden anlamak isteyenler için önemli bir
kaynak oldu unu dü ünüyorum. Diyor ki “ nsanlar dü üncelerini eylemlerini me rula t rmak için
gerçekle tirirler ya da geli tirirler.” Dolay s yla bu ba lamda bakt m z zaman insanl k tarihinin
dü ünce ve eylem etkile imimin bir arada gitti ini ve son 300 y ld r insanl n olu turdu u, özellikle
Bat dü üncesinin olu mas nda bu dü ünce yap s n çok etkin oldu unu görüyoruz. Ancak geldi imiz
noktaya bakt m zda birçok dü ünür ve felsefeci, sosyolo un saptamalar var. Bunlar n ba nda
günümüz teknolojisini önemli ölçüde ele tiren Schumacher “Küçük Güzeldir” yap t nda, i te bugünkü
teknolojik yap n n insan do as na ayk r oldu unu söylüyor. Siyasal, sosyal sistemlerimizin insan
do as na uygun olmad n söylüyor. kincisi, “Canl Çevre” dedi i ekolojik sistemin bir çökü içinde
oldu unu ve özellikle de ekonomik büyüme bugünlerde tart l yor ve ekonomik büyümeye destek
veren do al kaynaklar n tükenme riski alt nda oldu unu söylüyor. Capra günümüzdeki hâkim dü ünce
olan Bat dü üncesinin önemli ele tiren yazarlar ndan birisi. “Bat Dü üncesinde Dönüm Noktas ” diye
bir yap t var ve burada bugünkü dü ünce yap m z n daha çok ahlaki, etik boyutuna dikkat çekiyor ve
bu etik boyuttaki ortaya ç kan bunal m n art k ekolojik sistemleri, yani ya am destek sistemlerimizi
yok edebilecek düzeye geldi ini vurguluyor. Bir önemli dü ünür Ulrich Beck bugünkü ya ad m z
sorunlar n küresel boyutlarda oldu unu ve bu küreselle me boyutu içinde bir bumerang etkisiyle tüm
bu sorunlar n, ister yoksul, az geli mi ; ister çok geli mi olsun bütün ülkeleri etkileyece ini ve
günümüzü birer tehlike toplumuna dönü türdü ünü ileri sürüyor ve post modern dü ünürlerden
Anthony Giddens de bugün kar kar ya oldu umuz risk toplumunun iki önemli risk grubundan
bahsediyor. Biri d sal riskler; di eri ise içsel riskler. Bu iki risk grubu sonuçta öyle bir noktaya geldik
sanayi toplumu olarak.

Eski toplumlarda d sal riskler daha önemliyken günümüzde insan eliyle yarat lan, imal edilmi riskler
dedi imiz riskler daha a r basmaya ba lad . Bir di er anlat m yla, Giddens’in ba ka bir tan m u:
“Art k eskiden insan do adan korkarken bugün do a insandan korkar hale geldi.” Bu saptama var.
Dolay s yla, öz olarak bütün bunlardan sonra söyleyece im ey, günümüz bir risk toplumudur ve az
önce de Giddens’ takip edecek olursam iki risk grubundan bahsediyor: d sal riskler ve içsel riskler.
Bu d sal riskleri de biz ne yaz k ki uygulamalar m zla içsel riskler haline getiriyoruz. Su bask n bir
do al afet; ama gidip dere yataklar na konut yaparak biz bu do al afeti insan eliyle risk haline
getiriyoruz. Dolay s yla, burada ekolojik sistemle ilgili bir tart ma gerekiyor ki bizim bugün bu
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eylemlerimizin ve sonuçta y k c etkileri yaratan ey bizim paradigmam z n yanl l yla veya onunla
ili kisinden kaynaklan yor.

Nedir hâkim paradigma 300 y ld r? Evren, do a bizim için mekanistik bir yap d r. Descartes’in
tan mlamas yla do a matematiksel mükemmellikte yaz lm bir makinedir ve biz bu makineyi
istedi imiz gibi parçalara ay rarak inceleyebiliriz. Dolay s yla, Descartes’in ça da Francis Bacon da
modern bilimin hedefini ortaya koymu tur ki o günden bu yana modern bilimin yapmaya çal t ey,
temel hareket noktas do aya egemen olma dü üncesi olmu tur. 300 y ld r insanl n modern bilim
yoluyla, teknoloji yoluyla hedefi modernitenin üç temel aya ndan biri bilimcilik, ikincisi hümanizma,
üçüncüsü sürekli ilerlemeciliktir ve sürekli ilerlemecilik için de insan n do aya sürekli hükmetmesi
gerekir ve bugün modern bilimin ana hedefi budur. Ancak 20.yy’ n ba nda Einstein’ n Görecelilik
Kuram , daha sonra Kuantum Fizi indeki geli meler bize unu gösterdi ki dünya holografik bir yap da.
Yani, dünya öyle basit bir makine, parçalar n birbirinden ayr k oldu u bir yap de il; her eyin
birbiriyle ilintili oldu u ve morfo yönetik bir yap y içeren bir sistem ki sistem dedi imizde her ey
birbiriyle ilintili ve sistemdeki her unsurun kendine özgü bir i levi var. Yani, bizim bugüne kadar, öyle
bir sistem ki öyle bir ey var: Dünyada 18 milyon tür var ve her bir türün çe idi var. Örne in; üzümün
bin çe idi var, eftalinin Bursa’da k rk çe idi var. Böyle bir çe itlilik var ve biz bu çe itlilik içinde insan
olarak özellikle sanayi toplumuna geçtikten sonra i te on be bitki türü ve dokuz hayvan türüyle
ya am m z sürdürmeye çal yoruz. Onun d ndakiler bizim için çok önemli de il; ama sistem
mantalitesi içinde bakt m zda bunlar n bizim için bir faydas olmasa da ekolojik sistem için birer
i levi ve unsuru var. Dolay s yla, bu sistemin i leyi ilkeleri var ki bunlar n ba nda da az önce
söyledi im gibi holografik yap içerisinde bir bütünsellik söz konusu ve sistem i leyi mekanizmalar
olarak feedback mekanizmalar na, geri dönü üm mekanizmalar na sahip ve ta ma kapasitesine kadar
sistem kendini öz denetim sayesinde dengesini sa layabiliyor ki özellikle de ekologloara göre bu
dengeyi sa layan ey do adaki çe itlilik. Yani, çe itlilik do an n sigortas n olu turuyor. Dolay s yla,
ünlü ekolog Odum’u takip edecek olursak, Odum dört ekolojik sistemden bahsediyor. Ekosfer en
büyük sistem. Bunlar n içinde karasal olanlar var, deniz var, tatl su. Odum dördüncü bir ekosistem
olarak da insan tasar ml ve insan n yönetti i ekosistemler olarak tan ml yor ki bu ekosistemler de
bugün art k sanayi toplumunda ikiye ayr l yor: tar msal ekosistemler ve tekno ekosistemler.

Özellikle teknolojinin geli ti i sanayi toplumlar n n kentleri bu tekno ekosistemler olarak ortaya
ç k yor ki tekno ekosistemlerin en önemli özelli i de ya am destek sistemleri dedi imiz ekolojik
sistemleri, teknoloji veya enerji kullan m yla önemli ölçüde de i tiriyor. Örne in, y ll k enerji ak na
bakt m zda nüfusu bin ile on bin aras nda olan yerle imler ortalama y lda 2 bin kilo kalori metre
ba na kullan yor. 10 bin ile 40 bin aras ndaki yerle imler bunun on kat kadar enerji kullan yor, 20 bin
kilo kalori ve 100 binle 3 milyon aras ndaki kentler de 10 bine kadar olan kentlerin bin kat , 2 milyon
kilo kalori bir enerji kullan yor metre kare ba na.

Dolay s yla, ekolojik sistemde enerjinin termo dinamik yasalar n dikkate ald m zda, enerji verimli ve
düzenli halden, verimsiz ve düzensiz hale entropi yaratarak dönü ür. Dolay s yla, kentlerdeki bu a r
kullan m sonuçta kentleri biraz ya anamaz hale getiriyor ki bunu bizim çevre bilimlerinde
kulland m z Kneese ve Commenner geli tirdikleri bir madde dengesi modeli var, ben buna dikkat
çekmek istiyorum. Diyorlar ki, “Her ekonomik sistem bir ekolojik sistemin parças d r ve ekolojik
sistemden elde edilen girdiler, yani enerji ve madde sisteme tekrar de i ik biçimlerde de olsa geri
döner ki termo dinami in ikinci yasas na göre bunlar ekil de i tirirken düzensiz hale gelirler.
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Dolay s yla kentlerin hem üretimin yo unla t hem de tüketimin yo unla t yerler, yani ekonomik
etkinliklerdeki yo unla t yerler olarak dü ünürsek, bu yo unla ma kent alanlar nda ekolojik sistem
aç s ndan sürekli olumsuzluklara neden oluyor.

Sistemsel olarak bakt m zda insan aç s ndan üç sistem var. Sosyokültürel sistem; bugün kentlerimiz
bu sistemler içinde yer al yor ve bu sosyokültürel yap n n belirlenmesinde etken olan ekonomik
sistem. Bizi ilgilendiren, bugünkü paradigmam z çerçevesinde bu iki sistem. Bugün kent
planlamalar nda yaparken geleneksel kent planlamas n n yakla m u ekonomik sistem içindeki
verimlili i art rmak. Projelerin amac , ekonomik verimlilik aç s ndan ne kadar daha verimli üretebiliriz
noktas nda dü ümleniyor. Ancak, u iki sistemin üzerine oturdu u bir üçüncü sistem var ki, biz buna
ya am destek sistemleri, ekolojik sistem diyoruz ve son y llara kadar, özellikle 1960’larda sorunlar
gündeme geldi inden bu yana bu sistem üzerinde çok fazla kimsenin durdu u yok. Bu ekolojik sistem,
yokmu gibi dü ünüyoruz, çünkü nedir paradigmam z? “Evren mekanik bir yap d r.” Dolay s yla, bu
mekanik yap içinde biz istedi imiz gibi bu evren üzerinde istedi imiz eylemi yapabiliriz do aya
egemen olmak ad na.

