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KURULDUĞUMUZ GÜNDEN BUGÜNE YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARLA
YAŞANABILIR BIR ÇEVRE ILE KIMLIKLI VE 
SÜRDÜRÜLEBILIR BIR ŞEHIRLEŞMENIN

INŞASI IÇIN ÇALIŞIYORUZ
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KENTSEL ALTYAPI VE ÜSTYAPI  
PROJELERİ İLE ŞEHRİN HER KÖŞESİNDE,

GELECEK NESİLLERE İZ BIRAKACAK
HİZMETLERE İMZA ATIYORUZ
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İLBANK, ŞEHIRLERIMIZI GELECEĞE 
TAŞIMA NOKTASINDA HER ZAMAN  

ÖN AÇICI VE YOL GÖSTERİCİ 
OLMUŞTUR.
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ehirleri bir ormana benzetirsek tarih de o ormanın 
içinden akıp giden bir nehir gibidir. Bu nehir, hiç 
durmadan ve yavaşlamadan büyük bir güçle akar, 

akarken çoğu zaman etrafını güzelleştirir fakat güçsüz a-
ğaçları kökünden koparıp sürüklemesi ve onları kaybet-
mesiyle de bilinir. Oysa bir ağaç, toprağa kökleriyle sıkı 
sıkıya bağlı olursa; nehir, bırakın ona zarar vermeyi, ağacı 
besler ve onu daha da güçlü kılar.
 
Biz de şehirlerimize tam olarak bu perspektiften bakıyo-
ruz, bakmak zorundayız. Çünkü tarihin, yıkıcı olduğu kadar 
koruyucu olduğunu da biliyoruz. Kadim medeniyetimizin 
eşsiz payitahtları, o şehirlerde bizlere bıraktığı mimari e-
serleri bunun sayısız somut örnekleridir. Yapıldıkları gün-
den bu yana yüzlerce, binlerce yıl geçmesine rağmen ne-

hir kenarındaki bir çınar gibi yaşamlarını sürdürebilmeleri 
en büyük motivemiz. Onun için tarihle barışık, onun koru-
masıyla gelecek nesillere aktarılacak, medeniyetimizin 
nüveleriyle bezeli eserler ortaya çıkarmak için bu şümul 
ve şuur ile hareket ediyoruz. 

Bu hedefte oluşacak bir zafiyet tarih nehrinin yıkıcı özelli-
ğini belirginleştirecektir. Bugün, 50 yıl önce yapılmış evler 
göze eski, soluk ve çoğu zaman da biçimsiz gelirken, yüz yıl 
önce inşa edilen yapılara sanat eseri muamelesi yapılıyor. 
Yazının başında da söylediğimiz gibi, ne yazık ki tarih neh-
ri önüne çıkan güçsüz ve dayanıksız ağaçları kökünden 
söküp alıyor. Böyle bir gerçek ortadayken bizlere düşen 
sağlam, güvenli, estetik ve en önemlisi de zamana karşı 
ayakta duran şehirler kurmak.         

Tarihle barışık, onun korumasıyla gelecek 
nesillere aktarılacak, medeniyetimizin 

nüveleriyle bezeli eserler ortaya çıkarmak 
için bu şümul ve şuur ile hareket ediyoruz. 

Yusuf BÜYÜK
İLBANK Genel Müdürü



18

8 BAKAN KURUM: 
KONYA’YI MARKA ŞEHİR YAPACAĞIZ

BİR TARİH HAZİNESİ BURSA

14 AMACIMIZ, ÇOCUKLARIMIZA 
DAHA TEMİZ VE SAĞLIKLI 
BİR DÜNYA BIRAKMAK

OTURMUŞ GÜL ADAMLAR

İLBANK 
ADINA SAHİBİ

Ertan YETİM
(İLBANK Yönetim Kurulu

 Başkanı)

DANIŞMA KURULU
Yusuf BÜYÜK

(İLBANK Genel Müdürü)
Oğuzhan YILDIZ

(İLBANK Yönetim Kurulu Üyesi) 

SORUMLU YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRÜ

Erdoğan TOPCU

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Ömer Faruk LEKESİZ

EDİTÖR
Gülay ÖZLEN LEKESİZ

YAYIN KURULU
Seçil ÖZGÖÇMEN

Fırat AYHAN
Adnan YIKILMAZ

Zehra Betül CANTEMİR VURAL
Hacer Sedef TUĞAN

Cennet DALGİÇ

FOTOĞRAFÇI
Hakan Baloğlu

REKLAM VE İLETİŞİM
Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi 

Cad. No:12 Çukurambar /ANKARA 
Tel: 0312 508 73 06

BASKI 
AFŞAR MEDYA MATBAACILIK  

SAN. TİC. A.Ş.
Ostim Osb Mah. 1424. Sokak  

Ostim Mega Center
No: 8/2 Yenimahalle Ankara

0312 394 39 22

TÜRÜ
Yaygın Süreli Yayın

ISSN-1309-4742

Ocak - Şubat
2021

22



26

34

46

BİZİM SEKTÖRÜMÜZDE 
PATRON SEYİRCİDİR

TANPINAR'IN BEŞ ŞEHRİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIKTA
CANLANDIRICI TASARIM
YAKLAŞIMI

38

ARTIK NE SEN ÇOCUK 
OLABİLİRSİN, 

NE DE ÇOCUKLA ÇOCUK

AKILLI ŞEHİRLER İÇİN 
KENTSEL ALTYAPI İLE 

KENT PLANLAMASININ 
BiRLiKTELiGi

HİDRODİNAMİK 
BURGU İLE 

ENERJİ ÜRETİMİ

KENTLERİN
YÜKSEK 

ÖĞRENİMİ

Şehri Yaşatan İmgeler

Bakan Kurum: 
Samsun İçin Tarihî Gün

900 Yıllık Koca Çınar:
Aksaray Ulu Camii

Şehirleşmede Kalite 
Dönemine Geçiş

İlbank’ın Yeni İksa Sistemi:
Çelik İksa Kutusu

Yerel Yönetimlerde, İklim 
Değişikliği İle Mücadelede 
İller Bankası’nın Rolü

İlbank’tan 
Van Bölgesine Çevreci 
Yatırımlar

İlbank’tan Yerel Yönetimlere 
2,5 Milyar Liralık Çevresel 
Altyapı Desteği

Genel Müdür Büyük:
Yerel Yönetimlere Yüzde 50 
Hibe Desteği Sağlıyoruz"

Şehir Kitapları

30
10

50

54
66

70

74

76

78

80

58

42

62



www.ilbank.gov.tr www.ilbank.gov.tr8

KONYA’YI 
MARKA ŞEHİR
YAPACAĞIZ

Bakan Murat Kurum törende yaptığı 
konuşmada Konya'yı başta çevre ve şe-
hircilik olmak üzere, ticaretten sanayi ve 
tarıma, eğitimden sağlık, ulaşım ve kül-
türe kadar her alanda daha zengin ve 
müreffeh bir noktaya taşımak için var 
güçleriyle çalıştıklarını vurguladı. Bakan 
Kurum, Konya'da başlattıkları, "2023'e 
Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" 
programında verdikleri sözleri tuttukla-
rını söyledi. Kurum şöyle konuştu:

“Konya her zaman önemli bir şehir ol-
muş ama en parlak dönemini Sultan 
Alparslan ile 1071 Malazgirt Zaferi ile 
başlayan süreçte 200 yıl payitaht şehir 
olarak yaşamıştır. Konya, Selçuklu çına-
rının kökünün bulunduğu yer; tarihe al-
tın harflerle yazılmış bir medeniyetin iz-

lerini taşıyan önemli bir şehirdir. Bu 
şehrin en önemli simgelerinden birisi de 
Hz. Mevlana’yı Konya’ya davet eden A-
nadolu Selçuklu Sultanlarından Sultan 
Alaaddin’in kendi ismini taşıyan camisi 
ve Konya denince ilk akla gelen mekan-
lardan birisi olan Alaaddin Tepesi’dir. 
İLBANK hibesiyle birinci etap Alaaddin 
Cephe İyileştirmesi tamamlanmış oldu. 
İnşallah ikinci etabın bugün başlangıcını 
gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, yapıldığı 
günden itibaren tartışma konusu olan 
ve adeta Bedesten ve Aziziye Camisi ile 
Sultan Selim Camisini ve Mevlana Mey-
danı’nı birbirinden ayıran set gibi duran 
Mevlana Çarşı’nın yıkımı gerçekleştirildi. 
İnşallah bugün de temel atma törenini 
gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte aynı 
bölgedeki Altın Çarşı’da da bugün kent-

sel dönüşüme başlamış olacağız. Böy-
lece Hz. Mevlana’yı ziyarete gelenler 
türbeden sonra Bedesten’e doğru tari-
hi dokunun içinde Konya’ya ve Selçuklu 
payitahtına yaraşır çarşılar içerisinde 
alışverişlerine devam edecekler. İşbir-
likleri için Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı 
esnaflarına teşekkür ediyorum.” 

"KONYA İÇİN BÜYÜK 
HAYALLERİMİZ VAR"

Konya için büyük hayaller taşıdığına de-
ğinen Bakan Kurum, "Konya'yı sadece 
Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şe-
hirlerinden birisi yapacağız. Çünkü bu 
şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Bu so-
kakların, bu çarşıların, bu aziz şehrin i-
marı ve ihyasını bir şeref biliyoruz." dedi.

BAKAN 
KURUM:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Bakanlık ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından ortaklaşa 
yürütülen toplu açılış ve temel atma 
törenine katıldı. İller Bankası Genel 
Müdürü Yusuf Büyük’ün de konuşma 
yaptığı törende; Mevlana Çarşısı’nın 
yerine yapılacak projenin temel atma, 
Altın Çarşı dönüşüm projesinin 
başlangıcı, Alaaddin cephe düzenleme 
çalışmasının birinci etabının açılışı, 
ikinci etabının başlangıcı ile yapımına 
başlanan Konya Millet Bahçesi’nde 
fidan dikimi gerçekleştirildi.
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Kurum, Selçuklu geleneğini, Osmanlı 
mührünü koruyarak Konya'yı marka 
şehir haline getireceklerinin altını çize-
rek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 2023'ün, 2053'ün, 
2071'in Konya'sı için el ele, gönül gönü-
le, canla başla çalıştık, çalışmaya da 
devam ediyoruz. Bir kul olarak, bizi bu 
şehre, bu maneviyata, hasbelkader 
hizmet ettirdiği için Rabbime sonsuz 
şükrediyorum. Konyalıların yüzlerce yıl-
dır esnafımıza bir nasihat olarak söyle-
diği gibi, 'Şu yeni dükkanların kapıları, 
hak kapısı olsun' diyorum. Şu açacağı-
mız bahçeler, kalplerimizi buluştursun 
diyorum. Şu köşe bucak yenilediğimiz 
Alaeddin Tepesi'nden çıkan yollar, ara-
mızda yeni gönül köprüleri kursun diyo-
rum."

“Hz. Mevlana’nın Hoşgörüsüyle Şekille-
nen Bu Aziz Topraklara Hizmet Etmenin 
Mutluluğu İçerisindeyiz.”

Törende konuşma yapan İller Bankası 
Genel Müdürü Yusuf Büyük, “Hz. Mevla-
na’nın hoşgörüsüyle şekillenen, bu aziz 
topraklara hizmet etmenin, bin yıl ön-
cesinden günümüze emanet edilen e-
serlerine sahip çıkmanın, mutluluğu i-
çerisindeyiz. İller Bankası olarak gerek 
yurt içi, gerekse yurt dışı kaynaklarımızı 
kullanarak yerel yönetimlerimize des-
tek oluyoruz.” diye konuştu. 

İller Bankasının Konya Büyükşehir Bele-
diyesi ve ilçe belediyeleri ile birlikte yü-
rüttüğü  çalışmalar hakkında bilgi veren 
Genel Müdür Büyük şunları kaydetti: 

“Yatırım bedeli 429 milyon Türk Lirası 

olan 37 adet iş tamamlanarak Konyalı 
vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş, 
sözleşme bedeli 90 milyon Türk Lirası 
olan 3 adet iş temel atmaya hazır hale 
getirilmiştir. 200 milyon Türk Lirası be-
delli 25 adet iş ise devam etmektedir. 
Aynı zamanda; altyapı, üstyapı ve ula-
şım sektörlerindeki projelerin hayata 
geçirilmesi için; uluslararası finans ku-
ruluşlardan 1 milyar 600 milyon Türk 
Lirası finansman temin edilmiş, 2021 
yılı içinde ihalelerin yapılması planlan-
maktadır.”

Genel Müdür Büyük, projelerin hayata 
geçirilmesinde desteklerinden dolayı 
Bakan Murat Kurum’a ve bu projelerin 
yürütülmesinde emeği geçen Büyükşe-
hir Belediye Başkanı ile ilçe belediye 
başkanlarına ve çalışma arkadaşlarına 
teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, 
kentteki bazı proje alanlarına video 
konferans yöntemiyle bağlanarak, biti-
rilen çalışmaların açılışını yaptı.

Konya'yı sadece 
Türkiye'nin değil, 
dünyanın en güzel 

şehirlerinden birisi 
yapacağız. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Samsun Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Yatırımları Açılış 
ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Samsun’da bugün tarihi bir gün yaşıyoruz diyen Bakan Kurum, 
“Yeni yatırımlarımızla, yeni projelerimizle Samsun'dan da bir kez daha ‘2023'e Doğru Güçlü 
Şehirler Güçlü Türkiye' diyoruz.” dedi.

BAKAN KURUM:
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hircilik Bakanlığı olarak biz gerçekleştirdik. 
Samsun, tüm bu yatırımlarla artık çocukları-
nın geleceğine daha büyük bir umutla bakı-
yor. Bizler de Samsun’un bu başarılarıyla her 
zaman gurur duyuyoruz, sizlerle gurur duyu-
yoruz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE DÖNÜŞÜM 
VAR”

Bakan Kurum, Türkiye’nin her köşesinde yüz 
binlerce projeyi hayata geçirdiklerini belirte-
rek, “Şehirlerimizin geleceğinin teminatı olan 
kentsel dönüşüm çalışmalarımızdan asla 
geri durmadık. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2012 yılında kent-
sel dönüşümü başlatırken verdiği, ‘bedeli ne 
olursa olsun’ sözünü yerde bırakmadık. Bu-
güne kadar, 1.5 milyon konutun dönüşümü-
nü milletvekillerimizle, belediye başkanları-
mızla, vatandaşlarımızla hep birlikte başar-
dık. ‘Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm’ 
diyoruz. Her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 
1.5 milyon konutu dönüştürmek için canla 
başla çalışıyoruz. Ortaya koyduğumuz bu 
hedefle; 81 ilimizde kentsel dönüşümde çok 
önemli adımlar attık. Şu anda, sahada 272 
bin 261 adet sosyal konut, kentsel dönüşüm 
ve deprem dönüşümü konutumuz yüksel-
mektedir” şeklinde konuştu.

B akan Kurum Samsun’da Kentsel Dönü-
şüm ve Altyapı Yatırımları Açılış ve Te-
mel Atma Töreni'nde yaptığı konuşma-

da, istiklal ve istikbalin tapusu olan kutlu bir 
beldede, Karadeniz'in giriş kapısında olduk-
larını söyledi.

Bakan Kurum, bugün temelleri atılan ve açı-
lışları yapılan yatırımların değerinin yaklaşık 
1 milyar 900 milyon lira olduğunu ifade ede-
rek, “Daha güçlü bir Samsun için geride bı-
raktığımız 19 senede 30 milyar lirayı aşan 
dev yatırımlar yaptık. Eğitimden sağlığa, ta-
rımdan ulaşıma, turizmden ticarete, çevre ve 
şehirciliğe kadar yaptığımız sayısız yatırımla 
Samsun’u, 19 yıl öncesine göre bambaşka 
bir konuma taşıdık, bambaşka bir şehir hali-
ne getirdik. 30 milyarlık yatırımın bugün tö-
renlerini yapacağımız projelerle beraber 9 
milyar 211 milyon liralık kısmını Çevre ve Şe-

Bakan Kurum, Türkiye’nin her 
köşesinde yüz binlerce projeyi 
hayata geçirdiklerini belirterek, 
“Şehirlerimizin geleceğinin 
teminatı olan kentsel dönüşüm 
çalışmalarımızdan asla geri 
durmadık.
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 “VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTUYORUZ”

Bakan Kurum, İller Bankası, büyükşehir ve il-
çe belediyeleriyle beraber 87 milyonluk yatı-
rımların açılışını yaptıklarını belirterek, 
“Samsunlu kardeşlerimizin bilmesi gereken 
bir gerçeğin altını önemle çizmek isterim. Bu 
şehirde; 2002 yılından önce bir tane bile ka-
tı atık düzenli depolama tesisi yoktu. Bugün 
Samsun’da 17 belediye ve 1 milyon 330 bin 
kişiye hizmet veren 2 adet tesisimiz var. Yine 
2002 yılında 3 adet atık su arıtma tesisi ile 
belediye nüfusunun yüzde 14,8’ine hizmet 
verilirken, bugün itibariyle 18 adet atık su a-
rıtma tesisi ile belediye nüfusunun yaklaşık 

yüzde 85,5’ine hizmet veriyoruz. Şimdi de 
Kavak, Ladik, 19 Mayıs ve Vezirköprü’de atık 
su arıtma tesislerimizi açıyoruz. Ayrıca Tek-
keköy ve İlkadım’da dere ıslahı projelerimizi; 
Vezirköprü’de güneş enerji santrali ve soğuk 
hava deposu tesislerimizi halkımızın hizmeti-
ne sunuyoruz. Bu açılışlarımızın yanında yine 
bugün, bir önceki ziyaretimizde verdiğimiz 
sözlerimizi tutuyoruz. Toplam yatırım bedeli 
51,5 milyon TL olan merkez ilçemizin 70 kilo-
metre kanalizasyon ve yağmur suyu hatla-
rıyla; yine merkez ve Çarşamba’daki 1,7 mil-
yon metreküp kapasiteli katı atık depolama 
tesisimizin de temellerini atıyoruz” ifadelerini 
kullandı.
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“SAMSUN’DA AÇILIŞINI 
GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ 
YATIRIMLARIMIZ, VİZYONUMUZUN 
BİR TEZAHÜRÜDÜR.”

Törende Konuşma yapan İller Bankası 
Genel Müdürü Yusuf Büyük, “Altyapı – 
üstyapı, enerji, ulaşım ve kentsel dö-
nüşüm gibi sorunların çözülmesi için 
elimizden geleni yapıyor, yerel yöne-
timlerimize büyük destekler sağlıyo-
ruz. Samsun’da açılışını gerçekleştire-
ceğimiz tüm bu yatırımlarımız da bu 
vizyonun bir tezahürüdür. İller Banka-
mızın finansman ve teknik desteği ile 
Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe beledi-
yelerimizle birlikte yürüttüğümüz, ya-
pımları tamamlanarak bugün açılışını 

gerçekleştireceğimiz, toplam yatırım 
bedeli 87 milyon TL olan; Kavak, Ladik, 
Ondokuzmayıs ve Vezirköprü ilçeleri-
mizin atıksu arıtma tesisleri,Tekkeköy 
ve İlkadım ilçelerinin dere ıslahı, Vezir-
köprü ilçesinin güneş enerji santrali ve 
soğuk hava deposu tesisleri tamamla-
narak halkımızın hizmetine sunulmuş-
tur.” diye konuştu.

Genel Müdür Büyük, temelleri atılacak 
yatırım bedeli toplam 51.5 milyon TL 
olan, Merkez ilçelerinin 70 km kanali-
zasyon ve yağmursuyu, Merkez ve 
Çarşamba ilçelerindeki 1,7 milyon 
metreküp kapasiteli katı atık depola-
ma tesisi işlerinin de çalışmalarına de-
vam etmekte olduklarını ifade etti.

Altyapı – üstyapı, enerji, 
ulaşım ve kentsel 

dönüşüm gibi sorunların 
çözülmesi için elimizden 

geleni yapıyor, yerel 
yönetimlerimize büyük 

destekler sağlıyoruz. 
Samsun’da açılışını 

gerçekleştireceğimiz tüm 
bu yatırımlarımız da bu 

vizyonun bir tezahürüdür. 
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Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü o-
larak Covid-19 kapsamında yerel yö-
netimler ve vatandaşlar için hayata 
geçen mevzuat düzenlemelerini biraz 
açar mısınız?

Bilindiği üzere COVİD-19 hastalığı ile 
mücadele ederken, Bakanlığımızca yerel 
yönetimlerimiz tarafından da birtakım 
tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda TBMM tarafından kabul 

  Röportaj: Gülay ÖZLEN LEKESİZ / Editör

Turan KONAK
Yerel Yönetimler Genel Müdürü

AMACIMIZ,  ÇOCUKLARIMIZA 

DAHA TEMİZ VE SAĞLIKLI 
BİR DÜNYA BIRAKMAK

Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak ile koronavirüs kapsamında 
aldıkları önlemleri, İller Bankası ile birlikte yürütmüş oldukları ülkemizin 
en büyük projelerinden biri olan Köydes Projesi’ni ve tüm yerkürenin 
ortak sorunu olan çevre kirliliğinin çözümü için geliştirilen Türkiye’nin 
en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesini konuştuk.  

edilen 7244 sayılı kanun ile;
• Belediyelerce, toplu taşıma yapan 

kişilere 3 ay süreyle gelir desteği ö-
demesi yapılabilmesi ve bu döneme 
tekabül eden borçlarının faizsiz ola-
rak ertelenmesi, 

• Belediye ve bağlı kuruluşlarının; ge-
lir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme 
süreleri, tüm sosyal sigorta prim ö-
demeleri, 3 ay süreyle faizsiz erte-
lenmesi,
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• Faaliyetleri durdurulan veya faali-
yette bulunulamayan işyerleri ka-
zanç sağlayamayacağından yıllık 
olan ilan ve reklam vergileri ile yıllık 
çevre temizlik vergilerinin bu döne-
me isabet eden kısmının alınma-
ması, 

• Konutların ve faaliyetleri durduru-
lan veya faaliyette bulunamayan 
işyerlerinin su tüketimine bağlı 
borçlarının, belediye meclisi tara-
fından 3 ay ertelenmesi kararlaştı-
rılmıştır.

Ayrıca Bakanlığımızca koronavirüs ön-
lemleri kapsamında 2020 yılı içinde 5 
adet Genelge yayımlanmıştır. Buna gö-
re belediyelerimiz kendi değerlendir-
meleri sonucunda alacakları kararlarla 
kira ve benzeri kullanımdaki taşınmaz-
ları için tahsil edilecek bedeller hakkın-
da;
• Pandemi nedeniyle faaliyetleri a-

zalan iş yerleri için sözü edilen be-
dellerde indirime gidilebilecek ya 
da ödemede erteleme sağlanabi-
lecek.

• Faaliyetleri durdurulan veya faali-
yette bulunamayan işletmelerden 
bu süre içerisinde sözü edilen be-
deller tahsil edilmeyecek, sözleşme 
süreleri uzatılabilecek ve yapılacak 
değerlendirmeler neticesinde söz-
leşmeler karşılıklı feshedilebilecek.

• Peşin ödeme yapan ancak iş kaybı-
na veya ekonomik zarara uğrayan 
iş yerleri de pandemi süresince ge-
rekli indirim, erteleme ve süre uza-
tımı hakkından yararlanabilecek.

Yine TBMM tarafından kabul edilen 
7256 sayılı Kanun kapsamında beledi-
yelerimizin 6183 sayılı Kanun kapsa-
mında takip edilen ve vadesi 
31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) 
önce olduğu halde 7256 sayılı Kanunun 
yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bu-
lunan asli ve fer'i amme alacaklarının 
yapılandırılması sağlanmıştır. Ayrıca 
belediyelerimizce uygulanan idari para 
cezaları da yapılandırmaya dâhildir. 

Aynı şekilde belediyelerimizin mülkiye-
tinde bulunan taşınmazları hakkında 
yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama 
işlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 
31/8/2020 tarihi itibarıyla geldiği hâl-

de Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ö-
denmemiş olan kullanım bedelleri ve 
hasılat payları asıllarının tamamı ile bu 
alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz 
gibi fer’ileri de yapılandırılabilecektir. 

İller Bankası ile ortaklaşa yürütmüş 
olduğunuz Köydes Projesinden bah-
seder misiniz?

KÖYDES Projesi 30 büyükşehir dışında 
kalan 51 ilimizde kırsal alanlara yönelik 
yürütülen ülkemizin en büyük projele-
rinden biridir. Genel Müdürlüğümüz, bu 
proje kapsamındaki ödeneğin illerde en 
sağlıklı ve verimli şekilde kullanılması i-
çin koordinasyon görevini yürütmekte-
dir. Bu proje ile 2005 yılından itibaren 
kırsal kesimin yol, içme suyu, atık su ve 
küçük ölçekli sulama gibi en temel alt-
yapı hizmetlerinin karşılanmasında çok 
önemli katkılar verilmiştir. Bu sayede 
günümüzde, köylerde hayat kalitesi 
artmış, ekonomik ve sosyal gelişim çok 
daha hızlı sağlanmıştır. 

Bugüne kadar KÖYDES için yaklaşık 
15,2 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. 
2021 yılı için yaklaşık 1,6 milyar TL öde-
nek ayrılması öngörülmüştür. Bu kay-
nağın tamamı kırsal bölgelerimizin da-
ha sağlıklı ve güçlü altyapıya sahip ol-
ması için harcanmaktadır. 

İllere tahsis edilen ödenekler; geçmiş 
dönem KÖYDES Projesi ödenekleri ve 
uygulamalarının sonuçları, köy altyapısı 
envanter bilgileri ile illerin uygulama 
performanslarına (ilin yüzölçümü, as-
falt-beton yol oranı, köy-bağlı sayısı, 
kırsal nüfus, vb) dayalı olarak yapılan 
ihtiyaç analizinin birlikte değerlendiril-
mesi suretiyle objektif bir dağıtım yön-
temi ile belirlenmektedir. 

