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Gerekliliğinden söz edilen ‘‘dönüşüm’’ü herhangi bir kurumun tek başına
gerçeleştirebilmesi elbette mümkün değil. Merkezi ve yerel yönetimlerin, şirketlerin,
STK’ların, üniversitelerin ve vatandaşların yani tüm paydaşların bu sürece dahil
olması, güç ve akıl birliği yapması gerekiyor. Çünkü katılımcılık finansman ve
üretim dönüşümün major ayaklarını oluşturuyor. Merkezi yönetimin, yerele yeterli
finansman ayırması, belediyelerin uzun dönemli planlama yapabilmesini sağlaması;
yerel yönetimlerin ise şehir sakinleri ve özel sektörle verimli bir iş birliği oluşturması
zincirleme fayda etkisi yaratacak ‘‘sorumlu’’ tavırlar olacak.
Kimsenin şuna itirazı olmaz sanıyorum: Akıllı şehirleri, akıllı kurumlar ve bireyler inşa
edecek.

Bu yayının tamamı ya da bir bölümü yayıncının
yazılı izni alınmaksızın kullanılamaz.
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Dünyanın kentsel nüfusunun kırsal nüfusu geçtiği ve gelecek yıllarda göçün
artarak devam edeceği verilerle ispatlı. Yine hem veriler hem de pratik gösteriyor ki
Türkiye’deki nüfus dağılımı da bu şekilde seyrediyor. Pek çok şehirlinin ‘‘Ah bir kasabaya
göçsem’’ hayali de gerçek olamayacağına göre bunca nüfus yüküne yanı sıra yukarıdaki
tanımlamada adı geçen diğer olumsuz etkilere maruz kalan şehirlerin ‘‘dönüşüm’’ünün
nasıl olacağı üzerine çalışılması bir sorun ve zorunluluk olarak duruyor. Karşı karşıya
olduğumuz risklerin somut, bilimsel verilerle ortaya konuluyor olmasının yanı sıra
hayatımıza yansımalarını da görüyor, hissediyoruz. Dolayısıyla tartışma konusu olan risk
altında olup olmadığımız değil, somut olarak risklerin nasıl bertaraf edilebileceği!
Mevcut durumun iyi analiz edilmesi, efektif adımlar atılması başka bir deyişle hangi
‘‘akıllı çözümler’’e ihtiyaç duyulduğunu kurgulamak ilk adım… Ardından da uzun vadeli
planlamalar yapılması geliyor ki bu da yapıları sürdürülebilir kılmanın olmazsa olmazı.
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Akıllı şehir, sürdürülebilir şehir konuları/kavramları oldukça revaçta. Bu ifadelerin
neyi anlattığı farklı platformlarda muhtelif tanımlarla dile getiriliyor. Özetle; iklim ve
nüfus değişimi, ulaşım, yenilenebilir enerji, sağlık, altyapı, kaynakların doğru kullanımı
alanlarında teknolojik destekle geliştirilen çözümlerin hayata geçirildiği yaşam alanları
(kentler) kastediliyor.

Bu sayıda zaman zaman söz ettiğimiz sürdürülebilir ve sorumlu şehirler, sorumlu yerel
yönetimler konusuna mercek tuttuk. Bu alanda çalışan Türkiye’den ve Avrupa’dan
yetkin isimlerin ve belediye başkanlarının görüş ve değerlendirmelerini içeride
bulacaksınız.
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Gökhan Coşkun: ‘’STEM konusu
dikkate alınmalı ve milli bir politika
haline gelmelidir’’
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projelerinde önceliğimiz çocuklar ve
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Özel Dosya: Sorumlu, Sürdürülebilir Şehirler ve Yerel Yönetimler
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Oregi: ‘‘Şehirlerimiz, yurttaşlarına sürdürülebilir bir alan
yaratmak adına inovasyonu politikalarının merkezine
yerleştirdi’’
32 Barselona Belediye Başkan Yardımcısı Janet Sanz: ‘‘Sorumlu
tüketiciler, çevresel ve sosyal olarak sürdürülebilir ekonomiyi
teşvik edebilir’’
36 Akıllı Büyüme projesiyle 12 akıllı çözüm
Akıllı Büyüme Projesi Koordinatörü ve Stokholm Belediyesi
Çevre ve Sağlık Dairesi Başkanı Gustaf Landahl

44 Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün:
‘‘Önümüzde duran en ciddi tehlike, kaynakların doğru
kullanılmaması’’
48 Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: ‘‘İnsan odaklı,
insanlık onuruna ve bireysel özgürlüklere saygılı bir
kurumuz’’
52 UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta
Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı) Genel Sekreteri Mehmet
Duman: ‘‘Akıllı şehirler yenilikten ziyade bir zorunluluktur’’
56 Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç: ‘‘Akıllı şehirlerin
varlığı söz söyleyen, düşündüğünü ifade eden, özgüvenini
kazanmış kentli bireyi de zorunlu kılar’’
60 WRI Sürdürülebilir Şehirler Türkiye Direktörü Arzu Tekir:
‘‘Şehirlerimiz yapboz tahtasına döndü’’
64 Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü: ‘‘Belediyemiz
bünyesindeki Eşitlik Birimi ile hizmetlerin herkes için eşit ve
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40 Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz
Büyükerşen: ‘‘Şehrin, adil ve gereksinimleri karşılıyor
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Bir sonraki sayıda buluşmak üzere, iyi okumalar!
D. Eylem Altıok

Söyleşilerin İngilizce versiyonları / English versions of the interviews
80-87
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STEM konusu dikkate alınmalı
ve milli bir politika haline
gelmelidir

Harriet Fulbright Institute CEO’su
Gökhan Coşkun
Prof. Aziz Sancar ve Harriet Fullbright Institute işbirliğiyle hayata geçen
Girls in STEM - Kız Çocukları İçin STEM Kampları projesinin Türkiye ayağı
tamamlandı. Farklı illerdeki üniversitelerde gerçekleştirilen ve ilköğretim
6. sınıfta okuyan 700 kız öğrencinin katıldığı projenin amacı, Türkiye’deki
kız öğrencileri STEM (fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, matematik)
alanlarına özendirmek.
Harriet Fulbright Institute CEO’su Gökhan Coşkun, Girls in STEM
projesiyle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Amerika merkezli Harriet Fulbright Institute,
temel olarak eğitim odaklı çalışmalar
yürütüyor. Bu organizasyondan söz eder
misiniz?
2013 yılından itibaren CEO’luğunu yürütmekte olduğum Harriet
Fulbright Institute (HFI) global eğitim, araştırma ve liderlik
programlarıyla gelecek neslin liderlerini yetiştiren; milletler ve ülkeler
arasındaki karşılıklı anlayışı teşvik eden bir global liderlik eğitim
merkezidir. Enstitü, genç nesillerin bugünün liderleriyle bir araya
gelmesini, farklı kültürlerin birbiriyle etkileşimini, küresel tecrübelerin
geleceğe aktarılmasını ve evrensel değerleri benimsemiş bir toplum
anlayışının yaygınlaşmasını dünya barışının gerçek anlamda tesisi için
temel zorunluluk olarak görmektedir.
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Girls in STEM projesini Türkiye’de de
uygulamaya koydunuz. Neden Türkiye
seçildi? Projenin hedefi nedir?
Yurtdışında edindiğimiz tecrübeleri, birikimleri ülkemize
faydalı bir hale nasıl getirebiliriz sorusundan yola çıkarak
oluşturduğumuz bir proje GIS projesi. 2008 yılından beri STEM
üzerine Amerika’da çalışmalar yürütmekteyim ve STEM’in
ülkelerin gelişmişliği için önemini yakinen gören birisiyim. Bu
doğrultuda Türkiye’de STEM konusunun dikkate alınması ve milli
bir politika haline gelmesini düşünerekten bir proje hazırlayalım
ve kız çocuklarımızın STEM eğitimine dahil edilmesini ön plana
çıkaralım istedik. Prof. Aziz Sancar’ın Nobel almasıyla birlikte
çocuklarımıza birçok anlamda en uygun rol model olacağını
düşündük ve kendisi ile birlikte projeyi son haline getirip, Aziz
Sancar Kız Çocukları İçin STEM (GIS Project) projesi olarak hayata
geçirdik.

Prof. Aziz Sancar ile yapılan işbirliği
neler kattı projeye? Projenin etki gücünü
artırdı mı?
Ebetteki Aziz Sancar ismi projenin ilgi görmesinde en önemli
nokta oldu. Bence Aziz Sancar almış olduğu Nobel Kimya
ödülüyle birlikte içinde bulunduğumuz coğrafyanın 500 yıllık
bilim körlüğünün kırılma noktasıdır. Bu başarının sürdürülebilir
olması acısından Aziz Sancar’ın başarı hikayesinin gelecek
nesillere rol modeller üzerinden aktarılması büyük önem taşıyor.
Aziz Sancar hem değerli fikirleri hem de liderliğiyle projenin en
iyi seviyede başarı yakalamasında büyük rol oynadı.

‘Türkiye’de sivil
toplumun politik temele
dayandırılması, bu alandaki
en önemli sorundur.’
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Siz, uzun zamandır Amerika’da yaşıyor,
eğitim alanında çalışıyorsunuz. STK’lar
ile de yakın ilişki içindesiniz. Kıyaslama
yapacak olsanız, Türkiye’deki sivil
toplum üzerine neler söylersiniz?
STK’lara ilişkin gözlemlerinizi paylaşır
mısınız?
Maalesef Türkiye’de sivil toplum konusunda pek iç açıcı bir
durumumuz yok. Ben bunun kültürel bir sorun olduğunu
düşünüyorum. Sivil toplum bir kültür ve bu kültürü geliştirici
unsurlar var. Aslında medeniyet tarihimiz sivil toplum
konusunda çok önemli birikimlere sahip olsa da Cumhuriyet
döneminde bu birikim değerlendirilememiş durumda ve
sıkıntılar var. En önemli sorun ise sivil toplumun Türkiye’de
politik temele dayandırılması. Karşıtlar arasına sıkıştırılmış bir
sivil toplum anlayışı başarılı olamıyor. Bir de sadece reklam
üzerine kurulu bir sivil toplum anlayışının da başarılı olmadığını
görüyoruz. Eğer sivil toplum bilincini erken yaşlardan
itibaren bir eğitim müfredatı haline getirip çocuklarımızı bu
noktada yetiştirirsek zamanla Türkiye’nin bu sorunu aşacağına
inanıyorum. O zaman insana ve topluma faydası olan işlerde bir
araya gelmiş bir toplumsal sinerjiden bahsedebiliriz aksi halde
politik tercihlere göre şekillenmiş ötekiler ve biz arasına sıkışmış,
reklam ötesine geçemeyen tartışma platformları olmaktan
kurtulamaz sivil toplum kuruluşları.

STEM projesinin Türkiye’de
sürdürülebilirliğini sağlamak adına
bundan sonrası için planlanan bir süreç
var mıdır?
Dünyanın bu nitelikte ilk sivil toplum projesi olan GIS projesi
gelecek yıllarda devam edecek. Bu konuda hazırlıklarımız
sürüyor ve önemli adımlar atılmış durumda. Yakın zamanda
kamuoyuyla paylaşacağımız konsept ile birlikte Türkiye’deki
kız çocuklarının dünyadaki STEM uygulamalarını tanıyacakları
global bir ekosistem oluşturmayı istiyoruz.
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BASF, 81 ilde 81 kimya laboratuvarını
2017’de tamamlanmış olacak
BASF Türkiye, 81 İlde 81 Kimya Laboratuvarı projesi kapsamında
60 farklı şehirde 60 laboratuvarın yapım ve yenileme işlemini
tamamladı. Şirket, bu yıl 10 tanesini daha tamamlayarak 2017
itibariyle 81 ildeki 81 okulun laboratuvarlarını tamamlamış
olacak.
BASF Türk Kimya CEO’su Buğra Kavuncu, şirketin 81 İlde 81
Kimya Laboratuvarı projesi ve diğer kurumsal sosyal sorumluluk
çalışmalarına ilişkin, ‘‘BASF Türkiye olarak, sürdürülebilirlik
anlayışıyla yürüttüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk
projelerimizi hayır işleri, kültür ve eğitim olarak üç ana başlık
altında topluyoruz. Bizim için özellikle eğitim, kimya alanındaki
bilgi ve deneyimlerimizi aktarabileceğimiz önemli bir alan’’ diyor.
Toplumsal projelerinin odağında eğitim ve çocukların yer
aldığını söyleyen Buğra Kavuncu projelere ilişkin şunları söyledi:
‘‘Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirdiğimiz
‘81 İlde 81 Kimya Laboratuvarı’ projemizle Anadolu’nun her
köşesindeki okullarda yeni kimya laboratuvarları kuruyor; ya da
mevcut laboratuvarları modern ekipmanlarla yeniliyoruz. Bu
proje çerçevesinde, eğitim olanaklarından diğer bölgelere göre
daha az faydalanabilmiş yörelerdeki birçok okul bir laboratuvara
kavuştu. Bu proje çerçevesinde ayrıca Anadolu’nun Kimyası
başlıklı bir kitap serisi projemiz de var. Dört kitaptan oluşacak
serinin ilk kitabını tamamlamıştık. İkinci kitabımız da tamamlandı
ve çok yakında o da dağıtılacak. Her kitap bir tema etrafında
Anadolu’nun 20 kentini anlatıyor. Seri tamamlandığında 81
ilimizi tek tek tanıtmış olacağız. Bu kitaptan oluşan bütün gelirler
ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanacak.
Bu çalışmamızın yanı sıra farklı eğitici projeler aracılığıyla da
çocuklara bilimi sevdirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar öne
çıkan çalışmalarımızın başında Kids’ Lab geliyor. Kids’ Lab’ı ziyaret
eden 6-12 yaş arası çocuklar, özel eğitmenlerin gözetiminde
temel kimya deneyleri yapma şansını yakalıyor. Hayatın içinden
interaktif deneylerle, kimyanın ne olduğunu sadece teorik olarak
değil, uygulayarak öğrenme fırsatı sunan Kids’ Lab ile bugüne
kadar 10 bini aşkın çocuğa ulaştık.’’
Sosyal sorumluluk projelerinin bütçelendirilmesiyle ilgili
bilgi veren Kavuncu, projelerin çeşitli STK’lar, uzmanlar ve
yerel yetkililer tarafından incelendikten sonra önceliklerin
belirlendiğini ve bu doğrultuda bütçe planlaması yapıldığını, 81
İlde 81 Kimya Laboratuvarı projesine ise yaklaşık 1,2 milyon euro
bütçe ayrıldığını söyledi.
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STK işbirlikleri ve gönüllülük
BASF Türkiye’nin desteklediği sosyal sorumluluk çalışmalarını
Buğra Kavuncu şöyle anlattı: ‘‘Sürdürülebilirlik ana başlığı altında
birçok farklı alanda birçok STK ile işbirliği içerisinde çeşitli
projelerde yer alıyoruz. Son dönemde, Plastik Derneği ile iş
birliği içinde hayata geçirdiğimiz ‘Yuvaya Dönüşecek Plastikler’
adlı KSS projesi oldukça ilgi gördü. ‘Sıcak Bir Yuva Her Canlının
Hakkıdır’ ilkesiyle yola çıktığımız bu proje ile geri dönüştürülen
plastikler, sokakta yaşayan hayvan dostlarımızın barınabileceği
yuvalar haline geldi.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) her yıl mart ayında
global çapta düzenlediği Dünya Saati uygulamasının önceki
yıllarda olduğu gibi bu yıl da dünya elçisi olduk. TEMA ile birlikte
Dünya Çevre Günü için İzmir Urla’da her çalışanımız adına bir
fidan dikerek BASF Hatıra Ormanı oluşturduk.
Her sene düzenli olarak LÖSEV’in kermeslerine katılıyoruz. BASF
Türkiye olarak destek olduğumuz ve sürdürdüğümüz projelere
ek olarak çalışanlarımız da çeşitli gönüllülük faaliyetlerinde
bulunuyor. Gönüllü çalışanlarımızın kendi inisiyatifleriyle
geliştirdikleri projeler, BASF desteğiyle hayata geçirildi ve
toplanan gelirler Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD),
Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Anne Çocuk Eğitim Vakfı
(AÇEV), Engelli Sanatçılar Merkezi (TEKSEM) gibi çeşitli STK’lara
bağışlandı.’’

KSS Uygulama

Nar Taneleri projesi ‘‘iyi örnek’’ gösterildi

KSS Uygulama

Bal Arıları Mühendis Oluyor projesi
birinci dönemini tamamladı
Ford Otosan’ın, Koç Holding’in “Ülkem için Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğini Destekliyorum” projesi kapsamında Uçan Süpürge
ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirdiği “Bal Arıları
Mühendis Oluyor” sosyal sorumluluk projesinin ilk döneminde
22 lisede 2.668’i kız öğrenci olmak üzere 4.535 öğrenciye
mühendislik mesleği tanıtıldı.
81 ilde, en az 81 okulda kız öğrencilere, ailelerine ve
öğretmenlere mühendislik mesleğinin tanıtılacağı proje ile
hedef; meslek seçiminde toplumsal cinsiyet kalıplarından
kaynaklanan önyargıları yıkmak ve daha fazla kadın mühendisi
sanayiye kazandırmak.

‘‘Türk sanayisine daha fazla
sayıda kadın mühendis
kazandıracağız.’’

Birleşmiş Milletler tarafından örnek proje seçilen “Nar Taneleri:
Güçlü Genç Kadınlar, Mutlu Yarınlar” projesinin çıktılarını anlatan
vaka incelemesi (case study) Birleşmiş Milletler web sitesinde
yayınlandı. Proje, iyi örnek olarak paylaşıldı.
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı yetiştirme
yurtlarında yetişen genç kadınları güçlendirmek amacıyla 2009
yılında başlayan Nar Taneleri: Güçlü Genç Kadınlar, Mutlu Yarınlar
projesi, yetiştirme yurtlarındaki 18-25 yaş arası genç kadınların
eğitime devam etmelerinin teşvik edilmesini, kişisel gelişimlerini
ve iş arama becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.
Proje kapsamında ilk 5 yılda yetiştirme yurtlarında yetişen 160
genç kadına kişisel gelişimden, akademik başarı desteğine,
yüksek öğrenime hazırlıktan meslek seçimi danışmanlığına
kadar pek çok alanda eğitimler sunuldu. Genç kadınlar birebir
mentörlük programıyla desteklendi. Proje kapsamında 2015
yılından bu yana yetiştirme yurtlarında görev yapan personelin
eğitimine ağırlık veriliyor. Böylece eğiticilerin eğitimi sağlanarak
daha çok genç kadına ulaşılması hedefleniyor.
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BM’den üçüncü defa “ileri seviye
başarı” unvanı
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nden (UN Global
Compact), Boyner Grup’a Nar Taneleri ve diğer kurumsal
sorumluluk ve sürdürülebilirlik çalışmaları için üst üste üçüncü
kez “advanced” (ileri seviye) başarı unvanı verildi.

Bal Arıları Mühendis Oluyor projesiyle ilgili bir açıklama yapan
Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş
şunları söyledi: “Ülkemizde toplumsal cinsiyet kalıplarının
belirlediği dayatmalar sonucunda meslek seçiminin önünde
olan bariyerleri ve ön yargıları yıkmak ve toplumda büyük
ölçüde bir farkındalık yaratma hedefiyle yola çıktık. Türkiye’yi
uçtan uca dolaşıp liseleri ziyaret ederek, mesleklerin
cinsiyetinin olmadığını, kadınların da çok başarılı birer
mühendis olabileceğini anlattık. Kız ve erkek lise öğrencileriyle,
öğretmenleriyle ve aileleriyle buluştuk. İlk dönemini bitirdiğimiz
bu projenin tohum niteliğinde olduğuna inanıyoruz. 4-5
sene sonra bu tohumların verdiği meyveleri tüm Türkiye’de
toplamaya başlayacağız ve Türk sanayisine daha fazla sayıda
kadın mühendis kazandıracağız. Bu projeyi bu kadar başarılı
gerçekleştirmemizde büyük emekleri olan T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği,
Ford Bayileri ve Ford Otosan gönüllü çalışanlarına şükranlarımı
sunmak isterim.”

Ford Otosan’da staj imkanı
2015-2017 yılları arasında sürecek projenin saha uygulaması;
Uçan Süpürge Toplumsal Cinsiyet uzmanları, Türk Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Derneği’nin uzmanları ve Ford Otosan’ın
gönüllü mühendisleri tarafından İl Milli Eğitim Müdürlükleri
ve Ford bayilerinin destekleriyle gerçekleştiriliyor. Meslek
seçimi hakkında farkındalık yaratarak kadın ve erkekler için
fırsat eşitliğinin önemine vurgu yapmak ve mühendislik
mesleğini seçen kız öğrenci oranını artırmak için eğitimler
veriliyor. Gönüllü Ford Otosan mühendisleri de rol model olarak
mühendislik mesleğini, çalışma koşullarını ve kendi tecrübelerini
öğrencilere ve ailelerine aktarıyor.
Proje ile 81 ildeki en az 81 lisede, toplamda 16.200 lise öğrencisi,
velileri ve öğretmenlerine ulaşılması hedefleniyor. İki yıl boyunca
farkındalık eğitimleri ile sürecek olan projenin devamında,
sürdürülebilirliğinin sağlanması için Ford Otosan ve Uçan
Süpürge tarafından beş yıl boyunca ortak bir izleme programı
da yürütülecek. Projenin sonunda üniversitelerin mühendislik
bölümlerini tercih eden kız öğrencilere, Ford Otosan’da staj
imkânı da sunulacak.

YÖK verileri
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2015 yılında hazırlanan
istatistiksel verilere göre;
Mühendislik fakültelerinde öğrenim gören erkek öğrenci sayısı
182.023, kız öğrenci sayısı ise 72.347, gıda işleme alanında
erkek öğrenci sayısı 5.602, kız öğrenci sayısı 13.112, elektronik
ve otomasyon alanında erkek öğrenci sayısı 80.969, kız öğrenci
sayısı 24.226.

Ford Otosan
İnsan Kaynakları Direktörü
Nursel Ölmez Ateş

Boyner Grup, 2012 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni
imzalayarak insan hakları, çevre, çalışma standardları ve
yolsuzlukla mücadele konularında belirlenen 10 ilkenin tüm
grup genelinde uygulanacağını taahüt etmişti. Türkiye’den ilk
imzacı olan Boyner Grup’un bu ilkelerle ilgili çalışmaları son üç
yıldır ardarda Birleşmiş Milletler tarafından “iyi uygulama” örneği
seçiliyor.
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KSS Söyleşi

Paydaş beklentilerini
karşılayabileceğimiz alanlara
odaklanıyoruz
Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü
Pınar Kaya
Sanofi Türkiye’nin kurumsal sosyal sorumluluk projelerini,
sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını Kurumsal İletişim Direktörü Pınar
Kaya ile konuştuk.

Sanofi’nin globaldaki kurumsal sosyal
sorumluluk (KSS) politikası / uygulamaları,
Türkiye ayağına birebir etki ediyor mu?
Türkiye operasyonunun uygulamalarında
farklı bir yol mu izleniyor?
Türkiye’deki KSS çalışmalarımızı global stratejimiz doğrultusunda
yürütüyor, aynı temel yaklaşım çerçevesinde projeler oluşturuyoruz.
Bugün itibariyle halk sağlığı alanında; üniversiteler, sivil toplum örgütleri,
ilgili kamu kuruluşları ile yerel işbirlikleri gerçekleştirerek Türkiye’deki
katkımızı büyütmeye devam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde
sağlıklı nesillerin oluşması için çalışmalarımızı devam ettirirken aynı
zamanda sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir ve paydaş beklentilerine
yanıt verebilir bir şirket olmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda KSS bilincini
iş stratejilerimize dahil ediyor, projelerimizi paydaşlarımızın beklentileri
doğrultusunda önceliklendiriyoruz.
KSS çalışmalarımızı gönüllülük esasıyla 2011’de kurulan kurumsal sosyal
sorumluluk komitemiz ile yürütüyoruz. Şirket bünyesindeki her birimin
yöneticilerinden oluşan KSS komitesi, her yıl eklenen yeni komite
üyeleriyle yıl içinde düzenli olarak bir araya gelerek varlığını devam
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KSS Türkiye
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koşullara uyum göstermeye, sağlık uzmanlarımızla ilaç
tanıtımına ilişkin yürürlükteki mevzuata ve tüm ülkelerde geçerli
ilgili kurallara uymak için çalışıyoruz. Yerel mevzuatla ve şirket içi
sözleşmelerle uyum içinde yönetilen şirketimiz insan haklarına,
çalışma standartlarına, çevre politikasına ve iş etiğine saygılı
bir şekilde faaliyet göstermeyi sürdürüyor. Çalışanlarımız ve
tedarikçilerimiz sorumluluklarını etik kurallar dahilinde yerine
getiriyor.

ettiriyor. Yaklaşık 30 kişiden oluşan bu ekip öncelikle Sanofi
Grubu Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu hazırlık çalışmalarını
yürütüyor, gönüllü olarak projelerde aktif rol alıyor ve birer elçi
olarak KSS süreçlerini etkin bir şekilde yürütüyor. Aynı zamanda
paydaşlarımızla işbirliğine de önem veriyor, konu bazında kamu,
öncü dernekler ve fikir liderleriyle birlikte hareket ediyoruz.
Sanofi dünya çapında ilk global endeks olan Dow Jones Dünya
Sürdürülebilirlik Endeksi’nin 2011 ve 2012 listelerinde puanını
58’den 93’e yükselterek ‘en hızlı büyüyen’ kategorisinde yer aldı.
Dünya çapında sadece 7 ilaç şirketinin yer aldığı Dow Jones
Sürdürülebilirlik Endeksi’ne üst üste dokuz kez girmeyi başararak
dünyada sürdürülebilirlik temelinde faaliyet gösteren lider
şirketler arasındayız Sanofi bu yıl, dokuz yıldır gösterdiği üstün
performansı nedeniyle RobecoSAM Sürdürülebilirlik Yıllığı’nda
Gümüş Sınıf kategorisinde yer aldı.
Sanofi Türkiye olarak 2012 yılında yayınladığımız Sürdürülebilirlik
Raporumuz ile Türkiye’de GRI (Global Raporlama İnsiyatifi)
standardına uygun bir şekilde Sürdürülebilirlik Raporu
yayınlayan ilk çok uluslu ilaç şirketi olduk. Bu rapor, hem
Türkiye’de ilaç sektöründe, hem de Sanofi Türkiye’nin bağlı
olduğu kıtalararası bölge AMESA kapsamında ilk ülke
raporlarından biri oldu. Bu doğrultuda sürdürdüğümüz
çalışmalarımız ile sağlık sektörünün hasta odaklı küresel
liderlerinden biri olarak halk sağlığı alanında Türkiye’ye önemli
katkılar sağlama hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

KSS projeleriniz hangi etki alanlarını
kapsıyor?
Sürdürülebilirlik çalışmalarımızda en çok fark yaratacağımız
ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılayabileceğimiz alanlara
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odaklanıyoruz. Global yapılanmamızda olduğu gibi Sanofi
Türkiye olarak da sürdürülebilirlik yaklaşımımızı dört ana başlık
altında şekillendiriyoruz. Hastalar, çalışanlar, etik ve çevre.
Sanofi Grubu Türkiye olarak hastaların sağlık hizmetlerine
erişimini desteklemek ve mevcut sağlık hizmetlerinden en
uygun şekilde yararlanabilmesine katkı sunmak için farklı
paydaş gruplarıyla işbirliği içerisinde bulanarak ilaç ve aşı gamını
geniş kitlelere sunuyor, farklı platformlarda hem hastaların,
hem de sağlık uzmanlarının eğitimi için olanaklar sağlıyoruz.
Bu çalışmalarımızı hastaların ve sağlık uzmanlarının hastalıklar
konusunda bilinçlenmesi, bilgi ve teknoloji transferinin
gerçekleşmesi, sağlık hizmetlerine erişimin kolay sağlanması,
hastaların ve sağlık uzmanlarının ürün ve hizmetlerimiz
konusunda doğru bilgilenmesi amacıyla gerçekleştiriyoruz.
Ayrıca yenilikçilik anlayışı ile hastaların ihtiyaçlarının daha iyi bir
şekilde karşılanabilmesi için yeni çözümler üretiyoruz.
Çalışanlar başlığı altındaki faaliyetlerimizi, çalışan gelişimini
destekleme, çalışan sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede
tutma, mevcut ve potansiyel çalışanlarımıza eşit haklar
sunarak ayrımcılığı engelleme olmak üzere üç ana alanda
şekillendiriyoruz. Çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 40’ı gibi önemli
bir bölümünü Lüleburgaz fabrikasında istihdam ediyoruz. Ayrıca
Sanofi Grubu çalışanlarının yüzde 26’sını kadınlar oluştururken,
yönetici kategorisinde ise bu oran yüzde 38’e ulaşıyor.
Etik kurallar çerçevemizde de çalışanlarımıza ve sektöre karşı
olan sorumluluklarımızı belirliyoruz. Çalışanlarımıza çeşitliliğe
saygılı, fırsat eşitliğinin bulunduğu, sağlıklı ve güvenli bir çalışma
ortamının güvencesini sunuyoruz. Hastalarımız ve tüketicilerimiz
için dürüstlük ilkesinden doğan yükümlülüğümüzü, ürün
güvenliği ve kalite teminatıyla yerine getirerek, bu kapsamda
ilgili yasalara, mevzuata ve kurumsal yapılanmanın gerektirdiği

Doğruluğa ve dürüstlüğe dayalı ilişkiler kurma konusunda
kararlı bir şirket olarak OECD Sözleşmesi, ABD Yabancı Ülkelerde
Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu ve İngiltere Rüşvet Kanunu gibi
yolsuzlukla mücadeleye ilişkin kanunlara ve yönetmeliklere
uymayı taahhüt ediyoruz. Şirketin faaliyetlerini doğru bir şekilde
değerlendirebilmeleri için hissedarlarımıza ve yatırımcılarımıza
düzenli olarak çalışmalarımız, stratejimiz, performansımız,
gelecekle ilgili planlarımız ve mali durumumuz hakkında şeffaf
bilgiler sağlıyoruz.
Sanofi Türkiye olarak çevresel faaliyetlerimizi de enerji ve su
tüketimi, karbon ayak izi ve atık yönetimi olmak üzere üç ana
başlık altında değerlendiriyoruz. Küresel operasyonlarda enerji
verimliliği çalışmaları Sanofi İklim Değişikliği Komitesi tarafından
koordine ediliyor. Sanofi Türkiye’de iş yapış süreçlerinin her
aşamasında çevresel etkileri en aza indirmeye çalışıyor,
özellikle Sanofi lüleburgaz tesislerinde yapılan enerji verimliliği
çalışmaları ve kimyasal atıklardan doğacak riskleri bertaraf
etmek üzere sürekli iyileştirmeler yapıyoruz.