Dolay s yla, bu noktadan kentlere geldi imizde kentler i te, toplumsal ya am n ekolojik boyutunu yok
eden ve bu ba lamda da Odum’un de i iyle, biyosferdeki ya am destek sistemlerinin temel ilklere
uymadan, h zl ve rastgele yay lan mekanlard r.

Bugün, kent alanlar dünya üzerinde %2’lik bir alan kapl yor. Ancak, dünya kaynaklar n n %75’ini
kentler kullan yor. Dolay s yla kentlerde yo un bir kullan m mekanizmas var ve dolay s yla da insan
gereksinmelerinin kar lanmas aç s ndan ekolojik sitemin önemine dikkat çekmeye çal t m.

E er kentlere ekolojik ba lamda bakacak olursak, kentler az önce sundu um üç sistemin etkile im
halinde oldu u, yani toplumsal, ekonomik ve ekolojik sistemlerimizin etkile im halinde oldu u,
nüfusun ve insan etkinliklerinin yo unla t alanlard r ve ne yaz k ki kentler, ekosferde ekolojik
sistemi en fazla de i ikli e u ratan mekânlard r. Az önce söyledi im gibi, kentler enerji yo unlu u ve
d a ba ml l aç s ndan en yüksek ekolojik sistemlerdir ki buna literatürde biz “ekolojik ayak izi”
diyoruz. Kentlerin ekolojik ayak izi ki ekolojik ayak izi bir ya am alan n n gereksinim duydu u girdiler
ve ç kt klar n bahsetmek için kulland mekand r ve kentler kendi alanlar d nda çok büyük
mekanlar , örne in su kaynaklar girdileri için, mineral girdileri için kullanmaktad rlar. Yani dünya
üzerinde önemli etkiler yaratmaktad rlar. Öyleyse, sonuç olarak ne olmas gerekir dersek, Odum’u
yine takip edecek olursak, ekolo umuzu, büyümeyi destekleyerek ve devam ettirerek “Alt yap
olmaks z n gerçekle en her büyüme çökü le sonuçlan r” diyor. Bu do an n bir kural . Yani do al
sistemden alabilece imiz derslerin ba nda bu geliyor ve ekolojik sistemlerin ta ma kapasitesini
dikkate almadan plans z ve kontrolsüz gerçekle ecek her süreç olumsuzlukla sonuçlan r.

Ekolojik sistemlerin dikkate al nmadan yap lacak her eylem ne yaz k ki sonuçta olumsuzlukla
sonuçlan yor ve kentlerin sürdürülebilirli i için geli iminin ekolojik sistemlerle, ilkeleriyle uyumlu bir
planlama anlay gerekiyor ki bugün sürdürülebilir kentler kavram kullan yor ve bu sürdürülebilirli in
de bir arac olarak ekolojik kent planlamas kullan l yor.

K saca nedir sürdürülebilir kentler dersek, i te insan gereksinmelerine günümüz kentlerinden daha iyi

yan t veren gelecek ku aklar n gereksinmelerini kar layabilen, kar layabilmelerini engellemeyen

kentler olarak tan ml yoruz ki ortak gelece imiz raporunun temel yakla m bu. Az önce Say n
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Ba kan m bahsettiler. Rio de Janeiro’daki birçok ülke bugün bu sürdürülebilirlik anlay içinde

ya amlar n planlamaya çal yorlar. Bu ba lamda da ekolojik planlamay çok öz olarak tan mlayacak

olursak, yerle imlerin organik bir sistem olarak kendi kendini yenileyebilen dinamik, canl unsurlarla

bütünle en bir yap olarak planlanmas d r. Yani öz olarak, kent planlamas nda kentleri mekanik bir

yap , sadece bir alan olarak görmek yerine bu kentlerin üzerine oturdu u yap n n bir organizma

oldu unu dü ünmek ve bu ba lamda bu organizman n yani ekolojik sistemin bütünlük gibi ilkelerin

dikkate alarak kentleri planlamam z gerekiyor. Beni dinledi iniz için hepinize te ekkür ediyorum,

sayg lar sunuyorum efendim.
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II. OTURUM II. B LD R

ELEKTROMANYET K ALANLARIN KENT SA LI INA ETK LER

Yrd. Doç.Dr. Alpaslan TÜRKKAN
Uluda Üniversitesi T p Fakültesi
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi

Merhaba, heyecanl y m ve mutlu. ki tane gerekçem var. Ya am ma ili kin ilk an lar m n ekillendi i
kentteyim, Trabzon’da ve çok önemsedi im bir konu elektromanyetik alan, radyasyon. Bu konuda
yapabilecek bir eyleri olan sizlere sunum yapabiliyor olmak, derdimi anlat yor olmak beni çok mutlu
ediyor ayn zamanda. im zor tabii. Hasan hocan n sunumundan sonra ç ta çok yükseldi; ama slayt
say m n 140 oldu unu da dü ününce sizin de i inizin zor oldu unu dü ünüyorum ben. Dün çok
sland k Sümela’da; ama mini ara t rmama göre kimse hastalanmad ; fakat ben biliyorum salonda
aram zda yakla k olarak iki tane hasta var. Onlar yo un bir ekilde bu ikâyetlerden yak nabiliyorlar
baz ortamlarda. Nereden biliyorum? Dünya Sa l k Örgütü söylüyor. Böyle bir hastal k var bu
ikâyetlerle yürüyen. Ad da “elektromanyetik a r duyarl l k.”

Dünya Sa l k Örgütü’ne göre toplumlar n %5’i ile 10’unda bu hastal k görülüyor. Neden
bahsedece im ben size? Radyasyon çok geni spektrumlu bir olay. Ac deneyimlerimiz var. Hiro ima,
Nagazaki’deki insanl k utanc ve 1986 y l nda Çernobil’de felaket ya ad k. O nedenle bu k rm z çizginin
sa nda kalan etkileri çok iyi biliyoruz. Sol taraf bilmiyoruz. Sol tarafta gördü ünüz gibi daha çok
elektrik kullanan aletler var. Ben size o bölgeden söz edece im daha çok.

Elektromanyetik alan elektrik yüklerinin hareketinden do an bir kuvvet alan . Biyolojik etkile ime
giriyor; ama insan vücudundaki kimyasal ba lar koparm yor. Di er radyasyon kopar yor.
Alg layam yoruz ne yaz k ki duyu organlar m zla. Ölçebiliyoruz. Bizim için büyük bir ans. Gün içinde
sürekli elektromanyetik alana maruz kal yoruz. ç alan ve d alan diye ay rmak mümkün. ç alanda
evde ve i yerlerimizde maruz kalabiliyoruz; ama benim bugün yo unluklu olarak bahsetmek
istedi im d alandaki etkilenimler.
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Yüksek gerilim hatlar kentlerin en önemli elektromanyetik alan üreten kayna olarak kabul ediliyor.
Bunun d nda trafo ula m sistemleri, baz istasyonlar ve radyo TV antenleri var. Etkilenim
de erlendirirken neye bakmal y z? Öncelikle ölçmeliyiz. Ölçmedi imiz bir eyi de erlendiremeyiz.
Ölçece iz, etkilenim süresine bakaca z. K sa süreli ve uzun süreli iki türlü etkilenim olabilir. Dozlar
fazla ve az olabilir. Bunlar n içinde di erlerinin etkilerini çok net biliyoruz. Bunu tart yoruz.

Bilim dünyas uzun süreli dü ük doz etkilenimi tart yor uanda. Bir de bunu de erlendirmek laz m.
Bireyin seçimi mi? Gerçekten bireye her tür sa l k sorunlar olabilece ini anlatman za kar n tercih
edebilir; ama bunun yan s ra, fark nda olmadan, istemeden elektromanyetik alana maruz kalabilir
insanlar.

Mini anket yapt m ö rencilerimde 50 t p fakültesi üçüncü s n f ö rencisinden 47 tanesi gece
telefonunu kapatm yor. Ne yaz k ki bunlar n içinden 10 tanesi gece cep telefonunu yast n n alt na
koyuyor. nan lmaz bir ey. Bu rakamlar t p fakültesi alt nc s n f ö rencileri için de geçerli. T p e itimi
de i tirmemi ne yaz k ki. Bizde de suç var herhalde.

Nilüfer’de bir ölçüm yap ld . Üç mikrotesla. Biraz sonra daha ayr nt s na girece im. De ere ula ld
ölçüm s ras nda. Evde be ya nda bir çocuk var. Ölçümü öyle de erlendirin iki mikroteslan n lösemi
yapt n , çocukluk kanseri yapt n , kan kanseri yapt n dü ünüyor bilim adamlar , ben de dâhil. 3
ölçüldü. 0 tehlikeli diyoruz. 3 ölçüldü. Kötü haber de o çocu un asl nda gerçekten lösemili olmas yd .

Ölçüyoruz, neyle kar la t r p de erlendirece iz? Elimizde nas l de erler var? Türkiye kullan yor,
Avrupa Birli i, Amerika kullan yor bunu. Dünya Sa l k Örgütü de onayl yor. Uluslararas Koruma
Komitesi belirliyor. Halk için belirliyor frekansa göre farkl de erler. Kuveyt’te bir üniversitede
yap lm , bir kampüste yap lm bir çal ma. Çok net yazd için getirdim. O kadar çok çal ma var ki
böyle. “Yap lan ölçüm sonuçlar n n s n r n alt nda de erler oldu undan sa l k zarar görülmemi tir.”

Ben Bursa’da çok say da baz istasyonu davalar nda bilirki ilik de yapt m. Gerçekten ölçüyoruz. S n r
de erin alt nda. Kesin kanaat u: “S n r de erinin alt ndad r, sa l k etkisi yoktur.” O zaman benim size
te ekkür edip sunumumu bitirmem gerekiyordu.

