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Marmara Beled%yeler B%rl%&% 
tarafından %k%nc%s% düzenle-
nen ve uluslararası b%r kent 
forumu olan Marmara Urban 

Forum (MARUF) 1-3 Ek%m’de düzenlend%. 
S%z%n de katıldı&ınız MARUF bu yılın ra-
kamlarıyla dünya çapında bugüne kadar ya-
pılan en büyük onl%ne kent forumu unvanını 
aldı. S%zce pandem% sebeb%yle onl%ne olarak 
gerçekle't%r%len MARUF21 nasıl geçt%? 

Öncel)kle onl)ne etk)nl)kler)n pandem) )le be-
raber yen) b)r yöntem, b)r )ht)yaç olarak ortaya 
çıktı!ı tesp)t)n) yapmak gerek)yor. Onl)ne et-
k)nl)kler bu dönemde oldukça yaygınla"tı. B)r 
yandan hayatı daha prat)k hale get)r)yor, örne-
!)n ben)m #stanbul'da f)z)ksel b)r toplantıya 
katılmam )ç)n 6 saat)m) ayırmam gerek)yordu. 
Çok daha prat)k ama b)zler duygusal b)r toplu-
muz. Bu açıdan yüz yüze toplantının yer)n) h)ç-
b)r "ey tutmuyor. Bu durum b)raz da d)l)m)zden 
kaynaklanıyor. Türkçede öyle jestler, öyle m)-
m)kler, öyle kel)meler var k) bazen 100 kel)mede 
anlataca!ınız "ey) b)r m)m)kle, davranı"la ya da 
vurgu )le anlatıyorsunuz. Bu sebeple b)zler )ç)n 
yüz yüze toplantının yer)n) h)çb)r "ey alamaz, bu 
tartı"ılmaz. D)!er tara*an MARUF’u ben çok 
ba"arılı buluyorum. 2019 yılında gerçekle"en 
f)z)ksel forum da 2021’de gerçekle"en onl)ne fo-
rum da çok ba"arılıydı. Esk) b)r bürokrat olarak 
çok uzun yıllar benzer )"ler yaptım o yüzden ne 
kadar zor b)r süreç oldu!unu b)l)yorum. Etk)nl)-
!)n b)r yandan uluslararası olması, b)r yandan da 
onl)ne olması zorlu!unu arttırıyor. Tüm MA-
RUF ek)b)n) tebr)k ed)yorum. Dünyada sadece 

aslan get)r)yorlar do!aya salıyorlar. Böylel)kle 
s)stem) korumaya çalı"ıyorlar. Ed)rne özel)nden 
b)r örnek de s)vr)s)neklerle )lg)l) çalı"mamız. 3 
tane nehr) var bu bölgen)n ve Türk)ye'n)n en 
fazla çelt)k ek)m) yapılan bölges). B)zde durgun 
su çok oldu!u )ç)n özell)kle bahar aylarında ve 
yaz aylarında çok fazla s)vr)s)nek olur. 4 yıl önce 
Almanya'dan b)r vakı+a çalı"tık ve s)vr)s)nek 
popülasyonunu %5’lere kadar dü"ürdük. Bu se-
fer sudak) oks)jen m)ktarı azaldı. Çünkü s)vr)-
s)nekler sudak) oks)jen oranını zeng)nle"t)r)yor. 
Böyle b)r yan etk) )le kar"ıla"ınca do!al olarak 
çalı"mayı yarıda bıraktık. Vatanda" ")kâyet ed)-
yor ama öte yandan o türü yok ett)!)n)zde ya 
da olması gereken sayının altına )nd)rd)!)n)zde 
bu sefer de ekos)stemde sorunlar ya"ıyorsunuz. 
Yaban hayatını korumamız gerek)yor ama onu 
korurken kent bölgeler)ndek) do!al hayatı da 
korumamız gerek)yor. Bu )k)s)n) b)rb)r)nden 
ayrı dü"ünmemek lazım. Ed)rne'n)n akc)!erler) 
d)yeb)lece!)m)z Karaa!aç semt)m)zde büyük b)r 
kent ormanımız var. Sö!ütlü Kent Ormanı’na 
bundan 15-20 yıl önces)ne kadar p)kn)!e kah-
valtıya g)tt)!)m)zde b)r sürü s)ncap görüyorduk, 
")md)yse tek tük göreb)l)yoruz. Neden? Çünkü 
ekos)stem) bozuyoruz. Do!anın da b)r tarzı var, 
b)r ya"am sürec) var. S)z onu kend)n)ze uyarla-
maya çalı"ırsanız bozarsınız. #nsano!lu olarak 
aklımızı ba"ına toplamazsak )nternet)m)z ola-
cak, lüks arabalarımız olacak, her "ey)m)z olacak 
ama tem)z )çme suyu bulamayaca!ız, sa!lıklı 
gıda bulamayaca!ız. #nsano!lunun )k) temel )h-

ED!RNE BELED!YE BA"KANI RECEP 
GÜRKAN !LE KENTE DA!R

Edirne Belediye Ba"kanı Recep Gürkan ile Edirne’nin yaban hayatıyla ili"kisini, kültür projelerini, gençlerle 
yaptıkları çalı"maları, yeni projelerini ve gelecek planlarını konu"tuk. 

15  DAK#K A

B Ü " R A  ! N C E
D A M L A  Ö Z D E N
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s)z)n sorunları ortaya koymanız ya da bölgesel so-
runlarınıza da)r çözümler bulmanız b)r "ey )fade 
etm)yor, bu çözümler) dünyaya da entegre etmen)z 
gerek)yor. #kl)m kr)z)nde b)r buçuk derecel)k ısın-
manın Marmara Den)z)’ne etk)ler) olması g)b), 
küresel konularla yerel konular arasında b)r ba! 
var. Yerel çözümlerden genel çözümlere do!ru b)r 
kor)dor b)r pencere açmamız lazım. MARUF )"te 
bunu ba"arıyor.

Yerelde çözümler üretmek üzer%ne MA-
RUF21’de “Yaban %ç%n Kent” konusu üzer%-
ne %deathon düzenled%k. Yaban hayat sadece 
Türk%ye'de de&%l dünyada da b%r kr%z konusu... 
Türk%ye’de sadece 2018 yılında 401 türün teh-
l%kede oldu&unu b%l%yoruz. Kentler de bu sü-
reçte hem etk%ye hem de sorumlulu&a sah%pler. 
Ed%rne Beled%yes% olarak yaban hayat ve kent 
hayatını dengede tutmak %ç%n ne g%b% çalı'ma-
lar yapıyorsunuz?

Ekos)stem çok öneml), evrendek) her canlının çok 
öneml) b)r amacı var. E)nste)n’ın ded)!) g)b) “Arı-
lar olmasa )nsanlık ancak 4 yıl ya"ayab)l)r. Arılar 
döllenmezse; tozlanma olmaz, b)tk) olmaz, hay-
van olmaz, sonunda da )nsan olmaz”. Afr)ka’dan 
somut b)r örnek verey)m: 50 b)n aslan 2 m)lyon 
kadar da ant)lop olan ülkede kaçak avlanmayla 
aslanları o kadar çok vuruyorlar k) sayıları 5 b)ne 
kadar dü"üyor. Bunun sonucunda ant)lopların sa-
yısı 2 m)lyondan 5 m)lyona kadar çıkıyor ve do-
!adak) her "ey) yemeye ba"lıyorlar. Meraları, otları 
y)yorlar, bunun sonucunda d)!er hayvanlar bes-
lenme sorunu ya"amaya ba"lıyor. Çözüm olarak 
sun) döllenmelere ba"vuruyorlar, ba"ka ülkelerden 
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'Gelecek ku'aklara 
aldı&ımızdan 
daha sa&lıklı 

bir dünya nasıl 
bırakabiliriz?’ 

Bu her anlamda 
gerekli ve mutlak 

surette olması 
gereken bir 

anlayı'.  

t)yacı var; tem)z )çme suyu ve sa!lıklı gıda. #nter-
net olmazsa konforumuz bozulur, araçlar olmazsa 
programlara geç g)der)z, ")md) #stanbul'a 2 saatte 
g)d)yorum, o zaman )k) ayda g)der)m ama ya"ama-
ya devam eder)m. B)z)m yaban hayatı perspekt)f)n-
de mottomuzun "u olması lazım: gelecek ku"aklara 
aldı!ımızdan daha sa!lıklı b)r dünya nasıl bıraka-
b)l)r)z? Bu her anlamda gerekl) ve mutlak surette 
olması gereken b)r anlayı".

Yaban hayatının kentler%n %ç%nde de oldu&unu 
söyled%n%z. B%z de bu dönemde ö&rend%k k% ya-
ban hayat alanları arasında kor%dor olu'turul-
ması gerek%yor. Bu alanlar b%rb%r%ne ba&lantılı 
hale get%r%lmezse b%tk%ler ve hayvanlar kapana 
kısılıyor. Kent%n dı'ındak% ve %ç%ndek% yaban 
hayatın kor%dorlarla b%rb%r%ne ba&lanması ge-
rek%yor. Bu konuda Ed%rne özel%nde nasıl %'b%r-
l%kler%n%z var?

$eh)rler) b)z planlıyoruz ve bunu plancılarla be-
raber yapıyoruz. B)rkaç yıl önces)ne kadar b)r 
bölgey) )mara açaca!ımız zaman yol yapılıp yapı-

lamayaca!ı, yolun nereden geçmes) gerekt)!) g)b) 
konulara o bölgen)n sadece topografyasına bakarak 
planlamak g)b) yanlı" b)r anlayı" vardı. Buraya kaç 
kat yüksekl)k verey)m, toplayaca!ı )nsan yo!un-
lu!una göre ye")l alan m)ktarını bel)rleyey)m, kaç 
okul kaç )badethane ayırayım demekle b)tm)yor )". 
Artık "eh)rler) planlarken daha farklı kavramların 
ortaya çıktı!ını görüyoruz. Bugüne kadar bunlara 
bakmadık dünyada da bakan var mıydı "üphel).  
Bundan sonra planları yaparken sadece m)marların 
de!)l z)raat mühend)sler)n)n, çevre akt)v)stler)n)n 
bu planlama sürec)ne dah)l ed)lmes)n)n gerekl)l)!) 
ortaya çıktı. Ed)rne bu konuda "anslı )llerden b)r)s) 
çünkü "ehr)n çeperler) )le kırsal )ç )çe, yaban hayata 
b)r anlamda ula"ab)l)yorsunuz. 1500 dönümlük b)r 
alanın planında ufak ufak onlarca ye")l alan vardı 
ama kentl)n)n )ht)yacı hem konforlu hem de "e-
h)rden uzak h)ss) verecek büyüklükte daha büyük 
ye")l alanlar. B)z de bu küçük alanları toparladık 
112 dönümlük b)r Kent Park yapıyoruz Ed)rne'de. 
Bunu yaparken kenttek) )nsanların a!ırlı!ını b)r 
yöne vermektense kent)n farklı yerler)ne da!ıtmak 
öneml). Yan) kentte tek b)r p)kn)k alanı yaparsanız 
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Bundan sonra 
planları yaparken 

sadece mimarların 
de&il ziraat 

mühendislerinin, 
çevre 

aktivistlerinin 
de bu planlama 
sürecine dahil 

edilmesi gerekli.

Belediye 
ba'kanının 

yapması gereken 
herkesi dinlemek 

ya da tersinden 
bakarsanız 

yapmaması gereken 
'ey “bana ne” 

demek. 

)nsanları ha*a sonu oraya yo!unluktan dolayı g)-
demez hale get)r)rs)n)z. Bunun yanında kent çev-
res)n)n canlı ya"amına da özen göstermen)z gerek)-
yor. Örne!)n Osmanlı dönem)nden kalma Tavuk 
Ormanı’nda yet)"en Ed)rne sümbülü vardır çok 
nad)de b)r endem)k türdür. $)md) onu korumaya 
çalı"ıyoruz. Tek b)r b)tk) dey)p geçm)yoruz çünkü 
o da bu ekos)stem) tamamlayan öneml) b)r parça.

De&%'en %ht%yaçlardan bahsett%n%z. Geçt%&%-
m%z yıllarda %ht%yaçlarımızı en çok de&%'t%ren 
ve mevcut kent parad%gmalarını dü'ündüren 
COVID-19 pandem%s%n% atlattık. B%ze tekrar 
b%rl%kte çalı'manın önem%n% hatırlattı. Bu b%r-
l%ktel%&% ve çok sesl%l%&% artırmak ve kent pay-
da'larının yerel yönet%me katılımını sa&lamak 
adına planlarınız neler? Yerel yönet%mler%n bu 
ba&lamdak% rolünü nasıl de&erlend%r%yorsunuz?

Ed)rne bu anlamda katılıma daha açık b)r )l. Ör-
ne!)n 2 ha*a önce Ed)rne Kent Konsey) ev sa-
h)pl)!)nde Türk)ye Kent Konseyler) platformunu 
burada gerçekle"t)rd)k. #kl)m kr)z) konusunda çok 
öneml) b)r çalı"ma yaptı arkada"larımız ve ortaya 
güzel b)r sonuç raporu çıktı. Kent Konsey) 2006'da 
Türk)ye'n)n gündem)ne g)ren yen) b)r olu"um, 
yen) b)r kavram. Fakat b)z Ed)rne'de öteden ber) 
toplum örgütler), odalar ve yardım kurulu"ları )le 
beraber çalı"ıyoruz. Bunlar "ehr)n d)nam)kler) 
baktı!ımızda heps) beled)ye ba"kanının fahr) da-
nı"manları ve bu )nsanlar s)zden b)r ücret )stem)-
yorlar, sadece onları d)nlemen)z) )st)yorlar ve bele-
d)ye ba"kanının yapması gereken herkes) d)nlemek 
ya da ters)nden bakarsanız yapmaması gereken "ey 
“bana ne” demek. Çünkü kenttek) her "ey s)z) )lg)-
lend)r)yor. Mesela elektr)!)n beled)ye )le b)r )lg)s) 
yok ama s)z) )lg)lend)r)yor, trafoyu koydu!u yer 
s)z) )lg)lend)r)yor, kahvehaneler s)z) )lg)lend)r)yor, 
halk orada toplanıyor. #nsanın oldu!u her yer ve 
her "ey beled)ye ba"kanının do!rudan )lg) alanında 
olmalı. Beled)ye ba"kanı )ç)n ben) )lg)lend)rm)yor 
d)ye b)r kavram olmamalı. $ehr) "eh)rden ayrı yö-
netemezs)n)z, onları önemsemek durumundasınız. 
$eh)r hakkında k)m)n b)r f)kr) varsa onları d)nle-
mek zorundasınız. Bazısı gerçekle"eb)l)r, bazısı 
gerçekle"emez ama mutlaka d)nlenmes) gerek)r.

Tar%h% m%rasları ve d%&er bütün de&erler%m%z% 
aktarmayı planladı&ımız gençlerle %lg%l%, onla-
rın enerj%s%n% kullanmak, 'ehre katmak %le %lg%l% 
nasıl çalı'malarınız var?

hakkında b)r yargımızın olması, bakı" açımızın 
olması gerek)yor. Yaratıcılık d)yoruz ya, kültür 
sanat ve spor yaratıcılıktır. $)md) semt sahaları 
yapıyoruz. Geçt)!)m)z 29 Ek)m’de b)r tanes)n)n 
açılı"ını yaptık. O çocukların mutlulu!u dün-
yalara bedel. Yen) b)r kültür merkez) açıyoruz 
Ed)rne'de: Atatürk Kültür Merkez) ve Beled)ye 
Konservatuarı. Kültür merkez)n)n yapısının ha-
r)c)nde asıl önemsed)!)m konservatuar kısmı. 
Burada 37 tane farklı büyüklükte atölyeler)m)z 
var. Burası )ç)n hayal)m sabah 10’dan ak"am 10’a 
kadar açık olan, 7’den 70’e )nsanların vızır vızır 
g)r)p çıktı!ı, b)r odada ebru sanatı çalı"ılırken 
d)!er)nde t)yatro provası alındı!ı ötek)nde sen-
fon) orkestrasının konsere hazırlandı!ı b)r kültür 
merkez). Burada yılba"ından )t)baren her ay b)r 
klas)k müz)k konser) düzenleyece!)z, yet)"t)rme 
durumuna göre de 3 ayda b)r mutlaka yen) b)r 
oyun. Burada amacımız Ed)rne’y) )ler) ta"ımak. 
Yaptı!ınız yollar )y)d)r, m)mar) çalı"malar güzel-
d)r, ta"ıtlar güzeld)r fakat "ehr) bunlar )ler) ta"ı-
maz. $eh)rler) )ler)ye ta"ıyan kültür ve sanatıdır. 
Ed)rne’n)n böyle b)r temel) var bu alanda da öne 
çıkan b)r "eh)rd). Sadece b)raz üzer) tozlanmı"tı. 
Tekrar üzer)n) parlatıyoruz, tozunu alıyoruz.

Ed)rne aynı zamanda b)r ö!renc) kent), ün)vers)te 
kent). Nüfusumuzun yüzde 20's)n) ün)vers)te ö!-
renc)ler) olu"turuyor. Bu çok büyük b)r rakam ve 
ben gençler)n b)zden daha )y) donanıma sah)p ol-
duklarını dü"ünüyorum. Bu ba!lamda gençler)n bu 
potans)yel)n de!erlend)rmem)z gerek)yor, ülken)n 
ya"amına, kent)n ya"amına katmamız gerek)yor. 
Gençlerle dönem dönem b)r araya gel)yorum. Yakın 
zamanda da b)r arama konferansı yapaca!ız. Sab)t 
b)r konu bel)rlemed)k, daha çok bey)n fırtınası ya-
paca!ız. Gençler dü"ünceler)n) söyleyecek, sonra 
)çler)nden )y) f)k)rler) seçerek )lerleyece!)z.

Kent derg%s%nde beled%ye ba'kanlarına gelecek-
te kentler%n% nasıl gördükler%n% soruyoruz. S%z 
Ed%rne’y% %ler%de nasıl b%r 'eh%r olarak görüyor-
sunuz?

Kültür sanat çok öneml). Okumak sadece yazılı 
olanları okumaktan )baret de!)ld)r. El)m)ze b)r 
met)n alıp okuyoruz fakat b)r tabloya baktı!ımız 
zaman onu da okumamız gerek)yor, b)r parça d)nle-
d)!)m)z zaman onu da okumamız gerek)yor. Haya-
tın ba"ka b)r okuması var. Bu her resm) anlayaca!ız 
anlamında de!)l ama b)r eser) gördü!ümüzde onun 
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Türk)ye’n)n )lk ve tek 
kent forumu olan 
Marmara Urban Fo-
rum / Marmara Ulus-

lararası Kent Forumu (MARUF), 
Marmara Beled)yeler B)rl)!) tara-
fından uluslararası düzeyde ve )k) 
yılda b)r düzenlen)yor. #lk) 2019 
yılında gerçekle"t)r)len MARUF, 
“Çözüm Üreten Kentler” motto-
suyla yerel )ht)yaçların ve küresel 
gündem)n kent)n tüm payda"la-
rıyla b)r arada de!erlend)r)ld)!) ve 
kentsel sorunlara çözüm arayı"ına 
g)r)ld)!) b)r bulu"ma noktası. 

#k)nc)s) 1-3 Ek)m 2021 tar)hle-
r)nde onl)ne olarak düzenlenen 
MARUF21 )se “Yen)den Dü"ün, 
B)rl)kte Hareket Et (Re-Th)nk, 
Co-Act)” ba"lı!ıyla yola çıktı. 
MARUF21 kapsamında, kentle-
r)n daha sürdürüleb)l)r, kapsayıcı, 
dayanıklı, yaratıcı, yen)l)kç) ve 
sa!lıklı hale get)r)leb)lmes) adına 
6 farklı eksen etrafında etk)nl)k-
ler düzenlend). 52 ülkeden 500’ün 
üzer)nde konu"macının a!ırlan-
dı!ı 108 oturum, 8000’den fazla 
)zley)c) tarafından tak)p ed)ld). 

Bu yıl forum esnasında 3 gün bo-
yunca ve önces)nde gerçekle"t)r)-
len b)r d)z) etk)nl)k )le MARUF, 
kent sorunlarına yönel)k olu"tu-

MARMARA URBAN FORUM / 
MARMARA ULUSLARARASI KENT FORUMU 

(MARUF)
1-2-3 Ekim 2021'de "Yeniden Dü"ün, Birlikte Hareket Et" ba"lı!ıyla online olarak düzenlenen Marmara Urban Forum’da 

(MARUF21) 50’den fazla ülkeden 500’den fazla konu"macı yer aldı, aynı anda 10 paralel odadan 100’den fazla yayın yapıldı. 
Oturum, e!itim, yan etkinlik, çalı"tay, networking etkinlikleri gibi programların bulundu!u Forum, bu rakamlarla "imdiye 

kadar yapılan dünyanın en büyük online kent forumu oldu.

2 1  DAK#K A

B Ü $ R A  Y I L M A Z * 

*x  �¹ƺǝǫȸ�¨ȒǼǫɎǫǸƏǼƏȸǤ�ÈɿȅƏȇǤ�

MARUF 
bir anlamda bir 

mega-event.
 

!lhan Tekeli
rulan farkındalık, sunulan çözüm öner)ler), 
f)k)r alı"ver)"ler), gel)"t)r)len network ve 
)"b)rl)kler) sayes)nde kentler)n gel)")m)-
ne katkı sunan kent forumları arasındak) 
yer)n) daha da sa!lamla"tırdı. Bel)rlenen 
6 eksen çerçeves)nde düzenlenen paneller, 
çalı"taylar, e!)t)mler, network)ng etk)nl)k-
ler), yarı"malar, onl)ne serg)ler, "eh)r konu"-
maları, D)yalog Marmara oturumları, atöl-
yeler, c)dd) oyunlar, )deathon ve webcast 
programları forumun etk)nl)k kartelasını 
olu"turuyor. Etk)nl)kler)n çe")tl)l)!) ve ka-
tılımcı yelpazes)n)n gen)"l)!) MARUF’un 
kapsayıcı katılımcılı!a verd)!) de!er) )spat-
lar n)tel)kte.

MARUF21, 113 payda"ıyla, kamusal 
mekân, e")ts)zl)k, )kl)m de!)")kl)!), göç, 
altyapı, ula"ım, kamu sa!lı!ı, d)j)talle"me, 
döngüsel ekonom), yerel kalkınma g)b) 
kent) )lg)lend)ren 111 farklı #konuyu alt 

kırılımlarıyla b)rl)kte yen)den dü"ünmek ve 
bu alanlarda kent)n )lg)l) tüm payda"larıyla 
b)rl)kte hareket etmek üzere d)yalog ve pay-
la"ım ortamı olu"turdu. Kamu, özel sektör, 
s)v)l toplum kurulu"ları, ün)vers)teler, yerel 
yönet)mler ve )lg)l) d)!er kent payda"ları-
nın b)lg), deney)m ve olanak payla"ımına 
)mkan sunan MARUF, BM Sürdürüleb)l)r 
Kalkınma Amaçları do!rultusunda, kentsel 
h)zmetler ve kent yönet)m) konusunda kent 
)ç)n dü"ünen ve üreten z)h)nlere )lham veren 
herkes )ç)n b)r bulu"ma yer) hal)ne geld).

D)s)pl)nler arası farklı bakı" açılarının or-
tak b)r zem)nde kent)n problemler)n) ve 
bunlara yönel)k çözüm öner)ler)n) )rdeleme-
s) MARUF’a ayrı b)r de!er katıyor. Kentlere 
da)r tüm parametreler)n farklı sosyal grup-
lar (ya", c)ns)yet, etn)k grup vs.) özel)nde 
de!erlend)r)lmes) kentler)n tam anlamıyla 
)ncelenmes)ne olanak tanıyor.

LSE C)t)es #cra D)rektörü Dr. Ph)l)pp Rode, 
UN-Hab)tat Kentsel Uygulamalar Yönet)-
c)s) Dr. Sh)pra Narang Sur), OECD Kentsel 
Pol)t)kalar ve #ncelemeler Ba"kanı Soo-J)n 
K)m, UNDP Türk)ye Muk)m Tems)lc)s) 
Lou)sa V)nton )le MBB ve Kocael) Büyük-
"eh)r Beled)ye Ba"kanı Doç. Dr. Tah)r 
Büyükakın, Çanakkale Ün)vers)tes)nden 
Dr. N)hal Em)no!lu’nun moderatörlü!ü-
nü yürüttü!ü açılı" oturumunda kentler)n 
mevcut sorunları üzer)ne dü"ünmen)n ve 
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b)rl)kte hareket ederek küresel stratej)ler ge-
l)"t)rmen)n önem)n) vurguladı.

MARUF21 kapsamındak) pek çok oturumda, 
ele alınan konular farklı çalı"ma sahalarında de-
ney)me sah)p panel)stler tarafından d)s)pl)nler 
arası b)r yakla"ımla de!erlend)rmeye açıldı. K)m) 
oturumlarda )se bölgesel ölçekte de!erlend)rme 
yapılması ve gerekl) alanlarda )"b)rl)!)ne zem)n 
olu"turulması adına bölgedek) beled)ye ba"kanla-
rı b)r araya geld). Marmara Bölges)’nde uygulanan 
pol)t)kaların dünü, bugünü ve yarını Marmara 
Bölges) beled)ye ba"kanları tarafından “Ba"kan-
lar Konu"uyor: Marmara )ç)n Yen)den ve ‘B)r-
l)k’te” ba"lıklı oturumda ele alındı. Güneydo!u 
Avrupa’da kadınların özell)kle yönetsel düzeyde 
tems)l)n)n artırılması ve toplumsal c)ns)yet e")t-
l)!)n)n sa!lanması )se Güneydo!u Avrupa Yerel 
Yönet)m B)rl)kler) A!ı (NALAS) )"b)rl)!)yle 
düzenlenen “Kadın g)b) yönet: Kadın Beled)-
ye Ba"kanları Forumu” oturumunda )ncelend). 
Oturumda bölgedek) kadın beled)ye ba"kanları, 
kent yönet)m)ne da)r tecrübeler)n) aktardı. 

Comed)a Kurucusu, Creat)ve C)ty ve Creat)ve 
Bureaucracy kavramlarının yaratıcısı Charles 
Landry, $eh)r ve Bölge Planlama Profesörü ve 
Sosyal B)l)mc) #lhan Tekel) ve KONDA Ara"-
tırma ve Danı"manlık Genel Müdür ve Yöne-
t)m Kurulu Üyes) Bek)r A!ırdır keynote konu"-
macıları olarak MARUF21’de yer aldı. Her üç 
konu"macının da kend) alanındak) uzmanlık 
ve deney)mler)yle küresel kent gündem)ne da)r 
aktardıkları katılımcıların )lg) oda!ı oldu. 
COVID-19 salgınıyla b)rl)kte yerle")k kentsel 
pol)t)kaların ve çözümler)n yen)den sorgulan-

ması )ht)yacına de!)nen konu"macılar, hayal 
ed)len daha )y) kentler )ç)n yen)den dü"ünerek 
ve b)rl)kte hareket ederek çözümler üretmen)n 
gerekl)l)!)ne vurgu yaptı.

Charles Landry günümüz )ht)yaçları dünyasında 
klas)k bürokras) anlayı"ı yer)ne, herkes )ç)n daha 
)y) çalı"an b)r organ)zasyon t)p)n)n )n"a ed)leb)-
lece!)n) bel)rtm)"t)r. Bu )n"a çalı"masının ancak 
b)r uyanı"a geçerek farkındalık sa!lanması du-
rumunda mümkün olab)lece!)n) ve bu uyanı"ın 
artık b)r gerekl)l)k oldu!unu )fade etm)"t)r. Yen) 
b)r bürokras) model) üzer)ne dü"ünerek ve hep 
b)rl)kte harekete geçerek d)nam)k toplum yapı-
sının )ht)yacının g)der)leb)lece!)n) aktarmı"tır.

#lhan Tekel), stat)k ve sab)t h)zmet anlayı"ı 
bulunan beled)yec)l)!)n, )nsanların )ht)yacına 
ve etk)le")m)ne göre çe")tleneb)len b)r h)zmet 
stratej)s)ne ev)r)lmes) gerekt)!)n) savundu. 
#l)"k) )ç)ndek) )nsanlarla komün)te olu"turma 
stratej)s)n)n b)reyler arasında duygu payla"ı-
mına fırsat tanıyaca!ını bel)rtt). Mahalle dü-
zey)ndek) komün)te anlayı"ının kent düzey)ne 
çıkarılmasının )se kamusal alanlarla mümkün 
olab)lece!)n)n ve bunun çok öneml) b)r )ht)-
yaç oldu!unun altını ç)zd). Tekel), pandem) 
neden)yle alınan önlemler arasındak) “evlere 
kapanma” durumunun kamusal alan )ht)yacını 
bar)z b)r "ek)lde )spatladı!ını “Genell)kle "öyle 
b)r yanılgı var: #nsanlar özel alanlarının kon-
forunu artırdıklarında, ya"am kal)teler)n) ar-
tırdıklarını varsayıyorlar. Bu do!ru de!)l. Yal-
nızca bu alandak) konfor, s)z) özel alanlarınıza 
hap)s kılar. S)z)n özgürlü!ünüz kamu alanına 
çıktı!ınız noktada ba"lar.” sözler)yle destekle-

m)"t)r. Alı"ılagelm)" beled)yec)l)k anlayı"ının 
yen)den dü"ünülmes)n), toplumun b)rl)kte 
hareket ed)p, b)rl)kte var olab)lece!) kamusal 
alan üret)m) üzer)ne yen) çalı"malar yapılması 
gerekt)!)n) “Yen)den Dü"ün, B)rl)kte Hareket 
Et” ba"lı!ına atıfta bulunarak d)le get)rm)"t)r. 

Bek)r A!ırdır, metropol "eh)r yapılarıyla b)r-
l)kte yalnızca yerel h)zmetten )baret olmayan 
yen) b)r yönet)m b)ç)m)ne duyulan )ht)yacın, 
önceler) beled)yeler)n sorumlulu!unda olma-
yan b)rtakım görevler)n beled)yeler tarafından 
yürütülmes) yönündek) gerekl)l)!)n, yerel yöne-
t)mler)n dah)l olmadı!ı b)r uzla"ma-toplumsal 
barı" model) üretmen)n mümkün olmadı!ının 
konu"uldu!u dünyada beled)yec)l)k anlayı"ı 
üzer)ne yen)den dü"ünmen)n b)r zorunluluk 
oldu!unu d)le get)rm)"t)r. Dolayısıyla beled)-
yec)l)k s)stem)n)n sosyoloj)s)n)n, s)yaset)n)n ve 
yönet)m b)ç)m)n)n yen)den gözden geç)r)lmes) 
gerekt)!)n) bel)rt)yor. “Katılımcılı!ı yen)den 
)n"a etmek, yer)nden yönet)mler) yen)den ta-
nımlamak, yetk) ve )kt)dar payla"ımını yen)den 
kurgulamak g)b) b)r gerçekl)k var kar"ımızda.” 
sözler)yle A!ırdır, kente da)r yen)den dü"ünül-
mes) gereken b)rçok parametren)n bulundu!u-
nu aktarıyor.

MARUF21 kapsamında yüzlerce de!erl) ko-
nu"macının katkılarıyla düzenlenen panel otu-
rumlarının yanı sıra pek çok farklı formatta 
düzenlenen oturum da vardı. Forum önces)nde 
açık ça!rıya çıkılarak konu"macılarının be-
l)rlend)!) oturumlar kente de!er katab)lecek 
farklı bakı" açılarının mülahaza ed)lmes)ne 
fırsat sundu. 

006 // Kent // 10



+ (�jÀ�ª��$�ª¸X²Xن�§R(�²R�à!�²0ه
#lk kez MARUF19 kapsamında düzenlenen Dok-
tora Çar"ısı özel oturumunun )k)nc)s) MARUF21 
kapsamında gerçekle"t). Çevre, )k)l)m de!)")kl)!), 
b)yoçe")tl)l)k, sürdürüleb)l)rl)k, kentle"me, ula"ım, 
dayanıklılık, altyapı, sosyal h)zmetler, göç, kentsel 
tasarım, akıllı "eh)rc)l)k, yerel yönet)mler, yönet)-
")m, kamu sa!lı!ı alanlarında yürütülen doktora 
tez çalı"maları 3 dak)ka )ç)nde sözlü olarak ara"tır-
macılar tarafından sunuldu. Uluslararası düzeyde 
katılım sa!lanan yarı"mada, sunumlar akadem)s-
yenler, yerel yönet)c)ler ve beled)ye ba"kanlarından 
olu"an jür) tarafından de!erlend)r)ld). “C)t)es for 
Ch)ldren: Support)ng Ch)ldren and Careg)vers )n 
Part)c)patory Urban Plann)ng” ba"lıklı tez b)r)nc)-
l)k ödülü, ”Contextual)z)ng Urban Cl)mate Just)ce: 
Impacts of Cl)mate Change on Vulnerable Com-
mun)t)es )n Turkey” ba"lıklı tez ve “Geography of 
Soc)al Networks: ,e Case of Creat)ve Class )n 
Tomtom Ne)ghbourhood” ba"lıklı tezler )se man-
s)yon ödülü aldı.

+ æ�Çy(À� m0
17-30 ya" arasındak) gençler, forum boyun-
ca tüm oturumları ve yan etk)nl)kler) tak)p 
ederek gün sonunda moderatörler)n katkıları 
e"l)!)nde forumu kend) bakı" açılarından de-
!erlend)rd). YoundTable yuvarlak masa top-
lantıları her gün canlı yayınlandı. 

+  �¸�j¸0R`ª�m`ß`yJ�m� �ِ�w�ªّ
w�ª��Çª �y�I�ªÇw�J`ª`¸`w!`�
JÍyÍ�ׁ׃
G)r)")mc)ler)n ve yatırımcıların, mentorlar 
ve g)r)")mc)l)k ekos)stem)nde yer alan ku-
rum ve kurulu"ların tems)lc)ler)yle b)r ara-
ya gelerek katma de!er sa!layan projeler)n) 
sunmaları ve )" )l)"k)ler)n) gel)"t)rme )mkânı 
sa!lanması amacıyla düzenlenen yarı"mada 
en )y) projeler yarı"tı. B)r)nc)l)k ödülünü 
“V)s)osoft” projes), )k)nc)l)k ödülünü “Oks)-
h)drojen Arıtma C)hazı” projes), üçüncülük 
ödülünü “Yar)yo” projes) ve MARUF Özel 
Ödülünü )se “BeePlant” projes) kazandı.

+ `æ`�ÇæJÇm�w��$�ª¸X²X
Yerel yönet)m sahasında yürütülen, Sürdürüleb)l)r 
Kalkınma Amaçları kapsamında ele alınan sosyal, 
ekonom)k ve çevresel problemlere çözüm üretmek 
amacıyla gel)"t)r)len projeler)n 8 dak)kada sunul-

du!u oturumda yerel yönet)mler)n b)rb)rler)yle 
b)lg) ve deney)m payla"ımına olanak sa!lanması 
ve )y) uygulamaların yaygınla"tırılması amaç-
landı.

+ �Rw0À�wÍwÀ�ð�À�æm�y�`m0�
¸0R`ª�j�yÇ¸w�m�ªX
MARUF Genel Koord)natörü ve MBB 
Genel Sekreter) Dr. M. Cem)l Arslan’ın 
sorularını yanıtlayan t)yatro ve s)nema sa-
natçısı, yönetmen ve yazar Ahmet Mümtaz 
Taylan )le "eh)rler ve b)rl)kte ya"ama kültü-
rü üzer)ne $eh)r Konu"ması gerçekle"t)r)l-
d). M)marlık ve kent kültürü üzer)ne özel 
b)r )lg)s) olan Taylan "B)r "ehr) tanımak 
)st)yorsanız önce kaybolmayı ba"aracaksı-
nız o "eh)rde. B)r "eh)rde kaybolmadan o 
"ehr)n ruhuna er)"k)n f)k)r ed)nmek b)le 
mümkün de!)l, de!)l o "ehr) anlamak...” 
sözler)yle b)r "ehr)n tam anlamıyla nasıl 
tanınab)lece!) yönündek) dü"ünceler)n) 
aktardı. 

w�ªÇI��y�ÀR0�J�
Kentsel sorunlara köklü ve sürdürüleb)l)r çö-
zümler arayan MARUF21 kapsamında b)r d)z) 
d)nam)k ö!renme ve etk)le")m sürec)n) )çeren 
MARUF on the GO programları, ana etk)nl)k 
günler) önces)ndek) )k) aya yayılarak gerçekle"-
t)r)ld). Böylel)kle b)r yandan forumun zamana 
ve mekâna yayılması sa!lanırken d)!er yan-
dan da forum kapsamında açılan dü"ünme ve 
tartı"ma alanı )ç)n öneml) konular ve çıktılar 
üret)ld). MARUF on the GO kapsamında atöl-
yeler, çalı"taylar, e!)t)m programları, )deathon, 
c)dd) oyun ve webcast düzenlend). Etk)nl)kler 
kentle )lg)lenen tüm katılımcılara açıldı.