Güncel projelerinizden ve çıktılarından
söz eder misiniz?
Sanofi olarak hastalıkların önlenmesi konusunda toplumda
farkındalık yaratan kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızla
birlikte kadın istihdamına yönelik de projeler gerçekleştiriyoruz.
Diyabet hastalığıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli
projeler hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 2010’dan beri Sağlık
Bakanlığı Ulusal Diyabet Kontrol Programı çerçevesinde “Okulda
Diyabet Programı”nı yürütüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği tarafından
Sanofi Türkiye’nin koşulsuz desteğiyle yürütülen program
öğrenci, veli ve öğretmenler arasında diyabet farkındalığını
ve diyabetli çocukların okuldaki yaşam kalitelerini artırmayı
amaçlıyor. Proje ile şimdiye kadar 60 bin okul, 585 bin öğretmen,
580 bin veli ve 7,5 milyon öğrenciye ulaştık.
Diyabetle ilgili yürüttüğümüz bir diğer proje de ‘Sen Bul
Diyabet Kolaylaşsın’ fikir yarışması. Diyabetli hasta ihtiyaçlarına
çözüm üretmek için Türkiye Diyabet Vakfı ile birlikte üniversite
öğrencileri arasında yarışma düzenliyoruz. 2014’ten beri

düzenlenen yarışmayla diyabet hastalarının yaşamlarını
kolaylaştıracak fikirlerin veya icatların hayata geçirilmesini
amaçlıyoruz. Bu güne kadar 75 bin üniversite öğrencisine ulaştık
ve 340 proje başvurusu aldık.
Diyabet kapsamında ayrıca Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile
‘Diyabetle Mücadeleye Destek Programı’nı hayata geçiriyoruz.
Sağlıklı bireylerin diyabetten korunması ve diyabetli hastaların
bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim ve bilinçlendirme
çalışmalarından oluşan programın pilot eğitimi Ankara’da
başladı. Program kapsamında 35 farklı şehre gidilmesi, 2016
sonunda yaklaşık 25 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.
Tedavi alanlarına dönük bir diğer projemiz de dünyadaki
epilepsi hastalığına dikkat çekmek amacıyla düzenlediğimiz
‘Epilepsiye Objektif Ol’ fotoğraf yarışması. Türk Epilepsi ile
Savaş Derneği ve Sanofi’nin desteğiyle düzenlenen fotoğraf
yarışmasıyla epilepsinin hastaların sosyal yaşamlarında yarattığı
etkilere dikkat çekerek bu konuda farkındalık yaratılması
amaçlanıyor. 2014 yılında başlayan bu projemiz kapsamında
yaptığımız farkındalık aktivitelerimiz ile yaklaşık 15 milyon kişiye
ulaştık. Ünlü fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un proje yüzü
ve aynı zamanda jüri üyesi olduğu yarışma kapsamında bu yıl
266 adet fotoğraf başvurusu yapıldı. 6-16 ve 17 yaş üstü olmak
üzere 2 farklı yaş kategorisinde toplam 10 ödülümüz vardı. Her
kategorinin birincisine 2.500 TL, ikincisine 2.000 TL, üçüncüsüne
1.500TL, dördüncüye ve beşinciye ise mansiyon ödülü olarak
1000 TL ödül verdik.

“Kadınlarının iş gücüne
katılımına da önem
veriyoruz. Bu kapsamda genç
kadınların iş hayatına güçlü
bir başlangıç yapmaları
amacıyla KAGİDER ile
birlikte altı yıldır ‘Geleceğin
Kadın Liderleri’ projesini
yürütüyoruz.”
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Kadınlarının iş gücüne katılımına da önem veriyoruz. Bu
kapsamda genç kadınların iş hayatına güçlü bir başlangıç
yapmaları amacıyla KAGİDER ile birlikte altı yıldır ‘Geleceğin
Kadın Liderleri’ projesini yürütüyoruz. Proje ile üniversiteden yeni
mezun genç kadınları iş hayatına hazırlamayı, kadın istihdamına
katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bugüne dek 388 genç kadın
projeden mezun oldu.
65 yıldır Türkiye’de Ar-Ge’nin ve bilimsel altyapının gelişmesi
için yatırım yapan Sanofi olarak ayrıca Türk bilim insanlarının
yeni molekül fikirlerini buluşa dönüştürmek için Ar-Ge Çağrısı
platformu kurduk. Sanofi bu platform ile Türkiye’deki tüm bilim
insanları ve akademisyenlere yeni molekül geliştirme çağrısı
yapıyor. Sanofi Türkiye olarak toplumun her bireyinin kaliteli
sağlık hizmetlerine ulaşmasını sürdürülebilirlik stratejimizin
temel taşı olarak kabul ediyor, tüm çalışmalarımızda
paydaşlarımızın sosyal, çevresel ve ekonomik beklentilerini
temel alarak ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde de
çalışmalarımızı ve projelerimizi bu anlayış doğrultusunda devam
ettireceğiz.

Eklemek istedikleriniz
Kaliteli işgücü, etik yaklaşımı, bilimsel ve akademik işbirlikleri
ile ekolojik çevreyi de koruyarak sağlık hizmetlerine erişim
sağlıyoruz. Bu stratejimiz doğrultusunda bugüne kadar,
paydaşlarımızla yaptığımız işbirlikleriyle, toplumsal katkısı ve
faydası yüksek projeler ürettik. Önümüzdeki dönemde de
paydaşlarımızın beklentilerine odaklanarak çalışmalarımıza ve
projelerimize devam edeceğiz.
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“Diyabetle ilgili
yürüttüğümüz bir diğer
proje de ‘Sen Bul Diyabet
Kolaylaşsın’ fikir yarışması.
Diyabetli hasta ihtiyaçlarına
çözüm üretmek için Türkiye
Diyabet Vakfı ile birlikte
üniversite öğrencileri
arasında yarışma
düzenliyoruz.”
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KSS Uygulama

KONE’den öğrencilere
güvenlik eğitimleri
KONE Türkiye Genel Müdürü Haldun Ulusoy, şirketin sosyal
sorumluk uygulamaları üzerine KSS Türkiye dergisine
açıklamalarda bulundu.
Haldun Ulusoy ‘‘KONE olarak içinde bulunduğumuz topluma
ve dünyaya karşı sorumluluğumuzun farkında olarak,
tüm faaliyetlerimizi bu sorumluluk bilinci ile yürütüyor,
çalışmalarımızda sosyal ve çevresel etkileri değerlendirerek
hareket ediyoruz ve birçok sosyal sorumluluk projesi içerisinde
yer alıyoruz’’ dedi.
Şirketin sosyal sorumluluk çalışmalarının başında toplumun
ve ülkenin gelişmesinin temel ihtiyacı olan eğitimin geldiğini
söyleyen Ulusoy, 2015 yılında Pendik Şeyhli İlkokulu’nda yer
alan asansörlerin, okul bünyesindeki engelli öğretmenler ve
öğrencilerin kullanabilmesi için bedelsiz olarak modernize
edildiğini sonrasında okula yapılan ziyarette asansörlerin
engelli öğrenci ve öğretmenlerin hayatını kolaylaştırdığını da
gördüklerini ifade etti.
Ulusoy ‘‘Bununla beraber 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla
İstanbul’da Ataşehir Doğa Koleji, İSTEK Okulları Semiha
Şakir Kampüsü, Ankara’da Süleymaniye Ovacık İlkokulu ve
son olarak yine İstanbul’da Pendik ilköğretim okulundaki
öğrencilere “Asansör ve Yürüyen Merdivenlerde Güvenlik”
temalı eğitimler verdik. Eğitimler boyunca yaklaşık olarak 1.500
öğrenciye ulaşmayı başardık. Eğitimler, liderlik ekibimizce
verilirken kendilerine bakım teknisyenlerimiz de destek sağladı.
Öğrencilere eğitim süresince maskotlarımız Max ve Bob da eşlik
etti. Eğitim sonrası ise öğrencilere bazı hediyeler dağıttık’’ dedi.

KONE Türkiye Genel Müdürü Haldun Ulusoy

“Sosyal sorumluluk
çalışmalarının başında
toplumun ve ülkenin
gelişmesinin temel ihtiyacı
olan eğitim gelir.”
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Sürdürülebilir ve akıllı
şehirleri, sosyal sorumlu
yerel yönetimleri Türkiye’den
ve Avrupa’dan belediye
başkanları, belediyelerin
üst kademe idarecileri
ve konuyla ilgili çalışan
sivil toplum kuruluşlarının
yöneticileri ile konuştuk.

KSSSorumlu,
Sürdürülebilir
Şehirler
ve Yerel
Yönetimler

KSS Makale

Sürdürülebilirliğe yönelik
kentsel dönüşümde kurumsal
sosyal sorumluluğun rolü,
kapsayıcılığı ve esnekliği

ICLEI (Sürdürülebilir Kentler Birliği)
Avrupa Bölge Direktörü
Wolfgang Teubner
Nisan 2016’da Bİlbao’da düzenlenen 8. Avrupa Sürdürülebilir
Şehirler ve İlçeler Konferansı’nda, daha yaşanabilir ve kapsayıcı
bir Avrupa için sürdürülebilir, üretken ve esnek şehirler
oluşturmanın yeni metodlarını sunan Bask Bildirisi yaklaşık olarak
1000 katılımcı tarafından uygun bulundu.

yerel toplumun şekillenmesinde yerel aktörler aktör haline
getirmekte: istihdam sağlıyorlar, yerel alt yapı ve hizmetleri
kullanıyorlar, atık üretiyorlar, çevresel etkilere sebep olabiliyorlar
ve genelde vergi ödüyorlar. Bunlardan dolayı şirketler dönüşüme
katkı sağlayabilirler ve sağlamalıdırlar.

Bildiri, Paris İklim Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Gündem
2030’da yer alan (özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri)
zorluklara yanıt veriyor.

Sosyokültürel açıdan bakıldığında şirketlerin kendini sadece
kar maksimizasyonu için ortaklarına karşı sorumlu olan birer
ekonomik aktör olarak görmemesi gerekir. Yanı sıra yerel
toplumun bir parçası olarak, toplumun refahı ve yaşam
kalitesi konusunda da sorumlulukları vardır. Bu, şeffaf ve açık
bir kurumsal yönetim politikası, şirketin kendi sürdürülebilir
yönetiminin ötesinde sosyal işlere pro aktif katılımı gerektirir.
(çevresel koruma, kaynak verimliliği, adil değer zinciri)

Her iki uluslararası anlaşmanın ortak paydası; kullanılabilir
kaynakların sınırlı olduğunu ve toplumlarımızı dönüştürerek iyi
bir hayat standardı yakalarken, mevcut kaynakların da israfının
önüne geçmemiz gerektiği gerçeğini kabul etmeleridir. Bu
farkındalık, kaynakların ülke içinde ve dünya ülkeleri arasında
nasıl dağıldığı ve bu kaynaklardan doğacak fırsatlardan kimin
faydalanabileceği gibi soruları gündeme getiriyor.
Eğer limitimizi iki anlaşmadaki 2t CO2 emisyonunun kişi
başına düşen değeri ve 1 gezegenin ekolojik karbon ayak
izi olarak kabul edersek, bütün sanayileşmiş ülkelerin ve şu
anda dönüşüm geçirmekte olan çoğu ülkenin hali hazırda bu
limitler ile uyuşmadığını görebiliriz. Bu nedenle, gerçekten
derin bir dönüşüme ihtiyaç duyuyoruz ve bu değişim üç açıdan
gerçekleşirse başarılı olma olasılığı yüksek olur: Sosyokültürel,
sosyoekonomik ve teknolojik.
Dünya nüfusunun %50’sinden fazla bir kısmı şehirlerde, kentsel
alanlarda yaşıyor ve kentleşme gün geçtikçe artıyor. Ekonomik
gelişimin odağı da büyük ölçüde şehirler. Bu sebeplerle
dönüşümü en başta şehirlerde sağlamalıyız.

Sosyo-ekonomik açıdan bakıldığında şirket, yerel vergi
ödemektedir ve vergiden kaçınma stratejilerinin çekici olmadığı
anlamına gelir. Böylece şirket sosyal altyapıda kendine bir yer
bulur ve oradaki halka adil ve iyi bir çalışma ortamı sağlar.
Bunlara ek olarak, mümkün olduğunda yerel nüfus ve çalışanlar
için ekonomik olarak angaje olmak adına, düşük eşikli katılımcı
yatırım modelleri dikkate alınmalıdır.
Teknolojik açıdan bakıldığında ise, kaynak kullanımını azaltmak
adına en yeni verimlilik teknolojilerinin uygulandığını görüyoruz.
Bu ayrıca döngüsel bir ekonomi hedefi de barındırmakta.
Bu alanlarda ilerlemek adına kurumsal sosyal sorumluluk, yerel
ve toplumsal sorumluluğun ötesinde daha geniş ve derin bir
boyutta kazanmalıdır.

Fakat şirketlerin bu dönüşümdeki rolü nedir? Lokal, ulusal
veya uluslararası bir firma olması fark etmeksizin, her şirket
veya şubeleri spesifik bir alanda idari sınırlar içerisinde faaliyet
gösteriyor. (şehir, bölge, ülke) Bu durum şirketleri, birçok yönden
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Sosyal sorumlu şehirler
için bir araç
ICLEI (Sürdürülebilir Kentler Birliği) Avrupa Sürdürülebilir Ekonomi ve
Tedarik Kıdemli Uzmanı
Philipp Tepper
Bu sene, sürdürülebilir tedarik üzerine ICLEI’daki (Sürdürülebilir
Kentler Birliği) çalışmalarımın 20. yılı. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca
sürdürülebilir tedarike ilişkin faaliyetleriyle ICLEI, 150’yi aşkın
projede yer aldı; 100’den fazla konferans, seminer ve atölye
çalışması düzenledi. ICLEI ayrıca 2000’in üzerinde insana eğitim
verdi; 50’den fazla ülkedeki 300 kente destek vererek 1 milyon
ton karbondioksit tasarrufu sağladı.
ICLEI Avrupa’daki sosyal sorumlu kamu tedariki (SRPP)
konseptinin ana yürütücüsüdür. İyi çalışma koşulları,
şeffaflık ve tedarik zincirlerinde gerekli özen ve icra yanı sıra
raporlanması, ağırlıklı olarak da inşaat, tekstil, elektronik gibi
ürün ve hizmetlerin yüksek risk taşıdığı alanlardaki kurumsal
sosyal sorumluluk uygulamalarında öncülük ederek şehirleri
desteklemiştir.
ICLEI, global tedarik zincirinde adil çalışma koşullarının
sağlanmasında yerel yönetimlerin anahtar bir rolü olduğuna
inanıyor. En azından itibari risklerin bilinenden daha fazla olduğu
alanlarda… (çocuk işçi, tekstil, inşaat, iş güvenliği ve sağlığı… vb)
ICLEI bünyesindeki sürdürülebilir ekonomi ve tedarik ekibi
olarak, kamu tedarikinin azımsanmaması gerektiğini biliyoruz.
‘LANDMARK’ ve ‘Sustainable Timber Action’ gibi projeler alıcılara,
SRPP kriterlerine tam uyum sağlayan alternatif ürün, hizmet
ve işlerin bulunabileceğini gösteriyor. SRPP kriterleri ile uyum
sağlama, halen bilgi ve iletişim teknolojileri gibi sektörlerde
sorun olmaya devam ediyor
Fakat Oslo veya Barcelona gibi şehirler sürdürülebilirlik
denetimleri ve ileri kontrat yönetimlerini kullanarak,
SRPP standartlarının tedarik prosedüründe uygulanıp
uygulanmadığını denetlemeyi mümkün kılıyor.
ICLEI kamu otoriteleri arasında SRPP yönergelerini, araçlarını baz
almak isteyenlere destek sağlamakla beraber ‘Procura+ Avrupa
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Birliği Sürdürülebilir Tedarik Ağı’ katılımcıları için de yardım
masası kurdu. Bu ağ, 40’tan fazla Avrupa’da konuşlanmış otorite
ve bölgeyi bir birine bağlamakta, aralarında bilgi alışverişini
mümkün kılmakta ve bu şekilde sürdürülebilir ve inovatif bir
tedarik için harekete geçirmekte. Bunların ötesinde, SRPP ile
başarı sağlayan uygulamaları görünür kılmak hale getirmek,
liderlerini tanımak, girişimci ruhu ve vizyonu anlamak önemlidir.
Seul Belediye Başkanı tarafından ortaya konulan ‘Sürdürülebilir
Tedarik Uluslararası Lider Şehir Ağı’ buna örnek olarak verilebilir.
ICLEI, üye şehirleri ve derneklerinde değişim temsilcileri ile
çalışıyor. Ayrıca çevre dostu ve sosyal sorumlu bir şekilde ürün,
hizmet ve işler sunan pazar oyuncuları ile yakından ilgileniyor.
Bu temsilciler şunu bilirler: “Şekerin tadı, adil ya da adil olmayan
yollar ile alım satımının yapılmasına bağlı değildir. Fakat piyasada
haksız koşullarla yer alan bir ürün sosyal olarak sorumlu bir
müşterinin ağzında acı bir tat bırakır.” (Juliane Kokott, Avrupa Birliği
Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü, C-368/10 numaralı vaka ve ilgili
davadaki fikri)

Philipp Tepper:
Philipp Tepper, yeşil ve sürdürülebilir kamu tedariki konusundaki
ulusal ve uluslararası projelerde
10 yıldan fazla bir deneyime sahiptir. Bu uzmanlığı sırasında
temel uğraşı, sosyal sorumlu kamu tedariki (SRPP), GPP’nin
maliyeti ve yararları, enerji tasarruflu yapılar ve kamu alımlarında
yenilikçi yaklaşımlar ve GPP/SPP bünyesindeki yasal gereklilikler
ve fırsatlar üzerine olmuştur. 2008’den bu yana Procura+ İletişim
Ağı Müdürüdür. Ayrıca GPP 2020 gibi düşük karbon ekonomisinde
satın alma, EC Yeşil Satın Alma El Kitabının güncellenmesi, ICLEI’nin
Birleşmiş Milletler 10. yıl Çerçeve Programına katkıları gibi çeşitli
projelerin koordinatörüdür.
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Şehirlerimiz, yurttaşlarına
sürdürülebilir bir alan yaratmak
adına inovasyonu politikalarının
merkezine yerleştirdi

Bask Özerk Bölgesi Çevre ve Ülke Politikaları Bakanı
Ana Oregi
Bask Özerk Bölgesi, Avrupa’nın sürdürülebilir şehircilik alanındaki
iddialı bölgelerinden birisi. Sorumlu şehircilik çözümleri, Bask
Bildirgesi altında toplanmış ve buradaki maddeler uygulamada.
Bask Özerk Bölgesi Çevre ve Ülke Politikaları Bakanı Ms Ana Oregi
KSS Türkiye dergisinin sorularını yanıtladı.

Bask Özerk Bölgesi, Avrupa’da
sürdürülebilir şehirler yaratma sürecine
nasıl katkı veriyor?
Bask Özerk Bölgesi, kendi dönüşümünü sürdüren bir bölgedir.
Mevcut sosyal ve ekomik modelimizi, açık katılıma ve bölgesel
işbirliğine, dairesel ekonomiye, iklim değişikliğini azaltma
ve uyuma, biyolojik çeşitliliğin korunmasına dayalı daha
sürdürülebilir standartlara yönelik olarak uyarlıyoruz.
Nisan ayında Bilbao’da yüzlerce Avrupa yerel yönetimi ve
organizasyon tarafından kabul edilen Bask Bildirgesi, Avrupa’daki
kent ve kasabaların istikrarlı şekilde sürdürülebilirliğe yönelik
izlenmesi gereken yolu gösteren iyi bir örnekti. Bask Özerk
Bölgesi ICLEI Avrupa, Aalborg şehri ve diğer kurumlar ile
birlikte koordinasyonlu bir şekilde çalışmaya devam edecek.
Bu çalışmaların amacı gerçek anlamı ile sürdürülebilirlik
adına gerçekleşen dönüşüme dayalı modelin ve bu alandaki
deneyimlerin herhangi bir bölgeye uygulanmasını mümkün
kılmaktır.

Yerel ve bölgesel otoritelerin; ülkedeki
çevresel, sosyal ve ekonomik gelişimin
ilerlemesinde rolü nedir?
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Şehirler ve ilçeler kendi bölgesini en iyi bilen, yöneten ve
vatandaşlarına sürdürülebilir bir ortam oluşturmak için
dönüşümsel eylemleri teşvik edecek ana aktörlerir. Ancak bu
eylemlerin geliştirilmesi ve uygulanması için kentlerin, bölgesel
hükümetleri tarafından desteklenmesi gerekiyor.
Bask Özerk Bölgesi’nde, Udalsarea 21 modeli (Bölgesel Ajanda
21 Programı’nın koordine edilmesi ve uygulanabilmesi için
geliştirilmiştir.) sayesinde, belediyelerin sağlam bir yerel
sürdürülebilirlik politikası uygulamak konusunda köklü bir geçmişi
vardır. Deneyimlerimiz sayesinde çoklu seviye yönetim sisteminin,
yaşam standartlarını ve düşük karbon ekonomisinin gelişime
dair ciddi katkıları olduğunu ve ülkeler için daha sürdürülebilir bir
ortam yaratılmasına olanak sağlayacağını biliyoruz.

Bölgeler Komitesi, Bask Özerk Bölgesi’nin
sürdürülebilir kalkınmayı savunan öncü
bölgeler grubunun bir parçası olmasını
önerdi. Örnek gösterilmenin sizin için
anlamı nedir?
Bask Özerk Bölgesi günümüzde, çevreye bağlı politika ve
enstrümanlar geliştirme alanında öncülük yapan, Avrupa’nın en
gelişmiş bölgeleri arasındadır. 30 yıl boyunca yönetim sistemimizi
geliştirip, koordinasyonlu ve katılımcı hele gelmesini sağladık.
Çevresel aksiyonların hükümet bütçesinde öncelikli olmasının
önünü açtık ve üretim modellemesinde sürdürülebilirliği temel
faktör olarak ortaya koyduk. İşimizin değer bulmasından ve
örnek olarak gösterilmesinden gurur duymakla beraber hala
sürdürülebilir gelişmeye dair bağlılığımız ve büyümemizden taviz
vermiyoruz. Yanı sıra biz de diğer bölge ve ülkelerden bu konular
hakkında bilgiler ediniyoruz, onlardan öğreniyoruz.
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Akıllı şehir kavramından ne
anlıyorsunuz? Bölgenizde ne tip akıllı
şehirler geliştiriliyor ?

Türkiye’deki şehircilik hakkında ne
düşünüyorsunuz? Türkiye’de dikkatinizi
çeken herhangi bir sorumluluk projesi
var mı?

Şüphesiz ki, Bask şehirleri ve ilçeleri her geçen gün mevcut
bir çok bilgi ve komünikasyon teknolojisinin entegre edilmesi
ile çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlara dair yeni çözümler
üreterek daha akıllı hale geliyor. Şehirlerimiz giderek artan
oranda yeşil ulaşımı, çevreci tasarımı, enerji verimli yapıları, su
israfını önleyen sistemleri ve yerli üretim ağlarını seçiyor. Böylece
daha sağlıklı, iyi beslenen, angaje ve aktif bir yapı oluşuyor.
Şehirlerimiz yurttaşlarına gerçek anlamıyla sürdürülebilir bir
alan yaratmak ve onların yaşam standartlarını arttırmak adına
inovasyonu politikalarının merkezine yerleştirmiş durumda.

Uluslararası toplumun, geçtiğimiz on yılda Türkiye’nin
sürdürülebilir dönüşümün Ankara tarafından teşvik edildiğine
şahit olduğunu düşünüyorum.

Özel sektör ve yerel hükümetler birlikte
efektif şekilde çalışabiliyor mu?

Bask Özerk Bölgesi olarak Türkiye’deki ilçe ve şehirleri, Bask
Bildirgesi’ni onaylayıp uygulamaya ve gelişimeleri Avrupa’nın
geri kalanı ile paylaşmaya davet ediyoruz.