Ama ben “Neden acaba Amerika Birle ik Devletleri’nde sigorta irketleri cep telefonu firmalar n
sigortalam yorlar?” diye dü ündüm. “Acaba o sigorta irketleri sigara firmalar nda oldu u gibi çok
büyük tazminat vermekten mi korkuyorlar? Böyle bir kayg lar m var?” diye dü ündüm. Oradan
dü üncelerim sigaraya atlad . Bir dönem 1930 40’l y llardaki sigara reklamlar . Çocuklar ailelerine
sigara öneriyorlar, marka bildiriyorlar. Sigara sa l kl , zay flat yor. Di hekimleri sa l kl nefes için
sigara öneriyor. Hangi doktor hangi sigaray kullan yor? Doktorlar hangi sigara daha az tehlikeli, onu
bildiriyorlar. Halk te vik ediyorlar. “Acaba 40’l 50’li y llarda sigara hakk ndaki bu ciddi yan lg m z u
gün, günümüzde elektromanyetik alanlar için olabilir mi? Yan l yor olabilir miyiz?” diye dü ünerek
sunumu geli tirmeye karar verdim. Kar k bir tablo gibi görünebilir.

Ben burada size sadece elektrikli cihazlardan, özellikle saç kurutma makinesine dikkat çekmek
istiyorum. Çok yüksek bir de erde elektromanyetik alan yay yor. Dikkat çekmek istedi im bütün
aletler için uzakla ld kça elektromanyetik alan n etkisi azald . Yerle im alanlar nda farkl l k var.
Ülkeler aras nda ciddi farkl l k var. Kentler aras nda ciddi farkl l k var. Kent içinde mahalleler aras nda
ciddi farkl l k var. Konutlar aras nda farkl l klar var. Eski konutlarda biraz daha fazla.
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Bu da ngiltere’de yap lm bir çal ma. Bireylerin üzerine ölçüm cihaz tak lm ve not etmesi istenmi
hangi saatte ne i yapt n . Bak n, uyku döneminde ve bürosunda dü ük seviyelerde elektromanyetik
alan etkilenimi var. Tren istasyonuna giderken, trende, istasyon ç k nda, yollarda biraz art m var.
Çünkü o yüksek gerilim hatlar na yak n ya da elektrik direklerine yak n geçiyor olabilir. ki ey
dikkatinizi çekti. San yorum uras . Bu bir erkek. T ra makinesi kullanarak t ra oluyor, orada bir
yükselme olmu . Ak am da evine gidince bir yüksek maruziyet var burada gördü ünüz gibi. Matkap
kullanarak bir resim asm . Tipik oldu u kabul edildi i için ben bunu getirdim. Yani sürekli ayn
seviyede bir maruziyet yok, söz konusu de il. Sürekli de i en, artan ya da azalan bir maruziyet var.

Ula m önemli. Kentsel alanlarda sorun. Toronto’da yap lm bir çal ma. Otobüslerde ortalama
1.1’ken metro ve tramvayda 3 mikroteslal k bir yüksek düzeyde etkilenim; ama Göteborg’da ise
tramvaylarda 0.86. Çok farkl . Birinde 3, di erinde 0.86. Kullan lan teknoloji nedeniyle tabii. Bu daha
da dü ürülebilir. Londra Metrosu 20 mikrotesla. Bu sürücünün maruz kald seviye. 20 mikrotesla.
0.2 demi tim. Sürücüleri ayr ca korumak gerekiyor. Metro olan kentlerimizin ba kanlar na duyurulur.
Elektrikli tren, ngiltere’de ehirleraras elektrikli trende 5 ile 50 aras mikrotesla var. Toplu ta m çok
önemli. Tramvaydan uzakla al m, metrodan uzakla al m mesaj asla vermiyorum. Otomobillerde daha
fazla var. Ne oldu unu bilerek ona kar önlem almak gerekiyor.

Kentsel alanda yap lm çal malar var. Telaffuzu zor bir kent. spanya’da yap lm bir çal ma. Sokakta
ölçüm yap lm . Caddelerde ölçüm yap lm . 1 mikrotesladan fazla alanlar kentsel alanda. K rm z yla
gösterdim. Sokaklar n %14’ünden fazlas nda 0.2 mikrotesla etkilenim var. Sa l k zararl . Sa l a zararl
bir seviye.
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Göteborg’da benzer bir çal ma. K rm z olan seviye çok tehlikeli sa l k aç s ndan. Göteborg’daki
çal mada diyorlar ki %55’i ölçümlerimizin 0.2’nin üzerinde bulundu. Çünkü elektrik direkleri, trafolar
ve h rs z alarmlar , bak n hiç yap lm çal ma yoktu asl nda o güne kadar, h rs z alarmlar çok yüksek
seviyeye ç kartabiliyor, nedeniyle yüksekti.

Asl nda bugüne kadar biz hep Dünya Sa l k Örgütü’nün de söyledi i ekilde, evlerde elektromanyetik
alan n fazla kentlerde az oldu unu dü ünüyorduk. Bu çal mayla birlikte bundan sonra tam tersi
çal malar gelmeye ba lad .

Asl nda elektromanyetik alan kentte daha çok, evlerde daha az. O nedenle kente yönelmek gerekiyor.
Kötü haberim var size. Biz çok tecrübeliyiz Nilüfer’de. 2006’dan beri çal yoruz ve bir kitap haz rlad k.
Nilüfer Belediyesi bu kitab basacak. Dört ki ilik bir yazarla birlikte, ekibimizle birlikte, ben
editörlü ünü yapt m. O kitapta bu çal man n ayr nt s var ama birkaç kötü haber vereyim size.

Yirmi okulu inceledi imizde be inde 20 metre yak n nda baz istasyonu vard . On be okulu 50 metre
yak n nda yüksek gerilim hatt geçiyordu. Üç okulda mikrotesla 1’di. Üç okulda 1. Yirmide üçü 1. Sekiz
okulda 0.4’ün üzerindeydi. Baya ciddi bir etkilenim var.

Kentler aras farkl l ktan söz ettim. Avrupa genellikle kendisinin 0.05 ve 0.01 oldu unu dü ünüyor. Biz
Nilüfer’de öyle bir rakam bulduk. nan lmaz yüksek. Çok fazla. Üstelik Nilüfer yeni bir kent. Yeni
kentlerin elektromanyetik alan n n daha az oldu unu dü ünüyoruz. Bu kentte elektromanyetik alan
homojen de il, yüksek ve elektronik hatlar nedeniyle ciddi bir etkilenim var.
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Avustralya’dan bir çal ma. Lösemili çocuklar içinde TV antenine yak n, yans t c ya yak n ya ayanlar
daha erken ölüyor di erlerinden ve bu elektromanyetik alan kayna na yakla t kça birtak m yeni
ikâyetler ekleniyor. En d ta sadece 200 300 metre aras nda halsizlik varken, yakla t kça her bir
metrede ikâyet giderek ekleniyor.

Brezilya’da Horizonte güzel bir ehir. Birle mi Milletler Latin Amerika’daki ya am kalitesinin en iyi
kent oldu unu söylüyor. 2007 y l nda aç klad . Bir çal ma yapt lar ve yay nlad lar. Bu kentte ilk baz
istasyonu ruhsat 1996’da al nm . 2006 y l na kadar yap lan bir çal ma. 96 2006. Bu dönemde 856
baz istasyonu ve kanser ürünleri harita üzerinde i aretlenmi . Görmü ler ki, baz istasyonuna
yakla t kça ölümler art yor. Ne kadar yak nsan z baz istasyonuna, ölümünüz, kanser nedeniyle
ölümünüz o kadar art yor. Statiksel olarak anlaml bulunmu . Çok fazla çal ma var. Kromozomlar m z
bozuyor.

Bu konuda Türkiye’de de çok çal ma var. Burada meme kanserini yazd m. Onu kald r p ba ka bir ey
yazabilirsiniz. Prostat kanseri yazabilirsiniz. Herhangi bir hastal yazabilirsiniz.

öyle bir problem var ama. Ölçebiliyoruz. Çok güzel. Teknolojimiz uygun. S n r de erimiz var. Bu s n r
de erler sa l m za zarar vermedi ini dü ündü ümüz s n r de erler. Bilim adamlar belirliyor; ama
s n r de erlerin alt nda ölçülmü durumlarda bile sa l k sorunlar yakal yoruz biz. Burada bir çeli ki var
gibi görünüyor. Asl nda bu çeli kiyi çözmenin bir soruyla mümkün oldu unu biliyorum.

Soru u: S n r de erler nas l belirlendi? imdi bu bilim adamlar unu kabul ediyorlar. Vücut s cakl n
1 derece art r yorsa elektromanyetik alan, sa l a zararl d r. Bu bir kabul. Neden 1 derece
bilemiyoruz. Bu da kilogram ba na 4 Watt’t r. imdi 1 derece art yor ve zararl ysa o zaman 0.1 derece
art r yorsa zarars zd r. Bu da bir ön kabul. Peki, neye dayanarak belirleniyor? Bu kabul üzerinden s n r
de erler belirleniyor. Kim için? Erkek için. Kim için? Sa l kl erkek için ve yeti kin erkek için. Ee,
toplum bir tek bunlardan olu muyor ki. Hastalar var, ya l lar var, çocuklar var. Onlar göz ard ediliyor.

Is ve s d etkisi vard . S n r de er belirlenirken sadece s etkisi göz önüne al n yor. Is d etkisi göz
önüne al nm yor. Onlar nelerdi? Uyku bozuklu undan ba lay p kansere kadar giden hastal klard .
Sadece s etkisi de erlendiriliyor. S n r de er sadece s etkisini de erlendirdi i nedeniyle dünyada
kayg yla kar lan yor. Çok da bilimsel olmad bilim heyetleri taraf ndan dile getiriliyor.
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Tüm çevresel etkilemler için korunmak ad na yap labilecek eyleri s ralamaya çal aca m. Risk ve
tehlike hep kar yor. Burada bir tehlike var. Tehlike aslan. Burada bir risk de var. Her an o aslan o
çocu u parçalayabilir. Çok ciddi bir risk var. Tehlike var ve risk var. Tehlike var m ? Var. Aslan hâlâ
orada. Risk var m ? Yok. Riski yok ettim. Nerede? Yerinde. Elektromanyetik alanlar için de bunu
dü ünün lütfen. Riski, tehlikeyi oldu u yerde mümkün oldu u kadar k s tlay p ortadan kald rmak en
do ru çözüm.