KÖYDES Projesi 30 büyükşehir dışında 
kalan 51 ilimizde kırsal alanlara yönelik 
yürütülen ülkemizin en büyük 
projelerinden biridir. 

İlbank, KÖYDES’in mali işlerinin yürü-
tülmesi ve bu bağlamda tahsis edilen 
ödeneğin gerek il özel idarelerine ge-
rekse de köylere hizmet götürme birlik-
lerine aktarılması noktasında Genel 
Müdürlüğümüz ile koordineli olarak iş-
birliği içinde çalıştığımız en önemli ku-
rumlardan biridir. Hazine ve Maliye Ba-
kanlığımızca tahsis edilen ödenek doğ-
rudan İlbank hesabına aktarılmakta ve 
yerelde yürütülen projeler bazında bu 
ödenek kullanılmaktadır.

2021 yılı itibariyle KÖYDES projemizi 
daha etkin ve verimli kılmak, yapılan 
tüm iş ve işlemleri coğrafi olarak da 
görmek ve takip etmek amacıyla KÖY-
DES Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) de 
hayata geçireceğiz. Böylelikle hem pro-
jenin mali boyutu noktasında İlbank ile 
hem de teknik boyutu noktasında il özel 
idareleri ile ortak hareket edebileceği-
miz çok daha hızlı, sağlıklı ve verimli bir 
yapıyı hayata geçirmiş olacağız. 
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Sıfır Atık Projesi kapsamında; yapmış 
olduğunuz düzenleme ile Sıfır Atık / 
İklim Değişikliği Daire Başkanlıkları 
ve Şube Müdürlüklerinin belediyeler-
de kurulmasına olanak sağlanacak. 
Bunun önünü açan yönetmelikten 
bahseder misiniz?

Dünyada iklim değişikliği en büyük çev-
resel, sosyal ve ekonomik tehditlerden 
birini teşkil etmektedir. Bu tehditle ulu-
sal çapta mücadele edebilmek için Sn. 
Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğ-
lan Hanımefendi’nin himayelerinde ve 
Bakanlığımız işbirliğinde Türkiye’nin en 
büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık 
Projesi 2017 yılında başlamıştır. 

Covid-19 virüsüyle mücadele ederken 
bir kez daha tanıklık ettik ki, çevre kirliliği 
tüm yerkürenin ortak sorunudur. Soru-
nun çözümünde ise uluslarüstü kuru-
luşlarımız, dünya devletleri ve yerel öl-
çekte ise yerel yönetimlerimiz başlıca 
çözüm merkezleridir. Bizler de Bakanlı-
ğımız olarak;

5 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren "Beledi-
ye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standart-
larına Dair Yönetmelik"te değişiklikler 
yapılmıştır. Bu değişikliklerle, yerel yö-
netimlerin milli ve küresel hedefler ile 
politikalara uygun hizmet sağlamasının 
önünü açmak ve kendisinden hizmet 
sağlanmasına ihtiyaç duyulan diğer iş 
ve işlemleri daha etkin ve verimli yürüt-
mesini sağlamak amacıyla Yönetmeli-
ğin kadro kütüğüne;
• Sıfır Atık Dairesi Başkanı,
• Sıfır Atık Müdürlüğü,
• İklim Değişikliği Dairesi Başkanı,
• İklim Değişikliği Müdürlüğü ,
• Unvanları eklenmiştir. Böylece pro-

jemizi daha sürdürülebilir kıldığımı-
zı düşünüyoruz.

Elektrikli bisiklet, scooter kullanımı-
nın yaygınlaşması ve bisiklet yolları ile 
gürültü bariyerlerinin hayata geçiril-
mesi için mevzuat düzenlemeleri var. 
Bu düzenlemelerin önemine değinir 
misiniz?

Malumlarınız olduğu üzere çevrenin ve 
çevre sağlığının korunması ve çevre de-

netimini sağlamak için hazırlanan 7261 
sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun ile; öncelikle ve en ö-
nemli reform olarak çevre kirliliğini ön-
lemek ve yeşil alanların korunmasına, 
iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı 
sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır a-
tık yaklaşımı doğrultusunda kaynak ve-
rimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte de-
pozito yönetim sistemi kurulmasına, iş-
letilmesine, izlenmesine ve denetimine 
yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere 
Türkiye Çevre Ajansı kurulmuştur. 

Bu bakımdan ilk defa ulusal mevzuatı-
mıza “Elektrikli skuter (e-skuter)” tanımı 
işlenmiş, bisiklet yolları ve bisiklet şerit-
leri tanımları günümüz şartlarına göre 
revize edilmiştir. Ayrıca trafikte bisiklet-
liye öncelik verilmesi de ilk defa mevzu-
atımıza işlenmiş olup tüm belediyeleri-
miz ile il özel idarelerimize “bisiklet yol-
larının ve şeritlerinin, bisiklet ve elekt-
rikli skuter park ve şarj istasyonlarının, 
yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin 
planlanması, projelendirilmesi, yapımı, 
bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürüt-
mek” görevi tevdi edilmiştir.  Ayrıca; Ba-
kanlığımız, konuyla ilgili talep gelmesi 
halinde belediyelerimize teknik destek 
verebilecektir.

Diğer taraftan, Paylaşımlı Elektrikli 
Skuter İşletmeciliği Yönetmeliği Tasla-
ğında da çalışmalarımız neredeyse ta-
mamlanmıştır. Böylece şu anda dene-
timsiz bir alan olarak yürütülen bu faa-
liyetler belirli bir düzen ve kurallar man-
zumesi altında yürütülebilmesi gelişe-
rek büyümesi sağlanacaktır. 

Paylaşımlı Elektrikli Skuter İşletmeciliği 
Yönetmeliği sayesinde şu anda denetimsiz 
bir alan olarak yürütülen bu faaliyetler, 
belirli bir düzen ve kurallar manzumesi 
altında yürütülebilmesi, gelişerek 
büyümesi sağlanacaktır. 

Tüm bu düzenlemeler ile nihai amacı-
mız; doğa ile barışık, gürültünün ve kar-
bon emisyonunun en aza indirildiği bir 
gelecekte çocuklarımıza daha temiz ve 
sağlıklı bir dünya bırakmaktır. Doğal o-
larak burada yerel yönetimlerimize de 
önemli görevler düşmektedir.

Yerel yönetimle ilgili verileri, elektro-
nik ortamda bir araya getirecek olan 
bir yazılım sistemi projeniz var mı?

Malumlarınız üzere, 1 Numaralı Cum-
hurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesinin 100'ün-
cü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
ile "Mahalli idarelerin geliştirilmesi a-
macıyla araştırmalar yapmak, istatistiki 
bilgileri toplamak, değerlendirmek ve 
yayımlamak" görevi Bakanlığımıza tevdi 
edilmiştir. 

Bu çerçevede daha önceden çalışma-
ları başlayan YERELBİLGİ Sisteminin 
uygulama aşamasında yaşanan ak-
saklıkları gidermek için Bakanlığımızca 
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güncelleme çalışmaları başlatılmıştır. 
Bu çalışmalar kapsamında yerel yöne-
timlerin başta personel, araç ve mali 
verileri olmak üzere, görev ve sorumlu-
lukları içinde yer alan konulara ilişkin 
verilerin; güvenilir bir şekilde ve zama-
nında derlenerek bütüncül istatistiki 
veriye dönüştürülmesine yönelik sür-
dürülebilir bir sistem kurulması amaç-
lanmaktadır. 

YERELBİLGİ Sistemi ile birlikte kullanıcı 
dostu ara yüz ve görsellerin oluşturul-
ması, doğru ve zamanında veri girişi 
yapılması, veri kontrolü ve analizi, hızlı 
ve dinamik raporlama yapılabilmesi, iş 
zekâsı ve veri madenciliği gibi uygula-
maların kullanılması sağlanacaktır.

Bu sistemi kurduğumuzda özellikle be-
lediyelerdeki ayrıntılı araç envanteri ve 
personel sayıları sistem üzerinden gö-
rülebilecektir. Bu durum özellikle afet 
durumlarında lazım olabilecek iş maki-
naları, itfaiye araçları, cenaze araçları, 
ambulans gibi belediyelerimizin elle-
rinde bulunan araçların ve arama kur-
tarma çalışmalarında çalışabilecek it-
faiye personelimizin afet bölgesine 
sevk edilmesinde süreci hızlandıracak-
tır. Ayrıca sistemin, yerel yönetimler ve 
farklı konular üzerinde politika geliştir-
me çalışmalarımızda da veri anlamın-
da katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Yerel yönetimlere sağladığınız hiz-
metlerin önceliklerini nasıl belirliyor-
sunuz?

Elbette misyonumuz gereği belediyele-
rimizin gelirlerinin artırılması için çalış-
malar yapmaya devam ediyoruz. An-
cak bundan daha önemlisi belediyeleri-
mizde tasarruf bilincini yerleştirmemiz 
gerekiyor. Bu noktada belediyelerimiz-
ce hizmetlerde asli ve zorunlu olanlara 
öncelik verilmesi, bunlar tamamlanma-
dan diğer işlere kaynak ayrılmaması e-
sas olmalıdır. 

2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kal-
kınma Planındaki politika ve tedbirler 
kapsamında hazırlanan Bakanlığımız 
Stratejik Planında 2021 yılı son çeyreği-
ne kadar nüfusu elli binin üzerinde olan 
belediyeler için “Hizmet Önceliklendiril-
mesine İlişkin Rehber” hazırlanması ön-
görülmüştür. Bu konuyla ilgili de Bakan-
lık olarak üniversitelerle çalışmaya baş-
lamış bulunmaktayız.

Bu çerçevede alanında uzman olan An-
kara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile pro-
tokol imzalayarak rehberi 2021 yılı so-
nuna kadar hazırlamış olacağız. Bu reh-
ber ile stratejik plan hazırlama zorunlu-
luğu olan belediyelerin bulundukları 
bölge, coğrafi durumu, nüfusu vb. du-
rumları dikkate alınarak hizmet öncelik-
lendirmelerinin yapılması amaçlan-
maktadır.
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BİR TARİH HAZİNESİ

Bu sayımızda Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapan ve sahip 

olduğu 8 bin 500 yıllık kültürel mirası ile UNESCO Dünya Miras 

Listesi’ne giren Bursa’yı daha yakından tanıma fırsatı yakaladık. Bursa 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile sürekli gelişen, ekonomiye 

yön veren, sanayinin kalbi, yerli ve yabancı girişimciler açısından, 

yatırım ortamı en gelişmiş şehirlerinden birisi olan Bursa’yı ve 

Türkiye’nin yerli otomobilinin Bursa’da üretecek olmasının şehre 

katacağı değerleri konuştuk. 

  Röportaj: Gülay ÖZLEN LEKESİZ / Editör

O smanlı Devleti’nin ilk başkenti 
olan Bursa, kültürel miras açı-
sından oldukça zengin ve köklü 

bir geçmişe sahip. Bu da şehre kültür ve 
turizm yönünden büyük avantajlar sağ-
lıyor. Zengin ve güçlü bir medeniyete 
sahip olan Bursa’yı marka yapan de-
ğerlerini bizlere tanıtır mısınız?

Karayolları, demiryolları, denizyolları 
ve hava yollarıyla dünyanın her yerine 
ve kolaylıkla ulaşabilen Bursa, Türki-
ye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehirle-
rinin ilk sıralarında yer almaktadır.

Bursa; yaklaşık 3 milyonluk nüfusuyla 
sürekli gelişen, ekonomiye yön veren, sa-
nayinin kalbi, Marmara Bölgesi’nin İs-
tanbul’dan sonra en büyük ikinci şehridir.
Tarihiyle, kültürüyle, turistik değerle-

riyle çok zengin birikime sahip olan bir 
kenttir. Osmanlı İmparatorluğu’na 
başkentlik yapan Bursa, 8 bin 500 yıllık 
tarihiyle tam anlamıyla kültür kentidir. 
Yüksek kültür ve sosyal yaşam stan-
dardıyla kültürel canlılığını sürekli güç-
lendiren bir şehirdir.

Her karesiyle bir tarih hazinesi olan 
Bursa; Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemi mekansal ve mimari özellikle-
riyle de az bulunur bir kültür ve tarih 
mirasını gururla taşımaktadır.

İslamiyetin en önemli ibadethaneleri-
nin yanında Hristiyanlığın 8 kutsal hac 
merkezinden biri olan ve önemli konsül 
toplantılarına ev sahipliği yapan İznik 
başta olmak üzere kilise sinagog ve a-
yazmalarıyla önemli bir inanç merkezi 

olan Bursa, Cumalıkızık, Sultan Külliye-
leri, Tarihi Çarşı Ve Hanlar Bölgesi ile 
2014 yılında UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne girmiştir. 

Bursa, 2015 Dünya Yaşanabilir Şehirler 
sıralamasında dünyada 48. Türkiye'de 
1. sırada yer almaktadır. Bursa’nın kül-
türel kimliği ya da ekonomisiyle öne çı-
kan özelliklerini anlatır mısınız?

Bursa’nın, özellikle sanayisiyle ülkemizin 
lokomotif kentlerinden biri olması, Türki-
ye’nin ekonomik gelişimine ivme kazan-
dırmaktadır.

Bursa, yerli ve yabancı girişimciler açı-
sından, yatırım ortamı en gelişmiş şehir-
lerinden birisidir. Özellikle, otomotiv ana 
ve yan sanayi, tekstil, makine, gıda ve e-
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lektronik sektörlerinde önemli bir üsttür.
Türkiye’de organize sanayinin ilk kurul-
duğu şehir olan Bursa, bugün 21 orga-
nize sanayi bölgesiyle güçlü bir sanayi 
kentidir.

Bugün Bursa’da 60 ülkeden 600’ün ü-
zerinde yabancı ortaklı şirket faaliyet 
göstermektedir.

Bir sanayi şehri olan Bursa, aynı za-
manda sahip olduğu tarih ile bir kültür 
ve turizm şehri de. Bursa’nın son yıllar-
daki gelişimi hakkında neler söylemek 
istersiniz?

Bursa, bir sanayi şehri olmanın dışında 
bir turizm şehridir. Tarih turizmi, inanç 
turizmi, kültür turizmi, kongre turizmi, 
sağlık turizmi, spor turizmi gibi alanlar 

Bursa’nın potansiyel turizm yatırım a-
lanlarıdır.

Bursa bu özelliklerin yanında bir gast-
ronomi şehridir. Çok eski yıllardan beri 
süre gelen zengin bir yemek kültürüne 
sahiptir. Bu kültürün oluşturduğu Bur-
sa mutfağı, günümüz Türk mutfağına 
armağan ettiği birçok yemek ve tatlıyla 
tanınmaktadır. Bursa’mızın gastrono-
mi özelliğini öne çıkarmak için de çalış-
malarımızı sürdürüyoruz.

Bursa aynı zamanda, ekonomik ve 
sosyal ahengi, doğal güzellikleri yanın-
da şifalı termal suları ile de ünlü bir şe-
hirdir. 

En son gelişmelerden biri de Türki-
ye’nin yerli otomobilinin Bursa’da üre-

tilecek olmasıdır. Bursa’dan dünya yol-
larına çıkacak olan yerli otomobil üreti-
mi, istihdam başta olmak üzere birçok 
konuda şehrimize değer katacak bir 
gelişmedir.

Kısacası Bursa, gelişen bir kenttir. Bu 
şehirde gelenekle gelecek aynı potada 
eritilmektedir. Bursa, değişimini gelişe-
rek gerçekleştirmektedir.

Göreve geldiğinizden beri yapmış oldu-
ğunuz çalışmalar ve önümüzdeki süreç-
te gerçekleştirmeyi planladığınız proje-
lerinizi paylaşır mısınız?

Göreve geldiğimiz andan itibaren, tra-
fik ve ulaşım, şehir gelenekleri ve kent-
lilik bilinci, ekonomi, şehir ve iletişim ko-
nularından oluşan şehir tasavvurumuz 

Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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doğrultusunda hizmetlerimizi üretme-
ye başladık.

Ulaşım başta olmak üzere kentleşme 
ve kentsel dönüşüm, altyapı, yeniden 
‘Yeşil Bursa’, kültür-sanat, tarım ve e-
konomi, gençlik, sosyal hayat ve eğitim, 
spor, turizm ve sosyal hizmetler gibi a-
lanlarda birçok projeyi hayata geçirdik. 
Özellikle bu yıl pandemi ile mücadele 
konusunda örnek olacak faaliyetler yü-
rüttük. 

Yol, medeniyettir dedik. Bu süreçte 
mevcut ana arterlerimizi baştan aşağı 
yeniledik ve mevcutlara yenilerini ekle-
dik. 450 kilometre asfalt, 951 kilometre 
sathi kaplama, 13 köprü yapımı ger-
çekleştirdik. Kavşaklar, bağlantı yoları, 
raylı sistem hatları, sinyalizasyon çalış-
maları, akıllı kavşak uygulamaları, yeni 
otobüs alımları, EDS yatırımları gibi 
çalışmalarla ulaşımın rahatlamasını 
sağladık. Toplu ulaşımın güçlendirilme-
si noktasında araç filomuzu sürekli 
gençleştiriyoruz. Bursa’mız için önemli 
projelerden biri olan Emek-Şehir Has-
tanesi Hattı ile ilgili çalışmalarımız de-
vam ediyor.

Kentleşme ve kentsel dönüşüm çalış-
maları kapsamında; “Yeşil Bursa her 
şeyin en iyisine layıktır” dedik, çevre 
düzenlemesinden nitelikli yeşil alan ça-
lışmaları ve devasa dönüşüm projele-
rine kadar pek çok çalışmayı gündemi-
mize aldık. 

Kent meydanı kentsel dönüşümü, Çe-
kirge teras projesi, tarihi eserlerin res-
torasyonu, Pazaryeri ve otopark dü-
zenlemeleri, Sahil çalışmaları, meydan 
düzenlemeleri gibi projeleri uygulama-
ya aldık.

Hemşehrilerimizin daha konforlu bir 
Bursa’da yaşaması adına üstyapıya 
yaptığımız yatırımların yanında altya-
pıya da büyük önem verdik. 17 ilçemiz-
de toplam 2 milyar TL’nin üzerinde ya-
tırım yaptık. İçme suyundan kanalizas-
yon hatlarına, yağmur suyu hattından 
arıtma tesislerine kadar pek çok çalış-
maya imza attık.

Altyapıya genel hatlarıyla bakarsak; 
1.466.389 metre içme suyu hattı, 
907.800 metre kanalizasyon hattı, 
383.809 metre yağmur suyu hattı i-
malatı gerçekleştirirken 10 adet arıtma 
tesisinin Bursa’ya kazandırılmasını 
sağladık.

Bursa’mıza en yakışan rengi daha da 
artırmak istedik, şehrin dokusuna uy-
gun, doğa ile şehri birleştiren yeşil ya-
şam alanları inşa etmeye başladık. 1,5 
milyon metrekare yeni nitelikli yeşil a-
lan hedefiyle; hemşehrilerimizin keyifli 
vakit geçirebilecekleri, yaşam stan-
dartlarını artıran millet bahçeleri ve 
parklarla Bursa’mızı daha da yeşillen-
diriyoruz. Vakıfköy kent parkı, millet 
bahçeleri, rekreasyon alanları, rehabi-
lite edilen alanlar, ağaçlandırma çalış-

maları gibi projelerle Bursa’ya nefes 
aldırıyoruz.

Bursa’mızın turizm pastasından hak 
ettiği payı artıralım dedik, payitaht 
şehrimizin dününü gün yüzüne çıkar-
mak için çalışmalarımızı başlattık. 
Farklı turizm alanlarındaki çalışmaları-
mızla sanayi ve ticaret şehri olan Bur-
sa’mızın rotasını turizme de çevirdik.

Hanlar bölgesinde yapılan yıkım çalış-
maları, Gölyazı’ya yapılan yatırımlar, 
Bey Sarayı’nın ortaya çıkarılması, Res-
torasyon çalışmaları, gastronomi ça-
lışmaları, doğa turizmi, tanıtım çalış-
maları gibi projelerle Bursa’mızın tu-
rizm pastasından aldığı payı artırma-
ya çalışıyoruz. 

Yol, medeniyettir dedik, 
Bu süreçte mevcut ana 
arterlerimizi baştan aşağı 
yeniledik ve mevcutlara 
yenilerini ekledik. 
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Gençlik konusu sosyal öncelik alanları-
mızdan. Dolayısıyla göreve geldiğimiz 
günden itibaren gençlik projelerine ö-
zellikle önem verdik. Gençlerimizin da-
ha nitelikli mekanlarda spor yapmala-
rını sağlayacak tesislerden, onların 
sosyal ve kültürel etkinlikleri rahatlıkla 
gerçekleştirebileceği gençlik merkezle-
rine kadar birçok projeyi hayata geçir-
dik. Millet kıraathanelerinin yanında 
pandemi sürecinde gençlerimizin gö-
nül rahatlığı ile kullandığı açık hava kü-
tüphanesi projesini hayata geçirdik.

Bursa’mız, Türkiye’nin en önemli marka 
kentlerinden dedik. Şehrimizin, ülkemi-
zin içinde bulunduğu stratejik bölgenin 
ve dünyanın tanıdığı markalar çıkar-
ması için öncülük ettik. Çiftçimizin yü-
zünü güldürmek ve otomotivdeki yerli 
gücü göstermek için önemli adımlar 
attık. Fide ve fidan desteği ile çiftçimi-
zin yanında olduk. Çiftçimize her yıl or-
talama 1,5 milyon fide-fidan dağıtıyo-

ruz. Çiftçimizin ürettiği ürünleri dünya 
pazarları ile buluşturuyoruz. Hayvan-
cılığı teşvik eden uygulamaları devreye 
alıyoruz…

Kısacası Bursa’da uygulanan birçok 
proje sayesinde üreten Bursa olarak 
ülkemizin kalkınmasına destek verme-
ye devam ediyoruz.

İlbank, Bursa’ya yatırımlar konusunda 
oldukça destek olmakta. Şu ana kadar 
İlbank ile yürüttüğünüz ve önümüzdeki 
süreçte gerçekleştirmeyi planladığınız 
projeleriniz nelerdir?

İller Bankası kurulduğu günden itiba-
ren, projelerin hayata geçirilmesinde 
ihtiyaç duyulan finansmanı gerek ken-
di özkaynaklarından gerekse uluslara-
rası kaynaklardan sağlaması ile yerel 
yönetimlerin en önemli başvuru mer-
kezi olmuştur. 

Bursa’da bugüne kadar Büyükşehir ve 
ilçe belediyelerinin marifetiyle hayata 
geçirilen birçok projede İlbank’ın katkı-
sı vardır.

Şu anda, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
İlbank kredileri ile devam eden BUSKİ 
çalışmaları kapsamında; Keles, Har-
mancık ve Büyükorhan’da atıksu arıt-
ma tesisi, içme suyu arıtma tesisi ka-
nalizasyon ve yağmursuyu hatları ça-
lışmaları gerçekleştiriliyor.

İnegöl, Karacabey ve Mustafakemal-
paşa ilçelerimizin içmesuyu şebeke ve 
isale hattı projeleri yürütülüyor.

İller Bankası ile yürüttüğümüz çalış-
malar kapsamında, 11 istasyonu bulu-
nan toplam 9 bin 445 metre uzunlu-
ğundaki Kent Meydanı - Terminal 
Tramvay Hattı (T2) İnşaatı Yapım İşi-
nin, ‘tamamlama işleri’ ihalesini ger-
çekleştirdik. 

Farklı turizm alanlarındaki 
çalışmalarımızla sanayi ve 
ticaret şehri olan 
Bursa’mızın rotasını 
turizme de çevirdik.
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Osmanlı'nın

  Ömer Faruk LEKESİZ  / Genel Yayın Yönetmeni

Sütü taşırmayan gül yaprakları; yüzlerce yıl ne sokakları taşırdı ne tabiata yük 
oldu ne de hayvanları incitti. Bugün o yapraklar kurumuş ve dökülmüş gibi 
gözükse de kökleri hala bu topraklarda. İnanıyoruz ki bereketli bir yağmurla 
yeniden tomurcuğa duracak o güller.  

Abdülkadir Geylani Hazretleri gençliğinde, 
Bağdat’ta bir dergâha ziyarette bulunmak is-
ter ve bir akşam vakti çalar dergâhın kapısını. 
Fakat dergâhta onu misafir edecek yer kal-
madığı için dergâhın piri hem ikram olsun hem 
de durumu uygun bir lisanla anlatmak için 
Geylani Hazretleri’ne ağzına kadar dolu bir 
bardak süt gönderir. Geylani’de bunun ne an-
lama geldiğini anlayarak, bahçeden kopardığı 
bir gül yaprağını sütün üzerine usulca bırakır 
ve öylece bardağı pire geri gönderir. 

Onun bu yüksek ferasetine hayran kalan pir, 
Geylani Hazretleri’ni içeriye davet eder. Çün-
kü sütü taşırmayan bir gül yaprağına her za-
man her yerde yer vardır. Şair bu kıssadan 
dolayı mı yazmıştır bilinmez ama gül yaprağı 
olmayı şöyle tarif eder; 

Gül’e damlar
Gül suyu güle damlar
Kendisi gül, meclisi gül
Oturmuş gül adamlar

Gül MedeniyetiGül Medeniyeti
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Ne vakit bir ormanda, bir göl kenarında ya da 
bir mesire alanında bir arada oturan insanlar 
görsem aklıma hemen bu kıssa gelir. Orman, 
göl kenarı ya da mesire alanı bir dergahsa e-
ğer bu oturanlar da gül yaprağı olmalı o za-
man. Sonra oturanlar dağıldıktan sonra terk 
ettikleri yerlerine yeniden bakarım. Gül yapra-
ğı olanlar taşırmazlar çünkü doğayı, buldukla-
rı gibi bırakırlar. Fakat oturanlar yaprağı değil 
de dikeniyse gülün ağzı açık bırakılmış çöpler, 
izmaritler, pet şişeler, oracığa saçılmıştır. Top-
rağa sivri dikenlerin kara gölgesi düşmüştür. 