• w�ªw�ª�� �mJ0²`y`�R�ª`À�ّ
m�w�jب� `ª��y� `æ�§²`ے���À�mæ0ة�
ׁׂ׀�0æmÍm�ׂ׀��KÇ²À�²�ّ�ׁ׆ׁ
Aura #stanbul partnerl)!)yle düzenlenen 
atölyede, 14 ara"tırmacıdan olu"an ek)p, 
Marmara Den)z) havzasını çevreleyen eko-
loj)k kor)dorlar boyunca )nsan faal)yetler) 
ve do!al kaynaklar arasındak) stres nok-
talarını belgelemek )ç)n saha ara"tırması 
yaptı. Bu b)yops) çalı"ması )kl)m kr)z) ve 
kap)talosen)n bu kr)t)k ça!ında, kırsal ve 
kentsel kalkınmanın yen) potans)yel stra-

tej)ler)n) tanımlamayı amaçladı. Atölye 
sürec)nde derlenen çıktılar, MARUF21 
sonrasında serg)lend).  

• æ0ª0m�æ�y0À`wm0ª�ß0�J�$�²0ªّ
À`I`j��§ª�Jª�wX�0ے�K`À`w׀ׁّ׆�ة�
0æmÍm�ׁׂׂ׀
Beled)ye çalı"anları ve yönet)c)ler)n)n ba"ta düzen-
s)z göç ve geç)c) koruma olmak üzere uluslararası 
göç ve göç yönet)m) alanında b)lg) sah)b) olmaları 
ve beled)yeler)n kurumsal kapas)teler)n)n gel)"t)-
r)lmes)ne katkı sa!lanmasını hede+eyen sert)f)ka 
programı, Marmara Beled)yeler B)rl)!), #lt)ca ve 
Göç Ara"tırmaları Merkez) (#GAM Academy) ve 
Konrad-Adenauer-St)*ung Derne!) )"b)rl)!)nde 
düzenlend). Göç, yerel yönet)mler, sosyal uyum 
konularının )nterakt)f b)r b)ç)mde ele alındı!ı ser-
t)f)ka programında, küresel düzeyde ya"anan gel)"-
melere ve )y) uygulama örnekler)ne de yer ver)ld). 

ّ�$�ے��æÍðæXm�w`ª�²X�ۜª`²jخ׀ׂ •
mX¸À�æ�0׆ׁّ�ةæmÍm�ׁׂׂ׀
Docomomo-TR partnerl)!)nde gerçekle"-
t)r)len çalı"tayda, hem modern m)marlık 
m)rasının potans)yeller) ve kar"ı kar"ıya 
kaldı!ı tehd)tler de!erlend)r)ld) hem de 
örnek uygulamalar olu"turmak konusunda 
olası )" b)rl)kler) üzer)nde duruldu.

• �I0À�ß0��!`m�(ÇªÇw�æ�y0À`ّ
w`y(0�0ª`¸`m0 `m`ªm`jے��$�mX¸À�æة�
ׂׅ�0æmÍm�ׁׂׂ׀
Çalı"tay kapsamında afet ve ac)l durumlara 
yönel)k pol)t)kalara altlık olu"turmak he-
def lend). Afet durumunda kentsel mekân 
ve kapalı alanlarda oldu!u kadar kentsel 
açık alanlarda da afet ve ac)l durumlarda 
er)")leb)l)rl)k konusu de!erlend)r)ld).

• w�ªw�ª�ÀR�yب�æ� �y�`$`y�
j0yÀے��X(0�ÀR�y�0ׂׂّ�ةæmÍm�
ׁׂ׀ׂ
Gençler ku" göç yollarından ekoloj)k köp-
rülere, den)zdek) hayalet a!lardan endem)k 
b)tk)lere kadar do!a )le kent)n temas ett)-
!) her noktayı yen)den dü"ünerek yaban 
hayatını desteklemek )ç)n yaratıcı f)k)rler 
ürett). Destekley)c) e!)t)mler ve mentor-
ların katılımı )le gerçekle"t)r)len Marma-
rathon kapsamında sunulan f)k)rler jür) 
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tarafından de!erlend)r)ld) ve seç)len çalı"ma-
lar MARUF21 “Marmarathon: Yaban #ç)n 
Kent” oturumunda sunuldu. “URBANI-
MAL: Mekânsal Yaban Hayatı Ver) Tabanı” 
)s)ml) proje b)r)nc), “YABANCA: Çocuklar 
)ç)n Mob)l Oyun & Deney)mleme Uygula-
ması” )s)ml) proje )k)nc) ve “Ekoloj) Temell) 
E!)t)m Modülü” )s)ml) proje üçüncü seç)ld).

• w�ªw�ª�ٚyXy�J0y$m0ª`ے���À�mّ
æ0�0׀׃ׁّ�ةæmÍm�ׁׂׂ׀
Kentsel Stratej) )"b)rl)!)yle düzenlenen atölye 
Marmara’nın farklı bölgeler)nde ya"ayan, bölgey) 
deney)mler) üzer)nden ben)msem)" farklı d)s)p-
l)nlerden gelen gençler )le gerçekle"t)r)ld). ‘’Genç-
ler nasıl b)r Marmara hayal ed)yor?’’ sorusu )le yola 
çıkarak ve ‘’Marmara ‘b)z’)m, b)z gelece!)z.’’ yak-
la"ımıyla geçm)" )le gelecek arasındak) köprüyü 
kurgulayan gençler, Marmara’yı 5 duyu üzer)nden 
de!erlend)ren çalı"malar yürüttü. Daha ya"anab)-
l)r b)r Marmara hayal) )le olu"turulan çalı"manın 
çıktıları MARUF21’de “Marmara’nın Gençler)” 
ba"lıklı oturumda gençler tarafından sunuldu.

• ª0²m�J�j�ð�yXwm�ªXب�J�$��m�y�
j0yÀm0ª(0�æ0ª0m�æ�y0À`¸`wے��
à0 !�²À
Türk)ye ve Lübnan’da uygulanan Yerel Yöne-
t)")mde Rez)lyans Projes) (RESLOG), yo!un 
göç alan beled)yeler)n rez)lyansını artırmayı, 
yerel halk )le göçmenler)n barı"çıl b)r "ek)lde 
b)rl)kte ya"amasını desteklemey) ve göçmen-
ler) kabul eden kentlerde herkes )ç)n ya"am 
kal)tes)n) korumayı amaçlıyor. Proje ortak-
ları ve p)lot beled)yeler)n kend) deney)mle-

r)n) anlattı!ı bu v)deo ser)s)nde, RESLOG 
projes)n)n )y) uygulama örnekler) ve d)!er 
yerel yönet)mlere )lham verecek çalı"maları 
sunuldu. 

• §m�æ�w�ªw�ª0)ر��y`ð`ے�ر�!`((`�
OYUN
#lk kez MARUF19’da oynanan Play Mar-
mara, bu yıl Marmara Den)z)’n) oda!ına 
alarak Play Marmara “Den)z)” "ekl)nde dü-
zenlend). Play the C)ty )"b)rl)!)yle hazırla-
nan c)dd) oyunda, noktasal ve yayılı kaynak-
lar aracılı!ıyla Marmara Den)z)’yle bulu"an 
atık suyun sürdürüleb)l)r yönet)m)ne ba!lı 
den)z suyundak) de!)")kl)klere ve den)z 
ekos)stem)ndek) gel)"melere odaklanıldı. 
Play Marmara Den)z)’ne farklı "eh)rlerden 
katılan katılımcılar, merkez) karar alıcılar 
ve tüm sorumlular b)r masanın etrafında 
ortak akılla gel)"t)rd)kler) s)nerj)n)n Mar-
mara Den)z)’ne nasıl faydalar sa!layaca!ını 
b)rl)kte ke"fett). #k)nc) a"amada, Marmara 
Den)z)’n)n sürdürüleb)l)r çevre yönet)m)ne 
)l)"k)n gel)"meler ve Marmara Den)z) Eylem 
Planı çalı"maları b)rl)kte de!erlend)r)ld). 
Etk)le")ml) anket sonuçları ve oturumun 
çıktılarından faydalanılarak 21 Ek)m’de 
Marmara Bölges)’n)n ve Marmara Den)-
z)’n)n maket) üzer)nden f)z)ksel oyun ger-
çekle"t)r)ld).

Kentle"me sürec)n)n, b)reyler)n ve toplum-
ların hayatındak) yansımasını ve kentte 
yarattı!ı etk)ler) tartı"mak ve kentsel so-
runlara çözümler gel)"t)rmek maksadıyla 

düzenlenen MARUF’ta üret)len çözüm yol-
larının yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeylerde dayanı"ma ve )"b)rl)!) olu"tura-
cak etk)ye sah)p olması amaçlanıyor. Foru-
mun sonunda kapanı" konu"masını yapan 
MBB Ba"kanı Doç. Dr. Tah)r Büyükakın, 
forumda ortaya konulan f)k)rler)n hayata 
geç)r)lmes) )ç)n p)lot bölgeler seç)lerek uygu-
lama yapılmasının gerekl)l)!)n) vurguladı.  

MARUF21 etk)nl)kler) sonrasında, daha 
ya"anab)l)r ve e")tl)kç) b)r kentler dünya-
sının olu"umuna katkıda bulunmak ama-
cıyla forum bünyes)nde bel)rlenen kentsel 
problemler)n ve çözümler)n)n kayıt altına 
alınması adına forum raporu olu"turulacak. 
MARUF21 raporunda, yerel ve uluslararası 
b)lg) ve deney)m) b)r araya get)ren, kentsel 
meseleler) d)s)pl)nler arası ve )nterakt)f b)r 
"ek)lde masaya yatıran oturumların çıktıla-
rına yer ver)lecek. Ayrıca MARUF21 esna-
sında üç gün boyunca 10 paralel oturumda 
yayınlanan açık oturumların v)deo kayıt-
ları herkes)n er)")m)ne açılacak. Böylel)kle 
forumun yo!un programı sebeb)yle bazı 
oturumları tak)p edemeyen veya yen)den )z-
lemek )steyenler, MARUF21 sonrasında da 
bu oturumları )zleyeb)lecek. 

MARUF21’)n çıktılarının kentler)n do-
kusuna, kent sak)nler)n)n hayatlarına, do-
!anın denges)n)n korunmasına katkı sa!-
laması üm)d)yle, MARUF23’te görü"mek 
üzere…

Forum
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MARUF21’den
Z)h)nlere Kazınanlar

“MARUF, daha )y)s) )ç)n en )y) bulu"ma noktası.” 
Tah%r Büyükakın, Marmara Beled%yeler B%rl%&% 
Ba'kanı

“MARUF21’)n <<Yen)den Dü"ün, B)rl)kte Hare-
ket Et>> ça!rısı umut ver)c) b)r ça!rı. Daha cesur, 
daha kapsamlı, daha )"b)rl)!)ne dayalı çabalara )ht)-
yacımız var.”-M. Cem%l Arslan, Marmara Beled%-
yeler B%rl%&% Genel Sekreter% ve MARUF Genel 
Koord%natörü

“MARUF gerçekten de "eh)rler) yen)den dü"ün-
meye ve vatanda"larıyla b)rl)kte hareket etmeye, 
)nsanların "eh)rlerde ya"amayı )sted)kler) "ek)lde 
yen)den dü"ünmeye ve )nsanlar etrafında yen)den 
odaklamaya davet ed)yor. Sadece "ehr)n n)ha) kul-
lanıcıları )ç)n de!)l, aynı zamanda "ehr)n üret)c)ler) 
)ç)n de." Soo-J%n K%m, OECD Kentsel Pol%t%kalar 
ve !ncelemeler B%r%m% Ba'kanı

"B)rçok çözüm bulunuyor, b)zler b)l)me ve do!aya 
saygı duymalıyız ama burada yardım alab)l)r)z ve 
yen)den dü"ünüleb)lecek çok "ey var; kentsel ye")l 
alanları sıcaklıkları dü"ürmek )ç)n kullanmak g)b), 
ye")l çatı s)stemler)n) kurmak g)b)..." Lou%sa V%n-
ton, UNDP Türk%ye Muk%m Tems%lc%

"B)r "ehr) tanımak )st)yorsanız önce kaybolmayı ba-
"aracaksınız o "eh)rde. B)r "eh)rde kaybolmadan o 
"ehr)n ruhuna er)"k)n f)k)r ed)nmek b)le mümkün 
de!)l, de!)l o "ehr) anlamak...” Ahmet Mümtaz 
Taylan, T%yatro ve S%nema Sanatçısı, Yönetmen 
ve Yazar

“MARUF’un kend)s) b)r showcase n)tel)!)nde.” 
Tarkan Oktay, !stanbul Meden%yet Ün%vers%-
tes% S%yaset B%l%m% ve Kamu Yönet%m% Ö&ret%m 
Üyes% & Cumhurba'kanlı&ı Yerel Yönet%m Po-
l%t%kaları Kurulu Üyes%

“MARUF’un bu yılk) “Yen)den Dü"ün, B)rl)kte 
Hareket Et” teması, devam eden salgın sürec)nde 
özell)kle çok anlamlı. Sürdürüleb)l)r Kalkınma 
Amaçları do!rultusundak) taahhütler)m)z) ger-
çekle"t)reb)lmek )ç)n yen)den dü"ünmem)z ve hep 
b)rl)kte hareket etmem)z gerek)yor.” Ma%munah 
Mohd Shar%f, UN-Hab%tat !cra D%rektörü

"B)r beled)ye ba"kanının o kent)n k)ml)!)nden söz 
edeb)lmes), kent)n bütünlü!ünden söz edeb)lme-
s), o kentte a)d)yetten söz edeb)lmes), dünyadak) 
performansından söz edeb)lmes) )ç)n stratej)s)n)n, 
parçalanmı" h)zmetler üretme stratej)s)nden ken-
t)n bütününde b)r komün)te olu"turma stratej)s)ne 
sıçraması gerek)r." !lhan Tekel%, "eh%r ve Bölge 
Planlama Profesörü & Sosyal B%l%mc%

“Mahalle kavramından ba"layarak kente da)r alan-
ları ve bu alanların b)rb)r)yle )l)"k)ler)n) yen) ba"-
tan tanımlamaya )ht)yacımız var. Kent)n problem-
ler)n) çözeb)lece!)m)z, demokrat)k ve katılımcı 
b)r yoldan orada ya"ayan )nsanların karar süreçle-
r)ne dah)l olab)lece!) yepyen) b)r mekan)zma üret-
mem)z gerek)yor.” Bek%r A&ırdır, KONDA Ara'-
tırma ve Danı'manlık Genel Müdür ve Yönet%m 
Kurulu Üyes%

"... Kamu yönet)m) kr)z)n) a"mak adına gereken 
de!)")m )ç)n yapmamız gereken "u: Uyanmak! 
Her b)r)m)z uyanmak durumundayız, öyle ya da 
böyle… #ç)nde bulundu!umuz gezegen) daha )y) 
b)r hale get)rmekle mükellef)z." Charles Landry, 
Comed%a Kurucusu



Politika Özeti

AFETLER!N YÖNET!#!M! !Ç!N 
POL!T!KA ÖNER!LER!

Acil Durum Yöneti"im #nisiyati. çatısında bir araya gelen LSE, Metropolis ve UCLG; "Kentler ve Bölgeler için Acil Durum Yöneti"imi" 
adlı 3 bölümlük politika özetinde "COVID-19 gibi küresel salgınları ya da di!er afetleri daha iyi nasıl yönetebiliriz?" sorusuna yanıt arıyor.

1 7  DAK#K A

B Ü $ R A  # N C E *

Ö Z G E  S # V R # K A Y A * * 
S E L # M  P U L C U * * *

*x  �kɖȸɖȅɀƏǼ�`ǼƺɎǫɆǫȅ�ÈɿȅƏȇǤ�
**x  �ÈǼɖɀǼƏȸƏȸƏɀǤ�`ɆƫǫȸǼǫǖǫ�ÈɿȅƏȇǤ�
***x  �0ǖǫɎǫȅ�ÈɿȅƏȇǤ
1çƏɵǤȇǤȇ�`ȇǕǫǼǫɿƬƺɀǫȇƺ�ɖǼƏɆȅƏǸ�ǫƯǫȇي�ǝɎɎȵɀٖٖي
ɯɯɯِǼɀƺِƏƬِɖǸٖ!ǫɎǫƺɀٖ�ɀɀƺɎɀٖ(ȒƬɖȅƺȇɎɀٖ
0JXٮ¨ɖƫǼǫƬƏɎǫȒȇɀٖ¨ 0ٮzِȵƳǔ

  #k)nc) yılını dev)rmek üzere oldu!umuz 
Coronav)rüs salgınının (COVID-19) 
b)ze hatırlattı!ı durumlardan b)r) )n-
san topluluklarının )nsan kaynaklı ya 

da do!al süreçler sonucu olu"an ac)l durum-
lara kar"ı mevcut hazırlıklarının yeters)z olu-
"u oldu. H)ç beklenmed)k b)r anda meydana 
gelen salgın, sadece sa!lık s)stemler)n) de!)l, 
farklı sektörden b)rçok kurulu"un h)zmet 
verme kapas)teler)n) zorladı; b)r kısmını da 
tamamen s)stem)n dı"ına )terek kepenkler)-
n) kapattırdı. Bu süreçte kolekt)f b)r "ek)lde 
deney)mled)k k) bel)rl) b)r alanda meydana 
gelen b)r ac)l durumlar, o alan dı"ında top-
lumdak) d)!er )"leyen mekan)zmaları farklı 
"ek)llerde etk)leyeb)l)yor ve günlük )"ley)") 
sekteye u!ratab)l)yor. Öte yandan b)z) sarsan 
bu zorlu süreç bazı olumlu gel)"melere de yol 
açtı. Bunlardan b)r), b)reyler)n ve kurumların 
afetlere kar"ı d)rençl)l)!)n) (res)l)ence) artır-
mak )ç)n b)lg) üret)m) ve payla"ımının hızlan-
ması oldu. B)rçok kurum kend) )ç)nde ya da 
toplumsal fayda )ç)n “COVID-19 g)b) küresel 
salgınları ya da d)!er afetler) daha )y) nasıl 
yöneteb)l)r)z?” sorusuna yanıt aradı. Londra 
Ekonom) Okulu (London School of Econo-
m)cs and Pol)t)cal Sc)ences - LSE), B)rle"m)" 
Kentler ve Yerel Yönet)mler (Un)ted C)t)es 
and Local Governments - UCLG) ve Dünya 
Büyük"eh)rler B)rl)!) (Metropol)s) bu soru-
nun pe")nden g)denler arasında.  Üç kurum, 
“Ac)l Durum Yönet)")m #n)s)yat)f) (Emergen-
cy Governance In)t)at)ve - EGI) altında b)r 
araya gelerek kent ve bölge yönet)mler)ne ac)l 
durum yönet)")m) )le )lg)l) rehber olab)lecek 
ve kurumsal ref leksler) güçlend)reb)lecek 3 

bölümlük “Pol)t)ka Özet)” hazırladı. Bu yazı-
mızda bu üç yayında öne çıkan mesajları s)ze 
sunuyoruz. 

�j0yÀm0ª�ß0� �mّب`�m`À`j���ð0À§�خׁ
J0m0ª�`$`y��!`m�(ÇªÇw�æ�y0À`¸`w`
Temmuz 2020’de yayınlanan “Kentler ve Bölge-
ler )ç)n Ac)l Durum Yönet)")m)1” ba"lıklı pol)t)-
ka özetler)n)n )lk), COVID-19 salgınının )lk altı 
ayında dünyanın farklı bölgeler)ndek) kentler)n 
ve kent a!larının salgına kar"ı )lk tepk)ler)n) ele 
alıyor. Özet, farklı kaynaktan gelen deney)mler 
d)kkate alınarak olu"turulmu". Bu kaynaklar-
dan )lk) UCLG, Metropol)s ve B)rle"m)" M)llet-
ler #nsan Yerle")mler) Programı (Un)ted Nat)ons 
Human Settlements Programme - UN-Hab)tat) 
tarafından ba"latılan Canlı Ö!renme Deney)m-
ler) (L)ve Learn)ng Exper)ences) ba"lıklı onl)ne 
web)narlar d)z)s). Salgına kar"ı yürütülen farklı 
kent prat)kler)n)n konu ed)ld)!) d)z)de d)kkat 
çeken notlarından bazıları "u "ek)lde: 

• Mevcut kurumsal yapıları yen)den "ek)l-
lend)rmek ve yerel yönet)mler) karar alma sü-
reçler)ne dah)l edeb)lmek )ç)n yen) yönet)")m 
mekan)zmaları gel)"t)rmek amacıyla “ac)l du-
rum” kavramının ney) )çerd)!) netle"t)r)lmel). 

• Ac)l duruma yönel)k pol)t)kaların orta ve 
uzun vadel) sonuçları, gerçek etk)ler) ve yer-
le")k kurumları nasıl "ek)llend)rd)!) d)kkate 
alınarak )ncelenmel). 

• Etk)l) kr)z yönet)m) )ç)n bölgesel yönet)mler 
ya da metropol yönet)mler) g)b) “arada bulunan 
yönet)m kademeler)n)n” roller) netle"mel).

• Tüm toplulukların süreçte ortaya çıkan )ht)-
yaçlarına yanıt üreteb)lmek )ç)n farklı yönet)m 
kademeler) )le s)v)l toplumun )l)"k)s) dönü"tü-
rülmel).

Pol)t)ka özet)n)n dayandı!ı b)r d)!er kaynak )se 
EGI kapsamında 35 ülkeden 57 "eh)rde yapılan 
anket çalı"ması. Ara"tırmanın temel bulguları 
kısaca a"a!ıdak) g)b) özetleyeb)l)r)z: 

• #novasyonun COVID-19’a yanıt verme süre-
c)n)n b)r parçası olarak l)derl)k ve yetk), k)l)t 
payda"lar arasında )" b)rl)!) ve ortaklıklar, b)lg) 
yönet)m) ve ver) yönet)m) alanlarındak) afet yö-
net)")m)nde yaygın olarak kullanıldı!ı bel)rlend). 

• Ac)l durum yönet)")m)n)n b)r parçası olarak 
ek b)lg) ve yen)l)kç) prat)klere referans verme )h-
t)yacının f)nans ve kaynaklar alanında en fazla 
oldu!u gözlemlend).

Mevcut yayında ayrıca Barselona, Bogota, Gau-
teng ve Seul’ün çalı"maları etraf lı b)r "ek)lde ele 
alınmı". Bu dört vakadan ac)l durum yönet)")-
m)yle )lg)l) çıkarılan dersler "u "ek)lde: 

• K)l)t payda"lar arasında )" b)rl)!) ve ortaklık: 
Barselona var olan kanunları de!)"t)rmeden en-
formal b)r yönet)")m mekan)zması olu"turdu. 
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“Barselona Anla"ması” (Barcelona Deal) olarak ad-
landırılan mekan)zmada, 200’den fazla kent payda"ı 
)deoloj)k farklılıklara bakılmaksızın b)r araya get)r)le-
rek COVID-19 toparlama sürec)yle )lg)l) karar verme 
sürec)ne dah)l ed)ld). Bu örnek, uzla"ma kültürünü 
ben)msemen)n COVID-19 zamanlarında b)le yen) 
katılımcı karar verme araçları üret)lmes)n)n önünü 
açtı!ını göster)yor.

• #let)")m ve danı"ma: Bogotá, COVID-19 )let)")m 
stratej)s)n), “vatanda" kültürü” (c)t)zen culture) )sm)-
n) verd)!) ve kentl)y) çözüm sürec)n)n b)r parçası yap-
mayı amaçlayan yen) pol)t)ka yakla"ımıyla b)rle"t)rd). 
Bu süreçte, b)lg) ve ver) "e/af "ek)lde payla"ıldı, sosyal 
ara"tırmalarla kent halkının )ht)yaçları ve sorunları 
do!ru olarak tesp)t ed)lmeye çalı"ılarak pol)t)kalar 
bu ara"tırma sonuçlarına göre rev)ze ed)ld). Bu süreç, 
hükümet ve kamu arasında COVID-19 önlemler)yle 
)lg)l) ortak b)r sorumluluk duygusu olu"turdu.

• Koord)nasyon ve entegrasyon: Salgın dönem)nde 
Gauteng, koord)nasyon sorununu ele alan çok sev)yel) 
ac)l durum yönet)")m model) olu"turdu. Bu model, 
salgına kar"ı kent sev)yes)nde uyumlu ve b)rle")k b)r 
"ek)lde stratej)n)n olu"turulmasını destekl)yor. 

• B)lg) teknoloj)s) ve ver) yönet)m): Seul; büyük ver) 
kullanarak, hükümet)n farklı etk) alanları )le temas 
hal)nde çalı"arak ve halkla yen)l)kç) teknoloj)ler ara-
cılı!ıyla )let)")m kurarak v)rüs bula" oranını kontrol 
altına almayı ba"ardı.

2.Pol%t%ka Özet%: Kompleks Ac%l Durumların Yö-
net%m% !ç%n B%r Konsept ve Çerçeveye Do&ru

Pol)t)ka özetler) ser)s)n)n )k)nc)s) olan “Kompleks 
Ac)l Durumları Yönetmek #ç)n B)r Konsept ve Çer-
çeveye Do!ru2” ba"lıklı bu belge )ler)ye dönük öne-
r)lere, reform gündemler)ne, yönet)")m yen)l)!)ne ve 
ele"t)rel bakı" açılarına odaklanıyor. Ya"ayan b)r belge 
olarak tasarlanmı" bu çalı"ma Kasım 2021’e kadar 12 
ay boyunca ger) b)ld)r)m, görü" ve öner)ler) toplama-
ya devam edecek3. Raporun son hal)n)n 2022 yılında 
EGI Özel Raporunun b)r parçası olarak yayınlanması 
planlanıyor. 

Belgede, )kl)m de!)")kl)!), küresel sa!lık sorunları ve 
sosyal e")ts)zl)kler g)b) konular ele alınırken, b)r yan-
dan da olu"maya ba"layan “karma"ık ac)l durumlar”a 
odaklanılmı". Karma"ık ac)l durumlar, ac)l durum-
larda da oldu!u g)b) rad)kal ve hızlı müdahale ed)lme-
s) gereken durumlar olarak görüleb)l)r. Bununla b)r-
l)kte karma"ık ac)l durumlar do!ası gere!) pol)t)kt)r 
ve alı"ageld)!)m)zden farklı yönet)")m yakla"ımları 
gerekt)r)r. Bu pol)t)ka özet)nde “toplumların kültü-
rel, s)v)l, pol)t)k ve ekonom)k düzen)ne zarar veren” 
(Rode & Flynn, 3) olaylar olarak tanımlanab)lecek 
karma"ık ac)l durumların yönet)m) )ç)n kentler)n ve 
bölgesel yönet)mler)n )ht)yaçlarına göre "ek)llenm)" 
b)r konsept ve çerçeve sunuluyor.

EGI tarafınca ele alınan karma"ık ac)l durumların 
temel özell)kler) a"a!ıdak) g)b):

•'Ya"amlar ve geç)m kaynakları' arasında algılanan 
de!)" toku"lar

•S)yas) zorluklar

•Gec)km)" afetler ve eylemler)n gec)kmel) etk)ler)

•Çıkarlar neden)yle muhalefet

•Tet)kleme anı e")!)n)n dü"ük olması ya da olmaması

•Ac)l müdahale paradoksunun varlı!ı

•Sınırlı deney)m-ac)l durum yetene!) 
(bkz. Tablo 1)

Belgeye göre, büyük zorluklardan karma"ık ac)l du-
rumlara geç)"te önce durum büyük zorluk olarak 
kabul ed)l)yor.  Bu zorluklar çözülmey)p g)derek yük-
selen b)r artı" göster)yor, uzun süred)r mevcut ve kro-
n)kle")yorsa karma"ık ac)l durum olarak kabul gör-
meye ba"lanıyor. COVID-19 )le ba!lantılı sa!lık ac)l 
durumu, küresel )kl)m kr)z) ve barınma bu karma"ık 
ac)l durumlardan bazıları. Bu kr)zler)n heps) )lk önce 
kar"ımıza büyük zorluk olarak çıktı!ını söyleyeb)l)-
r)z. Yukarıda bel)rt)len özell)klere sah)p oldu!u )ç)n 
zamanla “karma"ık ac)l durum” olarak adlandırılıyor. 
Bu yen)den adlandırma ve kategor)zasyon sayes)nde 
uzun vadel) ve kademel) çözüm planlarının yer)n) 
daha hızlı ve rad)kal ac)l durum müdahaleler) aldı.

•Karma"ık ac)l durumları yönetmek )ç)n olu"turulan 
•Çerçeve;
•$eh)r/bölge düzey)nde temel b)r ac)l durum yönet)-
")m yapısı olu"turma

•Ac)l durum mecl)s) g)b) ek demokrat)k ve b)l)msel 
)"levler)n tanıtılması

•$eh)r/bölge düzey)nde ac)l durum yönet)m)n) çok 
sev)yel) ac)l durum yönet)m)n)n b)r parçası olarak da-
h)l ed)lmes) g)b) konuları )çer)yor.

•Anahtar b)le"enler )se;
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MEVCUT SOSYAL 
KANIT

KAÇINILMASI GEREKEN 
GELECEK AFETLER

BEYAN NEDEN! AFETTEN KAÇINMA 
ÜZER!NDE YEREl KONTROL

E"!K DE#ERLER ETK!NL!K Ç!ZELGES! KURTARMA

SA#LIK AC!L 
DURUMU 
(C0VID-19)

Enfeksiyonlar, hastalık, 
ölüm, hastaneye yatı$

A$ırı ölümler, sa%lık sistem-
lerinin çökmesi

Güncellenmi$ model-
leme

Bazıları, özellikle hareketlilik 
kısıtlamaları ile

Ör. enfeksiyon oranı, 
hastaneye yatı$, R 
oranı

Haftalar/Aylar Evet

!KL!M AC!L 
DURUMU

!nsan kaynaklı do%al 
afetler, gözle görülür 
iklim/sıcaklık de%i$ikli%i

"Yerel olarak: insan 
kaynaklı do%al afetlerin 
artan riski ve sıklı%ı, sosyal 
huzursuzluk
Küresel olarak: Sera 
topra%ı, toplu göç, açlık, 
ekosistem çökü$ü, yok 
olma"

Güncellenmi$ karbon 
hesaplaması ve 
toplum bilinçlendirme

!klim de%i$ikli%inin 
azaltılması için çok sınırlı 
(iklim de%i$ikli%ine uyum 
çalı$maları burada ele 
alınmamaktadır)

Ör. CO2 PPM, Santi-
grat derece ısınma, 
kritik e$ikler

Yıllar/On yıllar Normale 
dönememe

SOSYAL 
AC!L DURUM 
(KONUT)

Barınak krizi, gecekon-
dular, evsizlik, güvenc-
esiz görev süresi, 
tahliyeler

Sa%lık krizi (fiziksel ve 
zihinsel), ahlaki kriz, sosyal 
huzursuzluk, popülizm, 
a$ırıcılık

Toplum bilinçlendirme Yüksek kontrol Belirlenmi$ e$ik yok Belirlenmi$ bir zaman 
çizelgesi yok, bir 
kısım 2030 Gündemi 
kapsamında

Normale 
dönememe
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•Olayın do!rudan bel)rlenmes) ve )st)krarın 
sa!lanması

•Dolaylı sonuçların ele alınması, bu sonuçlar arasında 
öncel)k sıralamasının yapılması

•Daha gen)" ve kapsayıcı müdahaleler )ç)n müzakere-
ler ba"latılması ve bunu )ler)de kar"ıla"ılacak ac)l du-
rumlarda uygulanması

•Ac)l durum sonucunda dolaylı olarak etk)lenen alan-
ların bulunması ve bu yan etk)ler) de göz önünde bu-
lundurarak eylem planı hazırlanması "ekl)nde. 

Ac)l durum ortaya çıktı!ında ac)l müdahale ed)lmes) 
gerek)yor. Bu noktada zor kararlar almak ve yer) gel-
d)!)nde ödün vermek gerek)yor. Bu kararların alın-
ması gec)kt)!)nde )se c)dd) sonuçlar do!ab)l)r. Öbür 
tara*an, alınacak bu kararlardan toplumun büyük b)r 
kes)m) etk)len)rken kararı alan k)")ler)n bu toplumun 
sadece b)r kısmını tems)l eden k)")lerden olu"ması bel-
l) b)r kes)m)n )ht)yaçlarının kar"ılanmamasına sebep 
olab)l)r. 

COVID-19’dan ö!rend)kler)m)z arasında bu e")t-
s)zl)!e nasıl cevap vereb)lece!)m)ze da)r yöntemler 
bulunuyor. B)rle")k Krallık'ta Br)stol Beled)ye Mec-
l)s), "eh)r )ç)n COVID-19 kurtarma planı tasarlamak 
üzere vatanda"larından b)r mecl)s kuruyor. Mecl)s, 
çalı"maları hakkında vatanda"ları b)lg)lend)rmek, 
katılımlarını sa!lamak ve kapsayıcı olmak adına b)r 
anket düzenlen)yor. $eh)r adına bu konuda alınacak 
kararların bu anketten çıkacak sonuçlar do!rultu-
sunda ver)lmes) planlanıyor.

3.Pol)t)ka Özet): $eh)rler ve Bölgelerde Ac)l Du-
rumların F)nansmanı: Pandem)den Ö!ren)len 
Dersler

UCLG, Metropol)s ve LSE C)t)es tarafından ha-
zırlanan pol)t)ka özetler) ser)s)n)n üçüncüsü olan 
“$eh)rler ve Bölgelerde Ac)l Durumların F)nans-
manı: Pandem)den Ö!ren)len Dersler4” ba"lıklı 
bu belgede, yerel yönet)mler ve yerel )dareler)n 
COVID-19 özel)nde ac)l durum müdahales)nde 
ya"adı!ı f)nansal sorunlara ve bunların çözümüne 
odaklanılıyor.

Yayın da EGI tarafından küresel ölçekte 22 ülke-
den 33 yerel yönet)m f)nans sorumlusu )le Kasım – 
Aralık 2020 arasında yapılan anket)n sonuçlarına 
yer ver)lm)". Yapılan ara"tırmanın temel bulgula-
rını a"a!ıdak) g)b) özetleyeb)l)r)z:

•Beled)ye gel)rler)n)n ortalama %10 azalıp buna 
kar"ılık harcamalarının %5 arttı!ı bulgusuna 
ula"ılmı" (bkz. $ek)l 1). “Makas etk)s)” olarak 
tanımlanan bu olumsuz durum, ülkeler arasında 
yaygın olmakla b)rl)kte etk) olarak farklılıklar 
göster)yor.

•Pandem) ko"ulları, yerel yönet)mler)n mevcutta 
ya"adı!ı f)nansal zorlukları daha da pek)"t)rd). 
Bunun ba"lıca sebepler) arasında yerel yönet)m-
ler)n bütçeler)n)n de!)"en ko"ullara ra!men sa-
b)t kalması ve harcama konusunda tab)) oldu!u 

sınırlamalar, verg) gel)rler)ndek) yüksek oynaklık 
ve borçlanma )ç)n f)nansal marketlere olan sınırlı 
er)")mler) yer alıyor. 

•Gel)r g)der denges)n)n bozulması )le b)rl)kte, 
yerel yönet)mler ac)l durum müdahales)nde bu-
lunab)lmek adına harcamalarını yen)den önce-
l)klend)rmek zorunda kalmı" ve bütçe kes)nt)s) 
yoluna g)tm)"t)r (bkz. $ek)l 2). Yerel yönet)mler)n 
ac)l durum müdahales)n) borçlanma yoluyla sa!-
lamasının )se yaygın olmadı!ı gözlemlenm)"t)r.

•EGI’ın anket)nde yerel yönet)mler)n büyük 
ço!unlu!unun (%58) mevzuata ba!lı engeller 
olmamasına ya da f)nansal pazarlara ula"mada 
sorun ya"amamalarına ra!men borçlanmayı ter-
c)h etmed)!) görülüyor (bkz. $ek)l 3). Pol)t)ka 
özet)nde, bunun sebeb) olarak ac)l durum mü-
daheles)nde kullanılmak üzere alınan borçların 
yatırım get)r)s)n)n olmaması ve gelecek dönem-
dek) gel)r akı"ının bel)rs)z olmasından ötürü 
borç yükü altına g)rmek )stememes) olab)lece!) 
vurgulanmı". 
 