Birinci çözüm. Birinci önerimiz. Evet, bunu yapamayabiliriz. O zaman bireyi, toplumu, etkilenme
olas l olan insanlar olabildi ince öteleyin, uza a götürün. Mesafe koyun tehlikeyle aras na. Bir
di er yöntem, üçüncü yöntemimiz, araya bir bariyer koyun. Mesafenin d nda araya bir bariyer
koyun. Ula amas n ona. Dördüncü de hiç istemedi imiz bir ey bizim halk sa l kç lar n: ki isel
koruyucu. Her eyi yapt n z, uzakla t rd n z, yerinde mühendislik önlemleri ald n z, çok gürültülü
makineyi ya lad n z, etraf n kapatt n z mümkünse; gürültüyü orada kesemediniz, çal an
uzakla t rd n z, yine oraya çok gürültü geliyor. Gürültü kesici, ehirleraras yollarda var, gürültü kesici
koydunuz yine de yüksek var. O zaman kulakl k takacaks n z; ama son çare art k bu. Elektromanyetik
alanlar içerisinde ne yaz k ki birçok ma azada küçük telefonlara yap t r lan, üstüne yap t r lan,
bilezikler, kolyeler falan gibi eyler var. Hiçbirisi bilimsel de il. Sa l k Bakanl n n onay oldu unu
söylüyor firmalar. O onay istedi inde hiçbirisi onay gösteremiyor. Sa l k Bakanl n n öyle bir onay
yok çünkü. Sonuç olarak, halk sa l aç s ndan ciddi bir risk var elektromanyetik alanlarla ilgili. Kimler
etkilenecek? Bizler de il. Bizden sonraki ku ak etkilenecek. Çünkü onu ortaya ç karabilmek için t pk
sigarada oldu u gibi 20 y l 30 y l geçmek gerekebilir.

Ölçmek durumunday z. Kentlerimizde durum ne onu bilmek durumunday z. Hemen önlem almal y z.
Hemen imdi, çünkü yar n geç kalabiliriz. Çok basit önlemlerle korunmak da mümkün. Okul, kre ,
hastane gibi özelikle etkileniminin fazla olabilece ini dü ündü ümüz topluluklar n olduklar yerlerde
en az 300 metre yak n nda yüksek gerilim hatt , baz istasyonu yerle tirmemeliyiz. Dikkatiniz için
te ekkür ediyorum.
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II. OTURUM III. B LD R

B NA ÜRET M SÜREC NDE VE YAPI STO UNUN GELECE E TA INMASINDA B L NÇLEND RME

Mustafa YAYLALI
n aat Mühendisleri Odas Trabzon ube Ba kan

Bilinçlendirme denince akla hep halk geliyor. Asl nda ben de haz rlarken öyle dü ünüyordum. Yola
öyle ç kt k. Sonra bir bakt k ki bilinçlendirmeye belki de en az ihtiyac olan halk. Çerçevede yap üretim
sürecini ele alarak ba lad k.

Burada bugün yakla k 19 milyon konut stokumuz var. Bu konutlar n 5 milyonu son 10 y lda yap lm ;
geriye kalan konutlar n da mutlaka elden geçirilmesi veya yenilenmesi gerekiyor. Mevcut yap üretim
sistemimizi ele ald m zda sistemin bile enleri u ekilde olu uyor: Bir, merkezi yönetimin yereldeki
birimleri; yerel yönetimler; arsa sahibi; yap denetim kurulu u; yüklenici veya müteahhit; yap m
a amas nda çal an usta veya kalfalar; nihai tüketici olan sat n alanlar, konut sahipleri.

Merkezi yönetimin yereldeki birimleri ilgili bakanl klar n yereldeki birimleri hem imar uygulamalar n n
hem de yap denetim sisteminin denetlenmesi görevini yerine getirmektedirler.

mar uygulamalar aç s ndan ele ald m zda, afet riski ta yan bölgelerdeki gerekli inceleme ve
raporlamalar yap lmadan bu bölgelerde yap la man n önüne geçilmelidir. mar planlar esas jeolojik
raporlar n en az imar planlar kadar detayl incelenmesi önem arz etmektedir.

Yerel yönetimler: Yürürlükteki mevzuat m za göre denetim boyutuyla birçok yetkilerini yap denetim
kurulu lar na devretmi olsalar da ruhsat ve yap kullanma i lerine istinaden sorumluluklar devam
etmektedir. Yerel yönetimlerin ve bunlar n ilgili birimlerinde görev yapanlar n bu sorumluluklar n n
devam etti ini unutmamalar gerekir. Her ne kadar yetkili, yap denetim kurulu u gibi görünse de
sorumlunun yerel yönetimler olmas asl nda daha büyük bir yetki kullan m n gerektirebilecektir. Yap
denetim kurulu lar n n denetimi bakanl kça gerçekle tirilse de bu kurulu lar n denetledikleri binalar n
sorumlulu u, her ekilde ruhsat ve yap kullanma izin belgesi veren yerel yönetimlerin ve
yöneticilerinindir. Bu konunun üzerinde hassasiyetle durulmal d r. Riskli alanlar n tespitine yönelik
çal malar yap l rken, bu daha birkaç ayl k bir konu, bu çal malar belediyelerde gözlemledi imiz
ekilde söylüyorum. Yerel yönetimler neredeyse kentin yar s na yak n k sm n riskli alanlar n içine
sokmaya çal t .

Ülke genelinde yap lacak bir yenileme veya dönü üm çal mas ndan kendi sorumluluk alanlar n n da
faydalanmas na imkân sa lamak istediler. Burada akla gelen soru: E er bu bölgeler riskliyse
buralardaki yap lara ruhsat ve yap kullanma izin belgesi verenler farkl ki iler veya kurumlar m yd ?
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Hem gerekli izinleri verip yap la man n önünü açmak hem de daha sonra bu bölgeleri riskli ve
dönü türülmesi gereken alanlar olarak sunmaya çal man n inand r c l kalmamaktad r. Umut ederiz
ki, riskli alanlar n belirlenmesi sürecinde yerel yönetimler de bu konuda bir yandan bilinçlenmi
olmu lard r.

Yerel yöneticiler; mar ve izin i lemleri sürecinde seçilmi olduklar n veya gelecek seçimleri unutmal ,
hepimizin ortak gelece i için do rular hayata geçirmelidir. Aksi takdirde her afetten sonra sorumlu
araman n pe ine dü mekten ba ka bir yol bulamayacaklar n bilmelidir.

Arsa sahibi; Bizim yap denetim sürecinin asl nda en önemli bilinçlenmesi gereken unsurlar ndan
birisi. Günümüzde genellikle herhangi bir müteahhit ile yap m sözle mesi imzalad klar nda üretilen
binay teslim al ncaya kadar yap m süreciyle ilgilenmemektedirler. Bunun nedeni yap sahibinin
elindeki arsay biran önce hiçbir eyiyle u ra madan binaya çevirme beklentisinden
kaynaklanmaktad r. Arsa sahibi sistem içerisinde yap denetim kurulu unun ve ilgili idarenin tek
muhatab d r. Arsa sahibi müteahhide yapt rmakta oldu u binan n kendi ad na yap denetim kurulu u
taraf ndan denetlendi ini, sonuçta üretilen binan n kendi mal olaca bilincine eri melidir. Ülkemizde
bu konuda ciddi eksiklik bulunmaktad r. Bu noktadaki eksikli i yap denetim kurulu uyla müteahhit
ba n n kurulmas na neden olmakta bu da denetçiyle denetlenen aras nda her türlü ili kinin olu mas
sonucunu do urmaktad r.

Gerçekte, ideal artlar dikkate al narak kurgulanan yap denetim sistemi bu nedenle t kanmak
üzeredir. Yap denetim kurulu u arsa sahibi ad na arsa sahibinin sözle meyle yap m n devretti i bina
üretim sürecini ve müteahhidi denetleyen özel sektör eliyle kamu ad na hizmet üreten kurulu tur.
Kamu ad na üretilen hizmette rekabet maalesef hizmet kalitesinde de il, hizmet bedelinde
olu maktad r. Bu tür bir rekabet de hizmette kaliteyi giderek dü ürmekte ve kamu ad na yap lan bu
hizmette ciddi sorunlar olu mas na neden olmaktad r. Yap denetim kurulu u ba l nda bilinçlenmesi
gereken yap denetim kurulu undan ziyade kanun yap c lar ve mevzuat düzenleyenlerdir.

Ülkemizde kamu ad na özel sektör marifetiyle gerçekle en denetim sürecinde denetlenenin denetçiyi
seçmesi ve aralar ndaki bu ba n bir maddi çerçevede olu mas en önemli sorundur. Bu sorunun
çözümü için önerimiz, denetlenenin kendisini denetleyece i kurulu u seçmesi uygulamas na biran
önce son verilerek, di er detaylar ayr ca belirlenecek ekilde, ruhsat esas alan projelerin ilgili idareye
sunulmas s ras nda elektronik ortamda yap denetim kurulu unun atanmas d r. Çünkü yap denetim
bir kamu hizmetidir. Sistem bu ekilde t kanmak üzereyken yeniden ve birçok sorunu üzerinden atm
bir ekilde çal maya ba layacakt r.
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Müteahhitlerimiz biraz in aat mühendisleri ya da di er mühendis, mimar meslekta lar m z n
kabullenemeyece i bir ey söyleyece im. Ülkemizdeki en eski ticaret dallar ndan bölgemizin
yeti tirdi i insanlar n meziyetlerini sergilemede s n r tan mad klar mesleklerden olan müteahhitlik
ancak son y llarda tan m n bulmu ve bir sertifika esas na ba lanabilmi tir. Müteahhit, teknik bir
esnaf erbab de ildir. Yani müteahhidin mühendis veya mimar olmas tercih edilir; ama kesinlikle
zorunlu tutulamaz, tutulmamal d r. Çünkü müteahhitlik ticari bir i letmedir. Bina üretim sürecinin
ancak ticari taraf yla ilgilenmesi gereken müteahhitler teknik k s mla ilgili olarak tasarrufta
bulunamazlar, bulunmamal d rlar. Teknik konular ancak mühendis mimarlar n görevli oldu u
projecilik, denetçilik, antiye efli i, saha mühendisli i konular n ilgilendirir. Müteahhit ticari i lerle
u ra mal ve teknik alanda kendi tasarrufuyla yapaca de i iklik ve uygulamalar n sonradan
kendisine ciddi sorunlar do uraca n ki bu sorunlar n büyük bir bölümünün çözümü maddi külfetler
getirecektir, bilmelidir.