Peki bu hep böyle miydi? İnsan gülü bırakıp ne 
zaman özendi diken olmaya? Ne zaman hatır-
layacak geçmişindeki gül kokusunu?

Büyük şairimiz Fuzuli bir kasidesinde gülü çi-
çeklerin kumandanı olarak tanımlar. Gülün 
fethettiği diğer çiçekler değil insan kalbidir. 
Peki, bir gül sadece bir insanı değil de koca bir 
toplumu fethedebilir mi? Edebilir, etmiştir de. 
Gülden bir medeniyet kurmuş, yüzlerce yıl ko-
kusunu yaymış, dikenlerini dahi yumuşatabil-
miştir. Evet, her medeniyete nasip olmaz bu. 
Aynı sıralarda batıda kilisenin giyotinleri gü-
neşin ışığını kapatırken, kediler bile şeytan di-

ye ateşe atılırken, bu topraklar gül kokuyordu. 
O yılları ne güzel de tarif etmiş şair; 

Gül alır, gül satarlar
Gülden terazi tutarlar
Gülü gül ile tartarlar
Çarşı pazar güldür gül.

Bir medeniyet nasıl olurda çarşısını pazarını 
gül yapabilir, terazileri bile gülden kurdurup, 
gül alıp gül satabilir? 

Türkler, Anadolu’nun kapılarını kılıçla açmış 
fakat sevgiyle de fethetmiştir. Bu sevgi değil 
din, dil, ırk ayırt etmeyi gökte uçan kuşun, der-
yada yüzen balığın, toprakta biten nebatatın 
bile hakkını tanımış ve korumuştur. 

Tüm canlılara beslediği hoşgörüyü teminat al-
tına alabilmek için kanunnameler çıkarmış, 
vakıflar kurmuştur. Tebasının ve habitatının 
huzurla devamlılığı için kurdurduğu vakıfların 
benzerlerine günümüz dünyasında bile rast-
lamak neredeyse çok zor.

Hz. Ömer’in; “Dağlara buğdaylar serpin. Müs-
lüman ülkede kuşlar aç kalmasın” sözünde i-
şaretle aç kuşları doyurma vakfı kurulmuş-

Türkler, Anadolu’nun kapılarını kılıçla 
açmış fakat sevgiyle de fethetmiştir. Bu 
sevgi değil din, dil, ırk ayırt etmeyi gökte 
uçan kuşun, deryada yüzen balığın, 
toprakta biten nebatatın bile hakkını 
tanımış ve korumuştur. 
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tur. Bununla da kalınmamış, hasta ve garip 
göçmen leyleklerin bakım ve tedavileri için de 
bir hastane kurulmuştur. Yolu Bursa’ya dü-
şenler dünyanın ilk hayvan hastanesi olan ve 
“Gurabahane-i Laklakan” adıyla bilinen Düş-
kün Leylekler Evi’ni görüp, gül kokusunu ala-
bilirler.

Ahmet Haşim bu tarihi hastaneyi şöyle anla-
tır; “Bilmem Bursa’yı gezerken gördünüz mü? 
Haffaflar Çarşısı’nın ortasında bir meydan 
var. Bu meydan malul hayvanların düşkünler 
yurdudur. Kanadı, bacağı kırık leylekler, bu-
namış kargalar halkın sadakasıyla yaşarlar.” 

Elbet sadece kuşlara değildi bu ilgi. Kasapla-
ra ayrıca maaş dahi bağlanmıştı kapı önleri-
ne gelen sokak hayvanlarının karınlarını do-
yursunlar diye. Gül kokan sokaklarda tek işle-
ri hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak, onla-
rın bakımıyla meşgul olmak olan ve adına 
mancacılık denilen bir meslek bile gelişmişti.

Hamalların sırtında taşıdıkları yükleri üzerle-
rine koyup dinlendikten sonra kimsenin yar-
dımına ihtiyaç duymadan yeniden sırtlana-
bilmeleri için “mola taşları” yaptıran bir me-

deniyetin gül defterini karıştırmaya devam 
edelim.

Hamalın mola taşını düşünen, muhtaç insan-
lar için aş evi kuran, köylerde yaşayan yoksul 
ihtiyarlara elbise gönderen, çalışan annele-
rin bebekleri için sütannesi bulan, çocuklar 
seviyor diye bayram günlerinde şehir ve ka-
sabalarda top attıran, hac yolunda parasız 
kalanlara yardım eden, cami ve türbe duvar-
larındaki otların temizliğini yapan ve bunlar 
gibi daha sayısız çeşitte vakıflar kurulmuştur.

İşte, Fuzuli’nin kumandan gülü böyle fethet-
mişti koca bir toplumun gönlünü. Sütü taşır-
mayan gül yaprakları; yüzlerce yıl ne sokak-
ları taşırdı ne tabiata yük oldu ne de hayvan-
ları incitti. Bugün o yapraklar kurumuş ve 
dökülmüş gibi gözükse de kökleri hala bu 
topraklarda. İnanıyoruz ki bereketli bir yağ-
murla yeniden tomurcuğa duracak o güller.

O zaman programımızı hakkıyla yazılmış o di-
zelerle kapatalım; “Gül alır, gül satarlar/Gül-
den terazi tutarlar/Gülü gül ile tartarlar/
Çarşı pazar güldür gül.” 
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Birol Güven ile…

S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k  b i z i m  g i b i  k ü l t ü r  e n d ü s t r i s i 

ç a l ı ş a n l a r ı  i ç i n  ç o k  ö n e m l i  b i r  ko n u d u r.  S o n  o l a r a k 

b i z i m  s e k t ö r ü m ü z d e  p a t r o n  s e y i r c i d i r ,  p a t r o n u n 

y a p t ı ğ ı m ı z  i ş i  b e ğ e n m e s i  h e r  ş e y d e n  ö n e m l i d i r .

BİZİM SEKTÖRÜMÜZDE PATRON

SEYİRCİDİR
  Röportaj: Gülay ÖZLEN LEKESİZ / Editör
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Bugüne kadar 31 yapıma yapımcı, 24 yapıma ise se-

narist olarak imza atan Birol Güven, öğrencilik ve 

çalışma hayatında devam ettiği hikâye yazma hobi-

sini 1997 yılında profesyonelce yapmaya başladı.

Türkiye tarafından tanınması efsane dizi "Ayrılsak 

da Beraberiz" sayesinde oldu. Birol Güven bu ba-

şarılı dizinin sonrasında çektiği "Çocuklar Duyma-

sın" ile adını dizi sektörüne altın harfler ile yazdır-

mayı başardı.

Ardından, yine bir aile dizisi olan 'En Son Babalar 

Duyar'la ve hemen ardından yine çokça izlenen 

'Seksenler' dizisi ile izleyicinin karşısına çıktı.

2014 yılında Müfit Can Saçıntı’nın yönetmenliğini 

“Ayrılsak da Beraberiz”, “Çocuklar Duyma-
sın” gibi çok başarılı işlere imza attınız ve ta-
bii ki “Seksenler” geldi. Bu başarıyı ve dizile-
rin halk tarafından beğenilmesini nasıl bulu-
yorsunuz?

Bir dizi fikrinin aklımıza düşmesinden, senaryo-
sunun yazılmasına, nerede çekileceğinden, 
hangi oyuncuların oynayacağına kadar düşün-
düğümüz ve çalıştığımız uzun bir ön hazırlık sü-
reci oluyor. Bu ön hazırlık süreci projeden pro-
jeye değişlik göstermekle beraber, ortalama 
bir altı ay sürüyor diyebilirim. Senaryo yazıldık-
tan sonra, önce oynayacak oyuncuları, sonra 
kanalı, bu dizinin başarılı olacağına inandır-
mak, ikna etmek yapımcı olarak her zaman ba-

na düşüyor. Dolayısıyla ön hazırlık süreci bu 
kadar uzun olan ve bir sürü insanı başarılı ola-
cağına ikna etmeye çalıştığım bir dizinin, günün 
sonunda seyirci tarafından da başarılı bulun-
ması, emeğimin karşılığını aldığımdan dolayı 
benim için çok tatmin edici ve mutluluk verici bir 
duygu. Ayrıca bir dizinin başarılı bulunması, 
ekran serüvenine devam edeceği manasına 
gelir. Sürdürülebilirlik bizim gibi kültür endüst-
risi çalışanları için çok önemli bir konudur. Son 
olarak bizim sektörümüzde patron seyircidir, 
patronun yaptığımız işi beğenmesi her şeyden 
önemlidir.

K i m d i r ?

yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı 

"Mandıra Filozofu" adlı filmde büyük başarı elde 

etti. 

2018'den beri 360 kanalında 'Birol Güven ile Gele-

cek Geliyor' adlı programı sunmaktadır.
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“Seksenler” bir dönem dizisi. Diğer yapımla-
ra kıyasla dönem dizilerinin zorlukları hak-
kında neler söylersiniz?

Dönem dizisi yapmak, hazırlık süreci açısından 
zaten çok zor. Ancak “Seksenler” gibi yakın dö-
nem dizisi yapmak hepsinden de zor diyebili-
rim. Çünkü Seksenler, bizim izleyici kitlemizin 
çok iyi hatırladığı bir dönem. Dolayısıyla seyirci 
tarafından çok sıkı bir şekilde kontrol ediliyor, 
denetleniyor diyebilirim. Osmanlı dönemini an-
latan bir diziyi eleştirebilmek için, konunun uz-
manı olmanız gerekir, tarih bilmeniz gerekir. 
Ancak bizim dizimizin uzmanları, o dönemi ya-
şamış kişiler. Durum böyle olunca hata yapma 
ihtimalimiz neredeyse hiç yok. Bu nedenle eki-
bimiz çok sıkı ve çok titiz bir şekilde çalışıyor. 

Bilimsel ve Teknolojik gelişmeleri yakından 
takip ediyorsunuz? Eskilere dönük yapımlar 
yapan biri olarak bu bağ sizi nasıl besliyor?

Evet geleceğe çok kafa yoran birisiyim, gele-
cekle ilgileniyorum. Geleceği ön görmeye çalışı-
yorum, bunu yapabilmek için bütün insanlığın 
beslendiği tek şey geçmiştir. Bu sorunuza İbni 
Haldun’un bir sözüyle cevap vermek istiyorum. 
“Geçmişler, geleceğe, suyun suya benzediği 
kadar benzer.”

O s m a n l ı  d ö n e m i n i  a n l a t a n  b i r  d i z i y i  e l e ş t i r e b i l m e k  i ç i n 

ko n u n u n  u z m a n ı  o l m a n ı z  g e r e k i r ,  t a r i h  b i l m e n i z  g e r e k i r .  A n c a k 

b i z i m  d i z i m i z i n  u z m a n l a r ı ,  o  d ö n e m i  y a ş a m ı ş  k i ş i l e r .  D u r u m 

b ö y l e  o l u n c a  h a t a  y a p m a  i h t i m a l i m i z  n e r e d e y s e  h i ç  y o k . 
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Peki karakter yaratmak, olaylara şekil ver-
mek, insanlarda bağımlılık yaratmak... Bütün 
bunların bir formülü var mı?

Bunun bir formülü yok. Varsa da ben bilmiyo-
rum. Hatta bunun formülünü bilen var mıdır, 
onu da bilemiyorum. Bir şeyler yapıyoruz. Ba-
zen oluyor bazen olmuyor. Denemeye davet 
etmek lazım.

İnsanların yakından takip ettiği dizilerin ya-
pımcılığını ve senaristliğini üstlendiniz. Sizce 
insanlar bu yapımları neden bu kadar çok 
sevdi? Kendinizce insanların beğenilerini 
ölçmenizin bir yöntemi var mı?

Biz gündelik hayat anlatıyoruz, sıradan insanı 
anlatıyoruz. İnsanlar bizim dizilerimizi televiz-
yonda izlediklerinde, kendi hayatlarından, ken-
di ailelerinden bir şeyler görebiliyor, empati 
yapabiliyorlar. Bu nedenle sevildiğini düşünü-
yorum. 

Seksenler gibi kült bir mahalle dizisiyle evle-
rimize uzun yıllar konuk oldunuz, hatta öyle ki 
mahalle dizileri denince akla gelen ilk isim-
lerdensiniz. Sizi bu mahalle dizilerini yazdı-
ran şey neydi?

Küçük bir mahallede büyümüş olmam diyebili-
riz. Çok iyi bildiğim bir konu olduğu için, bu ko-
nuda çok dolu olduğum için herhalde. 

Çocukluğunuzun mahalle hayatı ile şimdiki 
mahalle hayatı arasında nasıl bir fark görü-
yorsunuz? 

Şöyle bir fark var; benim çocukluğumda ma-
halle vardı, şimdi yok. Kentleşme, büyük siteler, 
dikey mimari benim bildiğim mahalleyi yok etti. 

Gelecekte neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Hiçbir planım yok, hiçbir zaman da olmadı. Ben 
kendimi hep, hayatın akışına bıraktım. Geleceğe 
de böyle yaklaşıyorum. Allah önce sağlık versin, 
her şeye adapte olabileceğime inanıyorum. 
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Eray EROĞLU
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Kişinin kendi ile kendisi dışında kalan dünya a-
rasında tutarlı bir ilişki kurmasını sağlayan ba-
şat aktör, şehir ve şehir görünümleridir. Her bir 
şehirli bireyin, şehrin bazı kısımlarıyla uzun bir 
münasebeti olmuştur. Bu uzun soluklu müna-
sebet kişinin zihninde oluşan şehir algısını be-
lirlerken, şehir de onun algılama biçimlerine 
nüfus etmektedir. Bu karşılıklı ilişki biçimi şehir-
lerin görünümünün önemini ortaya koymakta-
dır. Yaşayan şehirlerde görünüm dinamik bir 
yapıya sahiptir. Bu dinamiklik, devinim ve deği-
şime açık yapı şehirlerin yaşadıklarının delilidir. 
Yaşayan şehirler; toplumların yapısını belirler-

ken, toplumlar da yaşayan şehirleri bu anlam-
da inşa etmektedirler. 

Toplum/birey ile şehirlerin birbirine yönelik bu 
etkileşiminin anlaşılması, şehirlerin kaderi açı-
sından önemlidir. Şehirlerin kaderi ise kişinin 
kaderinden bağımsız düşünülemeyecektir. Şe-
hir kendi bünyesinde kaderleri barındıran ve 
yutan bir büyüklüğe sahiptir. Üstelik şehir po-
tansiyel olarak, karmaşık bir yapıyı oluştur-
maktadır. Bu karmaşık yapı ise karmaşık bir 
toplum yapısının güçlü sembolü halini ifade et-
mektedir. 

Karmaşık yapı içerisinde şekillenen bu ilişki bi-
çimleri, şehirlerin görünüm ve algılanış biçimle-
ri ile doğrudan ilintilidir. Şehirlerin görünümü, 
bireyin muhayyile kabiliyetine denk düşmekte-
dir. Kişinin dış dünya ile ilk kurduğu ilişkilerin a-
rasında bulunan şehir, esasında yine kişinin 
muhayyile biçiminden ibarettir. Görüntünün 
zihinde oluşturduğu imge, bu bağlamda asli 
belirleyicidir. 

İmgeler ilk kez, orada bulunmayan şeyleri göz-
de canlandırmak amacıyla yapılmıştır. Zaman-
la imgenin, canlandırdığı şeyden daha kalıcı 
olduğu anlaşıldı. Böyle olunca imge bir nesne-
nin ya da kişinin bir zamanlar nasıl göründüğü-
nü –böylece konunun eskiden başkalarınca 
nasıl göründüğünü de- anlatıyordu. Daha son-
raları imgeyi yaratanın kendine özgü görüşü 
de, yaptığı kaydın bir parçası olarak kabul edil-
di. (Berger, 1972: 10)
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İmgelem, görünüme öznel bir yorumun katıl-
masıyla, görünümün yeni yorumlanış biçimini 
de ortaya koyuyor. Artık görünüm imgeye katı-
lan yorumla birlikte ‘’öteki’’ tarafından algılan-
maya başlıyor. Bireyin şehrin görünümüne yö-
nelik sunduğu katkı ve şehir algısında inşa ediliş 
süreçlerindeki aktif rolü bu açıdan ortaya kon-
maktadır. Berger’in de söylediği şekliyle ‘’Za-
manla imgenin, canlandırdığı şeyden daha ka-
lıcı olduğu anlaşıldı’’ ve imgeyi oluşturmak üze-
rine çalışılmalar yoğunlaştı. 

Şehir planlamalarında ve şehirlerin dinamik 
yapısı karşısında şehirleri yeniden dönüştürme 
çalışmalarında ‘’imge oluşturmak’’ önemli bir 
başlık haline gelmiştir. Bireyin şehre ait hisset-
mesi ve şehri zihninde tahayyül edebilmesi için 
planlayıcılar açısından ‘’imge oluşturmak’’ artık 
vazgeçilmezdir. Şehirlerin kendi içerisindeki 
karmaşanın büyük sembolü olma durumunun 
ön plana çıkardığı imgenin önemi, var olanın 
yerine daha iyisini inşa etme arzusuna yönelt-
miştir. Bu arzu akılla düzenlenmiş bir kent ta-
sarımının, kendi kendine oluşmuş bir şehir ta-
sarımından çok daha iyi sonuçlar verebileceği-
ne dair iyimserliği içerisinde barındırmaktadır. 
(Baba, 2020:11) İyimserliği içerisinde barındı-
ran bu arzu, bireyin muhayyile şekline de mü-
dahale etme girişimini taşımaktadır. 

Şehir, her ışık ve her havada görünür. (LYN-
CH,2019:1) Şehirlerde her durumda algılan-
maya açık bir manzara ve keşfedilmeye açık bir 
mesaj vardır. Her keşfedişte ise geçmiş dene-
yim ve tecrübeler bu sürece dahil edilmektedir. 

Deneyim ve tecrübeler, bireyin bizatihi kendi 
yaşadığı ya da algıladığından öte aktarılan bir 
toplumsal hafızayı içinde barındırmaktadır. 
Şehirlerin toplumsal hafızadaki yeri, kişinin as-
lında içine doğduğu bir durumdur. Her durum-
da keşif somut bir deneyimleme sürecini ifade 
etmemektedir. Şehirlerde ortadan kalkmış kimi 
imgeler hala tahayyül şeklinde yaşamaya de-
vam etmektedir. Bir yapıyı hiç görmemiş birisi 
yapının eskiden var olduğu bölgeyi tarif eder-
ken, hâlâ yapının ismini kullanabilmektedir. Ör-
neğin bir Konyalı olarak hâlâ ‘’Kibrit’in köşede’’ 
buluşmaktayız. Oysa Kibrit, artık yerini çoktan 
başka bir isme sahip işletmeye bırakmıştır. An-
cak yine de ‘’imgelem’’ olarak buluşulacak o kö-
şe ‘’Kibrit’in köşesidir’’. 

Ş e h i r l e r d e  h e r  d u r u m d a  a l g ı l a n m a y a  a ç ı k  b i r 
m a n z a r a  v e  k e ş f e d i l m e y e  a ç ı k  b i r  m e s a j 
v a r d ı r .  H e r  k e ş f e d i ş t e  i s e  g e ç m i ş  d e n e y i m  v e 
t e c r ü b e l e r  b u  s ü r e c e  d a h i l  e d i l m e k t e d i r .

www.ilbank.gov.tr32
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Modern planlamacıların Baba’nın da bahsettiği 
gibi iyimserlik barındıran arzuları ne yazık ki do-
ğal ‘’tahayyül’’ süreçlerinin yerini tutamamak-
tadır. Planlamanın ‘’imge oluşturma’’ girişimleri 
kendiliğinden oluşan şehir yapılarında olduğu 
şekliyle oluşamamaktadır. Modern planlamalar 
itibariyle şehirlerin kimliğinin de tayin edilme bi-
çimi şeklinde kabul edilebilecek bu durum; ne 
yazık ki aidiyet kısmında kırılmalar oluşturmak-
tadır. Kişinin kendisini kaybolmuş hissetmesini 
engelleyecek ve şehrin büyüklüğü içerisinde bir 
biçimde var edebilecek olduğu imgelemlerin, 
toplumsal hafızanın ve tecrübenin aktarımın-
dan bağımsız düşünmek mümkün değildir.  

Bu durumu anlamak için şehirleri sadece kendi 
yapılarıyla değil, şehirliler gözüyle de değer-
lendirmek gerekmektedir. Bu değerlendirme 
şekliyse şehirlinin aktarımla aldığı tecrübeleri 
göz ardı etmeden yapılmalıdır. Kayboluş bir 
korku yaratır. Bu tecrübeleri göz önüne alan 
değerlendirmeler ile şehir imgesine yaklaşan 
eylemler bu korkunun karşısında bir ‘’yuva’’ his-
sini anlayabilecektir. Büyük yuvalar olarak şe-
hirlerin, şehirliler gözünde yer edinmesi karşı-
lıklı ilişki biçimlerini uyumlu hale getirebilecektir. 
Çevresel imgeler, gözlemci ve çevresi arasında 
işleyen iki yönlü bir süreçtir.( LYNCH,2019:7) Bu 
iki yönlü sürecin bir  tarafını oluşturan birey, çok 
yönlü bir algılama biçimine sahiptir. Çevresel 
imgeler, muhayyileden ve aktarılan tecrübe-
den bu anlamda ayrı düşünülmemelidir. So-
kak, cadde ve semtlerin yaşayan dinamik öge-
ler olarak sadece bu anının değil, yaşanmışlık-
larında bir uzantısı olduğunu unutmamak ge-
rekir. 

Şehirlerde yaşamak, esasında bir imgenin için-
de yaşamak demektir. Sokaklardan ve mekan-
lardan kopan bir portrenin göstereceği yaban-
cı, boş, belleksiz, dokunaklı bir donukluktur. Bu 
donukluğunun yaşanmaması için her birisi bir 
imge olan bu ögelerin tarihsel tecrübeden ayrı 
düşünülmemesi gerekmektedir. Şehirde yaşa-
mak aynı zamanda bir hafızayı devir almak an-
lamı da taşımaktadır. 
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Tanpınar’ın

Enes CELEB

Beş Şehri
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Tanpınar, şehirlerin sadece materyalist tavrını değil mistik sezilerini,  ruhunu okuruna 
sezinletmektedir.  Taşra dahi olsa onu tarihindeki en ihtişamlı dönemine döndürerek 
hafızamıza kazımaktadır.  Yaşadığımız şehri göremediğimiz ama hayal ettiğimiz tavrıyla 
sunduğundan şüphe yok.

Türkiye’de şehir kavramı Cumhuriyet 
sonrası iyiden iyiye belirginleşmiş ve 
taşra ile arasındaki uçurum giderek a-
çılmıştır. Savaş sonrası fakirleşen Ana-
dolu halkı toprağına daha sıkı sarılsa da 
medeni bir çağrışımdan ziyade maddi 
bir amacın peşinde, artan nüfusa yet-
meyen topraklarını bırakıp köyden ken-
te göç etmeye başlamış ve toprak mü-
cadelesi de bir nevi kaybedilmiştir. Göç 
sonrası halkın tutumu şehre alışma ve 
onun kültürüyle kültürlenmekten ziyade 
sadece karnını doyurma ve ihtiyaçlarını 
gidermeden öteye geçmemiştir. Köylü, 

taşralı yapısını ve yaşantısını şehirde de 
devam ettirmiştir. Bu göç şehir üdeba-
sını da ister istemez etkilemiş ve Ana-
dolu halkını daha yakından tanıma fır-
satı sunmuştur. Üdebanın Millî Edebi-
yat ile başlayan Anadolu’ya yönelişi 
sadece edebiyatın değil farklı kültürle-
rin de yayılmasını, tanınmasını sağla-
mıştır. Birçok yazar ve şair gerek görev 
itibarıyla gerekse turizm amaçlı Anado-
lu’nun farklı şehirlerini ve insanlarını ta-
nımışlardır. İşte bu tanışmadan yeni 
sözler, eserler peyda olmuştur.  Türk E-
debiyatının önemli yazarlardan biri o-

lan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şe-
hir” adlı eserinde bu tanışmanın en gü-
zel örneklerine şahit oluruz. Gittiği ve 
yaşadığı şehirleri adeta resmedercesi-
ne okurların beğenisine sunan Tanpı-
nar, ülkedeki çoğu insanın muhakkak 
suretle ismen yahut cismen büyüklüğü-
ne ya da kültürüne tanıklık ettiği, farklı 
devletlerle özdeşleşmiş, kültürüyle a-
deta yıllara meydan okuyan şehirleri-
mizi bulundukları topraklardan söküp 
sayfalara ekmiştir adeta. Bahsi geçen 
bu şehirler Ankara, İstanbul, Erzurum, 
Bursa ve Konya’dır. 



www.ilbank.gov.tr www.ilbank.gov.tr36

Toplumların modernleşme süreçleri ge-
leneksel yaşam biçimlerini, anlayışlarını, 
ve mekan şekillerini etkilemiştir. Şehrin 
sadece mekandan ve insandan ibaret 
olduğunu savunmak doğru bir sav ol-
mayabilir çünkü insanların algıladığı, 
yaşadığı veya tasarladığı şehirler var-
dır. Bu şehirler aynı zamanda değişi-
min, ütopyanın, dönüşümün ve devri-
min vücut bulduğu mekanlardır. Yazar-
ların şehir algısının incelenebileceği en 
iyi edebi tür denemedir. Hikaye ve ro-
man gibi türlerde yazar kurmaca bir 
mekan ortaya koyar ve bu mekan ya da 
şehir sadece kurmacanın şehri veya 
mekanıdır. Yani daha çok dekoratif mal-
zeme gibi durur. Denemede ya da kur-
gusal olmayan türlerde ise yazarın algı-
sı ve hatıraları dile getirilmektedir.  Tan-
pınar da bu eserinde bir edebi tür olan 
denemenin imkanlarını da kullanarak 
şehirlere kuş bakışı bir bakışla bakar ve 
tarihi eserlere yahut kendi yalnızlığına 
sığınır. 