•Yerel yönet)mler)n daha fazla f)nansal otono-
m)ye sah)p olmaları ac)l durum müdahaleler)n) 
daha efekt)f kılmakla b)rl)kte, yerel ölçekte ac)l 
durum f)nansmanı kaynaklarının çe")tlenmes) 
)ç)n yen) mekan)zmalar gerekt)!) ara"tırmada 
vurgulanan b)r d)!er nokta. Bunun sebeb) )se 
f)nansal otonom)ye sah)p yerel yönet)mler)n ge-

2çƏɵǤȇƏ�ɖǼƏɆȅƏǸ�ǫƯǫȇي�ǝɎɎȵɀٖٖيɯɯɯِǼɀƺِƏƬِɖǸٖ!ǫɎǫƺɀٖ�ɀɀƺɎɀٖ(ȒƬɖȅƺȇɎɀٖ0JXٮ¨ɖƫǼǫƬƏɎǫȒȇɀٖ¨ 0ٮאzِȵƳǔ�
3Jƺȸǫ�ƫǫǼƳǫȸǫȅǼƺȸǫȇ�ɎȒȵǼƏȇɎǤǖǤ�ƫƏǖǼƏȇɎǤɵƏ�ɖǼƏɆȅƏǸ�ǫƯǫȇي�ǝɎɎȵɀٖٖيǼɀƺِƺɖِȷɖƏǼɎȸǫƬɀِƬȒȅٖǴǔƺٖǔȒȸȅٖ³àٗƬñ(ɿɮɴɮɴɎɿɀǼבח
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l)rler)n)n büyük ölçüde yerel gel)r kaynaklarına 
dayanması ve pandem) ko"ullarının merkez) hü-
kümet tarafından sa!lanan ödene!)n aks)ne tam 
da yerele ba!lı gel)r kaynaklarını olumsuz olarak 
etk)lemes) olab)lece!) bel)rt)lm)".

•Yerel yönet)mler)n yerel)n )ht)yaçlarını ve kırıl-
ganlıklarını daha )y) b)ld)kler) )ç)n ac)l durumlar 
ba!lamında f)nansal esnekl)!)n yerel yönet)mlere 
sa!lanmasının gerekl)l)!) gözlemlenm)". Bu se-
beple yerel yönet)mlere kr)zle mücadelede daha 
fazla sorumluluk ve yetk) ver)lmes)n)n yanında, 
yetk)n)n su)st)mal ed)lmemes) adına da "e/a+ık 
ve hesap ver)leb)l)rl)!e dayalı b)r çerçeven)n ku-
rulması gerek)yor.

•Etk)l) b)r ac)l durum müdahales) adına yerel ve 
merkez) hükümetler arasında rekabet yer)ne )" 
b)rl)!)n) te"v)k eden )st)krarlı yönet)")m s)stemle-
r)n)n, kaynakların tahs)s) konusunda da oldukça 
öneml) oldu!u görülmü". 

•Pandem)n)n ba"ında ortaya atılan “koronav)-
rüsün herkes) e")t ölçekte etk)led)!)” f)kr)n)n, 
dü"ük gel)rl) ülkeler)n ve toplulukların en büyük 
kayıpları ya"amasıyla b)rl)kte kısa sürede do!ru 
olmadı!ı ortaya çıkmı"tı. Yayında bu e")ts)zl)!)n 
ortaya koydu!u üzere "eh)rler, bölgeler ve ülkeler 
arasındak) e")ts)zl)kler) g)dereb)lmek adına da-
yanı"ma temell) f)nansal mekan)zmalar gerekt)!) 
vurgulanıyor. 

•Mevcut kr)zden toparlanma sürec), ba"ta )kl)m 
kr)z) olmak üzere paralel "ek)lde gel)"en farklı 
kr)zlere kar"ı ver)len mücadele )le oldukça )lg)l). 
COVID-19 )le mücadelede alınan f)nansal karar-
lar, ulus-altı hükümetler)n gelecekte farklı kr)zle-
re kar"ı mücadele kab)l)yetler)n) büyük ölçüde et-
k)leyecek. Bununla )l)"k)l) olarak yayında, büyük 
bütçe açıklarının uzun vadede Sürdürüleb)l)r 
Kalkınma Amaçlarını tehl)keye atmamasını sa!-
lamanın öneml) b)r öncel)k oldu!u vurgulanmı".

jƊɯȁƊǲǶƊȲ
«ȒƳƺً� ًِ̈�ۭ�IǼɵȇȇً�«ًِאא�٢�kƏɀǤȅ٣ِ�ÁȒɯƏȸƳɀ�Ə�!Ȓȇ-
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Perspektif

YABAN !Ç!N KENT: 
ANTROPOSEN ÇA#INDA B!R ÇÖZÜM ARAYI"I

Bugün canlıların birbirleri ve çev releriyle olan ili"kilerini ara"tıran bir bilim dalı olarak tanımladı!ımız ekoloji, etimolojik olarak “ev 
bilimi” olarak geçmekte. $üphesiz ki bu evin tek sakinleri insanlar de!il. Yaban hayatı da dahil olmak üzere ekosistemin tüm canlıları 

buranın sakin lerini olu"turuyor. 

1 2  DAK#K A

N A Z L I C A N  A K C I *

*¹ƺǝǫȸ�¨ǼƏȇƬǤɀǤً�
xƏȸȅƏȸƏ� ƺǼƺƳǫɵƺǼƺȸ� ǫȸǼǫǖǫ

“Global ısınmadan çıkan ders #u k$, $nsano"lunun 
özgürlü"ü, dünya üzer$ndek$ hayatın $st$krarlı do"al 
parametrelerle (sıcaklık, havanın b$le#$m$, yeterl$ su 
ve enerj$ kayna"ı) olu#turdu"u b$r arka plan sayes$nde 
mümkün olmu#tur: !nsanlar, ancak, dünya üzer$nde-
k$ hayatın parametreler$n$ c$dd$ b$ç$mde bozmamak 
$ç$n yeter$nce marj$nal kaldıkları sürece “$sted$kler$n$ 
yapab$l$rler”. Özgürlü"ümüzün global ısınma $le so-
mutla#an sınırları, b$zzat özgürlük ve erk$m$z$n kat-
lanarak büyümes$n$n paradoksal b$r sonucudur – yan$, 
b$z$ çevreleyen tab$atı dönü#türme yet$m$z$ durmadan 
büyüterek, yerküre üzer$ndek$ hayatın üzer$ne $n#a 
ed$ld$"$ temel jeoloj$k parametreler$n denges$n$ bozma 
noktasına ula#mı# olmamızın.”
     

Slavoj 0)1ek, Antroposen’e Ho"geld)n)z

Slavoj Z)zek’)n “Antroposen’e Ho"geld)n)z” )s)ml) ese-
r)nden seçt)!)m)z alıntı, b)l)m )nsanlarının Antropo-
sen olarak n)teled)!) bu yen) ça!ın temel paradoksunu 
oldukça somut ve anla"ılır b)r d)lle açıklıyor. #nsan 
merkezl) ve ekoloj)k s)stem)n )nsan dı"ı unsurları 
üzer)nde denet)m kurma odaklı )n"a ed)lm)" meka-
n)zmalar, küresel ekoloj)k s)stem) der)nden sarsmı" 
ve b)l)m )nsanlarının “Antroposen” olarak n)teled)!) 
yen) b)r ça!ın ba"langıcına yol açmı"tır. 4,5 m)lyar 
ya"ındak) yer küren)n son 200.000 yılında varlı!ını 
sürdüren homo sap)ens, bu kısa mevcud)yet sürec)nde 
jeoloj)k b)r güç hal)ne gelm)" ve jeoloj)k kronoloj)ye 
yön vererek Holosen Ça!ı’nın ardından gelen yen) b)r 
dönem) ba"latmı"tır. 

#nsanlı!ın do!al s)stemler ve ekoloj)k döngüler üze-
r)ndek) artan gücü ve kalıcı etk)ler) )le "ek)llenen Ant-
roposen Ça!ı’nın et)moloj)k köken)ne bakıldı!ında 
kel)men)n )nsan anlamına gelen “anthropos” kel)-

mes)nden türed)!) ve “)nsan ça!ı” anlamına geld)!) 
görülür. “Antroposen” ve “ekoloj)” kel)meler)n)n her 
)k)s)n)n et)moloj)k köken)ne g)tt)!)m)zde )se yukarı-
da bahs) geçen paradoksal durumu d)lsel düzlemde de 
çok net h)sseder)z. #lk kez 1869 yılında Alman B)yo-
log Ernst Haeckel tarafından kullanılan ekoloj) söz-
cü!ü Yunanca “ev” anlamına gelen “o)kos” ve “b)l)m 
ve ara"tırma” anlamına gelen “logos” kel)mes)nden 
türet)lm)"t)r. Yan) bugün canlıların b)rb)rler) ve çev-
reler)yle olan )l)"k)ler)n) ara"tıran b)r b)l)m dalı olarak 
tanımladı!ımız ekoloj) kel)mes), et)moloj)k olarak “ev 
b)l)m)” olarak geçmekted)r. Z)zek’)n de vurguladı!ı 
g)b) )nsanın, b)r jeoloj)k güç olarak ekoloj)k s)stemler 
üzer)nde bıraktı!ı bu c)dd) tahr)bat ve ayak )z), b)r 
anlamda kend) mevcud)yet)n) mümkün kılan ev)n) 
ya!malaması olarak n)telend)r)leb)l)r. $üphes)z k) bu 
ev)n tek sak)nler) )nsanlar de!)l. Yaban hayatı da dah)l 
olmak üzere ekos)stem)n tüm canlıları buranın sak)n-
ler)n) olu"turuyor.

Sayısız somut sonucu ve yansıması olan Antroposen, 
ekoloj)k s)stemler) yan) ev)m)z olan yer küre )le )nsan 
arasındak) tüm dengeler) hem f)z)ksel hem de toplum-
sal düzeyde de!)"t)rm)" durumda. Ekonom)k büyü-
mey) öncel)klend)ren ekonom)k, pol)t)k ve toplumsal 
mekan)zmalar, suyun ve hatta yer altı kaynaklarının 
özelle"t)r)lmes)nden farklı ekos)stemlerdek) canlı or-
gan)zmaların t)car)le"mes)ne kadar oldukça gen)" b)r 
ölçekte vuku bulan müdahalelerle ekoloj)n)n )nsan 
dı"ındak) tüm d)!er b)le"enler)n) ger) plana atma )lke-
s)yle hareket ed)yor. Ba"langıç noktası hakkında farklı 
görü"ler olsa da Antroposen’) "ek)llend)ren her d)na-
m)k, )nsanın ya"adı!ı co!rafya üzer)nde tahakküm 
kurma kaygısının sınırsızlı!ını gözler önüne sermek-
te. Bugün tartı"tı!ımız pek çok kr)z )nsan ça!ının b)r 
sonucu. #kl)m kr)z) bunlardan b)r), )kl)m kr)z)n)n 

der)nle"t)rece!) b)yoçe")tl)l)k kr)z) )se hızlı b)r "ek)lde 
gündem)m)ze g)r)yor. Un)vers)ty College London’da 
yapılan b)r ara"tırma, )kl)m kr)z)n)n önümüzdek) yıl-
larda b)yoçe")tl)l)kte ve dolayısıyla yaban hayatında an) 
kayıplara neden olab)lece!)n) göster)yor. Bu de!)")m)n 
yava" yava" gerçekle"meyece!), kaygan b)r zem)nden z)-
yade uçurumun kenarında olmak g)b), farklı zamanlarda 
farklı bölgeler) vuraca!ı bel)rt)l)yor.

Kentsel ölçekte dü"ünüldü!ünde )se )kl)m kr)z) ve çev-
resel sorunların tartı"masız b)r gerçek olarak kent )le 
)l)"k)lenen bütün d)s)pl)nler)n gündem)ne oturdu!u ve 
dolayısıyla mevcut g)d)"at )ç)n çözüm üreten tüm sü-
reçlerdek) en öneml) odak noktasının “do!a )le uyum” 
ve “sürdürüleb)l)rl)k” oldu!u b)r dönemde oldu!umuz 
net b)r "ek)lde görüleb)l)r. Ya"am b)ç)mler)n)n, üret)m 
ve tüket)m s)stemler)n)n kökten b)r de!)")me u!raması 
ve kentsel pol)t)kaların )se ekoloj)n)n b)r parçası olacak 
"ek)lde üret)lmes) gerek)yor. 

Böyles) olumsuz ve ger) dönü"ü zormu" g)b) görünen b)r 
gerçekl)!)n ortasında, ben)mseyece!)m)z pol)t)kalar ve 
ataca!ımız adımlar konusunda yol göster)c) f)k)rlere, 
bütüncül ve kapsayıcı s)stemler)n )n"asına )ht)yaç duyu-
yoruz. Tam da bu noktada b)r) yerküren)n kuzey)nden 
d)!er) )se güney)nden gelen )k) çevre dü"ünürü ve akt)-
v)st) Mar)a M)es ve Vandana Sh)va’ya kulak vereb)l)r)z. 
M)es ve Sh)va, Antroposen’)n )nsan ve do!a arasındak) 
)k)l)k ba"ta olmak üzere tüm )k)l)kler) kesk)nle"t)rd)!) 
bu noktada, yerküren)n ve buranın tüm sak)nler)n)n ge-
lece!)n)n, )nsanın gezegen üzer)ndek) etk)s)n) ne ölçüde 
anlayab)ld)!)m)ze ba!lı oldu!unu savunuyor. Dolayısıy-
la bu Perspekt)f dosyası, umutsuz ve karamsar b)r tablo 
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sunmak yer)ne mevcut durumdak) hasar tesp)t)ne yö-
nel)k b)r sunu" ve özell)kle kentsel ekoloj)k s)stemler 
konusunda b)r öner) bütünü olarak n)telend)r)leb)l)r.

Sh)va, )nsanı, do!anın b)r parçası olarak n)teler ve 
b)yoçe")tl)l)!)n hayatın canlı mü"tere!) ve ya"amın 
temel) oldu!unu bel)rt)r. “Yeryüzü demokras)s)” 
olarak )s)mlend)rd)!) teor)s) )le küresel ölçekte hem 
b)reysel hem de toplumsal olarak do!anın b)r parçası 
olmaktan uzakla"mı" modern )nsan ve modern kent 
)ç)n oldukça hayat) öner)ler sunar. Yeryüzü demokra-

s)s), tüm canlıları yeryüzü a)les)n)n b)r parçası olarak 
görmekle beraber bu a)len)n )ç)ndek) tüm üyeler)n 
e")tl)!)n) sa!layan temel unsurdur. Sh)va, kentler)n 
ve toplumların do!a ve ekoloj) )le tekrar barı"ab)lmek 
)ç)n bu yen) demokras) model)n) ben)msemes) gerek-
t)!)n) söyler. #nsan olmayan canlıların da tems)l)n)n 
sa!landı!ı, b)rl)kte ya"ama olgusunu temel alan, kap-
sayıcı b)r katılımcılık mekan)zmasına ve yerel eko-
nom)ler)n güçlend)r)lmes)ne dayanan bu demokras) 
model), tüm canlılı!ın ya"am hakkı )lkes) üzer)ne 
)n"a ed)lmel)d)r. Antroposen Ça!ı’nın yıkıcı sonuç-

ları, ancak do!anın tüm canlı ve cansız b)le"enler)n) 
kapsayan b)r demokrat)k sürec)n ve toplumların )n-
"ası )le mümkün olab)l)r. Sürdürüleb)l)r toplumların 
ve kentler)n özünde; ya"ayan demokras)ler, ya"ayan 
kültürler ve ya"ayan ekonom)ler bulunur.

Marmara Beled)yeler B)rl)!) olarak, MARUF21 )ç)n 
yukarıda de!)n)len tüm meseleler)n ı"ı!ında yürüt-
tü!ümüz çalı"malarda, günümüzde ya"amakta oldu-
!umuz kr)zler)n kentler üzer)ndek) yıkıcı etk)ler)n) 
kabul ederek hasar tesp)t) yapma ve mevcut sorunlar 
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)ç)n etk)l) çözümler arama yolunu seçt)k. Bu nedenle 
MARUF21’)n kavramsal çerçeves)n) “Çözüm Üreten 
Kentler” dü"ünces) üzer)nden kurguladık ve “Yen)den 
Dü"ün, B)rl)kte Hareket Et” mottosu )le yola çıktık. 
Yeryüzündek) )nsan kaynaklı faal)yetler)n kentsel 
alana yansıyan boyutları olan sanay)le"me, yanlı" araz) 
kullanımı, kaynakların a"ırı tüket)m) ve kentler)n )n-
san olmayan b)le"enler)n) öncelemeyen pol)t)kalarının 
kentsel hab)tatı ve yaban hayatını büyük tehd)tlerle 
kar"ı kar"ıya bırakıyor olması, çözüm arayı"ımızın te-
mel eksenler)nden b)r)n) olu"turdu. #ç )çe geçen sonsuz 
alt s)stemden olu"an ekoloj)y) kente da)r meselelerden 
ayrı tutan yakla"ımları b)r kenara bırakıp )nsanı kap-
sadı!ı kadar )nsan olmayanı da kapsayan bütüncül çö-
zümler aramak durumunda oldu!umuz dü"ünces)n-
den hareket ederek kentler)n do!a ve yaban hayatı )le 
)l)"k)s)n) )y)le"t)rmey) öncel)kl) amaçlarımızdan b)r) 
olarak bel)rled)k. Bu amaçlar do!rultusunda günümüz 
kentler)n)n yaban hayatı ve ekos)stem )le )lg)l) çıkmaz-
larına çözümler bulmak )ç)n MARMARATHON 

)s)ml) b)r )deathon düzenled)k. Kentler )le do!a ve 
yaban hayatı üzer)ne “yen)den dü"ünmek” ve “b)r-
l)kte hareket etmek” )ç)n düzenled)!)m)z MAR-
MARATHON’da )k) gün boyunca ortak akıl ve 
d)s)pl)nlerarası çe")tl)l)k düzlem)nde, b)rl)kte ya-
"amanın )mkanları üzer)ne dü"ünme, tartı"ma, f)-
k)rler olu"turma fırsatımız oldu. Bu süreç boyunca 
b)ze mentorluk yaparak yol gösteren hocalarımız, 
uzmanlarımız ve )deathona katılarak gel)"t)rd)kler) 
f)k)rler ve )novat)f çözümler )le sürece büyük katkı 
sa!layan katılımcılarımız )le b)rl)kte oldukça üret-
ken ve ö!ret)c) b)r dönem geç)rm)" ve çözüm arayı"-
larımız )ç)n öneml) b)r adım atmı" olduk.

MARMARATHON sürec)nden aldı!ımız )lham 
ve ö!rend)kler)m)z)n etk)s)yle, zor ve b)r o kadar da 
farkındalıkla dolu b)r yılın sonunda çıkardı!ımız 
Kent derg)s)n) “Yaban )ç)n Kent” teması )le hazırla-
maya karar verd)k. Bu perspekt)f dosyasında, çıktı-
!ımız bu yol boyunca destekler)n) h)ç es)rgemeyen 

Ay"e Oruç, )nsanın do!a )le ba!lantı kurma )ht)yacı 
ve do!anın bütüncül olarak )nsan sa!lı!ı üzer)ndek) 
etk)s)nden; El)f Kend)r Beraha, farklı d)s)pl)nlerde 
yaban tanımının açılımlarına kısaca bakarak bu açı-
lımların tasarım d)s)pl)nler)ne ve kente nasıl yansıtı-
lab)lece!)nden; Zeynep Turan Ho/man )se kentsel 
alanda büyük tehd)tlerle kar"ı kar"ıya kalan b)yoçe-
")tl)l)kten ve “yen)den yabanla"tırma” kavramından 
bahsedecek. 

Bu perspekt)f dosyasını MARMARATHON’da 
Yaban )ç)n Kent üzer)ne gel)"t)r)len 3 f)kr) kısaca ta-
nıtan b)r yazı tak)p edecek. Akab)nde yer alan #y) Uy-
gulama bölümünde )se Dora Almassy, dünyanın her 
yer)nden derled)kler) do!a tabanlı çözümler) )çeren 
b)r ver) tabanı olan Kentsel Do!a Atlası’nı (Urban 
Nature Atlas) ve bu ver) tabanından seç)len üç örne-
!) tanıtacak. Perspekt)f ve #y) Uygulama dosyamızın 
tüm okuyucularımıza oldukça ö!ret)c) besley)c) ve 
key)+) b)r okuma deney)m) sunmasını d)ler)z. 
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Günümüzde dünya nüfusunun yakla"ık %55’) 
kentlerde ya"ıyor. 1950’lerde %30 c)varında olan 
bu oranın, B)rle"m)" M)lletler tarafından 2050 
yılında %65’) a"ması öngörülüyor. Hızla kentle-
")yoruz ve yaban hayvanlarının ya"am alanlarını 
da hızla daraltıyor ve yok ed)yoruz. Yapılan son 
ara"tırmalar )nsanın, ekos)stemler ve b)yoloj)k 
çe")tl)l)k üzer)ndek) etk)ler) )le bazı hastalıkların 
yayılması arasındak) ba!lantılara d)kkat çek)yor, 
)nsan sa!lı!ı )le do!anın b)rb)r)yle yakından )l)"-
k)s)n) ortaya koyuyor. Yo!un yapıla"ma baskısı 
altında olan ülkem)zde, do!a )le uyumlu kentle"-
mey) ve ço!umuzun varlı!ından dah) haberdar 
olmadı!ı yaban türünün ya"amını sürdürmes)ne 
)mkan verecek kentsel yaban hayatı konularını 
gündem)m)z)n üst maddeler) arasına ta"ımamızın 
zamanı çoktan geld).

Son yıllarda "eh)rler)n )ç)nde görülen yaban hay-
vanları )le )lg)l) haberler yaygınla"maya ba"ladı. 
Bunun b)r neden) konuyla )lg)l) farkındalık çalı"-
malarının artmaya ba"laması. Do!a gözlemc)l)!)-
ne duyulan )lg)n)n de artmasıyla yaban hayvan-
ları )le kentler) ortak payla"tı!ımızı farketmeye 
ba"ladık. Ku" göçler) sırasında gözlemled)!)m)z 
yırtıcılar ve d)!er ku" türler), bahçelerde k)rp)ler, 
sansarlar, t)lk)ler, hatta "eh)rde rastlanan kurtlar, 
yaban domuzları, su samurları, Bo!az’da vapurlar-
dan )zled)!)m)z yunuslar ve daha b)rçok tür yaban 
hayvanı, ya"am alanlarına kurdu!umuz kentlerde 
ya"amlarını devam ett)rmeye çabaladıklarını b)ze 
anlatmaya çalı"ıyor.

(�K�m��m�ym�ª�ß0�æ� �y�R�æ�ÀX�`m0� �K�
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B)rkaç on yıl boyunca yapılan ara"tırmalar, 
do!ayla temasın b)r sonucu olarak sa!lık 
yararına oldu!u sonucuna )"aret ed)yor ve 
son ara"tırmalar, )nsanların daha yüksek 
tür zeng)nl)!)yle temastan fayda sa!ladı!ını 
göster)yor. Bu faydalar )nsan ps)koloj)s)n) 

)y)le"t)rme ve a)d)yet duygusunu güçlend)r-
mey) )çer)yor.

B)nalardan kolayca er)")leb)len ve görüleb)len açık 
hava, do!a ve yaban hayatını )zleyeb)lmen)n keyf), 
ya"lıların ve hastaların uyarılmasının öneml) ve zor 
oldu!u durumlarda hayat) b)r fayda. Ayrıca çocuk-
ların “do!a zekası”nın gel)")m)ne katkı sa!lıyor.

Kentsel alanlar gen)"led)kçe, koruların ve bahçe-
ler)n yaban hayvanlarına ya"am alanı sa!lama po-
tans)yel) daha öneml) hale gel)yor. Yerel yönet)mler 
ve "eh)rlerde ya"ayan )nsanların bel)rl) kurallar 
dah)l)nde, ku"lardan memel)lere, böceklerden am-
f)b)lere kadar yaban hayatına yardım etmek )ç)n 
yapab)lecekler)n) zaman kaybetmeden ke"fetmele-
r)n)n tam zamanı. Farklı ülkelerde uygulamaları 
bulunan ve özell)kle ev serçeler), ötücü ardıç ku"-
ları, yaban arıları, kelebekler ve k)rp)ler g)b) azalan 
türlere odaklanılan çalı"maların ülkem)zde de tek-
rarlanması mümkün. 

Örne!)n #ng)ltere’de yürütülen b)r programda, 
bahçelerde, hatta pencerelerde ve balkonlarda b)le 
hang) faal)yetler)n yaban hayatını olumlu etk)le-
d)!) konusunda özel ve k)")selle"t)r)lm)" tavs)yeler 
üret)l)yor. Ayrıca halk, koruma amaçlı yaban hayatı 
ara"tırmalarına dah)l ed)lmekte. 

R0ªj0²�ª�m��m� `m`ª

Bahçes) olmayan )nsanlar, balkonlara, pencerele-
re b)tk)ler yerle"t)rerek veya yaban hayvanlarının 
türler)n) bel)rleyerek ve sayarak kentte yaban hay-
vanlarının bel)rlenmes) çalı"malarına katılab)l)rler.  
Yapılab)lecek akt)v)teler arasında gölet )n"a etmek, 
yuva yapmak veya a!aç d)kmek yer alab)l)r. Ka-
tılım, bel)rl) b)r yerde tek b)r eylem) veya yüzlerce 
eylem) )çereb)l)r.

(�K��ð0j�²X

Harvard Ün)vers)tes)’nden Prof. Howard Gard-

ner, 1983 yılında b)l)m çevreler)nde etk) yaratan 
çoklu zekalar kuramını gel)"t)rd). Ardından ço-
cuklar ve yet)"k)nlerdek) gen)" kapsamlı )nsan) 
potans)yel) açıklayab)lmek üzere önerd)!) yed) 
zeka türüne (d)l, mantık-matemat)k, mekan 
zekası, beden-hareket zekası, müz)k, )l)"k) ve )ç-
görü zekası) sek)z)nc) zeka türünü ekled): do!a 
zekası.

Do!a zekasının merkez)nde )nsanların b)tk)-
ler), hayvanları ve d)!er do!al çevre ögeler)n) 
tanıma yetene!) yatıyor. Bu kuram, do!al dene-
y)mler)n çocukların e!)t)m ve gel)")mler) )ç)n 
ta"ıdı!ı önem) gözden kaçırmak )stemeyen ö!-
retmenlerle ebeveynler )ç)n farklı b)r bakı" açısı 
yakalama fırsatı sunuyor.

Sek)z)nc) zekaya sah)p çocuklar güçlü duyu be-
cer)ler)ne sah)pt)r, do!al ortamlardak) varlıkla-
rı kolaylıkla ayırt ed)p sını+andırab)l)rler. Açık 
hava etk)nl)kler)n) sever, hayvanlar ya da b)tk)-
lerle )lg)len)rler. Do!al varlıklarla )lg)l) kayıtlar, 
günlükler tutar, ç)z)mler, res)mler, foto!ra+arla 
kayıtlarını zeng)nle"t)reb)l)rler. Do!a, çevre ve 
tehl)ke altındak) türlerle )lg)l) yüksek farkında-
lı!a sah)pt)rler. Ba"kalarının gözden kaçırdı!ı 
detayları fark ederler. Yaratıcılıklarıyla ünlü 
b)rçok k)")n)n çocukluk h)kayeler)nde do!anın 
yer) oldu!unu göreb)l)r)z. Do!a zekası kend)-
n) bell) eden çocuklar b)yolog, z)raatç), den)z 
b)l)mc), peyzaj m)marı, orman mühend)s) g)b) 
do!a )le )l)"k)l) mesleklere yatkın olur. Çocuk-
larımızda do!a zekasını öne çıkaran özell)k-
ler)n bulundu!unu erken ya"larda fark ederek 
gelece!)n do!a b)l)mc)ler)n)n yet)"mes)ne katkı 
sa!layab)l)r)z. Bugün kentlerde ya"ayan çocuk-
larımızın “kent ve yaban hayatı çalı"maları” 
kapsamında do!aya yakınla"tırılması da gelece-
!)n do!a korumacılarının yet)"t)r)lmes)ne katkı 
sa!layacaktır.
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Kavramsal düzeyde yaban, b)reysel b)l)nc) bas-
kın, ancak türlerarası kolekt)f b)l)nc) neredeyse 
yok olmu" kentsel özne k)ml)!)n) esneten b)r 
kutupsal zıtlık olarak tanımlanab)l)r. Yaban 
metaforu her zaman hayal gücünün çalı"masına, 
korkuyla karı"ık da olsa )nsana kend) sınırlarının 
dı"ındak) b)r varolu"u anımsatıp özlem duyulan, 
bozulmamı" b)r dünya tasavvuruna )mkan veren 
b)r n)tel)!e )"aret eder. Belk) de bu nedenle, pek 
çok geleneksel kültürün köken öyküler)nde )n-
sanların yabanıl atalarından saygı ve hasretle söz 
ed)l)r. #nsanın merkezde de!)l, tüm d)!er varlık-
ların (canlı ve cansız) arasında oldu!unu kabul 
eden böyles) kültürlerde do!a uzaklarda b)r yerde 
de!)l, hemen yanıba"ımızda, )ç)m)zded)r. 

Her "ey) d)ze get)ren )nsan m)t) bu anlayı"ı yıkalı 
çok oldu. Modern kent, tek türün baskın oldu!u 
tekdüze çevreler) )le zaten yaban ya"amın ant)-
tez)n) olu"turmu"ken ba"ka türler )ç)n kısmen 
m)saf)rperver alanlar sa!layab)lecek h)nterlan-
dı, kap)tal)st kent)n sonsuz yayılımı ve b)tmek 
b)lmeyen tüket)m taleb)n)n baskısı altında par-
çalanan ekos)stemler) )le )nsan dı"ı türler )ç)n 
neredeyse ya"anmaz halde. Yaban ya"am modern 
kent)n b)l)nçaltına )t)lm)", ancak )ç)nden geç-
mekte oldu!umuz pandem) sürec) g)b) kr)z anla-
rında bel)ren, do!anın kend)n) yen)leme gücünü 
anımsatan hayaletler olarak kar"ımıza çıkıyor.

Sanat ele"t)rmen), ressam, yazar ve "a)r John 
Berger 1977’de kaleme aldı!ı “Hayvanlara N)-
ç)n Bakarız?2” ba"lıklı denemes)nde hayvanlar 
)le )nsanlar arasında daha yüz küsur sene önce-
s)ne kadar var olan etk)le")m)n günümüzde yok 
oldu!undan söz ed)yor. Hayvanları ve genel ola-
rak tüm d)!er canlıları kapsayan yaban ya"amı 
yalnızca belgesellerde veya tek tük sansasyonel 
haberde kar"ıla"ılan b)r sey)r nesnes) hal)ne 
geld)!)nde, kap)tal)st s)stem tarafından ken-
d)ne ve yaptıklarına yabancıla"tırılmı" )nsan, 
tahakküm )çeren bakı"ıyla tüm çevres)nden de 
uzakla"mı" oluyor. Berger’)n vurucu b)r b)ç)mde 
)fade ett)!) üzere )nsanın bu "ek)lde dünya üze-
r)nde kend) türünden olmayan yolda"larını kay-
betm)" olması kap)tal)st kültürün a/ed)lmez 
suçlarından b)r).

Y)ne de, özell)kle son zamanlarda hız ka-
zanmı" olan Antroposen Ça!ı tartı"ma-
larının umut veren açılımları var. Yaban 
kavramının da )rdelenmekte oldu!u bu tar-
tı"malar durum tesp)t) yapmanın ötes)nde, 
)nsanötes) türler)n, hatta dünya üzer)ndek) 
cansız varlıkların (da!lar, den)zler, neh)r-
ler g)b)) varolu" haklarına da)r farkındalık 
yaratarak uzun vadede daha sürdürüleb)l)r 
çevresel tasarım prat)kler) )ç)n öneml) bakı" 
açıları sa!lıyor. 

Örne!)n Antroposen Ça!ı’nın n)tel)kler)n) 
küresel ölçekte tartı"an ve belgeleyen Yabanıl 
Atlas3 projes)n)n küratörler)nden antropolog 
Anna Ts)ng, ortaya attı!ı “yen) yaban” kavramı4 

)le Antroposen Ça!ı’nda yabanıl etk)ler)n )nsa-
nın büyük ölçekl) altyapı projeler) veya üret)m 
alanları )le tekt)ple"t)rd)!) çevrelerde çok daha 
yıkıcı b)r b)ç)mde gel)"t)!)nden, bu tür bozul-
maya u!ramı" çevrelerde )st)lacı türler)n ba"ka 
türler)n ya"amasına olanak vermeyecek b)ç)m-
de yayılıp b)yoloj)k çe")tl)l)!) yok ett)!)nden 
söz ed)yor. Oysa yerel üret)m prat)kler) kısıtlı 
ölçekler) sayes)nde )ç)nde bulundukları do!al 
çevren)n kend)n) yen)lemes)ne )z)n ver)yor ve 
bu "ek)lde b)yoçe")tl)l)k bozulmaya u!ramı" 
alanlarda b)le devam edeb)l)yor.

B)yoçe")tl)l)!) koruma yakla"ımları )ç)nde ye-
n)den yabanla"tırma5  (rew)ld)ng) stratej)ler) 
)ç)nde bulundu!umuz çevre )le yen) b)r )l)"k) 
b)ç)m) öner)yor. Bu yakla"ımda öncel)kle anah-
tar türler)n rehab)l)te ed)lm)" çevrelerde serbest 
dola"ıma bırakılması ve daha sonra )nsan 
etk)s)n)n m)n)muma )nd)r)lmes) )le bel)rl) 
b)r denge durumuna ula"ılaca!ı savunulu-
yor. B)r ba"ka yakla"ım )se “bozulmamı" 
do!a” kavramının aslında b)r kültürel m)t 
oldu!u ve  modern metropoller g)b) çok 
c)dd) b)ç)mde yapıla"mı" çevrelerde b)le ya-

ڽוהזווٖٮɵƏȇɀǫƳǫٮȒƫǴƺǸɎǫǔƺٮɀƏǸǫȇǼƺȸǫٮɖɎƏȇǕƏƬٮɯɯɯِƏƏِƬȒȅِɎȸٖɎȸٖɵƏɀƏȅٖǫɀɎƏȇƫɖǼɖȇٖٖيǝɎɎȵɀھ�٣זא�٢ِ�� 1
2 ƺȸǕƺȸً�hِٹ�٣ווח٢áǝɵ�nȒȒǸ�ƏɎ��ȇǫȅƏǼɀّחא�ٺ�ƫƏɀǤȅǤ�ƏɵȇǤ�ǫɀǫȅǼǫ�ǸǫɎƏȵ�ǫƯǫȇƳƺِ�nȒȇƳȸƏي�¨ƺȇǕɖǫȇِ�٢ ɖ�ǸǫɎƏȵ�!ƺɮƏɎ�$ƏȵƏȇ�ɎƏȸƏǔǤȇƳƏȇٹ�RƏɵɮƏȇǼƏȸƏ�
zǫƯǫȇ� ƏǸƏȸǤɿّٺ�ƫƏɆǼǤǖǤɵǼƏ�ÁɜȸǸƯƺɵƺ�ƯƺɮȸǫǼȅǫɆً�(ƺǼǫ(ȒǼɖ�çƏɵǤȇƺɮǫ�ɎƏȸƏǔǤȇƳƏȇוא��ɀƺȇƺɀǫȇƳƺ�ƫƏɀǤǼȅǤɆɎǤȸِ٣
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ڽǔƺȸƏǼƏɎǼƏɀِȒȸǕٖٖٖي�ǝɎɎȵɀھ
4ÁɀǫȇǕً��ِٹ�٣זא�٢Áǝƺ�zƺɯ�áǫǼƳًٺ�Áǝƺ�!ǼƺƏȸǫȇǕھ�ǝɎɎȵɀٖٖيɯɯɯِǼǫɎɎǼƺɎȒǼǼƺȸِƬȒِɖǸٖɎǝƺٮƬǼƺƏȸǫȇǕٖɎǝƺٮȇƺɯٮɯǫǼƳٮƫɵٮƏȇȇƏٮɎɀǫȇǕٖ
��Jɜɿ�ƳȜȇƺȅǫȇƳƺ�`ɀɎƏȇƫɖǼ� ǫǼǕǫ�ÎȇǫɮƺȸɀǫɎƺɀǫ�xǫȅƏȸǼǤǸ�çɜǸɀƺǸ�nǫɀƏȇɀ�¨ȸȒǕȸƏȅǼƏȸǤ�ǸƏȵɀƏȅǤȇƳƏ�ñƺɵȇƺȵ�ÁɖȸƏȇ�RȒǔǔȅƏȇ�ǫǼƺ�ɵɜȸɜɎȅɜɆאٮאאד
ȒǼƳɖǖɖȅɖɿ�çƏƫƏȇǸƺȇɎ�ɀɎɜƳɵȒɀɖȇƳƏ�ƫɖ�ɀɎȸƏɎƺǴǫǼƺȸǫ�ɎƏȸɎǤɆȅǤɆً�ɀɎɜƳɵȒɵƏ�ȵƏȸƏǼƺǼ�ȒǼƏȸƏǸ�ƳɜɿƺȇǼƺƳǫǖǫȅǫɿ�ǸȒȇɖɆȅƏ�ɀƺȸǫɀǫȇƳƺ�ǫɀƺ�ƳƏɮƺɎ�ƺɎɎǫǖǫȅǫɿ�
ɖɿȅƏȇǼƏȸƳƏȇ�ɵƏƫƏȇ�ɵƏɆƏȅƏ�ƳƏǫȸ�ǸƏɮȸƏȅɀƏǼ�ƏƯǤǼǤȅǼƏȸƏً�ǸȒȸɖȅƏ�ȵȸƏɎǫǸǼƺȸǫ�ɮƺ�ɀɎȸƏɎƺɎƺǴǫǼƺȸǫȇƺ�Ƴƺǖǫȇƺȇ�ɀɖȇɖȅǼƏȸ�ɵƏȵȅƏǼƏȸǤȇǤ�ǫɀɎƺȅǫɆɎǫǸِ�kȒȇɖɆ-
ȅƏǼƏȸǤȇ�Ɏɜȅɜȇɜȇ�ǸƏɵƳǤȇƏ�ƏɆƏǖǤƳƏǸǫ�ƫƏǖǼƏȇɎǤƳƏȇ�ɖǼƏɆǤǼƏƫǫǼǫȸي



Perspektif

006 // Kent // 27

ban hayatın b)r ölçekte kend)n) göstereb)lece!) 
kentsel bo"lukların bulunab)lece!)n) savunuyor. 
Bu yakla"ımın savunucularından Emma Mar)s, 
Del)"men Bahçe6 )s)ml) k)tabında “yaban-sonra-
sı” kavramını ortaya atarak arka bahçeler)m)zde, 
kaldırım çatlakları arasında, de!er) b)l)nmeyen 
bo" alanlarda süreg)den yaban ya"amı koruma-
nın yollarını ara"tırıyor.

