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Sanayileşmeyle birlikte giderek artan nüfusu, yo-
ğun göç dalgası ve üretim potansiyeli, tarihi doku-
su ve geçmişiyle kadim bir şehir olan Bursa’yı gide-
rek daha turistik, büyük ve ilgi odağı bir şehir haline 
getiriyor. Tüm bunlar altyapı tabanlı çözümler ge-
rektiren yeni sorunları da beraberinde getirebiliyor. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
sanayileşmenin grileştirmeye başladığı şehirlere 
inat tarımsal faaliyetlerle ve nitelikli rekreasyon 
alanlarıyla üretken, farkındalığı yüksek, sağlıklı, 
güven içinde yaşayan bir toplumun inşası için titiz-
likle yürüttükleri çalışmaları anlatırken, ortak aklın 
varlığıyla işe başlamanın, herkesi daha güvenilir so-
nuçlara ulaştıracağının altını çiziyor.  

Bize tarım çalışmalarınızla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Toplumumuzda, sanayileşen toplumlar tarımdan uzak-
laşırlar gibi bir algı var. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
olarak bunun böyle olmadığını ispatlamak adına; Tür-
kiye’nin ihracatta ikinci en büyük kentiyken, 18 adet 

organize sanayi bölgemizde ve tesisimizde başta oto-
motiv olmak üzere tekstil ve ahşap sanayilerinde çok 
önemli bir üretim potansiyeline sahipken, tarımla ilgili 
de çok güzel işlere imza atıyoruz. Bu süreci sürdürüle-
bilir kılmak için destekleyici altyapı çalışmalarımız var. 
Bursa, iklimi, lokasyonu ve toprak yapısı itibariyle za-
ten tarım açısından iyi bir altyapıya sahip. Dolayısıyla 
bu bizim itici unsurumuz. Tarım A.Ş. diye bir şirketimiz 
var, belediyemizin 8 iştirakinden biri. Tarım A.Ş. piya-
sayı regüle etmemiz ve ihracat için iyi bir araç. Tabii 
tüm bu süreçler il tarım müdürlüğü, ziraat odaları, zi-
raat fakültesi gibi paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz 
istişareler sonucu yürütülüyor. Özellikle Tarım A.Ş. 
ile birlikte, dünya pazarına açılma konusunda öncü-
lük ediyoruz. Ahudududan yabanmersinine, devece 
armudundan çileğine, şeftaliden siyah incirine kadar 
çoğu üründe önemli bir üretim potansiyelimiz var. 

Ne gibi faaliyetlerle yürütülüyor bu üretim?