Tanpınar yaşamı müddetince bahsi ge-
çen şehirlerin hepsinde yaşamıştır. Ki-
tabın basılmasının ardından herhangi 
bir eleştirinin gelmeyişinden “sükûtsui-
kastı” olarak bahsetti. Yazdıklarının Tür-
kiye’ye ve Türkçe'ye çok şey kattığını dü-
şünüyor lakin bu konuda okurun sessiz 
olması onu hayrete düşürüyordu. Ger-
çek manada çok şey katmıştı. Belki etki-
sinden belki de şehirlerin okura yabancı 
olmasından kaynaklı bir susuştu bu.  
Şehirlerden bahsederkenki üslubu, 
cümlelerdeki seçiciliği sanki değerli bir 
mücevheri elin-
de taşıyor izleni-
mi veriyor.  Me-
sela Ankara’dan 
b a h s e d e r ke n 
kurduğu şu cüm-
lelere baktığı-
mızda mevzuyu 
daha iyi idrak e-
deceğiz. “Evliya 
Çelebi’nin Anka-
ra’sı muasırı  o-
lan yahut sonra-
dan gelen sey-
yahlarınkine pek 
benzemez. Daha 
ziyade fantastik 
bir sergüzeştin 

etrafında toplanır.” Yahut Erzurum için 
söylediği bu kelimelerden anlıyoruz ki, 
şehrin o zamanki siluetini adeta bir res-
samın eliyle mürekkebin akışına bırak-
mıştır. Şehrin kültürüne dair hiçbir bilgi-
ye sahip değilsek bile yazarın bizi o şeh-
rin sokaklarında dolaştıracağından, es-
nafına selam verdirip minaresinden e-
zan dinleteceğinden şüphemiz yok. 
Mesela eski Erzurum’da ticaret hayatı 
ve kervan yolu otuz iki sanatı beslediği 
rivayet edilir. Bu sanatlar neler mi? Ge-
lin kitabın otuz birinci sayfasına Tanpı-
nar’ın tablosuna bir göz atalım: “Tabak-
lar, saraçlar, semerciler, dikiciler, çarık-
çılar, mesçiler, kürkçüler, kevelciler, kun-
duracılar, kazazlar, arabacılar, keçeciler, 
çadırcılar, culfalar, ipçiler, demirciler, 
bakırcılar, kılıççılar, bıçakçılar, kuyumcu-
lar, zarcılar, sandıkçılar, kaşıkçılar, ta-
rakçılar, marancılar, boyacılar, dülger-
ler, yapıcılar, sabuncular, mumcular, 
takımcılar.” Bir çırpıda eski Erzurum’un 
çarşı pazarında nelerin olduğunu hayal 
ettiren Tanpınar, şehirlerin sadece ma-
teryalist tavrını değil mistik sezilerini, 
ruhunu okuruna sezinletmektedir. Taş-
ra dahi olsa onu tarihindeki en ihtişamlı 
dönemine döndürerek hafızamıza kazı-
maktadır. Yaşadığımız şehri göremedi-
ğimiz ama hayal ettiğimiz tavrıyla sun-
duğundan şüphe yok. 

Tanpınar’ın eserindeki anlatım biçimleri 
ve seçiciliği ile adeta turizm beldelerin-
deki rehberler gibi önünüze düşüp sizi 
gezdirmektedir. Peki sizin Erzurum’a 
yolunuz düşse nereleri ziyaret ederdi-

Tanpınar’ın 
Beş Şehir’i  bilinçli 
olarak seçtiğinden 
şüphe yok. Onun için 
önem arz eden başka 
şehirlerde mutlaka 
vardır lakin o 
medeniyet durakları 
diyebileceğimiz 
şehirleri seçerek 
bunların sayısını 
sınırlandırmıştır. 
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niz? İşte Tanpınar sizin için bir rehber 
oluşturmuş bile. Onun “Semerciler Çar-
şısı, şehrin kapıları, Eski Gümrük Binası, 
Aynalı Kahve, eski mezarlık, Erzurum 
Lisesi, Yakutiye Medresesi, Cinis köyü, 
tren istasyonu, Selçuk Kulesi” gibi yer-
lerden bahsettiğini görürüz. Bu bahse-
dilen yerler kurgu olmadığı gibi anlatı-
mındaki güçle birlikte adeta gözümüz-
de canlanmaktadır. “Erzurum Lisesi’nin 
beyaz badanalı, tek kanepesi kırık mu-
allimler odasında bana sorduğu sualle-
re cevap verirken, zihnim şüphesiz o-
nunla çok doluydu.”

Yine Konya bölümünde bahsi geçen 
yerler ise: pazar yeri, Alaeddin Cami, 
İnce Minareli Medrese, Sırçalı Medrese, 
Eski Konya Lisesi, Hükümet Meydanı…

“Konya bozkırın tam çocuğudur. Onun 
gibi kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği 
vardır. Bozkır kendine bir serap çeşnisi 
vermekten hoşlanır. Konya’ya hangi 
yoldan girerseniz girin sizi bu serap 
vehmi karşılar. Çok arızalı bir arazinin 
arasından ufka daima bir rüya bir ışık 
oyunu gibi takılır”

Tanpınar tarihi dokunun tahrip edilerek 
apartman yapılması probleminden sa-
dece İstanbul bölümünde söz etmekte-
dir. Ankara bölümünde boş arazilere 
yapılacak mekanlar üzerinde dururken 
bu duruş bir tereddütü ve bu mekanla-
rın yapıldığında bizi nasıl temsil edeceği 
üzerine oluşan içsel kaygıyı beraberin-
de getirir. Bu iki şehirde mekan değişimi 
üzerinden bahsettiğini görürüz. Bursa 
ve Erzurum bölümlerinde ise mekan-
dan ziyade insan değişimi üzerinde 
durmuştur. Konya ise eski medeniyetin 
temsilcisi olarak yer almıştır. Tanpınar 
dolaştığı mekanlarda ısrarla tarihi me-

kanların bir sebeple yok edildiğinden 
söz eder (mesela Erzurum bölümünde 
mezarlığın düzleştirilip yeniden yapıl-
ması) Bursa’da yangın, İstanbul’da hızlı 
ve düzensiz bir biçimde artan apart-
manlar, Erzurum’da deprem ona göre 
şehri yok etmektedir. 

Tanpınar’ın Beş Şehir’i bilinçli olarak 
seçtiğinden şüphe yok. Onun için önem 
arz eden başka şehirler de mutlaka 
vardır lakin o medeniyet durakları diye-
bileceğimiz şehirleri seçerek bunların 
sayısını sınırlandırmıştır. Tanpınar bu 
şehirleri anlatırken onun mahallelerin-
de tanıdık sesler yankılanmaktadır. Su 
ve ses metaforu şehrin mahalle ve so-
kakları anlatılırken tekrar eder. Daha 
çok sokak tasvirlerini İstanbul ve Bursa 
bölümlerinde görürüz. Buraları kendi 
kültürüne daha yakın bulduğundan o-
labileceği gibi Konya, Erzurum ve Anka-
ra’nın da yabancısıdır aslında. Öyle 
davrandığını de görebiliriz. Tanpınar 
şehirleri anlatırken iki bakış açısına gö-
re değerlendirmiştir. Birincisi şehrin 
mekanlarını tasarlayan kişiler; ikincisi i-
se medeniyet tasavvurunun somutlaş-
tığı şehir mekanlarıdır. 

Tanpınar’ın bu anlattığı şehirlerdeki 
insanlar da benzer özelliklere sahiptir. 
Toplumun bir ferdidir. Ortak kaderi ya-
şayan insanların ruh dünyasını görü-
rüz. Onun ruh dünyasında çöküntü o-
larak nitelediği modernleşme ise özel-
likle İstanbul üzerinden verilmeye çalı-
şılmıştır. Anlatımında özne bazen in-
san olabildiği gibi bazen de kent ola-
bilmektedir. Sürekli bir etkileşim hali 
söz konudur. 

Tanpınar’ın Beş Şehir’inde görüyoruz 
ki şehir medeniyet demektir. Ve bu 
medeniyet mekana gizlenmiştir. Kat-
manlar halinde anlatılan şehirlerin kö-
kü mazidedir ve atiye de uzanacaktır. 
Geçmiş odaklı ele aldığı İstanbul, Kon-
ya, Bursa, Erzurum daha çok maziyi 
Ankara’nın ise atiyi temsil ettiğini ve 
gelecek odaklı ele aldığını görürüz. Bir 
şehir denemesidir de denilebilir bu e-
sere. Bir rüyadan arta kalan hüzün ya-
hut görülebilecek bir rüyanın endişeli 
başlangıcı olabilecek şehirlerin sıra-
landığını görürüz.
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Şehrin fiziki yapısını değiştirdiği gibi 

sosyolojik yapısını da etkileyen bir başka şey 

de yüksek öğretim kurumlarının 

kurulmasıdır. Çünkü bugün olduğu gibi erken 

modern dönemde de bu kurumlar, şehrin 

yapısını şekillendiren bir etki alanı 

oluşturmuştu. Kahire’de Sultan Hasan 

Medresesi ve el-Ezher Camii gibi ve İstanbul'da 

Semaniye ve Süleymaniye Medreseleri gibi 

yapılar belli sayıda müderris ve öğrenci 

kitlesiyle yeni sınıf yarattığı gibi etrafındaki 

dükkan ve mabetleriyle de kent sakinlerine de 

yeni yaşam alanı oluşturmuştu. 

Rafaello’nun Vatikan Papalık Odala-
rı’nın duvarlarından birine tersim ettiği 
Atina Okulu tablosuna pekâlâ aşinayız. 
Pisagor ve Öklid’in matematik prob-
lemleri çözdüğü, yeşil elbiseli Sokrat’ın 
etrafındaki asık suratlılara derdini an-
lattığı, Diyojen’in merdiven paylarına 
uzandığı, ihtiyar bilge Eflatun’un göğü 
yani ideali işaret ettiği, iyi giyimli Aris-
to’nun ise reeli yahut yeri gösterdiği 
gayet mükemmel bir resimdir. Bu tab-
lodaki mekânın karakteri mimari açı-
dan Roma tarzını yansıtsa da ressam, 
resmin tamamında Batı entelektüel 
birikimin rüyalarını süsleyen rasyonel 
aklın parıltılı kenti olan hayali Atina’yı 
kutsuyordu. Evliya Çelebi’nin “medîne-
tü'l-hukemâ ve'l-kudemâ” olarak tavsif 
ettiği bu şehir, kendisinde akademi bi-
nası olan her kentin olmak istediği bir 
hayaldi. Gerçekte Atina düşünür ve fi-
lozofların tasavvurundaki gibi miydi 

bilmiyoruz ama salt sahip olduğu aka-
demisi ve okullarıyla değil kendi arala-
rında epistemoloji münazaralarını ya-
pan kent sakinleriyle, sokaklarında dü-
şünürlerinin dolaştığı, sütunlarına ma-
tematikçilerin yaslandığı mimari eser-
leri ve kent planıyla her köşesinde yük-
sek kültürün parıltısını taşıdığı tahayyül 
edilen bir şehirdi. Akdeniz’in etrafında 
neşet edip hayat bulmuş birçok kültür 
havzası, kendi zamanında ve zeminin-
de yeni Atina’lar kurmak istemişlerdi. 

Bilginin bir şehirde hayat bulması ve o 
şehrin de bilgiyi sahiplenebilmesi için 
belli asgari şartlar gerekliydi. Bu şart-
lar tarih boyunca var olduğu gibi bu-
günkü şehirlerde de geçerliliğini koru-
maktadır. Zaten buradaki Atina hika-
yesi de bugünkü bilgi merkezlerinin 
doğduğu ve geliştiği şartların ana fikri-
ni verecekti. Öncelikle bir şehirde bilgi 
habitatının oluşturan etken de muhte-
lif ulaşım yollarıdır. Çünkü tek başına 
bir şehir, bilgi üretip çoğaltamazdı. Ay-
rıca yollar, şehri yaşatan olduğu kadar 
şehirleri değiştirip şekillendirendir. Yol-
lar sadece canlıları değil onlarla gelen 
hafızayı, hissiyatı, bilgiyi ve kısaca bü-
tün mücerret şeyleri taşır. Örneğin Le-
iden Limanı’nda İtalyan Çinbilimci ile 
Hollandalı Arap uzmanı yan yana gelip 
Uluğ Bey Astronomi Cetvelleri’ndeki 
Çin etkisini tartışmışlardı. O esnada 
aynı limana yanaşan gemilerde bota-
nik bilimciler, denizcilerden sipariş etti-
ği numuneler yer alıyordu.  Bugün ol-
duğu gibi tarihte de ticaret olgusu sa-
dece bilgi ile gerçekleştirilebilen faali-
yetler bütünüydü.

Bugünkü anlamda kentin oluşmasın-
daki en önemli faktör kağıt ve matbaa-
dır. Kağıdın kolayca üretimi neticesinde 
ortaçağlar ve erken modern Müslü-
man dünyada bilginin akışı baş döndü-
rücü bir hıza erişmişti. VIII. yüzyıldan i-
tibaren Abbasi hilafeti gölgesinde Ho-
rasan, Irak-Şam ve Mısır bölgelerinde 
büyük kağıt imalat merkezleri kurul-
muş ve bu sayede İslam dünyasının 
birçok noktasında kağıt tedariki kolay-
laşmıştı.  Lif ve paçavraların yoğrulup 
hamur haline getirilmesiyle hazırlanan 
kâğıt, antikitenin kayıt araçları olan ve 
imalatının zorluğundan ötürü sınırlı ar-

Osman Süreyya KOCABAŞ
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zı olan papirüs ve parşömeni yerinden 
etmişti. Bu sayede Bağdat, Kahire ve 
Kurtuba gibi şehirler sayısı on binlerle 
-belki yüz binlerle- ifade edilen zengin 
kütüphaneler kenti olmuştu. Bu kütüp-
hanelerin yanında medreseler ve ca-
milerin yakınlarında kırtasiye ve kitapçı 
çarşıları -örneğin Bağdat'ta Sû-
ku'l-Varrâkin- kurulmuştu. Burada 
binlerce kitap, araştırmacılar ve okur-
lar için kiralanıyor ya da çoğaltılıyordu.  
Matbaa ise şehirlerin hızla büyümesi-
ne zemin olacaktı.  Önce Venedik daha 
sonra Amsterdam ve Londra coğrafya 
sınırlarını ortadan kaldıran matbaa a-
racılığıyla hızlıca üretilip yayılan bilginin 
kentleri olmuştu.  Artık bilgi, bir ticari 
meta haline gelmiş ve artık gelişmiş 
şehirler bilginin pazarlanması için 
muhtelif altyapıyı çoktan kurmuştu. 
Sahaflar, kitapçılar bilgi avcılarının uğ-
rak yeri olduğu gibi mücessem kütüp-
haneler de bilginin kiralanabildiği mer-
kezler olmuştu. Şehirler mimari açıdan 
şaşalı ve içerik açısından ziyaretçisini 
hayretler içinde bırakacak kütüphane-
ler kurma yarışına girmişlerdi. Vene-
dik’teki Biblioteca Marciana ve Avus-
turya’daki Stiftsbibliothek Admont gibi 
kütüphaneler içindeki zengin kitap ko-
leksiyonunun yanı sıra başarılı muhte-
şem tavan resimleri, kolon süslemeleri 
ve etkileyici mimari yapılarıyla kentin 
siluetini yeniden şekillendirmişlerdi. 
Basımevlerinin kendi sürdürülebilirliği-
ni devam ettirmek için yazarlara telif 
ödeme sistemi kurması şehirlerde çok 
sayıda okuryazar kitlesi yaratmıştı. Or-
taçağlarda pahalı ve kıymetli olan ki-
taplar erken modern dönemde ucuz-
layıp çoğalmıştı ve yazarlar da yazdığı 
eserin kazancını hemen elde etmeye 
başlamışlardı. Önceleri sadece saray-
larda hükümdar ve diğer yönetici elit-
ler için özenle ve tezyinatla hazırlanan 
kitaplar, kariyer ve bilgi peşinde koşan 
öğrencilere, dünya meraklılarına, aka-
demisyenlerin de sahip olduğu meta 
olmuştu. XVII. yüzyılda Venedik’te 
500’den fazla, Amsterdam’da 300’den 
fazla basımevi mevcuttu ve keşif ya-
pan, bilgi üreten, düşünen kim varsa 
eserini bastırmak için çabalıyordu.  

Şehrin fiziki yapısını değiştirdiği gibi 
sosyolojik yapısını da etkileyen bir baş-

ka şey de yüksek öğretim kurumlarının 
kurulmasıdır. Çünkü bugün de olduğu 
gibi erken modern dönemde de bu ku-
rumlar, şehrin yapısını şekillendiren bir 
etki alanı oluşturmuştu. Kahire’de Sul-
tan Hasan Medresesi ve el-Ezher Ca-
mii gibi ve İstanbul'da Semaniye ve 
Süleymaniye Medreseleri gibi yapılar 
belli sayıda müderris ve öğrenci kitle-
siyle yeni sınıf yarattığı gibi etrafındaki 
dükkan ve mabetleriyle de kent sakin-
lerine de yeni yaşam alanı oluşturmuş-
tu. Bir başka deyişle kentin fiziki yapısı-
nı değişmesinin yanında kentlerin ka-
labalıklaşmasına ve o kente dışarıdan 
göçlerin gelmesine zemin açmıştı. 
Şehrin sakinleriyle bazen iç içe bazen 
de ayrılarak karmaşık ilişki içinde olan 
bu entelektüel sınıflar Kahire’de Bey-
ne’l-Kasrayn gibi ve İstanbul’da Vefa 
ve Süleymaniye gibi mahallelerde bir 
arada yaşıyorlardı. Yaşamlarını devam 
ettirmesi açısından şehirlilerin finansal 
artı değerlerine muhtaç olan bu züm-
re, diğer yandan bilginin saygınlığı açı-
sından şehrin sakinlerine kıyasla iti-
barlı konumlaydı. Şehir sakinleri bu 
bölgelere kolayca giremezdi ama bu-
radaki medreselere belli zamanlarda 
girebilirlerdi. Benzer durum Batı'daki 
üniversite kentlerinde söz konusuydu. 
Sadece kentlerde var olabilen entelek-
tüeller kendilerini zanaatkârlar gibi ay-
rı bir işkolu sınıfında olduğunun farkın-
daydı.  Çünkü düşünme eylemi de so-
nunda ürün çıkardığı için bir çeşit za-
naat olmaktaydı.  Diğer yandan bilgi-
nin ticarileşmesi kentlerin üniversiteye 
yaptığı zorlamaydı ve hocalar ve öğ-
renciler para kazanmalıydı. Sektörsel 
büyüklüğü sayesinde meskûn olduğu 
kentin kaderini ele geçirdiği gibi kentli-
lerin itibar ettiği kurum haline gelen ü-
niversiteler kent ve sokak düzenlemesi 
yapacak kadar kente müdahil olmuştu.  
Bu kurumların yanında erken modern 
dönemde Londra, Paris ve Amster-
dam gibi kentlerde yüzlerce publar, 
kahvehaneler ve salonlarda bilgi alış-
verişi ve müzakereler için bilgin ve dü-
şünürlere zemin olduğu gibi İstanbul 
ve Kahire’de benzer işlevi gören kıraat-
haneler gibi oluşumlar da şehri şekil-
lendiren bilgi habitat yerleriydi. Aslında 
bu yerler bilgi ticaretinin mağazalarıy-
dı ve buralarda şehre dışarıdan gelen 

Londra, Paris ve Amsterdam 

gibi kentlerde yüzlerce publar, 

kahvehaneler ve salonlarda 

bilgi alışverişi ve müzakereler 

için bilgin ve düşünürlere 

zemin olduğu gibi İstanbul ve 

Kahire’de benzer işlevi gören 

kıraathaneler gibi oluşumlar 

da şehri şekillendiren bilgi 

habitat yerleriydi. 
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kişilerle şehrin sakinleri arasında işle-
yen bir ağ kuruluyordu. Ayrıca XVIII. 
yüzyılda sadece kitapla yetinmeyip a-
lanında mütehassıs kişileri konferans-
larda dinlemek için para ödeyen bir 
kitle çıkmıştı.  Bugün bile turizmin ö-
nemli kalemlerinden birisi sempozyum 
ve konferans faaliyetleridir. Metalaşan 
enformasyonun gerekçesiyle oluşan 
şehirlerarasılık, şehrin sosyolojisini de-
ğiştirmeye başlamıştı. 

Kısaca bilginin hayat bulması ve bilgi 
işçilerinin varlığı kentleri mecburi şekil-
lendirmişti. Kolej, üniversite, kütüpha-
ne gibi binaların varlığı bir şehrin mer-
kezi olduğu halde sosyolojik ve demog-
rafik açıdan da bu kesim şehir hayatı-
nın kalbine yerleşmişti. Hem Doğu'da 
hem Batı'da entelektüellik uğraşısının 
neşet ettiği bu kurum ve oluşumların 
var olduğu ekosistem sadece şehir o-
labilirdi. Bir açıdan bakıldığında şehrin 
genel sakinleri için anlaşılmaz ve zah-
metli bir yük olan entelektüel uğraşı 
peşindekiler ve onların yuvaları diğer 
taraftan şehrin kimliğini ve hafızasını 
var eden zorunlu üstyapıydı.
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Şimdilerde yaşadığımız birçok şey eskiden yaşadığımız tek bir şeye bile 
tekabül etmiyor. Hayatlarımızın kıyısından geçiyor da içimizde sessizce 
süzülemiyor. Bir çığırtkana bakar gibi kafalarımız o tarafa dönerken 
gönüller hep başka tarafa bakıyor. Her gün soruyoruz kendimize “Söyle 
içim seni neyle besleyeyim? Kısa gülüşlerle mi, anlık heveslerle mi?” diye. 
Ağır olmasa da aksak bir hayat bu. Artık ne iki gün üst üste mutluyuz ne 
de derin bir hüznün içerisinde.

ARTIK NE SEN 
ÇOCUK OL ABILIRSIN,
NE DE ÇOCUKLA 
ÇOCUK

Gülay ÖZLEN LEKESİZ / Editör 
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Aklımız, fikrimiz 2021'de ama ruhumuz 
hala 90'larda yaşıyor. Görme ihtimali-
mizin neredeyse imkansız olduğu kuzine 
sobalara rastladığımızda, hangimizin i-
çinde kestane sıcaklığında, portakal ta-
dında bir his oluşmuyor ki? Ya da hangi-
miz o eski yıpranmış fotoğraflarla karşı-
laştığımızda dudaklarımızın kenarına 
özlem dolu bir kıvrım gelip oturmuyor? 
Bu özlem, geçmişi hatırlamak gibi değil, 
yakın bir dostu beklemek gibi. Çünkü 
90'lar kalpten sevinçlerin yaşandığı ço-
cukluktu, aşkın son demlerinin yaşandı-
ğı gençlikti, umut dolu orta yaştı, yalnız-
lığı olmayan yaşlılıktı. Çaresiz, dostsuz, 
aşksız ve bir başımıza kalmayı bilmedi-
ğimiz, komşuda pişip bize de düştüğü 
zamanlardı. Gelecek üzerine planların 
yapılmadığı, sınav kaygılarının yaşan-

madığı, gönlümüzce çocuk olduğumuz, 
oyuna doyduğumuz yıllardı. 

90’lar, sabahın ilk ışıklarıyla mahallede-
ki arkadaşlarımızla bir olup güvenli so-
kaklarda yürüyerek okula gitmekti. Kar 
kış demeden, iş stresi, yorgunluk bilme-
den, varlığı yokluğu da çok kafaya tak-
madan tabanlara kuvvet yapılan akra-
ba ziyaretleriydi. Bu misafirliklerde, 
mandalina ya da portakal kabuğunu 
sıkarak gözümüzü yakan muzur amca 
şakalarıydı. Yani o zamanlar çocukla 
çocuk olmak modaydı şimdi ise büyük 
büyük laflar eden, bizim Remzi Am-
ca'dan daha okkalı konuşan, Halim Tey-
ze'den bile daha oturaklı çocuklarla 
doldu ortalık. Kalk çocuk, biraz şımar 
hadi çünkü senin yüzünden teyzeler  

90'lar kalpten sevinçlerin yaşandığı 
çocukluktu, aşkın son demlerinin yaşandığı 
gençlikti, umut dolu orta yaştı, yalnızlığı 
olmayan yaşlılıktı.
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90'lardayız diye sanmayın ki aksesuarı-
mız yoktu. Şimdi ki çocuklar bilmez ama 
çeşit çeşit, şekil şekil yakalıklarımız vardı. 
Bir de bitlendiysek, bitsavarlar hemen 
bir kenarına iliştiriliverirdi bir mübarek 
el tarafından. 

Biz parayı verinceye kadar ses etmeyen 
bakkal amcalar vardı. Eee adı üstünde 
veresiye defteri işte... Belki şiir yazmı-
yordu defterde ama bana göre dünya-
nın en anlamlı duygularından biri yazı-
yordu yani anlayış... Çok sonraları öğre-
necektik bunu. Bütün hesapların didik 
didik yapıldığı ve bütün bedellerin peşi-
nen ödetildiği zamanlarda. 