Yaban kavramının farklı açılımlarına bakıldı!ın-
da, özell)kle tasarım d)s)pl)nler) açısından do!a 
)le kurulacak )l)"k)de d)kkat e!)t)m)n)n önem) 
açı!a çıkıyor. Y)rm) yıl önce, Robert M. Pyle öne 
sürdü!ü “soyu tükenen deney)m7”  kavramıyla )n-
sanın do!a ve yaban ya"am )le kurdu!u )l)"k)n)n 
zayı+amasının olumsuz sonuçlarına d)kkat çek-
m)". Pyle’a göre özell)kle kentsel alanlarda yet)"en 
çocukların do!a )le etk)le")mden mahrum olarak 

büyümeler), kamu sa!lı!ını kötü etk)led)!) g)b), 
do!a yakını davranı"ların azalmasına ve kentsel 
özneler)n b)r ho"nutsuzluk ve )lg)s)zl)k döngüsüne 
hapsolmasına yol açıyor. 

Belk) artık tanımadı!ımız türler)n b)ze g)zeml) 
bakı"larına, “yabancı” yan) yaban yanlısı bakı"lar 
)le cevap vermen)n zamanı gelm)"t)r, d)!er türler 
)ç)n oldu!u kadar kend) )y)l)!)m)z )ç)n de.

ڽɯª¨גג0Áƺƺחג¨ ȵxȒאǼדɯɯɯِɵȒɖɎɖƫƺِƬȒȅٖƬǝƏȇȇƺǼٖÈ!(çɮٖٖي�ǝɎɎȵɀھ
ǼȒȒȅɀƫɖȸɵِ �يáǫǼƳ�áȒȸǼƳِ�nȒȇƳȸƏٮ�³ƏɮǫȇǕ�zƏɎɖȸƺ�ǫȇ�Ə�¨ȒɀɎيƏȅƫɖȇƬɎǫȒɖɀ�JƏȸƳƺȇ»�٣באxƏȸȸǫɀً�0ِ�٢ה
��RȒɖǕǝɎȒȇ�xǫǔˢǫȇِ� ɖ�Ɏƺȸǫȅƺي�nƺɀɀȒȇɀ�ǔȸȒȅ�Əȇ�ÈȸƫƏȇ�áǫǼƳǼƏȇƳِ� ȒɀɎȒȇي٣�Áǝƺ�ÁǝɖȇƳƺȸ�ÁȸƺƺבחחɵǼƺً�«ِxِ�٢¨�ِٺ0ɴɎǫȇƬɎǫȒȇ�Ȓǔ�0ɴȵƺȸǫƺȇƬƺٹ�ȇǕِ٣`٢ו
ƳǫǸǸƏɎǫȅǫ�ƯƺǸƺȇ�Ɏƺɿ�ȜǖȸƺȇƬǫȅ��ɵɀɖȇ� ȒǼƏɎټƏ�ɎƺɆƺǸǸɜȸ�ƺɎȅƺǼǫɵǫȅِ
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6  DAK#K A

Z E Y N E P  T U R A N  H O F F M A N
J O H N  J A Y  C O L L E G E ,  Ö " R E T ! M  G Ö R E V L ! S !

Hem )kl)m kr)z) ve hem de COVID-19 pan-
dem)s) b)r yandan küresel güvenl)k ve kamu 
sa!lı!ı )ç)n büyük b)r tehd)t olu"tururken, 
d)!er b)r yandan da )nsan-çevre )l)"k)s)n)n 
yen)den sorgulanması gerekt)!)n)n hayat) 
vurgusunu yapıyor. 

2020 yılında pandem)n)n hızla yayılmasısıra-
sında uygulanan tam kapanma sürec) kentl)-
ler) evler)ne ve ekranlarına k)l)tlerken yaban 
hayatının kente dönü"üne de olanak sa!ladı. 
$)l)’n)n Sant)ago kent)nde puma, Llandudno 
(Galler)’de yaban keç)s), H)nd)stan’da m)sk 
ked)s), San Franc)sco’da çakal, Vened)k’te ku-
!ular kent merkezler)nde gözlemlend). Kent-
sel gel)")m ve yapıla"ma, ula"tırma, sanay)n)n 
duraklaması ve malzeme ve )nsan akı"ının 
azalmasıyla, pandem) önces) ya"am alanları 
tahr)p ed)lerek kent dı"ına )t)len yaban hayatı, 
b)z)m sosyal ve ekonom)k hayattan uzakla"tı-
!ımız süreç )ç)nde kente dönü" yolunu buldu.

#ç)nde ya"adı!ımız kentler yaban hayata ya-
"am alanı tanımıyor. I"ık ve ses k)rl)l)!)n)n 
ötes)nde, kentsel açık alanların d)!er canlı 
türler)n) dü"ünmeks)z)n tasarlanması, kent)n 
çeper)nde yer alan orman alanlarının parça-
lanması, mera ve otlakların tarıma ve d)!er 
kullanımlara açılması, sucul ekos)stemler)n 
k)rlenmes), kuraklık g)b) konular hem yaban 
hayatının hem de ortak gelece!)m)z )ç)n çok 
kr)t)k olan b)yoçe")tl)l)!)n kaybına yol açıyor. 

B)yoçe")tl)l)k, dünya üzer)ndek) canlı türler)n)n 
ve ya"adıkları ekos)stemler)n çe")tl)l)!) anlamı-
na gel)r ve gezegende ya"amın sürdürüleb)lmes) 
)ç)n gerekl) en öneml) ko"ullardan b)r)d)r. Özel-
l)kle tarımsal üret)m)n gelece!) ve tıbb) )laçlar-
da kullanılan ana maddeler)n sa!lanması )ç)n 
b)tk), hayvan, mantar ve m)kroorgan)zmaların 

çe")tl)l)!) ve bu türler)n var olab)ld)kler) hab)tat 
alanlarının korunması büyük önem ta"ır. Yaban 
hayat ekos)stemler)n tahr)batı, koronav)rüs g)b) 
v)ral yolla hayvanlardan )nsanlara bula"ab)len 
hastalıkların (zoonot)k hastalıklar) ortaya çık-
masına da sebep oldu!u )ç)n bu ekos)stemler)n 
korunması kamu sa!lı!ı açısından hayat) önem 
ta"ımaktadır. Öte yandan, )kl)m kr)z) )le )l)"-
k)l) dü"ünecek olursak bu hab)tatlar -özell)kle 
orman ve otlak ekos)stemler)- karbon deposu )"-
lev) görür ve dolayısıyla bu s)stemler)n parçalan-
maları atmosfer)k karbon m)ktarını ve küresel 
ısınmayı arttırır. Dolayısıyla #stanbul g)b) çok 
benzers)z b)r co!raf) konumda yer alıp zeng)n 
b)r b)yoçe")tl)l)!e sah)p olan ve 15+ m)lyon )n-
sanı barındıran b)r kent)n gelece!), var olan eko-
s)stemler)n (sucul, orman, otlak ve mak), kumul 
ekos)stemler) ve b)yoçe")tl)l)!)n korunmasına ve 
sürdürülmes)ne ba!lıdır. 

Bu ürkütücü tablonun arkasında yatan, türü-
müzün )nsan ötes) türlerle kurdu!u )l)"k)y) 
b)ç)mlend)ren, )ç)nde var olurken denges)n) 
bozdu!umuz ekos)stemlerle sorunlu )l)"k)-
m)z) bel)rleyen b)r model var: modern kap)-
tal)zm. Kap)tal)zm b)r ekonom)k ve felsef) 
s)stem olarak sırf kâr odaklı b)r yakla"ımla 
ve “kalkınma” kılıfı altında do!al kaynakları 
sonsuz kullanıma açık b)r artı de!er olarak 
tanımlayıp, hem sosyal hem de ekoloj)k den-
geler) altüst ed)yor. Mu!lak b)r ya"am kal)tes) 
tanımlamasıyla )ht)yacımız olmayan nesne-
lere arzu duymamızı sa!layıp, bu nesneler)n 
üret)m) )ç)n gerekl) olan eme!), ekoloj)k ayak 
)z)n) ve yıkımı görünmez kılıyor. Felsef) b)r 
boyutta da kap)tal)zm, türümüzü merkeze 
oturtup d)!er canlılardan ve do!adan üstün 
oldu!umuza da)r b)r de!er s)stem) yaratıyor. 
Oysa antropolog Anna Ts)ng’)n altını ç)zd)!) 
g)b); )nsano!lunun do!ası türlerarası b)r )l)"k) 

olarak vuku bulur (Ts)ng 2012). Geleneksel 
ve tar)hsel olarak do!a üzer)nde topyekûn 
hâk)m)yet kuran, özerk, kend)ne bakab)len 
ve türünü sürdüreb)len b)r )nsan do!ası tas-
v)r) yer)ne d)!er türlerden ba!ımsız ya"amı-
nı sürdüremeyen b)r )nsan do!ası anlayı"ı 
ve et)!) gerekl)d)r ()b)d). Dünya üzer)ndek) 
canlı hayatı çevreleyen tehd)tlere bakınca kâr 
ve kalkınma odaklı bır anlayı" yer)ne türler 
arasındak) dayanı"maya ve s)mb)yot)k b)r ge-
lece!e yatırımın önem) ortaya çıkar.

Kent, )nsan, do!a ve yaban )l)"k)s)n) sürdü-
rüleb)l)rl)k ve esnekl)k kavramları üzer)n-
den tekrar yorumlayıp )nsan ötes) türler) 
dı"lamayan ya"am alanları yaratmak )ç)n 
)lk adım, var olan farklı ekos)stemler)n ko-
runması ve kontrolsüz yapıla"manın önlen-
mes)d)r. Yaban hayatına ya"am alanı açmak 
)ç)n korumanın ötes)nde “yen)den yabanla"-
tırma” (rew)ld)ng) kavramından ve ortaya 
koydu!u prens)plerden yararlanab)l)r)z.1 Ye-
n)den yabanla"tırma bozulan ekos)stemler)n res-
tore ed)lmes) ve yaban hayatının tekrar bu alan-
lara dönmes)n)n sa!lanması olarak açıklanab)l)r. 
Daha büyük ölçekteyse b)rb)r)yle )l)"k)s) kopmu" 
ekos)stemler)n b)rb)rler)ne ba!lantısının planla-
ması olarak )"ler. Yen)den yabanla"tırma çerçeve-
s)n)n )lk prens)b) odaklanılan ekos)stem)n yerele 
özel n)tel)k ve n)cel)kler)n)n anal)z)d)r. Varolan 
)l)"k)ler)n, dengeler)n ve tehd)tler)n anal)z) 

��Jɜɿ�ƳȜȇƺȅǫȇƳƺ�`ɀɎƏȇƫɖǼ� ǫǼǕǫאא�1
ÎȇǫɮƺȸɀǫɎƺɀǫ�xǫȅƏȸǼǤǸ�çɜǸɀƺǸ�nǫɀƏȇɀ�
ȵȸȒǕȸƏȅǤȇƳƏ�0Ǽǫǔ�kƺȇƳǫȸ� ƺȸƏǝƏ�ǫǼƺ�ȒȸɎƏǸ�
ɵɜȸɜɎɎɜǖɜȅɜɿ�çƏƫƏȇǸƺȇɎ�ƏȸƏɆɎǤȸȅƏ�
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yapılmalıdır. B)yoçe")tl)l)!)n korunması )ç)n )s-
t)lacı türler bel)rlenmel) ve mücadele ed)lmel)d)r. 
#zler)ne rastlanan endem)k türler ekos)steme tek-
rar kazandırılmalıdır. Do!al döngülere yönel)k 
sorunlar ele alındıktan ve k)l)t türler ekos)steme 
yen)den kazandırıldıktan sonra “yen)den yaban-
la"tırma” daha ba"ka b)r )nsan müdahales) olma-
dan do!anın kend) rotasını bel)rley)p, dengen)n 
tekrar kurulaca!ını savunur. 

#ç)nden geçt)!)m)z süreç hem ekoloj)k s)stem)n 
ayrılmaz b)r parçası olarak rolümüzü hem de d)!er 
canlılara olan ba! ve ba!ımlılı!ımızı yen)den de-
!erlend)rmem)z) zorunlu kılıyor. Kentler) ve ortak 
gelece!)m)z) onları da dü"ünerek tasarlamak zorun-
dayız. D)!er türler)n varolmadı!ı b)r gelecek b)z)m 
türümüzün de varolmasını )mkansız hale get)recek.

jƊɯȁƊǲǶƊȲ
Ts)ng, Anna L.. “Unruly Edges: Mushrooms as 
Compan)on Spec)es.” Env)ronmental human)t)es 1 
(2012): 141-154.
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Çª �yXw�mب�w0jy²�m�æ� �y�R�æ�ÀX�ß0ª`�À� �yX

m�ª��²Ç� �æj�yة�#stanbul Tekn)k Ün)vers)tes)
²0ªª��JÍð0mæXm(Xðة #stanbul Tekn)k Ün)vers)tes)
ª�R¸�y� ÇKÇªة #stanbul Tekn)k Ün)vers)tes)

Proje; sürdürüleb)l)rl)k, yaratıcılık, kapsayıcılık g)b) kr)terler) 
kentlerde yaban hayatını tehl)keden uzak b)ç)mde ya"atmak 
)ç)n yen)den ele almaktadır. Bu do!rultuda olu"turulan Ur-
ban)mal, kent) yalnızca )nsan )ç)n ya"anab)l)r kılan "eh)rc)l)k 
uygulamalarında yaban hayatının göz ardı ed)lmes) problem)-
ne odaklanarak kent, kentl) ve yaban hayatı )l)"k)s)n) b)rb)r)ne 
entegre "ek)lde kurgulamaktadır. Olu"turulacak ana ver) taba-
nından beslenen mob)l uygulama )le web har)tasının üret)m)ne 
dayanan proje, mevcut yaban hayatı özell)kler)n) CBS kullanan 
programlarda )"leneb)len mekânsal ver)ye dönü"türmey) ve ha-
r)ta uygulamalarını kullanan kentl)lere b)lg) sa!lamayı hede+e-
mekted)r. Uzun vadede bu ver) sa!layıcılarının yaban hayatına 
yönel)k farkındalı!ı artırması ve kentle"me olgusuna, yaban 
hayatını bünyes)nde koruyup ya"atacak "ek)lde olumlu yön ver-
mes) beklenmekted)r.

Marmarathon

MARMARATHON: 
YABAN !Ç!N KENT

6  DAK#K A

Yaban hayatı bugün gezegen)m)zdek) pek çok "ey g)b) 
der)n b)r kr)zde. Kent bunun tek suçlusu olmasa da 
hızla büyürken talep ve tahr)p ett)!) do!al alan, su 
g)b) pek çok "ey )le b)rl)kte bu kr)zde öneml) b)r so-
rumluluk ta"ıyor. Bu yıl 1-3 Ek)m tar)hler)nde “Ye-
n)den Dü"ün, B)rl)kte Hareket Et” ba"lı!ıyla gerçek-
le"en Marmara Urban Forum (MARUF21), )k) ay 
boyunca süren MARUF on the GO etk)nl)kler) )le 
gen)" b)r zamana yayıldı. MARUF on the GO etk)n-

l)kler)nden b)r) de WWF-Türk)ye, Zem)n #stanbul, 
Superpool ve Kentsel Stratej) )"b)rl)!) )le gerçekle"t)-
r)len Marmarathon: Yaban )ç)n Kent )deathonuydu. 
Marmarathon kapsamında, ku" göç yollarından eko-
loj)k köprülere, den)zdek) hayalet a!lardan endem)k 
b)tk)lere kadar do!a )le kent)n temas ett)!) her nokta-
yı yen)den dü"ünmek ve yaban hayatını desteklemek 
)ç)n b)rl)kte yaratıcı f)k)rler üretmek üzere b)r açık 
ça!rıya çıkıldı. Farklı d)s)pl)nlerden b)r araya gelen 

katılımcılar )k) gün boyunca b)rl)kte çalı"arak, yaban 
hayatı )ç)n sürdürüleb)l)r, dayanıklı, yaratıcı, kapsa-
yıcı, yen)l)kç) ve sa!lıklı çözümler aradı. 28-29 Eylül 
tar)hler)nde onl)ne olarak gerçekle"en Marmarathon 
sonucunda ortaya çıkan f)k)rler, MARUF21 esnasında 
sunularak jür) tarafından de!erlend)r)ld) ve jür)den en 
yüksek puanı alan )lk üç grup ödüllend)r)ld). KENT’)n 
bu sayısında bu üç proje f)kr)n) s)zlerle payla"ıyoruz.  
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æ� �y!ٗ�ب�æ� �yX�æ� �y!��`m0��Kª0y`æ�ªÇw٘

R�yy�� �mXjة�#stanbul Tekn)k Ün)vers)tes)
(0ªæ��À0j`yة�Pol)tecn)co d) M)lano 
yÇª¸�R�j�ß`ة #stanbul Tekn)k Ün)vers)tes)
0J0yÇª� �jj�mة�Un)vers)ty College London

Yaban hayatını ö!retmek )ç)n de!)")m çocuklarla ba"lar söyle-
m)ne )nanıyoruz. B)rl)kte ya"adı!ımız canlıların farkına var-
mayı çocuklardan ba"latab)l)r, çocukların telefon ve tabletlerle 
geç)rd)kler) zamanı da anlamlandırab)l)r ve etk) bırakmasını 
sa!layab)l)r)z. Projen)n amacı, ba"ta #stanbul'dak) yaban ha-
yatını çocuklara mob)l uygulama yoluyla deney)mletmek ve 
sonrasında f)z)ksel deney)m ortamları sunmak. Mob)l oyun 
)çer)s)nde b)rçok deney)m sa!layan ve yereldek) yaban hayatı-
nı ö!renmeye )mkân veren oyun ve b)lg) yarı"ması yer alacak. 
Alandak) deney)m kısmında )se çe")tl) ekme b)çme etk)nl)kler), 
oyunlar ve kamplar )le yaban hayatını çocuklara deney)mleterek 
ve bu deney)mlere gerçek alanda oynanab)lecek b)r mob)l oyun 
eklenerek de!)")m)n çocuklarla ba"layaca!ına ve bu de!)")m)n 
nes)ller boyu devam edece!)ne )nanıyoruz.

YABANCA
Çocuklar için Mobil Oyun &
Deneyimleme Uygulamas�

Í$Íy!ÍmÍj��(ÍmÍ

0!�(Ç!�ÀX�y�0بj�m�h`�À� �ymX�0K`À`w�w�(ÍmÍ

0æmÍm�0ªJÍyة�Orta Do!u Tekn)k Ün)vers)tes)
0ðJ`�æXmw�ðة�Yıldız Tekn)k Ün)vers)tes)
J`ð0w�$�mة�Orta Do!u Tekn)k Ün)vers)tes)
 0j`ª� 0j`ة�Dokuz Eylül Ün)vers)tes)

Farklı ün)vers)telerden gelen "eh)r ve bölge planlama ö!ren-
c)ler) olarak olu"turdu!umuz ek)b)m)zle öncel)kle problem 
tanımlarımız üzer)ne konu"tuk. Bu noktada da aslında so-
runu  “b)reyler)n ekoloj) döngüler)nde yeter)nce sorumluluk 
h)ssetmemeler), ekoloj)k problemler)n çözümünde kend)ler)-
n) etk)n b)r özne olarak görmemeler) ve bu durumu )çselle"-
t)rmemeler)” olarak tanımladık. Yaban )ç)n Kent temasında 
önerd)!)m)z çözüm )se tam olarak bel)rled)!)m)z problemlere 
yönel)kt). Çözümler)m)z) tartı"ırken üzer)nde en çok durdu-
!umuz kavram )se “Gelece!)n Hakkı” kavramıydı. Bu prob-
lemler) )nsan ölçe!)nde e!)t)m )le çözeb)l)rd)k. Bu yüzden 
ekoloj) tabanlı e!)t)m modülü proje f)kr)n) ürett)k. E!)t)m 
modülündek) temel amacımız do!aya da)r b)l)nc) erken ya"ta 
olu"turarak )çselle"t)r)lmes)n) sa!lamak oldu. 
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KENTSEL DO#A ATLASI

Kentsel Do!a Atlası (Urban Nature Atlas), Horizon 2020 Naturvation projesi kapsamında do!a tabanlı 
çözümlerin çe"itlili!ini ortaya koymak "ehirlerin farklı çevresel ve sosyoekonomik sorunları ele alma 

potansiyellerini haritalamak amacıyla ba"latılan, 1000'den fazla "ehrin do!a tabanlı çözümlerinden olu"an 
bir koleksiyon.

1 3  DAK#K A

D O R A  A L M A S S Y

Do!a tabanlı çözümler (Nature-based solu-
t)ons), )lhamını do!adan alan veya do!a des-
te!)yle yapılan )nsan yapımı projeler olarak 
tanımlanır. Ye")l çatıların ya da duvarların 
kurulumundan do!al varlıkların kent park-
ları ve kentsel su s)stemler)ne dah)l ed)ld)!) 
kıyı yen)leme projeler)ne kadar uzanan farklı 
uygulama alanlarına sah)p olan do!a tabanlı 
çözümler, kentsel alanda pek çok farklı ölçek 
ve b)ç)mde kar"ımıza çıkab)l)r. Oldukça uy-
gun mal)yetl) olan bu çözümler aynı zamanda, 
)kl)m de!)")kl)!), b)yoloj)k çe")tl)l)!)n korun-
ması, kent sak)nler)n)n sa!lı!ı ve refahı g)b) 
sürdürüleb)l)rl)!e )l)"k)n b)rden fazla sorunu 
ele almak üzere tasarlanmı"tır. 

�Àm�²��(�`ª
Kentsel Do!a Atlası (Urban Nature Atlas-U-
NA), do!a tabanlı çözümler)n çe")tl)l)!)n) 
ortaya koymak ve "eh)rler)n 21. yüzyılda 
kar"ıla"ab)lecekler) farklı çevresel ve sosyo-e-
konom)k sorunları ele alma potans)yeller)n) 
har)talamak )ç)n ba"latılan ve Avrupa B)rl)!) 
tarafından f)nanse ed)len Hor)zon 2020 Na-
turvat)on (Nature-based Urban Innovat)on) 
projes) kapsamında üret)lm)" olan b)r plat-
formdur. 

Orta Avrupa Ün)vers)tes) (CEU) Çevre B)l)-
m) ve Pol)t)ka bölümü ara"tırma ek)pler) tara-
fından Ekoloj)k Enst)tü (Ecolog)c Inst)tute) 
)"b)rl)!) ve Durham Ün)vers)tes) deste!) )le 
gel)"t)r)len Kentsel Do!a Atlası, Avrupa’da-
k) do!a tabanlı çözümler )le ba!lantılı olan 
sosyo-ekonom)k doku ve )novasyon modeller) 
)le )lg)l) anal)zlere b)r altlık olu"turmak )ç)n 
do!a tabanlı çözümlere da)r b)r bulgu topla-

ma çalı"masıdır. Ayrıca, Naturvat)on proje-
s)n)n webs)tes)nden de er)")leb)len çevr)m)ç) 
b)r platform sunarak kentsel alandak) do!a 
tabanlı çözümler)n )lham ver)c) örnekler)n) 
serg)leyen etk)le")ml) b)r çevr)m)ç) platform 
sa!lamaya çalı"ır.

jƵȁɈȺƵǶ�(ȌǑƊ��ɈǶƊȺǟٚȁǟȁ��ƪǟǶǟɀ�²ƊɯǏƊȺǟ

Kentsel Do!a Atlası )ç)n )lk ver)ler, 100 Av-
rupa "ehr)nde uygulanmı" olan do!a tabanlı 
çözümler)n s)stemat)k b)r ara"tırması )le 
2017 yılında CEU, Lund ve Utrecht Ün)ver-
s)teler) tarafından toplandı. Kentsel Do!a 
Atlası’nın üret)m)n) )çeren Naturvat)on 
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projes), Mayıs 2021’de tamamlanmı" olması-
na ra!men zamanla Atlas’a )lg)n)n artmasıyla 
Atlas 2020 yılında tümüyle gözden geç)r)lerek 
güncellend) ve Naturvat)on projes)ne a)t s)te-
n)n kapanmasının ardından kend) kalıcı web-
s)tes)ne aktarıldı. Mayıs 2021’dek) bu gel)"me 
)le b)rl)kle Atlas’a yen) do!a tabanlı çözümler 
eklemeye ve çalı"manın kapsamını küresel öl-
çe!e ta"ımaya yönel)k yen) b)r süreç ba"latıldı. 
100 Avrupa "ehr)nden derlenm)" olan 1000 
do!a tabanlı çözüme da)r vaka çalı"masını ta-
mamlayan Atlas, artık Avrupa dı"ındak) tüm 
kıtalardan 50 farklı ülkede uygulanmı" )kl)m 
de!)")kl)!)n) azaltma ve uyum sa!lama ko-
nusunda önlem alan do!a tabanlı çözümlere 
ev sah)pl)!) yapıyor. Dünyanın her yer)nden 
uygulanan bu )kl)m odaklı vaka çalı"maları-
nın derlenme a"aması )se B)rle"m)" M)lletler 
#kl)m De!)")kl)!) Konferansı (COP26) hazır-
lıkları kapsamında Br)t)sh Academy tarafın-
dan f)nanse ed)lm)" durumda.

Kentsel do!a tabanlı çözümler konusundak) 
en kapsamlı ver) tabanı olan Kentsel Do!a 
Atlası, kullanıcıların projeler) tür, konum, 
eylem, çözülen problem türü, yönet)")m ve 
f)nansman model), beklenen ve sa!lanan etk) 
g)b) çok farklı kr)terlere göre ara"tırab)lme-
ler)ne olanak tanıyor. Tüm bu kr)terler) kul-

lanarak )lg)lend)kler) vaka çalı"masını bel)r-
leyen Atlas kullanıcıları, bu projeler)n yer), 
boyutu, uygulanma a"amaları ve süreç plan-
laması g)b) detayları )nceleyerek projeler hak-
kında ayrıntılı b)lg) sah)b) olab)l)rler. Atlas 
bu detayların yanı sıra, söz konusu projeler)n 
hede+er), projeler)n temas etmey) planladı!ı 
çıkmazlar, uygulama a"amasındak) eylemler, 
kullanıcıların l)stes), kentsel düzenlemeler), 
mekansal ölçektek) özell)kler), yönet)")m ve 
f)nansman modeller) g)b) temel n)tel)kler) )le 
)lg)l) de b)r altyapı sunmaktadır. Ayrıca )nce-
lenen projeler)n beklenen ve sa!lanan etk)ler) 
)le etk) de!erlend)rmes) ve proje gözlem faa-
l)yetler)ne )l)"k)n bulgulara da ula"ılab)lmek-
ted)r.

Atlas, artık kullanıcılara do!a tabanlı çö-
zümlerle )lg)l) kend) projeler)n) gönderme ve 
yönetme fırsatı da sunuyor. Kasım 2021’)n 
sonunda da Atlasa, do!a tabanlı çözüm uy-
gulamalarını bel)rl) açılardan de!erlend)rme 
)mkanı sa!layacak yen) anal)t)k )"lev eklene-
cekt)r. Bu )"lev, kullanıcıların farklı türler-
dek) projeler)n çevresel ve sosyal etk)ler)n) 
de!erlend)rmeler)ne veya bel)rl) konularda 
(ısı azaltımı, ta"kın yönet)m) vb.) fayda sa!la-
yab)lecek projeler) saptayab)lmeler)ne olanak 
tanıyacak.

j0yÀ²0m�(�K���Àm�²Xٚy(�j`�(�K��
À� �ymX�$�ðÍwm0ª(0y�`æ`�ÇæJÇّ
m�w���ªy0jm0ª`

�ة�w`m�yن�`��K�$�jÍÀÍ§R�y0²هׁ
`À�mæه�

M)lano’da 2018’de beled)ye b)naları, kültür 
ve sanat yapıları, ma!azalar, tren ba!lantıları 
ve konutlar arasında 100.000 m2’y) (1) a"an 
b)r alanda adeta bölgen)n atan kalb) olarak 
n)telend)r)leb)lecek b)r parkın )n"asına ba"-
landı. 

Park, yen) b)r merkez) park ve yol a!ı (2) )le 
her b)r) bel)rl) b)tk) türler)ne sah)p da!ınık 
bölgelerden olu"an b)r moza)k olu"turarak 
farklı kentsel alanlar arasında )l)"k)ler kuran 
b)r s)stem olu"turmayı hede+ed). Bu bölgeler-
de a!açlar, alanda da!ılmı" b)r d)z) da)re "ek-
l)nde düzenlenerek b)r A!aç Kütüphanes)’n) 
olu"turuyor. Koleks)yonda yer alan her a!aç, 
açık ya da tamamlanmı" olan da)reler )çer)s)n-

IȌɈȌǑȲƊǏب��ȁƮȲƵƊ�!ǘƵȲƧǘǦ
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de sunulmu" ve her da)re kend)s)n) kesen yola 
yazılan har+erle adlandırılmı". 

Her halka bel)rl) b)r a!açtan olu"tu!u )ç)n far-
lı türden a!açların bulu"tu!u noktalar, zaman 
geçt)kçe çok daha fark ed)l)p vurgulu b)r hale 
gel)yor. Bu halkalarda bulunan a!açların ço!u, 
hem gövdeler)n)n altında bulunan dallardan 
kurtarılmak hem de halka açık “oturma oda-
ları” n)tel)!)nde “Da)resel Ormanlar” olu"tur-
mak )ç)n budanacak. Böylece bu a!açlar, gölge 
ve koruma sa!larken mevs)mlere göre renk ve 
kütle de!)"t)ren b)rer çatı olu"turacak (2,3).

Parktak) b)tk) örtüsünün parçalıklı yapısı, su 
ve dö"eme malzemeler)n)n kullanımı )le kültü-
rel ve rekreasyonel n)tel)!e sah)p b)r d)z) farklı 
kamusal alan yaratılıyor (1). Bu d)nam)zm)n 
yanı sıra proje yaratıcıları, parkı daha )lg) çe-
k)c) b)r hale get)rmek )ç)n alanlardak) akt)v)te 
türler)n) park çevres)ndek) yapılar )le ba!lantı-
lı olacak "ek)lde kültür, bo" zaman ve toplantı 
g)b) kategor)lere göre çe")tlend)rmeye ba"ladı-
lar. Böylece tasarlanmı" bu alan, yalnızca çe-
")tl) peyzaj deney)mler) sunmakla kalmayacak; 
aynı zamanda kültür, t)caret ve rekrasyon alan-
ları )le oldukça ver)ml) b)r açık alan deney)m) 
sunacaktır. Bu açık alanda p)kn)k, d)nlenme ve 
oyun alanları, spor sahaları, teraslar, galer)ler, 

IȌɈȌǑȲƊǏب��ȁƮȲƵƊ�!ǘƵȲƧǘǦ
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konferans salonları g)b) çok çe")tl) )mkanlar 
da yer alacaktır (3). 

jƊɯȁƊǲǶƊȲ
�٣٢ xǫƬǝƏƺǼ� xƏǼɎɿƏȇ� �ȸƬǝǫɎƺƬɎɖȸƺ� ٢ɎƏȸǫǝɀǫɿ٣ً�
¨ȸȒǴƺ� ɯƺƫɀǫɎƺɀǫً� 0ȸǫɆǫȅ� ƏƳȸƺɀǫي� � ǝɎɎȵٖٖيɯɯɯِ
ȅȅƏǼɎɿƏȇِƬȒȅٖȵȸȒǴƺƬɎɀٖǕǫƏȸƳǫȇǫٮƳǫٮȵȒȸ-
ɎƏٮȇɖȒɮƏٖ�0ז�ɵǼɜǼאא��ɎƏȸǫǝǫȇƳƺ�ƺȸǫɆǫǼƳǫِ

�Ȓȅɖȇƺ�Ƴǫ�xǫǼƏȇȒ!�٣א٢ �٣ً�àƺȸƳƺِ��ǔǔǫƳƏɎƏחא٢
Ə� !�Xx�� ٫� ƏɎɎȸƏɮƺȸɀȒ� IȒȇƳƏɿǫȒȇƺ� «ǫƬƬƏȸ-
ƳȒ�!ƏɎƺǼǼƏ� �ٮ ǼƏ�ǕƺɀɎǫȒȇƺ�ƳƺǼ�¨ƏȸƬȒ� ǫƫǼǫȒɎƺƬƏ�

ƳƺǕǼǫ��Ǽƫƺȸǫ�xǫǼƏȇً�0ȸǫɆǫȅ�ƏƳȸƺɀǫي�ǝɎɎȵɀٖٖيɯɯɯِ
ƬȒȅɖȇƺِȅǫǼƏȇȒِǫɎٖٖٮɮƺȸƳƺِٮƏǔ ǔ ǫƳƏɎƏٮƏٮƬȒǫ-
ȅƏٮƏɎɎȸƏɮƺȸɀȒٮǔȒȇƳƏɿǫȒȇƺٮȸǫƬƬƏȸƳȒٮƬƏɎƺǼ-
ǼƏٮǼƏٮǕƺɀɎǫȒȇƺٮƳƺǼٮȵƏȸƬȒٮƫǫƫǼǫȒɎƺƬƏٮƳƺǕǼǫٮƏǼ-
ƫƺȸǫ�0ז�ɵǼɜǼאא��ɎƏȸǫǝǫȇƳƺ�ƺȸǫɆǫǼƳǫِ

�٣ב٢  ǼȒǕǕƺȸ� Jȸƺƺȇ� �٣ًוא٢ nƏ�  ǫƫǼǫȒɎƺƬƏ� ƳƺǕ-
Ǽǫ� �Ǽƫƺȸǫً� ǫǼ� ȇɖȒɮȒ�ȵƏȸƬȒ�ɖȸƫƏȇȒ�ƳƺǼǼƏ� ƬǫɎɎơ�Ƴǫ�
xǫǼƏȇȒ� ٢!ǫɎǫɿƺȇɀٔ� ǫȇɮȒǼɮƺȅƺȇɎ٣ً� 0ȸǫɆǫȅ� ƏƳȸƺɀǫي�
ǝɎɎȵٖٖيƫǼȒǕǕƺȸǕȸƺƺȇِƬȒȅٖٖאזא� �ז 0ɵǼɜǼ� �אא
ɎƏȸǫǝǫȇƳƺ�ƺȸǫɆǫǼƳǫِ�

�y`ز��²²XyX �Xy0�m�y(XyJهׂ
$`w0ym0ª`�ß0�²Çm�j��m�ym�ªX�
ه�)��j�yةàXyyX§0Jن
Ass)n)bo)ne Land)ng, 21 hektarlık b)r alanda uygu-
lanmı" olan ve çevresel sorumluluk b)l)nc)n) gel)"-
t)rmey) amaçlayan b)r konut projes)d)r. Proje, yerel 
topluluklara a)t peyzaj uygulamalarını; özell)kle 
ya!mur suyunun akı"ı, suyun muhafazası ve park 
alanları g)b) konuları gözeterek gel)"t)rmey) hedef-
ler. Yerel b)tk)ler )le kıyı "er)d)ndek) b)tk) örtüsü ve 
sulak alanlar arasında entegre b)r s)stem sunan proje, 
do!anın döngüler)yle uyumlu b)r topluluk yarat-
makla beraber bölge sak)nler)n)n ho"ça vak)t geç)-
reb)lecekler) etk)ley)c) do!al b)r peyzajın olu"masına 
olanak sa!ladı. 