Nisan ayında Bilbao’da gerçekleşen Avrupa Sürdürülebilir
Şehirler ve İlçeler Konferansı’nda, Seferihisar ve Lefkoşa
Belediyelerinin; erişilebilir mevsimlik yerel gıdaya teşvik,farklı
sektörlerde çevre dostu ürün teşviki, vatandaşlarının
ihtiyaçlarına cevap verebilen kamusal alan planlaması,
vatandaşın güçlendirilmesi, çevreye duyarlı toplumun
oluşturulması üzerine iki iyi örnek olduğunu gördük.

Sürdürülebilir bir şehir yaşamı yaratmak için gerekli şartlar
sadece hükümet yönetiminin çabası ile gerçekleşemez. İnovatif
şirketlere, sürdürülebilirliğe ve verimliliğe inanan girişimci
insanlara ihtiyacımız var. Onlar olmadan efektif bir şekilde
ilerlememiz mümkün olmayacaktır. Bask Özerk Bölgesi, çevresel
alanda muazzam bir gelişim gösterdi. Bunda, şirketlerin ve
halkın çabalarının ve kamu yönetiminin ülkemizin büyümesi
ve ilerlemesi adına inancının büyük etkisi oldu. Bu iş birliğinin
başarısının anahtarı, bölgemizin bugünü ve geleceği için
herkesin anlayabileceği, bağlılık duyarak üzerine çalışabileceği
bir senaryo yaratmaktır.

Bask Özerk Bölgesi’ndeki iyi sorumlu
şehir örneklerini paylaşır mısınız?
203 belediyemizin Udalsarae 21 ağına üye olduğunu
söylenmekten gurur duyuyoruz. Bu, Bask Özerk Bölgesi’nde şehir
ve ilçelerde yaşayan yurttaşların %97’sinin yerel sürdürülebilirlik
planına bağlı aksiyonların içinde bulunduğunu gösteriyor.
Bölgemizde birçok akıllı şehir örneği mevcut. Ama özellikle bir
kaçını belirtmem gerekirse; Amurrio, Areatza, Balmaseda, Bilbao,
Donostia/San Sebastián, Durango, Errenteria, Legazpi, Tolosa
and Vitoria-Gasteiz öncü şehirler arasında sayılabilir. Bu örnekler
gerçekten ilham verici olup ayrıca ‘Belediyeler Kümesi’ girişimine
üye olan ve belirlenen çevresel hedeflere ulaşarak ve sera gazı
emisyonunu azaltan şehirlerdir.
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“Uluslararası toplumun,
geçtiğimiz on yılda
Türkiye’nin sürdürülebilir
dönüşümün Ankara
tarafından teşvik
edildiğine şahit olduğunu
düşünüyorum.”
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Sorumlu tüketiciler, çevresel
ve sosyal olarak sürdürülebilir
ekonomiyi teşvik edebilir
Barselona Belediye Başkan Yardımcısı
Janet Sanz
Barselona Belediye Başkan Yardımcısı Janet Sanz ile, sorumlu
/ akıllı şehirler yaratmak ve Barselona’nın bu konularda yaptığı
çalışmalara üzerine bir söyleşi yaptık.

Avrupa’da sürdürülebilir şehirler
yaratılması süreci nasıl işliyor?
Şehir olarak misyonumuz; şehirdeki insanların yaşam
standartlarındaki, çevresel ve kamusal alanlardaki kaliteyi
arttırarak Barselona’yı sağlıklı, yeşile duyarlı ve ulaşılabilir bir
şehir kılmak. Şehirler çevrelerindeki kaynaklara bağlı olarak var
olurlar ve bu kaynaklar gün geçtikçe azalmaktadır. Bu sebeple
etrafımızdaki kaynakların git gide azaldığı gerçeğinin farkında
olmalı ve eldeki kaynakları en efektif şekilde nasıl kullanabiliriz
konusunda bilgi sahibi olmalıyız. Dünya kritik bir sorunla karşı
karşıya: Küresel ısınmayı durdurmak. Bu da ancak ve ancak
üretim ve yaşam şeklimizin transformasyonuyla sağlanabilir.
Şehirlerin bu noktada anahtar bir rolü bulunuyor ve Barselona
bu alanda öncü bir şehir olmayı hedefliyor.

Yerel otoritelerin, ülkenin sürdürülebilir
gelişimindeki rolü nedir?
Barselona, diğer bir grup şehir ile beraber lokal sürdürülebilir
girişimleri destekliyor ve yılladır inovatif sürdürülebilirlik
projeleri geliştiriyor. Yakın zamanda Paris’te gerçekleşen COP21
Dünya Liderleri Zirvesi’nde Şehirler Bildirisi imzalandı. Bu bildiri
küresel ısınmayla savaş alanında atılması gereken adımların
desteklenmesi fikrini savunuyor. Ülkelerin de, şehirler arasındaki
iş birlikçi programları desteklemeleri büyük önem taşıyor. Ancak
bu şekilde bildiride geçen anlaşmalar ile uyumluluk sağlanabilir.
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Barselona, iklimin stabilize edilmesine yönelik bağlılığını sürekli
dile getirmektedir. Şehir Konseyi ile Yurttaşların Sürdürülebilirliği
Komitesine bağlı 800’den fazla organizasyon beraber uzun
vadeli hedefleri ve stratejileri olan bir yol haritası çizdi. Ayrıca
2015-2017 arasında atılması gereken spesifik adımlar da
belirlendi. Bu durumun temel amacı şehrin küresel ısınma ile
savaşmaya yönelik bağlılığını göstermektir.

Barselona için ‘akıllı şehir’ kavramı ne
ifade ediyor?
Teknolojik ve alt yapısal değişimin dışında, şehrin sosyokültürel
dönüşümünü desteklemeli ve hızlandırmalıyız ki ‘sürdürülebilirlik
kültürü’ oluşturabilelim. Bu şekilde toplumun geneli şehirciliğin
nasıl işlediğine ve karşılaştığı sorunlara dair fikir sahibi olabilir.
Bu bilinç oluşturulurken aynı zamanda katılımcı bir sürecin
teşviki ile sosyal inovasyon ve toplumun şehre dair sorumluluk
projelerine katılımı sağlanmalıdır.

“Dünya kritik bir sorunla
karşı karşıya: Küresel ısınmayı
durdurmak.”
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Üzerinde çalıştığınız akıllı şehir
projeleriniz nelerdir?

Özel sektör - yerel yönetimler arasındaki
işbirliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Geniş kapsamlı inovasyon taahhütlerimiz şunları içeriyor:

Kentsel altyapıların dönüşümü gereklidir. (binalar, ulaşım
şekilleri, enerji tipleri, su sistemleri, vb.). Ancak bu şekilde
toplum, kaynaklarını efektif bir şekilde kullanabilecek, karbon
emisyonunu azaltacak ve toplumsal sorumlu hale gelecektir. Bu
dönüşüm, hem özel hem de kamu sektörünün ortaya koyacağı
yaratıcılık ve inovasyon kapasitesine bağlı olarak değişkenlik
gösterecektir. Bu bağlamda iki sektör bir arada müşterek bir
şekilde çalışmalıdır. Bu duruma iyi bir örnek olarak hükümetin
Barselona’da bulunan binaların yenilenmesine yönelik tutumu
gösterilebilir. Bu aksiyon binaların yenilenmesi için teşvik
vermeyi hedefliyor. Yerel şirketler de bu renovasyon teşvikine
hak kazanabiliyor. Bu şekilde, yeni iş alanları ortaya çıkacak ve
inşaat sektörü olumlu etkilenecektir. Özellikle de çalışanların
renovasyon alanına yönelip uzmanlaşması - özellikle de enerji
dönüşümü konusunda - olumlu etkiler yapacaktır.

Şehrin sokak ve meydanlarının temizlenmesi
Yeni tip taşıt araçlarının geliştirilmesi (yeni hibrit teknolojisi),
tedarikçiler tarafından diğer şehirlere bu yeni uygulamanın
tanıtılması, Barselona Şehir Konseyi tarafından bu yeniliğin
diğer taahhütnamelere sunulması; çevresel mükemmeliyetin
yakalanması için gerekli standartların uygulanması sağlanacak.
Bu duruma örnek olarak araç filoları için uygulanan Çevresel
Kalite Garanti Etiketi gösterilebilir.
Otobüs filosu
Hali hazırdaki otobüslere yönelik yeni teknolojiler geliştirilecek.
(Otobüslerin hibrite dönüştürülmesi ya da filoların
hibritleştirilmesi.)
Sulama sistemi ve çeşmeler
Hızlı bir inovasyon. 10 yıl önce ortaya atılan çevresel
inovasyonların uygulanması (Yer altı suyunun kullanılması,
süs çeşmelerindeki suyun tekrardan kullanılabilmesi gibi
inovasyonlar örnek gösterilebilir.) Ayrıca 2016 senesinde ek bir
kriter sunuldu: uzaktan yönetim, elektrikli araç filosu, vb.

Bir şehir nasıl sorumlu olabilir ve
Barselona sorumlu bir şehir olmak
adına nasıl çalışıyor?
Şehir konseyinin inovasyon, yaratıcılık ve yetenek kullanımı
ile daha efektif hale gelmesi adına Barselona Belediyesi’nin
politikaları arasında Ayuntamiento + Sostenible (daha
sürdürülebilir olma programları) programlarına katılım vardır.
Şehirler ve şehir konseyi inovasyon konusunda öncülük etmeli
ve vatandaşlar için daha sürdürülebilir bir şehrin inşasını
gerçekleştirmelidir.
Şehirlerin çalışma şeklinin daha sürdürülebilir olmasını istiyoruz.
Sorumlu tüketiciler olarak gücümüzü kullanarak, satın alma
davranışlarımız yoluyla çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir
ekonomiyi ve üretimi teşvik etme şansına sahibiz.
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Paydaşlar, birlikte sorumlu şehirler
yaratma sürecine dahil olabilir?
Barselona; inovatif, enerji bazlı efektif teknolojilerin belediye
servislerine entegrasyonu amacıyla, düzenli olarak tüm
sektörlerle ön iletişim çalışmaları organize ediyor. Bunlar
arasında:
• SMART-SPP uluslararası projesi dahilinde firmalar ile
görüşmeler yapılarak erken etkileşim sağlanması,
• Proyecto Ágora (Şehir konseyi, üniversiteler ve şirketler
arasındaki ve spesifik konular üzerine açık tartışma forumları)
ile yönetimin ihtiyacının ve sektörden gelebilecek olası
inovatif tepkilerin belirlenmesi,
• Şehrin, bir kentsel bir laboratuvar olarak kullanılmasının teşvik
edilmesi çalışmaları yer alıyor.

Türkiye’ye Avrupa’dan baktığınızda ne
görüyorsunuz? Türkiye’de dikkatinizi
çeken sorumluluk projeleri var mı?
Türkiye, miras şehir ile yeni çevrelerin arasının açılmasına
sebep olan, modern toplumun yeni şehir alanlarına adapte
olmalıdır. Böylece, yeni bölgeler boyunca seyrek şekilde
konuşlandırılmış yeni konutsal düzen ve sanayi için özel alanlar
yaratılır. Alışveriş merkezlerinin özellikle kamunun yoğun olduğu
yerlere taşınması ile şehirdeki alanın daha efektif bir şekilde
kullanılmasına olanak sağlanabilir.
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Akıllı Büyüme projesiyle
12 akıllı çözüm
Akıllı Büyüme Projesi Koordinatörü ve Stokholm Belediyesi Çevre ve Sağlık Dairesi Başkanı
Gustaf Landahl
Akıllı Büyüme Projesi Koordinatörü ve Stokholm Belediyesi
Çevre ve Sağlık Dairesi Başkanı Gustaf Landahl, KSS Türkiye’nin
sorularını yanıtladı.

Avrupa’da sürdürülebilir şehirler
yaratma süreci nasıl yürütülüyor?
Bu şehirler, Avrupalıların çoğunluğunun yaşadığı yerlerdir
ve servis hizmetlerini sunmakla beraber ayrıca ekonomik
gelişmenin merkezini de oluşturuyor. Bu şehirlerde yaşayan
bireylerin oluşturduğu topluluklar içerisinde insanlar diğer
bireyler ile bir araya gelip ilgi alanlarına dair gelişim sağlayıp
bununla ilintili olarak ihtiyaçlarını birlikte daha efektif
sağlayabilirler.
Avrupa’daki şehirlerin çoğu yaşlıdır ve birçoğu yüzyıllardır hatta
bazıları binlerce yıl ayakta kalmıştır. Bu yüzden sürdürülebilir
olmak durumundadırlar ve birçok yönden de öyledirler. Bu
şehirlerin karşılaştığı birçok ortak zorluk vardır. Burada yaşayanlar
için sağlanması gereken konutlar, sosyal ve teknik alt yapı ve
hareket kabiliyeti için gerekli modüller bunlardan bazılarıdır. Bu
problemler farklı şekillerde aşılabilmekle beraber bazı şehirler
orada yaşayan bireylere daha iyi hayat standartları sağlayıp
ekonomik ve doğal kaynağı koruyarak, sürecin işleyişini daha
efektif bir yönetiyor.

“Stokholm, 2010 yılında
‘Avrupa’nın ilk Yeşil Başkenti’
seçildi.”
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*Haberin orjinal ingilizce versiyonu sayfa 86-87’dedir.

Stokholm, bahsettiğimiz bu süreç yönetimini uzun yıllardır
gerçekleştiriyor olması sebebiyle 2010 yılında ‘Avrupa’nın ilk Yeşil
Başkenti’ seçildi.
Stokholm, Avrupa’nın en hızlı büyüyen başkenti ve sürdürülebilir
bir şehir olmak adına ortaya koyduğu 4 farklı vizyon var:
•
•
•
•

Uyum sağlayan bir şehir olmak
Akıllı iklim şehri olmak
Finansal olarak sürdürülebilir bir şehir olmak
Demokratik olarak sürdürülebilir bir şehir olmak

Ülkenin sürdürebilir bir şekilde
gelişmesinde yerel otoritelerin rolü
nedir?
Yerel otoritelerin sürdürülebilir bir gelişimde oynaması gereken
anahtar roller vardır. Eğer şehirler, orada yaşayanlara daha
sürdürülebilir çözümler seçmeyi kolaylaştırırsa global ölçekte
daha sürdürülebilir bir gelişime güçlü bir katkı sunabilirler.

Stokholm için ‘akıllı şehir’ olmak ne
ifade ediyor?
Stokholm şehri, geniş ölçüde takdir toplayan, kabul gören
bir akıllı şehir. Stokholm, 2014 senesinde Ağ Toplumu Şehir
Endeksi Raporu’nda (NSCI) birinci gelerek yol gösterici bir şehir
olmayı başarmıştır. Bu başarı 2016’da da tekrar etti. Bu global
derecelendirme şehirlerin hem ekonomik, sosyal ve çevresel
sürdürülebilirliğini ölçüyor hem de bilişim ve iletişim teknolojileri
üzerine olgunluğunu değerlendiriyor. Stokholm, şimdilerde akıllı
sürdürülebilirlik konusunda bir adım önde olmak için daha da
fazla çaba gösteriyor. Şehirdeki uygulamalar yeniden organize
edildi. Dijital yenilenme için bir program da üretildi.
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Ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu’na ‘Akıllı Büyüme’ projesi için
finansman talebinde bulunduk ve finansmana hak kazandık.

Stokholm hangi akıllı şehir projeleri
üzerinde çalışıyor ve hangi akıllı
çözümleri geliştirdi?
Stokholm, Akıllı Büyüme projesiyle belirlenen12 akıllı çözümü
tanıtacak. Bu çözümler Stokholm’de, ve birçok diğer şehirde
yaşanılan problemlere çözüm olmayı hedefliyor.
Renevasyon
Stokholm ‘de 30.000 metrekareden daha fazla alanın ve
temel olarak bu alan içerisinde kalan konutların renovasyonu
gerçekleştirilecek. Bu konutların çoğu 1960-1970 arasındaki
dönemde endüstrileşmiş inşaat teknolojileri ile inşa edilmişler
ve yaşadığımız dönemde pek çok diğer Avrupa şehrinde olduğu
gibi renovasyona ihtiyaç duyuyor.
Fiyat performans açısından daha etkili sonuçlar doğuracak
önlemler, akıllı enformasyon sistemleri ve diğer servislerin
geliştirilmesi ile konutların üst kullanıcıları daha iyi şartlara
sahip olacaktır. Şehirdeki geri dönüşüm şirketi enerji ihtiyacını
%60’tan daha yüksek bir oranda azaltacak ve kiracılar
yaşadıkları dairedeki enerji kullanımlarını eş zamanlı olarak akıllı
enformasyon sistemleri üzerinden takip edebilecekler.
Avrupa genelindeki tüm konutların üçte biri bu döneme ait ve
renovasyona ciddi oranda ihtiyaç duyuyor. Bu sebeple, alınacak
olan bu önlemler diğer şehirlere de entegre etmek açısından
büyük potansiyel taşıyor.
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Yerel olarak üretilen güneş enerjisinin kullanımı, uygulanacak
olan çözümler sayesinde azaltılacak, enerji ihtiyacı ve elektrikli
araçların şarj edilmesi için gerekli yük de azaltılarak elektriğin
daha akıllı bir şekilde tüketimi sağlanabilir.
Altyapısal önlemler
Atıkların farklı renkteki torbalarda toplanması ve türlerine
belirlenmesi ile daha fazla biyogaz, organik evsel atıklardan
üretilebilecek ve bu durum da materyal geri dönüşümünü,
yenilebilir araç yakıtı üretimini arttırmaya yardımcı olacak.
Atıkların pnömatik - hava ile çalışan - bir sistem üzerinden
toplanması ile atık toplamak için gereken araç sayısı azaltılacak
ve bu şekilde araçların ortaya çıkardığı ses ve lokal gaz
emisyonu da azaltılabilecek.
Sokak lambaları kimse olmadığı zaman ışıklarını kısacak şekilde
akıllı hale getirilecek ve dikilecek direkler sayesinde de artmaya
başlayan kablosuz iletişim transformatörlerine dair ihtiyaç
karşılanacak. Bu sistem ayrıca bakım onarım ekibine lambaların
değişmesi gerektiği durumları da haber verecektir.
Merkezi ısıtma sistemi oluşturularak, bu alanda çalışan şirketler
için yeni bir iş modeli oluşturacak.

“Avrupa’daki şehirlerin
çoğu yaşlıdır ve birçoğu
yüzyıllardır hatta bazıları
binlerce yıl ayakta kalmıştır.”

Proje kapsamında ortaya çıkan verilerin toplanıp analiz edilmesi
sayesinde yeni çözümler oluşturulabilecek. Stokholm ‘de akıllı
telefonlardan elde edilen veri sayesinde gerçek trafik akışı
yeniden hesaplanabilecek ve bu şekilde daha iyi bir trafik
planlaması oluşturulabilecek.
İnsanların ve eşyaların akıllı hareket kabiliyetini arttırmaya
yönelik başka önlemler
Stokholm içerisinde nakliyesi sağlanan materyallerin %30’u için
materyal raporları oluşturulacak. Yeniden yapılanma işleri için,
inşaat lojistik merkezi ve inşaat materyal terminali sunulacak.
Böylece enerjinin büyük bir kısmından tasarruf edileceği gibi
çalışma şartları da daha iyi hale getirilecek.
İnsanların çoğu artık tüketim ürünlerini internet üzerinden
alıyor. Yapılacak konutların hemen giriş kısmına konulacak
olan teslimat kutuları ile kişiler eşyalarına çok daha rahat bir
şekilde erişim sağlayıp ulaşım bedelini de minimal seviyelere
indirgeyebilecek. Teslimin son aşaması için bisikletli nakliye
kullanılarak emisyon daha az seviyelere indirgenecek.
Stokholm ‘de yıllardır süregelen yenilebilir yakıt kullanma
geleneği mevcut. Akıllı Büyüme planıyla daha fazla biyogaz
ve elektrik dolum noktaları barındıran istasyonlar kurulacak.
İnşaat işleri için kamyon ve otobüslere sinyalizasyonda öncelik
sağlanması ile bu akıllı çözümleri destekleyecek.

Özel sektör ve yerel yönetim iş birliği
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Akıllı Büyüme projesi için kamu-özel sektör iş birliği büyük önem
taşıyor. Projedeki partnerlerin birçoğu endüstriyel partnerler. Bu
partnerlerin akıllı çözümleri sağlamak adına projedeki rolü son
derece önemli. Şehirle birlikte çalışarak, 12 akıllı çözümün diğer
ülke şehirlerinde de uygulanmasında rol sahibiler.

Sorumlu şehirlerin yeniden inşasında
paydaşlar sürece nasıl dahil edilebilirler?
Akıllı Büyüme projesiyle, daha çok sayıda şehir akıllı
çözümlerden bir şeyler öğrenebilir. Ayrıca çalışma ziyaretlerine
katılarak kendileri de neler yapılabileceğini görebilirler. Bunun
için Yapı Sürdürülebilirliği 2016 Konferansı iyi bir fırsat olabilir.
Konferans 18-19 Ekim tarihlerinde Stokholm’de gerçekleşecek.
Çalışma gezisi ise 20 Ekim’de olacak. Ayrıca GrowSmarter İlgi
Gruplarına katılarak çalışma turlarına ve katılan proje uygulama
uzmanlara ayrıcalıklı erişim hakkı elde edebilirsiniz. Bizler
daha fazla şehrin akıllı büyüme hareketine katılmasından
memnuniyet duyarız!

Türkiye’deki şehircilik hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Türkiye, Avrupa ile yakın ilişkilere sahip ve geleneksel olarak
diğer ülkelerden hep en akıllı çözümleri kendisine uyarladı.
Şimdi bir adım daha atıp Akıllı Büyüme projesi gibi projelerin
sunduğu çözümlerden daha fazla faydalanma vakti.
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Şehrin, adil ve gereksinimleri
karşılıyor olabilmesi gerekir
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz
Büyükerşen, KSS Türkiye dergisinin sorularını yanıtladı.

‘Sorumlu şehir’i siz nasıl tariflersiniz?
Nasıl bir yapıdır sorumlu şehir?
Evet… Sorumlu şehir… Aslına bakarsanız çok sık rastlanan bir
tanımlama değil bu. Ben şöyle tarif edebilirim: Benim göreve
geldiğim 1999’dan beri şehir hakkında kullandığım önemli bir
söz vardır. ‘Şehir eğitir…’ Çünkü şehir, Eski Yunan uygarlığından
bu tarafa, insanların bir arada yaşadıkları en geniş ve en yüksek
birlikteliğin oluştuğu yerdir. Tek başına yaşayan insandan köye,
köyden kasabaya, kasabadan ilçeye ve oradan da şehre. Şehir,
insanın uygarlığı bulacağı son noktadır. Elbette gidebileceği
başka şehirler vardır ancak bu tanımlamanın üzerine çıkacak
başka bir yapı yoktur. O nedenle şehir, bir uygarlığın en üst
temsil mekanıdır. Bütün olarak bir ülkenin gelişmişliğini, sahip
olduğu tüm değerlerin bileşeni olan uygarlığını, o ülkenin
şehirlerinde görebilir ve öğrenebilirsiniz. O yüzden işte, ‘şehir
öğretir.’
Şehir, içinde yaşayan insanlara karşı sorumludur; aynı şekilde
insanlar da içinde yaşadıkları şehre karşı sorumludurlar. Ancak
unutulmaması gereken şehirlerin insanlar tarafından yapıldığı,
geliştirildiği ve yön verildiği alanlar olması nedeniyle, paradoksal
olarak sorumlu şehir tanımını insanın kendisine ve çevresine
karşı sorumlu davranması olarak da görebiliriz. Şehirler;
yollardan, binalardan, parklardan ve diğer birimlerden oluşur
ancak, tüm bunları yapan insandır. O nedenle de, bir şehrin
güzel ya da çirkin, iyi ya da kötü, gelişmiş ya da az gelişmiş veya
gelişmemiş olması içinde yaşayan insanların elindedir.
Böyle bir yapıyı yasalarla, kurallarla, cezalarla yürütemezsiniz.
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İnsanların bir arada yaşayabilmesi için elbette gerekli
argümanlardır bunlar. Bunları kurduğunuz yapının sürekliliği
ve kalıcı olabilmesi için kullanabilirsiniz. Ancak böyle bir
sistemin kurulabilmesi, topyekün bir bilinç ve inanç ortaklığıyla
gerçekleşebilir.

Şehirlerimiz sorumlu ve sürdürülebilir
mi? Güncel tabloyu nasıl yorumlarsınız?
Yukarıda ifade etmeye çalıştığım gibi, şehirler bir ülkenin
panaromasıdır ve şehirlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış
olan ülkeleri temsil ederler. Bizim şehirlerimiz de bizim ülkemizi
oluşturuyor. Şehirlerimiz sorumlu mu? Şehirlerimizin, içinde
yaşayan tüm kesimlere karşı -ki bu kesimlerin birbirlerinden
çok farklı gereksinimleri ve hassasiyetleri olabilir- mümkün
olduğunca adil ve gereksinimleri karşılıyor olabilmesi gerekir.
Örneğin kadınlar, çocuklar, engelliler, yoksullar, dezavantajlı tüm
kesimlere karşı sorumluluklarını yerine getiriyor olması gerekir.
Şehirlerimizin tümünün bu temel koşulları barındırdığını
söyleyebilmek zor. Çünkü ülkenin tümü aynı gelişmişlik
kriterlerine sahip değil. Sanayi, turizm gibi gelir getirici sektörler
ülke coğrafyası içinde eşit şekilde dağılmış değil. Türkiye’nin
batısı sanayi yönünden gelişmişken, doğusu için aynı şeyi
söyleyebilmek ne yazık ki mümkün değil. Ege ve Akdeniz
sahilleri turizm açısından zenginken, ülkenin diğer kesimleri
tarihi ve doğa koşulları açısından turizme hizmet veriyor.
Şehirlerin kendi olanaklarıyla değil hükümetlerin yani devletin
katkısıyla aşması gereken sorunlar var.
Diğer taraftan göç, şehirlerimizi zorluyor. İnsanlar köylerden
şehirlere, şehirlerden de daha gelişmiş ve iş olanakları daha
elverişli diğer şehirlere göç ediyorlar. Bunlar yalnızca birkaç
örnek. Öyle olunca da, şehirlerimizin yeterince sorumlu
olduklarını ve bunu sürdürülebilir kılabildiklerini söylemek zor.
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Sürdürülebilir şehircilik anlayışınızı ve
modelinizi anlatır mısınız?
Eskişehir’in özelinden söz etmek gerekirse, Eskişehir tarih
boyunca önemli bir yerleşim merkezi olmuş. Tarihi Frigya’ya
kadar gidiyor. Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde
coğrafi konumu nedeniyle ve sıcak suları nedeniyle hep
gündemde olmuş. Ancak hiçbir zaman büyük bir şehir, büyük
bir yerleşim merkezi olmamış. 19. yüzyılda demiryolunun
gelmesi talihini değiştirmiş. Cumhuriyet’in ardından hızla
büyümüş, sanayisi devlet eliyle kurulmuş. En önemli
özelliklerinden biri de, yerleşik halkın yanında Balkanlar’dan
ve Kırım’dan önemli sayıda göç almış. Bu göçler sayesinde
de şehir çeşitliliği, farklılığı içselleştirmiş. İlk dönemlerin kolay
olmadığını anlatılanlardan biliyoruz. Ancak zamanla birlikte
yaşamayı öğrenmişler ya da alışmışlar diyelim. Eskişehir’in
bugün sahip olduğu hoşgörü, huzur ve sosyal ortamın temeli
buna dayanır. İşte böylesine sosyal açıdan zengin ve nitelikli bir
şehirken Eskişehir, 1950’li yılların ardından derin bir sessizliğe
gömüldü. Adeta, Anadolu bozkırı ortasında büyük bir kasaba
görünümündeydi.