Yani sizin anlayacağınız, şimdilerde ya-
şadığımız birçok şey eskiden yaşadığı-
mız tek bir şeye bile tekabül etmiyor. 
Hayatlarımızın kıyısından geçiyor da içi-
mizde sessizce süzülemiyor. Bir çığırt-
kana bakar gibi kafalarımız o tarafa dö-
nerken gönüller hep başka tarafa bakı-
yor. Her gün soruyoruz kendimize “Söy-
le içim seni neyle besleyeyim? Kısa gü-
lüşlerle mi, anlık heveslerle mi?” Ağır 
olmasa da aksak bir hayat bu. Artık ne 
iki gün üst üste mutluyuz ne de derin bir 
hüznün içerisinde.

Birlikte kaybettik yaşadığımız tüm güzel 
duyguları. Yeni yüzyıl sadece bizim de-
ğil, çocukla çocuk olan amcaların, tey-
zelerin, hatta son çocukluğunu yaşayan 
dedelerin içlerindeki çocukluğu da yok 
etti. Yoklukta bile kaygı bilmeyen bize, 
varlıkta kaygıyı yaşattı. Fesleğen kokulu 
yaz akşamlarında mahallecek içtiğimiz 
çayların da tadı kalmadı, oradan oraya 
koşmaktan teni toz kokan çocuk da. Yani 
ne eski çocuklar kaldı ne de yenilerine 
tahammül. Kalk, sarıl anılara, artık ne 
sen çocuk olabilirsin ne de çocukla ço-
cuk.

Şimdilerde yaşadığımız birçok şey 
eskiden yaşadığımız tek bir şeye bile 

tekabül etmiyor. Hayatlarımızın 
kıyısından geçiyor da içimizde 

sessizce süzülemiyor. 

"Aaa Ahmet, sen hiç mi çocuk olmadın, 
karışma canım çocuklara" diye çıkışa-
madığı için mutsuz. Mahallenin yaşlıları, 
"Topları cama gelse de kesiversem orta 
yerinden" diyemediği için evlerinde ke-
yifsizce otuyor. Kalk çocuk, mahallelinin 
alınacak ekmeği, doldurulacak suyu ve 
sana verilecek horozlu şekeri var. 

Ayşe teyze bakkalın yolunu bilmezdi, 
Fatma teyzenin misafiri geleceğinde 
hep bir eksiği çıkardı, Nermin teyze ise 
ne kadar da su içerdi. Sadece bayram-
larda göreceğin gıpgıcır ayakkabılar 
vardı. Ütülü bir mendilin kenarına ilişti-
rilmiş, görünce dünyanın bütün cikletle-
rini satın alacakmış hissiyatı oluşturan, 
50 kuruşluk bayram harçlıkları... Hele 
de pürü pak baştan ayağa temizlendi-
ğimiz pazar günleri... Uyarı niyetine ka-
famıza yediğimiz o yeşil kalıp sabunlar 
demek o kadar tesirliymiş ki şimdi bile 
bir yerlerde kokusunu duysak hemen 
kendimize çeki düzen veriyoruz. 
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S ürdürülebilirlik, günümüzdeki 
mevcut ihtiyaçları karşılarken 
gelecek nesillerin ihtiyaç duya-
cağı kaynakları tüketmemek 

olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda 
sürdürülebilir mimarlık pratiğinin te-
meli, enerji ve hammadde kaynaklarını 
konvansiyonel tasarımlara göre daha 
düşük seviyede kullanan, doğaya ve 
insan sağlığına zarar vermeyen, çev-
resi ile uyum içinde yapılar tasarla-
maktır. 

Çevreye duyarlı ve enerji etkin mimari 
tasarım yaklaşımı son yıllarda giderek 
daha popüler hale gelmiş, zaman için-
de farklı ülkeler peş peşe ‘Sürdürülebi-
lir Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri’ 
geliştirmişlerdir. Giderek tanınırlığı ar-
tan bu sistemlerin bazıları global dü-
zeyde yaygınlaşmış ve Türkiye’de de 
kullanılmaya başlamıştır. Farklı ölçek-

lerdeki binaların ve yerleşimlerin sür-
dürülebilirliğini bir puanlama sistemi 
ile değerlendiren ve sertifika ile belge-
lendiren bu sistemlerden ülkemizde en 
yaygın olarak kullanılanlar Amerikan 
Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafın-
dan geliştirilen LEED ve Almanya’da 
Bina Araştırma Kuruluşu (BRE) tara-
fından geliştirilen BREEAM’dir. Bu ser-
tifika sistemleri binaların henüz tasa-
rım aşamasında verilecek birtakım 
kararlar, izlenecek tasarım stratejileri 
ve yapıya entegre edilecek enerji etkin 
sistemler ile hem kullanıcı sağlığı ve 
konforunu, hem de binaların enerji ve 
su tüketimini, karbon emisyonunu, 
üretilen atık miktarını azaltmayı, hatta 
binaların kendi enerjisini üretmesini, 
böylece doğaya en az zararı vermeyi 
hedefler.

Bu enerji etkin sistemlere birkaç temel 
örnek vermek gerekirse; toprak altı ısı 
pompalama sistemi ile yazın ön-soğut-
ma, kışın ön-ısıtma yapılarak binanın 
ısınma ve soğutma ihtiyacından %77 
oranında tasarruf elde etmek mümkün-
dür. Binaların çatısına doğru açı ile ye-
terli sayıda yerleştirilecek elektrik üre-
tebilen fotovoltaik paneller ile kalan 
%33’lük enerji ihtiyacının tamamını kar-
şılamak mümkündür. Güneş panelleri ile 
binanın sıcak su ihtiyacı karşılanabilir, 
yağmur suyu toplama sistemi ile su de-
posuna toplanan ve filtreden geçirilen 
yağmur suyu peyzaj sulaması gibi ihti-
yaçlarda kullanılabilir. Yapının inşaatın-
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da kullanılacak karbon ayak izi düşük ve 
geri dönüştürülmüş malzemeler, kay-
nakların etkin kullanımını sağlayarak 
doğaya en az hasarı vermeye yardımcı 
olur. İklimin uygun olduğu bölgelerde 
doğal bitki örtüsü kullanılarak yapılan 
yeşil çatı uygulamaları yağmur suyunu 
tutarak atık su miktarını ve binanın ısı 
kaybını azaltır, oksijen üretimine yar-
dımcı olur. Binaya entegre edilecek bu 
sistemler sağladıkları enerji tasarrufu 
ile ortalama olarak 5-10 yıl içerisinde ilk 
yatırım maliyetini çıkarmaktadır. İnsan 
sağlığına, doğaya ve kaynakların etkin 
tüketimine sağladığı faydalar ise maddi 
faydasının çok daha ötesindedir.

Yapılı çevrede sürdürülebilirlik uygula-
maları ve buna yönelik sertifika sistem-
leri çevreye daha az zarar verme ve 
kaynakların etkin kullanımı konusunda 
son derece gerekli ve olumlu adımlar 
olsa da günümüzde yeşil bina tasarı-
mında gelinen noktada bunların yeterli 
olmadığı, hatta temelde birtakım ciddi 
eksikliklerin olduğu anlaşılmıştır. 

Bu eksikliklerden birincisi, geliştirilen ye-
şil bina sertifika sistemlerinin kazandık-
ları popülerlik ile birlikte sürdürülebilir 
tasarım pratiğini yönlendirmeye başla-
masıyla ortaya çıkmıştır. Öncelikle tüm 
bu sertifika sistemleri, ortaya çıktıkları 
kendi coğrafi, ekonomik, sosyo-kültürel 
şartları esas alınarak düzenlenmiştir. 
Aynı sertifika sistemini kullanmak iste-
yen diğer ülkelerin girdilerine göre ken-
dilerini adapte etme yolunda çabaları 
olsa da bu farklı coğrafyalardaki uygu-
lamaları esnasındaki esneklik düzeyleri 
yeterli değildir. Bu açıdan eğer bu tip 
yeşil bina sertifika sistemleri benimse-
necek ise yerel sistemlerin geliştirilmesi 
bölgesel ölçekte en iyi çözümlerin üretil-
mesinin de yolunu açacaktır. Ayrıca gü-
nümüzde gelinen noktada bu sertifika 
sistemleri, bir çeşit hazır reçete olarak 
kullanılmakta, puan toplamak üzerine 
kurulu bir sistemle elde edilen binalar 
tektipleşmektedir. Dahası, bu sertifika 
sistemleri binaların uygulandıktan son-
raki performansını değil, projelendirme 
aşamasındaki tasarımını ve enerji simü-
lasyonlarını esas alarak değerlendirme 
yaptığı için sertifika alan binalar uygu-
landıktan sonra öngörülen enerji tasar-
rufunu sağlayamasa dahi sertifikaları 
geri alınmamaktadır. 

Yeşil bina tasarım pratiğindeki ikinci 
önemli eksiklik ise dünyadaki artan nü-
fus ve teknolojik gelişmelere paralel 

olarak enerji ve kaynak ihtiyacının da 
sürekli bir artış içinde olduğunun fark 
edilmesi ile ortaya çıkmıştır. Bu açıdan 
bakıldığında, gelecek nesillere yaşana-
bilir bir çevre bırakmak için doğaya ve 
kaynaklara daha az zarar verme anlayı-
şı yeterli değildir; verilmiş olan zararın 
da geriye çevrilmesi gereklidir. Bu ge-
rekliliğin anlaşılması ile birlikte “Canlan-
dırıcı Tasarım” (Regenerative Design) 
kavramı ortaya çıkmıştır. Tasarım ve ya-
pılaşma sürecinde köklü bir zihniyet de-
ğişikliğine giderek hem ekosistemi ve 
kaynakları, hem de bozulmuş olan in-
san-doğa dengesini onarmayı hedefler. 
Canlandırıcı tasarım yaklaşımı, tasarım 
problemine çevresinden kopuk olarak, 
bir arazinin sınırları içine hapsolarak ve 
“sertifikanın hangi başlıklarından daha 
ucuza puan toplayabiliriz?” anlayışı ile 
bakmak yerine onu çevresi ile bütüncül 
olarak ele almayı, bağlamı ile birlikte yo-
rumlayarak çözümler üretmeyi, üretilen 
bu çözümleri uygulama aşamasından 
sonra da takip etmeyi hedefler.

Canlandırıcı tasarım bütüncül, süreç 
odaklı ve hala gelişmekte olan bir yakla-
şımdır. İnsanların ve doğadaki sistemle-
rin birlikte dönüştüğü ve birbirine ba-
ğımlı olduğu inancını benimser. 
Alışılageldik yeşil tasarım araçlarına, 
daha bütüncül çözümler önererek mey-
dan okur. Yalnızca insanların değil do-
ğadaki tüm canlıların yaşamlarını sağ-
lıklı ve uygun biçimde sürdürme hakları 
olduğunun farkında olarak tasarım yap-
manın gerekliliğini vurgular. Verilen za-
rarın minimize edilmesi yeterli değildir, 
bunun yerine şimdiye dek insan eli ile 
bilinçsiz bir şekilde çevreye verilmiş olan 
zarar kapsamlı mimari çözümler ve pey-
zaj uygulamaları ile onarılmalı, bilinçli 
yapılaşma ile süreç tersine çevrilmelidir. 

Mimari tasarım pratiği açısından can-
landırıcı tasarım, yalnızca ekolojik can-
lanma olarak kısıtlanmayıp kültürel ve 
sosyal canlanma olarak da ele alınabilir. 
Mekana yapılan kentsel ve mimari mü-
dahaleler gerek mekanın ruhunu ortaya 

çıkarmak, sosyal ve kültürel bir değer 
yaratmak, gerekse insan-çevre ilişkisini 
yeniden düzenlemek açısından bahsi 
geçen pozitif değişim sürecinde katali-
zör görevi üstlenebilir. 

Canlandırıcı tasarım kavramını bir yapı 
örneği üzerinden inceleyecek olursak, 
Perkins+Will tarafından tasarlanan ve 
inşaatı 2011 yılında tamamlanan Van-
Dusen Botanik Bahçesi Ziyaretçi Merke-
zi binası yerinde bir örnek olacaktır. 
Vancouver, Kanada’da bulunan yapının 
mimarlar, mühendisler, peyzaj mimar-
ları ve biyologlardan oluşan tasarım 
ekibi, tasarlandığı alan ile adeta bütün-
leşen, doğanın bir uzantısıymış gibi zah-
metsizce var olan bir yapı tasarlamayı 
hedeflemişlerdir. Doğadaki formların 
soyut bir ifadesi olan ve topografya ile 
birleşen yapı, doğal çevre ile yapılı ala-
nın hem görsel hem de ekolojik olarak 
uyum içinde var olabildiği bir örnektir.

Araziye yerleşim kararları verilirken bi-
nanın çevresindeki nadir bulunan ağaç 
ve bitki türlerine tahribat vermekten ka-
çınılmış, tasarlanan yeşil çatı ile inşaat 
sırasında kaybedilecek yeşil alan telafi 
edilmiştir. Böylece hem bölgedeki nesli 
tehlikede olan yerel kelebek türlerinin 
yaşam alanları desteklenmiş hem de 
çevrede yaşayan sincap gibi hayvanla-
rın bitki örtüsü ile kaplı rampalarla üze-
rine tırmandığı bir alan oluşturulmuştur.

Enerji etkinlik açısından hem aktif hem 
pasif tasarım stratejilerini görebildiği-
miz yapının çatıdaki açılabilir ışık bacası, 
iç mekanlar için doğal aydınlatma ve 
havalandırma sağlamaktadır. Çatı 
konstrüksüyonu için bölgede yaygın ola-
rak bulunan ve yüksek miktarda CO2 
tutma özelliğine sahip olan ahşaptan 
yararlanılmıştır. Binanın taşıyıcı duvar-
ları ve temelinde kullanılan beton ise 
oluşturduğu yüksek termal kütle ile gün-
düz ısıyı tutarak güneş battıktan sonra 
binanın ısı ihtiyacını minimuma düşür-
mektedir. İhtiyaç duyduğu ısıtma-so-
ğutma ve elektrik enerjisinin tamamını 

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak 
için doğaya ve kaynaklara daha az zarar verme 
anlayışı yeterli değildir; verilmiş olan zararın da 
geriye çevrilmesi gereklidir.
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çatıdaki fotovoltaik ve güneş panelleri 
ile yeraltı pompa sisteminden sağlayan 
yapıda hem yağmur suyu toplama sis-
temi hem de atık su geri dönüşüm siste-
mi bulunmaktadır. Yıl bazında sıfır-e-
nerji prensibi ile çalışabilen, enerji 
kullanımı açısından tamamıyla kendi 
kendine yetebilen yapı, LEED ve LBC 
sertifikaları almıştır. 

Gelinen noktada, küresel çapta gittikçe 
daha geniş uygulama alanı bulan sür-
dürülebilir tasarım yaklaşımının destek-
lenmesi gerektiği aşikardır. Fakat indir-
gemeci bir yaklaşımla insanın doğaya 
egemen olduğu ve daha az zarar ver-
menin ödüllendirilmesi gerektiği anlayışı 
yerine insanın ve doğanın birbirine ba-
ğımlı olduğu, iç içe geçmiş bu sistemlerin 
uyum içinde var olabildiği bütüncül bir 
anlayışın benimsenmesi gereklidir. Can-
landırıcı tasarım anlayışının desteklediği 
bu bütüncül anlayışa geçiş yapmak, 
hem içinde yaşadığımız dünya için hem 
de gelecek nesiller için gereklidir. 
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T
arih öncesi çağlar-
da Aksaray’ın M.Ö. 
7000 yıllarından 
bu yana yerleşim 

yeri olduğu bilinmektedir [1]. 
İslamiyete kadar Aksaray; 
Hititler, Asurlar, Frigler, Lid-
yalılar, Medler, Persler, Ma-
kedonlar, Kapadokyalılar, 
Romalılar ve Bizans hâkimi-
yetine girmiştir [2].

Sultan Alparslan tarafından 
Malazgirt Zaferi’nin kazanıl-
masıyla Anadolu, 1071 yılın-
da Türk hâkimiyetine girme-
ye başlamıştır. 1076’da Bü-
yük Selçuklu Devleti’ne bağlı 
olarak kurulan Anadolu Sel-
çuklu Devleti, 1077’de Haçlı-
ları bozguna uğratarak Ak-
saray hâkimiyetini ele geçir-
mişlerdir [3]. Selçuklular dö-
neminde Arkhelais olan adı 
II. Kılıçarslan tarafından Ak-
saray olarak değiştirilmiş ve 
ikinci başkent durumuna 
gelmiştir [4].

Anadolu Selçuklu hükümda-
rı Rükneddin Mesud zama-
nında Aksaray’ın en önemli 
eserlerinden biri olan Ulu 
Cami 1116-1155 yılları ara-
sında yaptırılmıştır. Bu dö-
nemde Aksaray imar yönün-
den çok gelişmiştir. Sultan 
Mesud oğlu II. Kılıçarslan da 
Aksaray’a çok önem vermiş 
ve imar yönünden büyük ge-
lişmeler kat etmiştir. Babası 
tarafından yaptırılan Ulu 
Cami’yi büyütmüş, babası-
nın adı yazılı minbere kendi 
adını da yazdırmıştır [3].

Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
varlığının sona ermesi ile A-
nadolu Beylikleri dönemi 
başlamıştır. Bunlardan en 
önemlisi Karamanoğulları-
dır. Anadolu Selçuklu Devleti 
zamanında bilim, kültür ve 
sanat yönünden çok geliş-
miş şehre bu konularda hat-

ta çeşitli hayır müesseseleri-
ne ve sosyal tesislere de Ka-
ramanoğulları döneminde 
büyük destek verilmiştir. 
Deprem dolayısı ile zarar 
gören kale, Ulu Cami gibi ya-
pılar onarılmıştır [3].

İshak Paşa 1470 senesinde 
kalabalık bir askerle Aksa-
ray’a gelerek şehri Osmanlı 
hâkimiyetine almıştır [5].

Aksaray’daki tarihi eserlerin 
neredeyse tamamı Anadolu 
Selçuklu eseridir. Osmanlı 
döneminde herhangi bir e-
ser yapılmamış, yapıldı ise 
de günümüze kadar kala-
mamıştır [1]. Anadolu Sel-
çuklu Devleti zamanında Ak-
saray’a inşa edilen ilk eser 
olan Ulu Cami şehrin karak-
teristiğini oluşturan önemli 
bir unsur olmuştur. 

Caminin ilk tasarımı Anadolu 
Selçuklu Devleti Sultanı Rük-
neddin Mesud zamanında 
mimar Nüştekin-i Cemali’ye 
yaptırılmıştır. Karamanoğul-
ları zamanında ise Mehmed 
Bey tarafından mimar Fi-
ruz’a eklemeler yaptırılmıştır 
[8].

Kareye yakın dikdörtgen 
planı olan cami çok ayaklı 
yapı formunda mimariye 
sahiptir [7]. Caminin mescid 

Anadolu Selçuklu 
hükümdarı Rükneddin 
Mesud zamanında 
Aksaray’ın en önemli 
eserlerinden biri olan 
Ulu Cami 1116-1155 
yılları arasında 
yaptırılmıştır.
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boyutları dıştan dışa 8,90 x 
10,20 x 7,50 metredir [9].

Cami mihraba dik beş sahın-
dan oluşmaktadır [10]. On iki 
adet sekizgen formlu paye, 
payeleri birbirine ve duvarla-
ra birleştirilen sivri kemerler 
sahınları birbirinden ayır-
maktadır. Sahınların üzeri 
haç tonozla örtülüdür. Yalnız 
mihrap önünde ve müezzin 
mahfili üstünde iki küçük kub-
be vardır. Bu kubbelerde 
dört adet pencere bulundu-
ğu ancak bir onarım sırasın-
da kapatıldığı belirtilmektedir 
[6]. Bir pandantifli kubbe ve 
bir küçük kubbe vardır [10].

Harimin kuzey tarafında beş 
kemerli iki katlı bölüm yer al-
maktadır. Mevcut durumda 
alt kısım son cemaat yeri, üst 
kısım ise kadınlar mahfeli o-
larak kullanılmaktadır. Mah-
felin üstünü beşik tonoz ört-
mektedir. Bu bölüme içerden 
de dışarıdan da çıkılabilmek-
tedir. Mahfelin orta kısmı çok 
zarif istalaktikler ile süslen-
miştir. Mahfelde en son ke-
merli bölümden doğu cephe-
ye bir kapı boşluğu ile yonu 
taşı basamaklar yer almak-
tadır [6].

Camiye batıda yer alan be-
den duvarlarından uzun ve 
öne çıkıntılı anıtsal bir taç ka-
pıdan girilmektedir [10]. Ay-
rıca kuzeyden de bir kapıyla 
ve tabutluk kısmından da 
harime girilebilmektedir. Bu 
kapıların dışında kuzeye açı-
lan ancak daha sonra kapa-
tılan kuzey yüzeyin solunda 
kalan bir kapı içten mevcut 
olup dışarıdan taş ile örül-
müştür [6].

Cami bir höyük üzerine ya-
pıldığı için duvarlarda çat-
laklar ve ayrılmalar meyda-
na gelmiş, bu sebeple cami-
nin tonozlarının üstü toprak-
la örtülmüştür. Sızıntılar ol-
dukça toprak atılmaya de-
vam etmesi duvarların kay-
masına sebep vermiştir. Bu 

Cami inşaatında yapı 
malzemesi olarak 
duvarlarda, ayaklarda, 
kemerlerde ve tonozlarda 
horosan harcı ile 
birleştirilmiş düzgün 
kesme taş ve moloz taş 
kullanılmıştır. 

kaymaları engellemek ama-
cı ile caminin güneyine pa-
yandalar yaptırılmıştır [6].

Cami mihrabının özgün hali 
alçıdan olup, günümüzde 
ahşap mihrap karşımıza çık-
maktadır. Mimber özgün ha-
li ile günümüze gelebilmiştir. 
Abanoz ağacından yapılmış 
ve bitkisel motiflerle bezen-
miş minber bir ahşap işçiliği 
şaheseridir [6]. Caminin mi-
naresinin ilk hali 1706 yılında 
şu anki hali ise 1925 yılında 
inşa edilmiş ve camiden ayrı 
yerleştirilmiştir [10]. Caminin 
genel yerleşiminde dikdört-
gen planlı bezirhane ve kitap 
satış yeri olarak kullanılan 
yine dikdörtgen planlı bir 
mekân bulunmaktadır [7].

Cami inşaatında yapı mal-
zemesi olarak duvarlarda, 
ayaklarda, kemerlerde ve 
tonozlarda horosan harcı ile 
birleştirilmiş düzgün kesme 
taş ve moloz taş kullanılmış-
tır. Mihrap önü ve müezzin 
mahfeli üstündeki kubbeler 
tuğla ile örülmüştür. Cephe-
ler moloz taş ile örülmüştür. 
Kapı, pencere, döşeme ve 
çatı kaplamalarında ahşap 
kullanılmıştır. Doğu, batı ve 

Anadolu’daki yapılar incelendiğinde aralarında benzer ve 
farklı işlev, dekorasyon ve inşa öğeleri barındırmaktadır. 

Bu benzerlikler veya ayrımlar, aynı bölgenin yapıları 
arasında bile insanların farklı ekonomik, kültürel, politik 

ve dinî yelpazeden ortaya çıkan nedenlerle 
oluşabilmektedir.
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dikdörtgenlerden oluşmak-
tadır. Soldaki bölümde giriş 
kapısı, diğer iki bölümde ise 
sağır nişler bulunmaktadır [9].

Anadolu’daki yapılar ince-
lendiğinde aralarında ben-
zer ve farklı işlev, dekorasyon 
ve inşa öğeleri barındırmak-
tadır. Bu benzerlikler veya 
ayrımlar, aynı bölgenin yapı-
ları arasında bile insanların 
farklı ekonomik, kültürel, po-
litik ve dinî yelpazeden orta-
ya çıkan nedenlerle oluşabil-
mektedir [11]. Yapısal bozul-
ma etkenleri başlıca şehrin 
coğrafi konum ve yüzey şe-
killerine, iklim yapısına ve je-
olojik yapısına bağlıdır. Bu 
etkenlerin yanı sıra insan 
kaynaklı etkenler de unutul-
mamalıdır.

Ulu Cami, Aksaray’ın imar 
planı ve gelişimi için mihenk 
taşı olmuştur. Ulu Cami 1116-
1155 yılları arasında hüküm 
süren Sultan Mesud tarafın-
dan inşa edilmiştir. Selçuklu 
Sultanı II. Kılıçarslan ve Ka-
ramanoğlu II. Mehmed Bey 
tarafından en büyük ekle-
meler ve tamiratlar yapıl-
mıştır. Bu tamiratların ardın-
dan 1300 ve 1883 yıllarında 
da tamiratlar yapıldığı cami 
kitabesinde görülmektedir. 
1925 yılında ise son yüzyıl-
daki en kapsamlı tamirat 
Aksaray Valisi Ziya Bey ve 
Aksaray Belediye Başkanı 
Mehmet Sueri (1917-1927) 
tarafından Mühendis Salih 
Bey’e hazırlatılan projeye gö-
re yapılmıştır. Bu tamiratın 
ardından 1951, 1983, 1997, 
2006 ve 2012 yıllarında da 
tamiratlar yapılmıştır [9].

Aksaray Ulu Cami gördüğü 
sayısız tamirata rağmen 
900 yılın yükü karşısında çok 
yıpranmış ve nesillere akta-
rılabilmesi için şehrin coğrafi 
konumuna, iklim yapısına ve 
jeolojik yapısına dikkat ede-

rek incelenmesi gerekmek-
tedir. Bu incelemelerin neti-
cesi mimarisine, yapı malze-
mesine ve yapım tekniğine 
uygun şekilde değerlendiri-
lerek, sürekli ve kalıcı bir res-
torasyon programına dahil 
edilmelidir. 