Projen)n öncel)klend)rd)!) amaçlar a"a!ıdak) 
g)b) sıralanab)l)r:

1. Mahallen)n peyzajını öncel)kl) olarak sos-
yal ve çevresel açılardan gel)"t)rmek (1)
2.Mahallen)n park alanları da dah)l her böl-
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ges)nde, do!al çözümler kullanarak ya!mur 
suyunun akı"ını ve muhafazasını sa!layan b)r 
ya!mur suyu s)stem) olu"turmak (1)
3.Sulak alanlar ve ya!mur suyu toplama havuz-
larındak) suyun kal)tes)n) )y)le"t)rmek (1, 3)
4.Suyun arıtılmasında etk)l) olan yerel b)tk) 
türler)n) )çeren b)r peyzaj tasarımı üretmek ve 
bölgen)n su tutma kapas)tes)n) artırmak (1,3)

Yukarıdak) amaçları gerçekle"t)rmek )ç)n bölge-
n)n g)r)")ndek) kamu rezerv alanlarına uzun boylu 
b)tk) türler) ek)ld) ve )k) ya!mur suyu tutma havu-
zu )n"a ed)ld). Ek olarak bulvarın çevres)ne, nehre 
bakan arka bahçelere ve bahçeler)n her b)r)ne tam-
pon bölgeler olu"turacak "ek)lde yerel b)tk) ek)m-
ler) yapıldı (3). Son olarak yer altı ve yer üstünden 
akan suları kontrol etmek amacıyla düzlük alanla-
ra geç)rgen k)reçta"ından yollar )n"a ed)ld) (1).

Nature Plant Solut)ons tarafından tasarlanan 
do!alla"tırılmı" ya!mur suyu s)stemler), su 
ku"larının davranı"larına yen) gel)"en ıslak ça-

jƊɯȁƊǲب�ǘɈɈȯȺششبɩɩɩخȁƊɈǦɨƵȯǶƊȁɈȺȌǶɐɈǦȌȁȺخƧƊشȌɐȲٌɩȌȲǲشƊȺȺǦȁǦƦȌǦȁƵٌǶƊȁƮǦȁǐش

yır türler)n)n büyümes)n) te"v)k etmey) ön-
cel)klend)r)p b)tk) örtüsünü gözeterek yanıt 
verecek "ek)lde planlandı. Bölgen)n e!)m)ne 
ve h)drol)k ko"ullarına uyum sa!layacak "e-
k)lde tasarlanan proje ve sulak alan uzman-
ları tarafından olu"turulan b)tk) örtüsü, su 
sev)yeler)n)n yönet)lmes)n) sa!layarak bölge 
)ç)n uygun olan b)tk) örtüsünü yayılımının 
artmasını, yaban) otların yayılımının )se 
azalmasını sa!ladı. Bu ve benzer yöntemlerle 
gel)"t)r)len do!alla"tırılmı" b)r ya!mur suyu 
toplama s)stem), geleneksel ya!mur suyu hav-
zalarının aks)ne çok daha fazla sosyal, çevre-
sel ve f)nansal fayda sa!lamaktadır (2).

jƊɯȁƊǲǶƊȲ
�zƏɎǫɮƺ�ِ̈ ǼƏȇɎ�³ȒǼɖɎǫȒȇɀِ�zƏɎǫɮƺ�JȸƏɀɀƺɀ�ƏȇƳ�áƺɎ-
ǼƏȇƳɀ� ǫȇ�çȒɖȸ�zƺǫǕǝƫȒɖȸǝȒȒƳِהא��Áƺȅȅɖɿאא��
ɎƏȸǫǝǫȇƳƺ�ƺȸǫɆǫǼƳǫِ
-�zƏɎǫɮƺ�¨ǼƏȇɎ�³ȒǼɖɎǫȒȇɀِ��zƏɎɖȸƏǼǫɿƺƳ�³ɎȒȸȅɯƏِא
Ɏƺȸ�³ɵɀɎƺȅɀِ�zƏɎǫɮƺ�¨ǼƏȇɎ�³ȒǼɖɎǫȒȇɀًהא��Áƺȅȅɖɿ�
�ɎƏȸǫǝǫȇƳƺ�ƺȸǫɆǫǼƳǫِאא

�ِב ªɖƏǼǫƬȒ� !ȒȅȅɖȇǫɎǫƺɀ� áǫȇȇǫȵƺǕِ� zƏɎɖȸƏǼǫɿƺƳ�
áƺɎǼƏȇƳɀِ�ªɖƏǼǫƬȒ�!ȒȅȅɖȇǫɎǫƺɀ�áǫȇȇǫȵƺǕِ�0ȸǫɆǫȅ�
ƏƳȸƺɀǫي� ǝɎɎȵɀٖٖيɯɯɯِȷɖƏǼǫƬȒƬȒȅȅɖȇǫɎǫƺɀɯǫȇȇǫ-
ȵƺǕِƬȒȅٖȒɖȸٮƬȒȅȅǫɎȅƺȇɎٖɯƺɎǼƏȇƳɀ� �הא Áƺȅȅɖɿ�
�ɎƏȸǫǝǫȇƳƺ�ƺȸǫɆǫǼƳǫِאא

²`ð�(0�§ª�h0y`ð`�0jm0æ`yث
S)z veya çalı"tı!ınız kurulu", do!a tabanlı b)r çözüm 
uygulamasının b)r parçasıysanız ya da bu alandak) 
bel)rl) b)r konu hakkında ara"tırma yapıyorsanız bu 
projey) Kentsel Do!a Atlası ver) tabanına ekleyeb)l)r-
s)n)z. Yen) b)r proje eklemek )ç)n, sırasıyla, b)r hesap 
olu"turmanız, projen)zle )lg)l) sorulan sorulara cevap 
vermen)z ve ver)ler)n)z) yayınlanmak üzere gönder-
men)z gerekmekted)r.

Kentsel Do!a Atlası'nı 
)ncelemek ve do!a ta-
banlı yen) b)r çözüm 
projes) eklemek )ç)n ka-
rekodu okutab)l)rs)n)z:
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#stanbul’da Kadıköy vapuruna bindiyseniz, karaya yakla"tıkça Haydarpa"a mendire!inde dizilen 
karabatakları görmü"sünüzdür. Mendire!i bir uçtan bir uca donatan karabataklar, yılın her günü yolcuları 
kar"ılar. Ku"bilimcilerin Haydarpa"a’yı ziyaret etmelerinin birincil nedenlerinden olan karabatakların 
sayısı kı"ın 5 bini bile bulabilir. Fakat Haydarpa"a’nın incisi diyebilece!imiz karabataklar da insanın 
do!adan çekmedi!i elinden payını alıyor elbette. Besinleri azalıyor, deniz suyu kirleniyor, denize dal-
maya çalı"tıkça müsilajın bu çabayı bo"a çıkarmasıyla kayalıkların üzerinde durmakla yetinmek zorunda 
kalıyorlar. Diandre Kenneth Yarborough, her gün Haydarpa"a’da toplanan karabatakları resmederek, do!ada 
bıraktı!ımız izleri bir kez daha dü"ünmemiz gerekti!ini hatırlatıyor bizlere. Gülümser Özboy, do!adan 
çekmedi!imiz bu eli vurgulayarak, terazinin a!ır basan kısmına do!aya etti!imiz müdahaleleri koyuyor 
ve yaban hayatına ya"am alanı bırakmadı!ımızı gösteriyor. Ezel Biton da yaban hayatını kent ile iç içe res-
mederek insanlı!ın “acımasız”, “korkulu”, “kural tanımaz” uygulamalarını sorgulamamıza önayak oluyor.

DIANDRE KENNETH YARBOROUGH $ !ngilizce Ö'retmeni

Çizgi - Kent

YABAN !Ç!N KENT
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 EZEL B!TON - !stanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım 3. sınıf ö'rencisi

Çizgi - Kent

GÜLÜMSER ÖZBOY $ #ehir Plancısı





SKA 6: TEM!Z SU VE SAN!TASYON
"Temiz su ve sanitasyon" adlı SKA 6 kapsamında, 2030 yılına kadar herkesin güvenli ve ula"ılabilir içme suyuna 

eri"iminin sa!lanması hede+eniyor.

M U S T A F A  Ö Z K U L *

  Ö Z G E  S ! V R ! K A Y A * * 

S E L ! M  P U L C U * * *

15  DAK#K A

*x  �$ƺɮȸƺ�çȜȇƺɎǫȅǫ�kȒȒȸƳǫȇƏɎȜȸ�çƏȸƳǤȅƬǤɀǤ
**x  �³k��0ǼƯǫɀǫ
***x  �0ǖǫɎǫȅ�ÈɿȅƏȇǤ
1ǝɎɎȵɀٖٖيɯɯɯِɎȸِɖȇƳȵِȒȸǕٖƬȒȇɎƺȇɎٖɎɖȸǸƺɵٖɎȸٖ
ǝȒȅƺٖɀɖɀɎƏǫȇƏƫǼƺٮƳƺɮƺǼȒȵȅƺȇɎٮǕȒƏǼɀٖǕȒ-
ƏǼٮהٮƬǼƺƏȇٮɯƏɎƺȸٮƏȇƳٮɀƏȇǫɎƏɎǫȒȇِǝɎȅǼ�

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

“Dünyadak$ her erkek, kadın ve çocuk $ç$n tem$z su sa"-
lama kab$l$yet$ne sah$b$z. Eks$k olan #ey, bunu ba#ar-
mak $ç$n gereken kolekt$f $raded$r. Daha ne bekl$yoruz? 
Dünyaya kar#ı yer$ne get$rmem$z yükümlülük budur, 
hemen #$md$.”

Jean-M"chel Cousteau 

“Tem)z su ve san)tasyon” konusu, Sürdürüleb)-
l)r Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamındak) 6. 
amaç altında de!erlend)r)l)yor. Bu amaç altındak) 
8 alt hedef )le 2030 yılına kadar herkes )ç)n güven-
l) ve ula"ılab)l)r )çme suyuna er)")m, yeterl) tem)z-
l)k ve sıhh) ko"ulların sa!lanması, arıtılmamı" 
atık su oranının yarıya )nd)r)lmes), su kıtlı!ını 
önlemek adına sürdürüleb)l)r tatlı su tedar)k)n)n 
sa!lanması g)b) hede+ere ula"ılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda ele alınan konularla )lg)l) ver)lere 
baktı!ımızda Dünya Sa!lık Örgütü (WHO) ve 
B)rle"m)" M)lletler Çocuklara Yardım Fonu’nun 
(UNICEF) 2019’da ortakla"a yayınladı!ı rapora 
göre dünyada 2,2 m)lyara yakın )nsanın )ht)yaç 
hal)nde tem)z suya, 4,2 m)lyar )nsanın )se sıhh) 
san)tasyon tes)sler)ne er)")m)n)n olmadı!ını görü-
yoruz (UNICEF ve WHO, 2019). Ayrıca 3 m)lyar 

)nsan evler)nde kolaylıkla ula"ab)lece!), el tem)zl)!) 
)ç)n gereken tem)z suya ve sabuna er)")mden mahrum 
(a.g.e). Bu durum herkese su er)")m)n) sa!layacak ye-
terl) altyapının eks)kl)!)nden kaynaklanab)lece!) g)b) 
ülkeler)n su kaynakları konusunda ya"adıkları sorun-
ların yansıması da olab)l)r. Bununla )l)"k)l) olarak, 
B)rle"m)" M)lletler Kalkınma Programı (UNDP) 41 
ülken)n 2011 yılında su sıkıntısı ya"adı!ını ve bunla-
rın 10’unda yen)leneb)l)r su kaynaklarının tükenmek 
üzere oldu!unu bel)rt)yor..1 #kl)m de!)")kl)!) sonucu 
artan kuraklık ve çölle"meyle b)rl)kte bu trendler daha 
da kötüye g)d)yor, 2050 yılına kadar her dört )nsandan 
en az b)r)n)n sık sık ya"anan su sıkıntısından etk)lene-
ce!) öngörülüyor (a.g.e). 

Tem)z su ve san)tasyon konusunda Türk)ye’dek) du-
ruma baktı!ımızda, 2021 yılında yayınlanan Sürdü-
rüleb)l)r Kalkınma Raporu’na (J. Sachs vd., 2021, s. 
451) göre Türk)ye’n)n temel )çme suyu h)zmetler)ne 
ve temel sıhh) tes)slere er)")m konusunda )y) durumda 
oldu!u söyleneb)l)r (bkz. Tablo1). Ancak söz konusu 
raporun gösterd)!) üzere gerçek anlamda sürdürü-
leb)l)r b)r su yönet)m) )ç)n özell)kle )nsan kaynaklı 
atık suların ıslahı/arıtılması konusunda )ler)ye dönük 
c)dd) adımlar atması gerek)yor (a.g.e.). 2021 yılının 
)lk dönem)nde Marmara Den)z)’nde ya"anan ve bü-

yük oranda atıkların )ler) b)yoloj)k arıtma sürec)nden 
geçmemes) ya da sanay) bölgeler)nden gelen k)myasal 
atıkların k)myasal arıtma sürec)nden geçmeks)z)n de-
n)ze karı"ması sonucu olu"an müs)laj sorunu do!anın 
b)r an önce harekete geçmem)z konusunda açık b)r 
uyarısı n)tel)!)nde. 

Kısacası, son yıllarda hem dünya genel)nde hem de 
Türk)ye’de her ne kadar bu konuda kayda de!er gel)"-
meler gerçekle"m)" olsa da COVID-19’un ve özell)kle 
Türk)ye özel)nde ya"anan müs)laj sorununun gös-
terd)!) üzere tem)z su ve h)jyen)k "artlar konusunda 
atılacak adımların oldu!u a")kâr. Z)ra bu konu )nsan 
dah)l den)zde ve kararda ya"ayan tüm canlıların ya-
"amlarının devamlılı!ı konusunda öneml) b)r yere 
sah)p ve bu sebeple B)rle"m)" M)lletler’)n 2030 Gün-
dem)nde yer alıyor. SKA’lar )le )lg)l) yerel uygulama-
ları tanıttı!ımız yazı d)z)m)z)n altıncı yazısında yerel 
yönet)mler)n “tem)z su ve san)tasyon” konusunda 
yaptı!ı çalı"maları s)zlere sunuyoruz.

§ƊȲƊȁƋة��ȲǯƊȁɈǦȁ

Arjant)n'dek) Entre Ríos eyalet)n)n ba"kent) olan 
Paraná $ehr), ya!mur suları ve kaynak suları tarafın-
dan beslenen akarsularla çevrel). Bu akarsulara ka-
nal)zasyon suları ve endüstr)yel atık suları karı"arak 
çevresel tahr)bata sebep olmu". Ayrıca, akarsulardak) 
de!)")kl)kler ormansızla"ma, sel, toprak erozyonu 
g)b) problemler) de tet)kleyerek hem çevrey) hem de 
orada ya"ayan halkın ya"am kal)tes)n) olumsuz olarak 

SKA6 - Temiz Su ve Sanitasyon

&OǯB[êOEBOǯUFNFMǯJ¦NFǯTVZVǯIJ[NFUJOJǯBMBOǯO»GVTǯ	�
 98,9 2017 • ^

&OǯB[êOEBOǯUFNFMǯJ¦NFǯTêIIJǯIJ[NFUǯBMBOǯO»GVT 97.3 2017 • ^

5BUMêǯTVǯBMêNêǯ	NFWDVUǯUBUMêǯTVǯLBZOBLMBSêOêOǯ�ƨTJ
 44.6 2017 • •

"SêUêMBOǯBOUSPQPKFOJLǯBUêLǯTVǯ	�
 30.4 2018 • •

éUIBMBUUBǯLêUǯTVǯLVMMBOêNêǯ	N��LJĒJ
 13.2 2013 • ^

(»WFOMJLǯPMBSBLǯZµOFUJMFOǯJ¦NFǯTVZVǯIJ[NFUJOJǯBMBOǯO»GVTǯ	�
 :PL :PL • •

(»WFOMJLǯPMBSBLǯZµOFUJMFOǯTêIIJǯJ¦NFǯTVZVǯIJ[NFUJOJǯBMBOǯO»GVTǯ	�
 65,2 2017 • >

ÀƊƦǶȌ�ׁب�ÀɖȲǲǦɯƵٚȁǦȁ�²j׆���ȯɐƊȁǶƊȲǟ

jƊɯȁƊǲ�²بƊƧǘȺ�ɨƮةخ�ÀǘƵ�²ɐȺɈƊǦȁƊƦǶƵ�(ƵɨƵǶȌȯǿƵȁɈ�JȌƊǶȺ�ƊȁƮ�!�ßX(ׁٌ�²خɐȺɈƊǦȁƊƦǶƵ�(ƵɨƵǶȌȯǿƵȁɈ�ªƵȯȌȲɈ�ׁׂׂ׀
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2 ³ɖ�RƏɮɿƏɀǤ�kȒȅǫɎƺǼƺȸǫ�ǝƏǸǸǤȇƳƏ�ƳƏǝƏ�ǔƏɿǼƏ�ƫǫǼǕǫ�
ǫƯǫȇي�ǝɎɎȵɀٖٖيɯɯɯِɖƬǼǕِȒȸǕٖɀǫɎƺɀٖƳƺǔƏɖǼɎٖǔǫǼƺɀٖ
ȵǼȇٗהאƺȇǕِȵƳǔ�
3 ǝɎɎȵɀٖٖيɎǝƺƬȒȇɮƺȸɀƏɎǫȒȇِƬȒȅٖƬƏȵƺٮɎȒɯȇɀٮȅƏȵٮȒǔٮ
ɯƏɎƺȸٮɖɀƏǕƺٮǝƏɀٮȸƺɀǫƳƺȇɎɀٮɀƺƺǫȇǕٮȸƺƳזזחٮ
4 ǝɎɎȵɀٖٖيɖɀƺِȅƺɎȸȒȵȒǼǫɀِȒȸǕٖƬƏɀƺٮɀɎɖƳǫƺɀٖƬǫɎɵٮȒǔٮ
ƬƏȵƺٮɎȒɯȇɀٮɯƏɎƺȸٮȅƏȵ

Proje ")md)ye kadar gözle görünür sonuçlar elde et-
mey) ba"armı". Bu sonuçlar arasında, farklı do!al s)s-
temler arasındak) )l)"k)ye yönel)k farkındalık yara-
tımı, topra!ın kullanımına )l)"k)n bakı"ın de!)")m) 
ve her "eyden öte akarsuların “sel suyu kanalı”ndan 
z)yade “b)yoloj)k kor)dorlar” olarak tanımlanması 
yer alıyor. Ayrıca, kom)teler sayes)nde su havzaları 
anal)z, planlama ve kent yönet)m)n öneml) çalı"ma 

konuları arasına g)rm)"; operasyonel ve h)zmet perso-
neller)ne ver)len e!)t)m, kurumların ve s)v)l toplum 
kurulu"larının kent yönet)m)n)n pol)t)kalarına g)rd) 
sa!layab)lecek ver), b)lg) ve kayna!ı sa!lamalarını te"-
v)k etm)". Son olarak projen)n kenttek) katılım kültü-
rünün gel)")m)n) destekled)!) de söyleneb)l)r. 

!ƊȯƵ�ÀȌɩȁة�JɖȁƵɯ��ǏȲǦǲƊ

Özell)kle )kl)m de!)")kl)!)n)n etk)s)yle dünyanın 
farklı bölgeler)nde art arda kuraklık rekorlarının 
kırıldı!ına tanık oluyoruz. Bu rekorların kırıldı-
!ı yerlerden b)r) de Güney Afr)ka’nın Cape Town 
"ehr). Pe" pe"e kuraklık rekorları kıran "eh)rde kent 
yönet)m), su kullanımının k)") ba"ına günlük 50 
l)tren)n üstüne çıkması durumunda 2018 yılı N)san 
ayında "ehr)n kullanılan sularının tükenece!)n) ve 
musluklardan su gelmeyece!)n) hesaplamı".3 Ayrı-
ca, yapılan çalı"malarda b)reyler)n su kr)z)ne farklı 
yanıtlar verd)!), bazı mahallelerde su tüket)m) az-
ken bazılarında alı"kanlıkların de!)"med)!) ortaya 
çıkmı".4  Beled)ye, az su tüketen haneler) kamusal 

jƊɯȁƊǲب�ǘɈɈȯȺششبǿƵǿƵƦɐȲȁخƧȌǿشׁ׀شׁ׀ׂشƧƊȯƵٌɈȌɩȁٌƧǦɈɯٌɩƊɈƵȲٌǿƊȯش�

etk)lem)". Bunun üzere beled)ye, mahalle gruplarının 
taleb)yle 16 farklı akarsu )ç)n “Su Havzası Kom)teler)” 
(Water Bas)n Comm)ttess)2 ba"lıklı 16 farklı kom)te 
olu"turmu". #lg)l) bölgelerde ya"ayan halkı, mahalle 
dernekler)n) ve beled)ye çalı"anlarını b)r araya get)ren 
kom)teler, halk tarafından d)le get)r)len problemler) 
ele alıp buna çözüm üretmeye çalı"ıyor. Kom)teler, 
tekn)k ve halk koord)nasyonu olmak üzere yapısal 
olarak )k) farklı b)r)mden olu"uyor. Kom)te, halkın 
talepler)n)n alınması ve çevre )le )lg)l) b)lg)n)n yay-
gınla"tırılması )ç)n çe")tl) platformlarla sosyal medya 
kullanılıyor; do!al alanların ve çevren)n korunması 
)ç)n yasal araçlar tasarlıyor. Tekn)k çalı"malara gel)n-
d)!)nde su ve toprakta kal)te anal)z) yapılıyor. Halkta 
farkındalık uyandırmak ve onları b)lg)lend)rmek )ç)n 
farklı su havzalarını gösteren har)ta tasarlanmı" ve bu 
har)tanın kopyaları okullara, kütüphanelere ve d)!er 
kamusal alanlara da!ıtılmı". 

Kom)teler)n çalı"maları, maks)mum sel sev)yes), her 
havza )ç)n ara"tırılan su ve toprak kal)tes) g)b) hükü-
met tarafından s)stemat)ze ed)len b)lg)ye er)")m) kolay-
la"tırıyor; parkların gel)")m) ve çevre )y)le"t)rme proje-
ler)n)n bütçeler)n)n bel)rlenmes) ve yönet)m) sürec)n) 
kolayla"tırıyor; s)v)l toplum

kurulu"ları ve beled)ye arasında koord)nasyon kurul-
masını destekl)yor; halk arasında çevreye yönel)k far-
kındalık olu"turulmasına yardımcı oluyor ve tem)zl)k 
çalı"anları arasında akarsuların çevresel de!er)yle )lg)l) 
farkındalık ve kapas)te )n"asına katkıda bulunuyor. 

jƊɯȁƊǲب�ǘɈɈȯȺششبɐȺƵخǿƵɈȲȌȯȌǶǦȺخȌȲǐشƧƊȺƵٌȺɈɐƮǦƵȺشȯƊȲƊȁƊȺٌɩƊɈƵȲٌƦƊȺǦȁٌƧȌǿǿǦɈɈƵƵȺ�
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��ǕǫȸǫɆǫȅǫ�ǝƏǸǸǤȇƳƏ�ƳƏǝƏ�ǔƏɿǼƏٺkƺȇɎ�³ɖ�RƏȸǫɎƏɀǤٹ�ד
ƫǫǼǕǫ�ǫƯǫȇي�ǝɎɎȵɀٖٖيɖɀƺِȅƺɎȸȒȵȒǼǫɀِȒȸǕٖƬƏɀƺٮɀɎɖƳǫƺɀٖ
ƬǫɎɵٮȒǔٮƬƏȵƺٮɎȒɯȇɀٮɯƏɎƺȸٮȅƏȵ�ɜɿƺȸǫȇƳƺȇ�
ƺȸǫɆƺƫǫǼǫȸɀǫȇǫɿِ�
ٮɎȸƏɮƺǼٖƬƏȵƺٖגאƬȒȅٖȇƺɯɀِגאɯɯɯِȇƺɯɀٖٖي�ǝɎɎȵɀה
ɯƏɎƺȸٮƬȸǫɀǫɀٮȅȒɎǝƺȸٮƬǫɎɵٮȵƏǫȇɎɀٮɎǝƺٮɎȒɯȇٮǕȸƺƺȇٮ
ɯǫɎǝٮȇƺɯٮɯƏɎƺȸٮȅƏȵהזאٮ�
ɖɀƺِٖٖي�ǝɎɎȵɀي�n0X³�ǝƏǸǸǤȇƳƏ�ƳƏǝƏ�ǔƏɿǼƏ�ƫǫǼǕǫ�ǫƯǫȇו
ȅƺɎȸȒȵȒǼǫɀِȒȸǕٖƬƏɀƺٮɀɎɖƳǫƺɀٖǼǫȅƏٮƺƬȒǼȒǕǫƬƏǼٮ
ǫȇǔȸƏɀɎȸɖƬɎɖȸƺٮɀɎȸƏɎƺǕɵٮǼƺǫɀ�ƺȸǫɆƺƫǫǼǫȸɀǫȇǫɿِ�

alanda takd)r etmek ve d)!erler)nde de su tasarrufu-
na yönel)k davranı" de!)")kl)!)n) te"v)k etmek )ç)n 
Ocak 2018’de “Kent Su Har)tası” (C)ty Water Map)5 
g)r)")m)n) hayata geç)rm)". G)r)")m kapsamında 
Co!raf) B)lg) S)stemler) (CBS) ver)ler) kullanılarak 
olu"turulan onl)ne b)r platformda su tasarrufu )le )l-
g)l) farklı sev)yede hede+er) gerçekle"t)rm)" konutlar 
ye")l)n farklı tonları )le )"aretlenerek öne çıkarılmı". 
Örne!)n, ayda 6.000 l)tre veya daha az su tüket)len 
evler koyu ye")l renkle )"aretlen)rken ayda 6.000 ve 
10.500 l)tre su tüketen evler açık ye")l )le bel)rt)lm)". 
Su kullanımına yönel)k ver)ye sah)p olunmayan ha-
neler )ç)n )se gr) renk kullanılmı". Har)ta aylık olarak 
güncellenerek son durum ve aylık de!)"l)kler konu-
sunda kamu b)lg)lend)r)lm)". Ayrıca, halkın har)ta-
dak) ver)ler) anlamlandırab)lmes) )ç)n b)lg)lend)r)c) 
ek belgeler de hazırlanmı".

“Bu $ehr) Ye")le Boyayalım” (Let’s Pa)nt ,)s C)ty 
Green)6  ba"lıklı medya kampanyasıyla da desteklenen 
g)r)")m sonucunda evlerdek) su tüket)m)n öneml) ölçü-
de azaldı!ı gözlemlenm)". Bunun yansıması olarak da 
Cape Town’dak) su tüket)m)n)n kuraklık önces) dö-
neme göre %55 oranında azaldı!ı ortaya çıkmı". Mayıs 
2018’de Uluslararası Su Derne!) (Internat)onal Water 
Assoc)at)on) tarafından “Ba"arı Sert)f)kası” )le ödül-
lend)r)len bu yaratıcı uygulama, beled)yeler)n halkı 
davranı" de!)")kl)!)ne te"v)k ederek de sürdürüleb)l)r 
b)r dünyaya katkı sunaca!ının çok çarpıcı ve etk)ley)c) 
b)r örne!)n) sunuyor. 

mǦǿƊة�§ƵȲɐ

Peru’nun L)ma metropol bölges), su kaynakları konu-
sunda yoksunluk ya"ayan kentlerden b)r). Bu duruma 
ek olarak var olan su s)stem)n)n de yeter)nce ver)ml) ol-

maması sonucu L)ma beled)yes) kent planlamasında 
b)r yakla"ım de!)")kl)!)ne g)tmeye karar verm)". Ye-
rel otor)te, kent)n su döngüsünün korunmasını ve 
gel)")m)n) desteklemek ve su kullanımını opt)m)ze 
etmek amacıyla açık alanların tasarımında reh-
ber olarak kullanılab)lecek L)ma Ekoloj)k Altyapı 
Stratej)s) (L)ma Ecolog)cal Infrastructure Strategy 
- LEIS)7 hazırlamı". LEIS, üç bölümden olu"uyor:

•Bütünle")k planlama prens)pler): B)r d)z) kuraldan 
olu"an prens)pler, kent)n gelece!) konusunda etk)n 
rolü olan farklı aktörler)n b)r araya get)r)ld)!) ve 
kent kalkınması ve su yönet)m) konularında kar"ı-
la"ılan problemlere yönel)k çözümler)n tartı"ıldı!ı 
çalı"taylarda bel)rlenm)". Söz konusu prens)pler )le 
kent planlaması ve pol)t)ka yapımına katkı sunul-
ması planlanıyor. 

•LEIS aracı: CBS tabanlı araç, stratej)n)n planlama 
ve s)mülasyon mekan)zması olarak görüleb)l)r. Araç 
)le kent büyümes)n)n suya )l)"k)n etk)ler) ve suya 
talep )le örnek tasarım çözümler)n)n suyu tekrar 
kullanma potans)yel)ne yönel)k varsayımları s)müle 
ed)lm)". 

•LEIS el k)tabı: L)ma’dak) farklı mekânsal durum-
lardak) farklı su kaynakları )ç)n suya hassas b)r ta-
kım kentsel tasarım çözümler)n) )çer)yor. 

Katılımcı b)r yakla"ımla olu"turulan LEIS, su sıkın-
tısı ya"ayan kentlerdek) yerel otor)teler)n planlama 
yaparken ba"vurab)lece!) de!erl) b)r kaynak olarak 
öne çıkıyor.

jȌƧƊƵǶǦة�ÀɖȲǲǦɯƵ

B)rço!umuzun özell)kle müs)laj sorunuyla farkına 
varmı" olsak da atık suların uygun b)r "ek)lde berta-
raf ed)lmemes) durumunda do!aya ve canlı ya"amı-
na c)dd) tehd)t olu"turması yen) b)r olgu de!)l. Sa-
nay) bölgeler)nden gelen k)myasal atıklar ya da evsel 
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atık sularının uygun b)r "ek)lde arıtılmaması ya da 
de"arj ed)lmemes) kent)n hab)tatına b)r süred)r zarar 
ver)yor. Sanay)s)yle öne çıkan Kocael) de bu sorundan 
muzdar)p olan kentlerden b)r). Kent çevres) özell)k-
le evsel ve endüstr)yel atık sularının v)danjörler )le 
bel)rl) b)r )"leme tab)) tutulmadan kaçak b)r "ek)lde 
kanal)zasyonlara ve "eh)rdek) derelere dökülmes) 
sonucu tahr)bata u!ramı". Bu soruna kar"ılık Koca-
el) Büyük"eh)r Beled)yes) Su ve Kanal)zasyon #dares) 
Genel Müdürlü!ü (#SU), 2019 yılında “Kocael) Atık 
Su Transfer #zleme S)stem) (KAT#S)8” adlı yen) b)r 
uygulamayı hayata geç)rm)". Uygulama kapsamında 
)lk olarak #SU’dan çalı"tırma )zn) alınarak #SU’nun 
yetk) alanında çalı"an v)danjörler)n ta"ıdıkları atık su 
m)ktarı, doldurma ve bo"altma yaptıkları koord)nat-
lar g)b) b)lg)ler onl)ne olarak tak)p ed)lm)". Ardından 
Kocael) Val)l)!) Mahall) Çevre Kurulunun aldı!ı 

ɯɯɯِٖٖي�ǝɎɎȵɀي�k�Á`³�ǝƏǸǸǤȇƳƏ�ƳƏǝƏ�ǔƏɿǼƏ�ƫǫǼǕǫ�ǫƯǫȇז
ǫɀɖِǕȒɮِɎȸٖǝƏƫƺȸǼƺȸٖƳƺɎƏɵِƏɀȵɴّXƳזזזוڻ�

kararla 2020 yılı Mart ayında bu s)stem)n kapsamı 
gen)"let)lerek Kocael) sınırlarında )" gören tüm v)-
danjörler)n #SU’dan )z)n belges) alması ve dolayısıyla 
s)steme entegrasyonu zorunlu kılınmı". Türk)ye’de 
)lk defa hayata geç)r)len uygulama )le sıvı atıkların 
uygun b)r "ek)lde ta"ınması, alıcı ortama ve kanal)-
zasyon s)stemler)ne kaçak dökümler)n engellenmes), 
kantar olmaksızın alınan ve bo"altılan sıvı atıkların 
dolum ve bo"altım noktaları )le b)rl)kte l)tre c)ns)n-
den m)ktarının bel)rlenmes), bertaraf veya arıtma 
)"lem)ne tab) tutulacak atı!ın tank )ç)nde farklı sıvı 
atıklarla harmanlanmasının engellenmes), olumsuz 
durumların anlık olarak )lg)l) denet)m b)r)mler)ne 
aktarılması ve sıvı atık transferler)n)n onl)ne olarak 
denet)m altına alınması sa!lanıyor. Uygulama bu po-
tans)yel)yle d)!er kentlere de b)r örnek te"k)l ed)yor.

jƊɯȁƊǲƪƊ
(ɜȇɵƏ�³ƏǖǼǤǸ��ȸǕɜɎɜ�٢(³�٣�ɮƺ� ǫȸǼƺɆȅǫɆ�xǫǼǼƺɎǼƺȸ�
$ȒƬɖǸǼƏȸƏ�çƏȸƳǤȅ�IȒȇɖ�٢ÈzX!0I٣ِחא٣ِ�٢�¨ȸȒǕȸƺɀɀ�
Ȓȇ�ǝȒɖɀƺǝȒǼƳ�ƳȸǫȇǸǫȇǕ�ɯƏɎƺȸً �ɀƏȇǫɎƏɎǫȒȇ�ƏȇƳ�ǝɵ-
Ǖǫƺȇƺ� �ِואٮא ³ȵƺƬǫƏǼ� ǔȒƬɖɀ� Ȓȇ� ǫȇƺȷɖƏǼǫɎǫƺɀِ�
zƺɯ�çȒȸǸِ

³ƏƬǝɀً� hًِ� ÁȸƏɖƫ³ٮƬǝȅǫƳɎً� Jًِ� kȸȒǼǼً� !ًِ� nƏǔȒȸɎɖȇƺً�
Jًِ� ۭ� IɖǼǼƺȸً � Jِ� �٣ِאא٢ ³ɖɀɎƏǫȇƏƫǼƺ� (ƺɮƺǼȒȵȅƺȇɎ�
«ƺȵȒȸɎيאא��Áǝƺ�(ƺƬƏƳƺ�Ȓǔ��ƬɎǫȒȇ�ǔȒȸ�Ɏǝƺ�³ɖɀɎƏǫ-
ȇƏƫǼƺ�(ƺɮƺǼȒȵȅƺȇɎ�JȒƏǼɀِ�!ƏȅƫȸǫƳǕƺ�ÈȇǫɮƺȸɀǫɎɵ�
¨ȸƺɀɀِ

jƊɯȁƊǲبǘɈɈȯȺششبɩɩɩخƦɐǐɐȁǲȌƧƊƵǶǦخƧȌǿخɈȲشǘƊƦƵȲش׀׀ׄ׆׃شǲƊɈǦȺٌǦǶƵٌɨǦƮƊȁǯȌȲǶƵȲٌɈƊǲǦȯٌɨƵٌǲȌȁɈȲȌǶٌƊǶɈǦȁƮƊ�
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yƵȲƵƮƵȁ� ƊɀǶƊƮǟد

#nsano!lu yeme, barınma g)b) en temel )ht)yaçlarını 
kar"ılamak )ç)n do!anın onlara sundu!u zeng)nl)kler-
den yararlanıyor. Bu durum )nsanlı!ın tar)h sayfasın-
da görülmeye ba"ladı!ı zamandan ber) devam etse de 
özell)kle Sanay) Devr)m)’nden )t)baren teknoloj)dek) 
devr)msel n)tel)ktek) gel)"meler ve üret)m s)stem)n-
dek) de!)")kl)kler sebeb)yle do!adan )ht)yacı olandan 
fazlasını almaya heves) ve kapas)tes) oldu!u söyleneb)-
l)r. Do!a yüzyıllar boyunca kend) denges) )çer)s)nde 
devamlılı!ını sa!lamı" olsa da Antroposen ça!ı olarak 
adlandırdı!ımız ve )nsanın çevrey) "ek)llend)rme gü-
cünün oldukça yüksek oldu!u son yüzyıllarda artan 
tüket)m hızımız kar"ısında sınırları mevcut. Dünyanın 
kaynakları tehl)kede olduklarının s)nyaller)n) vermeye 
ba"ladı. Alanı azalan ormanlar çölle"men)n artmasıyla, 
k)rlenen sular sudak) b)yoçe")tl)l)!)n azalmasıyla b)ze 
seslenmeye çalı"ıyor. Yaban hayata yapılan tahr)bat so-
nucu b)rb)r)nden ba!ı kopan alanlarda hayvanlar mah-
sur kalıyor; )st)lacı türler bölgen)n yerel ekos)stem)n) 
bozuyor. Kısacası, bu a"ırı kullanım do!al çevren)n 
tahr)p ed)lmes)ne, türler)n do!al hab)tatının bozul-
masına ve b)rçok canlı türünün yok olmasına ya da yok 
olma tehl)kes)yle kar"ı kar"ıya kalmasına sebep oluyor. 
Bu sorunların özell)kle de ekonom)k akt)v)ten)n ve 
)nsan popülasyonunun fazla oldu!u kent çevreler)nde 
daha dramat)k b)r "ek)lde ya"andı!ını gözlemlemek 
mümkün. 
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Türler)n ve ekos)stem)n kar"ı kar"ıya oldu!u tehl)keler 
çeyrek yüzyıldan fazladır uluslararası pol)t)kanın da 
gündem)nde. Mevcut tahr)batı sonlandırmak ve çevre-
sel hassas)yetler) d)kkate alan s)stemler yaratmak adına 
Par)s Antla"ması g)b) uluslararası anla"malar hazırlanı-
yor, düzenlemeler çıkarılıyor ve stratej)ler bel)rlen)yor. 
Bu mot)vasyonla küresel boyutta hazırlanan stratej)ler-
den b)r) de Sürdürüleb)l)r Kalkınma Amaçları (SKA). 
Ekonom)k büyüme ve sosyal adalete yönel)k amaçların 
da yer aldı!ı SKA’larda “yaban hayatı” d)rekt etk)leye-
cek hede+er de yer alıyor. Bu hede+er) s)zler )ç)n çıkart-
tık, kısaca b)r göz atmanızı tavs)ye eder)z. 
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$u anda 95 ya"ında olan Dav)d Attenborou-
gh’un, Kasım ayında Glasgow’da düzenle-
nen COP26 #kl)m Z)rves)’nde yaptı!ı ko-
nu"mayı d)nlerken bunları dü"ündüm. 