Ben, Eskişehir’in her yönüyle büyük bir potansiyele sahip
olduğunu görüyor ve biliyordum. Önemli olan, bunu harekete
geçirebilmekti. Hem Akademi Başkanlığı hem de kurucu rektörü
olduğum Anadolu Üniversitesi’ndeki yıllarda ve Büyükşehir
Belediye Başkanlığı yaptığım 17 yıl boyunca, bu dinamiği
harekete geçirecek projeler ve hizmetler üretmeye çalıştım.
Eskişehirlilere; doğru, güzel ve yararlı olanı göstermeniz yeter.
Bir de yapılabilir olduğunu kanıtlamanız gerekir. İşte ben bunu
başarabildiğimi düşünüyorum. Sürdürülebilir şehircilik anlayışım
bu. Eskişehirliler artık asla daha azıyla yetinmeyeceklerdir, buna
eminim.

Siz, Avrupalı belediyelerle sıkça
temastasınız, bir araya geliyorsunuz;
hatta tercih ediliyorsunuz. Türkiye’deki
ve Avrupa’daki yerel yönetimleri
karşılaştıracak olursanız, hem algısal
hem de uygulamada en belirgin
farklılıklarımız nelerdir?

“Avrupalılar 140-150 yıllık
binalarda yaşıyorlar. Bizim
gibi yık yenisini yap mantığı
yok.”

Evet, yurt dışından çok sayıda davet alıyorum. Ne yazık ki
hepsine katılamıyorum, çünkü hepsine katılmaya kalksam
Eskişehir’e ayıracak zaman bulamam. Avrupa ile her açıdan
olduğu gibi şehirler ve yerel yönetimler açısından da oldukça
farklılıklarımız var. Tarihimiz boyunca Avrupa ile hep savaşmışız,
hep düşman olmuşuz. Avrupa bizi hala Viyana kapılarına
dayanan Türkler olarak hatırlıyor ve öyle öğretiliyor. Ancak
bugün bu önyargılar önemli ölçüde kırıldı. Tarihimiz farklı,
ekonomik gelişmişliğimiz farklı, geleneklerimiz farklı. Tüm
bunlar düşünce sistemimizi, algılarımızı, taleplerimizi, yaşam
biçimlerimizi farklılaştırıyor. Doğal olarak da şehirlerimizi
yönetim biçimlerimizi…
En belirgin farklılıklardan biri Avrupa’nın tarihine sahip çıkıyor
olması. Elbette biz de sahip çıkıyoruz. Ancak onlarınki, tarihi
eserleri ve tarihi dokuyu korumak. İnsanların birçoğu hala 140150 yıllık binalarda yaşıyorlar. Yani bizim gibi yık yenisini yap
mantığı yok. Altyapıları da öyle. 150-200 yıl önce yapılmış ve
hala verimli olarak kullanılıyor. Hal böyle olunca yerel yönetimler
kaynaklarının önemli bölümünü insanların hayatlarını
iyileştirecek, güzelleştirecek projelere kullanabiliyorlar. Biz o
açıdan onlar kadar şanslı değiliz.
Bir diğer önemli fark ise bence şu: Avrupalı, siyaseti bir beklenti
bir umut kapısı olarak görmüyor. O yüzden siyasetle de çok
ilgilenmiyor. Bizdeki gibi, ‘iktidar belediyesi-muhalefet belediyesi’
çekişmeleri yok. Yöneticiler üzerinde baskı yok. Eleştirmek için
söylemiyorum ama şu bir gerçek ki, bizim halkımız için belediye
demek bir anlamda iş kapısı demek. Kendisi için olmasa
çocukları, yakınları için. Bu da önemli bir baskı unsuru.

‘Kentlerin dönüşebilmesi için, yerel
yönetimler de dönüşmeli’ söyleminden
yola çıkarsak, pratikte olması /
yapılması gerekenler nelerdir?

gerekiyor. Ancak burada işte aynı sorun karşımıza çıkıyor.
Siyasi mülahazalar, ülkenin içinde bulunduğu ortam. O
nedenle gerçek anlamda bir değişim yaşanmıyor daha
doğrusu yaşanamıyor. Yapılan düzenlemeler ise, pek de yerel
yönetimlerin hayrına oluyor diyemem. 2014 yerel seçimlerinden
hemen önce çıkartılan Yeni Büyükşehir yasası. Büyükşehirlerin
görev alanları illerin coğrafi sınırlarına kadar büyütüldü. Tüm
köyler mahalle statüsüne geçirildi. Büyükşehir olarak bizim tam
544 mahallemiz var; üstelik bazıları 180 kilometre uzaklıkta.
Yine üzülerek belirtmeliyim ki, bizim gibi muhalefet partisine
mensup belediye iseniz, devlet kaynaklarından iktidar
belediyeleri kadar rahat ve bol yararlanma şansınız olmuyor.
Projeleri yapmak, hazırlamak kadar bürokrasiyi aşmak, mali
kaynak bulmak aşamasında büyük zorluklar yaşıyoruz. Eskişehir
olarak bizim avantajımız, uluslararası kredibilitemiz çok yüksek.
Dış kaynaklı kredi bulabiliyoruz.
Evet çok doğru bir tespit; kentlerin dönüşebilmesi için yerel
yönetimlerin dönüşmesi gerekiyor. Ancak, bunun tek temel
koşul olmadığının en canlı örneği sanırım Eskişehir. Biz, birçok
dezavantaja rağmen ve mevcut yerel yönetim modeliyle
Eskişehir’i dönüştürebildik.

Belediyenizin güncel projelerinden ve
proje çıktılarından söz eder misiniz?
Eskişehir’in geçmişten kalan şehircilik ve planlamayla ilgili
sorunları var. Cumhuriyetin ilk yıllarından bu tarafa şehir hep
birbirine yakın planlanmış. Merkezde sıkışık bir yapı var. Maalesef
bunu çözebilmek olanaklı değil çünkü çok çok büyük kaynak
gerektiriyor. Değil belediyenin merkezi hükümetin bile mali
açıdan altından kolaylıkla kalkamayacağı bir yük. Öyle olunca,
şehrin bundan sonraki yılları için gerekli adımları atmak, gerekli
planlamaları yapmak gerekiyor.
Şehir merkezinde büyük bir alanda kentsel dönüşüm projemiz
var. Projeyi İstanbul Teknik Üniversitesi’ne hazırlattık. Hak
sahipleriyle görüşmeler sürüyor. Gerçekleştiğinde Eskişehir
çok daha modern ve çok daha yaşanabilir bir kent olacak.
Ayrıca şehrin 1/25 binlik planlarını hazırladık, onu da yakında
Eskişehirlilerin bilgisine sunacağız.

Eklemek istedikleriniz
Bana böyle bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.

Öncelikle yasal altyapının büyük ölçüde revize edilmesi
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Önümüzde duran en ciddi
tehlike, kaynakların doğru
kullanılmaması
Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile şehircilik ve
Büyükçekmece üzerine konuştuk.

Büyükçekmece Belediyesi, Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin yakın zamanda imzacı
oldu. Sözleşmeye göre, imza atarak
yerine getirmeyi taahhüt ettiğiniz
birtakım maddeler var. Bu gönüllü
girişimde neden yer aldığınızı ve
taahhütlerinizi anlatır mısınız?
Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler’in ortaya koyduğu Küresel İlkeler
Sözleşmesi ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel
ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır.
Bu yaklaşım iş dünyasını, iş gücünü, sivil toplumu ve belediye
gibi kamu kurumlarını Birleşmiş Milletler çatısı altında bir
araya getirerek ortak vizyon, amaç ve değerler doğrultusunda
çalışmalar yapılmasını hedefliyor.
Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne taraf olarak uygulamayı ve
yaygınlaştırmayı taahhüt ettiğimiz on temel prensip var. Bu
ilkelerin ana başlıklarına baktığımızda; insan hakları, çevre,
çalışma standartları ve yolsuzlukla mücadelenin yer aldığını
görürüz.
Bizim yönetim anlayışımız ve etik kurallarımız da bunlarla
birebir örtüşmekte. Bu yüzden bu değerlerimizi BM Küresel
İlkeler Sözleşmesi’nin kolektif anlayışıyla bir araya getirerek bir
işbirliği geliştirdik. Bu işbirliği kapsamında da görev ve yetki
alanımız çerçevesinde insan hakları, çevrenin korunması, çalışma
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şartları ve yolsuzlukla mücadelede üzerimize düşen görevleri
yerine getirme gayretindeyiz. Bu sorunlara dikkat çekerek
sosyal sorumluluk çalışmalarımızla farkındalık geliştirmeye ve
bu temel unsurların başkalarınca da benimsenmesine yönelik
görev almaya çalışıyoruz. Bu da bizim ‘kurumsal vatandaşlık’
anlayışımızı ortaya koyuyor.

‘Şehirlerin sürdürülebilirliği’ bir süredir
konuşuluyor ve tartışılıyor. Buna ilişkin
sizin görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Bu
konunun direkt muhatabı olan yerel
yönetimlerin uygulamaları üzerine neler
söylersiniz?
Sürdürülebilir şehirler kavramı artık gündemimizin ilk sıralarında
yer alıyor. ‘Modernleşmeden Kürselleşmeye Türkiye’de Yerel
Yönetimler’ kitabımda da dile getirdiğim gibi belediyecilik
“halkı mutlu etme sanatıdır.” Buradan yola çıkarak şehirlerin
sürdürülebilirliğinin en anlamlı tanımının halkın mutluluk halini
devam ettirebilme olabileceğini söyleyebilirim.
Yerel yönetimlere sürdürülebilir şehirler yaratmak için düşen
görevlerin başında, çalışmalarının uzun soluklu olması ve
toplum için kalıcı yarar sağlayan fayda üretmesi geliyor.
Sürdürülebilirliğin önünde duran en ciddi tehlikelerin
başında kaynakların doğru kullanılmaması geliyor. Bizim gibi
gelişmekte olan ülkelerde kaynak kullanımının önemi büyüktür.
Sürdürülebilir şehir demek aynı zamanda kıt olan kaynakları
doğru kullanmaktır. Kısa vadeli programlarla kaynağın çarçur
edilmesi yerine uzun vadeli planlama yapılarak kaynağın aktif
ve verimli kullanılması sağlanmalıdır. Büyükçekmece Belediyesi
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olarak bu durumun bilincinde olduğumuz için kurumsal
vatandaşlık anlayışımızın gereği olarak verimliliğe odaklı bir
yönetim anlayışı benimsedik. Yeryüzündeki her türlü kaynağı
kullanırken bu kullanım şeklinin çevreye, insanlığa, gelecek
kuşaklara ve kendimize verdiğimiz önemin bir aynası olduğunu
unutmamalıyız.

‘Sosyal sorumlu belediye’ ifadesi
Büyükçekmece’de nasıl karşılık buluyor?
Belediyenizin güncel projelerinden ve
proje çıktılarından söz eder misiniz?
Bu yıl gerçekleştirdiğimiz ve hepsi de sürdürülebilir projeler olan
bazı projelerimizi anlatayım: 16 kilometrelik sahil şeridine sahip
olan Büyükçekmece’mizin vizyon projeleri arasında gösterilen
‘Yeşil Yaşam’ projesi Mimaroba’daki 255 bin metrekarelik Büyük
Atatürk Parkı ile Mimarsinan Sahil Yolu projesi adı altında
birbiriyle bağlantılı iki büyük yeşil alanın projelendirilmesiyle
hayata geçti. Barış Manço Parkı, Yunus Emre Parkı ve Cumhuriyet
Koruluğu’ndan oluşan Büyük Atatürk Parkı, Türkiye’nin en
büyük mahalle parkı olarak tasarlandı ve halkımızın hizmetinde.
Mimarsinan Sahil Yolu ise, 4 bin 500 metre uzunluğunda
ve Büyük Atatürk Parkı ile karşılıklı gezi tren seferleriyle
Büyükçekmece Kordonboyu’na bağlanacak. İstanbul’un en yeşil
ilçesi olma iddiamızı bu gibi projelerimizle perçinliyoruz. Ayrıca
sahil şeridinin bittiği noktaya Bababurnu’na da Türkiye’nin en
büyük yat limanlarından birini yapacağız.
Bu ay Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Büyükçekmece -
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Mudanya deniz otobüsü seferlerini başlattık. Mimarsinan iskelesi
ile Bursa’nın Mudanya ilçesi arasında gerçekleştirilecek olan
feribot hattına yönelik çalışmalar da büyük ölçüde tamamlandı.
Bu projeler Büyükçekmece’nin cazibesini daha da arttıracaktır.
Türkiye’nin en büyük ve Avrupa’nın sayılı fuar alanlarından olan
TÜYAP’ı biliyorsunuz yıllar önce biz ülkemize kazandırmıştık. Bu
tür kalıcı ve büyük projelerimize devam edeceğiz.

Özel sektör- yerel yönetim işbirlikleri
üzerine düşünceleriniz nedir? Mevcut
çalışmaları efektif buluyor musunuz?
Sanki özel sektörün kamusal alanda iş görmediği, sadece kar
etmeyi düşündüğü gibi çok yanlış bir algı var. Özel sektör de
kamusal bir görev görmekte ve kamusal hizmette bulunuyor.
Örneğin elektrik şirketlerinin veya özel okulların siz sadece özel
sektör olduğunu iddia edebilir misiniz? Veya hastanelerin veya
ulaşımın…

“Şehirlerin sürdürülebilirliğinin
en anlamlı tanımı, halkın
mutluluk halini devam
ettirebilmedir.”

Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Biz, bölgemizde özel sektör
ve yerel yönetim ayrımı gözetmiyoruz, bu ayrımı zaten
görmüyoruz. Özel sektör, kamu tarafından denetlendiği
oranda kamu sektöründen hiçbir farkı yoktur. Biz bütün
hizmet ve etkinliklerimizde özel sektörle işbirliği halindeyiz.
Bölgemizde sayısı az da olsa köklü, büyük şirketler var; kültürel
ve sportif faaliyetlerimiz başta olmak üzere hemen hemen tüm
etkinliklerde birlikteyiz.

Büyükçekmece Kültür ve Sanat
Festivali oldukça büyüdü. Festivalden
söz eder misiniz?
Büyükçekmece sosyal ve kültürel faaliyetler açısından
İstanbul’un en şanslı ilçesidir. İlçe nüfusunun eğitim oranının
yüksek olması bizi de sürekli olarak daha iyiyi ve farklıyı
yapmaya zorluyor. 16 yıldır büyük bir başarıyla kesintisiz
olarak sürdürmüş olduğumuz Uluslararası Büyükçekmece
Kültür ve Sanat Festivali CIOFF tarafından iki kez üst üste
‘Dünyanın En iyi Festivali’ ödülüne layık görüldü. Geçtiğimiz
günlerde de, ‘Shinning Star Awards’ kapsamında Türkiye’nin
en başarılı festivali ödüllüne layık görüldük. Dünyanın dört bir
köşesinden festivalimize katılan gençler ülkelerinde döndükleri
zaman Büyükçekmece’nin birer fahri kültür ve sanat elçisi
olarak tanıtımımızı yapıyorlar. Son festivalimize 64 ülkeden
1600 yabancı sanat elçisinin katılması da bunun en somut
göstergesidir.
Bir işe veya bir projeye başlarken her zaman en iyisini yapmak
için yola çıkarım. Ben ve ekibim inanmadığımız hiç bir işin
içinde olmadık, olamayız. Uluslararası Büyükçekmece Kültür

ve sanat Festivali’nin birincisinden itibaren sürekli olarak
çıtayı yükseltme hedefimiz vardı. Ekibimle birlikte her festival
öncesinde aylarca önceden planlamalara, çalışmalara başlıyoruz.
Her festival sonrasında da yine aylarca değerlendirmesini
yapıyoruz. Gördüğümüz eksiklikleri ve kusurları tekrarlamamak
adına sürekli olarak kendimizi geliştiriyoruz. Bizim bu anlamda
en büyük avantajımız Büyükçekmece ailesidir. Büyükçekmeceli
kadınlarımızın ve gençlerimizin festivali sahiplenmiş olmaları,
her aşamada bize destek vermeleri başarımızın altındaki en
büyük etkendir. Bunun için de sizin aracılığınızla bir kez daha
teşekkür etmek istiyorum.

Büyükçekmece’nin İstanbul’un
diğer ilçelerine göre artıları
nelerdir? İstanbul’un geleceğinde
Büyükçekmece’nin yerini nerede
görüyorsunuz?
Büyükçekmece sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin en ayrıcalıklı
ilçelerinden bir tanesidir. Tarihi, kültürü, muhteşem sahil kıyısı,
gölü ve kişi başına düşen yeşil alanların fazlalığıyla çok özel
bir ilçedir. Bu özelliklerin hepsi ilçemize artı bir değer katıyor.
Belediye olarak bizim hayata geçirdiğimiz her proje bu değerler
göz önünde bulundurularak hazırlanıyor. İstanbul’un geleceği
açısından bakıldığında ise, yapımı devam eden yat limanı
ve bunlara eklenecek yeni yat limanlarımızla Büyükçekmece
yabancı ve yerli turistler için cazibe merkezi olacak. Önümüzdeki
süreçte turizme yönelik olarak hayata geçirilecek projelerimiz
var. Büyükçekmece geleceğin turizm kentidir.
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İnsan odaklı, insanlık onuruna
ve bireysel özgürlüklere saygılı
bir kurumuz
Nilüfer Belediye Başkanı
Mustafa Bozbey
Nilüfer Belediyesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin yerel yönetimler ayağındaki ilk iki imzacı
belediyeden biri.

misyonumuz kapsamında geliştirmenin, önümüzdeki yıllarda
toplumumuza ve onun kurumlarına da yayarak sürdürmenin
çabasını veriyoruz.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Bursa Nilüfer
Belediye’sinin uygulamalarını konuştuk ve sorumlu/sürdürülebilir
şehirler konusundaki görüşlerini aldık.

Bu taahhütlerin güncel uygulamalarımıza yansımasına gelince,
örneğin insan hakları konusunda, ‘Eşitlik Birimi’ni Türkiye’de
yaşama geçiren ilk belediye olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle
ilgili farkındalık yaratma konusunda hem tepe yönetimine
hem de tüm çalışanlarımıza eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerle
sınırlı kalmayarak dezavantajlı tüm grupların da dahil olarak
hizmetlerimizden yararlanabilmesi için her türlü ayrımcılıktan
uzak, kültürel, sosyal, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, etnik
ve ekonomik farklılıkların gözetildiği ve bu farklılıklardan
kaynaklanabilecek eşitsizlikleri bertaraf edecek bir yönetim
anlayışıyla hareket ediyoruz. Hiçbir hemşerimizin kentsel
yaşam kalitesinin zarar görmediği ve belediye hizmetlerine
erişimde ayrıcalığa uğramadığı ve insan odaklı, insanlık
onuruna ve bireysel özgürlüklere saygılı bir kurumuz. Nilüfer’de
LGBTİ bireyler de seslerini duyurabiliyor, engelli bireyler de
etkinliklerimize ve sosyal yaşama katılıyor, hatta kırsal alanda
Kent Bostanları projemizde haftada iki gün çalışma olanağı
buluyor. Türkiye’ye örnek projemiz Bizim Ev engelliler Sosyal
Yaşam Destek Merkezi’ndeki atölye çalışmalarının, psikolojik
destek ve eğitimlerinin toplam katılımcı sayısı 5000’in üzerinde
bir sayıyla gerçekleşiyor.

Bursa Nilüfer Belediyesi, 2006’da
Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı;
insan hakları, çevre, şeffaflık, çalışma
standartları üzerine gönüllü olarak
taahhütler verdi. Bu taahhütler güncel
olarak uygulamalarınıza nasıl yansıyor?
Çağdaş ve yenilikçi yerel yönetim anlayışımızda; tüm
çalışanlarımızın, işbirliklerimizin ve hemşerilerimizin fikir ve
ortak emeğiyle biçimlenen ve ‘bütünleşik kentsel gelişimi’ esas
alan modeli benimsedik. Çünkü bir kenti ‘kent’ yapan şeyin, bir
yerleşim yeri, evlerin, caddelerin olduğu bir taş yığını olmaktan
çıkarıp o yere ruh ve kimlik katan şeyin, o kentin kolektif kültürü
olduğuna ve sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez temelinin
demokratik, insan haklarına saygılı, şeffaf, katılımcı ve halka
hesap veren yerel yönetimler olduğuna inandık.
Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak desteğimizi beyan
ettiğimiz insan haklarına, çevreye, çalışma standartlarına ve
yolsuzlukla mücadeleye duyarlılık, yönetim anlayışımızın
temelini oluşturuyor. Bu duyarlılığı, kurum değerlerimiz
olan ‘şeffaflık’ ve ‘hesap verebilirlik’ doğrultusunda ilgili tüm
paydaşlarımıza da yansıtabilmek için başladığımız çalışmaları
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Yine ilkeleri arasında ‘şeffaflık’ da bulunan Nilüfer Dernekler
Yerleşkesi de sivil toplumun demokrasinin yükselmesi için
olmazsa olmaz bir koşulu olduğundan hareketle, faaliyete
geçirdiğimiz bir projedir. Bu proje tüm dernekleri aynı çatı
altında buluşturan, sivil toplumun adeta yıldızının parladığı
bir uygulamamızdır. İkinci Dernekler Yerleşkesi için geri
sayımımız sürerken aynı şekilde kadın dayanışmasına yönelik
çalışmalarımızı da Kadın ve Çocuk Merkezlerimizle, Kadın
Dayanışma Merkezimizle sürdürüyor, Nilüfer’de kadınların
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dernekleşmesine de büyük destek veriyoruz. Şu an itibariyle
40’a ulaşan kadın derneği sayısıyla Nilüfer, elinden tutulan
değil yaşama katılan, sosyal hayatın tam da içinde olan ve
üreten kadının adresi durumundadır. Kısaca ‘önce İnsan’
ilkesiyle, demokrasi, katılımcılık, özgürlük, sosyal belediyecilik,
eşitlik ve vicdanı odağına alan çalışmalarımızın yansımalarını
güncel uygulamalarımızda, yaşamın her alanında görebilmek
mümkün. Çevre konusunda da Nilüfer’in güzelleşmesi ve çevre
kirliliğinin önlenmesinde büyük önemi olan yeşil alanların tesis
edilmesi, mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının
yapılmasının yanında hava kirliliği, su kirliliği, elektromanyetik
alan kirliliği ve gürültü kirliliği ölçümlerini yapıyor ve sonuçlarını
kamuoyuyla paylaşıyoruz. En önemlisi, geleceğimize yönelik
sorumluluğumuzu imzaladığımız Başkanlar Sözleşmesi’yle
ortaya koyduk ve 2020’ye dek karbon salımını yüzde 20
azaltacağımıza söz verdik. Bu çerçevede sürdürülebilir enerji
eylem planımızı hazırladık. Uygulamaya geçireceğimiz rüzgar
türbini, güneş enerji santrali, 10 bin yeşil ev 8 enerji kooperatifi,
Karbonsuz Köy gibi projeler de çevre politikalarımızın kalıcılığını
sağlayacaktır.

“Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni
imzalayarak desteğimizi
beyan ettiğimiz insan
haklarına, çevreye, çalışma
standartlarına ve yolsuzlukla
mücadeleye duyarlılık,
yönetim anlayışımızın
temelini oluşturuyor.”
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Kurumsal sosyal sorumluluk
raporlaması yapıyorsunuz. 2014 yılı
raporunda, yürüttünüz faaliyet ve
projelerin ‘sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri ile yaşanabilir bir kent yaratmak’
adına olduğunu söylediniz. Yaşanılabilir
bir kentin koşulları ve oluşturulma
aşamaları üzerine neler söylersiniz?
Yaşanabilir kent bütündür. Planlı bir kent; çağdaş bir kent, kültürsanat, güzel sanatlar ve spor etkinlikleriyle dopdolu bir kenttir.
Bu alanlarda o kentte yaşayanların her birinin iç içe olması,
kentte yaşayan her çocuğun en az bir enstrüman çalabilmesi,
güzel sanatların ve sporun en az bir dalıyla uğraşmasıdır.
Yaşanabilir bir kentte herkes birbirine gülümser çünkü o
kentte demokrasi ve barış gibi kavramlar yerleşmiştir. Doğal
ve peyzaj alanlarıyla, tarihi ve kültür mirasıyla, halkın yönetime
katılımıyla –ki Nilüfer’de mahalle komitelerimizle stratejik
planımızdan başlayarak vatandaşımız hizmetlerde söz sahibi
durumuna gelmektedir- yaşanabilir kent olunur. Biz Nilüfer’de
yaşayan herkesi gülümsetmek, yaşanabilir bir kent olabilmek
için değişimi yönetiyoruz. Uluslararası alanda örnek ve lider bir
yerel yönetim kurumu olabilme hedefimize ulaşabilmek için
yürütmüş olduğumuz tüm hizmetler, faaliyetler ve projeler
‘sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ile yaşanabilir bir kent yaratmak’
adına gerçekleştiriliyor.

Nilüfer Belediyesi’nin, ‘‘sosyal sorumlu
yerel yönetim’’ algısıyla yaptığı
uygulamaları / projeleri anlatır mısınız?
Çok fazla örnek var. Engelli bireylere yönelik örneği yukarıda
da anlattım. İlave olarak evlere kitap hizmetimizi aktarabilirim.
Bugün 5 kütüphanesi ve Göl Yazıevi’yle kütüphanecilik
konusunda da örnek bir kurum olarak engelli bireylerin de
kitaba erişimini kolaylaştırmak adına bu hizmetimize başladık.
Bunun yanı sıra Tekerlekli Sandalye Tamir Evimiz de sosyal
sorumlu yerel yönetim anlayışımıza iyi bir örnektir. Aynı
zamanda Nilüfer’de yaşlı bireyler de gülümseyebilsin diye
Türkiye’nin en modern huzurevini hizmete açtık. Pek yakında
Olgun Gençlik Merkezimizle de onların sosyal yaşamda yer
alabilmelerinin kapısını aralayacağız. Yine ev ve kişisel bakım
hizmetimiz de sürdürülebilir çalışmalarımız arasında. Biz Nilüfer
Belediyesi olarak çocuktan gence hiçbir ayrım gözetmeden ve

hiç kimseyi ötekileştirmeden çevreden sağlığa, teknolojiden
eğitime sosyal sorumlu yerel yönetim anlayışımızı yaşama
geçiriyoruz.
Örneğin eğitim… Eğitim bir belediyenin görev tanımı
arasında olmayabilir ama Nilüferli bir çocuğun çağdaş
koşullarda, hijyen ortamının sağlanarak eğitim görebilmesi
için kaynaklarımızı kullanıyoruz. Türkiye’de ilk kez, bölgesindeki
devlet okullarına personel desteğini sağlayan belediye Nilüfer
Belediyesidir. 175 yardımcı personelimizle okullarımızda
Belediye olarak çocuklarımızın yanındayız. Yeri geliyor okul
binası kazandırıyoruz, yeri geliyor bakım onarım çalışmalarını
gerçekleştiriyoruz ya da okullara çok amaçlı salon gibi, spor
alanları gibi desteklerimiz oluyor.
Yine kırsal mahallelerimizdeki kadınları kapsayan ‘Kadın Hayata
Yakın’ projemizle, yüzlerce kadına hem çeşitli eğitimler, tiyatro ya
da sinema gibi etkinlikler için olanak sunuyor hem de onlara bir
kitap veriyoruz. Kitabı okuyorlar ve sonrasında o kitabın yazarıyla
düzenlediğimiz söyleşide bir araya geliyorlar. 2010 yılında
50 kadınla başladığımız bu projede geldiğimiz noktada artık
salonlara sığmıyoruz. Kadınlar okudukları kitapları çocuklarıyla,
çevreleriyle de paylaşıyor bu sayede kendi gelişimlerinin
yanında kentsel gelişime de önemli katkı saplanıyor. Dediğim
gibi, uygulamada çok fazla örnek söz konusu.