Aksaray bölgesi yabancı tu-
ristlerin yıllardır önem verdi-
ği bir durak olmasının yanı 
sıra, yerli turistlerin de yakın 
dönemde dikkatini çekmeye 
başlamıştır. Bu restorasyon 
ile kültürümüz korunabile-
cek, turizm açısından da e-
konomik geri dönüş sağla-
yacaktır. 

Anadolu’daki bütün kültür 
yapılarının tarih, bilim, sa-
nat, sosyal ve ekonomik de-
ğerlerinin araştırılması, ko-
runması ve gelecek nesillere 
aktarılması çok önemlidir. E-
ğer gereken önem verilmez 
ise geçmiş belleğimiz yok ol-
maya mahkûmdur. Aksaray 
Ulu Cami de elden gelen bü-
tün teknikler ve imkânlar kul-
lanılarak ayakta tutulmalı, 
bilinçli bir yaklaşımla gelecek 
nesillere aktarılmalıdır. 
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Anadolu’daki bütün kültür 
yapılarının tarih, bilim, 

sanat, sosyal ve ekonomik 
değerlerinin araştırılması, 

korunması ve gelecek 
nesillere aktarılması çok 
önemlidir. Eğer gereken 

önem verilmez ise geçmiş 
belleğimiz yok olmaya 

mahkûmdur. 

kuzey cephe pencerelerinde 
geçmeli demir parmaklık, 
kuzey cephe sol üst pence-
resinde lokmalı demir par-
maklık ve kuzey cephe pen-
ceresinde ise düz demir par-
maklık kullanılmıştır. Yapının 
mevcut üst örtüsü bakırdır. 
Bunların yanı sıra iç mekân-
da çini kaplama kullanılmış-
tır [9]. Caminin en özgün 
malzemesi minberde göze 
çarpmaktadır. Ahşap min-
ber kündekarî tekniği ile ya-
pılmış, sedef kakma ve ka-
bartmalarla süslenmiştir [7].

Taş yapı olarak inşa edilen 
cami payandalarla destek-
lenmiştir. Payandaların beşi 
batı yönünde, üçü kuzey yö-
nünde ve üçü güney yönün-
de yer almaktadır [7]. Asıl 
yükü taşıyan doğu yönünde-
ki büyük payandalardır. Bu-
nun sebebi yapay bir dolgu-
dan oluşan eğimli bir araziye 
inşa edilmiş olmasıdır [10]. 
Caminin orijinal genişliği 7 
metre olup gerçek yüksekliği 
değişiklikler göstermektedir. 
Bazı cephelerde zaman içe-
risinde onarımlar olmuş ve 
genişlik 9 metre, yükseklik ise 
4,30 metre olmuştur. Ze-
minden 1,5 metre yükseltilen 
beş kesme taş üzerinde yük-
selen sağır nişler bulunmak-
tadır. Yüzey ilk halinde üçe 
ayrılmıştır. Her kısım ayrı ka-
lınlıkta bordürlerle ayrılmış 
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rin gelişmesinin medeniye-
tin gelişmesini hızlandırdığı, 
şehirlerin gerilemesinin 
veya gelişiminin durması-
nın da medeniyetin gerile-
mesine neden olduğu ka-
bul edilmiştir. Bu nedenle, 
Eflatun’dan Farabi’ye bir-
çok düşünür yaşadıkları 
şehirler hakkında düşünüp 
ideal şehir hayatını tasvir 
etmeye ve kavramsallaş-
tırmaya çalışmıştır. 

Ancak şehirler büyüyüp 
gelişirken her zaman en 
yüksek idrak ve medeniyet 
düzeyini koruyamazlar. 
Geçmişte sanayi devrimi 
sonrası Avrupa ve Kuzey 
Amerika ülkelerinin yaşadı-
ğı kentsel krizlerin bir ben-
zeri bugün başta Uzak 
Doğu ve Afrika’da olmak 
üzere gelişmekte olan ülke-
lerde hızlı metropolleşme 
süreci içerisinde görülmek-
tedir. Bu sorunların çözü-
münde insan odaklı yakla-
şım öne çıkmış ve kentsel 

2023 yılına kadar şehirlerimizin tarihi ve kültürel 
değerlerine uygun yaşanabilirlik çerçevesi ve 

standartları sağlayan ve yaşam kalitesinin 
artırılmasına yönelik başarılı uygulamaları 
tamamlayan 26 şehrimize “Medeniyetimizi 

Yaşatan Şehir Beratı” verilmesi öngörülmektedir. 
Diğer yandan, komşuluk birimleri bazında 

yaşanabilirliği talep eden ve çevresini sahiplenen 
sakinlerin teşvik edilmesi amacıyla “Özgün 

Mahalle Sertifikası” verilmesi beklenmektedir. Bu 
göstergeler, kentsel yaşam kalitesine yönelik 

çalışmalara güç kazandırmıştır.

yaşam kalitesi arayışları 
hızlanmıştır. 

Nitekim, Birleşmiş Milletler 
Konut ve Sürdürülebilir 
Kentsel Gelişme (Habitat) 
Konferansları ile bu krizle-
rin çözümü yönünde ulus-
lararası bir ortaklaşma 
aranmıştır. Ancak Habitat 
Konferanslarının sonuç bil-
dirgeleri üzerinden bir ince-
leme yapıldığında şehirlerle 
ilgili sorunların çözümü için 
atılan adımların yeterli ol-
madığı, zaman geçtikçe 
mevcut sorunlara yeni so-
runlar eklendiği görülmek-
tedir. 1976 Yılında Kana-
da’nın Vancouver şehrinde 
düzenlenen ilk Habitat Kon-
feransı’nda barınma soru-
nunun çözümüne odakla-
nılmış iken, 1996 yılında 
İstanbul ile ev sahipliği ile 
gerçekleştirilen Habitat II 
Konferansında “Yaşanabilir 
Kentler” kavramı öne çık-
mıştır. 2016 yılında Ekva-
tor’un başkenti Kito’da ger-

Şehirler, tarihsel süreç içe-
risinde sürekli bir cazibe 
merkezi olagelmiş, toplum-
sal yaşamın ve ekonomik 
faaliyetlerin odağında yer 
almıştır. Bu nedenle şehir 
ve medeniyet kavramları 
birlikte kullanılagelmiştir. 
Latince kökenli “civitas” ve 
Arapça kökenli “medine” 
sözcükleri şehir kavramının 
içinde uygarlık ve medeni-
yet anlamlarını da içerecek 
şekilde kullanılmış, şehirle-



çekleştirilen Habitat III 
Konferansında ise yaşana-
bilir ve sürdürülebilir kentle-
re erişmek için kapsayıcı ve 
uygulanabilir bir eylem pla-
nı üzerinde mutabık kalın-
mıştır. Yeni Kentsel Gündem 
olarak adlandırılan bu ey-
lem planında mevcut ve 
gelecekteki nesillerin hiçbir 
ayrıma tabi olmadan yerle-
şebildiği, temel bir insan 
hakkı olarak arzu edilen ya-
şam kalitesi seviyesinin 
sağlandığı, artan refahtan 
faydalanılabildiği, adil, di-
rençli, güvenli, sağlıklı, erişi-
lebilir, mali olarak güç yetiri-
lebilir (hesaplı) şehirler ve 
yerleşimler üretebildiği bir 
gelecek taahhüt edilmiştir. 

Türkiye’de de şehirler ve şe-
hirleşme süreci çeşitli aşa-
malardan geçmiş olup gü-
nümüzde yeni bir kırılma 
noktasına gelinmiştir. Cum-
huriyetin ilk yıllarında oluş-
turulmaya çalışılan düşük 
yoğunluklu modern şehirler 
hedefi 1950’li ve 1980’li yıl-
larda meydana gelen ani, 
hızlı ve büyük göç dalgaları 
ile büyük sekteye uğramış-
tır. Şehirlerin kaldırabileceği 
düzeyin üzerindeki bu göç-
ler, makro dengelerinin bo-
zulmasına ve bunun sonucu 
olarak da şehir mekânı ve 
yaşam standartlarına ilişkin 
ideallerin ikinci plana itilme-
sine neden olmuştur. Diğer 
bir ifadeyle, ülkemizin ma-
ruz kaldığı hızlı şehirleşme 
süreci yaşam kalitesi düşük, 
yüksek yoğunluklu ve altya-
pısı yetersiz şehirler üret-
miştir. Şehirlerin büyüme 
serüveni sürekli yaşam kali-
tesini azaltan sonuçlar do-
ğurmuş ve buna bağlı ola-
rak şehirlerin gelişmesi 
sınırlanmaya çalışılmıştır. 
Bu anlamda yüzde 80-
90’lar seviyesine ulaşan 
şehirleşme oranı ile nicelik 
olarak erişilen şehirleşme 

düzeyine, nitelik ve kalite 
anlamında yakaladığımızı 
söylemek güçtür. Ayrıca, 
şehirleşme sorunlarımızın 
altında yatan faktörler sa-
dece şehirlerimizdeki ya-
şam kalitesini düşürmekle 
kalmayıp aynı zamanda 
ekonomik büyüme ve kal-
kınma politikalarını etkileye-
cek düzeye gelmiştir. Buna 
çevre sorunları ve afetlere 
bağlı olarak yaşanan can 
kayıpları da eklenince şehir-
leşmenin maliyetleri katla-
narak artmıştır. Bu nedenle 
yakın döneme kadar şehir-
leşme gündemi hızlı şehir-
leşme, plansız yapılaşma, 
mekânsal planlama yetkile-
ri, gecekondulaşma, konut 
sorunu ve kentsel hizmet ye-
tersizlikleri üzerinden ele 
alınmıştır. Genel olarak ba-
kıldığında sürekli olumsuz ve 
negatif bir söylem ile ele alı-
nan kentlerde yaşam kalitesi 
ve yaşanabilirlik yeterince 
gündeme gelememiştir.

Ancak son yıllarda şehirleş-
me sürecimizin ana karak-
teri haline gelen yüksek şe-
hirleşme hızı giderek 
yavaşlamıştır. Şehirleşme 
hızı düştükçe şehirleşme 
politikaları da boyut değiş-
tirmektedir. Şehirleşme hı-
zındaki değişimin yanında 
son yıllarda artan gelir sevi-
yesi, kentlilerin bilinçlenmesi 
ve uluslararası gündemin 
etkisi ile kentsel yaşam kali-
tesi beklentileri daha net bir 
şekilde ifade edilmeye ve 
politika dokümanlarında 
daha sık gündeme gelmeye 
başlamıştır. Nitekim Onun-
cu Kalkınma Planı ile “Yaşa-
nabilir Mekânlar, Sürdürü-
lebilir Çevre” başlığı planın 
ana eksenlerinden birisi ol-
muştur. Ancak bu plan dö-
neminde de diğer planlar-
da olduğu gibi kentler 
sadece kentleşme oranı 
üzerinden okunmaya çalı-

56

Ülkemizin maruz 
kaldığı hızlı şehirleşme 

süreci yaşam kalitesi 
düşük, yüksek 

yoğunluklu ve altyapısı 
yetersiz şehirler 

üretmiştir.

www.ilbank.gov.tr



mıştır. Buna göre şehirleri-
mizin tarihi ve kültürel 
değerlerine uygun yaşana-
bilirlik çerçevesi ve stan-
dartları sağlayan ve yaşam 
kalitesinin artırılmasına yö-
nelik başarılı uygulamaları 
tamamlayan yerleşmeleri-
mize “Medeniyetimizi Yaşa-
tan Şehir Beratı” verilmesi 
öngörülmektedir. Diğer 
yandan, komşuluk birimleri 
bazında yaşanabilirliği ta-
lep eden ve çevresini sahip-
lenen sakinlerin teşvik edil-
mesi amacıyla “Özgün 
Mahalle Sertifikası” veril-
mesi beklenmektedir. 

Bu alanda diğer bir önemli 
çalışma Dünya Bankası, 
Türkiye ve Avrupa Birliği 

(AB) tarafından ortaklaşa 
finanse edilen ve İlbank ta-
rafından yürütülen "Sürdü-
rülebilir Şehirler Projesi" 
bünyesinde gerçekleştiril-
miştir. Bu Proje kapsamın-
da pilot illerde yürütülen 
planlama faaliyetlerinin 
ana çerçevesini belirlemek 
üzere ilgili büyükşehirler için 
bir sürdürülebilirlik çerçeve-
si ve endeksi oluşturulması 
hedeflenmiştir. Belediyele-
rin yetki ve sorumlulukları ile 
sürdürülebilir kalkınma he-
defleri arasındaki irtibatı 
kurarak oluşturulan bu çer-
çeve kaliteli yaşam çevrele-
rinin oluşturulması için 
stratejik öncelikleri ortaya 
koymaktadır. Antalya, De-
nizli, Muğla ve Kayseri için 

gerçekleştirilen söz konusu 
pilot uygulamaların yakın 
zamanda diğer büyükşe-
hirler için tekrar edilmesi 
öngörülmektedir.

Kentsel yaşam kalitesinin 
artırılması için öncelikle şe-
hirlerimizin gündemine kali-
te yaklaşımını kazandırma-
mız gerekmektedir. Bunu 
yaparken de kalkınma pla-
nında ortaya konulduğu 
gibi bu sürecin sertifikasyon 
ve çeşitli teşvik mekanizma-
ları ile özendirilmesi gerekli-
dir. Şehircilikle ilgili mevzua-
tın yasak koyucu, caydırıcı 
ve engelleyici söylemlerinin 
ötesinde, sadece uyulma-
yan hükümler için yaptırım 
uygulamak yerine şehirleş-
mede belirlenen öncelik 
alanlarında kalite ve stan-
dartları geliştirmeye yönelik 
teşvik modelleri uygulan-
malıdır. 

Bilge Mimar Turgut Canse-
ver’in de belirttiği gibi şehir-
lerin gelişiminin özgün, ucuz 
ve kaliteli olabilmesi için bir 
standartlar sistemi gelişti-
rilmelidir. Bu sistem bir yan-
dan kentlerimizin yaşam 
standartlarını nicel olarak 
ölçme ve kentler arasında 
karşılaştırma yapmayı sağ-
larken, diğer yandan toplu-
mun tüm kesimleri için erişi-
lebilir ve yeterli düzeyde 
hizmetin sunulduğunu çev-
relerin oluşturulmasını te-
min edecektir. Bu açıdan 
standartlar komşuluk birimi 
veya mahalle düzeyinden 
başlamak üzere ele alın-
malı ve bu ölçekten başla-
yan katılım mekanizmaları 
ile kente aidiyet ve sahiplik 
duyguları geliştirilmelidir. 
Bunu gerçekleştirmede ba-
şarılı olan belediyelerimizin 
ödüllendirilerek teşvik edile-
rek yaşam kalitesinde iyi 
uygulama örnekleri yaygın-
laştırılmalıdır. 

"Şehirlerin 
gelişiminin özgün, 

ucuz ve kaliteli 
olabilmesi için bir 

standartlar sistemi 
geliştirilmelidir."
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şılmış ve kentsel yaşam kali-
tesine yönelik bir gösterge 
geliştirilmemiştir. 

On Birinci Kalkınma Planı’n-
da ise kentsel yaşam kalite-
si daha fazla öne çıkmıştır. 
Zira, bu planda “Yaşanabilir 
Şehirler, Sürdürülebilir Çev-
re” başlığı tercih edilmiş ve 
“Kentsel Yaşam Kalitesi” 
isimli bir özel ihtisas komis-
yonu düzenlenmiştir. Söz 
konusu Komisyon çalışma-
larında kentlilerin artan ta-
lebi ile kentsel yaşam kalite-
sinin iyileştirilmesine yönelik 
politikaların önem kazandığı 
ve kentlerde barınma, din-
lenme ve çalışma alanları-
nın yaşanabilirlik ölçütleri ve 
standartlarına uygun ola-
rak planlanması gerektiği 
belirtilmiştir. Bu nedenle, 
yaşam kalitesini artırmayı 
hedefleyen ilke ve stan-
dartlarla bunları mekâna 
yansıtmaya yönelik yenilikçi 
uygulama araçları geliştiril-
mesi gerektiği önerilmiştir. 

Komisyon çalışmaları ışığın-
da On Birinci Kalkınma Pla-
nına ilk defa şehirleşme 
oranı dışında performans 
göstergeleri eklenmiştir. 
Buna göre 2023 yılına ka-
dar 26 şehrin “Medeniyeti-
mizi Yaşatan Şehir Beratı” 
alması ve her ilden en az bir 
mahallenin “Özgün Mahalle 
Sertifikası” alması öngörül-
müştür. Bu göstergeler 
kentsel yaşam kalitesine 
yönelik çalışmalara güç ka-
zandırmıştır. Bu hedefler 
doğrultusunda Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan yürütülen “Medeniyeti-
mizi Yaşatan Şehir Beratı ve 
Özgün Mahalle Sertifikası 
Verilmesine Altlık Oluştura-
cak Kılavuzların Hazırlan-
ması ve İnsan Odaklı, Yatay 
Mimariyi Yansıtan Başarılı 
Örnek Yerleşimlerin Belir-
lenmesi" Projesi başlatıl-
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  Ahmet Avşar ŞİMŞEK    
Yüksek Şehir Plancısı

İlbank’nın temel faaliyet konuları arasında yer 
alan, içmesuyu, kanalizasyon, arıtma, katı atık, 
enerji ve ulaşım gibi altyapı tesisleri ile sos-
yo-kültürel tesisler olan yeşil, spor, konut ve 
çalışma alanları gibi üst yapı tesisleri bir şehrin 
bileşenlerini, tüm bunların altlığını ise şehrin 
imar planları oluşturmaktadır. 

Sürdürülebilir bir kent yönetimi ve yaşanabilir 
kentler için imar planları ve kentsel altyapı pro-
jelerinin birlikte ele alınması gereklidir. Son za-
manlarda gündemde yer alan “akıllı kent” uy-
gulamaları da bu birlikteliği zorunlu kılmaktadır.

Ulaşım ana planları, imar planı araştırma ra-
porları ve altyapı yatırımları için hazırlanan fizi-
bilite raporları, nüfus, tüketim ve kullanım he-
saplarına dayanan benzer veriler kullanılarak 
hazırlandıkları için benzer bölümler içermekte-
dirler. Fizibilite raporlarının içerisinde imar pla-
nı ile ilgili bölümler, imar planı araştırma rapo-
ru içerisinde altyapı ile ilgili bölümler yer 
almaktadır.

Bu birliktelik veya birbiri ile ilinti olma durumu, 
ulusal düzeyde yapılan kentleşme ve şehircilik 
şuraları ve mevzuat çalışmaları sonucu ortaya 
çıkmıştır.  

AKILLI ŞEHİRLER İÇİN KENTSEL ALTYAPI İLE 

KENT PLANLAMASININ 
BiRLiKTELiGi
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nacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli 
üretimin geliştirilmesi desteklenecektir”. 
ifadesinin yer alması, bu konuya özel önem ve-
rildiğinin göstergesi olmuştur.

Bu doğrultuda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-
mız tarafından 2020 – 2023 yıllarını kapsaya-
cak şekilde “Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Ey-
lem Planı” hazırlanmıştır.

Bu planda Akıllı Şehir kavramı; “Paydaşlar arası 
işbirliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve 
yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa 
dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki 
problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer 
katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sür-
dürülebilir şehirler” olarak yer almıştır.

Kentsel altyapı 
ve kent planla-
masının birlikte-
liğine dönük ça-
lışmalar ise 
daha eski olup, 
KENTGES bel-
gesine dayan-
maktadır. 

2009 yılında 
mülga Bayındır-
lık ve İskân Ba-
kanlığı tarafın-

dan Kentleşme Şurası ve 2017 yılında ise Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Şehircilik Şu-
rası düzenlenmiştir. Sürdürülebilir Kentsel Ge-
lişme İçin Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi 
ve Eylem Planı Hazırlama Projesi''nin (KENT-
GES) sonuç dokümanı; “KENTGES Bütünleşik 
Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 
(2010–2023)” Yüksek Planlama Kurulu''nun 
25.10.2010 tarih ve 2010/34 sayılı kararı ile 
kabul edilmiş ve 4 Kasım 2010 tarih ve 27749 
sayılı Resmi Gazete''de yayımlanmıştır.

Kentleşme konularında ülkemizde hem merkezi 
hem de yerel yönetimler için bir yol haritası be-
lirleme hedefi olan, Eylem Planının 6 nolu he-
defi; “Kentsel Altyapı, Plan, Proje ve Yatırımları-
nı Mekansal Planlarla Bütünleştirmek”tir. 

ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR

2015 yılında New York’ta düzenlenen Birleşmiş 
Milletler zirvesinde, dünya liderleri 2030 hedef 
yılı için tespit edilen 17 adet sürdürülebilir kal-
kınma hedefini kabul etmişlerdir. 17 hedefin ni-
hai amacı aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşit-
sizlik ve adaletsizlik ile mücadele etmek ve iklim 
değişikliğini düzeltmektir.

11 sıra nolu küresel hedef “Sürdürülebilir Şehir 
ve Yaşam Alanları” dır. Amaçlanan şehirlerin 
ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, da-
yanıklı ve sürdürülebilir kılınmasıdır. 

Bu hedefler 2016 yılında düzenlenen HABITAT 
III ve yayınlanan “Yeni Kentsel Gündem” belge-
lerinin de refe-
rans kaynağı ol-
muştur.

ULUSAL 
ÇALIŞMALAR

2019 – 2023 yıl-
larını kapsayan 
11 inci Kalkınma 
Planının, 5 te-
mel hedefinden 
birisi “Yaşanabi-
lir Şehirler ve 
Sürdürülebilir Çevre”dir. Kalkınma Planı ile 
uyumlu olacak şekilde hazırlanan, 2020 Yılı 
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 3 Kasım 
2019 tarih ve 1733 sayılı Cumhurbaşkanı Kara-
rı ile onaylanmış ve 4 Kasım 2019 tarihli ve 
30938 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanmıştır.

Hem Kalkınma Planında hem de Cumhurbaş-
kanlığı Yıllık Programında, Akıllı Şehirlere dö-
nük;

“Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve 
izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik 
edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda 
önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate 
alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağla-
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İmar planı; yerleşmenin sosyal ve kültürel gereksinimlerini 
karşılamayı, sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmayı ve yaşam 
kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

ulaşım bağlantıları – yol genişlikleri, toplu 
taşım hatları, durak noktaları, ulaşım - do-
laşım durumuna ilişkin değerlendirmeler, 
otopark ihtiyacı, teknik altyapıya yönelik 
analiz ve değerlendirmeler, altyapı, içme 
suyu sistemleri, yağmur suyu toplama sis-
temleri, kanalizasyon sistemleri, altyapı 
durumuna ilişkin değerlendirmeler, enerji 
iletim – dağıtım hatları ve trafo durumu, 
elektrik - enerji durumuna ilişkin değerlen-
dirmeler, haberleşme altyapısı, doğalgaz 
hatları, atıksu arıtma sistemleri, çöp - katı 
atık sistemleri, gürültü, hava kirliliği

• Sonuç ve Değerlendirme
• Ekler – Kurum Görüşleridir.

İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASINA 
İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultu-
sunda, İlbank tarafından hazırlanan ve bir re-
ferans belge olma niteliği taşıyan, imar planla-
rının düzenlenmesi ile ilgili teknik şartnameye 
göre imar planı; yerleşmenin sosyal ve kültürel 
gereksinimlerini karşılamayı, sağlıklı ve güvenli 
bir çevre oluşturmayı ve yaşam kalitesini artır-
mayı hedeflemektedir. Bu amaçla yerleşmenin 
ekonomik, demografik, sosyal, kültürel, tarihsel, 
fiziksel özelliklerine ilişkin araştırmalar ve veri-
lere dayalı olarak hazırlanan, kentsel yerleşme 
ve gelişme eğilimlerini alternatif çözümler 
oluşturarak, arazi kullanımı, koruma, kısıtlama 
kararları ve uygulama ilkelerini içeren pafta, 
rapor ve notlardan oluşan belgedir. Bu belge-
ye göre; 

ARAŞTIRMA – DEĞERLENDİRME 
ÇALIŞMALARI

1. Kentin  Ülke ve Bölgesindeki Yeri 
2. Kentin Mekan Oluşumu 
3. Fiziksel Yapı – Çevresel Kaynaklar
4. Kentsel Nüfus – Demografik Yapı 
5. Sosyal Yapı

Bu hedefin eylemleri olarak, altyapı ana plan-
larının ve her tür ve ölçekte plan değişikliği 
önerisinin kentsel teknik altyapıya yönelik etki-
lerinin değerlendirileceği, kentsel teknik altyapı 
etki değerlendirmesi raporunun hazırlanması 
öngörülmüştür. 

Buna ilişkin yapılan bir yasal düzenleme ile 
“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hazır-
lanmış ve 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı 
Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. Yönetmelikte 
teknik altyapı kavramı 26 yerde zikredilmekte-
dir. Yönetmeliğin imar planı değişikliklerine iliş-
kin 26. maddesinin 7. Fıkrasında da; “Yoğunluk 
artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen 
imar plan değişikliklerinde, kentsel teknik alt-
yapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli 
önlemlerin alınması amacıyla ayrıca kentsel 
teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, 
analizi hazırlanır veya hazırlatılır” ifadesi yer 
alarak ilk defa altyapıya ilişkin bir rapor metni 
imar mevzuatı içine girmiştir. 