Bu bir müteahhitlik eseri, mühendislik eseri de il.

Türkiye’deki yap denetim sistemi imar uygulamalar nda mühendis, mimarlara mevzuattaki kadar yer
verilirse u anki ihtiyac m z n hemen hemen iki üç kat mühendis ve mimara ihtiyac m z var; ama i siz
mühendis, mimarlar niye var? Buralarda olmad klar için.

Yap m a amas nda çal an usta ve kalfalar siz ne kadar iyi projeler üretirseniz üretin, ne kadar iyi
denetledi inizi dü ünürseniz dü ünün demiri yerine ba layacak ustan n e itimi çok önemli. Usta bir
tel ba lamamak için bir demiri yerine koymaz. Bunun önüne geçmek için de 1 Ocak 2012’den itibaren
bina üretim sürecinde çal an usta ve kalfalar n mutlaka sertifikaland r lmas art getirilmi tir. Biz bu
sertifikaland rma i lemini 2010’da zaten bitirdik Trabzon’da.
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Bu tarihten y llar önce 2005 y l nda yap lan bir protokolle Trabzon Valili imiz, Belediyemiz, n aat
Mühendisleri Odas Trabzon ubesi, Mimarlar Odas Trabzon ubesi, Makine Mühendisleri Odas
Trabzon ubesi, Elektrik Mühendisleri Odas Trabzon ubemiz ortakla a düzenledi imiz e itim
program ile 5 y lda 1337 usta ve kalfay 85’er saatlik e itim program n n ard ndan yapt m z s nav
sonucu sertifikaland rd k. 2010 y l nda niye bitirdik? Çünkü sertifikalanmam ustam z kalmam t .

Çal ma neticesinde sahada uygulamac olarak bulunan usta ve kalfalar n bilgi eksiklikleri net bir
ekilde ortaya ç km ve kurumlar n birlikteli iyle önemli bir hizmet yürütülmü tür.

Nihai tüketici: Tüm bina üretim sürecinde en fazla bilinçlendirilmesi gereken ki i olarak nihai tüketiciyi
görüyoruz. Otomobil al rken kaç hava yast oldu unu; ABS, ASR, EBS ve daha birçok harfin yan yana
gelmesinden olu an güvenlik sistemlerinin olup olmad n ; araçta kullan lan metal sac n elastikiyet
modülünü; hatta yolda giderken tekerleklerden birinin ç kmas durumunda denge kurup kuramad n
soruyoruz. Can güvenli ine bu kadar önem veren nihai tüketici acaba konut sat n al rken nelere dikkat
ediyor? Asl nda bu sorunun cevab n hepimiz biliyoruz. Seramik, vitrifiye, armatür, priz, anahtar, kap
pencerenin markas na, kartonpiyerin desenine, odalardaki renk uyumuna, kap zilindeki kamera
sistemine, binan n cephesine, balkonun büyüklü üne ki nedense odalar n büyüklü ünden daha fazla
soruluyor, mutfa n ferahl na, mutfak dolab n n görüntü ve i levselli ine ve daha sayabilece iniz
birçok önem s ras na, daha geride olmas gereken unsurlara dikkat ediliyor; ama ABS’yi soran bu
tüketici binada kullan lan beton s n f n n C20 mi, C25 mi, C30 mu oldu unu hiç sormaz. Araçta kaç
hava yast oldu unu soran bu tüketici nedense konutta kaç art bir oldu unu sormaktad r sadece.
Arac n markas n sormakta; ama binan n hangi yap denetim kurulu u taraf ndan denetlendi ini
akl n n ucundan geçirmemektedir. Alttaki foto raftaki bina Çank r ’da 81 y ll k bir bina ve bu bina
y k l yor, seyrediyorsunuz. Binan n bulundu u bölgenin dü ük risk alt ndaki alanlardan olup olmad n
de il, o semtin sosyal tabakas n n ne kadar yüksek oldu unu akl ndan geçirmektedir. Yani parayla
akl n bulu amad nice sat n alma süreçlerine ahitlik ediyoruz.

Nihai tüketicideki talep ve dikkatler bu yönde oldu u için üretici yani müteahhit veya arsa sahibi de
kaliteyi bunlar üzerinde art rmakta ve ticari kayg lardan ötürü bazen de maalesef k smay
dü ünmemesi bile gereken üretim bile enlerinden de tasarruf etmeye kalk maktad r. Çünkü
görünene yat r m, görünmeyenin kalitesinden daha fazla getiri sa lamaktad r. Konut tüketicisi
görünenden çok görünmeyen yap bile enlerinin kalitesini, denetimini, denetim sonuçlar n
sorgulamal ; üreticinin bunlarla markala mas n sa lamal d r.

Binalar n risk alt ndaki bölgelerde bulunup bulunmad n ilgili kurumlardan sorgulamal ; mümkünse
üretim sürecindekiler d nda ve deneyimli mühendislerden bu konuda dan manl k almal d r.
Binalar n su, s ve ses yal t mlar detayl bir ekilde sorgulanmal , bu yal t mlardaki eksikli in can kayb
olmasa da ciddi maddi kay plar olu turaca unutulmamal d r.

Mevcut yap lar n gelece e güvenle ta nmas için ise nihai tüketicinin için yani konut kullan c s n n
mutlaka bilinçlendirilmesi gereklidir. Binan n önündeki arac nda durup dururken bir çizilme
gördü ünde herkesi aya a kald ranlar bina içinde yer açmak için özellikle zemin katlarda kolonlar
eksiltenlere ses ç karmamaktad rlar. Özellikle rutubete maruz bölgelerde, bina bodrum katlar nda
kolon ve kiri donat lar nda paslanma neticesinde ta y c sistemde hasarlar meydana gelmektedir.
Binas n n bodrum kat na be y l inmeyen kullan c lar var. Ne olup bitti ini binas nda bilmiyor.
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Konya’daki bildi imiz Zümrüt Apartman . Bina temellerinde yer alt sular veya diren edilmeyen sular
neticesinde yap sal hasarlar olu maktad r. Buna benzer pek çok risk say labilir. Bina kullan c lar ço u
zaman bu gibi risklerden haberdar de ildir. Bu habersizlik veya sorgulamama al kanl ileride
meydana gelecek önemli y k mlar n da önünü açmaktad r.

Deprem ülkesinde ya yoruz; ama depreme gerek kalmadan y k labilecek birçok binay da
kullan yoruz. Bu konuda en önemli bilinçlendirme çal mas nihai tüketici üzerinde yap lmal d r. Bu
çal ma kapsam nda tüm bina kullan c lar na yönelik olarak su faturalar yla birlikte uyar c ve
bilgilendirici bro ürler ula t r labilir. Ö retici ve dikkat çekici kamu spotlar haz rlanarak geni kitlelere
ula acak ekilde yay nlanabilir. lkö retimden itibaren müfredata afetler ve bina riskleri konular n
içeren ders konularak gelece e yat r m yap labilir.

Binalarda düzenli olarak ta y c sistem ile ilgili uygunluk raporu al nmas zorunlu k l nmal d r.
Yap lacak incelemelerde binalar her yönüyle ele al nmal , yeni risklerin olu mu olmas durumunda da
derhal ilgili kurumlara bilgi verilmesi sa lanmal d r. Burada yerel yönetimlerin ciddi cezai yapt r mlar
uygulamas ile bu inceleme ve raporlama çal malar ancak sonuç verebilecektir. Ve bildi imiz
Konya’daki Zümrüt Apartman deprem bölgesinde de il, deprem de olmad ama y k ld . Sebebi beton
kalitesi ve zemin katta kesilen kolonlar.
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Ve bu foto raf m z 1999’da çekilmi Kocaeli Depreminden. Bu ülkede ya ayan hiçbir kamu
yöneticisinin, yerel yöneticinin, mühendisin, mimar n, arsa sahibinin, son kullan c n n hatta bu
vatanda n bile bu foto raf vermeye, kimseye vermeye hakk yok. 99’dan sonra çekilen bu
foto raftan sonra biz böyle foto raflar çok defalar çektik. n allah bundan sonra böyle manzaralar
görmemeyi diliyoruz. Te ekkür ediyorum.
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III. OTURUM: KENTSEL R SKLER N AZALTILMASI II
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III. OTURUM

KENTSEL R SKLER N AZALTILMASI II

OTURUM BA KANI

Prof. Dr. Handan TÜRKO LU
TÜ Mimarl k Fakültesi ehir ve Bölge Planlama Bölüm Ba kan
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi

Bu son oturumumuzda üç konu mac m z var. Konu mac lar m zdan birincisi Say n Doç. Dr. Cenap
Sancar Karadeniz Teknik Üniversitesi ehir Bölge Planlama Bölüm Ba kan . Ben de Say n Belediye
Ba kan ’na kat l yorum. Karadeniz Teknik Üniversitemiz hakikaten göz bebe imizdir. Uzun y llar
stanbul teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne destek vermi tir ve birlikte çal malar
yürütmü tür. kinci konu mac m z Arzu Ba aran Uysal da Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ehir ve
Bölge Planlama Bölüm Ba kan , tesadüfen. Ben de TÜ ehir Bölge Planlama Bölüm Ba kan y m.
Böylelikle bir ehir planlama konusu gündeme gelmi oluyor böylelikle bu oturumda. Yrd. Doç. Dr.
Seda Kundak ehir ve Planlama Bölüm Ba kan yard mc s stanbul Teknik Üniversitesi’nde. Cenap Bey
buyurun ilk konu may size veriyorum. 15 dakikal k süreler verece im. “Kentsel Vadilerde Do al Afet
Riskleri ve Tedbirleri”.
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III. OTURUM I. B LD R

KENTSEL VAD LERDE DO AL AFET R SKLER VE TEDB RLER

Doç. Dr. Cenap SANCAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi ehir ve Bölge Planlama Bölüm Ba kan

Te ekkür ederim ba kan m, say n vekilim, say n ba kanlar m, de erli misafirler hepiniz kentimize ho
geldiniz diyorum. Bu teklif gelince, depremlerle teklif geldi. Dedim bizim bölgede çok deprem yoktur,
ben vadilerden bahsedeyim, sel ta k nlar ndan bahsedeyim. O da do al afet oldu u için kabul ettiler.
Bu do rultuda bir sunum yapmak istedim. Onun için de art k ben slaytlar içerisinde k r tan mlamas
var ama herhalde gelecek y l k r ç kartaca z herhalde. T rnak içinde hepsi kent olacak büyük ehir
belediyesi olmas yla birlikte.