Sürdürülebilir şehirleri yaratmak
konusunda yerel yönetimler ne tür
işbirliklerine ihtiyaç duyuyor?
Biz, tüm kurumsal işbirliklerimizi tek elden yönetebilmek için
çalışmalar sürdürüyoruz. Bu kapsamda işbirliklerimizi sınıflayıp,
büyüklüğü, kazanımları ve stratejilere katkısı üzerinden
değerlendirip çıkan sonuçlara göre işbirliklerinin devam
edip etmeyeceğine karar veriyoruz. Bu konuda en önemli
işbirliklerimizi STK’lar olarak görüyorum. Türkiye’de STK’ların
sadece sosyal amaçlı değil proje üreten, bulunduğu kente katkı
koyan yapılar olması gerektiğini düşünüyorum.

“Eğitim bir belediyenin görev
tanımı arasında olmayabilir
ama Nilüferli bir çocuğun
çağdaş koşullarda, hijyen
ortamının sağlanarak
eğitim görebilmesi için
kaynaklarımızı kullanıyoruz.”
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Akıllı şehirler yenilikten ziyade
bir zorunluluktur
UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve
Batı Asya Bölge Teşkilatı) Genel Sekreteri
Mehmet Duman
UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu
ve Batı Asya Bölge Teşkilatı) Genel Sekreteri Mehmet Duman
ile akıllı şehirler, sorumlu ve sürdürülebilir yerel yönetimlerin
gereklilikleri üzerine bir söyleşi yaptık.

Türkiye’yi, ‘sürdürülebilir kentler ve
yerel yönetimler’ konusunun hangi
aşamasında görüyorsunuz? Sorumlu
kentler oluşturmaya yönelik verimli bir
süreç işliyor mu?
Genel olarak merkeziyetçi bir yapıya sahip olan Türkiye için
adem-i merkeziyetçilik aslında uzak bir kavram değildir. Ancak
yerelleşmenin son dönemlerde gündeme geldiğini görmekteyiz.
Vatandaşa en yakın yönetim birimleri olan yerel yönetimlerin
önemi merkezi yönetimler tarafından dahi göz ardı edilmiyor.
Yerel yönetimlerin görünürlüğü ve öneminin artmasıyla
birlikte daha iyi hizmet sunumu konusu da ön plana çıktı.
Son dönemlerde ise bu konuyla ilgili ‘sürdürülebilir kentler’ ve
‘yaşanabilir şehirler’ gibi kavramlar oldukça popüler olmaya
başladı.
Kentler açısından baktığımızda sürdürülebilirlik kavramı,
günümüz dünyasında yaşanan gelişmelere paralel olarak
çevrenin ve ekosistemin korunarak daha iyi bir dünyaya
ulaşmanın ilk şartıdır. Burada önemli olan teoride bilinen
gerçeklerin uygulamaya dökülmesi ve bunun sonucunda da
daha iyi bir dünyaya ulaşılmasıdır. Sizin de takdir edeceğiniz gibi
bu, meşakkatli ve uzun bir süreçtir. Türkiye bu konuda yolun
başında fakat hızlı ilerleyen bir grafiğe sahip. Nacizane biz de bu
konuda çalışmalar yürütüyoruz.
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Bu manada 30 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da UCLG-MEWA
Çevre Komitesi Toplantısını gerçekleştirdik. Bu toplantıda
yerel yönetim temsilcileri ile birlikte sürdürülebilir kentlere
ulaşmak için 8 ana maddeden oluşan UCLG-MEWA Malatya
Mutabakatı İstanbul Deklarasyonu’nu kabul ettik. Aynı zamanda
mutabakatın belediye meclislerinden geçirilmesi kararını aldık.
Bu hem Türkiye için hem de Orta Doğu ve Batı Asya bölgesi
için büyük bir adım oldu. Umuyorum ki önümüzdeki günler,
bu kararlardan olumlu sonuçlar doğmasına vesile olacaktır.
Sürdürülebilir kentler konusu aslında bir farkındalık halidir.
Türkiye ve Türkiye’deki yerel yönetimler durumun farkına vardı.
Şimdi ise eyleme geçmek için bizim gibi platformların çatısı
altında çalışmalarını sürdürüyorlar.

“2050 yılına kadar kentlerde
yaşayan nüfusun %70’e
çıkacağı öngörüldüğünde,
akıllı şehirler yenilikten
ziyade bir zorunluluktur.”
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Nedir ‘akıllı şehir’in gereklilikleri? İyi
örnek olarak dünyadan hangi şehirleri
verirsiniz?
Akıllı şehir kavramını, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak
kentteki hayat kalitesinin artırılması olarak nitelendirebiliriz.
Burada, altyapının güçlendirilmesi ile birlikte enerji verimliliğinin
hesaplanması ve çevresel koşulların iyileştirilmesini sağlayan
bütüncül bir teknolojik çalışmanın kente uygulamasından
söz edebiliriz. Her yerde ısrarla ‘kentin ortak aklı’ diyoruz. Bu
da demek oluyor ki şehirlerde yenilik yapmak istiyorsak ilk
muhatabımız vatandaş olacaktır. Öncelikle vatandaşın bir yerel
yönetimden beklentileri belirlenmeli ve vatandaşın o yerel
yönetimin hizmetlerine nasıl kolay ulaşacağı hesaplanmalıdır.
Daha sonra şehrin bilgi sistemi, dijital uygulamalara
uyarlanmalıdır. Anahtar kelime ‘bilgiye kolay erişim’ olmalıdır.
İyi bir kentsel planlama ile doğru yerleşim birimlerinin
kurulması, toplu ulaşım sistemlerinin yaygın hale getirilmesi
ve bu sistemlerin çevreye duyarlı bir biçimde üretilmesi, enerji
verimliliğin artırılması, biyoçeşitliliğin korunması ve vatandaş
memnuniyetinin gözetilmesi akıllı şehirlerin alamet-i farikasıdır.
Dünyada 2050 yılına kadar kentlerde yaşayan nüfusun %70’e
çıkacağı öngörüldüğünde, akıllı şehir kavramının yenilikten
ziyade bir zorunluluk olduğu fark edilecektir. Topyekûn dünyada
bu konuda çalışma yapan bir şehirden bahsetmenin zor
olacağını düşünüyorum. Çünkü kimi enerji verimliliği, kimi
e-belediye sistemleri, kimi ise akıllı ulaşım sistemleri alanında
çalışma yapıyorlar.
Vizyonel açıdan baktığımızda Barselona ve Viyana’yı akıllı şehir
alanında iyi örnek olarak verebilirim. MEWA Bölgesi’nde de
Dubai, İstanbul, Kayseri, Konya ve Tahran şehirlerinin bu konuda
ciddi çalışmaları var. Umarım ilerde bu konudaki başarılarıyla
kendilerini uluslararası arenada göstereceklerdir.

Yerel yönetimlerimiz arasındaki
etkileşim / işbirlikleri üzerine neler
söylersiniz? Yönetimlerimiz, toplumsal
kalkınma adına müşterek olarak ne gibi
çalışmalar yapıyor?
Toplumsal kalkınmaya bir bütün olarak bakmamız gerektiğini
düşünüyorum. Yerel yönetimlerin, Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni yerelleştirerek, sorunlara
çözüm üretmeleri gerekiyor. Bu sayede toplumsal kalkınma;
yerel yönetimler arasında kurulacak ortaklıklar ve tecrübe
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aktarımıyla birlikte verimli bir süreç olarak işleyecektir. Bizim
gibi uluslararası teşkilatlar da bu yolda yerel yönetimleri bir
araya getiren yegâne kuruluşlardır. UCLG-MEWA olarak 9
komitemizden biri olan Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi
komitemizle birlikte bölgemizde ‘toplumsal kalkınma’yı
sağlamaya çalışıyoruz. Bu komitemiz vasıtasıyla kardeş şehir
uygulamalarını genişletiyoruz. Ancak bu uygulamanın sadece
anlaşma üzerinde kalmadığını ifade etmek istiyorum.

“Yerel yönetimlerde
göç departmanları
oluşturulmalıdır.”
Her toplantımızda yerel yönetimleri bir araya getirerek, yerel
yönetimler arasında işbirliğinin kurulmasını teşvik ediyoruz.
Bunun akabinde yerel yönetimlerde çocuk dostu politikalar
oluşturmak ve programlar geliştirmek için UNICEF ile ortak
olarak Çocuk Dostu Şehirler Programı’nı gerçekleştirdik. Proje
kapsamında 10 yerel yönetimi bir araya getirdik. Bu anlamda
yerelde çocuk haklarının uygulanması üzerine çalışmalar
yaparak belediyeler arası koordinasyonu sağladık. Şu an
gündemimizde yine bir Birleşmiş Milletler Programı olan Kadın
Dostu Kentler projesi var. Bu proje ile de kentlerde toplumsal
cinsiyet eşitliğinin gözetilerek yeni bir istihdam planlanması
yapılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında faaliyet gösteren
kadın STK’larının kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Biz
de bu tür etkinlikleri desteklerken üyelerimizi de toplumsal
kalkınmaya sağlayacak bu tür çalışmalara katılmaya teşvik
ediyoruz. Teşkilat olarak, bölgemizdeki göçün; olumsuz
etkilerini azaltarak toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacağını
düşünüyoruz. Bu anlamda göç ile ilgili yerel yönetimlerimizin
ortak çalışacağı bir projenin hazırlık aşamasındayız. Proje
netleştiğinde ayrıntılı olarak paylaşma imkânımız olacaktır.

Şehirlerimiz, hızlı bir şekilde ve ciddi
oranda göç alıyor. Öngörüler artışın
süreceği yönünde. Şehirlerin, olanakları
itibariyle bu nüfusa yetebilmesinin
yolları ve giderilmesi gereken majör
eksikler nelerdir?

Bizler küresel sorunlara çözümün yerelden başlayacağı
kanaatindeyiz. Göç konusu da şu an küresel bir sorun olarak
karşımıza çıkmakta. Bu anlamda ilk önceliğimiz göçün
nasıl yönetileceği olmalıdır. Bu da yerel yönetimlerde göç
departmanlarının oluşturulması ile sağlanabilir. Ayrıca yerel
yönetimlerde kurulacak dış ilişkiler birimi ile de göçe maruz
kalan diğer ülkelerde bulunan yerel yönetimlerin iyi örnekleri
keşfedilip bu alanda yatırımlar yapılmalıdır. Nüfusa yetebilmenin
yolu ise şüphesiz merkezi yönetimden geçiyor. Siz zaten iyi
bir göç yönetimi politikası yapmışsanız, ekonomik anlamda
da önlemlerinizi almışsınız demektir. Özel sektörle kurulan
ortaklıklarla birlikte yeni kaynaklar da bulunabilir. Merkezi
hükümetlerce yerel yönetimlerin daha fazla desteklenmesinin
de tüm bu sorunlara karşı çözüm üretmede önemli bir unsur
olduğu gözden kaçmamalıdır.

Kurumsal sorumluluk bilincine sahip
yerel yönetimler kalkınmaya nasıl ve ne
ölçüde etki eder?

sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün bir araya gelerek
yerel kalkınmada önemli bir sinerji oluşturacağına inanıyoruz.
Özellikle Dünya Bankası’nın yaptığı çalışmalar bize bunun ne
kadar doğru bir karar olduğunu göstermektedir. Yine örnek
vermek gerekirse akıllı şehir uygulamalarının özel sektörsüz
başarıya ulaşmada çok yetersiz kalacağını düşünüyorum. Çünkü
özel sektör, yerel kalkınma için bir donör görevi görmesinin
yanı sıra aynı zamanda yenilikçi projelerin de geliştirildiği,
geliştirileceği önemli bir başrol oyuncusudur.
12-15 Ekim 2016 tarihinde Kolombiya’nın Bogota kentinde
düzenlenecek olan 5. UCLG Dünya Kongresi’nde de bütün bu
bahsettiğimiz mevzular bir daha ele alınacaktır. Yine 17-21 Ekim
2016 tarihinde Ekvator’un Quito kentinde yapılacak olan yerel
yönetimlerin yeni yol haritasının oluşturulacağı ve yeni kentsel
gündemin belirleneceği HABITAT III’ün de yerel yönetimler
açısından verimli bir etkinlik olmasını diliyorum. Daha iyi bir
dünyada yaşamak için oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’nin 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi adına yerelin
güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

Halka en yakın yönetim birimi olan yerel yönetimler, halkın
ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda sunulacak çözümün
belirleneceği en önemli merciidir. Günümüzde kullandığımız
‘sosyal belediyecilik’ diye bir kavram var. Bu kavram, yerel
yönetimleri sadece altyapı hizmeti veren kurumlar olarak değil
aynı zamanda toplumsal kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak
yapılan sosyal dayanışma, entegrasyon ve yararlı politikalar
üreten kurumlar olarak tanımlar. Yerelde başlayan kurumsal
sorumluluk bilincinin, parçadan bütüne, sorunların çözümünde
önemli bir aşama olarak görmekteyiz. Vatandaşına değer veren
bir yerel yönetim aynı zamanda vatandaşı da yönetime bizzat
dâhil edecektir. Sosyal anlayışla ekonomik ve eğitim yönünden
politikalar yaparken hem maddi olarak kalkınmaya, bu politikalar
sonucu ortaya çıkan katılımcı demokrasi anlayışının da
kalkınmaya büyük etkisi olacaktır.

Yerel kalkınmaya katkı sağlayacak
iyi uygulamaların / projelerin ortaya
çıkmasında özel sektör işbirliklerinin
rolü nedir?
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı olan HABITAT II
Konferansı’nda küresel ortaklıkların kurulması ve sivil toplum
kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilip katılımcılığın artırılması
yönünde karar alınmıştır. Bu doğrultuda biz de kamu kuruluşları,

55

KSS Söyleşi

Akıllı şehirlerin varlığı söz
söyleyen, düşündüğünü ifade
eden, özgüvenini kazanmış
kentli bireyi de zorunlu kılar

Tepebaşı Belediye Başkanı
Ahmet Ataç
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç KSS Türkiye dergisinin
sorularını yanıtladı.

Akıllı şehirlerin varlığı bütün o çevre, sağlık, ekonomi diye
sıraladığımız olmazsa olmazların yanı sıra söz söyleyen,
düşündüğünü ifade eden, özgüvenini kazanmış kentli bireyi de
zorunlu kılar.

Sorumlu, sürdürülebilir şehircilik üzerine
düşüncelerinizi paylaşır mısınız?

Bu bireyler topluluğunun, hem birey olarak kendisini var
ettiği, hem de diğer bireylerle bütün süreçlerde ortak hareket
edebilme yeteneğini yaşattığı örgütlenmeleri dernekler, odalar,
sendikalar vs gerektirir. Üniversiteleri, işçi-işveren kuruluşlarını,
kendilerine belli bir konuyu çalışma alanı olarak seçmiş kurum
ve kuruluşların tamamını içine alacak ve onların birikimlerini yol
bulmada rehber olarak görecek çalışmalara ihtiyaç vardır.

Sürdürülebilirlik küresel dünyanın önemli kavramlarından biri
haline gelmiş durumda. Kurumların karar alıcıları tarafından iyi
özümsenip, doğru yönetildiğinde, sözcüğün gerçek anlamıyla
‘devamlılığı’ veya bir başka söylemle sürekliliği-daimi olmayı,
buna bağlı olarak da verimli olmayı ve büyümeyi de içine alan
bir disiplindir. Çevre, sağlık, ekonomi gibi yaşamsal varoluşu
etkileyen bütün faktörlerin uyumlu biçimde etkileşimini
sağlamak, bütün bu alanlarda uyumlu gelişmeyi ve sürekliliği
yaşama geçirmek, sürdürülebilirlik dediğimiz kavramın içinde
yer alıyor.
Kent de, günümüzde insanla birlikte pek çok canlının ve diğer
aktörlerin nefes aldığı bir yaşamsal ortam ve giderek değişen
ihtiyaçlara cevap verecek ‘sürekliliği’ içinde barındırması
gerekiyor. ‘Sürdürülebilir şehircilik’ ihtiyaçlar ve bunları
karşılayacak şeylerin varoluşu için durumu iyi tespit eden ve
geleceği doğru kurgulayan bir anlayışı zorunlu kılıyor.
Akıllı şehirleri oluşturmak ve doğru işleyişini sağlamak adına sizin
yöntem önerileriniz ne olur? Hangi kesimler ne tip işbirlikleri
kurmalıdır?
Şehir ya da kent yapıları, nefes alanları diyebileceğimiz modern
anlamda parkları, kültürel donatılarıyla bir organizmanın uyumlu
işleyişini tamamlayan aktörleridir. Bu organizmalar topluluğunun
uyumu için, sadece gözle görülür altyapı-üstyapı ve bu yapıları
var eden şeylerin yeterliliği kadar bunları hakkaniyet içinde
yönetecek bir demokrasi anlayışına da gereksinim vardır.
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Yerel yönetimler açısından baktığımızda şehirlerdeki yaşamı her
yönden (fiziki, ekonomik, sosyal, kültürel) geliştirmek, ekolojiyi
korumak, sürdürülebilirliği sağlamak, sağlık, eğitim dahil şehir
yaşamının her türlü olanağının adil ve eşit biçimde herkesin
yararına sunulduğu, kararların ve süreç yönetimlerinin en geniş
katılımla alındığı ve yürütüldüğü şeffaf bir ortamı hazırlamak
artık en temel yönetim anlayışı olmak zorunda.
Şehrin önüne koyduğumuz herhangi bir sıfat bizim yönetim
olarak öncelik ve hedeflerimizi belirtmemizde güçlendirici ve
teşvik edici bir etki yaratabilir. Ancak kent ekosisteminin tümünü
kapsayan bu yönetim anlayışının temel niteliklerinde önemli bir
değişim yaratmaz.
Akıllı şehir tanımlaması da bu anlamda şehir ekosistemine
ve yönetim modeline yeni bir içerik katmaz. Fakat yenilikçi
uygulamaların, şehir ekosistemini oluşturan tüm yapısal ve
canlı varlıkların etkileşimini, veri bütünlüğünü, işbirliğini,
izlenebilirliğini, dayanışmasını, gelişimini, dinamizmini ve
paylaşımını artıracak biçimde (adil ve demokratik olarak) yaşama
dâhil edilme çabasını tarif eder.
Bu çaba sonucu akıllı şehir tasarımı; şehirdeki enerji
etkinleştirmesinden, sosyal ve kültürel alanın
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hareketlendirilmesine, ulaşım uygulamalarından sağlığa, yeni iş
alanlarından, kenti ilgilendiren konulardaki kararlara katılım ve
uygulama süreçlerinin izlenmesi ve denetlenmesine kadar her
noktada uygulama alanı bulabilir.

Kurumsal sorumlu yönetimlerin
davranış / çalışma şekli nasıl olmalı?
Bilgi paylaşımı, ele alınacak konuyla ilgili uzman kurum ve
kuruluşların varlığı, o konuyla ilgili ihtiyaçların doğru tespit
edilmesi ve ekonomik, çevreyi koruyan, devamlılığı olan
yöntemlerin hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. Ele alınan
konu ‘çevre’ ise, bu alanda çalışma yürüten üniversitelerin ilgili
bölümlerinden çevre derneklerine kadar uzanan geniş bir alana
yayılan çalışma grupları, doğru kararlarla verimli bir uygulamayı
hayata geçirebilir.
Yerel yönetimlerin geçmişe oranla görevleri ve tabi çalışma
alanları da günümüzde çeşitlenerek büyüyor. Geçmişte sağlık,
spor, çevre ve eğitim gibi alanlarda pek görünmeyen yerel
yönetimler, artık o bilinen ve ‘temel görevleri’ olarak adlandırılan;
yol yapımı, park yapımı ve kent içi ulaşımı yönetmek gibi
görevlerine yukarıda saydığım görevleri de ekledi. Durum
böyle olunca, farklı alanlarda uzmanlaşmış kuruluşlarla, örneğin
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları (veya demokratik kitle
örgütleri), meslek odaları ve sendikalarla da ortak çalışma içine
girmek durumundadır.

“ ‘Sürdürülebilir şehircilik’
ihtiyaçlar ve bunları
karşılayacak şeylerin
varoluşu için durumu iyi
tespit eden ve geleceği doğru
kurgulayan bir anlayışı
zorunlu kılıyor.”

Özel sektör- kamu işbirliğiyle yürütülen
/ planlanan projeleriniz var mıdır?
İşbirliği noktasında özel sektörden
beklentileriniz neler olur?
Belediye olarak uzun süredir kentsel yaşamı kolaylaştıran ve
maliyetini düşürmeye yardımcı olan yenilikçi uygulamalar
üzerinde yoğunlaşmış durumdayız. Belediye hizmet binamızın
enerji etkinliğini sağlamak amacıyla 2009 yılında başlattığımız
bu süreç enerji etkin su sporları merkezi, kırsal alan sulama
projelerinin enerji etkin ve yenilenebilir kaynak kullanımına
uygun hale getirilmesi gibi birçok çalışmayla devam etti.
Kasım 2014’te ise uygulayıcı ortak katıldığımız REMOURBAN
(Regeneration model for accelerating the smart urban
transformation) ‘Akıllı kentsel dönüşümün hızlandırılması için
yenileme modeli’ projesi Avrupa Komisyonunca kabul edildi.
Toplam 22 ortak, 5 ülke ve 3 uygulamacı şehrin yer aldığı toplam
23.8 milyon euro hibe bütçeli proje 1 Ocak 2015 tarihinden
itibaren uygulamaya geçti. Belediyemizin proje hibe bütçesi 5
milyon euro olarak kabul edildi. Üç ana başlıktan oluşan projede
uygulama alanları ise şöyle:
Retrofit – Mevcut binaların iyileştirilmesi
Belediyemize ait 9110 m2’lik bina yüzey alanında enerji
verimliliğinin artırılması için bina kabuklarının ve doğrama
sistemlerinin yenilenmesi. Bölgesel ısıtma sistemi kurulması,
enerjisini güneşten alan su kaynaklı ısı pompası sistemleri
kurulması. Isıtma ve sıcak su ihtiyacının karşılanması için
ilave olarak solar güneş panelleri organik atık yakıt kazanları
kullanılacak. Tüm çevre ve bina aydınlatmaları LED armatürlerle
değiştirilecek, konfor şartlarını iyileştirmek amacıyla ısı geri
kazanımlı havalandırma sistemleri projelendirilecek. Güneş
enerjisi santrali 150 kW’dır.

izleme portalı) kurulacak. Bu portal sayesinde binalarda üretilen
ve tüketilen enerjinin nerede ne kadar tüketildiği ne kadarının
yenilenebilir kaynaklardan sağlandığı, ulaşım verileri, bisiklet
kullanım verileri vb. izlenebilecek. Bu veriler herkese açık
olacaktır.
Öte yandan, ‘Yaşayan Laboratuvarlar’ üzerine bir çalışma
yürütüyoruz. Teknolojinin yeni ürünlerinin denenmesi
konusunda, özellikle genç nüfus üzerinde bir çalışma yapacağız.
Bu konuda uzman bir kuruluşla işbirliğine gidilmekte,
görüşmeler sürmektedir. Yakın bir zamanda, bu alandaki
çalışmalarımız, söz konusu kuruluşla işbirliği protokolü
imzalanarak hayata geçirilecektir.

“ ‘Yaşayan Laboratuvarlar’
üzerine bir çalışma
yürütüyoruz. Teknolojinin
yeni ürünlerinin denenmesi
konusunda, özellikle genç
nüfus üzerinde bir çalışma
yapacağız.”

Mobility- Ulaşım
Akıllı şehir konseptinin zorunlu bileşenlerinden biri de ulaşımda
verimliliğin artırılmasıdır. Bu kapsamda kamusal hizmetler için
4 adet elektrikli otobüs ve Belediye hizmetlerinde kullanılmak
üzere 7 adet hibrid araç alındı. Akıllı ulaşım sisteminin bir parçası
olarak 6.2 km tramvaya entegre bisiklet yolu ve 50’si elektrikli
150 adet akıllı bisiklet de halkımızın kullanımına sunulacak.
Ayrıca şehrin farklı noktalarına güneş enerjili şarj istasyonları da
kuruluyor.
ICT- İletişim ve bilişim teknolojileri
Proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin izlenebilir
kılınması için SCMP- Smart city monitoring portal (akıllı şehir
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Şehirlerimiz yapboz
tahtasına döndü
WRI Sürdürülebilir Şehirler Türkiye Direktörü
Arzu Tekir
WRI Sürdürülebilir Şehirler Türkiye Direktörü Arzu Tekir ile
sürdürülebilir şehir /şehircilik ve Türkiye’nin bu alanlardaki
güncel görünümü üzerine bir söyleşi yaptık.

EMBARQ Türkiye - WRI Türkiye
yapılanmalarından söz eder misiniz?
Nasıl çalışıyor bu organizasyonlar?
WRI (Dünya Kaynakları Enstitüsü) EMBARQ 2005 - 2011
yılları arasında proje bazlı çalışmalarını Türkiye’de küçük bir
ekiple yürüttü. 2012 yılında kurumsal bir altyapı oluşturduk
ve Sürdürülebilir Ulaşım Derneği’ni kurduk. Kasım 2015’e
kadar EMBARQ Türkiye markasıyla Türkiye’de merkezi ve yerel
yönetim seviyesindeki karar verici ve uygulayıcılar ile kent
içi sürdürülebilir ulaşım çözümleri üzerine çalışmalarımızı
sürdürdük. Şimdiye kadar İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kayseri,
Şanlıurfa, Antalya, Sakarya, Eskişehir’i de kapsayan 16 şehirde
çalışmalarımızı yürüttük. 2015 yılından bu yana Afrika’da Addis
Ababa ve Accra’da kent içi ulaşımı, yol güvenliğini iyileştirmek
için projeler yürütüyoruz. Başlıca çalıştığımız konular ise
toplu taşımanın entegrasyonu, bizim aktif ulaşım dediğimiz
yayalaştırma ve bisiklet projeleri, çarpışmaların sebep olduğu
can kaybı ve yaralanmalara yönelik yol güvenliği başlıklarından
oluşuyor. 2015 yılına kadarki deneyimlerimizden edindiğimiz
bilgi ve yetkinlikle, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler olarak
sürdürülebilir kent içi ulaşım konuları üzerine çalışmalarımızı
sürdürürken bir yandan da bu çalışmaların hava kalitesine
etkileri, kent içi hizmetlerde enerji verimliliği, binaların
verimliliği gibi Türkiye’de ihtiyaç duyulan konularda çalışmalar
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
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WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler; sürdürülebilir kentsel gelişim,
enerjide verimli kentler ve kent içi ulaşım alanında araştırma
ve veri odaklı analizler, saha incelemelerini içeren çalışmalar
gerçekleştiren uluslararası bir sivil toplum kuruluşunun Türkiye
ofisi. Washington merkezli WRI altında Sürdürülebilir Şehirler
Programı’nın bir parçası olan WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
olarak sürdürülebilir kentsel gelişimi hayata geçirmek için
yerel ve merkezi yönetimlerle birlikte çalışıyoruz. Brezilya, Çin,
Hindistan ve Meksika’da da ofisleri bulunan Sürdürülebilir
Şehirler Ağı, şehir plancılarından ulaştırma mühendislerine,
sosyologlardan gazetecilere uzanan 200’ü aşkın uzmanıyla
küresel araştırma ve saha deneyimleri ile kentlerde yaşayan
milyonlarca insana daha iyi bir yaşam sunmak için çalışıyor.