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ETKİ 
DEĞERLENDİRMESİ RAPORU ÖRNEK 
FORMATI

Bankamızın katkıları ile hazırlanan format doğ-
rultusunda kente ilişkin bilgi ve belgelerin top-
lanması amaçlanmıştır. Raporun ana başlıkları 
olarak;

• Genel tanım
• Rapora Konu Alana İlişkin Bilgiler: rapora 

konu parselin konumu, yapılaşma durumu, 
mülkiyet durumu, eski plan kararları, üst 
ölçekli planlar, alt ölçekli imar planları

• Yeni İmar Planı Teklifi
• Analiz ve Değerlendirmeler: imar planı 

teklifine yönelik inşaat alanları ve nüfus 
hesapları, konut kullanımına yönelik he-
saplar, ticari kullanımlara yönelik hesaplar, 
sosyal donatı alanlarına ilişkin değerlen-
dirmeler, ulaşım – dolaşım durumuna yö-
nelik analiz ve değerlendirmeler, mevcut 
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6. Ekonomik Yapı
7. Bugünkü Kentsel  Alan Kullanımı ve Alt 

Yapı
8. Kentsel Ulaşım ve Teknik Alt Yapı
9. Mülkiyet Durumu – Kentsel Arazi Değerleri
10. Önceki Plan Kararları  – Uygulama Etkinliği
11. Gelişme Eğilimleri  – Finansal Analiz , Üst 

Plan Kararları  ve Yasal Çerçeve 
gibi bilgi ve belgeler derlenip bir sentez çalış-
masından sonra planlama çalışmasına geçil-
mektedir.

İMAR PLANI AŞAMALARI

1. Plan öncesi ön bilgi ve dokümanların top-
lanması: Hâlihazır harita jeolojik rapor, DSİ 
rapor ve projeleri, eski eser ve sit bölgeleri, 
yüksek gerilimli enerji nakil hatları, Devlet 
Karayolu geçişi, kıyı kenarı, demiryolu, li-
man, hava alanı, orman sınırı gibi verilerin 
ilgili kurumlardan elde edilmesi, 

2. Amaçların belirlenmesi, hedeflerin sap-
tanması,

3. Bilgi toplama, araştırmalar (Analiz) 
4. Bilgileri birleştirme (Sentez), yorum, so-

nuçların değerlendirilmesi, 
5. Plan kararları, planlamaya geçiş, plan al-

ternatifleri, alternatifler arasında karşılaş-
tırma, değerlendirme,

6. Sonuç plan belgesi ve ekleri, plan hüküm-
leri plan notları,

7. Plan uygulama programlarından oluş-
maktadır.

BANKA ÇALIŞMALARI

İlbank tarafından şehir planlamasıyla ilgili coğ-
rafi bilgi sistemleri, şehir bilgi sistemleri veya 
kentsel dönüşüme yönelik sistemler dâhil, o şe-
hirle ilgili ya da belediye ile ilgili bütün fizibilite-
ler ücretsiz olarak yapılmakta, çıkan sonuç ra-
poru belediyelere sunulmakta, daha sonra 
belediye kendisi ihale ederek ya da İlbank'la 
müşterek ihale ederek ya da İlbank'tan kredi 
alıp izlenmesini isteyerek uygulamalar gerçek-
leştirebilmektedir. Bugüne kadar 11-12 tane ilin 
ve 30 tane ilçenin kent bilgi sistemi İlbank ara-
cılığıyla kurulmuştur ve bunların yüzde 80’i hâ-
lihazırda kullanılır vaziyettedir. 

İller Bankası CBS tabanlı bütün çalışmalar ile 
Kent Bilgi Sistemi ve Akıllı Şehirler gibi bütün 
faaliyetlere destek vermektedir. 
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  Yasin ZENGİN / Elektrik Elektronik Mühendisi    

Ülkemizin kendi enerjisini üretmek yolundaki kararlılığı, yerel 
yönetimler tarafından da desteklenmeli, potansiyel enerjinin tespit 
edildiği tüm yerlerde uygun projelerin geliştirilmesiyle ülkemizin 
enerji üretimine destek sağlanmalıdır. 

HiDRODiNAMiK 
BURGU iLE 
ENERJi ÜRETiMi
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N üfusun artmasıyla birlikte 
gelişen teknoloji ve yükselen 
hayat standartlarına paralel 

olarak hem dünyada hem de ülkemizde 
enerji talebi gün geçtikçe artmaktadır. 
Ülkeler, artan enerji ihtiyaçlarını karşıla-
mak için her türlü kaynaktan yararlan-
maktadır. Günümüzde, gelişmiş ülkeler 
nükleer santraller kurarak enerji talebi-
ni karşılarken, güneş, rüzgâr ve su gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarını değer-
lendirmeye de büyük önem göstermek-
tedirler. Örneğin Norveç, önemli mik-
tarlarda petrol yataklarına sahip bir 
ülke konumunda iken, enerjisinin %98’ini 
hidroelektrik santrallerinden karşıla-
makta ve rezervlerini korumaktadır. 
Yine Almanya, 2030 yılında enerjisinin 
%50’sini, 2050 yılında ise %80’ini yeni-
lenebilir enerji kaynaklarından (güneş, 
rüzgar, su vs.) sağlama kararı almıştır. 
Gelişmiş ülkelerin, enerjilerini yenilene-
bilir enerji kaynaklarından üretmeyi 
planlamasının başlıca nedenleri; enerji 
üretiminin çevreye olan zararlarını as-
gari düzeye çekmek, doğal rezervleri 
korumak ve kaynağı yenilenebilir olma-
yan santrallerde oluşabilecek kaza risk-
lerini ortadan kaldırmak olarak sırala-
nabilir.

Ülkemiz son yıllarda enerjide dışa ba-
ğımlılığı azaltmak yönünde politikalar 
geliştirmiş, yatırımcıya çeşitli alım ga-
rantileri sunarak yenilenebilir enerjiye 
teşvik etmiştir. Ayrıca, lisanssız kurulu 
güç sınırı da yakın zamanda 1 MW’tan 5 
MW’a çıkartılarak enerji üretiminin sağ-
lanması için gerekli prosedürleri azalt-

mak yönünde adımlar atılmıştır. Ülke-
mizin kendi enerjisini üretmek yolundaki 
kararlılığı, yerel yönetimler tarafından 
da desteklenmeli, potansiyel enerjinin 
tespit edildiği tüm yerlerde uygun pro-
jelerin geliştirilmesiyle ülkemizin enerji 
üretimine destek sağlanmalıdır. 

Son yıllarda ülkemizde, geleneksel tür-
bin tiplerinin (Francis, Pelton, Kaplan 
v.s.) uygulanmasının teknik ve ekonomik 
olarak mümkün olmadığı küçük düşülü 
su potansiyelleri üzerinde hidrodinamik 
burgu uygulaması ile enerji üretiminin 
yapıldığı projeler hayata geçirilmiştir. 
Örneğin; Amasya il merkezi Yeşilırmak 
üzerinde, şehir merkezinde rekreatif 
alanların oluşturulmasına katkı amaçlı 
yapılması planlanan şişme lastik savak 
projesindeki enerji potansiyeli hidrodi-
namik burgular kullanılarak (200 kW) 
değerlendirilmiş ve belediyenin ihtiyaç 
duyduğu elektrik enerjisinin bir kısmı, bu 
proje ile üretilen enerjinin kullanılması 
suretiyle karşılanmıştır.

Ayrıca hidrodinamik burgular, atıksu 
arıtma tesislerinin dereye deşarj kısım-
larında da uygulanabilmekte ve bu şe-
kilde elde edilen elektrik enerjisi, doğru-
dan atıksu arıtma tesislerinin enerji 
ihtiyacını karşılamak üzere kısa bir 
enerji nakil hattı ile tesislere aktarılabil-
mektedir. Bu gibi durumlarda enter-
konnekte sisteme bağlantı olmadığın-
dan enerji ihtiyacının dağıtım bedelleri 
ödenmeksizin karşılanması, projeleri 
daha da karlı hale getirmekte ve yatırım 
geri dönüş sürelerini kısaltmaktadır. 



www.ilbank.gov.tr www.ilbank.gov.tr64

HİDRODİNAMİK BURGU NEDİR?

Hidrodinamik burgu, içinde çapı kendi 
çapından biraz daha küçük bir sarmal 
bulunan boş bir silindirdir. İlk tasarım, 
ünlü bilim insanı Arşimet tarafından 
(M.Ö. 200’lü yıllarda) geliştirildiği için 
Arşimet burgu ismiyle de anılmaktadır. 
Arşimet tarafından geliştirilen ilk mo-
delde, suyun düşük kottan daha yüksek 
kotlara terfisi amaçlanmıştır. Bununla 
beraber son yıllarda burgular, ters yön-
de (yüksek kottan düşük kota) kullanıla-
rak enerji üretebilecek şekilde geliştiril-
meye başlanmıştır. Kaplan, Francis ve 
Pelton gibi geleneksel türbinler enerjiyi 
basınç altında üretirken, hidrodinamik 
burgu, suyun yerçekimi ivmesi sayesin-
de cazibeli şekilde akmasından yarar-
lanarak basınçsız bir şekilde enerji üre-

timini gerçekleştirmektedir. Burgudan 
geçen su, burgunun dönüş hareketini 
başlatır ve bu mekanik hareket, dişli ku-
tusu vasıtası ile elektrik enerjisini üreten 
jeneratöre aktarılır.

Hidrodinamik burgular, 1.-10.0 metre 
arasındaki kot farklarında ve 100 lt/s-
10.0 m³/s debi aralığında uygulanabil-
mektedir. Özellikle Avrupa’da son yıllar-
da çok sayıda hidrodinamik burgu 
projesi geliştirilmiş olup, düşük su kotu 
farklarından dahi enerji üretimi sağlan-
maktadır. Tek burgunun etkin olarak 
çalışabileceği güç 5.0 kW-500 kW ara-
lığında iken ve yan yana veya seri şekil-
de uygulanan birden fazla burgu ile 
daha yüksek güçlerde de enerji üretimi 
gerçekleşebilmektedir.

Burgu

Burgu yatağı  

Jeneratör
Acil durum freni

Dişli kutusu

Kaplin

Burgu üst rulman

Burgu alt rulman

Hidrodinamik burgu, içinde çapı kendi çapından 
biraz daha küçük bir sarmal bulunan boş bir 
silindirdir. İlk tasarım, ünlü bilim insanı Arşimet 
tarafından (M.Ö. 200’lü yıllarda) geliştirildiği için 
Arşimet burgu ismiyle de anılmaktadır. 
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NEDEN HİDRODİNAMİK BURGU?

Hidrodinamik burgunun diğer enerji 
üretim sistemlerine göre en büyük 
avantajı, sudan basınçsız olarak enerji 
üretilebilmesidir. Bunun yanı sıra düşük 
kot farkları ve debiler için geliştirilecek 
mikro hidroelektrik santral projeleri, 
hidrodinamik burgu sayesinde çok 
daha verimli ve kolay şekilde uygulana-
bilmektedir. Santralin basınçlı çalışma-
masından dolayı derinlere gömülmesi-
ne gerek olmaması, ilave cebri boruya 
ihtiyaç duyulmaması ve projenin gerek-
sinimi olan betonarme yapı boyutları-
nın çok daha küçük olması da hidrodi-
namik burgunun diğer önemli 
avantajları olarak sıralanabilir. Ayrıca 
teknik tasarım ve üretimin fabrikada 
çözümlenmesi sayesinde burguların 
proje sahasına hazır halde gelmesi, be-
raberinde getirdiği montaj kolaylığıyla 
hem proje maliyetinin hem de inşaat 
sürelerinin düşürülmesine katkı sun-
maktadır. 

Çevresel anlamda da birçok avantajı 
bulunan hidrodinamik burgunun için-
den balıklar sorunsuz bir şekilde geçe-
bilmekte ve balık ölümleri gerçekleşme-
den enerji üretimi yapılabilmektedir. 
Hidrodinamik burgu, 35-45 db ses ara-
lığında çalıştığından işletme, çevreyi ra-
hatsız etmeden sürdürülebilmektedir. 
Uzaktan erişim ile kontrolü güvenli bir 
şekilde sağlanabilen burguların işlet-
me/bakım maliyetleri diğer enerji üre-
tim tesislerine kıyasla daha düşüktür. 
Genellikle bakım personeline ihtiyaç 
duyulmadan işletmeyi devam ettirmek 
mümkündür. Tüm bunlara ilave olarak, 
hidrodinamik burgular çalışırken suyun 
açık havayla temas etmesi ve enerji 
üretiminin türbülanslı bir şekilde ger-
çekleşmesi, suyun oksijenlenmesine se-
bep olarak doğal yaşamın sürekliliğine 
ve balıkların üreme/gelişmesine önemli 
faydalar sağlamaktadır. 

Hidrodinamik burgu, sudan ürettiği her 
bir kWh enerji için karbon emisyonunu 
yaklaşık 1 kg azaltmaktadır. Basınçlı ça-
lışan enerji sistemlerine kıyasla verimli-
likleri düşük olsa da burgular, değişken 
su seviyeleri ve debilerde tam kapasite-
de elde edilen verimlilik değerlerine ya-
kın bir performansta çalışmaktadır.

Hidrodinamik burgular için ekonomik 
ömür 50-60 yıl olarak öngörülmekle 
birlikte hizmet sürelerinin ardından geri 
kazanıma uygun olmaları da bir avan-
taj olarak değerlendirilebilir.

Hidrodinamik burgunun 
diğer enerji üretim 

sistemlerine göre en büyük 
avantajı, sudan basınçsız 

olarak enerji 
üretilebilmesidir. 
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Mehmet Can ETİZ / İnşaat Yüksek Mühendisi

Altyapı inşaat çalışmalarında yapılan kazılar 
genelde hat şeklinde olup boyu eni ve derinliği-
ne nazaran oldukça uzun olan bu kazılar hen-
dek kazısı olarak adlandırılmaktadır. Hendek 
kazılarına örnek olarak kanalizasyon, yağmur-
suyu, içmesuyu ve doğalgaz şebeke hatları ka-
zıları örnek verilebilir. Hendek kazısı çalışmaları 
sırasında zemin kütlesinin duraylılığı (stabilite-
si) ile ilgili sorunlar yaşanabilmektedir. Bu so-
runlara çözüm olarak ise çalışma ortamının 
şartlarına ve toprak yapısına bağlı olarak şevli 
kazılar veya iksa sistemleri kullanılmaktadır. İk-
sa sistemleri toprak/zemin kütlelerinin yanal 
yönde hareketini sınırlayarak onları tutmaya 
yarayan mühendislik yapılarıdır. Altyapı işlerin-
de kullanılan iksa türleri zemin ve çalışma şart-
larına bağlı olarak değişir. Bankamız uygula-
malarında kendisini bir süre tutabilen zeminler 
için ahşap iksa; kısa bir süre tutabilen zeminler 
için çelik pano iksa; kendisini tutamayan ve ge-
nelde sulu olan zeminler için çelik palplanş iksa 
uygulamaları mevcuttur. 

Ahşap iksalar kendi içerisinde üçe ayrılır. Bun-
lar; aralıklı ahşap iksa, sık aralıklı ahşap iksa ve 
tam kaplama şeklindedir. Aralıklı ahşap iksa 
uygulamasında hendek yan yüzeyleri %40 ora-
nında ahşapla kaplanır. Bu oran sık aralıklı ah-
şap iksada hendek yan yüzeylerinin %70’i ola-
cak şekilde uygulanır. Tam kaplamalı iksada ise 
yan yüzeylerin tamamı iksa elemanları ile kap-
lanır. 

Kazı çalışmaları, inşaat sektöründeki iş kazalarının 
sıklıkla görüldüğü alanların başında gelmektedir. Buna 
sebep olarak dikkatsizlik örneği verilebileceği gibi, 
uygulanması gereken tedbirlerin yeterince 
anlaşılamaması veya uygulanmaması da gösterilebilir. 
Bu durum kazı alanında çalışan işçiler için tehlike arz 
etmekte ve can kaybı veya sakatlanmalara yol 
açabilmektedir. 

Resim 1: Ahşap iksa uygulaması örneği (Bancker 
Construction Corp., 2019)
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Anılan iksa tiplerinden ahşap ve çelik pano iksa 
türleri nispeten kuru sayılabilecek zeminlerde 
kullanılmakta olup bankamızca yaptırılan alt-
yapı tesislerine ait işlerde genellikle ahşap iksa 
sistemleri uygulanmaktadır. Bu iksa sistemle-
rinde yapım sürelerinin uzun, maliyetlerinin 
yüksek ve uygulama bütünlüğünün sağlana-
maması gibi olumsuzluklar bulunmaktadır. 
Bankamız bünyesinde yapılan araştırmalarda 
ahşap iksa sisteminin ormanlarımızdaki ağaç 
sayısını azalttığı, uygulamada problemler ya-
şandığı hususları belirtilmiş, ahşap iksadan 
vazgeçilmesi gerektiği, yerine çelik ve taşınabi-
lir bir iksa kullanılması ve bu iksalarla ilgili teknik 
çalışmalar yapılması gerektiği sonuçlarına va-
rılmıştır (ÇELİK AKGÖNÜL, 2016). Bu hususlar 
ve bankamızın çevrecilik politikaları göz önüne 
alındığında yeni iksa sistemleri ile ilgili çalışma-
ların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Dünya-
daki uygulamalara bakıldığında “dragbox” (sü-
rükleme kutusu) tipi iksaların altyapı işlerinde 
tercih edildiği görülmektedir. İlgili görsel aşağı-
da sunulmaktadır:

Resim 2: Çelik pano iksa uygulaması örneği (OSHA to 
Increase Awareness of Trenching, Excavation Hazards, 
Solutions, 2019)

Resim 3: Çelik palplanş iksa uygulaması örneği (Keson 
İnşaat, 2019)

Resim 4: Sürükleme kutusu iksa uygulaması örneği (MGF 
Limited, 2019)

Çelik palplanş iksa sisteminde birbirine geç-
meli çelik levhalar, gücünü bağlı bulunduğu ek-
skavatörden alan hidrolik bir çakıcı tarafından 
zemine çakılır. Çelik palplanş iksa sistemlerinde 
önce iksa uygulanır, sonra ise kazı yapılır. Hen-
dekte inşa edilecek kanalizasyon şebeke hattı-
nın taşıdığı atıksu yerçekimi (cazibe) etkisiyle en 
düşük kotta toplanır. Bu kot seviyesinde yeraltı 
suyu ile karşılaşma olasılığı yüksektir. Çelik 
palplanş iksa sistemi daha çok akıcı bir davra-
nış gösteren ve yeraltı su seviyesi yüksek dola-
yısıyla oldukça zayıf zeminlerde uygulanmak-
tadır. Palplanşlar birbirine geçmeli olarak çakı-
lır. Eğer zemin çoğunlukla siltli ve ince kum içe-
riyorsa hendeğin bitiş bacası tarafına alın 
palplanşı da çakılmalıdır. Sonrasında palplan-
şların iki baca arasında çakılmasını müteakip 
kazı işlemine geçilir. Genellikle kazı derinliğinin 
1/3'üne ulaşıldığında göğüsleme ve destekle-
me profil kirişleri yerleştirilir. Kazı tamamlanır-
ken, boru et kalınlığı, yataklama ve zemin iyi-
leştirme (ıslah) kalınlıkları dikkate alınır. Yeraltı 
su seviyesi kazı taban kotuna indirilir. Bunun i-
çin kazının yapılması ile paralel olarak motorlu 
tulumba çukuru da oluşturulur. Varsa zemin i-
yileştirme ve yataklamanın tabakalar halinde 
serilip sıkıştırılmasını müteakip boru döşeme 
işlemine geçilir (DANACI, 2009).
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Çelik panolarla yapılan iksa sisteminde belirli 
ebattaki çelik panolar çelik rayların ortasında 
yer alan kanala indirilir. Bu sistemde iksa ve ka-
zı çalışmaları paralel bir şekilde ilerler. Çelik 
pano iksa kullanılmasına karar verilen hatlarda 
çelik pano iksanın mutlaka iki baca arasını kap-
layacak şekilde uygulanması temin edilmelidir. 
Bu tip iksalar ahşap iksalara göre biraz daha 
zayıf zeminlerde kullanılır.
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Söz konusu iksa sisteminin ana yararları taşına-
bilir-hareketli bir sistem olması, çelik aksam ya-
pısından kaynaklı yüksek kullanma tekrarı sayısı 
olarak özetlenebilir. Bu sistemde imalat ilerle-
dikçe biten imalatların dolgusu tamamlanmak-
tadır. Ancak Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşa-
atı’na ait Özel ve Teknik Şartname’nin (İller Ban-
kası A.Ş., 2003) gerektirdiği tecrübe testi bu 
durumda uygulanamamaktadır.

Ülkemizin “yerli” ve “milli” üretim politikası çerçe-
vesinde, söz konusu sürükleme kutusu esas alı-
narak bankamızca yeni bir iksa sistemi tasarlan-
mış ve “Çelik İksa Kutusu” olarak adlandırılmıştır. 
Çelik İksa Kutusu özel proje gereksinimleri için 
boru (kanalizasyon-yağmursuyu şebeke, topla-
yıcı ve kolektör hatları ile içmesuyu şebeke ve i-
sale hatları) döşenecek hendek içerisinde indiri-
lip-kaldırılan, sürüklenebilen; hendek kazısı bo-
yunca iş ve işçi güvenliğini sağlamaya yönelik 
tasarlanan çelik iksa sistemidir (İller Bankası 
A.Ş., 2019). Sisteme etki edebilecek yük kombi-
nasyonları (ETİZ, 2018) çalışmasından alınmış, 
gelen yüklere mukavemet edebilecek çelik ak-
sam ilgili ulusal/uluslararası standartlara daya-
narak tasarlanmıştır. Sonuç olarak dört ana tip 
iksa sistemi tanımlanmıştır. Bunlar hendek yük-
sekliği (H) 2, 3, 4 ve 5 metre şeklindedir. H=4 
metrelik çelik iksa kutusuna ait perspektif görü-
nüşleri aşağıda sunulmaktadır. Sürükleme kutu-
sundan farklı olarak çelik iksa kutusunun kullanı-
mı hem sürükleme hem de keson şeklinde indiri-
lebilme olarak öngörülmüştür. Bu sayede Kana-
lizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı’na ait Özel ve 
Teknik Şartname’nin (İller Bankası A.Ş., 2003)’ 
nin gerektirdiği tecrübe testinin uygulanabilmesi 
mümkün olmaktadır.

Güncel durumda, tasarlanan çelik iksa kutusu 
sistemi Bankamıza ait bazı kanalizasyon inşaat-

larında uygulanacaktır. Uygulamalardan alınan 
geri dönüşler neticesinde şartname ve proje ba-
zında gerekli değişikliklerin yapılması öngörül-
mektedir. Sonuç olarak çelik iksa kutusunun ah-
şap iksa ve çelik pano iksaya nazaran maliyet, 
taşınabilirlik ve dayanıklılık açısından avantaj 
sağlaması beklenmektedir.
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İklim değişikliği kavramı son yıllarda tüm dünyada sık-
lıkla dile getirilen bir kavramdır. Çünkü dünya olarak 
bunun zararlarını hissetmeye başladık. Bundan dolayı 
İlbank olarak bizim de bir yerden ivedilikle mücadeleye 
başlamamız, katkı koymamız gerekiyor. İklim değişikli-
ğinin getirdiği risk ve fırsatların göz ardı edilemez nok-
taya gelmesi, Bankamızın da konuyla ilgili adım atma-
sını hızlandırmıştır.

Bankamız, Proje Dairesi Başkanlığı altında; iklim deği-
şikliği kapsamında sera gazı emisyonlarının izlenmesi 
ve azaltımı, teknoloji transferi, kamuoyunun bilgilendi-
rilmesi, bilinçlendirilmesi ve benzeri çalışmalar ile iklim 
değişikliği sonucu ortaya çıkan mevcut etkilerin ve or-
taya çıkması muhtemel risklerin tanımlanması ve ber-
tarafı için iklim değişikliği uyum faaliyetleri kapsamında 
her türlü çalışmaları yürütmek üzere “İklim Değişikliği 
Müdürlüğü” kurulmuştur. İklim değişikliği kavramının 
gereği olarak da; sera gazlarının emisyonlarının azaltıl-
ması, ülke olarak bunun için verdiğimiz taahhütler, bu-
na yönelik hazırlanan eylem planları konuları, ivedilikle 
gündemimize girmiştir.

İklim değişikliği ile mücadelenin, hem sera gazı azaltımı, 

hem de iklim değişikliği etkilerine uyum açısından daha 
etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için yereldeki çaba-
ların artırılması kaçınılmazdır. İklim değişikliği ile müca-
dele alanında en önemli unsurlardan biri olan yerel 
yönetimlerin; hem teknik, hem de finansal anlamda 
desteklenmesi amacıyla Banka olarak bizler de iklim 
değişikliğine son yıllarda giderek artan oranda önem 
vermekteyiz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 
YAPILAN ÇALIŞMALAR

Cumhurbaşkanlığı 5 yıllık programında; 2023 yılına ka-
dar yedi bölge için iklim değişikliğine uyum stratejisi ve 
eylem planlarının hazırlanacağı hedefi yer almaktadır. 
Bu kapsamda, Bankamızın da görevlendirildiği eylem-
lerden biri olan, tüm Türkiye’deki içmesuyu, atıksu arıt-
ma ve atık depolama gibi kritik altyapı tesislerinin afet 
risk analizleri (taşkın ve heyelan riski vb.) Bölge Müdür-
lüklerimiz vasıtasıyla yapılmış ve varsa riskler, alınması 
gereken önlemler ve öneriler saptanmış, sonuçları böl-
gesel ölçekte hazırlanan eylem planlarına katkı sağla-
ması açısından Bakanlığımız ile paylaşılmıştır.

ALTYAPI TESİSLERİNE AİT İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

SIRA 
NO İL

İLÇE/
BELDE 

BELEDİYESİ

TESİSİ YAPAN KURUM                    
(Bankamız, DSİ, Belediye, 
Su-Kanal İdaresi, İl Özel 

İdaresi vb.)