Do u Karadeniz Bölgesi’ni tan mlarken asl nda 1960’l y llarda, öncesine kadar k y da karayolu
olmayan bir kent vard . Parçal yerle meler, herhalde ba lant lar daha çok deniz yoluyla sa lan yordu.
Ama 1960 sonras nda i te ilk devlet karayolunun sahile inmesiyle birlikte k y da art k birbirine
bütünle ik kentler olu maya ba lam . Ve burada sadece ilçeler var. Bunlar n aralar na birer de
beldelerin oldu unu dü ünürseniz kent tamamen bir bütünle ik bir kent konumuna gelmi ler ve
sorunlar asl nda birbiriyle ili kili sorunlar. Ba ms z olarak kentleri dü ünmemek gerekiyor. Burada
hepsinin birbiriyle etkile imi söz konusu. Bu do rultuda bakmak gerekiyor.

Ben biraz modellemeye çal t m bu mevcut k y yerle meleri, önceki yerle meleri dü ünürseniz kentin
asl nda aniden ba layan taraçal eklinde yükselen ani yükselen da , tepelerden olu tu unu
görüyorsunuz. Ve bunlar da s k s k kesen vadiler var. Bunlar genellikle uçaktan gidenler görür
herhalde, s rtlar n tepelerinde bir yol güzergâh var. Yap la malar n da hep buralarda oldu unu
görüyorsunuz. Ya da vadi tabanlar ndaki yollar n oldu unu görüyorsunuz. Yap la ma yine bunlar n
aras nda yo unla t n . Tabi kent eteklerinde özellikle bu alanlarda yakla t kça vadi tabanlar nda olan
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bask n n giderek yükseldi ini görüyorsunuz ta vadi taban na kadar inen yerle melerin oldu unu
görebiliyorsunuz.

Bu planlama sürecinde çok ciddi kontrol edilmesi gereken bir sorun alan olarak görülüyor ve bu sel
ve ta k nlar n en ciddi hasar verdi i noktalar da buralarda görülüyor. Bunun di er bir sorun te kil
eden noktas da vadi taban ndaki yolla s rttaki yol aras ndaki ba lant y sa lamak isteyen yollar n
aç lmas sonucunda do aya verdi imiz tahribatlar söyleyebilirim. Bunlar n birazdan örneklerini
gösterece im.

Bu biraz daha tepeden geleneksel s rtlar yerle meleri göstermek istedim. Bu kente do ru gidildikçe
hem yo unluk aç s ndan hem de vadi tabanlar na gitmesi aç s ndan yap lar n, yap la man n
yo unla t n görebiliyorsunuz. Buradaki temel amaç sürdürülebilir, güvenilir, ya anabilir, afete
haz rl kl ve dirençli ya am çevrelerinin olu turulabilmesi için afet ve tehlike risklerini dikkate alan
yöntem ve yakla mlar n n planlama sistemi ve yap la ma süreciyle bütünle tirilmesi ve bu konular n
yeni yasal düzenlemelere ve kurumsal yap lanmalara entegre edilmesi gerekmektedir.

Mevcut planlama Sistemimizde 80 y llar nda çok tart t k planlama disiplini olarak, yap sal strateji
planlama, müzakereci planlama ama bunlar n hepsi rafa kald r ld . Sadece i te fiziki mekân n kapsaml
planlamas yla yetindik. Bunda ne kadar ba ar l olduk, o da tart ma konusu. Türkiye’deki imar
planlama ve yap la ma sisteminin yetersizliklerinin ve kentsel geli meye etkin biçimde ve kamu
yarar na yönlendirilmeyi inin olumsuz sonuçlar ndan biri de bu süreci planlama, uygulama ve
yap la ma süreci kapsam nda afet tehlike ve risklerini dikkate alan, yakla m, yöntem ve araçlar n n
geli tirilmemi olmas ve bunun sonucunda özellikle kentlerde büyük ölçüde afete kar dirençsiz
yerle im çevreleri ve yap sto unun olu mas d r.
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Gerçekte do al afetlerin etkili oldu u geli mi ülkeler, ülke uygulamalar nda afet tehlike ve risklerine
maruz yerle im alanlar nda afete dirençli ya am çevrelerinin yarat lmas art k planlaman n öncelikli
hedeflerinden biri olarak kabul edilmekte. Ve bu ba lamsa kentsel afet risk yönetimi kapsam nda
yap lan çal malar öne ç kmaktad r. Türkiye’de afet mevzuat ve kurumlar mekânsal planlama
mevzuat ve kurumlar ndan kopuk olarak görülüyor. Afet mevzuat ve kurumla mas n n riskleri ön
plana ç karmak ve risklerin önlenmesi veya olas zararlar n azalt lmas faaliyetlerine öncelik verilmek
üzere yeniden ele al nmas gerekmektedir.

Genellikle deprem odakl afet riskleri dü ünülüyor ama sel, heyelan, ta k n alanlar na yönelik
herhangi bir düzenlememiz yoktur. Planlama yap m na ait esaslara dair yönetmeli in 14. maddesinde
buna ili kin unlar bulabiliyoruz sadece. Burada planlar n haz rlanma sürecinde ilgili kurum ve
kurulu lardan elde edece imiz bilgiler kapsam nda fiziki yap yla ilgili olarak jeolojik durum, i te akarsu
ve sel alanlar , yer alt ve yüzey sel su kaynaklar , havzalar ve özellikleri say lm t r. Bu kapsamda
verilerin e it analiz yöntemiyle fiziksel çal malarla birlikte de erlendirilmesi hükmü yer almaktad r.
Ama süreç içerisinde, planlama süreci içerisinde ne kadar dikkat etti imizi, yap la ma yo unlu unu ne
kadar dikkate ald m zda herhalde soru i areti b rak yor bizlerde.
Kentsel afet risklerinin belirlenmesine yönelik mevcut uygulamalara ve yetkiler, Karadeniz Bölgesi
yerle meleri ba lam nda bakt m zda sel, ta k n olmak üzere çe itli do al tehlikelerin yan s ra kaçak
yap la malar , tehlikeli kullan mlar, yanl arazi kullan mlar , aç k alan yetersizlikleri, alt yap
yanl l klar , denetimsiz kullan mlar ve benzeri nedenlerle derin risk havuzlar na dönü mektedir. Bu
nedenle kentsel risk yönetimi kapsam nda risk faktörlerinin belirlenmesi, risk azaltma çal malar nda
ve planlamada çok önemli yer arz etmektedir.

Do u Karadeniz Bölgesi’nde kentlerinin yüksek riskler göstermesinin ba l ca nedenleri, yerle im
alanlar n tarihsel süreç içerisinde seçilmi konumlar ile sorunlar n bir miras olmas ; yani biraz önceki
ba lang çtaki k y yerle meler süreklili inden ve konumundan bahsettim. Bu bizi bu konuma getirdi.
Son 50 60 y ll k h zl kentle me süreci denetimden uzak biçimlerde ve güvensiz alanlarda
gerçekle mi . Kay t d i lemlerde olu an kaçak yap stoklar n n yayg nla mas . Bizim bölgede belki
gecekondu olay yok ama kaçak yap la ma üst düzeyde görülüyor. Kentsel yönetimler ve toplum farkl
tehlikelere kar önlem alma konusunda bilgi, kültür ve uygulama al kanl klar ndan yoksun. Bu h zl
kentle me ve kentsel büyümeye odaklanm imar düzenlemeleri, risk azaltma yöntemlerini içeren
planlama yakla m ve prati inden uzak kalmaktad r. Bunlar daha da ço altmak mümkündür.
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Kaçak yap la ma; 1937 Lambert Plan ’ndan beri vadilerin tamam ye il alan olarak de erlendirilmi ,
bütün planlarda da bu alanlar ye il alan olarak görülüyor. Son i te belediye ba kan m z n da izah etti i
gibi Za nos ve Tabakhane Vadileri’nin kentsel dönü üm kapsam nda yap la malar n n kamula t r larak
rekreasyon amaçl kullan lmas na kadar çe itli af dönemlerinde, çok say da yap n n yap ld n ,
hepsinin ruhsata ba land n , elektrik, su gibi teknik hizmetleri de ald n görebiliyorsunuz. Bunlar
bizim kentler için özellikle l man nemli iklim bölgesinde olan bizim gibi kentler için ciddi bir
havaland rma koridorlar d r. Bunlar sa l kl kentsel mekânlar yaratmak için olmazsa olmazlar . Onun
için vadilerin olu tuktan sonra maliyeti yüksek projelerle geri dönü ümünü sa lamak yerine planlama
sürecini dikkate alarak planlama ilkelerini dikkate alarak bu vadilerin hangi bir bask unsuru olursa
olsun yap la maya izin verilmemesi gerekti ini söyleyebiliriz.