“Katılımcılık kültürü ve
hesap verilebilirlik anlayışına
sahip olmadığımız için,
şehirlerimiz yapboz
tahtasına döndü.”
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‘Yaşanabilir şehir’in pratikteki karşılığı
nedir? Nasıl bir yaşam alanından söz
ediyoruz?

yerelde, planın / projenin geliştirildiği yerdeki halkın görüşünü,
ihtiyacını doğru anlamak, doğru çözümler geliştirmek hem
projelerin sahiplenilmesini hem de proje iletişimlerinin etkin
yapılmasını sağlıyor. Katılımcılık konusuna vurgu da son
senelerde giderek artıyor.

Her yıl farklı farklı kaynaklarda ‘dünyanın en yaşanabilir şehirleri’
listelerini görürüz. Ulaşım, çevre, dijitalleşme, temizlik, güvenlik,
iş yapma imkanları... vb pek çok kriterle şehirlerin ne kadar
yaşanabilir olduğu karşılaştırılıyor. Temelde çocuk, yaşlı, engelli
ve kadınları şehir hayatında aktif bir şekilde görebildiğiniz
şehirler erişilebilir, güvenli, yaşanabilir şehirlerdir.

Son dönemde bilgi ve deneyim paylaşımlarını sağlamak,
belediye başkanlarının, kent yöneticilerinin aktif olarak katılımını
gerektiren, deneyimlerden dersler çıkarılarak doğru projelerin
geliştirilmesine, sinerjinin oluşturulmasını teşvik eden küresel
ağlar, platformlar geliştiriliyor.

Sürdürülebilir şehircilik konusundaki
güncel yaklaşımlara ilişkin bilgi verir
misiniz? Diğer dünya ülkelerinde neler
oluyor? Gördüğünüz iyi uygulamalar
hangileridir?
WRI, EMBARQ ve Dünya Bankası’nın her yıl düzenlediği
Transforming Transportation Konferansı’nın bu yılki teması ‘Ortak
Refah için Akıllı Şehirler’ olarak belirlendi. Sürdürülebilir şehirler
için 3K kavramı yani, ‘kompakt, kapsayıcı ve koordine’ olması
gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, konferans oturumlarında
hem şehirlerdeki ulaşımı ve hareketliliği içeren akıllı uygulama
örnekleri hem de yenilikçi ortak kullanım girişimleri ön plana
çıktı. 2007 yılından bu yana hayatımızın içinde olan ‘Akıllı
Şehirler’ kavramı çok öne çıkıyor. Hindistan’da geçen yıl 100
akıllı şehir oluşturma ve 500 şehirde iyileştirmelerin yapılması
için 15 milyar dolar bütçe ayrıldı. Hindistan’daki merkezimiz bu
projede çok aktif bir şekilde bakanlıklar ve şehirlerle çalışmalarını
yürütüyor.
Megakentlere baktığımızda Londra, Paris, New York gibi
kentler ekonomiye katkıda bulunma, iş verimliliğini artırma,
hava kirliliğinin önüne geçme gibi amaçlar doğrultusunda
bisiklet paylaşım sistemleri ve bisikletli ulaşım projelerine
yoğun yatırımlar yapıyor. Kamusal alanların önemi, kentlerin
yürünebilirliği, ulaşımın erişilebilirliği gibi konular, şehirlerde
yaşayan bireylerin sosyal etkileşimini arttırmak, şehir dışına
yerleşimin artması dolayısıyla kent merkezlerinin ıssızlaşması,
suç oranlarının artmasının önüne, iş sahiplerini teşvik etmek için
katıldığım hemen her konferansta vurgulanan konular. Sanatla,
sosyal yaşamın canlılığıyla, iş sahiplerine, girişimcilere sunduğu
fırsatlarla, iş arayışında olan gençleri, üniversite öğrencilerini
kendilerine çekmek isteyen dünya kentleri, yaşam kalitesini
yükseltmek için rekabet halinde. Geliştirilen planlara vatandaş
katılımı çok önemseniyor. Başarılı projelerin arkasında da

62

Kentlerin gün geçtikçe büyüyen ulaşım sorunlarına yönelik
Avrupa Komisyonu desteğiyle yerel yönetimler için hazırladığı
bir kılavuz var: Sürdürülebilir Kent içi Hareketlilik Planları
Geliştirme ve Uygulama Kılavuzu. Pek çok AB şehrinde bu
planlar uygulamaya alındı. Peki Türkiye’de durum nedir?
Evet, Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Planları (SUMP) Avrupa
Komisyonunca teşvik ediliyor. Halihazırda yürütülen planlama
çalışmalarından farklılığı, ‘public participation’ geliştirilen
planlama süreçlerine vatandaşların dahil edilmesi. Bizim
de ülke olarak planlarımıza vatandaşlarımızı dahil etmemiz,
vatandaşların da yaşadıkları şehirde olup biteni yakından takip
etmeleri ve çalışmalara katkıda bulunmak için zaman ayırması
gerekiyor. Bunula birlikte Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı,
entegre bir planlama yaklaşımıdır; ulaşım ana planları ile lojistik
ana planlarının ve arazi kullanım planlarını birleştirir. Ulaşım
türlerinin herkes için erişilebilir, emniyetli, güvenli olması, hava
ve gürültü kirliliğinin azalması, uygun maliyetli ulaşım türlerinin
artması ve kentsel çevrenin iyileşmesi, kent halkının yaşam
kalitesinin artması amaçlanır.
Türkiye’de Eskişehir, İzmir ve Kocaeli SUMP geliştirmek
üzere çalışmalara yeni başlayan şehirlerimizden. Eskişehir,
üniversitelerle de işbirliği yaparak plan hazırlıklarını yürütüyor.
Belki de katılımcılık kültürü ve hesap verilebilirlik anlayışına
sahip olmadığımız için, şehirlerimiz yapboz tahtasına döndü.
Bu planlama yaklaşımı ile bu olumsuz tablonun tersine
dönebileceğini söyleyebiliriz. Fakat planların uygulanması
kaydıyla…

İnsanlığın karşı karşıya olduğu büyük
tehlike: İklim değişikliği. Bununla
mücadelede yeşil şehirler yaratmanın ve
korumanın rolü büyük elbette. Bunları
yapabiliyor muyuz? Somut olarak

alınması geren ve olmazsa olmaz
önlemler nelerdir?
Öncelikle böyle bir tehlikenin farkında olmak ve sorumluluk
duymak gerekiyor. Yaşadığımız, yönettiğimiz şehre, gelecek
nesillere karşı sorumluluğumuz var. Bireyler olarak sorumluyuz,
kent yöneticilerinin sorumluluğu var, ilgili bakanlıkların, kamu
kuruluşlarının sorumluluğu var. İklim değişikliğinin en önemli
sonucu dünyanın ortalama sıcaklığının artmasıdır. Sıcak hava
dalgalarının artması ve denizlerdeki suyun buharlaşması
sonucunda doğal afetlerin sıklığını ve etkisini artırdığına
tanık oluyoruz. Yoksulluk, tarım alanlarının, su kaynaklarının
yok olması, kuraklık, sel baskınları, rekor sıcaklık artışları, hava
kirliliği gibi etkilerden söz ediyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini
azaltmak için geliştirilen politikalar da hepimizin hayatını
etkiliyor, etkileyecek. Öncelikle yerelde bu etkilerin doğru
analiz edilmesi, eylem planlarının oluşturulması ve en önemlisi
planların uygulanması gerek. Yerel yönetimlerin kapasitelerini
iyileştirmeleri, gerçekçi hedefler belirleyip doğru çözümlere
odaklanmaları gerek. Bunu sağlamak için de Compact of
Mayors, Covenant of Mayors, Building Efficiency Accelarator
ve yeni kurulan Global Parliament of Mayors gibi girişimler
yakından takip edebilirler. Dünya, çözümün birlikte çalışarak,
birbirini bilgi ve deneyim paylaşımıyla kuvvetlendirerek iklim
değişikliği ile mücadele edileceği konusunda birleşmiş. Bu
ortaklıklar ve girişimler sayesinde geliştirilen projelerin /
planların uygulamalarının finansmanı konusunda aktif çalışmalar
yapıldığını da dikkate almak lazım. Günü kurtaran, kısa vadeli
projelerle zaman kaybetmek yerine, bu ağların içinde yer
alarak eyleme geçmeliyiz. Biz daha ziyade bisikletli ulaşım ve
yürünebilirlik konusundaki projelerimizle tanınan bir sivil toplum
kuruluşuyuz. İklim değişikliği ile mücadele etmek, enerjide
verimli kentler oluşturmak istiyorsak düşük karbonlu çözümlere
yani çevreye ve insan sağlığına kötü etkileri olmayacak,
ekonomik çözümlere odaklanmamız gerek. Örneğin, 8 yılda
43 milyar TL harcanan, 15.000 km’lik bölünmüş yol hedefinin
yanına, kent içi ulaşım için 5.000 km’lik bisiklet yolu hedefi de
konsa ne iyi olurdu...

Yakın zamanda bir çalıştay yaptınız:
Tasarımla Daha Güvenli Kentler.
Çalıştayın gördüğü ilgi ve sonuçlarına
ilişkin bilgi verir misiniz?

Daha Güvenli Kentler’ adı verilen bu kılavuz, yerel yöneticilere ve
şehir plancılarına yol gösterici bir kaynak. Kılavuzda paylaşılan
ilkelerin hayata geçmesi amacıyla Londra merkezli FIA
Foundation desteğiyle Meksika, Brezilya’daki arkadaşlarımızla
Guadalajara, Sao Paolo ve İzmir olmak üzere üç kentte çalıştaylar
düzenledik.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, İzmir merkezindeki 1.-2. ve 3.
derece arkeolojik ve kentsel sit alanları ile Kadifekale kentsel
dönüşüm projesinden oluşan yaklaşık 250 hektarlık bir
alanda, İzmirlilerin tarihle ilişkisini güçlendirecek İzmir Tarih
Projesi’nin geliştirilmesi konusundaki çalışmalarını başlattı.
Biz de UrbanLAB Izmir adını verdiğimiz proje ile bu bölgede
sürdürülebilir ulaşım planları üzerinde çalışıyoruz. Çalıştayımıza
İlçe belediye başkanları, davet ettiğimiz yerel yönetim
temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ile özel
sektör temsilcileri katıldı.
İzmir’de gerçekleştirilen çalıştay ve saha çalışması ile yüksek
kaliteli, güvenli ve erişilebilir ulaşım türleri ve güzergahlarının
oluşturulması için kriterlerin belirlenmesi ve önerilerin
geliştirilmesi, kamusal alanlarda herkes için erişilebilirlik
seçenekleri üzerinde çalıştık. Çalıştay raporumuzu da ekim
ayında paylaşacağız.

Çalışmalarınıza ve gözlemlerinize
dayanarak, yerel yönetimlerimizin
sorumlu ve sürdürülebilir şehircilik
alanındaki performanslarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Yerel yönetimin olmazsa olmazı iyi bir ekip, her başarılı yapıda
olduğu gibi. Başarılı çalışmaları olan, iyi projeler geliştiren
belediyelere baktığımızda hep ekiplerinin hem teknik olarak
iyi, uluslararası projelerde yer alabilen, işbirliklerine açık, farklı
platformlarda, bahsini ettiğim girişimlerde yer alan belediyeler
olduğunu gözlemliyoruz. Genelde gördüğümüz en büyük
eksiklik ise ‘veri’. Doğru karar verebilmek, yönetebilmenin en
önemli unsuru. Maalesef pek çok yerel yönetimde verinin ve
analiziyle elde edilen bilginin kıymeti anlaşılmamış, buna yatırım
yapılmamış. Maalesef verinin en dikkate alındığı dönemler
seçim dönemleri ve sonuçlara göre aksiyon alınan anketler de
seçim anketleri.

WRI halk sağlığı ve yol güvenliği uzmanları, 2015 yılında
kentlerin erişilebilirliğini ve güvenliğini iyileştirmek için tasarım
ve planlama ilkelerinin yer aldığı bir kılavuz hazırladı. ‘Tasarımla
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Belediyemiz bünyesindeki
Eşitlik Birimi ile hizmetlerin
herkes için eşit ve erişilebilir
olmasını amaçladık

Şişli Belediye Başkanı
Hayri İnönü
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü KSS Türkiye dergisinin
sorularını yanıtladı.

Şişli Belediyesi, Birleşmiş Milletler
Global Compact Ağına Türkiye’den
katılan en yeni belediye. Küresel İlkeler
Sözleşmesi’ni imzaladınız. Dolayısıyla
insan hakları, çalışma standartları,
çevre, yolsuzlukla mücadele başlıkları
altında toplanan 10 maddeye
uyumu ve bunun raporlanmasını
gönüllü olarak kabul ettiniz. Bu
taahhütlerin, uygulamada Şişli
Belediyesi çalışanlarına ve Şişli halkına
yansımalarından söz eder misiniz?
Şişli Belediyesi, hak temelli bir yaklaşımı benimseyerek bunu
stratejik plan, bütçeleme ve uygulama aşamalarına yansıtan
bir yerel yönetim politikası izliyor. Küresel İlkeler Sözleşmesi
(Global Compact) ağı, belediyemizin hali hazırda benimsemiş
olduğu bu politikalarla örtüşmekte olduğundan bu ağa
dahil olmayı hedeflerimizi ve taahhüdümüzü güçlendirici
bir adım olarak görüyoruz. Katılımımız henüz çok yeni ancak
mevcut uygulamalarımız ve planlamalarımız içerisinde
ayrımcılık karşıtı hizmet anlayışını öncelikli olarak personelimiz
ile gerçekleştirmekte olduğumuz çalışmalarla yerleştirme
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hedefindeyiz. Engelliliğe doğru yaklaşım eğitimi, toplumsal
cinsiyet ve LGBTİ hakları eğitimleri gibi eğitimlerin ana odağında
kadınlar, LGBTİ, mülteciler, engelliler ve çocuklar öncelikli
olmak üzere insan hakları ve eşitlikçi hizmetler yer alıyor. Bu
çalışmaların, Şişli halkına yönelik hizmet sunumunda fark
yaratacağına inanıyoruz.
Öte yandan, doğrudan Şişli halkını hedef alan hukuk
okuryazarlığı, KİHEP (Kadının insan hakları eğitimi) gibi
faaliyetlerle hak savunuculuğunu güçlendirmeyi hedefliyoruz.
Sağlık Müdürlüğümüz tarafından LGBTİ bireylere ücretsiz ve
anonim HIV testi, jinekolojik muayene gibi hizmetlerle daha
eşitlikçi bir sağlık modeli oluşturmayı hedefliyoruz.
Ayrıca Belediyemizce 6 mahallemizde verilen nitelikli kreş
hizmeti ile hem çocuklara yönelik erişilebilir eğitim hizmeti
götürmeyi, hem de çocuk bakımı nedeniyle iş yaşamından
uzak kalan kadınlara destek olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda
daha genel ve sürdürülebilir bir yaklaşım ile oluşturduğumuz
Eşitlik Birimi ile belediyemiz tarafından sunulmakta olan tüm
hizmetlerin herkes için eşit ve erişilebilir olmasını ve izlenmesini
amaçlıyoruz. Çalışmalarını; kadın, engelli, çocuk, mülteci,
azınlıklar ve LGBTİ’ler öncelikli olmak üzere dezavantajlı gruplara
yönelik geliştiren Eşitlik Birimi, düzenli olarak gerçekleştirilen
yuvarlak masa toplantıları ve sürekli danışma kurulu ile çalışma
alanında yer alan STK’lar, üniversiteler, kamu ve özel sektör
temsilcileri ile kapsayıcı bir yaklaşım benimsedi.
Yine Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin bir parçası olarak çalışma
standartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız da devam
ediyor. Kamu personeli, işçi ve taşeron farkı gözetmeksizin toplu
sözleşmeler her bir grupla iş yaşamında insan haklarına saygı
çerçevesinde imzalandı.
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Yerel yönetimlerin kurumsal sorumluluk
farkındalığı ile faaliyetlerini sürdürmesi
şehirleri nasıl etkiler? Öncelikli olarak
üzerinde durulması gerektiğini
düşündüğünüz konular nelerdir?
Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını belediyemizin temel
görevleri arasında değerlendiriyoruz. Halkın, özellikle dezavantajlı
kişilerin yaşam kalitelerinin artırılması, her türlü ayrımcılığın
ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi ve bu yönde
farkındalık yaratılması; tüm yerel yönetimlerin önceliklendirmesi
gereken çalışmalardır. Bizler Şişli Belediyesi sınırları içerisinde
olan tüm dezavantajlı kişilerin sorunlarını katılımcı bir yaklaşım
içerisinde duyabileceğimiz ve çözüm önerilerini yine kendilerinin
yer aldığı platformlarda değerlendirerek uygulayabileceğimiz bir
yöntem uyguluyoruz. Nihayetinde bu çalışmaların sürdürülebilir
kentsel kalkınmaya katkı sağlayacağını ve kent halkına erişimi
arttıracağına inanıyoruz.

Uyguladığınız ve planlanan KSS
projelerini paylaşır mısınız?
Belediyemiz, yerel bütçeleme ve dış kaynaklı finansman kullanımı
ile pek çok KSS projesi uygulamış ve bu alanda örnek olacak
çalışmalar üretmiştir. Kısaca bahsetmek gerekirse Şişli Sağlık Kart
projemiz ile tüm Şişli halkının nitelikli ve daha erişilebilir sağlık
hizmeti alması yönünde hizmet verirken, Roman vatandaşların
ağırlıklı nüfusu oluşturduğu Kuştepe mahallemizde yürüttüğümüz
Kentsel Dönüşüm projemiz ile halkımızı mağdur etmeden daha
iyi koşullarda yaşamaları için yerinde dönüşümü hedefliyoruz. Öte
yandan dış kaynaklı fonlar değerlendirerek LGBTİ bireylerin tekstil
sektöründe mesleki becerilerinin ve girişimciliklerinin arttırılması,
Roman çiçekçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, toplumsal
cinsiyet ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık türleri ile mücadele,
vatandaşlara daha iyi hizmet aracı olarak iyi yönetişimin
geliştirilmesi için Avrupa kentleriyle ortaklıklar oluşturulması,
entegre atık yönetimine Avrupa yaklaşımına ve nitelikli kentsel
hizmet sunumuna yönelik projeler ile kadınları, gençleri ve
engellileri hedef alan çeşitli projeler uygulandı ve uygulanmaya
devam ediyor.
Şu an kentsel dönüşüm çalışmalarının geliştirilmesinin yanı sıra
tüm dezavantajlı bireylere eşitlikçi ve erişilebilir hizmet sunumunu
iyileştirecek projeler planlanmaya devam ediliyor. Buna ek olarak
ilçenin ve belediyenin karbon ayak izini azaltacak çalışmalar da bu
projelerin odağında.
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Yerel kalkınma adına, kamu- özel
sektör-STK birliktelikleri efektif şekilde
sağlanabiliyor mu? Model öneriniz var
mıdır?
Şişli Belediyesi, tüm paydaşların yer aldığı katılımcı bir hizmet
anlayışını benimsemiştir. Bu nedenle yürüttüğü çalışmalarda
mümkün olduğunca kamu-özel sektör- STK ve akademi
ortaklığında hizmetlerini geliştiriyor. Yürütülen uygulamalara
özel olarak ilgili paydaşlarla görüşmeler yapılırken, daha kapsayıcı
bir yaklaşımla Eşitlik Birimimiz bünyesinde davet edilen danışma
kurulumuz ile hizmetler konusunda sürekli bir ağ oluşturmuş
durumdayız.
Ayrıca sürekli dayanışma içinde olduğumuz derneklerimize
yönelik mümkün olduğunca desteklemeler de sunmaya ve ortak
çalışma yöntemlerini arttıracak yaklaşımlar gerçekleştirmeye
çalışıyoruz. Örneğin Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile uzun süreli
işbirliğimiz neticesinde ilçemizdeki kadınların sığınaktan ve
danışma süreçlerinden yararlanmaları yönünde özel imkanlar
yaratılabiliyor. Öte yandan özel sektörde kadın girişimciliğinin
arttırılmasına yönelik çalışmalarımızın bir parçası olarak
belediyemizce yürütülen ihalelerde alınan üç tekliften birinin
bir kadın girişimciden alınması yönünde bir prensip kararı almış
bulunuyoruz. Bu karar ile en büyük satın almacı olan kamu
kurumları için, kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmesi için
sürdürülebilir bir model öneriyoruz.

“Hukuk okuryazarlığı,
Kadının İnsan Hakları
Eğitimi gibi faaliyetlerle
hak savunuculuğunu
güçlendirmeyi hedefliyoruz.”
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Profilo, bilinçli enerji kullanımı
anlatıyor
Profilo Dayanıklı Ev Aletleri Pazarlama Müdürü
Burcu Seçkin
Profilo Dayanıklı Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Burcu Seçkin ile
2010 yılından bu yana devam eden Türkiye Enerjisini Topluyor
projesini konuştuk.

Türkiye Enerjisini Topluyor projesi ve
alınan sonuçlar hakkında bilgi verir
misiniz?
Profilo Dayanıklı Ev Aletleri olarak uzun yıllardır A ve A+++
ürünlerle tüketicilere tasarruflu ürünler sunuyoruz. Fakat
yapılan araştırmalarda da görüyoruz ki; tüketicilerimiz satın
aldıkları ürünlerin enerji sınıfına gösterdiği özeni, enerji
verimliliği açısından en etkin şekilde kullanma konusunda
göstermeyebiliyorlar.
Biz de Profilo olarak bu sonuçlardan yola çıkarak, 2010
yılında “Türkiye Enerjisini Topluyor” projesini hayata geçirdik.
Amacımız kadın tüketicilerimizi evlerinde özellikle beyaz
eşyalarını kullanırken nasıl tasarruf yapabilecekleri konusunda
bilinçlendirmekti. Geçtiğimiz yıl kapsamı biraz daha genişleterek,
projemize gıda, giyim ve yakıt gibi konularda nasıl tasarruf
sağlanabilir gibi içerikler de ekledik.
Farklı illerde ev ziyaretleriyle başladığımız projeye 2015
yılında Halk Eğitim Merkezlerinde devam ettik. Halk Eğitim
Merkezlerinde yer alan derslere modül olarak eklediğimiz
eğitimlerde kursiyer kadınlarla bir araya geldik ve onlara gıda,
giyim, enerji, yakıt ve su ve ısınma alanlarında nasıl tasarruf
sağlayacaklarını anlattık, doğru bilinen yanlışları birlikte gözden
geçirdik. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde uyguladığımız
programla kadınların ev ekonomisini etkin şekilde yöneterek,
ekonomik ve çevresel verimliliklerini artırmalarını sağladık.

68

KSS Türkiye

2010 yılından itibaren büyük bir özveriyle başlattığımız TET
projesi kapsamında Türkiye’yi dolaşarak toplamda 45 bin
kadına dokunduk. Bu eğitimler sonunda yaptığımız arama
çalışmalarında ise katılımcıların yüzde 97’si öğrendiklerini evde
uyguladıklarını, yüzde 73.5’i de öğrendiklerini uyguladıkları için
faturalarında düşüş yaşadıklarını belirttiler. Bu da bizi çok mutlu
etti.

KSS bazlı çalışmaları efektif ve
sürdürülebilir kılmak adına nasıl bir yol
izliyorsunuz?
Bir kurumsal sosyal sorumluluk projesinin başarılı olması için
sürdürülebilir olması çok önemli. Biz de Profilo olarak buna
çok önem verdik. Türkiye Enerjisini Topluyor projemizi de 2010
yılından beri sürdürüyoruz.
Ve halen birçok tüketicimizin elektronik ürünlerini doğru
bilinen yanlışlar ile kullandığını görüyoruz. Bu da projeyi daha
sürdürülebilir kılıyor. Öte yandan Türk kadınlarının öğrenmeye
açıklığı, hayat kalitelerini artıracak uygulamaları benimseme hızı,
öğrendiklerini çevreleriyle paylaşarak büyütmeleri, projemizi
daha da geniş kitlelere yaymak konusunda bizi son derece
motive ediyor. Hız kesmeden tüketicilerimize ulaşmaya ve onları
bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Yöntemlerimiz farklılaşabilir
ama hedefimiz onları enerji tüketimi yönünde bilinçlendirmek.