50 yılı a"kındır do!a tar)h) programları hazırlayan, 
yaptı!ı belgeseller)n sadece )s)mler) sayfalar tutacak, 
bu alanda ya"ayan b)r efsaneye dönü"en Attenborou-
gh, #kl)m Z)rves)’ne katılan delegelerden gençler) dü-
"ünmeler)n) )st)yordu ve onları dü"ünmen)n, trajed)y) 
zafere dönü"türmek )ç)n öneml) b)r )vme sa!layaca!ı-
nı vurguluyordu. B)rl)kte çalı"ırsak gezegen) kurtar-
mak )ç)n hala yeterl) güce sah)p oldu!umuzu vurgu-
layan Attenborough, her "eye ra!men umut )lkes)ne 
ba!lı olmanın önem)n)n altını ç)z)yordu. Gençler) 
dü"ünmeler)n) )sterken kend) gençl)!)n) dü"ündü!ü-
nü tahm)n etmek zor de!)l çünkü gerçekten her "ey 
çocuklu!unda ve gençl)!)nde ba"lıyordu. Ve Dav)d 
Attenborough’un uzun h)kayes) aynı zamanda geze-
gen)n hızlı tahr)b)n)n h)kayes)yle paralel g)d)yordu.
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Dav)d Attenborough 8 Mayıs 1926’da #ng)ltere’de Is-
leworth, M)ddlesex’de do!du ve Le)cester’dak) Un)-
vers)ty College kampüsünde büyüdü. Babası okulun 
müdürüydü. Üç erkek karde")n ortancasıydı. Büyük 
karde") R)chard, sonradan ünlü b)r oyuncu, f)lm ya-
pımcısı ve yönetmen) olacaktı. Dav)d’)n gözü )se her 
zaman do!adaydı. “Dav)d Attenborough: A L)fe on 
Our Planet” (Gezegen)m)zde B)r Ya"am, 2020) bel-
gesel)nde, her "ey)n ba"ladı!ı o dönem) uzun uzun 
anlatıyor Attenborough. Fos)ller, ta"lar, de!)")k canlı 
türler)n) merakla )nceleyen, toplayan ya"amının ba-
harında b)r genç. 10 ya"ındayken karde") R)chard’la 
b)rl)kte katıldıkları b)r ders )se do!a sevg)s)n)n, do!a 

korumacılı!ına ve savunuculu!una dönü"mes)nde 
öneml) b)r rol oynamı" g)b) görünüyor. Ders) veren Ar-
ch)bald Belaney, nam-ı d)!er Gr) Bayku" (kend)s)n) b)r 
Amer)kan yerl)s) olarak kabul ed)yordu), #ng)ltere’n)n 
en ünlü do!a korumacılarından b)r)yd). #k) karde")n 
bu dersten ne kadar etk)lend)kler)n)n öneml) b)r )"are-
t) )se f)lm yönetmen) olan R)chard’ın 1999 yılında Gr) 
Bayku"’un hayatını anlatan b)r f)lm çekmes) olarak 
kabul ed)leb)l)r. R)chard, karde") Dav)d’)n Gr) Bay-
ku"’un h)kayes)nden ve anlattıklarından son derece 
etk)lend)!)n) söylüyor. 

E!)t)m hayatına Cambr)dge’de Clare College’de zo-
oloj) ve jeoloj) okuyarak devam eden Dav)d Attenbo-
rough, do!a b)l)mler)nden mezun oldu. Sonrası b)r 
do!a tar)h) programcı ve belgeselc)s)n)n, gezegen)n 
do!al m)rasını kaydeden çalı"malarının tar)h) olarak 
okunab)l)r. 1952 yılında BBC’ye tam zamanlı g)rme-
s)nden sonra dünyanın dört b)r yanına yapılan gez)-
lerle do!a tar)h)n)n kaydını tutmakla geçen b)r ömür. 
#lk çalı"ması )se do!a b)l)mc) Jul)an Huxley )le b)rl)kte 
gerçekle"t)rd)!) üç bölümlük hayvan davranı"larının 
kalıpları üzer)ne “An)mal Patterns” belgesel) oldu. 

Uzun meslek ya"amı boyunca do!a dı"ında da öneml) 
belgesellere )mza atan Attenborough’un ba"yapıtı )se 
h)ç ku"kusuz 1979 yılında ba"ladı!ı “L)fe on Earth: A 
Natural H)story by Dav)d Attenborough” (Dünyada 
Ya"am: Dav)d Attenborough’dan B)r Do!a Tar)h)) 
ser)s) oldu. BBC bünyes)nde yapılan 13 bölümlük ser), 
do!a belgeseller) alanında bugün b)r dönüm noktası 
olarak kabul ed)l)yor. Her b)r bölüm )ç)n bazen onlar-
ca ba"ka bölgeye g)den, bazen )k) sekans arasında kıta 

Attenborough, 
!klim Zirvesi’ne 

katılan delegelerden 
gençleri 

dü'ünmelerini 
istiyordu ve onları 

dü'ünmenin, 
trajediyi zafere 

dönü'türmek için 
önemli bir ivme 

sa&layaca&ını 
vurguluyordu.

Dünyaya çocuk gözleriyle bakabilmek ve bu merakı tüm hayatı boyunca koruyabilmek az sayıda insan o!lu ve 
kızının ba"arabildi!i bir marifet. Her "eyi görmeye, anlamaya, yorumlamaya yönelik o çocuk merakı, ço!u zaman 

e!itim ve toplumsal sınırlamalarla kısa sürede so!ur; geriye ise hiçbir merakı olmayan donuk yeti"kinler kalır. Artık 
onlar için her "ey ola!an, yeni bir "ey görmek ve ö!renmek ise gereksiz veya sıkıcı hale gelir.

ÇOCUK GÖZLÜ B!R DO"A TAR!H! 
ANLATICISI: DAVID ATTENBOROUGH
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de!)"t)ren bu yen) belgesel tarzı, bugün b)ze oldukça 
tanıdık geleb)l)r ancak o tar)hler )ç)n bu devr)msel 
b)r yen)l)kt). Attenborough’un )sted)!) görüntüler) 
elde etmek )ç)n, o zamana kadar f)lme alınmamı" olan 
olaylara ve hayvanlara odaklanarak yen) f)lm yapım 
tekn)kler) gel)"t)r)ld).

Bu ser)n)n ba"arısından be" yıl sonra )se Attenborou-
gh, y)ne BBC bünyes)nde ,e L)v)ng Planet (Ya"ayan 
Gezegen) çalı"masını yayınladı. Attenborough bu kez 
oda!ına, ekoloj) ve canlıların çevreler)ne adaptasyonu 
konusunu almı"tı. Bu çalı"ma da y)ne büyük b)r ulusla-
rarası ba"arı ve yankı yarattı. Attenborough’un “Ya"am 
Üçlemes)”, 1990 yılında, hayvanların de!)")k ya"am 
a"amalarındak) davranı"larına yo!unla"an “,e Tr)als 
of L)fe” (Hayat Denemeler)) çalı"masıyla tamamlandı.

Ama “hayat” ve “do!a” konusunda üretmeye elbette 
devam ett) Attenborough. Antrakt)ka’dan ku"lara, 
"empanzelerden b)tk)lere ve büyük bar)yer res)f)ne ka-
dar hayatın )z)n) her yerde sürmeye devam ett). Bu ara-
da 1985 yılında aldı!ı S)r unvanının yanı sıra, onlarca 
saygın ödül alan Attenborough’un )sm) ve belgeseller)n 
görüntüler) kadar etk)ley)c) “ses)” artık dünyanın dört 
b)r yanında tanınıyordu. Do!a konusundak) bu müt-
h)" b)r)k)m ve çalı"manın b)r ba"ka ödülü )se yakla"ık 

20 canlı türüne )sm)n)n ver)lmes) oldu. Bazıları yok 
olmu" bazıları mav) gezegende hala ya"ayan bu türler 
arasında Tr)gonopterus attenborough) (Endonoz-
ya’da ya"ayan küçük b)r böcek), H)erac)um attenbo-
rough)anum (Güney Galler’de ke"fed)len "ah)notu 
b)tk)s)) ve Euptych)a attenborough) (Yukarı Amazon 
havzasında keyfed)len b)r kelebek türü) de bulunuyor.
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Bütün bu meslek ba"arıları ve ünle b)rl)kte, Dav)d 
Attenborough aslında b)r yandan da b)r trajed)n)n 
tanı!ı oluyordu. Attenborough’a adanan “Gezegen)-
m)zde B)r Ya"am” belgesel)nde, dünyanın daha )nsan 
tahr)batına u!ramamı" dört b)r yanındak) gez)ler)n)n 
bel)rl) b)r a"amasından sonra, )nsanlı!ın bu muh-
te"em do!ayı nasıl büyük b)r hızla tükett)!)n) fark 
ett)!)n) anlatıyor Attenborough. Ve bu da özell)kle 
2000 yılından sonrak) çalı"malarına bel)rg)n b)r b)-
ç)mde yansımaya ba"lıyor. Do!aya, hayatın b)r muc)-
zes) olarak tam b)r çocuk merakı ve sev)nc)yle bakan 
Attenborough artık yava" yava" el)m)zden y)t)p g)den 
b)r zeng)nl)!)n tanıklı!ını yapmaya ba"lıyor. Ve tab)) 
bunlar da çalı"malarına yansıyor.

2000 yılında gerçekle"t)rd)!) “State of Planet” (Dün-
yanın Durumu) bu tavrın )lk bel)rg)n örne!) olarak 

kabul ed)leb)l)r. Bu çalı"mada Attenborough, )nsan 
etk)nl)kler)n)n do!al ya"am üzer)ndek) etk)s)n), b)-
l)msel kanıtlar ve önde gelen b)l)m )nsanları )le do!a 
korumacılarla yaptı!ı röportajlarla ortaya koydu. 
2006 yılında hazırladı!ı “,e Truth about Cl)mate 
Change” (#kl)m De!)")kl)!) Konusundak) Gerçek) 
belgesel) do!rudan küresel ısınma üzer)ne yaptı!ı 
)lk çalı"ma oldu. Bunu 2007 tar)hl) BBC’n)n Do-
!al Tar)h B)r)m)’n)n 50. yılı )ç)n gerçekle"t)rd)!) ve 
tehl)ke altındak) canlı türler) üzer)ne yo!unla"an 
“Sav)ng Planet Earth” (Yeryüzünü Kurtarmak) ve 
2009 tar)hl), gezegen)n sınırları ve nüfus konusuna 
yo!unla"an “How Many People Can L)ve on Planet 
Earth?” (Yeryüzünde Ne Kadar #nsan Ya"ayab)l)r?) 
belgeseller) )zled). Attenborough, artık sadece b)r 
do!a belgeselc)s) de!)l, do!anın muhte"em denges)-
n)n nasıl büyük b)r hızla yok ed)ld)!)n) m)lyonlarca 
k)")ye anlatmaya çalı"an b)r çevre savunucusuna dö-
nü"üyordu. 

2019 yılında Net+)x )ç)n hazırlanan sek)z bölümlük 
“Our Planet” (Gezegen)m)z) belgesel ser)s)n)n ses-
lend)rmes)n) yapan Attenborough çevresel sorunlar 
ve )kl)m kr)z)yle )lg)l) çalı"malarına da devam ett).

Do&a konusundaki 
bu müthi' birikim 
ve çalı'manın bir 
ba'ka ödülü ise 

yakla'ık 20 canlı 
türüne isminin 
verilmesi oldu.
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50 yılı a"kın meslek ya"amıyla do!a tar)h) ve belgesel-
ler) konusunda dünyanın en yetk)n )sm) hal)ne gelen 
Dav)d Attenborough, kar"ımıza en son 2020 yılı ya-
pımı “Dav)d Attenborough: A L)fe on Our Planet” 
(Gezegen)m)zde B)r Ya"am) belgesel)yle çıktı. Bu son 
derece dramat)k belgeselde kamera artık sadece do!a-
ya ve onun sorunlarına de!)l, Dav)d Attenborough’a 

Attenborough, 
do&anın muhte'em 

dengesinin nasıl 
büyük bir hızla yok 

edildi&ini anlatmaya 
çalı'an bir çevre 

savunucusuna 
dönü'üyordu.

Kendi hayat sürem 
zarfında, do&anın 
korkunç çökü'üne 

tanıklık ettim. 
Sizlerse kendi 

ya'amınızda do&anın 
yeniden harika bir 

'ekilde iyile'mesine 
tanıklık edebilirsiniz 

ve etmelisiniz.

dönmü"tü. Çocuklu!undan ba"layarak neredeyse 
el de!mem)" do!anın nasıl küresel b)r çökü"e do!ru 
adım adım )lerled)!)n) kend) ya"am sürec)yle b)rl)k-
te anlatan Usta’nın büyük sıkıntısı hem ses)nden 
hem de görüntüsünden bell) oluyordu. Ancak y)t)p 
g)dene duydu!u büyük üzüntüyü anlatırken b)le 
umut )lkes)nden kopmamaya çalı"an Attenborough, 
bu yakla"ımını Kasım 2021’de düzenlenen COP26 
#kl)m Z)rves)’nde yaptı!ı konu"masında "öyle )fade 
ed)yordu: “Kend) hayat sürem zarfında, do!anın 
korkunç çökü"üne tanıklık ett)m. S)zlerse kend) ya-
"amınızda do!anın yen)den har)ka b)r "ek)lde )y)le"-
mes)ne tanıklık edeb)l)rs)n)z ve etmel)s)n)z”.

Gezegen)n e"s)z do!a parçalarının, hassas denge-
ler)n)n ve muc)zeler)n)n 100 yılda nasıl büyük b)r 
çökü" ya"adı!ını b)reb)r kend) hayat süres)nde gören 
ve bunu m)lyonlarca k)")ye gösteren; ancak her "eye 
ra!men mücadele etmen)n önem)ne ve zorunlulu-
!una d)kkat çeken Dav)d Attenborouh, büyük )h-
t)malle Gr) Bayku"’un anlattıklarını h)ç unutmadı. 
Ve dünyaya bazen "a"ırarak bazen kızarak ama o h)ç 
y)t)rmed)!) çocuk bakı"ı ve merakıyla bakmaya de-
vam ett). Ve büyük )ht)malle Gr) Bayku", artık Da-
v)d Attenborough’un ta kend)s). Ve gezegen)n tür-
küsünü söyleyen bugünün Gr) Bayku"’unu bugün 
m)lyonlarca çocuk d)nlemeye devam ed)yor. Büyük 
)ht)malle onların da kulaklarında on yıllar sonra o 
ses çınlamaya devam edecek…
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Selemet Beled)ye Ba"kanı ve Güneydo!u Avrupa Yerel Yönet)m B)rl)kler) A!ının (NALAS) )lk kadın ba"kanı Tat)ana Badan )le 
yerel yönet)mler)n ulusal düzeydek) yer), kent l)derler)n)n kar"ıla"tı!ı mal) kaynak eks)kl)!) g)b) sorunlar hakkında konu"tuk.

SELEMET BELED!YE BA#KANI 
TATIANA BADAN !LE KENTE DA!R

15  DAK#K A
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Ö Z G E  S ! V R ! K A Y A * * 

Öncel%kle, NALAS Ba'kanı 
olarak görev%n%zden dolayı 
s%z% tebr%k etmek %ster%z. NA-
LAS'ın %lk kadın ba'kanı ve 

kadın hakları savunucusu olarak, toplumsal 
c%ns%yet e'%tl%&% açısından NALAS'ın çalı'-
malarına k%'%sel katkınız ne olacak?

Her "eyden önce, )nsan hakları savunucusu ol-
du!umu söylemek )ster)m. $ahsen ben ve tems)l 
ett)!)m organ)zasyon -Moldova Yerel Yönet)mler 
Kongres) (CALM)- kamu yönet)m)nde kadınları 
akt)f olarak destekl)yoruz. Kadınlar )ç)n b)rçok 
b)lg), )let)")m ve kapas)te gel)"t)rme etk)nl)kler) 
düzenl)yoruz. Ancak en öneml)s) akran )let)")m)-
ne, yerel kamu yönet)mden meslekta"larının eng)n 
ve kapsamlı deney)mler)ne ve tavs)yeler)ne er)"me-
ler)n) sa!lıyoruz. Bu, çok prat)k ve çok talep ed)len 
b)r "ey çünkü meslekta"larımın kend) toplulukla-
rında kar"ıla"tıkları somut sorunlar veya durumlar 
d)!er Moldova topluluklarında da var, hatta b)rçok 
toplulukta çünkü sorunlar oldukça benzer. Ak-
ran ö!renmes) özell)kle yerel kamu yönet)m)nde 
yen) göreve ba"lamı" kadın beled)ye ba"kanları-
nın operasyonel yöntemler) ö!renmelere )ç)n çok 
faydalı. Moldova Cumhur)yet)'ndek) yerel kamu 
)dares)nde, yerel mecl)s sekreterler), muhasebec)ler, 
verg) tahs)ldarları, kadastro mühend)sler) vb. g)b) 
ola!anüstü sayıda kadın )st)hdam ed)lmekte ve ka-
pas)teler)n) gel)"t)rmeler) de CALM )ç)n en önem-
l) öncel)k. Toplulu!umuz da dah)l olmak üzere 
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topluluklarımızda, kadınlarla ve kadınlar )ç)n akt)f 
olarak çalı"ıyoruz. $u anda Selemet Yerel Kalkınma 
Stratej)s)n) 2022 )t)barıyla toplumsal c)ns)yete duyar-
lı hale get)rmek )ç)n çalı"ıyoruz, böylece toplumsal 
c)ns)yete duyarlı yerel pol)t)kalarımız bütçe tarafın-
dan kar"ılanacak.

Daha öncek% %'ler%n%ze baktı&ımızda, NALAS 
Ba'kanlı&ı'nın uluslararası b%r kurumla %lk %l%'-
k%n%z olmadı&ını görüyoruz. 2016-2020 yılları 
arasında Avrupa Konsey% Yerel ve Bölgesel Yöne-
t%mler Kongres% Moldova Delegasyonu Ba'kanıy-
dınız. Uluslararası arenada akt%f b%r beled%ye ba'-
kanı olmanın 'ehr%n%ze neler kattı&ını ve l%derl%k 
etme 'ekl%n%ze ne g%b% katkılar sa&ladı&ını merak 
ed%yoruz.

Moldova'da hem ulusal hem de yerel düzeyde )ç sorun-
ların çözümü uluslararası deste!e çok ba!lı. Ulusal 
düzeyde, ülkemde yerel yönet)m reformlarını savunu-
yoruz. Uzun zamandan ber), henüz CALM kurulma-
dan önce, pol)t)kacılarımız kend) halklarından çok 
uluslararası ortaklarımızı d)nlemeye mey)ll)yd). Bu 
nedenle, daha kurulu"umuzun ba"ında, hükümet re-
formlarını tasarlayan uluslararası ortaklarımıza yerel 
yönet)m reformlarını savunmaya yöneld)k. $)md)l)k 
durum de!)"t) ve CALM hem ulusal hem de uluslara-
rası düzeyde b)l)n)rl)!e ula"tı, ulusal hükümetler)m)z 
ve parlamentomuz b)z) duyuyor. Ancak, ulusal re-
formlarda uluslararası ortakların rolü de hâlâ öneml). 
Yerel düzeyde, özell)kle pandem)n)n de etk)s)yle )y)ce 
sınırlı b)r hale gelen kaynakları da dü"ünürsek, ulus-
lararası ortaklarla etk)le")m topluluklarımız )ç)n ana 
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f)nansman kayna!ı. Dolayısıyla, topluluklarımız 
)ç)n toplayab)ld)!)m)z bu ufak tefek kaynaklar, 
a!ırlıklı olarak uluslararası kaynaklardan gel)yor. 
Aslında, b)r beled)ye ba"kanının hede+er)n) ger-
çekle"t)rmes) ve bu hede+er)n ne g)b) sonuçlar 
do!uraca!ı ço!unlukla uluslararası kaynaklara 
ve ba"kanın bu kaynakları gel)"t)rmekte ne kadar 
yetk)n oldu!una ba!lıdır.

Aynı zamanda, kuruldu&u 2010 yılından bu 
yana Moldova Yerel Yönet%mler Kongres%n%n 
(CALM) Ba'kanısınız. CALM Ba'kanı ola-
rak, ülkedek% d%&er beled%yeler%n durumunu 
da yakından tak%p etme sorumlulu&unuz 
var. S%zce bugün kent l%derler%n%n kar'ıla'tı-
&ı ba'lıca sorunlar nelerd%r ve bu zorluklara 
kar'ı mücadele etmek %ç%n temel araçlar neler 
olab%l%r?

Ülkemde kentsel beled)yeler, kırsal beled)yelerle 
oldukça benzer sorunlarla kar"ı kar"ıya. Kentler 
daha )y) durumda de!)l, üstel)k kırsaldak)lere 
kıyasla çok büyük de de!)ller. Ortalama nüfusa 
sah)p köyler)m)z ve n)speten küçük kasabaları-
mız var, bazen kentsel beled)yeler kırsal olanlar-
dan daha b)le küçük. Nüfusu 30.000’) a"an çok 
az sayıda beled)ye var (net sayı vermek gerek)rse 
5). Bunlardan sadece )k)s) 50.000')n üzer)nde: 
ba"kent K)")nev ve en büyük )k)nc) "eh)r B3l4).

D)!er beled)yeler)n sorunlarından bahsetmeden 
kentler)n problemler)nden bahsetmek kolay de-
!)l. Kent gel)rler) pandem) sırasında bazı olumsuz 
e!)l)mler ya"adı tab)) k), ama genel olarak dü"ü" 
2020'dek) kadar kesk)n de!)ld). Moldova bele-
d)yeler) )ç)n fon sa!lamak her zaman temel b)r 
sorun olmu"tur ve bazen car) harcamalar )ç)n 
yeterl) kaynak bulmak zordur, h)zmet ve altyapı 
yatırımlarından bahsetm)yorum b)le. Olumlu 
tarafından bakacak olursak, Moldovalı uluslara-
rası ortaklar destekler)n) merkez) düzeyden yerel 
düzeye yönlend)rd) ve bu anlamda b)rçok g)r)")m 
2019-2020'de ba"ladı. Ancak bu g)r)")mler kapsa-
mında uygun sermaye yatırımları )ç)n ayrılan fon 
son derece sınırlı ve ülkedek) ve tüm beled)yeler-
dek) kapsamlı )ht)yaçları kar"ılamak )ç)n yeterl) 
de!)l. Ayrıca, pandem) sırasında ")md)ye kadar 
prat)kte h)çb)r büyük yen) uluslararası taahhüt 
ortaya konulmazken, merkez) hükümet kaynak-
ları da son derece kıt kaldı. F)nansman dı"ında, 

çel)"k)l) mevzuat da Moldova'dak) yerel yönet)m-
ler )ç)n öneml) b)r sorun te"k)l etmekte. Mevzuat 
ço!unlukla farklı yasama s)stemler)n)n (#ng)l)z, 
Alman, Fransız vb.) etk)s) altında olu"turulmu" 
ve ço!u durumda yasama eylemler) kend) arala-
rında ba!ıntılı de!)l. Bu durum kafa karı"ıklı!ı 
ve bel)rs)zl)k yaratmanın dı"ında b)r su)st)mal 
aracı olarak da kullanılab)l)yor. Bahsetmem 
gereken üçüncü sorun )se 2017-2019 yıllarında 
özell)kle yaygın olan b)r durum, yan) beled)ye 
ba"kanlarına yönel)k baskılar, yıldırmalar ve mer-
kez) düzeydek) s)yaset)n yerel )"lere sürekl) olarak 
müdah)l olmasıdır.

B%rçok yerel yönet%m, sürdürüleb%l%r kent-
sel kalkınma projeler%n% yürütmek %ç%n mal% 
kaynak eks%kl%&%nden muzdar%p. Tüm dün-
yada COVID-19 salgınıyla b%rl%kte f%nansal 
zorluklar daha da der%nle't%. On yılı a'kın b%r 
süred%r kamu yönet%m%nde deney%m sah%b% 
olan beled%ye yönet%c%ler%ne ve yetk%l%ler%ne 
mal% zorlukların üstes%nden gelmeler% %ç%n 
neler öner%rs%n%z?

Gerçekten de günümüzdek) durum, sürekl) ola-
rak yen) fırsatlar arayarak mevcut tüm olasılık-
ları kullanmayı ve harekete geçmey) gerekt)r)yor. 
Do!al olarak yerel yönet)mler)m)z bunu her üç 
düzeyde de yapıyor: yerel, ulusal ve uluslararası. 
Modern zamanlarda evrensel b)r çözüm bekle-
mek zor, bunun yer)ne fon yaratma çabalarının 
tamamlayıcılı!ını ve sürekl)l)!)n) gözetmem)z 
gerek)yor. Moldova'dak) b)rçok topluluk, d)-
asporayı yerel fon yaratma etk)nl)kler)ne dah)l 
etmeye çalı"ıyor. 

D)!er b)r boyut, )" ve yatırım merkezler)n) yerel 
düzeyde ele almak ve bu zor zamanlarda )" )ç)n uy-
gun ko"ulları sa!lamak. Örne!)n, halk )ç)n yerel 
düzeyde uygun )" ortamı yaratma çabalarımızın 
dı"ında, sokakların ve yolların rehab)l)tasyonuna, 
pazar yer)n)n )n"asına, yeterl) sokak aydınlatma-
sı ve su tem)n)n)n sa!lanmasına, yerel m)n) otel 
)n"asına, yerel fest)valler) ve fuarları sürekl) olarak 
desteklemeye, tur)st)k rotalar ve caz)be merkez-
ler) )n"a etmeye yatırım yapmayı ba"ardık. Yerel 
yetk)l)ler, açık ça!rılar veya bölgesel programlar 
aracılı!ıyla ulusal ve uluslararası düzeyde her 
türlü f)nansmana ba"vurmaya çalı"ıyorlar. Aynı 
zamanda yerel yönet)mler)m)z, fon toplama ve )" 
gel)"t)rme dah)l olmak üzere Avrupa ülkeler)n-
den yerel yönet)mler ve meslekta"ları )le olan ba!-
lantılarını ve ortaklıklarını maks)mum düzeyde 
kullanmaya çalı"ıyor.

De&erl% çalı'malarınız %ç%n 2014 yılında “Yı-
lın Beled%ye Ba'kanı” unvanını aldınız. Gö-
rev süren%z boyunca Selemet Beled%yes%'n%n 
gerçekle't%rd%&% örnek projelerden bahsede-
b%l%r m%s%n%z?

Yerel düzeyde )" gel)"t)rme konusunda daha önce 
bahsed)len proje ve g)r)")mler)n yanı sıra, halkım 
)ç)n yo!un çaba sarf ed)len )k)nc) öneml) alan 
sosyal sektör, )ht)yaç sah)b) )nsanlarımıza destek. 
Bu amaçla )ht)yaç sah)pler)ne yönel)k mal) des-
tekler dı"ında anaokulu, okul, kütüphane, müze, 
sosyal merkez ve kültür merkez) )ç)n çok çe")tl) 
projeler)m)z oldu. Özell)kle çocuklar ve ya"lılar 
ba"ta olmak üzere göç sonucunda ger)de bırakı-
lan fertler)n bakımı )ç)n çok fazla zaman, emek 
ve kaynak harcanmakta. Çocuklar ve ya"lılar 
genell)kle b)z)m asıl )lg) oda!ımız. Çocukların 
b)lg)sayarları, )nternet) kullanab)lmeler), b)r "ey-

Ba'arının anahtarı, 
güven. Özellikle 

kırsal topluluklarda 
yerel düzeyde bir 

'eyler yapmak 
için insanların 

sürekli güvenine ve 
deste&ine ihtiyaç 

var. 
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ler ö!reneb)lmeler) ve dünya )le sürekl) )let)")m ha-
l)nde olab)lmeler) )ç)n kültür ve kütüphane olanak-
larımızı sa!lamla"tırmaya çalı"ıyoruz. Moldova'nın 
güney)ne özgü b)r müz)k okulumuz var. Ya"lılar 
)ç)n özel bakım ve )nsan) yardım sa!lıyoruz. #nsan) 
yardımdan ayrıca bahsetmel)y)m, ba"ka ülkeler)n 
kurulu"larından ve beled)yelerdek) ortaklarımız-
dan sürekl) öneml) ölçüde destek alıyoruz. Özel-
l)kle pandem) sırasında tıbb) malzemeler de dah)l 
olmak üzere yardımlar aldık. Bu zor zamanlarda 
b)ze destek olan tüm k)"), ülke ve kurulu"lara çok 
müte"ekk)r)z.

Daha öncek% röportajlarınızdan b%r%nde, ba'a-
rınızın anahtarının vatanda'ların güven% oldu-
&unu söylem%'t%n%z. Vatanda'ların Selemet'e 
olan güven%n% nasıl kazandınız ve onların s%ze 
ve l%derl%&%n%ze olan güven% beled%ye çalı'mala-
rının ba'arısına nasıl katkı sa&lıyor?

Gerçekten de anahtar, güven. Özell)kle kırsal top-
luluklarda yerel düzeyde b)r "eyler yapmak )ç)n 
)nsanların sürekl) güven)ne ve deste!)ne )ht)yaç 
var. Yerel kaynaklar oldukça sınırlı, )ht)yaçlar )se 
sonsuz ve tüm köyün, tüm toplulu!umuzun katı-
lımı olmadan çok az "ey yapab)l)r)z. #nsanları dah)l 
ederken, önce güvenler)n) kazanmak gerek)yor ve 
elbette güven hemen kazanılmaz, zaman ve emek 
)ster. #lk adım, ülkem)n en demokrat)k seç)mler) 
olan yerel seç)mlerd)r. E!er seç)lmey), beled)ye ba"-
kanı olmayı ba"ardıysanız, bu zaten bell) b)r güven 
anlamına gel)r. Ancak bunu haf)fe alıp sadece bu 
güven) harcayamazsınız, bu güven)n sürekl) olarak 
)n"a ed)lmes) ve sürdürülmes) gerek)r. Bu çerçe-
vede, böyle b)r güvenden gelen madalyonun öbür 

yüzünden bahsetmek zorundayım. Moldova kır-
sal toplumunda beled)ye ba"kanı olmak tüm bo" 
zamanlarınızı, tüm dü"ünceler)n)z) ve hatta bazen 
sa!lı!ınızı, tüm k)")sel ve sosyal hayatınızı oradak) 
)nsanlara adamak anlamına gel)r. #nsanlar s)z)nle 
sokakta kar"ıla"ıp sorunlarını konu"maya ba"laya-
b)l)r, of)s)n)ze gel)r... Ba"ka )"lerle ne kadar me"gul 
olursanız olun cevap vermel)s)n)z, onları d)nle-
mel)s)n)z. Yerel yönet)mler)n yetk)s)nde olmayan 
konularda s)z) muhatap b)l)rler, merkez) otor)telere 
çok az güvend)kler) )ç)n beled)ye ba"kanlı!ından 
ba"ka g)decek yerler) de yoktur. Ülkemde genel 
olarak )nsanların en fazla yerel yönet)mlere güven 
duymasının neden) bu.

Son olarak, meslek% ba'arınız ve reformlara 
akt%f katılımınızla yakın zamanda Moldova'da 
en seçk%n ulusal f%gür ödülü aldınız. Yerel 
düzeyde öncülük ett%&%n%z hang% ba'arı ve re-
formlar, öne çıkmanıza neden oldu?

Çalı"malarıma yönel)k bu takd)r n)"anı ben) ol-
dukça onurlandırdı ve bu takd)r) tüm CALM mes-
lekta"larımla payla"tım. CALM'ın kurulu"undan 
bu yana geçen 12 yıl boyunca, ülkemdek) yerel yö-
net)m)n çok sayıda öneml) sorununu çözmeye h)ç 
de hevesl) olmayan bütün merkez) hükümetlerle 
oldukça gerg)n )l)"k)ler )ç)ndeyd)k. Merkez) yetk)-
l)ler)n d)kkat)n) yerel yönet)mler)n kar"ıla"tı!ı bü-
yük sorunlara ve zorluklara çekmek )ç)n protesto 
m)t)ngler) düzenl)yorduk. Sonunda, 2016'dan ber) 
b)rkaç k)l)t sorunu çözeb)ld)k: ekonom)k anlamda 
b)r m)ktar adem) merkez)yetç)l)k elde ett)k (k)")sel 
gel)r verg)s)n)n tamamı, yol verg)s)n)n yarısı, hatta 
kurumlar verg)s)n)n küçük b)r kısmı) ve yerel yö-

net)mler)n Anayasa Mahkemes)'ne, Parlamento'ya, 
bakanlar kurulunun ha*alık oturumlarına er)")-
m)n) sa!lamayı ba"ardık, ba!ı"çıların d)kkat)n) 
çekt)k ve yerel düzeye odaklanmalarını sa!ladık. 
CALM'ın bu ba"arıları ve Avrupa Yerel Yönet)m-
ler Özerkl)k $artında da bel)rt)len Avrupa de!erle-
r) olan yerel demokras) ve yerel özerkl)!), Moldova 
Cumhurba"kanı tarafından ülke ve ulusal kalkın-
ma )ç)n öneml) olarak kabul ed)ld). Yerel yönet)m-
lerden meslekta"larımla b)rl)kte, bu onurun yalnız-
ca geçm)")n tanınmasını tems)l etmekle kalmayıp, 
aynı zamanda yerel kamu yönet)m)nde gelecektek) 
reformlar ve )y)le"t)rmeler )ç)n olumlu b)r emare 
olaca!ı üm)d) )ç)ndey)z.

Belediye ba'kanı olmak 
tüm bo' zamanlarınızı, 

tüm dü'üncelerinizi, 
ki'isel ve sosyal 

hayatınızı ve hatta bazen 
sa&lı&ınızı oradaki 
insanlara adamak 

anlamına gelir.



* Belgesel yapımcısı

Marmara Denizi’nde ya"amı tehdit eden müsilaj-ya da-halk-arasında bilinen adıyla-deniz salyası, bir çevre 
felaketine dönü"tü. Mikroalglerin bazı türlerinin a"ırı ço!alması ve salgı üretmesiyle olu"an müsilaj, kalın 

yapı"kan tabakası ve kötü kokusuyla denizde ya"ayan canlı türlerinin hayatını tehlikeye atıyor. Deyim 
yerindeyse deniz içinde barındırdı!ı ya"amla birlikte bo!uluyor. 

B!R UMUT 
MARMARA

S AVA "  K A R A K A " * 

7  DAK#K A

Belgesel

Yakla"ık yüzölçümü 11,350 k)lomet-
rekare. Uzunlu!u 240 k)lometre,  
gen)"l)!) )se 70 k)lometre. En der)n 
yer) 1270 metre c)varında.

Kıyıları ülkem)z)n zeng)n ve nüfus yo-
!unlu!u fazla )ller)yle ku"atılmı": #stan-
bul, Kocael), Yalova, Bursa, Balıkes)r, Ça-
nakkale ve Tek)rda!.