Üzüm benzeri meyveler başta olmak üzere fidan da-

ğıtıyoruz. %50’si hibeyle, %50’si de bir-iki yıl destekle 
veriliyor. Fidanlar, toprak arazisinin uygunluğuna, ve-
rimliliğine yönelik yapılan analizler sonucu veriliyor 
ve takibi yapılıyor. Alım garantili satışlarımız var. Polka 
ve tulamin cinsi fidanlarla, üç yıl önce böyle bir süreci 
başlattık ve önemli başarılar elde ediyoruz. Ürünün ta-
mamına yakını ihraç ediliyor. Yine AB projeleri uygulu-
yoruz. Şu an 7 projemiz var; hasat sonrası yaşanan ka-
yıpların azaltılması, genç fırıncıların yetiştirilmesi gibi 
konularda ayrı ayrı projeler bunlar. Örneğin, “tarımı 
engellerimizle aşıyoruz” sloganıyla yürüttüğümüz bir 
projemiz var. Bu projede, engelli yurttaşlarımızı tarım 
çalışmalarına dahil ediyoruz. Hürriyet Mahallesi’nde 
tarım lisemiz var. Bu lisedeki seralarımızda da deza-
vantajlı gruplarla çalışmalar yapıyoruz. Zeytinimizi ve 
siyah incirimizi Hong Kong’da, İngiltere’de marketler-
de görmek mümkün. Bunları Tarım A.Ş. marifetiyle, 
uzak doğudaki fuarlar yoluyla sağladık. Tarım A.Ş., 
Marmara bölgesinin en büyük halinin işletmeciliğini de 
yapıyor. 110 civarı çalışanı var. Buradan elde ettiği ge-
lirle ihracat yaparak da piyasayı regüle ediyor. Yakın-
da toprak, su, yaprak analiz laboratuvarımız da hizmet 
vermeye başlayacak. Yani; 10.800 metrekarelik Bursa 
topraklarında, revaçtaki ürün neyse onu üretmek yeri-
ne, toprağa uygun olan ve sürdürülebilir şekilde verim 
alabileceğimiz ürünleri üretmek yönünde çalışıyoruz. 
Sanayisi yoğun bir şehir olduğumuz için de elimizde-
ki toprağı en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. 
Özellikle Orhaneli ilçemizin bazı mahallelerinde uygu-
ladığımız sıcak sudan sera projemiz var. Süs bitkileri 
ve fidancılığı konusunda da ciddi bir üretim potansiye-
limiz var. Bu alanda tarım kooperatiflerini örgütleyerek 
Tarım A.Ş. marifetiyle sözleşmeli üretimler yaptırıyo-
ruz. Oldukça büyük bir ekmek üretim potansiyelimiz 
var, günde 250.000 hatta yoğun zamanlarda 300.000 
ekmek üretiliyor ve pahalı olmasına rağmen siyez 
buğdayından yapılan ekmeğe rağbet çok büyük. BE-
SAŞ ile birlikte, alım garantili siyez buğdayı üretiyoruz. 
Üreticiyle organik bir bağımız var, sadece alışverişimiz 
yok. Üretimden ambalaja kadar bütün süreçleri takip 
ederek sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu da tarımla 
ilgili üretimin sonuçlarına olumlu yansıyor. Türkiye’de 
yabanmersini üretimi 4 bin ton. Bunun %30 kadarı 
Bursa’da üretiliyor. Kilosu kapıdan 60-65 liraya, büyük 
marketlerde 130 liraya satılıyor. Normalde gramla alınır 
zaten ve daha ziyade ilaç sanayiinde kullanılır. Ahu-
dudu üretimi de Türkiye’de 6 bin ton, %95’i Bursa’da 
üretiliyor. Bu arada Türkiye 30 bin ton ahududu ithal 
ediyor. Bizim de hedefimiz, 2023 yılına kadar üretimi 
30 bin tona çıkararak ahududu ithalatını sonlandırmak. 

Pazarlama programı olmayan bir ürün; kapıdan satışta 
kilosu 15 lira, ihracata gittiği için müşterisi hazır. 

Ahududu sadece ihraç mı ediliyor?

Bu tür meyveler çabuk bozulduğu ve toplandıktan 
sonra bir hafta içinde tüketilmesi gerektiği için soğuk 
hava depoları yapmamız gerekiyor. TKDK destekleriy-
le şimdi bu soğuk hava depolarını da yapmaya hazır-
lanıyoruz. Şimdilik ağırlıklı olarak ihraç ediliyor ama iç 
piyasaya da veriliyor tabii. Bu işe başlarken güvendi-
ğimiz, bu işe gönül vermiş üreticileri Bosna Hersek’e 
götürdük. Bosna Hersek ve Sırbistan bu işin en iyi 
yapıldığı yerler. Oradaki ürün yelpazesi içinden, Bur-
sa topraklarına uygun olan iki çeşit belirledik. Köyden 
kente göçü tersine çevirip, kentten köye göçü zorlu-
yoruz. İki dönüm yabanmersini tarlasından yılda 80 
bin TL kazanabiliyor üretici. Yani ayda 7 bin TL kazancı 
var. Fabrika çalışanı, üst düzey yönetici değilse bu ka-
dar maaş almaz. 

Siz teknolojik çalışmaları da destekliyorsunuz. Bur-
sa’da bu alanda çalışan pek çok firma var. Bu alan-
larda neler yapıyorsunuz?