TESİSİN TÜRÜ                                 
(İçmesuyu Arıtma, 
Atıksu Arıtma, Katı 

Atık Depolama )

TESİS KOORDİNATLARI 
x,y,z (ITRF96 koordinat 

sisteminde ve 3°lik 
dilimde)

DSİ 
TAŞKIN 
KOTU 

(m)

TESİS 
SAHA 
KOTU 

(m)

TAŞKIN 
RİSKİ 
(VAR/
YOK)

HEYELAN 
RİSKİ 
(VAR/
YOK)

RİSK VARSA 
TESİSİN HİMAYE 
DUVARI KRİTİK 
ÜST KOTU (m)

AÇIKLAMALAR 
(Varsa diğer riskler, alınabilecek 

önlemler, öneriler vb.)

1 BİTLİS MERKEZ BİTLİS BELEDİYELER 
BİRLİĞİ / İPA KATI ATIK Y= 513620 X=4266994 

Z= 1725 YOK 1725 VAR YOK HİMAYE DUVARI 
YOK

Tesisin kuzeyinde bulunan kuru derenin 
kar sularının eridiği ve yağışlı 

mevsimlerde tesise zarar verebileceği 
gözlenmiştir. Tesisin doğu ve güney 

bölümünün birkısmını kapsayacak şekil-
de drenaj kanalı ve/veya dolgu-set 

yapılması gerekmektedir.

2 BİTLİS TATVAN İLBANK ATIKSU ARITMA Y=527160 X= 4260335 
Z=1673 1653 1673 YOK YOK Van Gölü Taşkın Kotu için 20/2/2017 

Tarihli ve 2017/9966 Sayılı Kararname

3 BİTLİS AHLAT İLBANK ATIKSU ARITMA Y=548677 X= 4292863 
Z=1664 1653 1664 VAR YOK

Tesisin kuzeyinde bulunan kuru derenin 
yağışlı mevsimlerde zarar verebileceği 
gözlenmiştir. Tesis içinde bulunan fakat 
yarım bırakılan drenaj kanalının tesisin 

dışına kadar tamamlanması 
gerekmektedir. Van Gölü Taşkın Kotu 
için 20/2/2017 Tarihli ve 2017/9966 

Sayılı Kararname bulunmaktadır.

4 BİTLİS ADİLCEVAZ İLBANK ATIKSU ARITMA Y= 570001 X= 4295228   
Z= 1668 1653 1668 YOK YOK Van Gölü Taşkın Kotu için 20/2/2017 

Tarihli ve 2017/9966 Sayılı Kararname

Şekil 1.  Altyapı Tesislerine Ait İklim Değişikliği Risk Değerlendirme Tablosu.
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Yerel yönetimlerin iklim değişikliği konusunda hazırla-
mış oldukları Sera Gazı Envanter Raporları, İklim Deği-
şikliği Eylem Planları, Sürdürülebilir Enerji Eylem Plan-
ları ile Azaltım ve Uyum Bütünleşik Eylem Planları Mü-
dürlüğümüzce incelenmekte ve Planlarda yer alan 
hedeflere ulaşmak için üzerimize düşenleri yerine ge-
tirme noktasında İlbank olarak yerel yönetimlerimiz ile 
işbirliği içerisinde çalışılmaktadır.

Bu arada, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığının 
Dünya Bankası ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 
Bankamızın, İklim ve Afet Risk Yönetim Kapasitesinin 
Geliştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi hazırlanmıştır. 
Proje kapsamında, Bankamız personelinin iklim ve a-
fet risk yönetimi konularını değerlendirme ve bunları 
projelere dahil etme kapasitesinin geliştirilmesine yö-
nelik çalışma grubu oluşturulmuş, eğitimler alınmış, 
taslak kılavuz hazırlanmış ve söz konusu proje ta-
mamlanma aşamasına gelmiştir. Proje sonucunda, 
Bankamızca yatırım projelerine, iklim ve afet riskleri-
nin dâhil edilmesi ve proje düzeyindeki müdahaleler 
ile bağlantılı iklim eş 
faydalarının elde edil-
mesi için destek sağ-
lanmasına yönelik ça-
lışmalar yapılması he-
deflenmektedir.

İçmesuyu İşlemlerinde Yenilenebilir Enerji Uygulama-
larının Artırılması; Bankamızca, içmesuyu tesisleri üze-
rine HES kurulumu yapılarak CO2 salımları azaltılmak-
tadır. Belediyelerimizin içmesuyu isale hatları üzerinde 
yapılan teknik değerlendirmeler neticesinde hidroelektrik 
santralleri kurulabilmektedir. Dünyanın birçok bölgesin-
de olduğu gibi ülkemizde de kullanılan bu sistemlerde, 
içme suyunun kalitesinde herhangi bir bozulma olmak-
sızın enerji üretimi yapılmaktadır.  

Arıtılmış Suların Yeniden Kullanılması: Yapılan tesisle-
rimizle birlikte kontrolsüz atıksu deşarjları önlenmekte, 
bu anlamda kaynaklarımızın korunması sağlanmakta-
dır Atıksuların tarımsal sulama suyu kalitesine getirile-
rek yeniden kullanımına yönelik projeler gerçekleştiril-
mektedir.

Şekil 2. Aecom tarafından 
Green Mühendislik ile 

ortaklık içerisinde, “İlbank’a 
yönelik İklim Değişikliği ve 

Afet Risk Yönetiminde 
Kapasite Geliştirme 

Desteği” kapsamında 
hazırlanan Kılavuz Notu.

Bankamızca hayata geçirilen, yerel yönetimlerin altyapı 
ve üstyapı tesislerini geliştirme projeleri, atıksu arıtma, 
su kayıp-kaçak vb. her türlü proje, iklim değişikliği ile ilgi-
li mücadele kapsamında yerine getirilen ve Niyet Edilen 
Ulusal Katkı Beyanlarımıza katkılar sağlayan projelerdir. 

İçmesuyu Temini İşlemlerinin Verimli Hale Getirilmesi; 
Bankamızca yapılan içmesuyu tesisi projelendirme ça-
lışmalarında, içmesuyu teminindeki kayıp-kaçağın önü-
ne geçilmesi sağlanmakta ve böylece temiz su kaynak-
larının korunmasına katkıda bulunulmaktadır. Banka-
mızca yapılan gerek havza bazlı, gerekse yeraltı suyun-
dan içmesuyu temini planlamasında; havzanın ve yeral-
tı sularının korunmasına, kurutulmamasına ve ekolojik 
dengenin bozulmamasına önem verilmekte, özellikle 
SCADA otomasyon sistemiyle ihtiyaca göre su temini-
nin planlanması ve korunması sağlanmakta, böylelikle 
iklim değişikliğine zararlı sonuçlar doğurmasının önüne 
geçilmektedir.

Şekil 3. Kanalizasyon şebeke tesisilerimizle birlikte kontrolsüz 
atıksu deşarjları önlenmekte, bu anlamda kaynak kayıplarının 
önüne geçilmektedir.

Şekil 4. Arıtma tesislerinden çıkan su filtreleme işleminden (kum 
filtresi veya disk filtresi) sonra UV ile dezenfeksiyon yapılarak 
tarımsal sulama suyu standardına getirilmekte ve kullanılmak-
tadır.

Isparta Atıksu Arıtma Tesisi

Ezine (Çanakkale) Kanalizasyon İnşaatı
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Atıksu Arıtma İşlemlerinde Yenilenebilir  Enerji Uy-
gulamalarının Artırılması: Bankamızca atıksu arıt-
ma tesisleri sahasında ya da tesis üniteleri üzerine 
güneş paneli entegre edilmesi ile bu tür tesislerin e-
nerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynakları ile kar-
şılanması, iklim değişikliği ile mücadelede önemli katkı 
sağlanmaktadır.

Şekil 5. Atıksu arıtma tesisleri üniteleri üzerine güneş paneli 
entegre edilmesi ile bu tür tesislerin enerji tüketiminin yenilene-
bilir enerji kaynakları ile karşılanması sağlanmaktadır.

Şekil 6. Bankamızca da çöpleri kaynağında ayrı ayrı toplama 
çalışmaları ile israfın önlenmesi, doğal kaynaklarımızın daha 
verimli kullanılması sağlanmaktadır.

Şekil 7. Katı atık düzenli depolama tesislerinde çöp sahalarında 
oluşan deponi gazlarının toplanıp yakılarak bertaraf edilmesiyle 
CH4 salınımının azaltılması sağlanmaktadır.

Yalova Atıksu Arıtma Tesisi

Ereğli (Zonguldak) Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi

Atık Ayrıştırma, Depolama ve Bertaraf Uygulama-
ları: Bakanlığımızca 2018 yılında başlatılan Sıfır Atık 
Projesi kapsamında, Bankamızca da çöplerin kayna-
ğında ayrı ayrı toplama çalışmaları ile israfın önlen-
mesi, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması 
ve atıkların minimize edilmesi ile birlikte mevcut siste-
min daha düzenli ve uygulanabilir hale getirilmesine 
katkı sağlanmaktadır.

Bankamızca yapılan katı atık düzenli depolama tesis-
lerinde, çöp sahalarında oluşan deponi gazlarının 
toplanıp yakılarak bertaraf edilmesiyle CH4 salınımı-
nın ve dolayısıyla sera etkisinin azaltılması sağlan-
maktadır. Aktarma istasyonları yapılarak trafik yükü 
ve araç sayısının azaltılması sonucunda fosil yakıtla-
rın tüketimi azaltılmakta,  bu da hem maliyet, hem e-
nerji tüketimi, hem de doğaya CO2 salımının azaltıl-
ması bakımından katkı sağlamaktadır. Bankamızca 
yapılan vahşi depo sahalarının rehabilite projeleri ile 
atmosfere CH4 salınımının önüne geçilmekte, depo-
dan toplanan gazın enerjiye dönüştürülmesi projeleri 
ile enerji elde edilmektedir.
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Millet Bahçeleri ve Sokak Sağlıklaştırma Proje Ça-
lışmaları: Şehirlerimizi daha sağlıklı, yaşanabilir yeşil 
ve ferah yaşam alanları haline dönüştürmek, şehirle-
rimizin yaşam ve çevre kalitesini yükseltmek ve kimlik-
li şehirler oluşturmak adına millet bahçeleri ve sokak 
sağlıklaştırma projeleri yapmaktayız.

Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları-
nın Kullanımının Artırılması: Bankamızca yapılan E-
nerji Verimliliği Etütleri ile yerel yönetimlerin bina, te-
sis, park-bahçe vb. alanlarındaki enerji tüketimleri 
ölçülmekte ve alınacak tedbirlerle enerji tüketimleri-
nin azaltılması sağlanmaktadır. Bankamızca yerel yö-
netimler için yenilenebilir enerji projeleri yapılarak 
(güneş, rüzgar, biyogaz, hidrolik, jeotermal vb. enerji 
santralleri) artan enerji maliyetlerinin azaltılmasına 
katkı sağlanmaktadır. Yerel yönetimlerimize yapılan 
güneş enerjisi santrallerinde, her bir GES için azaltıla-
cak CO2 salımı hesabı da yapılmaktadır. 

Bankamız, yerel yönetimlere ait sektör bazlı yapmış 
olduğu altyapı ve üstyapı tesislerine ait projeleri ha-
yata geçirmekle hem küresel ısınmaya sebep olan 
sera gazlarının azaltılmasına, hem de değişen iklime 
uyum sağlanması konularında iklim değişikliği ile mü-
cadele eden iklim dostu şehirlerin yapılanmasına kat-
kı sağlamaktadır.

KAYNAKÇA:
• Bozoğlu B., 2019. 21. Yüzyılda İklim Krizi, Paris Anlaşması ve 
İklim Değişikliğine uyum. Dorlion Yayınları.
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015. Türkiye’nin Niyet Edilen 
Ulusal Katkısı (INDC) Dünya Bankası, 2009.
• Kurnaz L., 2019. Son Buzul Erimeden. İklim Değişikliği Hak-
kında Merak Ettiğiniz Her Şey
• Türkeş M, 2013c. İklim Değişikliğinin Bilimsel Temelleri Türki-
ye’ye Etkileri

Şekil 8. Vatandaşlarımıza daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre 
oluşturulması adına millet bahçesi projeleri yapılmaktadır.

Şekil 9. Bisiklet ve yeşil yürüyüş yolları ile bisiklet kullanımı ve 
yürüyüş aktiviteleri özendirilmekte olup, araç kullanımı kaynaklı 
sera gazı emisyonu salınımı azaltılmaktadır.

Van Millet Bahçesi

Pendik (İstanbul) Bisiklet Yolu

Ulaşım Sektörünün Verimli Hale Getirilmesi:  Ban-
kamızca, yerel yönetimlerin toplu taşıma, metro ve 
hafif raylı sistem proje yapım işlerine kredi verilerek 
fosil yakıtların tüketimi azaltılmakta, bireysel taşıt kul-
lanımı yerine toplu taşıt kullanımı özendirilmekte, bu 
da hem maliyet, hem enerji tüketimi, hem de doğaya 
CO2 salımının azaltılması bakımından katkı sağlamak-
tadır. Bakanlığımız ile birlikte yürütülmekte olan bisik-
let ve yeşil yürüyüş yolları, çevre dostu sokak ve gürül-
tü bariyerleri projeleri ile yerel yönetimlerde bisiklet 
kullanımı ve yürüyüş aktiviteleri özendirilmekte, araç 
kullanımı kaynaklı sera gazı emisyonu salınımı azaltıl-
masına katkı sağlanmaktadır.

Rize Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu

Bankamızca yapılan katı atık düzenli depolama 
tesislerinde, çöp sahalarında oluşan deponi 

gazlarının toplanıp yakılarak bertaraf edilmesiyle 
CH4 salınımının ve dolayısıyla sera etkisinin 

azaltılması sağlanmaktadır.
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İlbank Genel Müdürlüğü ülke genelinde yapmış oldu-
ğu çevre yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Van Gölü 
havzası olarak bilinen bölgede ileri biyolojik arıtma te-
sisinden, kanalizasyon sistemlerine kadar birçok yatı-
rım gerçekleştirilerek hem bölge halkının sağlığı hem 
de eşsiz güzellikleriyle göz kamaştıran doğa mirası ve 
Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün de atık 
sulardan korunması hedefleniyor.

2018 yılında yapımına başlanmış olan Van Merkez İle-
ri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin mayıs ayında faali-
yete geçmesi bekleniyor. Yaklaşık maliyeti 200 milyon 
Türk Lirası olan tesisin şu ana kadar yüzde 85’lik kısmı 
tamamlanmış durumda.  

ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANLIĞI’NIN ILGILI KURULUŞU OLAN ILBANK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ VAN GÖLÜ HAVZASI’NDA TOPLAM 1 MILYON 156 BIN 602 KIŞIYI 
ILGILENDIREN ÇEVRECI YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR. GENEL MÜDÜRLÜKTEN YAPILAN 
AÇIKLAMAYA GÖRE VAN BÜYÜKŞEHIR VE 10 ILÇE BELEDIYESI ILE BITLIS ILINE BAĞLI 3 
ILÇE 2 BELDESINE NEFES ALDIRACAK YATIRIMLARDAN BAZILARI TAMAMLANIP 
FAALIYETE GEÇERKEN BIR KISMININ DA ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜ KAYDEDILDI. 

Van Gölü havzası olarak bilinen bölgede ileri 
biyolojik arıtma tesisinden, kanalizasyon 
sistemlerine kadar birçok yatırım 
gerçekleştirilerek hem bölge halkının sağlığı hem 
de eşsiz güzellikleriyle göz kamaştıran doğa 
mirası ve Türkiye’nin en büyük gölü olan Van 
Gölü’nün de atık sulardan korunması 
hedefleniyor.

İLBANK’TAN 
VAN BÖLGESİNE ÇEVRECİ 
YATIRIMLAR
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Söz konusu tesislerin tamamlanması 
ile keşfedilmeyi bekleyen koyları, 

yemyeşil doğası ve masmavi suyu ile 
ülkemizin incilerinden olan Van 

Gölü’nün, evsel nitelikli atıksularının 
tamamı arıtılmış olacak.

Tesis hayata geçtiğinde Van Gölü 
Havzasında yer alan Tuşpa ve İpekyolu 
ilçelerinin tamamı ile Edremit Belediyesi’nin 
büyük bir kısmı kanalizasyon sistemi ile bu 
tesisi taşınacak. Toplam kapasitesi 198.000 
m3/gün olan tesis sayesinde nüfusun 
yarısının atıksuları arıtılmış olacak. 

Tesis hayata geçtiğinde Van Gölü Havzasında yer 
alan Tuşpa ve İpekyolu ilçelerinin tamamı ile Edremit 
Belediyesi’nin büyük bir kısmı kanalizasyon sistemi ile 
bu tesise taşınacak. Toplam kapasitesi 198.000 m3/
gün olan tesis sayesinde nüfusun yarısının atıksuları 
arıtılmış olacak. 
  
Bitlis’in Adilcevaz, Ahlat, Ovakışla ve Tatvan Belediye-
leri ile Van’ın Erciş ve Gevaş Belediyelerinin atıksu 
arıtma tesisleri de İlbank tarafından tamamlandı. 
Toplam kapasitesi 78.230 m3/gün olan bu tesisler ile 
havza nüfusunun % 30’una hizmet verilecek.

Çaldıran, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray ve Aydın-
lar Belediyelerinin atıksu arıtma tesislerinin yapımı 
için finasman ve ihale çalışmalarına başlayan İlbank, 
toplam kapasitesi 13.000 m3/gün olan tesisin  ta-
mamlanması ile havzada yaşayanların %20 sinin 
atıksuları arıtılmış olacak.

Söz konusu tesislerin tamamlanması ile keşfedilmeyi 
bekleyen koyları, yemyeşil doğası ve masmavi suyu ile 
ülkemizin incilerinden olan Van Gölü’nün, evsel nitelik-
li atıksularının tamamı arıtılmış olacak.
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İlbank, yerel yönetimlerin her türlü kentsel yatırım pro-
jelerinin finansmanına yönelik uluslararası finans ku-
ruluşlarıyla yürüttüğü projelerine devam ediyor. Bu 
kapsamda son olarak, FRIT-II Projesi'nin Delegasyon 
Anlaşması, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Dünya 
Bankası arasında 29 Eylül'de Ankara'da imzalandı. 
İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük’ün katıldığı imza tö-
reninde FRIT-II Projesi'nin detayları görüşüldü. 

 İlbank, içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesis-
leri, entegre katı atık tesisleri ve yağmur suyu projeleri 
başta olmak üzere yerel yönetimlerin ihtiyacı olan alt-
yapıların tesis edilebilmesi açısından önem taşıyan 
proje için bir yılı aşkın süredir çalışma yürütüyordu. 
"Sürdürülebilirlik" kavramı esas alınarak projelerin 
çevresel ve sosyal etkilerinin net olarak belirlenmesi 
için de saha çalışmaları yapıldı. Analiz edilen bilgiler 
doküman haline getirilip, detaylı şekilde Dünya Ban-
kası ile görüşülüp, sonuçlandırıldı. İlbank, bu süreç de-
vam ederken, COVİD-19 döneminde bile yerel yöne-
timlerle koordineli olarak bilgi akışını sekteye 
uğratmadan devam edilmesini sağladı. 

FRIT-II kapsamında Adana, Osmaniye, Kayseri, Kah-
ramanmaraş ve Konya'da içme suyu, atık su arıtma 
gibi 16 çevresel altyapı projesinin yapılması planlanı-
yor. Projeler için Osmaniye Belediyesi ve Kahraman-
maraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş, 
Adana, Konya ve Kayseri Su ve Kanalizasyon idarele-
rine 1, 2 milyar lirası hibe ve 1,3 milyar lirası kredi olmak 
üzere toplam 2,5 milyar liralık finansman desteği sağ-
lanacak.

ILBANK KOORDINASYONU VE DÜNYA BANKASI ARACILIĞI ILE YÜRÜTÜLEN 
FRIT-II PROJESI KAPSAMINDA, 5 ŞEHIRDEKI 6 YEREL YÖNETIME 16 ÇEVRESEL 
ALTYAPI PROJESI YAPIMI IÇIN 2,5 MILYAR LIRALIK DESTEK SAĞLANACAK. 

FRIT-II kapsamında Adana, Osmaniye, Kayseri, 
Kahramanmaraş ve Konya'da içme suyu, atık su 
arıtma gibi 16 çevresel altyapı projesinin 
yapılması planlanıyor.

İLBANK’TAN YEREL YÖNETİMLERE 
2,5 MİLYAR LİRALIK ÇEVRESEL 
ALTYAPI DESTEĞİ
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Genel Müdür Büyük,  depreme esas yürüttükleri çalış-
malardan bahsettiği sunumda “İlbank olarak yerel yö-
netimlerimize dış kaynak kullandırma noktasında ger-
çekten iyi bir noktaya geldik. Şu anda İlbank olarak 
yaklaşık 3 milyar euro gibi bir dış kaynak, proje karşılığı 
bir finansman teminini yaptık, bunun projeleri yürüyor. 
Çok uygun, uzun vadeli, beş yıl ödemesiz, 30 yıl vadeye 
varana kadar. Yeni paketler üzerine çalışmaya başla-
mıştık, pandemiden dolayı biraz aksama oldu. Dış kay-
nakları Hazine garantili kullanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin altyapı taleplerini yerine getirmeye çalış-
tıklarını belirten Büyük, yerel yönetimlere jeoloji jeoteknik 
etüt, imar planı gibi konularda yüzde 50 hibe desteği 
sağladıklarını söyledi.

ILBANK GENEL MÜDÜRÜ YUSUF BÜYÜK, DEPREME KARŞI ALINABILECEK ÖNLEMLERIN 
VE DEPREMLERIN ZARARLARININ EN AZA INDIRILMESI IÇIN ALINMASI GEREKEN 
TEDBIRLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMA 
KOMISYONUNDA KURUMSAL SUNUMLARINI GERÇEKLEŞTIRDI. 

GENEL MÜDÜR BÜYÜK:
YEREL YÖNETİMLERE YÜZDE 50 HİBE 
DESTEĞİ SAĞLIYORUZ"

"

Covid-19 salgını döneminde belediyelerin toplanan ver-
gi gelirlerinde ciddi artış olduğunu da belirten Büyük, 
“Salgın başlangıcında sadece ilk ay düşme oldu, sonraki 
aylarda bir önceki yıla göre çok ciddi anlamda yüzde 20, 
30 ve 40 oranlarında artışlar yaşandı” diye konuştu.

"İlbank olarak yerel yönetimlerimize dış kaynak 
kullandırma noktasında gerçekten iyi bir noktaya 
geldik. Şu anda İlbank olarak yaklaşık 3 milyar 
euro gibi bir dış kaynak, proje karşılığı bir 
finansman teminini yaptık, bunun projeleri 
yürüyor."
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Editörden
ŞEHİR KİTAPLARI

 Adalet Bayramoğlu / Osmanlı Şehrinde 
Mahalle 

'... Fatih'te emreden, yasak eden, cezalandıran, bağışlayan, kaide 
ve disiplin tarafı fazla çıkıntılı, edebi olma ihtirası ile dolu bir mü-
essese, Mevlanakapı'da seven acıyan, yumuşak hisli bir dua, 
Eyüp'te kapkara, tesellisiz bir ahret kokusu halini alırdı. Sütlüce'de, 
Topkapı'da cahil bir inkar halinde farazileşir, Süleymaniye'de dev-
letleşirdi.'

  Henri Pirenne / Ortaçağ Kentleri

Belçika'nın yetiştirdiği en büyük tarihçi olan Henri Pirenne, Orta-
çağ tarihi konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarındandır. 
Pirenne'nin eserleri arasında özel bir yeri olan Ortaçağ Kentleri, 
tarihçinin 1922 yılında davet edildiği ABD'de verdiği konferansla-
rın notlarını kapsamaktadır. Ortaçağ Batı Avrupa'sında ekono-
mik canlanma ve kent uygarlığının doğuşunu ele alırken; tüccar 
sınıfının oluşumu, burjuvazinin doğuşu, toprak köleliğinin ortadan 
kalkışı ve belediye kurumlarının ortaya çıkışı süreçlerini yorumcu 
tarih anlayışıyla ele alır ve anlatır Pirenne.
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  Ahmet Hamdi Tanpınar / Beş Şehir

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ustası Yahya Kemal’a ithaf ettiği kitap 
sırasıyla Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul’a dair de-
nemelerini içeriyor. Her bir denemesi o şehrin farklı yönlerine 
açılıyor ve Tanpınar bütün şehirleri, ruh sahibi birer varlık olarak 
ele alıyor.

Okudukça görüyorsunuz ki Tanpınar aslında o şehri anlatmıyor 
da o şehrin geçmişine, insanın zihninde canlanmış aksine ağıt 
yakıyor. Bunu da kitabın önsözünde kendisi: “Beş Şehir’in asıl ko-
nusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü 
ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır.” diyerek oldukça güzel ifade 
ediyor.

  Turgut Cansever / Bir Şehir Kurmak

Turgut Cansever'in 1997-1998 yıllarında verdiği "Şehir Yönetim 
Düşüncesi" seminerlerinden hareketle hazırlanan Bir Şehir Kur-
mak'ta, Türkiye'de şehirleşme sürecinin meseleleri tartışılıyor, so-
runların çözümüne dönük öneriler üzerinde duruluyor ve dahası 
yeni kurulacak şehirler için bir model ortaya konuyor. 
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Enerjimizi, suyumuzu ve tüm kaynaklarımızı verimli
kullanarak çocuklarımızdan emanet aldığımız geleceğimize

sahip çıkıyoruz.
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YERELDEN GENEL KALKINMAYA
Ülkemizin dört bir yanında, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklarımız ile yerel 

yönetimlere; kentsel altyapı ve üst yapı projelerini oluşturmaları için düşük 
faiz ve uzun vadeli finans temini sağlıyoruz.