Marmara Den)z) ve çevres)nde canlı ya"a-
mının üzer)ne b)r kâbus g)b) çöken müs)-
laj, uzun yıllardır s)ns)ce )lerleyen b)r has-
talık aslında. Artan nüfusla b)rl)kte gelen 
yapıla"ma, kıyı alanlarının doldurulması 
ve betonla"ması, den)ze bırakılan evsel, 
endüstr)yel ve tarımsal atıklar küresel ısın-
manın etk)ler)yle de b)rle")nce den)z nefes 

alamaz hale geld). Yüzeyde görülen kısmı 
yeter)nce traj)k fakat bu tabakanın 30 
metre der)nl)!e hatta daha da altında aynı 
yo!unlukta devam ett)!)n), üstel)k den)z 
d)b)n) de sardı!ını gören b)l)m )nsanları 
end)"elenmekte haklı, çünkü ekos)stem)n 
tamamen ölmes) uzak b)r )ht)mal de!)l.

Marmara Den)z)’ne kıyısı olan k)m) be-
led)yeler yüzeyden den)z tem)zl)!) yapar-
ken, k)m)ler) arıtmanın önem)ne d)kkat 
çekerek daha kapsamlı b)r çalı"manın 
startını ver)yor. Pek) ama bütün bu yön-
temler Marmara’yı kurtarmaya yetecek 
m)? Konunun uzmanları son yapılan 
ara"tırma ve den)z d)b) )ncelemeler)n)n 
ı"ı!ında müs)lajın sebep ve sonuçlarını 
tartı"ıyor, Marmara’yı hayata döndürmek 
)ç)n yapılması gerekenler) “B)r Umut Mar-
mara” belgesel)nde anlatıyor. 

Belgesel, 
insanın gündelik 
arkada'lıklarının 

çevresel etkilerini tarafsız 
bir bakı' açısıyla mercek 

altına alarak aynada 
kendisiyle yüzle'mesini 

sa&lıyor.
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Müs)lajın nedenler) belgeselde üç ana ba"-
lık altında toplanıyor. 1) Küresel ısınma 
ve Marmara Den)z) kıyılarındak) term)k 
santraller)n)n den)zden aldıkları so!ut-
ma sularını ısınmı" b)r "ek)lde den)ze bas-
malarıyla yükselen den)z suyu sıcaklı!ı. 
2) Plansız kentle"me ve göç pol)t)kalarıyla 
artan nüfusun do!ru b)r atık yönet)m) 
olmadan den)ze de"arj ett)kler) azot ve 
fosfat yükü. 3) Den)z)n dura!an yapısı ve 
kıyı alanlarının sah)l yolu, park, yerle")m 
yer) olarak yapıla"ması. 

Çanakkale, Balıkes)r ve #stanbul’da yapı-
lan dalı"lar öncek) yıllarda yapılan ara"-
tırma ve çek)mlerden hayl) moral bozucu 
gerçekler) de")fre ed)yor. Den)z adeta d)-
b)ndek) canlıların nefes ve ı"ık almalarını 
engelleyen b)r örtüyle örtülmü" durumda. 
Dünyamız )ç)n ya!mur ormanları neyse, 
den)zlerde aynı görev) gören mercan olu-
"umları mercek altına alındı!ında, ma-
alesef kaybın büyüklü!ü kend)s)n) g)z-
lem)yor. Neredeyse den)zdek) tüm canlı 
ya"amına ev sah)pl)!) yapan kırmızı mer-
canlar, gorgonlar der)nlerde ölüm kalım 
sava"ı ver)yor.

Balıkçılık faal)yetler)ne kökünden balta 
vuran, den)z)m)z)n rekreasyonel açıdan 
kullanımını engelleyen, den)z ta"ıtlarına 
ve balıkçıların av araçlarına büyük zararlar 
vererek c)dd) b)r ekonom)k kayba neden 
olan bu olgunun b)r sebeb) Marmara De-
n)z)n)n den)z k)rl)l)!)yse, acaba sıradan va-
tanda" den)z) korumak )ç)n nasıl b)r ya"am 
b)ç)m) seçmel), kamu kurum ve kurulu"la-

rıyla özel sektör nasıl b)r yatırım planlama-
sı yapmalı? Belgesel, )nsanımızın gündel)k 
alı"kanlıklarının çevresel etk)ler)n) taraf-
sız b)r bakı" açısıyla mercek altına alarak 
aynada kend)s)yle yüzle"mes)n) sa!lıyor.

Bu sorun b)r yılda ortaya çıkmadı, 40 yıl-
lık yanlı" çevre ve kentle"me pol)t)kaları-
nın do!al b)r sonucu bu. Ve bu uzun so-
luklu sorunun maalesef bugünden yarına 
düzeleb)lece!)n) öngörmek hayalperest-
l)kten öteye g)demez. Suçlu aramanın ya 
da suçu b)r ba"kasının üzer)ne atmanın 
den)ze de k)mseye de faydası yok. Mar-
mara Den)z) tamamı b)ze a)t b)r ya"am ve 
zeng)nl)k kayna!ı, onu bu hale b)z get)r-
d)k ve hasta ett)!)m)z den)z)m)z) ")md) 
)y)le"t)r)p kurtarmak da y)ne b)z)m, he-
p)m)z)n sorumlulu!u.

Belgesel, 7'den 
70'e denizle iç 
içe ya'an fakat 

onun ihtiyaçlarını 
görmezden 

gelen gerkes için 
hazırlandı.

Yüzeydek) müs)laj tabakası Marmara’da-
k) buzda!ının sadece görünen kısmıydı, 
mevs)msel "artlara ba!lı olarak ")md) göz-
lerden kaybolması da sorunun çözüldü!ü 
manasına gelm)yor. Aks)ne bu b)r)k)m)n 
den)z d)b)ne çökerek çürümes) ortamda-
k) kısıtlı oks)jen) tüketerek den)z) daha 
da fak)rle"t)r)yor. B)r zamanlar 124 balık 
türünün ya"adı!ı Marmara’da bugün gö-
rüleb)len 8-10 balık türü de zamanla anı-
larda kalab)l)r. 

“B)r Umut Marmara” belgesel), 7’den 70’e 
den)zle )ç )çe ya"ayan fakat onun )ht)yaç-
larını görmezden ya da duymazdan gelen 
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IǦǶǿب� ǫȸ�ÈȅɖɎ�xƏȸȅƏȸƏ
æƊȯǟǿƧǟٌ²ɐƊǶɈǟ�jƊǿƵȲƊǿƊȁǟب 
³ƏɮƏɆ�kƏȸƏǸƏɆ
æȖȁƵɈǿƵȁٌ²ƵȁƊȲǦȺɈب 
³ǫƫƺǼ�JȜǼȒǖǼɖ
²ɖȲƵזד�ب�ƳƏǸǫǸƏ
æǟǶאא�ب

Belgesel

halkımıza Marmara Den)z)’n)n yardım çı!-
lı!ını duyurmak )ç)n hazırlandı. Yönetmen-
l)!)n) S)bel Gölo!lu’nun yaptı!ı belgeselde 
13 de!erl) b)l)m )nsanı ve yerel yönet)c) ko-
nuyu farklı bakı" açılarıyla masaya yatırıyor. 
Belgesel)n çek)mler)nde b)rkaç sefer kame-
ramı el)mden bırakıp göz ya"larına bo!ul-
du!umu buraya yazmadan geçemeyece!)m, 
y)ne de umudumuzu kaybetmeyel)m. 

#lk kez 1729'da kayded)len müs)laj, balık a!-
larını kaplaması sebeb)yle "k)rl) den)z" ola-
rak tanımlanıyordu. O tar)hten bu yana za-
man zaman rastlanan müs)laj olayı özell)kle 
son 30 yıldır çok daha sık ve daha yo!un 

"ek)lde gözlenmeye ba"ladı. Marmara Den)-
z)'nde ya"anan olayın har)c)nde dünyadak) 
en büyük müs)laj olayı Adr)yat)k Den)z)'n-
de ya"andı. Adr)yat)k Den)z) g)b) Meks)ka 
Körfez) de geçm)"te ya"anan çevre felaketle-
r)n) atlattı, b)l)m)n ses)ne kulak veren top-
lumlar sorunu çözmey) ba"ardı. $)md) sıra 
b)zde, 1 l)tre atı!ı b)le arıtmadan den)ze bas-
mamalıyız, den)z s)h)rbaz de!)l.

Tembel b)r )nsanın yaptı!ı tem)zl)k ancak 
p)sl)kler) halının altına süpürmekten )ba-
rett)r. $)md) den)z) kurtarmamız lazım, 
yıllardır yaptı!ımız yanlı" uygulamaların 
sonuçlarıyla yüzle"mek ve Marmara )ç)n bu-

günden sonra ne yapab)lece!)m)z) ö!renmek 
)st)yorsanız “B)r Umut Marmara”yı kareko-
du okutarak )zleyeb)l)rs)n)z:
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MARMARA’NIN KÂBUSU: 
MÜS!LAJ

1 4  DAK#K A

A H M E T  C # H A T  K A H R A M A N *

*x  �$ƺɮȸƺ�çȜȇƺɎǫȅǫ�kȒȒȸƳǫȇƏɎȜȸɜ

wÍ²`m�h�y0(`ªة�y�²Xm��mÇ¸w�jÀ�(Xªد
Marmara Den)z) Türk Bo!azlar s)stem) )le Ege 
Den)z) ve Karaden)z’) b)rb)r)ne ba!layan ve 
yakla"ık 11 b)n km2 yüzey alanına sah)p b)r su 
köprüsüdür. Etrafında Türk)ye’n)n endüstr)yel, 
kentsel ve tarımsal açıdan öneml) "eh)rler) ve bu 
"eh)rlerde yakla"ık 24 m)lyon k)")n)n ya"aması 
neden)yle Marmara Den)z) b)r k)rl)l)k baskısı )le 
kar"ı kar"ıyadır. Bu k)rl)l)k baskısının Marmara 
Den)z)’n)n üzer)ndek) çevresel etk)s) en temel-
de çözünmü" oks)jen (O), azot (N) ve fosfor (P) 
parametreler) )le tanımlanab)lecekt)r. Bu para-
metrelerde tesp)t ed)len de!)")mler, den)z eko-
s)stem) )çer)s)nde öneml) de!)")kl)klere, bes)n 
p)ram)d)nde bazı z)nc)rler)n kırılmasına neden 
olmaktadır.

Müs)laj, den)z salyası olarak da b)l)n)r ve ba"-
lıca bakter)ler )le heterotrof)k ve ototrof)k tek 
hücrel) canlılar tarafından salınan ekstraselüler 
organ)k maddelerd)r. Prote)n, karbonh)drat ve 
ya!lardan olu"an bu organ)k maddelere yüksek 
moleküler a!ırlı!a sah)p pol)sakkar)tler de d)-
yeb)l)r)z. Müs)laj aslında ola!an ko"ullarda do-
!al b)r süreç ancak de"arj atıksulardan kaynak-
lanan a"ırı N ve P g)rd)s) )le a"ırı f)toplankton 
üremes)nden ve den)z suyu yapısındak) de!)")k-
l)kler kar"ısında b)r reaks)yon olarak fazla sal-
gılanmasından ötürü Mayıs-Temmuz arasında 
neredeyse tüm Marmara’da yo!un olarak göz-
lenm)"t)r. Bunun yanında sıcaklık artı"ı da b)r 
d)!er faktördür. Marmara Den)z) sıcaklı!ının 
)kl)m ko"ullarına göre yakla"ık 2 derece fazla 
olması ve )k) tabakalı su yapısından kaynaklı 
d)key s)rkülasyonun yeters)zl)!) a"ırı müs)laj 
olu"umuna zem)n hazırlayan f)z)ksel ko"ulları 
olu"turmu"tur.

Dünyanın çe")tl) yerler)ndek) den)zlerde de tar)h 
boyunca gözlenen a"ırı müs)laj olu"umu daha 

önce bu boyutlarda olmasa da 2008-2009 yılla-
rında da gözlenm)"t)r. Su kolonu )çer)s)nde olu-
"umunu tet)kleyen unsurlarının heps)n)n b)rden 
ortadan kaldırılması mümkün olmadı!ından )s-
tenen sev)yeye gelene kadar bu k)rl)l)kle etk)n b)r 
"ek)lde mücadele ed)lmes) gerekmekted)r.

Marmara Den)z)’ne günlük yakla"ık 4,7 m)l-
yon m3 kentsel atıksu de"arj ed)lmekted)r ve bu 
atıksuyun yakla"ık %53’ü herhang) b)r b)yoloj)k 
g)der)m proses)nden geç)r)lmeden, sadece temel 
ön arıtım süreçler)nden sonra de"arj ed)lmekte-
d)r. Bu oranın hızla dü"ürülmes) ve n)hayet)nde 
de"arj ed)len tüm atıksuyun ancak )ler) b)yoloj)k 
arıtma tes)sler)nden sonra der)n den)z de"arjıyla 
ver)lmes) sa!lanmalıdır. Atıksu yo!un organ)ze 
sanay) bölgeler)n)n ya da münfer)t sanay) s)tele-
r)n)n atıksularını Çevre Mevzuatı gerekler)ne 

uygun sev)yelerde k)myasal arıtıma tab) tutul-
maksızın kentsel atıksu toplama kanalına ya da 
do!rudan alıcı ortama ver)lmes)n)n etk)n b)r 
"ek)lde önüne geç)lmes) gerekmekted)r. Ayrıca 
kontrolsüz ve a"ırı balık avcılı!ının da den)z 
ekos)stem) ve bes)n p)ram)d) üzer)ndek) tahr)p 
etk)s)n)n de!erlend)r)lmes), f)toplankton )le 
beslenen türler)n avlanmasına yönel)k bazı dü-
zenlemeler)n olumlu sonuçlar verece!) de!erlen-
d)r)lmekted)r.     

w�ªw�ª��(0y`ð`�0æm0w�§m�yXٚy��
J`(0y�æ�m
Kurulu"unun en öneml) mot)vasyonlarından b)-
r)s) Marmara Den)z) olan Marmara Beled)yeler 
B)rl)!) kuruldu!u günden bu yana Marmara De-
n)z) alanında çalı"malar yürütmekte, bu konuda 
gerek yerel yönet)mler)n ve merkez) yönet)m)n 
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gerekse )lg)l) tüm payda"ların b)r arada bulunma-
sına zem)n hazırlayan projeler gerçekle"t)r)lmek-
ted)r ve Marmara Den)z) Sempozyumları yakın 
tar)h den)z çalı"malarına ı"ık tutması bakımın-
dan önem arz etmekted)r. Müs)lajın görülmeye 
ba"lamasından )t)baren konuyu b)l)m )nsanları 
ve Çevre ve $eh)rc)l)k Bakanlı!ı )le de!erlend)ren 
Marmara Beled)yeler B)rl)!), gerçekle"t)rd)!) çev-
r)m)ç) sem)nerler )le kamuoyunun farkındalı!ını 
artırmayı amaçlamı", önces)nde hazırladı!ı atık-
su altyapı durumuna )l)"k)n raporlar ı"ı!ında or-
tak b)r eylem planının gerekl)l)!)ne )"aret etm)"-
t)r. Bu gerekl)l)!)n çerçeves) Çevre ve $eh)rc)l)k 
Bakanlı!ı )le 4 Haz)ran’da ortakla"a gerçekle"t)-
r)len Marmara Den)z)’nde Müs)laj Problem) ve 
Çözüm Öner)ler) Çalı"tayına katılan 700’ün üze-
r)nde k)") )le bel)rlenerek, 6 Haz)ran’da Çevre ve 
$eh)rc)l)k Bakanı Sn. Murat Kurum’un ba"kan-
lı!ında gerçekle"t)r)len Ac)l Durum Toplantısı 
sonucunda 22 maddeden olu"an Marmara Den)z) 
Eylem Planı kamuoyuyla payla"ılmı"tır.

0æm0w�§m�yX�y0m0ª`�`$0ª`æ�ªد�
Eylem Planında yer alan maddeler)n kurumsal 
yapı, planlama ve yasal düzenlemeler, tem)zl)k, 
atıksu arıtma, denet)m ve )zleme, tarım ve ba-
lıkçılık )le e!)t)m ve farkındalık olmak üzere te-
melde 7 tema altında kümelend)!) görülecekt)r. 
Öncel)kle Marmara Den)z)’n)n müs)lajla ve daha 
öneml)s) d)!er tüm k)rl)l)k unsurları )le mücade-
les)n)n uzun soluklu b)r süreç oldu!u kabulüyle 
b)r koord)nasyon kurulunun olu"turulması Ey-
lem Planının )lk maddes)nde yer almaktadır. Aynı 

madden)n devamında )"aret ed)ld)!) g)b) MBB 
bünyes)nde kurulan B)l)m ve Tekn)k Kurulu, 
Koord)nasyon Kurulu tarafından yürütülen 
çalı"maların nesnel ve b)l)msel b)r zem)nde kal-
masını sa!lamaktadır. 11 farklı ün)vers)teden 
21 b)l)m )nsanı )le olu"turulan B)l)m ve Tekn)k 
Kurulu çalı"malarını yo!un b)r "ek)lde sürdür-
mekted)r.

B)l)nd)!) g)b) özell)kle çevre yönet)m) d)s)pl)n)n-
de bütüncül planlama çok öneml). Bu ba!lamda 
Eylem Planı )çer)s)nde Marmara Den)z) Bütünle-
")k Stratej)k Planı’nın hazırlanması da yer almak-
tadır. Üç ay )çer)s)nde hazırlanması öngörülen 
Stratej)k Plan öneml) ölçüde Marmara Den)z) )le 
bulu"an karasal ve den)z kaynaklı k)rl)l)!)n yapı-
sal de!)")kl)klerle kademel) olarak ortadan kaldı-
rılmasına odaklanacaktır. Marmara Den)z)’n)n 
hassas yapısı da gözet)lerek Stratej)k Plan hazırlık-
larına zem)n te"k)l etmes) açısından koruma alanı 
olarak bel)rlenmes) ve Marmara Den)z)’n) alıcı or-
tam olarak kullanan atıksu arıtma tes)sler)ne )l)"-
k)n de"arj standartları k)rl)l)k parametreler)n)n 
m)ktarı bazında daha a"a!ıya çek)lmes) Eylem Pla-
nı maddeler) arasında yer almaktadır. Bu kapsam-
da 22 Haz)ran’da yayınlanan Bakanlık Genelges) 
)le Marmara Den)z)’ne yapılan de"arjlarda K)mya-
sal Oks)jen #ht)yacı parametres) sanay) tes)sler)nde 
%50’ye varan kısıtlamalara, kentsel atıksularda )se 
%20 kısıtlamaya tab) tutulmu"tur. Böylece artık 
legal olarak yapılan de"arjların Marmara Den)z) 
üzer)nde daha az organ)k yük olu"turaca!ı söyle-
neb)lecekt)r.

Marmara Den)z)’nde bugün kar"ıla"ılan müs)lajın 
ve yıllara sâr) k)rl)l)k problem)n)n en öneml) 
unsuru kentsel ve endüstr)yel atıksu de"arjları 
oldu!u b)l)nmekted)r. Marmara Den)z) Eylem 
Planı bu öneml) atıksu unsura )l)"k)n )lham 
ver)c) eylemler) )çermekted)r. Marmara Den)-
z)ne do!rudan ya da yüzeysel su kaynakları )le 
atıksularını ta"ıyan tüm kentsel atıksu arıtma 
tes)sler)n)n )ler) b)yoloj)k arıtım prosesler)nden 
olu"ması, arıtılmı" atıksuların mümkün olan 
yer yerde yen)den kullanımının desteklenmes), 
OSB’ler)n atıksu arıtma altyapısının rehab)-
l)tasyonu )le )ler) arıtım teknoloj)ler)ne geç)" 
yapması ve atıksu arıtma tes)sler)n)n yapımında 
kamu-özel sektör )"b)rl)!) model)n)n hayata ge-
ç)r)leb)lmes) )ç)n gerekl) düzenlemeler)n yapıl-
ması öneml) Eylem Planı maddeler)n) olu"tur-
maktadır. Marmara Den)z)’nde öneml) k)rl)l)k 
unsurlarından b)r)s) de yüzey akı"ına sah)p su 
kaynaklarının ta"ıdı!ı yayılı k)rl)l)kt)r. Bu kap-
samda Marmara Havzasında gerekl) yerlere ve 
dere yataklarına yapay sulak alanlar )le tampon 
bölgeler)n olu"turulması ve bu yöntemle k)rl)l)-
!)n Marmara Den)z)’ne ula"masının engellen-
mes) de Eylem Planı )çer)s)nde yer almaktadır. 
Özell)kle Trakya ve Güney Marmara g)b) tarım 
yo!un bölgelerde, kullanılan k)myasal gübrele-
r)n ya!ı"lar yoluyla yüzeysel akı" )le Marmara 
Den)z)’ne ula"ması mücadele ed)lmes) gereken 
boyuta b)r k)rl)l)k olu"turmaktadır. Güneyde 
zeyt)n karasuyunun ve süt ürünler) )malatın-
da açı!a çıkan peyn)r altı atıksuyunun etk)l) 
b)r k)rl)l)k kayna!ı oldu!u b)l)nmekted)r. Bu 
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k)rl)l)!)n önlenmes) )ç)n atıksu atıksu azaltı-
mını sa!layacak döngüsel modeller ve teknoloj)k 
dönü"ümler)n sa!lanması da Eylem Planı )çer)-
s)nde yer almaktadır. Karasal kökenl) k)rl)l)kle 
mücadele kapsamında etk)l) eylemler)n yanı sıra 
Türk Bo!azlar S)stem)nde yıllım yakla"ık 40 
b)n gem)n)n geçt)!) dü"ünüldü!ünde gem)ler-
den kaynaklı k)rl)l)kle mücadele etmen)n de ne 
kadar öneml) oldu!u anla"ılmaktadır. Bu ba!-
lamda gem)ler)n Marmara Den)z)’ne atıksuları-
nı de"arj etmeler)n)n önüne geçecek düzenleme-
ler)n de Eylem Planı kapsamında üç ay )çer)s)nde 
tamamlanması beklenmekted)r.

Denet)m ve )zleme faal)yetler)n)n, k)rl)l)k b)le-
"enler)n)n Marmara Den)z)’ne ula"masını yapı-
sal olarak engelleyecek yatırımları tamamlayıcı 
n)tel)kte oldu!u de!erlend)r)lmekted)r. Bunun 
)ç)n hem mevcut tes)s ve )"letmelere hem de yen) 
yapılması planlananlara yönel)k denet)m faal)-
yetler)n)n d)s)pl)ne ed)lmes) önem arz etmekte-
d)r. Bu nedenle uzaktan algılama, uydu ve erken 
uyarı s)stemler) de kullanılarak denet)mler)n ve 
)zleme faal)yetler)n)n uzaktan ve sürekl) hale 
get)r)lmes) de Eylem Planı )çer)s)nde öneml) b)r 
yer tutmaktadır. Ayrıca bu )zleme faal)yetler)n)n 
Marmara Den)z) üzer)ne çalı"an den)zb)l)mc)le-
r)n çalı"malarına ı"ık tutacak ver)ler) de sa!la-
ması beklenmekted)r. 

Eylem Planını olu"turan maddeler )ncelend)!)nde; 
kısa, orta ve uzun vadede b)r süreç olarak hayata 
geç)r)lecek eylemlerden olu"tu!u görülmekted)r. 
Örne!)n özell)kle sah)ller ve kıyısal alanlarda yo-
!unla"an müs)laj kütles)n)n mekan)k b)rtakım yön-
temlerle tem)zl)!)n)n sa!lanması 8 Haz)ran’da b)r 
seferberl)k hassas)yet)yle ba"latılan ve tam zamanlı 
olarak Marmara Den)z)’ne kıyısı olan tüm yerle")m 
yerler)nde sürdürülen b)r operasyonken, den)z)m)-
ze b)yoloj)k g)der)m yapılmaksızın atıksu de"arjının 
önlenmes) )ç)n gerekl) tes)sle"me b)r süreç olarak ele 
alınmaktadır.

w0ß!ÇÀ�wÍ²`m�hm�� �¸��$Xjw�j
Eylem Planı )çer)s)ndek) her eylem)n bel)rl) b)r 
zaman planı bulunuyor. #lk olarak yüzey tem)z-
l)!) seferberl)!) ba"latıldı. Bu Marmara Den)z)’ne 
kıyısı bulunan tüm "eh)rlerde e" zamanlı olarak 
ba"latıldı ve bölge dı"ından gelen ek)pman deste-
!)yle de 8 Temmuz’a, yüzeyde müs)laj görülmeye-
ne kadar devam ett)r)ld) ve yakla"ık 12 b)n m3 
müs)laj den)zden uzakla"tırılarak bertaraf ed)ld). 

Müs)lajla sadece yüzeyde de!)l su kolonu ve d)p-
te de mücadele etmek )ç)n bakter)yoloj)k müda-
hale seçene!) de p)lot olarak denend) ve olumlu 
sonuçlar elde ed)ld). Marmara Den)z)’nden )zole 
ed)len bakter)ler yardımıyla müs)laj yapısının bo-
zuldu!u Profesör Gül"en Altu!’un çalı"maları )le 

raporlandı. Bu seçene!)n den)z ekos)stem) açısın-
dan etk)s) üzer)nde çalı"malar devam etmekted)r.

Ayrıca den)z suyundak) çözünmü" oks)jen sev)ye-
s)n) artırmak üzere yüzey ger)l)m)n) azaltacak c)-
hazların Marmara Den)z)’nde 5 noktaya konum-
landırılmasına )l)"k)n )zlemeler devam ed)yor. 
#zm)t Körfez)’ne 4, Pend)k’e 1 adet konumlandı-
rılan c)hazların faydalı olması hal)nde uygulama-
nın gen)"let)lmes) de söz konusu olacak.

w�ªw�ª��(0y`ð`�`$`y� `ªm`jÀ0�R�ّ
ª0j0À�0(`mw0m`
Den)ze yapılan de"arjı b)r ba"ına b)r beled)ye-
n)n tamamen kontrol altına alması, )ler) arıtma 
tekn)kler) uygulaması tek ba"ına Marmara De-
n)z)’n)n tem)z kalması )ç)n h)çb)r anlam etmeye-
ce!) g)b) konuyla )lg)l) b)r yasal düzenlemeler)n 
yapılmaması ya da konunun b)l)msel olarak ara"-
tırılmaması da sorunun çözülmes) )ç)n h)çb)r "ey 
)fade etmez. B)rl)kte nasıl eylem gerçekle"t)reb)-
lece!) ve b)rl)kte nasıl hareket edece!)n)n de ko-
nu"ulması öneml). Türk)ye’de merkez) yönet)m, 
yerel yönet)mler, s)v)l toplum kurulu"ları ve mes-
lek organ)zasyonlarının b)l)m)n ı"ı!ında nesnel 
b)r zem)nde ortak de!er)m)z olan Marmara De-
n)z)’ne sah)p çıkmak üzere b)r araya gelmes) ve 
bunun sürdürüleb)l)r olması gerekl)l)!) herkesçe 
kabul ed)lmel)d)r.
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ȒǼƏȸƏǸ�ȒȸɎƏɵƏ�ƯǤǸǤɆǤȇƏ�ɮƺ�ǸɜǼɎɜȸً�ɀƏȇƏɎ�ɮƺ�
ȅǫȅƏȸǫƳƺǸǫ�ȜȇƺȅǼǫ�ǕƺǼǫɆȅƺǼƺȸǫȇ�ɵɜǸɀƺǼǫɆǫȇƺ�
ƫƏǖǼƏȸِ� ɖ�ƳƏ�ǕƺȇƺǼǼǫǸǼƺ�Ȓȇ�ƳȒǸɖɿɖȇƬɖ�ɵɜɿ-
ɵǤǼƳƏ�ɮƺ�ɵǫȸȅǫȇƬǫ�ɵɜɿɵǤǼǤȇ�ƫƏɆǼƏȸǤȇƳƏ��ɮȸɖȵƏ�
ɮƺ��ȅƺȸǫǸƏټȇǤȇ�ƫƺǼǼǫ�ƫƏɆǼǤ�ȅƺɎȸȒȵȒǼǼƺȸǫȇƳƺǸǫ�
ɎƺǸȇȒǼȒǴǫǸً�ƺǸȒȇȒȅǫǸ�ɮƺ�ɎȒȵǼɖȅɀƏǼ�ƳȜȇɜ-
ɆɜȅǼƺȸǫȇ�ɀȒȇɖƬɖ�ȒǼƏȸƏǸ�ƳƺǖƺȸǼƺȇƳǫȸǫǼǫȸِ� ɖȇƏ�
ǸƏȸɆǤǼǤǸً�ȅȒƳƺȸȇ�ƳȜȇƺȅƳƺ� ƏɎǤǼǤ�ȒǼȅƏɵƏȇ�
ɆƺǝǫȸǼƺȸƺ�ǕƺȇƺǼǼǫǸǼƺ� ƏɎǤǼǤǼƏɆȅƏ�ɮƺ�ǕƺǼǫɆȅƺ�
ȅƺȸƬƺǖǫȇƳƺȇ�ƫƏǸǤǼǤȸِ� ɖٹ�Ƴǫǖƺȸٺ�ɆƺǝǫȸǼƺȸƳƺǸǫ�
ǸƺȇɎɀƺǼ�ȅȒƳƺȸȇǼǫǖǫ�ȇƏɀǤǼ�ƏȇǼƏȅƏǼǤɵǤɿّ

`ɀɎƏȇƫɖǼ��ƯǤǸ�¹ƺǝǫȸً�`ɀɎƏȇƫɖǼǼɖǼƏȸǤȇ�ɆƺǝǫȸǼƺȸǫȇǫ�
ɎƏȸɎǤɆǤȸǸƺȇً�ǝƏɵƏǼ�ƺƳƺȸǸƺȇً�ǫȇɆƏ�ƺƳƺȸǸƺȇ�ɮƺ�
ɎɜǸƺɎǫȸǸƺȇ�ǸƺȇƳǫǼƺȸǫȇǫ�ȇƏɀǤǼ�ɎƏȇǤȅǼƏƳǤǸǼƏȸǤȇǤ�
ǫȇƬƺǼƺɵƺȸƺǸ�ǸɜǼɎɜȸƺǼ�ɵƏȸƏɎǤƬǤǼǤǖǤ�ɮɖȸǕɖǼƏȅƏɵǤ�
ƏȅƏƯǼǤɵȒȸِ�çƏɿǤǼǤ�ƫƏɀǤȇƏ�ɮƺ�ǔȒɎȒǖȸƏˢƏȸƏً�ǔǫǼȅǼƺ-
ȸƺً�ȅǫȅƏȸǫ�ȅǫȸƏɀ�ɀƺȸǕǫǼƺȸǫȇƺ�ɮƺ�ɎƺȅƏ�ȵƏȸǸǼƏ-

`²À�y Çm��$Xj�¸0R`ª�ّ�jƵȁɈȺƵǶ� 
wȌƮƵȲȁǦɈƵȁǦȁ�0ȁƮǦɀƵǶƵȲǦȁǦ�²ƵȲǐǦǶƵǿƵǲ

D E R L E Y E N :  B U R A K  A R L I

�ȸǤǼƏȸǤ�ƫƏǼ�ɜȸƺɎƺȇً�ǸȒɮƏȇǼƏȸƳƏ�ɵƏɆƏɵƏȇً�ƏȸƏ�
ɀǤȸƏ�ƳƏ�ǫǖȇƺǼƺȸǫɵǼƺ�ƫǫɿǫ�ɀȒǸƏȇ�ƬƏȇǼǤǼƏȸ�ȒǼƏȸƏǸ�
ǕȜȸɜȸɜɿ�ƯȒǖɖȇǼɖǸǼƏِ��ɵɀƏ�ƫɖȇƳƏȇ�ƯȒǸ�ƳƏǝƏ�
ǔƏɿǼƏɀǤƳǤȸǼƏȸِ�çƺƳǫǖǫȅǫɿ�ȅƺɵɮƺً�ɀƺƫɿƺ�ɮƺ�ɎƏǝǤǼǼƏ-
ȸǤȇ�ƫǫȸƯȒǖɖ�ȒȇǼƏȸǤȇ�ɎƏɆǤƳǤǖǤ�ȵȒǼƺȇǼƺȸ�ɀƏɵƺɀǫȇƳƺ�
ɵƺɎǫɆǫȸ�Ȝȸȇƺǖǫȇٕ�ƫǫȸƯȒǸ�ƫǫɎǸǫ�ȒȇǼƏȸǤȇ�ɀƏɵƺɀǫȇƳƺ�
ɜȸƺȸِ�¨ƺǸǫ�ǝƺȸ�ɜƯ�ǼȒǸȅƏȅǤɿƳƏȇ�ƫǫȸǫȇǫ�ƫȒȸƯǼɖ�
ȒǼƳɖǖɖȅɖɿ�ƫɖ�ƯƏǼǤɆǸƏȇ�ƳȒɀɎǼƏȸǤȅǤɿ�ǝƏǸǸǤȇƳƏ�
ȇƺ�ƫǫǼǫɵȒȸɖɿّ

(ȒǖƏƫǫǼǫȅƬǫ�ÁǝȒȸ�RƏȇɀȒȇً�ƫɖ�ǸǫɎƏȵɎƏ�ƫǫɿǫ�ɿƺȇ-
Ǖǫȇ�ɮƺ�ƫɜɵɜǼƺɵǫƬǫ�ƫǫȸ�ȅǫǸȸȒǸȒɿȅȒɀƏ�ƳƏɮƺɎ�ƺƳǫ-
ɵȒȸِ� ƏǼƏȸǤǼƏȸǤً�ƺɆƺǸƏȸǤǼƏȸǤ�ɮƺ�ɵƏƫƏȇƏȸǤǼƏȸǤȇƳƏȇ�
ƫƏɆǸƏ�ƏȸǤ�ɎƏȇǤȅǤɵȒȸɀƏȇǤɿ�ɆƏɆǤȸȅƏɵƏ�ǝƏɿǤȸ�ȒǼɖȇً�
ƯɜȇǸɜ�ƫǫȸƫǫȸǫȇƳƺȇ�ǫǼǕǫȇƯ�ȜɿƺǼǼǫǸǼƺȸǫ�ɮƺ�ɵƏɆƏȅ�
ɎƏȸɿǼƏȸǤɵǼƏ�ƯƺɆǫɎ�ƯƺɆǫɎ�ƏȸǤ�ɎƏȇǤɵƏƬƏǸɀǤȇǤɿي�ǸƏɿǤ-
ƬǤǼƏȸً�ȅƏƳƺȇƬǫǼƺȸً�ƳɖɮƏȸƬǤǼƏȸً�ɵƏȵȸƏǸ�ǸƺɀƺȇǼƺȸً�
ɜƯǸƘǖǤɎƯǤ�ǕɖǕɖǸ�ƏȸǤǼƏȸǤ�ɮƺ�ƳƏǝƏ�ȇǫƬƺǼƺȸǫِ��ȸǤǼƏȸǼƏ�
ǫǼǕǫǼǫ�ƫǫȸƯȒǸ�ɀȒȸɖȇɖȇ�ɵƏȇǤɎǤȇǤȇ�ƬƺɮƏȵǼƏȇƳǤǖǤ�Ǹǫ-
ɎƏȵɎƏ�ƫǫȸƯȒǸ�ɀȒȸɖȇɖȇ�ƬƺɮƏƫǤ�ƏȸƏȇȅƏǸɎƏي��ȸǤǼƏȸ�
ȇƏɀǤǼ�ȒȸɎƏɵƏ�ƯǤǸǤȵ�ǔƏȸǸǼǤǼƏɆɎǤّ�$ǫƯƺǸǼƺȸǼƺ�ƫǫȸǼǫǸɎƺ�
ȇƏɀǤǼ�ƺɮȸǫȅ�ǕƺƯǫȸƳǫǼƺȸّ�`ȇɀƏȇǤȇ�ƺɮȸǫȅǫȇƳƺ�ȇƏɀǤǼ�
ƫǫȸ�ȸȒǼ�ȒɵȇƏƳǤǼƏȸّ�JɜȇɜȅɜɿƳƺ�ƏȸǤ�ȇɜǔɖɀɖȇɖ�
ɎƺǝƳǫɎ�ƺƳƺȇ�ƺɎǸƺȇǼƺȸ�ȇƺǼƺȸّ��ȸǤǼƏȸǤȇ�ƏɿƏǼȅƏɀǤ�
ǫȇɀƏȇǼƏȸ�ɮƺ�ƳɜȇɵƏ�ƺǸȒɀǫɀɎƺȅǫ�ǫƯǫȇ�ȇƺ�ƏȇǼƏȅƏ�
ǕƺǼǫɵȒȸّ��ȸǤɀǤɿ�ƫǫȸ�ƳɜȇɵƏ�ȇƺɵƺ�ƫƺȇɿƺȸّ��ȇǼƏȸǤ�
ǸȒȸɖȅƏǸ�ǫƯǫȇ�ȇƺ�ɵƏȵƏƫǫǼǫȸǫɿّ

�ɹǐɖȁ��Ʈǟب� ɖɿɿي�Áǝƺ�zƏɎɖȸƺ�ƏȇƳ 
zƺƬƺɀɀǫɎɵ�Ȓǔ� ƺƺɀ 
æƊɹƊȲب�ÁǝȒȸ�RƏȇɀȒȇ 
$ƵɨǦȲǿƵȁب�kƺȅƏǼ�JɜǼƺƯ 
æƊɯǟȁƵɨǦب�xƺɎǫɀ�çƏɵǤȇƬǤǼǤǸ 
æƊɯǟȁ�ÀƊȲǦǘǦب�kƏɀǤȅאא� 
²ƊɯǏƊ�²ƊɯǟȺǟהחא�ب