Sayın cumhurbaşkanımız son yıllarda milli birlik ve be-
raberliğin yerli malı üretimine yansımalarının önemin-
den daha çok bahsediyor. Bu konuda bir seferberlik 
var. Bursa’da büyük bir altyapı var ama fasonculuktan 
ve alt teknolojideki ürünleri üretmenin dışında yüksek 
teknolojiye geçmemiz lazım. Bunun için de altyapı-
yı oluşturacak hamleler yapmak gerekiyor. İlk bilim 
merkezi, önceki başkanımız döneminde, 2012’de Bur-
sa’da oluşturuldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. 
Yurt dışından getirilen 100 deney düzeneğiyle oluştu-
rulan bu merkezden sonra oluşturulan bilim merkezle-
rinde de deney düzeneklerinin tamamı yurt dışından 
getirildi. Biz iştirakimiz Kültür A.Ş. ile birlikte, bilim 
merkezimizdeki yerli ürünlerin oranını %40’lara ulaştır-
dık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde oluşturulan bilim 
merkezinin deney düzeneklerini de biz yaptık. Kendi 
ürettiklerimiz de var, fason ürettirdiklerimiz de var ama 
yerli ürünlerimizle ilgili muhatap tamamen biziz bele-
diye olarak. Son birkaç yıl içerisinde Düzce, Trabzon 
ve Mersin başta olmak üzere 8 farklı şehirdeki bilim 
merkezlerinde bizim deney düzeneklerimiz kullanıl-
maya başladı. TÜBİTAK aracılığıyla satışlarını da ger-
çekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte 200 deney dü-
zeneğinin %80’inin üretir hale geleceğiz. Bu alanda, 
Avrupa’daki en iyi beş kuruluştan biri olmak ve ihra-
cat yapmak istiyoruz.  Şu an Türkiye’nin en popüler 
organizasyonlarından biri olan TEKNO-FEST’ten önce 
9 yıl boyunca düzenlediğimiz ve bu yıl Pandemi nede-
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niyle gerçekleştiremediğimiz, THY’nin ve TÜBİTAK’ın 
sponsor olduğu SCIENCE EXPO organizasyonumuz 
vardı. Burada binlerce gencimizi, çocuğumuzu ağırla-
dık. Dolayısıyla Bursa’da zaten böyle bir altyapı da var. 
Kısa bir süre önce de sanayi bakanımızın katılımıyla 
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ni (GUHEM) 
açtık. Uçuşun tarihçesini aşama aşama gördüğünüz, 
farklı deney düzeneklerini kullandığınız bir merkez ve 
Bursa’da astronotların, uzay adamlarının yetişeceğini 
iddia ediyoruz. İnsansız hava araçlarını üretmeye baş-
ladığımız bu süreçte, Bursa’daki teknolojik çalışmaları 
ileri düzeye taşımada bu merkezin iyi bir araç olacağı-
nı düşünüyorum. 

Bursa yoğun göç alan aynı zamanda deprem böl-
gesinde yer alan bir şehir. Afet yönetimi ile ilgili ne 
gibi planlarınız var?

Yakın zamanda yaşadığımız İzmir depremi, her an 
gerçekleşebilecek bir afete hazır olmamız gerektiği-

ni yeniden hatırlattı. Bursa gibi, tüm Türkiye deprem 
kuşağında. Bursa’da en son deprem 1855 yılında 
olmuş ve o günkü mevcut nüfustan 2 bin civarı in-
san hayatını kaybetmiş. Üstelik o dönemin binaları 
genellikle tek, en fazla üç katlı. Aslında deprem de-
ğil, bina öldürüyor. Bu konuda mevcut envanterimiz 
nedir, önümüzdeki süreçte neler yapmalıyız, bunları 
iyi sorgulamamız lazım. İzmir depreminden üç gün 
sonra 13 ilçe belediye başkanımızla toplandık ve 
acil eylem planı çıkardık. Zemin etütlerimiz tamam. 
Bu konuda İstanbul, Kocaeli ve Bursa olarak ilk üç 
büyükşehir belediyesiyiz. Bazı ilçe belediyelerimizin 
envanterleri eksikti ve acilen tamamlanması için ça-
lışmaya başladık. Kentsel dönüşüm konusunda da, 
bunun rantsal dönüşüm olmasına izin vermeden ve 
tarihiyle meşhur Bursa’nın yatay mimari manzarasını 
koruyarak bir acil eylem planı oluşturmamız gereki-
yor. Belediye olarak 2010 yılında TÜBİTAK ve MAR-