Burada alt yap yanl l klar n da tan mlamak gerekiyor. Alt yap yanl l klar i te derelerin s kl ndan
kaynakl olarak kent merkezlerinde bu alanlar n yine bask sonras nda aç k dereler eklinde
olu turmak yerine bunlar n kapat larak hemen yak nlar nda yap la maya izin verilmesine izin veriliyor.
Bunlar yer kazanma aç s ndan önem arz ediyor. Ve hemen yak n nda da yap la maya izin veriliyor.
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Bu sol alt kö ede gösterdi imiz Rize’deki yine çal ma sonras nda yap lmas gereken rekreasyonla
bütünle tirilerek nas l bir dere yata n n nas l slah edilece ini, planlamayla nas l bütünle tirilece ini
gösteren bir çal mam zd . Ama bunun yerine 14 15 tane dere yata n n bakslar içine al narak
boyutlar da tart l r ve bunun ayr bir sorunu da tabi sadece kentle ili kili bir ey de il, kentin arka
plan nda olan geli meler de bu noktalarda etkili oluyor. Neler bunlar?

te ormans zla t rma, yerel bitki örtüsünün de i ikli e u ramas veya yap la ma yol yap m ve ona
ba l olarak heyelanlara ba l olarak buralarda ciddi tehdit unsuru olmaya ba l yor. Bu anlamda
de erlendirilmesi gereken ba l klardan bir tanesi olarak söyleyebiliriz. Bu Rize’den örnekler. Sa üst
kö edeki sadece Tabakhane Za nos Vadisi. Burada da i te biraz ilk ba lang çta da söyledi im gibi baks
üstüne al narak buran n yol alt yap s olarak kullan l yor ve konutlar da oradan hizmet almak istiyor.
Di er bir sorun da drenaj sorunu, bu sorun dolgu alanlar nda kar m za ç k yor özellikle.
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Dolgu alanlar da 1000 ile 1200 metre aras . Yani, drenaj sorunuyla kar kar ya kalabiliyoruz. Buna
Samsun son y l, geçen y l yan lm yorsam bir ta k n hikâyesi ya am t k. Orada drenajlar n yeterli
olmamas ndan, veri taban n n daralt lmas na yönelik Rize’den yine örnekler. Buna ra men dere
yata na sadece istinat duvar çekmekle planlamaya aç laca , yerle ime aç labilece i dü üncesi var.
Bu anlamda sorun te kil etti ini söyleyebiliriz.

Bir üstte k rm z çerçeveye al nan yer geleneksel doku son yap lan TOK uygulamas da burada
Çaml hem in, vadi taban na yap lan toplu konut uygulamas . Herhalde sol alt kö edeki tarihe geçecek
bir ey yani, üstü derenin üstü kapat larak konuta aç lm bir yap blo u var. Bu da geleneksel
dokumuz.

E im ve yol ili kisi yollara müdahale ekli çok tehditkâr bir ey. Yüzey dura an n n kaybolmas na,
toprak kaymalar na, habitat alanlar n n bölünmesine neden oluyor. Bu kentsel alanlara yans s da
daha farkl oluyor.
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Buras da Maçka’dan, Co andere’den. E er e imi %30 bir planlamada 30 35 de kabul ediyoruz.
Üzerindeki yerle meleri yap la maya açarsan z bu alanlarda böyle yap lar ç kmas do al. Yol alt nda da
tabi yol seviyesi s f r kotun alt nda 5 6 katl yap lar da yapabiliyoruz zemine ula abilmek için. Böyle bir
sa l kl mekân yaratmak mümkün de il. Bunlar tabi bir daha plana yap lan müdahaleyle
gerçekle tiriyoruz. Yap yol ili kisi aç s ndan, e im aç s ndan, ili kileri aç s ndan önem arz ediyor.

Yüzey kaplamalar n geçirgensiz hale getirilmesi, asfaltlanmas yüzey ak kanl n artt rmakta. Zemin
suyu seviyesinin dü mesine sebep olmakla birlikte ciddi bir su ta k n na, su akar na neden oluyor.

Bunun için Samsun uygulamas ndan gösteriyorum yine bu kuru dere gibi görülüyor. Planlamaya
aç lm bir alan. Yap la mas yo un olan yer. Normal parke ta lar kapat larak asfalt yap lm ama bu
suyun önünde hiçbirinin duramad n görebiliyorsunuz.
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Bu da olmas gereken vadilerin nas l kentle bütünle ti ini, ye il rekreasyon amaçla nas l
kullanabilece ini gösterir bir örnek. Bunlar da vadiler bir örnek olarak.

Ne yap lmal ? Güncel uygulamalarda yerle ik alanlarda mevcut yap sto u kur d ndaki risk sektörleri
göz ard edilmemeli. Planlama sürecinde afet riskli alanlarda mevcut kentsel dokunun korunmas ,
iyile tirilmesi tavsiyesi ve yenilenmesi ya da yo unluk azalt lmas konular na yönelik strateji ve karar
geli tirilmesi, di er risk sektörleriyle birlikte de erlendirildi i çal malara ihtiyaç oldu u, ilgili kurum
kurulu lar n e güdüm içinde çal mas gerekti i, mutlak risk tehlike haritalar ve di er yönetim
planlar n n haz rlanmas gerekti i dü üncesindeyiz. lginiz için te ekkür ederim.
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III. OTURUM II. B LD R

DO AL AFET R SK VE KENT YOKSULLARI: ÇANAKKALE ÖRNE

Yrd. Doç. Dr. Arzu BA ARAN UYSAL
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ehir ve Bölge Planlama Bölüm Ba kan
Sa l kl Kentler Birli i Dan ma Kurulu Üyesi

Ben Çanakkale’de yapt m z asl nda iki projenin sonuçlar ndan size bir eyler sunaca m. Çanakkale
böyle iyi örneklerle an lan bir kent. Ben biraz onlar n arka bahçesini gösterece im. O yüzden
Çanakkaleliler bana biraz k z yorlar bunlar gösterdi imde. Çok k sa olarak yoksullukla do al afet
ili kisine biraz de inip sonra as l çal maya geçece im.

1960l y llardan itibaren düzenli kay tlar n tutuldu unu biliyoruz do al afetlerle ilgili ve gittikçe bu
kay tlar afet say s n n ve afetten etkilenen ki i say s n n artt n göstermekte bize. Ve tabi ki yoksul
ülkeler ve yoksul topluluklar afetlerden daha fazla etkileniyorlar. UNDP’nin belirledi i rakamlara
göreyse afetlerden etkilenen ülkelerin neredeyse %80’i orta ve dü ük gelirli ülkeler. Do al afetlerden
etkilenen ki i say s na bakt m zda her 100 ki iden yaln zca 1 tanesi geli mi ülkelerden.

Tabi ki hasar görebilirlikle yoksulluk aras nda çok do rudan bir ili ki var, s k bir ili ki var birbirleriyle
örtü mese de. Yoksul insanlar genellikle daha fazla tehlikeye maruz kalmakta. te tehlikeyle ba
etmeye ve iyile tirme kapasiteleri daha yetersiz. Bu nedenle büyük kay plara u ruyorlar. Genelde
ba ka seçenekleri olmad klar için afet tehlikesini bildikleri halde o alanlarda ya amak durumundalar.
Ve afetler asl nda yoksulluklar n daha da artt r yor sürekli. Bu nedenle yani kentleri sa l kl hale
getirmek afetlere kar korunmak için birtak m politikalar üretiyoruz ancak yoksullar için ayr ca
politikalar üretmek zorunday z.

Kurakl k ve açl k en fazla ölüme sebebiyet veriyor afetlerde. Yaln z sel biraz önceki sunumda da
gördük, özellikle etkilenen insan say s aç dan kentlerde en önemli afet olarak kabul ediliyor
depremden daha fazla. Tabi bu afetlerden etkilenmenin ekonomik boyutu var.

Dünya Bankas verilerine göre dünyada do al afetlerin maliyeti y lda 55 milyar Amerikan dolar .
1990’larda yaln zca Asya’da alt yap kay plar 10 milyar Amerikan dolar n bulmu . Mal kayb olarak
bakt m zda tabi ki geli mi ülkelerde mal kay plar daha fazla. Çünkü onlar n fiziksel varl klar n n
ekonomik de erleri daha fazla. Yoksullar mal yani ekonomik olarak bakt m zda çok ey
kaybetmiyorlar çünkü çok fazla mülkleri olmad için. Ama ya amlar tamamen de i iyor yani
ya amsal sorunlarla kar la yorlar. Zenginden çok daha kolay yaralar n sarabiliyorlar.
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III. OTURUM III. B LD R

AFETLERE KAR I KENTSEL D RENC N OLU TURULMASI

Yrd. Doç. Dr. Seda KUNDAK
TÜ Mimarl k Fakültesi ehir ve Bölge Planlama Bölümü

Ya anan her afet, bir dizi ö retinin dile getirilmesinin yan nda, gelecekte ya anmas muhtemel afetleri
önleme anlam nda mevcut durumun farkl aç lardan analizinde kullan lacak yöntem ve de i kenlerin
de olu turulmas n sa lam t r. Asl nda bu afetler birkaç anahtar kelimeyle ifadelendirildi inde, öne
ç kan her kelime s radan bir do al tehdidin nas l afete dönü tü ünü göstermektedir. Ancak, bu
dönü üm sürecinde yap sal hasar görebilirlik de i kenlerini tetikleyen sosyal, ekonomik ve kurumsal
etkenlerle birlikte, afetin etkileriyle ba a ç kma becerisini destekleyen unsurlar afetlerin orta ve uzun
vadedeki etkilerini de i tirebilmektedir. Yap sal zay fl klar afet an nda “y k m ve çökme” anlam na
gelirken, be eri ve ekonomik bile enlerdeki zay fl klar, toplumsal dayan m/direnç sayesinde “y k m ve
çökme” ile sonuçlanmayabilir. Direnç, d ar dan gelen herhangi bir etki sonras nda ba lang ç
durumuna eri ebilen fiziksel nesneleri tan mlamak için kullan lmaktad r. Ancak afetlere kar
dirençten ya da toplumsal dirençten söz edildi inde bu tan m farkl la maktad r. Bir yerle menin afet
sonras nda tekrar eski halini almas , asl nda afet öncesinde sahip oldu u zay fl klara geri dönmesi
anlam n ta yaca için, kentsel direnç a a daki gibi tan mlanmaktad r:

“

.” (UNISDR, 2009)

Birle mi Milletler’in çat s alt nda bulunan ISDR (Uluslar aras Afet Etkilerini Azaltma Stratejisi)
taraf ndan yap lm bu tan mda yer alan kavramlar n detay na inilmesi “kentsel direncin”
anla lmas nda kolayl k sa layacakt r.