“Türkiye’yi dolaşarak
toplamda 45 bin kadına
dokunduk.”
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Lila Kağıt 2023 yılına kadar 700 bin
ağaç dikmeyi hedefledi
Çevreye duyarlılık, kaynak kullanımının azaltılması ve geri
dönüşümlü temizlik ürünleri toplumda her geçen gün önemini
artırıyor. Yeşil temizlik ve çevre duyarlılığı konusunda piyasaya
yenilikçi ürünler sunan firmalarından biri de Lila Kağıt.
Her zaman tüketicilerinin öneri ve yorumlarını dinleyerek
hareket ettiklerini ve kağıt pazarının en iddialı ürünlerini
sunduklarını ifade eden Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü
“Amacımız tüketicilerimizi yenilikçi ürünlerle buluşturmanın
yanı sıra bunu çevreye zarar vermeden aksine çevreye fayda
sağlayarak başarabilmek. Bu nedenle ‘Sofia Ormanları Yok Etmez’
projemizi hayata geçirdik” dedi.
Alp Öğücü “Faaliyet gösterdiğimiz kağıt sektörünün
hammaddesi olan selüloz, doğal bitki örtüsünün bozulmaması
ve doğal ormanların korunması için yetiştirilen endüstriyel
ormanlardan karşılanıyor ve bu ormanların artırılması
sektörümüz için son derece büyük bir önem arz ediyor. Lila
Kağıt olarak, kağıdın ham maddesi olan selülozun tamamını,
endüstriyel amaçlı yetiştirilen ağaçlardan elde eden sertifikalı
tedarikçilerden temin ediyoruz’’ dedi.
Selüloz üretiminde endüstriyel amaçlı yetiştirilen ağaçlar
kullanıldıkça yerlerine yeni ağaçların dikildiğini belirten Öğücü
‘‘Sahiplendiğimiz bu bilinç ile ‘Sofia Ormanları Yok Etmez’
temasıyla endüstriyel ağaç tarımının farkındalığını artırarak, Türk
sanayisine katkı sağlayacak bir girişimi başlattık. Projelerimizle
2023 yılına kadar 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda
700 bin ağaç dikmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

70

“AR-GE’ye bütçemizin yüzde beşini
ayırdık’’
Tüketicilere daha pratik, ekonomik ve çevreci ürünler
sunabilmek için yeni yatırımlar yaptıklarını ve Ar-Ge’ye yüzde
beş oranında bir bütçe ayırdıklarını söyleyen Alp Öğücü;
“2016 yılı içinde vizyonumuz doğrultusunda tüketici ihtiyaç
ve talepleri doğrultusunda üretimine başladığımız inovatif
ürünlerimiz raflardaki yerini alacak” açıklamasında bulundu.
‘Yeşil’ kategorisinde bulunan ürün ve hizmetlerin çevre ve
insan sağlığına olan etkisine ilişkin değerlendirmelerde de
bulunan Öğücü “Geri dönüşüm merkezlerinin oluşturulması, bu
bilincin en temelden başlanarak artırılması ve geri dönüşümlü
malzemeden üretimin teşvik edilmesi büyük önem arz ediyor.
Temizlik kağıdı kullanımında, özellikle ev dışı tüketimin ve
turizmin ağırlıklı olduğu yerlerde geri dönüşümlü elyaf ön plana
çıkarken, eş zamanlı olarak pek çok Avrupa ülkesinde hanesel
olarak Ecolabel, FSC, PEFC, Nordic Swan gibi sertifikalı ürünlerin
tüketimi artıyor. Bu sertifikasyonlar sayesinde tüketicilere
akredite endüstriyel ormanlardan elde edilen selüloz ile saf,
doğal ve yumuşak ürünler sunuluyor. Geri dönüşüm ve yeşil
ürünler konusunda bilinçli tüketicilerin kaynağı belli ve güvenilir
olduğuna inandıkları bu ürünleri tercih ettikleri görülüyor” dedi.
Pazarın sağlıklı büyüyebilmesi için ürün çeşitliliğinin artırılması,
tüketiciye yeni özelliklere sahip ürünlerin sunulması gerektiğine
dikkat çeken Öğücü şunları söyledi: “Avrupa ülkelerindeki
son 10 yılda geri dönüşümlü kağıt kullanım oranında önemli
bir artış yaşanıyor. Torba ve karton endüstri kullanımında
azalma sağlanırken, elektronik iletişim gazete kağıdı ve defter
kullanımının yerine geçiyor. Aynı gelişimi daha düşük oranlarda
da olsa ülkemizde görmek mümkün. Gelecek dönemde
bakanlıklar, belediyeler ve derneklerin iş birliği ile bilinçlendirme
çalışmalarının artacağı ve sektöre hizmet veren şirketlerin de
bu değerleri benimseyerek çalışmalarını sürdüreceğinden hiç
şüphemiz yok.”
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Sütaş, 2015 Sürdürülebilirlik Raporu’nu
“Geleceği Düşünmemiz Çok Doğal”
konseptiyle yayımladı
Sütaş, 2020 sürdürülebilirlik hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.
Sütaş, enerji ihtiyacının %100’ünü çiftliklerinin ve fabrikalarının
atıklarından üretecek, sera gazı salımını %50, su kullanımını
%25 azaltacak, atıklarının %100’ünü geri dönüştürecek, lojistik
giderlerini %40 düşürecek. Her yıl kazancının %1’ini, sağlıklı
beslenme ve süt bilincinin artması için yapacağı eğitim ve
etkinliklere harcayacak.
Sütaş, ‘Çiftlikten Sofralara’ entegre iş modelinin her aşamasıyla,
kendi sektörü başta olmak üzere birçok sektöre, ekonomik,
çevresel, sosyal ve kurumsal sürdürülebilirlik konusunda
öncülük edecek uygulamaları hayata geçiriyor. Üreticilerin
sürekli eğitiminden damızlık ihtiyaçlarının karşılanmasına,
nitelikli yem üretiminden ineklerin refahı ve beslenmesine,
elektrikten buhara tüm enerji ihtiyacının gübre ve atıklarından
üretilmesine, ürün güvenirliğinden ve doğallığından ülkemizin
gıda güvenliğine kadar her konuda örnek çalışmalara imza atan
Sütaş, 1 Ocak-31 Aralık 2015 dönemini kapsayan faaliyetlerini
ve 2020 sürdürülebilirlik hedeflerini içeren Sürdürülebilirlik
Raporu’nu yayımladı.
Sütaş, ‘Geleceği Düşünmemiz Çok Doğal’ konsepti ile açıkladığı
2015 Sürdürülebilirlik Raporu’nu, ‘kurumsal sürdürülebilirlik’,
‘çevresel sürdürülebilirlik’, ‘ekonomik sürdürülebilirlik’ ve ‘sosyal
sürdürülebilirlik’ olmak üzere dört ana başlık altında topladı.

“Sürdürülebilirliğin işimizin
özünde olması çok doğal.”
Sütaş’a özgü ‘Çiftlikten Sofralara’ iş modelinin temelinde
sürdürülebilirlik vizyonunun yer aldığını belirten Sütaş Yönetim
Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz şunları söyledi: “Sütün iyiliğini
ve bereketini yayma tutkusuyla, süt değer zincirini en verimli
şekilde yöneterek, bireylerin yaşam kalitesini artıran, sağlık ve
mutluluk veren, doğal ve lezzetli süt ürünleri sunma misyonuyla
çalışıyoruz. Sütçülüğü sadece süt üretmek olarak görmüyor,
tarlada yetişen ottan sofralarımıza gelen süt ve süt ürünlerine
kadar olan tüm süreci yönetip denetliyoruz. Yatırım yaptığımız
bölgelerde istihdam yaratmak, tarımsal üretim faaliyetlerini
kayıtlı ekonomiye kazandırmak, küçük üreticilerin düzenli gelir
elde etmelerini ve sosyal güvenlik ağına katılmalarını sağlamak
sürdürülebilirlik anlayışımızın çıktıları arasında yer alıyor.

Aksaray ve Karacabey’deki biyogaz tesislerimizde, çiftliklerimizde
oluşan gübreleri, üretimden kaynaklı organik atıkları ve ürün
firelerini önce biyogaza, ardından elektrik ve ısı enerjisine
çeviriyor, bu enerjiyi kendi ihtiyacımızı karşılamak için
kullanıyoruz.
2020 hedeflerimiz arasında, enerji ihtiyacımızın %100’ünü
çiftliklerimizin gübrelerinden ve organik atıklarımızdan
sağlamak, sera gazı salımını %50, işlediğimiz çiğ süt miktarına
oranla su kullanımını %25 azaltmak yer alıyor. Süt aldığımız
çiftliklerin verimliliğini de %20 artırmayı, ölçeklerini ise %30
büyütmeyi amaçlıyoruz.’’

20 milyon dolarlık çevre yatırımı
Sütaş, bugüne kadar çevre konusunda 20,1 milyon dolarlık
yatırım yaptı. 2013-2015 yılları arasında işlediği çiğ sütbaşına
oranla sera gazı salımında %39, su kullanımında %26 azalma
sağladı. Çiftliklerinden gelen gübrelerden ve üretim süreçlerinde
ortaya çıkan organik atıklardan enerji elde eden Sütaş, 2015
yılında 300 bin ton atığı bertaraf ederek, tüm grubun toplam
elektrik ihtiyacının %41’ini, buhar ihtiyacının ise %10’unu
karşıladı. Sütaş’ın 2015 yılında toplam sera gazı azaltımı, 2 milyon
ağacın bir yılda emdiği toplam karbondioksit miktarına denk
geldi. Sütaş, 2016 yılında faaliyete geçmesi planlanan Organik
Gübre Üretim Tesisi ile enerji tesislerinden çıkan atıkları da
değerlendirecek. Böylece %80 organik madde içeren gübre
üretimi yaparak, toprak yapısının zenginleşmesine ve çok daha
yüksek verim alınmasına katkı sağlayacak.

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz

71

KSS Uygulama

Otis’in sosyal sorumluluk projesinin
hedefinde çocuk ve ebeveynler var
Otis Türkiye, sosyal sorumluluk projesi “Bay Otis” ile çocuklarla
buluşuyor. Asansör ve yürüyen merdivenlerin hatalı
kullanımlarının önüne geçmek için başlattığı sosyal sorumluluk
projesi ile hem çocukları hem de ebeveynleri bilinçlendirmeyi
hedefleyen Otis Türkiye, eğitimin sonunda başarılı olan tüm
çocuklara sertifika veriyor.

Çocukları erken yaşta
bilinçlendiriyoruz
Otis Türkiye Genel Müdürü Özgür Aren “Türkiye’de alışveriş
merkezleri, sinema, tiyatro salonları gibi halka açık alanlarda
asansör ve yürüyen merdivenlerin hatalı kullanımıyla
karşılaşıyoruz. Otis olarak özellikle çocuklara erken yaşlarda bu
araçların emniyetli kullanılmasının gerekliliğini öğretmek ve
ebeveynleri bilinçlendirmek üzere, Bay Otis sosyal sorumluluk
projesini başlattık. Hedef kitlemizi, okul öncesi çocuklar, 7-10
yaş grubu ve ebeveynler oluşturdu. İlk olarak 2013’te Kanyon
ve İstinye Park AVM’de hayata geçirdiğimiz projemiz başarıyla
devam ediyor. 2015’te Resim İstanbul Konut Projesi’nde
yaptığımız çalışmadan da olumlu geri dönüşler aldık. Bu
yıl Akasya Acıbadem’de daha fazla çocuk ve ebeveynlere,
doğru kullanım, dikkat edilmesi gerekenleri aktarmaktan
mutluluk duyuyoruz. Otis Türkiye olarak gelecek nesillere olan
sorumluluğumuzu unutmadan sektöre öncülük etmeye devam
edeceğiz” dedi.
Otis Türkiye’nin, sosyal sorumluluk projesi Bay Otis’in çocuklarla
en son buluşması, Akasya Acıbadem AVM’de gerçekleşti. Tüm
gün süren Bay Otis etkinliğine katılan çocuk ve ebevenylere;
emniyetli asansör, yürüyen merdiven ve yol kullanımı ve
dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Yaklaşık 400 çocuğun
katıldığı etkinlikte, doğru kullanım ve yapılmaması gerekenler
hikayeleştirilerek eğlenceli görsellerle aktarıldı. Eğitimin sonunda
Bay Otis tarafından, testi başarıyla geçen tüm çocuklara, adlarına
düzenlenmiş sertifikaları hediye edildi. Eğlenerek öğrenmelerini
sağlayan kum boyama etkinliği ile rengarenk resimler yapan
çocuklara, ayrıca Otis ile Emniyetteyim adlı boyama kitapçıkları
da hediye edildi. Çocukların ilgisini çeken çizimler, çeşitli
bulmacalar ve testlerin yer aldığı Bay Otis kitapçığında, asansör,
yürüyen merdiven ve yürüyen yollarda uyulması gereken
kurallar, kısa mesajlarla anlatıldı.
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Ayakkabı bağcıklarına dikkat edin,
adımlarınızı dikkatli atın
Yürüyen merdiven ve yürüyen yollarda dikkat edilmesi gereken
temel kurallar şöyle sıralanıyor: Adımlarınızı dikkatli atın, bebek
arabası ve alışveriş arabası kullanmayın, evcil hayvanınızı
kucağınızda taşıyın, el bandını tutun, bol giysilerinize ve
ayakkabı bağcıklarınıza dikkat edin, küçük çocukların elinden
tutun, dümdüz karşıya bakın, paketleri el bandı üzerine
koymayın, durmak için sağ tarafı, yürümek için sol tarafı kullanın.’’
Asansörlerde uyulması gereken kurallar ise kitapçıkta şöyle yer
alıyor: Adımlarınızı dikkatli atın, asansör kapıları kapanırken
müdahale etmeyin, kapılar açılmazsa alarm düğmesine basıp
bekleyin, yangın sırasında sabit merdivenleri kullanın, asansörü
kullanmayın.’’
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SosyalBen Akademi’den sosyal
sorumluluk danışmanlığı

PANASONIC, yeni bir akıllı şehrin
inşasında iş ortağı

Sosyal sorumluluğu müfredata alarak okullarda ders olarak
okutan SosyalBen Akademi, verdiği danışmanlık ile profesyonel
gönüllüler yetiştiriyor.

PANASONIC, Nomura Real Estate Development Co. Ltd. iş
birliği ile Japonya’da geleceğin şehrini inşa etmek üzere
harekete geçti. Proje, “Sürdürülebilir Akıllı Şehir” olarak hayata
geçirilecek. Tokyo’nun güney batısındaki Yokohama şehrinde,
Tsunashima’da inşa edilmesi planlanan yeni akıllı şehrin
geliştirilmesine kılavuzluk edecek konsept planı açıklandı. Enerji
sistemi, hidrojen dolum istasyonu ve uluslararası öğrenciler
için bir yurt içeren sürdürülebilir akıllı şehir Tsunashima’nın
geliştirilmesine on kuruluş katılıyor.

güvenlik kontrol sistemi kullanarak yakıt hücreli araçlara güvenli
bir şekilde hidrojen tedarik edecek.

Geleceğin şehri olarak planlanan Tsunashima için belirlenen
hedefler arasında CO2 emisyonlarının %40 azaltılması, %30
ya da daha fazla oranda yeni enerjilerin kullanımı yer alıyor.
Tsunashima’nın bir enerji merkezi, hidrojen dolum istasyonu
ve uluslararası öğrenci yurdu olacak. Tokyo Gas Group, şehrin
merkezine ısı ve elektrik ortak üretim sistemi kuracak ve sistem
tarafından üretilen elektrik ve termal enerji buradan diğer
tesislere dağıtılacak. JX Nippon Oil & Energy Corporation,
hidrojen dolum istasyonunun işletiminden sorumlu olacak.
Bu istasyonun yeni nesil enerji kaynağı olması ve yakıt hücreli
araçlarla geleceğin hidrojen tabanlı toplumundaki diğer
girişimlere hidrojen sağlaması düşünülüyor. Keio Üniversitesi
de aktif uluslararası öğrenci değişimleri sağlamak üzere
tasarlanan uluslararası öğrenci yurdunu açacak. PANASONIC
ise CRE çözümleri ile bilgi birikimini ve teknolojisini kullanarak,
alandan ve konumdan daha fazla değer sağlamaya uğraşacak
ve kullanılmayan bir alanı kullanılır hale getirerek mali ve
ticari değerleri artırırken topluma da katkıda bulunacak.
Enerji, güvenlik, mobilite, sağlık hizmetleri ve şehirdeki
tesisler, insanı merkeze alarak sürdürülebilir bir akıllı yaşamın
gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Uluslararası öğrenci yurdu ve akıllı
alışveriş merkezi

Topluma hizmet projelerine önem veren kurum ve kuruluşlar ile
öğrencilere; doğru sosyal sorumluluk projeleri ile çalışma, proje
oluşturma konusunda danışmanlık veren SosyalBen Akademi,
sosyal sorumluluğu ve gönüllük alanında diğer ülkelerde de
çalışmalar yapıyor. Verdikleri danışmanlık ile öncelikli olarak
öğrencilerin gönüllülük faaliyetlerine katılımını yaygınlaştırmayı
amaçlayan SosyalBen Akademi, bu kapsamda öğrencilerin
doldurması gereken zorunlu sosyal sorumluluk saatlerini en
aktif, verimli ve yaratıcı şekilde geçirmeleri için kişiye özel sosyal
sorumluluk programı hazırlıyor. Danışmanlık sürecinin sonunda
ise her öğrenci ve kurumun kendine özel sosyal sorumluluk
CV’si oluşuyor.

Göçmen öğrencilerle çalışma
SosyalBen Akademi’den danışmanlık alan öğrenciler,
Almanya’daki Bottrop Mülteci Kampı’nda Suriyeli Göçmen
öğrencilerle saha çalışması gerçekleştirdi. 1 hafta boyunca
Avrupa’daki ilgili kurum ve kuruluşlarla Suriyeli göçmenler
konusunda toplantılar yapan gönüllü öğrenciler, yüzlerce
Suriyeli öğrencinin hayatına dokunup çevrelerini konuyla ilgili
bilinçlendirdi.

23 Nisan’da 23 bin fidan
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “23.000 Fidan”
projesini hayata geçirerek tüm Türkiye’de fidan diken gönüllü
öğrenciler, daha yaşanabilir bir dünya için büyük bir adım attı.

19 Mayıs’ın gönüllü rehberleri
SosyalBen Akademi danışmanlığı alan öğrenciler, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nda kendi
şehirlerindeki dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara
şehirlerini gezdirdi. Gönüllü öğrenciler sayesinde yaşadıkları
bölgeden ilk kez çıkan çocuklar, alternatif yaşam biçimlerini
görme şansı yakaladı.

Gönüllü turizmi
Türkiye’de ilk kez gönüllülük ile turizm kavramlarını birleştirerek
gönüllü turizmini hayata geçiren Karadenizli öğrenciler, aldıkları
danışmanlık ile Ege Bölgesi öğrencilerini yaylaya çıkartarak
Karadeniz’in kültürünü ve yaşam tarzını tanıttı. Kültürel bir
farkındalık hedefiyle başlatılan ve gittikçe kapsamını genişleten
gönüllü turizminde öğrenciler, hem seyahat etti hem de
bölgeye özgü faaliyetlerde gönüllü olarak çalışma imkanı
buldu. Gönüllü turizmi, hem gönüllü çalışma kavramına olan
ilginin artmasını, hem de öğrencilerin farklı bölgelere ait yaşam
kültürünü deneyimlemesini hedeflerken, turizmde gönüllülük
kavramı üzerine odaklanarak daha sürdürülebilir bir turizm
anlayışını beraberinde getiriyor.

Makedonya sahası
Balkanlar’ın sivil toplum çalışmalarını deneyimlemek adına
Makedonya’ya giden öğrenciler, yıl boyunca aldıkları sosyal
sorumluluk derslerini Makedonya’daki saha çalışmaları ve
resmi görüşmelerle pratiğe döktü. Öğrenciler, Makedonya’nın
doğusunda yaşayan Yörük Türkleri ve Üsküp’teki Makedon
çocuklarla bir araya geldi.

Şehir yönetim merkezi
Bu merkez; şehrin içindeki etkinlikler, şehrin enerjisi ve acil
durum halinde tahliye hakkında bilgi sağlayarak akıllı şehirdeki
hayatı destekleyen ve geliştiren bir yönetim merkezi olarak işlev
görecek.

Öğrenci yurdunda, öğrenciler arasındaki iletişime yardımcı
olmak için çok dilli sistemler, kullanıldığı alana göre çeşitli
durumlara uyarlanabilen ışık denetleyicileri ve görsel alanları
geliştiren alan düzenleyiciler bulunacak.
Şehir enerji merkezinin atık ısısıyla çalışan, güneş enerjisi üretme
ve havalandırma sistemlerini içeren bu yeni nesil alışveriş
merkezinde ise, gelişmiş çevre dostu önlemler de yer alacak.
Ayrıca insanların süpermarketlerden aldıkları ürünleri teslim
alabilecekleri şehir dolapları olacak.

Ekolojik hayat
Şehir için tasarlanan akıllı yaşam alanlarında, güneş enerjisi
panelleri ve depolama pillerini birleştiren bir sistem kurularak
yenilenebilir enerjinin verimli bir şekilde kullanılması sağlanacak.
Asansörlere bağlandığında bu sistem güç kesintisinde bile
asansörlerin çalışabilmesini sağlayacak.

Temiz enerji üretimi ve teknolojik
hidrojen hizmet istasyonu
Doğal afetlere karşı dayanıklı olarak akıllı enerji ağını
gerçekleştirmek amacıyla planlanan enerji tesisi, şehrin
merkezinde yer alıyor. Temiz şehir gazı kullanıyor ve ortak üretim
sisteminden yararlanıyor.
Hidrojen hizmet istasyonu, elektrik üretmek amacıyla ticari
kullanıma yönelik yakıt hücresi sistemlerine hidrojen tedariki
yapacak. İstasyon depreme dayanıklı tasarımı ve çeşitli türlerde
sensör içeren çok sayıda teknolojiyi bir araya getiren hidrojen
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KSS projelerinde önceliğimiz
çocuklar ve gençler

Tahincioğlu Gayrimenkul Pazarlama
İletişim Yöneticisi
Esra Erbil
Tahincioğlu Gayrimenkul Pazarlama İletişim Yöneticisi Esra Erbil ile
şirketin kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları üzerine bir söyleşi yaptık.

Şirketinizin kurumsal sosyal sorumluluk (KSS)
algısı üzerine neler söylersiniz? ‘Farkında’
mısınız ?
Tahincioğlu olarak sosyal sorumluluk anlayışımız, tüm çalışanlarımız
tarafından benimsenmiş durumda. Yöneticilerimizin bireysel
duyarlılığının da bu duruma katkısı çok büyük. Bakış açısı tüm kuruma
yansıyor. Bu nedenle pazarlama departmanı olarak yürüttüğümüz sosyal
sorumluluk projelerinde kurum çalışanlarının desteğini görüyor olmak
çok mutlu ediyor.
Değişen dünya ile birlikte artık şirketler itibar yönetimi çerçevesinde
topluma yaptıkları katkı ile öne çıkmak isteyen şirketler, yürüttükleri
sosyal projeler aracılığıyla yarattıkları pozitif algı sayesinde tüm
paydaşları nezdinde değer ve itibar kazanmayı artık çok fazla
önemsiyorlar. Sosyal sorumluluk projelerinde evrensel başarı kriteri
olarak görülen gönüllü katılım ve sürdürülebilirlik; hem şirket içi
motivasyona katkı yapan bir unsur olarak öne çıkıyor, hem de şirketin
topluma verdiği taahhütün takibi açısından önem taşıyor. Bu çerçevede
giderek daha fazla şirket, daha fazla çalışanını ve iş ortağını da içine
alacak nitelikte sosyal sorumluluk projeleri tasarlıyor ya da var olan
projelere destek veriyorlar. Bu da, Türkiye’de bu alanda bir bilincin
oluşması ve katlanarak artması sonucunu doğuruyor. Bunu Tahincioğlu
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olarak son derece pozitif bir gelişim olarak görüyoruz. Toplumsal
alanlardaki ihtiyaçların tespit edilmesi ve şirketlerin de hem
çalışanları hem de iş ortakları ile toplumun ihtiyaç duyduğu
alanlara vakit ve kaynak ayırmaya başlaması, arzu duyduğumuz
nitelikte ve standartlarda bir toplum olmamız için çok umut
verici bir çaba.

“Değişen dünya ile birlikte
artık şirketler itibar yönetimi
çerçevesinde topluma
yaptıkları katkı ile öne çıkmak
isteyen şirketler, yürüttükleri
sosyal projeler aracılığıyla
yarattıkları pozitif algı
sayesinde tüm paydaşları
nezdinde değer ve itibar
kazanmayı artık çok fazla
önemsiyorlar.”
Süregelen / planlanan KSS projeleri
hakkında bilgi verir misiniz?
Tahincioğlu olarak teslim ettiğimiz her gayrimenkul projemizi
bir kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile taçlandırdık.
Projelerimize yatırım yapan konut ve ofis malikleri adına
gerçekleştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını,
anahtar tesliminde maliklerimiz ile paylaşıyoruz.
Hayata değer katan kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle,
konut ve ofis sahiplerini bir mülkten çok daha fazlasıyla
buluşturuyoruz. Mottomuz ‘İyilik Al, İyilik Bul’. Projelerimizde
kapıyı her zaman iyilik açıyor, anahtar tesliminde güzel dilekler
ve umutlar da sahipleri ile buluşuyor. Böylece Tahincioğlu
projelerine yatarım yapan bireyler ve kurumların aynı zamanda
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topluma da fayda sağlamalarına imkan sunuyoruz. Bugüne
kadar gençler ve çocuklara yönelik hayata geçirdiğimiz kurumsal
sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde:
Nidapark Beşiktaş projesi sahipleri adına, Türkiye’de 15 yıldır
faaliyet gösteren Bir Dilek Tut Derneği ile 3-18 yaş arası hayati
tehlike taşıyan hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini
yerine getirilmesi konusunda önemli bir adım attık.
Bu proje çerçevesinde, 50 çocuğumuzun dileğinin
gerçekleşmesine olanak sağladık.
Palladium Tower’ın ofis sahipleri adına gerçekleştirdiğimiz
‘Geleceğe Atılan Temeller’ projesinde ise Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği ile iş birliği yaptık. Proje kapsamında
İstanbul ili içerisinde Pendik’ten Silivri’ye kadar 20 farklı semtte
ve 30 farklı evde, çocukların hayallerindeki odayı tasarladık. 30
odanın arkasında 30 farklı hikaye ve gelecek yarattık. Öncelikle
uzman psikologlar tarafından çocukların hayallerini dinledik
ardından tüm odaları yeniden inşa ederek ve tüm eşyaları
yenileyerek çocuklara daha mutlu ve konforlu bir ortamda daha
verimli ders çalışabilme imkânı sunduk. Bu projemizle geleceğin
temellerini attık ve inşayı öğrencilere bıraktık.
Nidakule Göztepe’den ofis alan müşterilerimiz adına
gerçekleştiğimiz ‘Sıla Çocukları’ projesinde de Mardin
Nusaybin’de yer alan Sıla İlköğretim Okulu’nda okuyan
öğrencilerin üniversite sonuna kadar eğitim masraflarını
üstlendik. Hayallerine ulaşmak için çocukların önlerindeki
engelleri kaldırarak, onlara umutlu bir gelecek vaad eden
projemizle mühendisler, doktorlar, öğretmenler yetiştirecek
olmaktan çok mutluyuz.
Ayrıca Nidakule Ataşehir Güney projemizin sahipleri adına, İnsan
İletişim Derneği ile birlikte Doğu Anadolu’daki köy okullarında
okuyan ve ailesinin geçim seviyesi belli bir düzeyin altında kalan
1000 çocuğumuza soğuk ve zor hava koşullarına dayanıklı özel
ayakkabılar üreterek teslim ettik. Halihazırda yıl sonuna kadar
tamamlanması planlanan iki ayrı sosyal sorumluluk projemiz de
devam etmektedir.

Belli bir etki alanını hedef alıyor mu
sosyal sorumluluk çalışmalarınız?
Konut ve ofis sahipleri adına gerçekleştirdiğimiz kurumsal sosyal
sorumluluk projelerimizde ülkemizin yarınları olan çocuklara ve
gençlere yatırım yapıyoruz. Tahincioğlu olarak, geleceğimizin
teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimize yatırım yapmak
önceliklerimiz arasında geliyor. Bu önceliğimizi, maliklerimiz
adına her yeni projede sosyal sorumluluk projeleri ile hayata
geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Kurumsal sorumluluk anlamında,
gayrimenkul alanında faaliyet gösteren
şirketlerden beklentinin ne olduğunu
düşünüyorsunuz? Bu sektörün
oyuncuları KSS konusunda sizce nasıl
yol almalı?
Türkiye bir yandan müthiş bir gelişim içinde ama bir yandan da
toplumsal ihtiyaçları her geçen gün çığ gibi büyüyor. İşte bu
noktada, özel şirketlere de önemli görevler düşüyor. Gerçek
ihtiyaçlara çözüm odaklı yaklaşarak, en önemlisi de kurum
çalışanlarının gönüllü katılımını destekleyecek bir anlayışa sahip
olmak gerekiyor.
Biliyoruz ki artık şirketler, sadece verdikleri kaliteli ürün ve
hizmetleri değil, tüketici nezdinde toplumsal anlamda hayata
geçirdikleri projelerle de farklılık yaratıyorlar. İşte bu nedenle,
Tahincioğlu olarak gerçekten toplumun geleceğini ilgilendiren,
çözüm üretilmesi durumunda toplumun bütününe umut
ve moral verecek hatta model oluşturacak projeler üzerinde
çalışıyoruz. Bir proje yıllarca da devam edebilir ama başarısındaki
temel kriter, toplumdaki ihtiyaca çözüm bulması ya da o
çözümü bulmak için bir hareketlilik yaratıyor olmasıdır.