�ªXm�ªXy� `m(`jm0ª`�ß0�(Íyæ�wXð(�j`�
æ�¸�w�`$`y��y0wm0ª`

ȸǤȇƏ�ȒƳƏǸǼƏȇƏȇ�ǸǫɎƏȵ�ȒȸɎƏǸ�ɎƺȅɀǫǼ�ȵȸƏ-
ɎǫǸǼƺȸǫ�ƏȸƏƬǤǼǤǖǤɵǼƏ�ƫɖ�ȵȒȵɜǼƺȸ�ɎƏɀɮǫȸǼƺȸ�
ƏȸƏɀǤȇƳƏǸǫ�ƫƏǖǼƏȇɎǤǼƏȸǤ�ƏȸƏɆɎǤȸǤɵȒȸِ�

¹ƺǝȸǫȇ�ǕƺƯȅǫɆǫȇǫȇ�ƯƏǖȸǤɆɎǤȸǤǼȅƏɀǤ�
ɵȒǼɖɵǼƏ�ǕƺǼƺƬƺǖǫȇǫȇ�ɎƏȇǤȅǼƏȇȅƏɀǤ�
ɮƺ�ɎƏȸɎǤɆǤǼȅƏɀǤȇƳƏȇ�ɵȒǼƏ�ƯǤǸǤǼƏȸƏǸ�ƫɖ�
ƯƏǼǤɆȅƏً�ǕƺƯȅǫɆƺ�ƏǫɎ�ǝƏɵƏǼ�ɮƺ�ǫȅǕƺǼƺ-
ȸǫȇً�ǕƺǼƺƬƺǖƺ�ƳƏǫȸ�ɎƏǝƏɵɵɜǼǼƺȸǫȇً�ƺɀƏɀƺȇ�
ƫɖǕɜȇƺ�ƏǫɎ�ɵȒȸɖȅǼƏȸ�ȒǼƳɖǖɖȇɖ�ǫƳƳǫƏ�
ƺɎȅƺǸɎƺِٻ�`ɀɎƏȇƫɖǼټɖȇ�ǝƏȇǕǫ�ǕƺƯȅǫɆ٢Ǽƺȸ٣
ǫ�ȇƏɀǤǼ�ƳȒǼƏɆǤȅƏ�ǕǫȸǫɵȒȸ�ɮƺ�ɵȒȸɖȅǼƏȇǤ-
ɵȒȸّټ�ɀȒȸɖɀɖȇɖ�ǸƺȇɎǫȇ�ǕȜȸɀƺǼ�ɎƺȅɀǫǼǼƺȸǫ�
ɜɿƺȸǫȇƳƺȇ�ǫȇƬƺǼƺȅƺɵǫ�ƏȅƏƯǼƏɵƏȇ�ƺɀƺȸ�
xƺɎǫɀ�çƏɵǤȇǼƏȸǤȇƳƏȇ�ƯǤǸɎǤِ

�ɹǐɖȁ��Ʈǟب��`ɀɎƏȇƫɖǼ��ƯǤǸ�¹ƺǝǫȸٮ��
kƺȇɎɀƺǼ�xȒƳƺȸȇǫɎƺȇǫȇ�0ȇƳǫɆƺǼƺȸǫȇǫ�
³ƺȸǕǫǼƺȅƺǸ 
æƊɹƊȲب�xǫȇƺ�¹ƺȇǕƺǼ 
æƊɯǟȁƵɨǦب�xƺɎǫɀ�çƏɵǤȇǼƏȸǤ� 
æƊɯǟȁ�ÀƊȲǦǘǦ�0بɵǼɜǼאא� 
²ƊɯǏƊ�²ƊɯǟȺǟהדא�ب
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�²w�ymX�`w§�ª�À�ªmÇKÇزy(��
À�¸ª��0m`Àm0ª`� 
 
ÁƏɆȸƏ�ƺǼǫɎǼƺȸǫ��ɀȅƏȇǼǤ�`ȅȵƏȸƏɎȒȸǼɖǖɖٔȇ-
ƳƏ�ɀǫɵƏɀǫً�ɎȒȵǼɖȅɀƏǼ�ɮƺ�ǫǸɎǫɀƏƳǫ�ƏǸɎȜȸǼƺȸ�
ȒǼƏȸƏǸ�ȜȇƺȅǼǫ�ƫǫȸ�ɵƺȸƺ�ɀƏǝǫȵɎǫِ�¨ƺǸǫ�ƺǼǫɎ�
ǸƏɮȸƏȅǤً��ɀȅƏȇǼǤ�Ȝȸȇƺǖǫȇƺ�ȇƏɀǤǼ�ɎƏɎƫǫǸ�
ƺƳǫǼƺƫǫǼǫȸّ��ɀȅƏȇǼǤ�ɎƏɆȸƏ�ƺǼǫɎǫȇƳƺȇ�ȅǫ�
ɵȒǸɀƏ�ƺǼǫɎǼƺȸǫȇƳƺȇ�ȅǫ�ƫƏǝɀƺɎȅƺǼǫɵǫɿّ�
ÁƏɆȸƏ�ƺǼǫɎǼƺȸǫ�ȅƺɮǸǫ�ɀƏǝǫȵǼƺȸǫ�ǫǼƺ�ɀǤȇǤȸǼƏȇƏ-
ƫǫǼǫȸ�ȅǫّ��ɀȅƏȇǼǤ�(ƺɮǼƺɎǫ�ɎƏɆȸƏ�ƺǼǫɎǼƺȸǫȇǫȇ�
ɮƏȸǼǤǖǤȇǤ�ǸƏƫɖǼ�ƺƳǫɵȒȸ�ȅɖɵƳɖ�ɮƺ�ƏȸƏǼƏȸǤȇ-
ƳƏǸǫ�ǫǼǫɆǸǫ�ȇƏɀǤǼƳǤّ� ƺǼǫȸǼǫ�ȜǼƯɜƳƺ�ɀƺȸɮƺɎ�
ɮƺɵƏ�ǕɜƬƺ�ɀƏǝǫȵ�ȒǼȅƏǸ�ƺǼǫɎ�ɀƏɵǤǼȅƏȇǤȇ�
Ȝȇ�ɆƏȸɎǤ�ȅǤɵƳǤّ�³ƺɵɵǫƳǼǫǸ�xɜɀǼɜȅƏȇ�
ɎƏɆȸƏ�ƺǼǫɎǼƺȸǫȇǫȇ�ƏɵǤȸǤƬǤ�ƫǫȸ�ȜɿƺǼǼǫǖǫ�ȅǫɵƳǫّ�
JƏɵȸǫȅɜɀǼǫȅǼƺȸǫȇً�ǸƏƳǤȇǼƏȸǤȇ�ɮƺ�ƺȇɎƺǼƺǸ-
ɎɜƺǼǼƺȸǫȇ��ɀȅƏȇǼǤ�ƺǼǫɎǫ�ǫƯƺȸǫɀǫȇƳƺǸǫ�ɵƺȸǫ�ȇƺ�
ǫƳǫّ�0ǼǫɎً�Ɇƺǝȸƺ�ȜɿǕɜ�ƫǫȸ�ȒǼǕɖ�ȅɖɵƳɖ�ɵȒǸ-
ɀƏ�ɀƏƳƺƬƺ�ɆƺǝǫȸǼǫ�ƺǼǫɎǼƺȸ�ȅǫ�ǸƏɵȇƏǸǼƏȸƳƏ�ǫɿ�
ƫǤȸƏǸȅǤɆɎǤȸّ��ɀȅƏȇǼǤ�`ȅȵƏȸƏɎȒȸǼɖǖɖٔȇƳƏ�
ÁƏɆȸƏ�0ǼǫɎǼƺȸǫ�ǸȒȇɖǼɖ�JǫȸǫɎ�RƏǼƬɵȒȇ�JɜȇǼƺȸǫ�
³ƺȅȵȒɿɵɖȅɖٔȇƳƏ�٢«ƺɀȅȒًא�ٮ���ƬƏǸ�
�٣�ɀɖȇɖǼƏȇ�ȅƏǸƏǼƺǼƺȸƳƺȇ�ȒǼɖɆƏȇ�ƫɖבא
ǸǫɎƏȵً��ɀȅƏȇǼǤٔȇǤȇ�ɎȒȵǼɖȅɀƏǼ�ƏǸɎȜȸǼƺȸǫȇ-
Ƴƺȇ�ɎƏɆȸƏ�ƺǼǫɎǼƺȸǫȇǫًד��ɵɜɿɵǤǼƳƏȇא��ɵɜɿ-
ɵǤǼƏ�ɖɿƏȇƏȇ�ǕƺȇǫɆ�ƫǫȸ�ɿƏȅƏȇ�ƳǫǼǫȅǫȇƳƺ�
ɮƺ�ɵɖǸƏȸǤƳƏ�ɀǤȸƏǼƏȇƏȇ�ɀȒȸɖǼƏȸ�ƺɆǼǫǖǫȇƳƺ�
ǫȇƬƺǼǫɵȒȸ�ɮƺ�ɎƏɆȸƏ�ƺǼǫɎǼƺȸǫȇǫȇ�ƏȇǼƏȅǤȇǤ�
ǕƺȇǫɆǼƺɎǫȵ�ƏɵƏȇǼǤǖǤȇ�ȜɎƺɀǫȇƺ�ɎƏɆǤɵȒȸِ� 
 
�ɹǐɖȁ��Ʈǟب�¨ȸȒɮǫȇƬǫƏǼ�0ǼǫɎƺɀ�ǫȇ�Ɏǝƺ��ɎɎȒ-
ȅƏȇ�0ȅȵǫȸƺ�!ȸƺɎƺ�ÈȇǫɮƺȸɀǫɎɵ�¨ȸƺɀɀ 
0ƮǦɈȖȲب��ȇɎȒȇǫɀ��ȇƏɀɎƏɀȒȵȒɖǼȒɀ 
$ƵɨǦȲǿƵȁب�Rِ�0ƫȸɖ��ǸɀȒɵ 
æƊɯǟȁ�ÀƊȲǦǘǦب��ǖɖɀɎȒɀאא� 
²ƊɯǏƊ�²ƊɯǟȺǟבד�ب

Kitap

�ƳƏ�ǫǸɎǫƳƏȸǤ�ƺǼƺ�ǕƺƯǫȸƺȇ�$ǫȇ�kȒȅɜȇǫɀɎ�¨ƏȸɎǫɀǫټחגח
ɀǤȇǤǔɀƏǼ�ƺɆǫɎǼǫǸ�ɀƏǖǼƏȅƏǸ�ƏȅƏƬǤɵǼƏ�ǫǸɎǫɀƏƳǫً�ǸɜǼɎɜ-
ȸƺǼ�ɮƺ�ɀǫɵƏɀƏǼ�ɀƺȸȅƏɵƺɵǫ�ǝƺƳƺǔ�ƏǼƏȇ�ƫǫȸ�Ƴǫɿǫ�ǸƏȅ-
ȵƏȇɵƏ�ƫƏɆǼƏɎɎǤ�ɮƺחגח��Ƴƺɮȸǫȅǫȇǫ�ɎƏǸǫȵ�ƺƳƺȇ�Ȓȇ�
ɵǤǼǼƏȸƳƏً�$ǫȇǼǫ�ǫɆƯǫǼƺȸ�ǫɆ�ǕɜɮƺȇƬƺǼǫ�ǸƏƳȸȒǼɖ�ƯƏǼǤɆȅƏ�
ɮƺ�ǔƏƫȸǫǸƏǼƏȸƳƏ�ȅƺɆȸɖ�ȵƏɵƳƏɆǼǤǸ�ƏȇǼƏȅǤȇƏ�ǕƺǼƺȇ�
ƫǫȸٹ�ƺȇƳɜɀɎȸǫɵƺǼ�ɵɖȸɎɎƏɆǼǤǸٺ�ƺǼƳƺ�ƺɎɎǫǼƺȸِ

�ǼƏȸǤȇ�ȒȸɎƏǼƏȸǤȇƳƏȇ�ǫɎǫƫƏȸƺȇ�ɀɜȸƺǸǼǫ�ǸƏƳȸȒǼɖټחח
ƯƏǼǤɆȅƏ�ɀǫɀɎƺȅǫȇƳƺȇ�ƫɜɵɜǸ�ȜǼƯɜƳƺ�ƺɀȇƺǸً�Ǖɜ-
ɮƺȇƬƺɀǫɿ�ƯƏǼǤɆȅƏɵƏ�ƳƏɵƏǼǤ�ƫǫȸ�ɀǫɀɎƺȅƺ�ǕƺƯǫǼȅƺ-
ɀǫɵǼƺ�ƫǫȸǼǫǸɎƺً�$ǫȇټƳƺ�ƺȇƳɜɀɎȸǫɵƺǼ�ɵɖȸɎɎƏɆǼǤǸ�ȸƏƳǫǸƏǼ�
ƫǫȸ�ƳƺǖǫɆǫȅƺ�ɖǖȸƏƳǤِ

 ɖ�ǸȒȅɜȇǫɀɎ�ȵȸȒǴƺȇǫȇ�ƫƏɆƏȸǤɀǤɿǼǤǖǤȇǤȇ�ɀƺƫƺȵ-
Ǽƺȸǫȇǫ�ƏȇǼƏȅƏǸ�ǫƯǫȇ�ȇɜǔɖɀɖȇ�ɵȜȇƺɎǫǼƳǫǖǫ�ɎƺȅƺǼ�
ȅƺǸƘȇ�ȒǼƏȇ�ǫɆɵƺȸǫȇƳƺǸǫ�ǝǫɵƺȸƏȸɆǫǸ�ɵƏȵǤǼƏȸƏ�
ȒƳƏǸǼƏȇƏȇ�ɮƺ�ƏȸƏɆɎǤȸȅƏɀǤȇǤ�Ȓ�ƳȜȇƺȅƳƺ�ǔƏƫȸǫ-
ǸƏǼƏȸƳƏ�ƯƏǼǤɆȅǤɆ�ǸǫɆǫǼƺȸǼƺ�ɵƏȵɎǤǖǤ�ǕȜȸɜɆȅƺǼƺȸƺ�
ƳƏɵƏȇƳǤȸƏȇ�hȒƺǼ��ȇƳȸƺƏɀً�ƳɜȇɵƏ�ƯƏȵǤȇƳƏǸǫ�ƺȇ�
ɖɿɖȇ�ɀɜȸƺǼǫ�ƺȇƳɜɀɎȸǫɵƺǼ�ɵɖȸɎɎƏɆǼǤǸ�Ƴƺȇƺɵǫȅǫȇǫȇ�
ɵɜǸɀƺǼǫɆ�ɮƺ�ƳɜɆɜɆɜȇɜ�ǸƏɵǤɎ�ƏǼɎǤȇƏ�ƏǼǤɵȒȸِ� ɖȇɖȇ�
$ǫȇ�kȒȅɜȇǫɀɎ�¨ƏȸɎǫɀǫ�ƏƯǤɀǤȇƳƏȇ�ȇƺ�ƏȇǼƏȅƏ�
ǕƺǼƳǫǖǫȇǫً�ǫɆƯǫǼƺȸ�ƏȸƏɀǤȇƳƏ�ȇƏɀǤǼ�ɵƏȇǸǤ�ƫɖǼƳɖǖɖ-

R�jm�ªXyX�æ`À`ª0ym0ªب�$ǦȁٚƮƵ�0ȁƮɖȺɈȲǦɯƵǶ�æɐȲɈɈƊɀǶǟǑǟȁ�æɖǲȺƵǶǦɀǦ�ɨƵ�$Ȗǲɖɀɖ

ȇɖً�xƏȒƬɖ�ƳȜȇƺȅ�ƫȒɵɖȇƬƏ�ȇƺ�ɵȜȇƳƺ�ǕƺǼǫɆǫȅ�
ǕȜɀɎƺȸƳǫǖǫȇǫ�ɮƺټחח�ǼƏȸƳƏǸǫ�ɵƏȵǤɀƏǼ�ȸƺǔȒȸȅɖȇ�
ǫɆƯǫǼƺȸǫȇ�ɵȒǖɖȇ�ȅɖǝƏǼƺǔƺɎǫȇƺ�ȸƏǖȅƺȇ�ǝƏȇǕǫ�
ɵȒǼǼƏȸƳƏȇ�ɖɵǕɖǼƏȇƳǤǖǤȇǤ�ƫƺǼǕƺǼƺȸǫɵǼƺ�ɮƺ�ɎƏȇǤǸǼǤǸ-
ǼƏȸǼƏ�ȒȸɎƏɵƏ�ǸȒɵɖɵȒȸِ

RƏǸǼƏȸǤȇǤ�çǫɎǫȸƺȇǼƺȸً�$ǫȇټǫȇ�ɵǫȸȅǫȇƬǫ�ɵɜɿɵǤǼƳƏ�Ǖǫ-
ȸǫɆɎǫǖǫ�ɀȒɀɵƏǼǫɀɎ�ƳƺȇƺɵǼƺȸǫȇ�ɎƏȸǫǝǫȇƺً�ȅǫȸƏɀǤȇƏ�ɮƺ�
ǕƺǼƺƬƺǖǫȇƺ�ǫǼǕǫ�ƳɖɵƏȇǼƏȸǤȇ�ȒǸɖȅƏɀǤ�ǕƺȸƺǸƺȇ�ƫǫȸ�
ƯƏǼǤɆȅƏِ��ɵȸǤƬƏًټוא�Ƴƺȇ�ƫɖ�ɵƏȇƏ�ǔƏƏǼǫɵƺɎɎƺ�ȒǼƏȇ�
kȒƯ�ÎȇǫɮƺȸɀǫɎƺɀǫ��ɀɵƏ�$ƏǼǤɆȅƏǼƏȸǤ�ÈɵǕɖǼƏȅƏ�
ɮƺ��ȸƏɆɎǤȸȅƏ�xƺȸǸƺɿǫ�kÈ�³X��٢kȒƯ�ÈȇǫɮƺȸɀǫɎɵ�
!ƺȇɎƺȸ�ǔȒȸ��ɀǫƏȇ�³ɎɖƳǫƺɀ٣�ǫɆƫǫȸǼǫǖǫɵǼƺ�ɵƏɵǤȅǼƏȇ-
ȅƏɵƏ�ƫƏɆǼƏȇƏȇٹ��ɀɵƏ�$ƏǼǤɆȅƏǼƏȸǤٺ�ɀƺȸǫɀǫȇǫȇ�Ƴƺ�
ǫǼǸ�ǸǫɎƏƫǤ�ȒǼȅƏǸɎƏِ�

�ɹǐɖȁ��Ʈǟب�«ǫɀƺ�Ȓǔ�Ɏǝƺ�«ƺƳ�0ȇǕǫȇƺƺȸɀي�Áǝƺ�
!ɖǼɎɖȸƏǼ�«ƺɮȒǼɖɎǫȒȇ�ƏȇƳ�Ɏǝƺ��ȸǫǕǫȇɀ�Ȓǔ�!ǝǫȇƏٔɀ�
zƺɯ�!ǼƏɀɀ 
æƊɹƊȲب�hȒƺǼ��ȇƳȸƺƏɀ 
$ƵɨǦȲǿƵȁب��ȇɖȸƬƏȇ�ÎǼǸƺȸ 
æƊɯǟȁƵɨǦب�ب�kȒƯ�ÎȇǫɮƺȸɀǫɎƺɀǫ�çƏɵǤȇǼƏȸǤ 
æƊɯǟȁ�ÀƊȲǦǘǦ�0بǸǫȅאא� 
²ƊɯǏƊ�²ƊɯǟȺǟזג�ب
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ÀÍªj`æ0زy`y�æ� �y�R�æ�ÀX 
 
zƺȸƺƳƺȇ� ƏɆǼƏɀƏȅٔǤȇ�ƫɖ�ƫȜǼɜȅɜȇƳƺ�ǸȒȇɖ�
ÁɜȸǸǫɵƺٔȇǫȇ�çƏƫƏȇ�RƏɵƏɎǤِ�xǫȸǕɜȇ�!ƏƫƏɀ�ɮƺ�
!Əȇ�kȒɿƏȇȒǖǼɖٔȇɖȇ�ǸȒȇɖǖɖ��ȸƏɆɎǤȸȅƏƬǤ 
(ȸِ�(ƺȇǫɿ�xƺȇǕɜǼǼɜȒǖǼɖ�ǫǼƺ�ǸȒȇɖɆɖɵȒȸِ

ÇEVR!M!Ç! 
B!LG! KAYNAKLARI

Bu bölümün giri" yazısını kaleme alırken aklıma avcıların yaban ördeklerini kendilerine çekmek için 
uyguladıkları en iyi takti!in onun ötü"ünü taklit etmek oldu!u geldi. Bildi!iniz üzere bu sayfalara 
kadar geldiyseniz dergi temasının “Yaban için Kent” oldu!unu biliyor olmasınız. Bizler her zaman 

do!adaki canlıları yaptı!ımız i"lerle kandırdı!ımızı dü"ünüyoruz. Ku"ların göç yollarına gökdelenler 
yapıyor, nehirlere apartmanlar in"a ediyoruz. Ama asıl kandırılanın bizler oldu!u gittikçe anla"ılır 
olmaya ba"ladı. Yaban hayatın sınırlarını açmalı ve birlikte ya"amanın yollarını aramalıyız. Yaban 

sandı!ımız kadar uzak de!il… 
*Görü' ve önerileriniz için furkan.duzgiden@mbb.gov.tr

Geli"im

æ� �y�R�æ�À�y0�(0w0jد 
 
çƏƫƏȇ�ǝƏɵƏɎ�ȇƺ�ƳƺȅƺǸّ�kƺȇɎɎƺ�ɵƏƫƏȇ�
ǝƏɵƏɎ�ɮƏȸ�ȅǤّ�çƏƫƏȇ�ǝƏɵƏɎٮǫȇɀƏȇ�ƯƏɎǤɆȅƏɀǤ�
ǝƏȇǕǫ�ƏǼƏȇǼƏȸƳƏً�ȇƺ�ǫƯǫȇ�ƫƏɆǼƏƳǤّ� ɖ�ƯƏɎǤɆ-
ȅƏƳƏȇ�ǝƏɵɮƏȇǼƏȸ�ȇƏɀǤǼ�ƺɎǸǫǼƺȇǫɵȒȸّ�çƏƫƏȇ�
ǝƏɵƏɎǤ�ǫȇɀƏȇǼƏȸ�ǫƯǫȇ�ɿƏȸƏȸǼǤ�ȅǤّ�çƏƫƏȇ�ǝƏɵƏɎ-
ɎƏǸǫ�ǝƏɵɮƏȇǼƏȸً�ǫȇɀƏȇǼƏȸƏ�ɿƏȸƏȸ�ɮƺȸǫɵȒȸ�ȅɖّ�

ááI�(ȒǖƏǼ�RƏɵƏɎǤ�kȒȸɖȅƏ�àƏǸǔǤٔȇǤȇ�ɵƏƫƏȇ�
ǝƏɵƏɎǤ�ɖɿȅƏȇǤ��ǝȅƺɎ�0ȅȸƺ�kɜɎɜǸƯɜً�zÁà-
«ƏƳɵȒٔƳƏ�zƏƬǫƳƺ� ƺȸƫƺȸٔǫȇ�ɀɖȇƳɖǖɖ�(ȒǖƏ�
kȒȇɖɆȅƏǼƏȸǤٔȇƏ�ǸȒȇɖǸ�ȒǼɖɵȒȸِ

²�y�À�J0ð0J0y`�`æ`m0¸À`ª0 `m`ª�w`د 
 
çǫǖǫɎ��ɿɆƺȇƺȸً�ǝƺȸ�ǝƏǔɎƏ�ǸɜǼɎɜȸٮɀƏȇƏɎ�ƳɜȇɵƏ-
ɀǤȇƳƏȇ�ǔƏȸǸǼǤ�ƫǫȸ�ǸȒȇɖǸǼƏהא��ƳƏǸǫǸƏƳƏ�ǕƺɿƺǕƺ-
ȇǫȅǫɿǫȇ�ǕƺǼƺƬƺǖǫȇǫ�ǸȒȇɖɆɖɵȒȸِ�0ǸȒǼȒǴǫǸ�Ǹȸǫɿǫȇ�
ǸƏȸȅƏɆǤǸ�ɀƺƫƺȵ�ɮƺ�ɀȒȇɖƯǼƏȸǤȇƏ�ǸɜǼɎɜȸٮɀƏȇƏɎǤȇ�
ɵƏȸƏɎǤƬǤ�ɀƺɀǫɵǼƺ�ɵƺȇǫ�ƏƯǤǼƏȸƳƏȇ�ƫƏǸȅƏɵǤ�ƏȅƏƯ-
ǼƏɵƏȇ�ƫɖ�ȵȒƳƬƏɀɎ�ɀƺȸǫɀǫً�`k³à�kɜǼɎɜȸ�¨ȒǼǫɎǫ-
ǸƏǼƏȸǤ�$ƏǼǤɆȅƏǼƏȸǤټȇǤȇ�ɵƏɵǤȅǼƏƳǤǖǤ0ٹ�ǸȒǼȒǴǫǸ�
(ȜȇɜɆɜȅ�`Ưǫȇ�kɜǼɎɜȸ�ɮƺ�³ƏȇƏɎٺ�ȸƏȵȒȸɖȇƳƏȇ�
ɵȒǼƏ�ƯǤǸǤɵȒȸِ�

E M R E H A N  F U R K A N  D Ü Z G # D E N
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w�J(�m0y��æ0¸`mب�æ0y`�0j�y�w`ّ
(0��jXmmX�j�(Xym�ª��

³ǫǼǫǸȒȇ�àƏƳǫɀǫ�ǕǫȸǫɆǫȅƬǫ�ɮƺ�ɵƏɎǤȸǤȅƬǤɀǤ�
xƏǕƳƏǼƺȇƏ�çƺɆǫǼًٔהוח�ƳƏ�ǫǸǫ�ƫƏɮɖǼ�ɮƺבג��
ƳȒǼƏȸǼƏ��ȅƺȸǫǸƏ� ǫȸǼƺɆǫǸ�(ƺɮǼƺɎǼƺȸǫٔȇƺ�
ǕƺǼǫɆǫȇǫ�ɮƺ�ǕȜƯȅƺȇ�ƫǫȸ�ǸƏƳǤȇ�ȒǼƏȸƏǸ�
ǸƏȸɆǤǼƏɆɎǤǖǤ�ɿȒȸǼɖǸǼƏȸǤ�ƫɖ�ȵȒƳƬƏɀɎɎƺ�
ƏȇǼƏɎǤɵȒȸِ�³ǫǼǫǸȒȇ�àƏƳǫɀǫٔȇƳƺ�ɿǫȸɮƺɵƺ�
ƯǤǸȅƏǸ�ǫƯǫȇ�ƬƏȅ�ɎƏɮƏȇǼƏȸǤ�ȇƏɀǤǼ�ǸǤȸƳǤǖǤȇǤ�
ƳǫȇǼǫɵȒȸɖɿِ�

 0m0(`æ0m0ª`y�ª`²j�(0K0ªm0y(`ªّ
w0�§m�ym�ªX

!ɵƫƺȸ�³Əǔƺ�!ǫɎǫƺɀ�٢³ǫƫƺȸ�JɜɮƺȇǼǫ�¹ƺǝǫȸ-
Ǽƺȸ٣�ȵȒƳƬƏɀɎ�ɀƺȸǫɀǫȇƳƺ�ÁƺȇƏƫǼƺ�ɆǫȸǸƺɎǫ�
 ƏɆǸƏȇ�çƏȸƳǤȅƬǤɀǤ��ɀǝǼƺɵ�nɖǸƺƺȸƏȅً�
ƫƺǼƺƳǫɵƺǼƺȸǫȇ�ȸǫɀǸ�ƳƺǖƺȸǼƺȇƳǫȸȅƺ�ȵǼƏȇǼƏ-
ȸǤȇǤ�ǕƺǼǫɆɎǫȸǫȸǸƺȇ�ƳǫǸǸƏɎ�ƺɎȅƺǼƺȸǫ�ǕƺȸƺǸƺȇ�
ɀǫƫƺȸ�ǕɜɮƺȇǼǫǸ�ȸǫɀǸǫȇƺ�ǫǼǫɆǸǫȇ�ɀȒȸɖǼƏȸǤ�
ɵƏȇǤɎǼǤɵȒȸِ�٢(ǫǼي�`ȇǕǫǼǫɿƬƺ٣

�Rw0À�wÍwÀ�ð�À�æm�y�`m0�¸0R`ª 
j�yÇ¸w�m�ªX� 
 
ÁǫɵƏɎȸȒ�ɮƺ�ɀǫȇƺȅƏ�ɀƏȇƏɎƯǤɀǤً�ɵȜȇƺɎȅƺȇ�ɮƺ�
ɵƏɿƏȸ��ǝȅƺɎ�xɜȅɎƏɿ�ÁƏɵǼƏȇً�xƏȸȅƏȸƏ�
 ƺǼƺƳǫɵƺǼƺȸ� ǫȸǼǫǖǫ�JƺȇƺǼ�³ƺǸȸƺɎƺȸǫ�xِ�!ƺȅǫǼ�
�ȸɀǼƏȇٔǤȇ�ɀȒȸɖǼƏȸǤȇǤ�ɵƏȇǤɎǼǤɵȒȸِ�¹ƺǝǫȸǼƺȸً�ƫǫȸǼǫǸɎƺ�
ɵƏɆƏȅƏ�ǸɜǼɎɜȸɜ�ɮƺ�ǸɜǼɎɜȸ�ɜɿƺȸǫȇƺ�ǫǼƺȸǼƺɵƺȇ�
ɀȒǝƫƺɎً�ǸƺȇɎǼƺȸƺ�ƯȜɿɜȅ�ƏȸƏȸǸƺȇ�ȇƺǼƺȸǫ�
ɵƺȇǫƳƺȇ�ƳɜɆɜȇȅƺȅǫɿ�ɮƺ�ȇƏɀǤǼ�ǝƏȸƺǸƺɎƺ�
ǕƺƯƺƬƺǖǫȅǫɿ�ǸȒȇɖɀɖȇƳƏ�ȅǫȅƏȸǼǤǸ�ɮƺ�ǸƺȇɎ�
ǸɜǼɎɜȸɜ�ɜɿƺȸǫȇƺ�ȜɿƺǼ�ƫǫȸ�ǫǼǕǫ�ƏǼƏȇǤ�ȒǼƏȇ�ƳƺǖƺȸǼǫ�
ɀƏȇƏɎƯǤȅǤɿǤȇ�ȵƺȸɀȵƺǸɎǫǔǫȇǫ�ȒȸɎƏɵƏ�ǸȒɵɖɵȒȸِ�

¸0R`ªm0ª`y��ªÀ�j�J0m0!0K`�`$`y 
 �mJ0²0m�ð0w`y(0� ÇmÇ¸w�j�� 
 
¹ƺǝǫȸǼƺȸǫȇ��ȸɎƏǸ�JƺǼƺƬƺǖǫ�ǫƯǫȇ� ȜǼǕƺɀƺǼ�ñƺ-
ȅǫȇƳƺ� ɖǼɖɆȅƏǸي�xƏȸȅƏȸƏ� ȜǼǕƺɀǫ�xƺǸƘȇ-
ɀƏǼ�JƺǼǫɆȅƺ�³ɎȸƏɎƺǴǫǸ�$ƺȸƯƺɮƺ� ƺǼǕƺɀǫ�٢x³$ ٣�
¨ƏȇƺǼǫٔȇǫ�ǸƏƯǤȸƏȇǼƏȸ�ɮƺɵƏ�ɵƺȇǫƳƺȇ�ǫɿǼƺȅƺǸ�
ǫɀɎƺɵƺȇǼƺȸ�ǫƯǫȇ�ɵƏɵǤȅǼƏȇƳǤِ�

æ�ß�¸�w�(ب��J0m0!0K`�ß0 
J0ð0J0y`�jÇªÀ�ªw�j�`$`y 
 
(ȒǖƏƳƏȇ�ɮƺ�ǫȇɀƏȇƳƏȇ�ɵƏȇƏ�ɜȸɜȇǼƺȸ�ɀɖȇƏȇ�
ááI�xƏȸǸƺɎټǫȇ�ɀɖȇƳɖǖɖ�ƫɖ�ƫȜǼɜȅƳƺ�ɵƺȇǫ�ƫǫȸ�
ǸƏɮȸƏȅǤً�ȅȒƳƏƳƏ�ɀɜȸƺǸǼǫ�ɮƺ�ɀȒȸɖȅɀɖɿ�ɎɜǸƺɎǫ-
ȅƺ�ƏǼɎƺȸȇƏɎǫǔ�ȒǼƏȸƏǸ�ǝƏɵƏɎǤȅǤɿƏ�Ǖǫȸƺȇٹ�çƏɮƏɆ�
xȒƳƏٺ�ǸȒȇɖɆɖǼɖɵȒȸِ�kƏǖǤɎɎƏȇ�ǸǤɵƏǔƺɎǼƺȸƳƺȇ�
ƺɀǸǫ�ƺɮǼƺȸƳƺǸǫ�ƳǫǸǫɆ�ȅƏǸǫȇƺǼƺȸǫȇƺً�ƫȒɵƏ�ȸƺȇǕǫȇ-
Ƴƺ�ƏǸƏȇ�ȇƺǝǫȸǼƺȸƳƺȇ�ƳɖɵɖǼƏȸǤȅǤɿǤȇ�ǝǫɵƺȸƏȸɆǫ-
ɀǫȇƺً� ƏȇǕǼƏƳƺɆǼǫ�ǫɆƯǫǼƺȸƳƺȇ�ȵƏȅɖǸ�ɎƏȸǼƏǼƏȸǤȇƏ�
ɵǫȇƺ�ǔƏȸǸǼǤ�ɿƏȅƏȇǼƏȸƏ�ɮƺ�ȅƺǸƏȇǼƏȸƏ�ɖǖȸƏƳǤǸِ�
��ƏȇƏǔȒȸɖȇƏ�ǸƏȵǤǼȅƏȅƏǸ�ǫƯǫȇ�ȇƺǼƺȸٺRǤɿǼǤ�ȅȒƳƏٹ
ɵƏȵǤǼƏƫǫǼƺƬƺǖǫȇǫ�ɎƏȸɎǤɆǤǼǤɵȒȸِ

w�ªw�ª�� �mJ0²`�w0jy²�m�J0m`¸w0�
²Àª�À0h`j�$0ª$0ß0� 0mJ0²`ن�w²$ ه 
 
xƏȸȅƏȸƏ� ȜǼǕƺɀǫ�xƺǸƘȇɀƏǼ�JƺǼǫɆȅƺ�³ɎȸƏɎƺǴǫǸ�
$ƺȸƯƺɮƺ� ƺǼǕƺɀǫ�٢x³$ ٣ً�xƏȸȅƏȸƏ� ȜǼǕƺɀǫټȇǫȇ�
ȅƺɮƬɖɎ�ƳɖȸɖȅƳƏǸǫ�ɀȒȸɖȇ�ɮƺ�ȵȒɎƏȇɀǫɵƺǼǼƺȸǫȇǫ�
ƳƺǖƺȸǼƺȇƳǫȸƺȸƺǸٕ�ƫȜǼǕƺɵƺ�ɵȜȇƺǼǫǸ�ǕƺǼƺƬƺǸ�
ȜȇǕȜȸɜǼƺȸǫȇǫ�ɮƺ�ȒǼƏɀǤ�ȅƺǸƘȇɀƏǼ�ǕƺǼǫɆȅƺ�ɀɎȸƏ-
ɎƺǴǫǼƺȸǫȇǫ�ƺǼƺ�ƏǼȅƏǸɎƏ�ɮƺ�ɵƺȸƺǼ�ɵȜȇƺɎǫȅǼƺȸǼƺ�ǫɆ�
ƫǫȸǼǫǖǫ�ǫƯǫȇƳƺ�ƫȜǼǕƺ�ɮƺ�ɜǼǸƺ�ǸƏǼǸǤȇȅƏɀǤȇƏ�ǸƏɎǸǤ�
ǸȒɵƏƬƏǸ�ƫǫȸ�ƳǫɵƏǼȒǕ�ȵǼƏɎǔȒȸȅɖ�ɮƺ�ƫǫȸ�ȸƺǝƫƺȸً�
ƫǫȸ�ɵȒǼ�ǝƏȸǫɎƏɀǤ�ȒǼɖɆɎɖȸȅƏǸɎƏƳǤȸِ�

Geli"im







2030’a kadar %30 korunan alan

Do!anın kendini yenileyebilmesi için
2030’a kadar yapacaklarımız çok kritik. 

HEDEF"M"Z:

Daha fazla bilgi için
QR kodu okut.

KorumazsakKaybederiz#
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