1. Kentsel Direncin Tan m
Tehlike/Tehdit

Yerle melerin kar kar ya kald tehditler temelde do a kökenli ve insan kökenli olarak ikiye
ayr lmaktad r. Yine bu tehditleri h zl geli en ve yava geli en olarak s n flamak mümkündür.
Ülkemizin en fazla etkisi alt nda bulundu u depremler h zl geli en do al tehditlere bir örnektir. Öte
yandan kurakl k ise yava geli en ve fakat etkileri uzun süren do al tehditlerden biridir. nsan kökenli
tehditler kapsam nda sava lar, terörist faaliyetler, sanayi kazalar , ula m kazalar gibi do an n hiçbir
ekilde etkin olmad olaylar yer almaktad r. Tehlikelerin de erlendirilmesinde bütüncül bir
yakla m n olu turulmas gereklili i, son y llarda ya anm olan afetlerden ç kar lan en önemli
derslerin ba nda gelmektedir. Afetler beraberinde birçok ikincil afetin olu mas na neden olmaktad r.

1 Tehlike/Tehdit ba l alt nda detayland r lacakt r.
2 Yerle me/Toplum/Sistem ba l alt nda detayland r lacakt r.
3 Kendilerini koruma / Sistemin i leyi ini güvence alt na alma / K sa sürede yeniden yap lanma / De i ime uyum
sa lama ba l alt nda detayland r lacakt r.
4 Kaynaklara sahip olmas / Kaynaklar etkin kullan m becerisi ba l alt nda detayland r lacakt r.
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Örne in deprem tek ba na yap sal anlamda zay f binalar n hasar görmesine ya da çökmesine neden
olmaz. Toprak kaymas ve tsunamiyi tetikleyebilir, zarar verdi i sanayi tesislerinde yang n, patlama ve
zehirli madde yay l m na neden olabilir.

Yerle me/Toplum/Sistem

Yerle meler üzerine yap lan analizlerde; yap la m , do al, sosyal ve ekonomik çevre bile enleri
ba l klar alt nda incelenme ve de erlendirmeler yap lmaktad r. Bu gruplama hiç ku kusuz ölçeksel ve
kategorisel anlamda kolayl k sa lasa da, bile enler aras ndaki etki tepki mekanizmalar n n gözden
kaç r lma tehlikesini de bar nd rmaktad r. ehirler bu gruplar n ya da ba ka bir de i le sistemlerin
karma k bütününü olu turmaktad r. Do al çevre ko ullar , insan ve insan n in a etti i ehirleri
etkilemekte ve ehirlerin büyümesiyle de döngü en ba a dönerek do al çevrenin etkilendi i ve bu
etkinin tekrar insan ve ehirler üzerine yans d yeni bir süreci ba latmaktad r. Ba layan her yeni
süreç, bir öncekinden farkl ve bir sonrakini olumlu ya da olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahip
durumdad r. Özetle, afetler aç s ndan de erlendirildi inde, do al ve teknolojik tehditlerle kar
kar ya kalm ve büyük riskler ta yan ehirler, bu durumlar na 50 60 y ll k uzun süreler içinde
ula m lard r. Ve ku kusuz ehirlerin bugün sahip olduklar riskler de bundan 50 60 y l öncesine göre
çok farkl olmaktad r. ehirlerin ba etmek zorunda oldu u ve gelecekte de problemlere yol açaca
tahmin edilen, do al afetlerin tetikledi i teknolojik kazalar son y llarda hemen her do al afetin pe i
s ra meydana gelmi ve etkileri do al afetin do rudan etkilerinden çok daha büyük ve geni çapl
olmu tur (Ör: Tohuku Depremi – Fukishima Nükleer Santrali 2011 Japonya). Bu çerçevede, ekil 1’de
örnekleri verilmekte olan yerle me ve tehlikelere dair bile enlerin bir yandan kendi içlerindeki
etkile imlerini incelemek, di er yandan da birbirleriyle olan ili kileri ve olas riskleri de erlendirmek
gerekmektedir.

Kendilerini koruma / Sistemin i leyi ini güvence alt na alma / K sa sürede yeniden yap lanma /
De i ime uyum sa lama

Do al ve teknolojik tehditler kar s nda kentlerin kendilerini korumalar farkl ekillerde
gerçekle ebilir. Afet yönetim sistemi içinde yer alan “önleme” ve “haz rl k” süreçleri bu koruma
önlemlerini içermektedir. Baz toprak kaymas türlerinde ve su bask nlar nda, yap sal önlemler
al narak bu tehlikelerin önlenebilmesi mümkündür. Olu umu önlenemez olan deprem, f rt na,
yanarda patlamas gibi ani geli en do a olaylar kar s nda ise, meydana gelebilecek hasarlar n
önceden tahmini do rultusunda haz rl k yap lmas gerekmektedir. Depremler için yap labilecek
haz rl klar kapsam nda; yerle medeki bina ve altyap sistemlerinin mevcut yasa ve yönetmeliklere
uygun olarak mühendislik hizmeti görerek in a edilmesi, risk analizlerinin yap lmas , acil durum
planlar n n üretilmesi ve toplumsal afet bilincinin olu turulmas yer almaktad r.
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Tablo 1 – Kentsel direncin bile enleri

Temel Bile enler letim ekli Sürdürülebilirlik

Kaynaklar: Büyük ehirler
kaynaklara eri imde, küçük
yerle melere göre daha
avantajl d r. Bu nedenle küçük
yerle melerin ellerindeki s n rl
kaynaklar etkin bir ekilde
kullanma kapasitesini geli tirmesi
gerekmektedir.

Alternatifler, B plan : Ula m,
altyap ve kritik tesislerin
alternatifli olarak tasarlanmas
sayesinde kriz anlar nda
kullan lamaz hale gelen sistem
parçalar , alternatifleriyle tolere
edilebilir.

Sosyal ve kurumsal a lar: Bireyler
aras , topluluklar aras ve toplum
yönetimle olan ili kilerine ilave
olarak kurumlar aras a lar n
olu turulmas gerekmektedir.

Deneyim: Ya anm afetlerden
do ru ve uygulanabilir derslerin
ç kar lmas .

Bilgi: Üretilen bilginin kullan lmas
ve yayg nla t r lmas

Çe itlilik: Özellikle ekonomik
faaliyetlerin tek bir noktada
odaklanmamas , farkl üretim ve
servislerin geli tirilmesi

Sa laml k: Kentlerin ve yap lar n
ilgili mevzuat ve yönetmeliklere
uygun olarak in a edilmesi

Yarat c l k: Bilimsel ve yönetsel
yarat c fikirlerin ve projelerin
desteklenmesi

Yenilikçilik: Yarat c fikir ve
projelerin üretilebilir ve
kullan labilir olmas

Esneklik: Karar verme
mekanizmalar n n kat bir hiyerar i
içinde olmamas

birli i: Payda lar n i birli i
yapabilece i ortamlar n sa lanmas

Güven: Payda lar ve kurumlar aras
güvenin sa lamla t r lmas

Geri besleme: Üretilen sistemdeki
güncellemelerin sistemin bütününe
entegre edilmesi

Organizasyon: Bireyler de i se de
i lemeye devam edecek bir
sistemin kurulmas

Sürekli e itim: Farkl kademelerde
e itimler ve toplumsal fark ndal
destekleyecek toplant lar n
yap lmas

Bireysel kapasite art r m :
Bireylerin afetlerden korunmaya
yönelik bilgi ve becerilerinin
art r lmas

An nda müdahale: Öngörülen
tehlikelerin, meydana gelmeden
önce ya da hemen sonras nda
an nda müdahale yap labilmesi için
sistemin geli tirilmesi ve
güncellenmesi
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4. Son Söz: Kentsel Direncin Ölçülmesinde Temel Sorular
Kentlerin afet dirençlerinin kar la t r lmas nda 5 temel soru kar m za ç kmaktad r. Bu sorulara
verilecek cevaplar ve bu cevaplar n alt aç l mlar kentsel direnç yolunda öne ç kan unsurlar da
göstermektedir.

Soru 1 – Do al ya da teknolojik afetin, etkilenen yerle mede yaratt hasar düzeyi nedir?

Dünyan n her noktas nda say s z deprem, sel, f rt na ve benzeri do a olaylar ya an yor, say s z kaza
meydana gelmektedir. Bu olaylara maruz kalan yerle meler ve toplumlar ne düzeyde etkileniyor? Çok
etkilenenler neden böylesi y k mlarla kar kar ya kalm ? Az ya da hiç etkilenmeyenler ne tür
önlemler alm lar?

Soru 2 – Afet sonras nda kritik altyap ve tesislerin servis verebilme düzeyi nedir?

Afet bölgesine eri ilebiliyor mu? Bölgedeki sa l k hizmetleri servis sa layabiliyor mu? Altyap sistemi
çal yor mu? Servis kesintisi ne kadar sürüyor? Bölgede asayi sorunlar var m ? Afetzedelerin geçici
süre kalabilecekleri alanlar tahsis edilmi mi ve hizmet verebiliyor mu?

Soru 3 – Afet sonras nda iyile tirme çal malar ne kadar sürüyor?

Afetzedeler aylarca çad r kentlerde mi ya yor? Bölgeye elektrik, su, ileti im ve s nma hizmetleri ne
kadar sürede verilebiliyor? Ula m ne kadar sürede eski i leyi ini kazan yor? Yeniden yap lanma
faaliyetlerine ne kadar sürede ba lan yor ve tamamlan yor? Bölge ekonomisi ne kadar sürede eski
halini alabiliyor?

Soru 4 – yile tirme çal malar için gerekli finansman n kar lanma ekli nedir?

Afet bölgesinin öz kaynaklar m kullan l yor? Ülke çap nda yeni vergi düzenlemesi mi yap l yor?
Sigorta sistemi ne kadar kullan l yor? Yurt içi ve yurt d borçlanma düzeyi nedir? Afet zararlar n
azaltma ve yeniden yap lanma için kullan lacak özel bir bütçe kalemi var m ?

Soru 5 – Afet sonras yeniden yap lanma ve zarar azaltma faaliyetlerinin etkili i ne düzeydedir?

Türkiye’de ya anm en büyük afetlerden biri olan 1999 depremlerinden sonra getirilmi her türlü
düzenleme ve uygulaman n etkinlik düzeyini, bu bölgede bir deprem daha ya and nda cevaplam
olaca z.
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