Eklemek istedikleriniz
Günümüzde şirketlerin başarısı, sağladıkları finansal değer
kadar, topluma ve çevreye sağladıkları fayda ile de ölçülüyor. Bu
sayede pek çok sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirildiğini
görüyoruz. Ancak projeyi başlatmak tek başına yeterli olmuyor.
Başarılı bir sosyal sorumluluk projesi için aktarılan bütçe kadar
projenin toplumsal etkisinin büyüklüğü, mekanizması ve
sürekliliği önem kazanıyor. Toplumsal farkındalık yaratmak ve
daha fazla kişinin sorumluluk alarak kendi faaliyet alanlarında
sosyal sorumlu davranmasına destek olmak için tüm paydaşların
dahil olduğu ve kendi içinde sürdürülebilir olan projeler öne
çıkıyor. Biz hali hazırdaki projelerimize yenilerini de ekleyerek
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni çalışmalarımızı belirlerken
her zaman olduğu gibi kurumsal araştırmalarla toplumun
nabzını tutacak, toplum genelinde farkındalık yaratan,
geleceğimizi ilgilendiren ve model oluşturacak projeler üzerinde
çalışacağız.
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CSR Article

Regional Director for Europe, ICLEI
(Local Governments for Sustainability)
Wolfgang Teubner

The role of CSR in the urban transformation towards
sustainability, inclusiveness and resilience
In April 2016 almost 1.000 participants at the 8th European Conference
on Sustainable Cities & Towns in Bilbao endorsed the Basque
Declaration “New pathways for European Cities and Towns to create
productive, sustainable and resilient cities for a liveable and inclusive
Europe”.
The declaration responds to the challenges that are outlined in the
Paris Climate Agreement and the United Nations Agenda 2030,
particularly the Sustainable Development Goals. The common
denominator for both international Agreements is the recognition
of the fact that our globally available resources are limited, and that
we will have to transform our societies in a way that allows us to
organize a good quality of life for all without an overconsumption of
the globally available resources. This recognition immediately leads
to the question how the available resources are distributed between
countries and within countries around the World, and who can profit
from the opportunities that are created from these resources. If we
would define the limits for the two agreements as 2t CO2 emission per
capita and an ecological footprint of 1 planet, it becomes obvious that
all industrialized countries and most of the countries in transition are
currently not staying within these limits and, therefore, we need a deep
transformation of our societies in three dimensions: socio-cultural,
socio-economic and technological. In a world where already more
than 50% of the population lives in cities and urban areas with a still
growing urbanisation, and where most of the economic development
is focusing on cities, this transformation has to happen first and
foremost in cities.
But what is the role of companies in that transformation? Be it a local,
be it a nation-wide or be it a multi-national company, each company
or its branches are operating in a specific place with administrational
boundaries (city, region or county). This turns the companies into
local actors that actively contribute to the shaping of the local society
in many ways: they employ people, they use local infrastructure and
services, they produce waste, they might cause environmental impacts,
and they often pay taxes. That is why they can and should contribute
to the transformation.
For the socio cultural dimension it is necessary that the company
understands itself not only as an economic actor that is responsible
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towards the shareholders and for profit maximization, but also as part
of the local society that has a responsibility for the wellbeing and
quality of life in the local community. This includes a transparent and
open corporate management policy and a pro-active engagement in
societal affairs beyond the sustainable management of the company
itself (environmental protection, resource efficiency, fair value chains)
For the socio-economic dimension it means that the company pays
local taxes and is not engaging in tax avoidance strategies, it gets
economically engaged in social infrastructure and it is applying fair and
good employment conditions. In addition, whenever possible even
low threshold participatory investment models should be considered
that open the opportunity for the employees and local population
to get economically engaged. And for the technological dimension,
it means that latest efficiency technologies are applied to reduce the
resource use a far as possible, and to move towards a circular economy.
In order to move further in this direction CSR has to become a wider
and deeper dimension of societal and local responsibility.
Cities, organisations and individuals can now endorse the Basque
Declaration and help build a more liveable and inclusive Europe. (www.
basquecountry2016.eu)

CSR Article

Senior Expert, Sustainable Economy
and Procurement, ICLEI Europe
Philipp Tepper

A tool for socially responsible cities
This year marks 20 years of work on sustainable procurement at ICLEI
– Local Governments for Sustainability. Over the last two decades,
through its activities on sustainable procurement, ICLEI has been
involved in over 150 projects; organised more than 100 conferences,
seminars and workshops; trained over 2,000 people; supported 300
cities in more than 50 countries, and saved 1 million tonnes of CO2.
ICLEI has been a main driver across Europe to establish the concept
of socially responsible public procurement (SRPP) and supported
cities piloting approaches that include common CSR practices on
decent work conditions, transparency and reporting as well as due
diligence and enforcement along supply chains, mainly in high risk
areas of products, services or works such as the construction, timber,
electronics and textiles sectors. ICLEI believes that local authorities
have to act as key drivers for the promotion of fair working conditions
in global supply chains – at least for those high risk areas where
reputational risks are more than obvious (e.g. stones and child labour,
textiles/construction and workers health and safety).
In ICLEI’s sustainable economy and procurement team we know that
the power of public procurement should not be underestimated,
although it might appear that changing behaviour in purchasing
organisations is sometimes like turning a tanker – slow moving but
once on the move they do it very effectively and act as a role model for
sustainable procurement.
Projects such as ‘The LANDMARK‘ project and ‘Sustainable Timber
Action’ showed that purchasers can find alternative products, services
and works that fulfil SRPP criteria and that – most importantly – can be
verified. This, i.e. proofing compliance with SRPP criteria, still remains a
challenge in certain sectors such as Information and Communication
Technologies. But, cities such as Oslo or Barcelona find its ways using
sustainability audits and advanced contract management clauses
for monitoring compliance with SRPP standards laid out in the
procurement procedure.
ICLEI supports public authorities that want to make their steps towards
SRPP with guidance, tools and a helpdesk for participants of the
‘Procura+ European Sustainable Procurement Network’ – a network of
more than 40 European public authorities and regions that connect,
exchange and act on sustainable and innovation procurement. Further,
it is important to make the champions of such SRPP practices visible,
recognising leadership, entrepreneurial spirit and the vision such as
done within the ‘Global Lead City Network on Sustainable Procurement’

chaired by the Mayor of Seoul.
ICLEI identifies and works with the change agents in its membership
cities and associations, looking for new ways of engaging with the
market that offers products, services and works that are produced in
an ecological friendly and socially responsible way. Those agents do
understand that “of course the taste of sugar does not vary depending on
whether it was traded fairly or unfairly. A product placed on the market
on unfair conditions does however leave a bitter taste in the mouth of
a socially responsible customer” (Juliane Kokott, Advocate General at
the Court of Justice of the European Union, argued opinion from case
C-368/10) and act accordingly.

Philipp Tepper:
Philipp Tepper has over ten years experience on International, European and
National projects on Green and Sustainable Public Procurement (GPP/SPP)
with a focus on developing research and guidance on social responsible
public procurement (SRPP), costs and benefits of GPP, criteria and tools in
the field of energy efficient buildings and ICT, innovative approaches in
public procurement (pre-procurement, early market engagement, LCC-CO2
tools) and legal requirements and opportunities within GPP/SPP.
Since 2008, he is the Procura+ Network Manager (www.procuraplus.
org) and co-ordinates various projects such as the GPP 2020 project on
procurement for a low carbon economy (www.gpp2020.eu), the Update of
the EC Buying Green Handbook, ICLEI’s contribution to the United Nations
10 Years Framework Programme on SPP and the Training and Services
activities carried out with public authorities.
His professional background includes experiences of more than twelve
years in capacity building and research in international consultancy work
using participative methodologies and approaches. Philipp has formerly
worked for European research organisations and NGOs, publishers and
development organisations in Europe, Latin America and the Higher
Caucasus region.
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CSR Interview

Minister for Environment and Territorial
Policy, Basque Country
Ana Oregi

Our cities have placed innovation at the centre of
their policies to create urban solutions to obtain
truly sustainable spaces for their citizens
How is the Basque Country contributing to the
process of creating sustainable cities in Europe?
The Basque Country is a region that keeps transforming itself as we
are fully embracing the challenge to change our current social and
economic model towards more sustainable standards based on open
participation and regional collaboration, circular economy, climate
change mitigation and adaptation, and biodiversity conservation.
The Basque Declaration, adopted by hundreds of European local
governments and organisations last April in Bilbao, is a good example
of the pathway that cities and towns in Europe should follow to
steadily move towards sustainability. The Basque Country will continue
to work in cooperation with ICLEI Europe, the City of Aalborg and other
institutions to present truly sustainable transformation models and
experiences that can be transferred to any region.

What is the role of the local and regional authorities
to push forward environmental, social and economic
development in a country?
Cities and towns are the ones who best know and manage their
territory, and they are the main actors that will drive transformative
actions to foster a truly sustainable environment for their citizens.
However, for those actions to be developed and implemented cities
and towns need the support of their regional governments. In the
Basque Country, thanks to the Udalsarea 21 model for the coordination
and facilitation of Local Agenda 21 programmes, municipalities have
a long history in the deployment of sound local sustainability policies.
Our experience tells us that a multi level governance system will
transform and enhance standards of living and build a low-carbon
economy to contribute to the sustainable development of our
countries.
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The Committee of the Regions has suggested the
Basque Country to be part of a group of pioneer
regions championing sustainable development.
What does it mean for you to lead by example?
The Basque Country is nowadays among the advanced European
regions leading environment-linked policies and instruments. In 30
years we have developed a coordinated and participative governance
system, we have prioritised the environmental actions within the
government budget, and we have introduced sustainability as the
key factor in the economic activities of our production model. We
are proud that our work is well-regarded and taken as an example
to follow, as we continue to grow and strengthen our commitment
towards sustainable development, and we learn from other countries
and regions as well.

What do you understand by ‘smart city’ and what
kind of ‘smart cities’ are being developed within the
Basque Country?
Undoubtedly, Basque cities and towns are becoming ‘smarter’ as they
make the most of the information and communication technologies
available to provide new solutions to the environmental, social and
economic challenges ahead. Our cities are increasingly choosing
accessible green transport, eco-design and energy efficient buildings,
water saving systems and local production networks that reduce their
environmental impact so as to enable healthier, well-fed, engaged and
active communities. Our cities have placed innovation at the centre
of their policies to create urban solutions to obtain truly sustainable
spaces for their citizens and contribute to a higher quality of life.

Can the private sector and the local governments cooperate and what is needed to make this cooperation
effective?
The conditions required for sustainable urban living cannot be created
exclusively through the efforts of government administration. We
need innovative companies and enterprising people who believe in
sustainability and efficiency, without them, we will not be able to move
forward effectively. The Basque Country has made great progress in
the environmental area in recent years, thanks to the endeavours of
the companies, civil society and the Public Administration to transform
our country to grow and progress. The key to the success of this
cooperation is to create a scenario with which everyone can identify
and work on a solid joint commitment for the present and future of our
regions.

Can you let us know about some good examples of
responsible cities in the Basque Country?
We are proud to say that 203 municipalities are part of the Udalsarea
21 network, which means that 97% of Basque citizens live in towns and
cities with local sustainability plans of action. We have many examples
of responsible cities in our region, but I would like to especially
mention Amurrio, Areatza, Balmaseda, Bilbao, Donostia/San Sebastián,
Durango, Errenteria, Legazpi, Tolosa and Vitoria-Gasteiz. These are
inspiring examples, towns that are part of the global “Compact of
Mayors” initiative, that have met the established goals to reduce
greenhouse gas emissions, track progress and prepare for the impacts
of climate change, among others.

What do you think about urbanism in Turkey? Is there
any responsibility projects that excite your attention
in Turkey?
I believe the international community has witnessed the sustainable
transformation of Turkey fostered by Ankara for the past decade.
As we could see last April during the 8th European Conference on
Sustainable Cities & Towns held in Bilbao, the experiences of the cities
of Seferihisar or Nicosia Turkish Municipality are clear examples of a
new local governance models based on promoting accessible seasonal
local food, eco-friendly production training in different sectors, healthy
mobility, public space planning to respond to residents’ needs, citizen
empowerment and environmentally responsible community building.
From the Basque Country we would like to encourage all the Turkish
towns and cities to endorse the Basque Declaration and share their
progress with the rest of Europe.
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CSR Interview

Deputy Mayor of Barcelona
Janet Sanz

We can use our power as responsible consumers
to promote a more environmentally and socially
sustainable economy

How can a city be responsible and how is the City of
Barcelona working towards being responsible?
One of the objectives of Barcelona’s municipal policies, and of some
of its programmes, such as the Ayuntamiento + Sostenible (More
Sustainable City Council) programme, is for the City Council to be more
efficient and productive, through innovation, creativity and talent.
Cities and city councils should be pioneers in developing innovation
to serve the city and to build a more sustainable city with and for our
citizens.

How does the process of creating sustainable cities in
Europe work?

What does being a ‘smart city’ mean to Barcelona?

We want to make the way cities work more sustainable, and among
other things, we have the chance to use our power as responsible
consumers, through our purchases and contracts, to promote a more
environmentally and socially sustainable economy and production.

As a city, our mission is to improve the quality of people’s lives, the
environment and public areas, in order to make Barcelona a healthy,
green and accessible city. Cities are dependent on the resources
around them, and those resources are becoming increasingly limited.
We must therefore be very aware that one of the challenges facing us
is the availability of resources and how to use them more efficiently.
The world is facing a vital challenge: stopping climate change. And
that depends on a fundamental transformation of the way we produce
things, how we move around and how we live in our territory. Cities
have a key role to play, and Barcelona wants to lead the way in this
regard.

Apart from technological and infrastructure transformation, we need
to support and speed up the city’s sociocultural transformation by
promoting a “culture of sustainability”, making sure that the general
public knows how the city works and what challenges they are facing,
and promoting participative processes that stimulate social innovation
and foster the co-responsibility of the general public.

Barcelona hosted the seminar organised by ICLEI, Procura+ 2015, the
international sustainable procurement network. Procura+ is a European
campaign led by ICLEI –Local Governments for Sustainability, which
aims to support public administrations in the application of sustainable
procurement practices and the publication of examples of good
practices.

What smart-city projects is the City of Barcelona
working on and what smart solutions are being
developed?

What do you think about cooperation between the
private sector and local government?

What is the role of local authorities in the sustainable
development of the country?
Barcelona is part of a group of cities that has been promoting local
sustainability initiatives and innovative sustainability projects for many
years. Cities have tried to position themselves and reaffirm their key
role in combating climate change. At the recent COP21 Summit of
World Leaders in Paris, a Declaration of Cities was signed that promotes
actions to fight against climate change. It is essential for countries to
foster promotional and collaborative programmes with cities, in order
to ensure compliance with the agreements.
Barcelona has promoted its Commitment to the Climate, where
the City Council, along with over 800 associations from the Citizens’
Commitment to Sustainability, has developed a road map with new
long-germ objectives and strategies, along with specific actions for the
2015-2017 period, in order to exemplify the city’s commitment to the
fight against climate change.
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Examples of innovation in large-scale contracts include:
Contract for Cleaning the City’s Streets and Squares: Developing
new types of vehicles specifically for Barcelona’s contract (new hybrid
technology). By suppliers: introducing this innovation to other cities,
by Barcelona City Council: introducing this innovation to other
contracts (e.g. street lighting maintenance). Plus: fostering standards
of environmental excellence, such as the Environmental Quality
Guarantee Label for vehicle fleets.
TMB, bus fleet: Developing new technologies for existing buses
(converting existing buses into hybrids or the “hybridisation of the
fleet”). Participating in European projects, pilot electric bus fleet as an
innovative pilot project at European level
Watering System and Fountains Contract: Constant innovation.
Environmental innovations were introduced ten years ago (such as
the use of phreatic water, reusing water in ornamental fountains) and
additional criteria have been introduced in 2016: telemanagement,
electric-vehicle fleet, etc.

•

Proyecto Ágora (Open-discussion forums between the City Council,
universities and companies, on specific topics) in order to define the
administration’s needs and possible innovative responses from the
market

•

Promoting the use of the city as an urban laboratory in District 22@.

What do you think about urbanism in Turkey? What
do you see from a European perspective? Are there
any responsibility projects in Turkey that draw your
attention?
Turkey must adapt to the new urban spaces of modern society that
have caused a rift between the inherited city and new peripheries.
Thus, new residential settlements sparsely scattered throughout
the territory, creating exclusive areas for industry, the emergence
of shopping centers intended exclusively for the motoring public,
ultimately, specialization of space has led to a before and after in the
way of conceiving the city and the use made of it.

A transformation of urban infrastructures is needed (buildings, means
of transport, energies, water systems, etc.) in order to achieve a society
that uses its resources efficiently, lowers its carbon emissions and is
socially responsible. This transformation will depend on the creativity
and capacity of innovation of the public and private sectors, which
should work together towards this goal.
A good example of this is the governmental measure for renovating
buildings that is being fostered by Barcelona. This action aims to
provide grants for redeveloping buildings and homes, involving
local companies in the renovation, creating employment plans and a
positive framework so that the construction sector and its workers can
turn to renovation (especially in terms of energy renovation).

How can stakeholders get involved in the processes
for the co-creation of responsible cities?
Barcelona regularly promotes prior-contact activities with the market
with the aim of facilitating the introduction of innovative, energyefficient technologies into municipal services. These include:
•

Promoting early interaction with companies by holding forums with
them, as part of the SMART-SPP international project.
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Coordinator of GrowSmarter and Head
of Department of the Environment and
Health Administration, City of Stockholm
Gustaf Landahl

Stockholm has 12 smart solutions within the
GrowSmarter project
How does it work the process of creating sustainable
cities in Europe?
Cities are where the majority of all Europeans live. They offer their
inhabitants services but are also the hubs of economic development.
The cities form societies where people can meet others and develop
their interests and together better provide for their needs.
European cities are of the old and many have existed for many
hundreds, sometimes thousands of years. To do so they must be
sustainable. And in many ways are.
The challenges that cities face have much in common. Cities need
to help provide dwellings for their inhabitants, infrastructure of both
technical and social and also modes for mobility.
These challenges can be met in many ways but some cities manage
to do this in more efficient ways saving both economic and natural
resources while providing better living conditions for their inhabitants.
The City of Stockholm has a long history of doing so and was
appointed the first Green Capital of Europe for the year 2010.
The City of Stockholm is the fastest growing capital city in Europe and
has a vision for being a sustainable city from four different perspectives:
•

A cohesive city

•

A climate-smart city

•

A financially sustainable city

•

A democratically sustainable city

What is the role of the local authorities in the
sustainable development of the country?
Local authorities have a key role to play for sustainable development. If
the cities make it easy for their inhabitants to choose more sustainable
solutions they can very strongly contribute to a more sustainable
global development.
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What does being a ‘smart city’ mean for Stockholm?
The city of Stockholm is a widely acclaimed smart city. Stockholm led
the Networked Society City Index in 2014 and now also leads in 2016.
This global ranking of cities measures the cities from both sustainability
(economic, social and environmental) and ICT maturity.
Stockholm now is putting even more efforts to its work on smart
sustainability to keep ahead. The work in the city has been reorganised
to reach even higher ambitions and a programme for digital renewal
has been produced.
The city also has applied and received funding from the European
Commission for the GrowSmarter project (www.grow-smarter.eu). In
this project Stockholm coordinates a team including two other lighthouse-cities: Cologne and Barcelona and more than 30 other partners
to demonstrate 12 smart solutions for cities to reduce emissions and
create new jobs.

What smart city projects is the City of Stockholm
working on and what smart solutions are being
developed?
Stockholm will demonstrate all 12 smart solutions presented by
the GrowSmarter project. These solutions respond to challenges in
Stockholm but also most other cities as well.
• Stockholm will renovate more than 30 thousand square meters of
primarily residential buildings. The buildings, built in the 1960-1970s,
used industrialised building technologies and are now in need of
renovation as is the case in most European cities.
By building in cost efficient energy efficiency measures, smart
information systems and other services, the tenants receive better
services. The city housing company will reduce the need for energy by
over 60 % and the tenants will have the possibility to better follow their
energy use in real-time through information systems in the apartments.
In Europe more than one third of all residential buildings are from this
period and the need for renovating these buildings is enormous. These
measures therefore have a great potential to be replicated in other
cities.

By using locally produced solar electricity together with the buildings
reduced energy use and the charging of electrical vehicles peak loads
can be cut and a smarter use of electricity achieved.

How can a city be responsible and how is the City of
Stockholm working to be responsible?

• In Stockholm several smart infrastructure measures are going to be
demonstrated in the GrowSmarter project.

The City of Stockholm is putting increased efforts to be responsible by
becoming the world’s 13th Fair Trade capital city thus emphasising the
social aspects of sustainability even more.

Collecting waste in different coloured bags and optically sorting these
and producing more biogas from organic household waste will help
increase material recycling and the production of renewable vehicle
fuel. By collecting the waste in a pneumatic system the need for waste
collection vehicles decreases thus also reducing residential noise and
local emissions from vehicles.
The street-lights will become smarter by making it possible to
dim them when no one is present and also using the poles for the
increased need for transmitters for wireless communication. They will
also tell the maintenance teams when the lamps need to be replaced.
Opening up the district heating system for, and buying surplus heat
from, server-halls and grocery-refrigerators will create a new business
model for the district heating company.
Increasing the use of the big data collected in the project to
implement new solutions will be demonstrated. In Stockholm new
tools for better traffic planning will be developed using information
from the actual flow of traffic collected from smart-phones.
• Several measures will also be demonstrated supporting smarter
mobility of both people and goods:
Building material accounts for 30 % of all goods transported in
Stockholm. By introducing a building logistics centre and a building
material terminal for the reconstruction works much energy can be
saved while also improving the working conditions at the site.
More people are buying goods on the internet. By introducing delivery
boxes right by the entrance of residential building, tenants can more
easily collect their goods and reduce the need for travel. By using cycle
transport for the last part of the delivery chain, emissions are even
further reduced.

What do you think about the private sector and local
government cooperation?
The GrowSmarter project puts a strong focus on public-Private
cooperation. A majority of the participants in the project are industrial
partners. Their role is to provide the smart solutions but also to,
together with the lighthouse cities Stockholm, Cologne and Barcelona,
help spread the market for the 12 smart solutions.

How can stakeholders be involved the processes for
the co-creation of responsible cities?
Through the GrowSmarter project more cities, and others, can learn
from these smart solutions, take part in study visits and see for
themselves what can be done. A good possibility to do this will be at
the Building Sustainability 2016 (www.buildingsustainability16.com)
conference in Stockholm 18, 19 October with study visits right after on
the 20 October. You can also join the GrowSmarter City Interest Group
and get privileged access to study tours and the experts involved in
implementation – you can find out more on our website: www.growsmarter.eu/exchange/city-interest-group. We are happy for more cities
to join the movement helping Europe Grow Smarter!

What do you think about urbanism in Turkey?
Turkey has close relationship to Europe and has traditionally picked up
the smartest solutions from other countries. Now is the time to take a
step ahead and pick up more of the smart solutions offered in projects
like GrowSmarter!

Stockholm has a long tradition of using renewable fuels. In
GrowSmarter more filling stations for biogas and also electric charging
points will be built and demonstrated.
Car and cycle sharing facilities in suburban areas will be demonstrated
thus supplying good options for having own cars.
Giving signal priority to buses and lorries for construction work will
support these smarter solutions even further.
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www.surdurulebiliryasam.tv
Belgeseller ve animasyonlarla
yaşamın sürdürülebilirliği için
yapılanları kısa yoldan aktaran
bir web sitesi.

Kurumsal üye olarak yerinizi alın!
STK'lar, sosyal girişimler, sürdürülebilirlik profesyonelleri, yerel yönetimler, kamu kurumları, eğitim
kurumları ve firmalar Surdurulebiliryasam.tv'ye kurumsal olarak üye olabilirler. Kurumsal kullanıcıların
siteden faydalanma tercihleri doğrultusunda esneklik sağlayan bir kredi sistemi ile kendi filmlerini
yükleme ve belgesel sayfalarında logo görünürlüğü imkanı bulunmaktadır. Kurumlar yayınlayacakları
filmlerin uzunluğu ve sayısı ile logo görünürlüğü süresine göre Standart, Tam ve Pro üyelik
kategorilerinden birini seçebilirler. Üye kurumlar kullanıcı dostu bir arayüz vasıtasıyla sayfalarını
düzenleyebilir, yazılı ve görsel bilgilerini ekleyebilirler.

Ücretsiz üyelik de mümkün!

İçerik
Belgeseller
Konuları, içinde bulunduğu sistem ile
birlikte bütüncül ele alan, yaratıcılık ve
çözüm barındıran, empati uyandıran,
bireyin gücünü hatırlatan, modern hayat
biçimlerinin ve beraberinde gelen değer
yargılarının, üretim/tüketimin, tasarımın,
endüstrileşmenin, küreselleşmenin vb.
birçok konunun ele alındığı filmler.
Kurumsal Filmler
Yaşanabilir bir dünya için kurumların
neler yaptığını en kısa yoldan anlatan
reklam içermeyen filmler/animasyonlar.
Kurumsal Raporlar, Haberler
Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk
alanında yapılan çalışmaların haberleri,
raporları.

STK, sürdürülebilirlik profesyonelleri ve sosyal girişimler üye
olurken ücretsiz üyelik seçeneğini işaretlediğinde kısa bir veya
iki film yükleyebilecekleri miktarda krediye sahip olurlar.

Filmler herşeyi daha kolay ve etkili anlatabiliyor!
SurdurulebilirYasam.tv; 2008'den bugüne düzenlenmekte olan
Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde şimdiye kadar
gösterilen ve ileride gösterilecek belgeselleri ve daha fazlasını
ücretsiz olarak, Türkçe altyazıyla internet ortamından yurdun
her köşesine ulaştırıyor. SurdurulebilirYasam.tv seçkisindeki
filmler karmaşık ve görünmez olan büyük ölçekli sistem
dinamiklerine ışık tutuyor ve izleyicisine ilham veriyor!

Avantajlar
İlgili ve bilgili izleyici kitlesine ulaşın
Türkiye'nin her köşesinden bireylerin ve
kurumların yer aldığı bu canlı platformda
yaşama değer veren, gerçeğin peşinde
olan, belgesellerle dünyayı takip eden,
sürdürülebilirlik konusuyla yakından
ilgilenen, doğru bir kitleyle doğrudan
Video, rapor ve haberlerinizi paylaşın
Daha yaşanabilir bir dünya için neler
yaptığınızı reklam içermeyen filmlerle,
raporlarla, haberlerle anlatabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik iletişimi için ideal bir platform

Beğendiğiniz belgesellerle birlikte anılın
Değerleriniz, faaliyet ve ilgi alanlarınız ile
paralellik kurduğunuz belgesellerin izleme
sayfalarında logonuz yer alabilir. Böylece
bu filmleri izleyenler kurumsal üye
sayfanıza doğrudan bir link ile kısa yoldan
ulaşabilirler.

Kurumlar, sürdürülebilirlik yönünde attıkları adımları,
projeleri ve örnek uygulamaları aktaran film, haber ve raporlar
ile katettikleri ilerlemeyi doğru bir kitleye ulaştırıyor; fark
edilebilecekleri, takdir görecekleri bir mecrada temsil ediliyor.
Reklamsız iletişimin tercih edildiği bu platformda iyiliğin
rekabeti yapılıyor.

Kolayca bulunun
Site kullanıcıları sizi diğer tüm üyeler, ilgi
alanları, belgeseller ve kurumsal filmlerin
haritalandığı etiketleme sistemi sayesinde
kolayca bulabilirler.

Kimler var?
Bireysel Üyeler, Sürdürülebilirlik Profesyonelleri, Sivil Toplum
Kurumları, Sosyal Girişimler, Şirketler, Eğitim Kurumları, Yerel
Yönetimler, Kamu, Öğrenci Kulüpleri, Yönetmen / Yapımcılar
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Detaylı bilgi için: info@surdurulebiliryasam.tv
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