KA (Marmara Kalkınma Ajansı) ile bir protokol imza-
lamışız. Bursa sismik tehlike değerlendirmesi zemin 
sınıflandırmasının ilk etabı zaten tamamlanmış önce-
ki başkanımız tarafından.  Tabii sonra 15 istasyonda 
ayrı ayrı segmentlerde 9 fay tespit edilerek oluştura-
bilecekleri azami deprem büyüklüklerinin saptandı. 
Jeofizik ve sondaj çalışmaları sonucu üç boyutlu ana 
derinlik haritası 1/100 ve 1/25.000 ölçekli jeolojik ve 
sismik haritaları hazırlandı. Şu an 70 bin civarında 
riskli binamız var. 20 bin binayı kapsayan planlama-
mızı yaptık. Başlayan ve başlamak üzere olan proje-
ler var. Bu noktada vatandaşımızın da üzerine düşen 
büyük sorumluluklar olduğunu ifade etmek isterim. 
“Daireme daire ver” sıkıntısı yaşıyoruz. Nasıl sağlığı-
mıza dikkat etmek zorundaysak, güvenli bir binada 
oturmak zorundayız aslında. Biz belediye olarak bu 
durumu kesinlikle rant kapısı olarak görmüyoruz. 
Binalarımızın yenilenmesi konusunda her vatanda-
şımızdan gerekli duyarlılığı göstermesini istiyorum. 
Aradaki farkı ödemek için de devletin tanıdığı pek 
çok farklı kredi seçeneği var. Hem biz güvenli bina-
larda oturalım hem de çocuklarımıza sağlam miraslar 
bırakalım. 

Bursa, yeşilliğiyle meşhur bir şehir. Çevre çalışma-
larınızdan bahsedebilir misiniz?

Aslında Bursa, her şehre yakışan yeşilin en çok ya-
kıştığı şehir ama son yıllarda artan çevresel sorun-
ların etkisiyle grileşmeye başladı. Hep sanayiye yo-
ğunlaşmak, yeşili, haliyle Bursa’yı bitirmek demektir. 
İlçe belediyelerimiz 200-500 metrekarelik parklar 
yapmaya çalışıyor ama daha ziyade nitelikli rekreas-
yon alanlarına ihtiyacımız var. Biz de dönem başın-
da 1,5 milyon metrekarelik yeşil alan kazandırmayı 
vaat ettik. Bu alanların yerlerini de tek tek tanımladık. 
Eski stadyumun olduğu yerde 48 dönümlük araziye 
12 dönüm daha tanımladık ve 60 dönümlük millet 
bahçesi projesi oluşturduk. 225 dönümlük Gökdere 
Millet Bahçesi için ihale süreci tamamlandı, yakın-
da yapımına başlanacak. 17 dönümlük Kırcalı Millet 
Bahçesi, 500 dönümlük Ürünlü Millet Bahçesi, 85 
dönümlük Çeltik Park, eski su kayağı tesisinin oldu-
ğu yerde de 92 dönümlük bir bahçe belediyemiz ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçi-
rilecek. 250 dönümlük bir parkı yeni açtık, harika bir 
yaşam alanı. Yeşil Bursa’yı geri kazanabilmemiz için 
gerçek, nitelikli yeşil alana ihtiyacımız var. Küçümse-
mek için söylemiyorum ama mahallelerdeki küçücük 

parklarla yeşile bezenemez Bursa. Güneyde Uludağ 
var ve yeşil alan sıkıntısı pek yok ama biz projele-
rimizi doğu, batı, kuzey, güney, Bursa’nın tamamına 
yayılacak şekilde yaptık. Nihayetinde 3 milyon nüfu-
su olan ve her yıl 60-70 bin göç alan bir şehiriz ve 
herkesin yeşil alandan istifade etmesini sağlamamız 
gerekiyor. 

2019 yılında MBB’nin MARUF organizasyonunda 
konuşmacılar arasındaydınız. Aslında organizas-
yonun ev sahiplerinden de birisiniz. MARUF’la il-
gili neler söylemek istersiniz?

MARUF, iki yılda bir düzenlenmek üzere tasarlandı. 
Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversi-
teler, yerel yönetimler, şehir yönetimiyle ilgili pek çok 
paydaşın bir araya gelip en iyi uygulama örneklerini 
incelediği bir organizasyon. Gelişmekte olan şehir-
lerimizi AB standartlarında, sürdürülebilir kalkınma 
çerçevesinde revize edebilmek adına önemli bir are-
na MARUF. Şehirlerimizin yeni gündemlerinin ve ge-
lişen şehirlere ayak uydurulmasının temin edilmesi 
adına her belediyemizin, başkanımızın, her paydaşın 
istifade edebileceğini düşünüyorum. Nihayetinde 
şehirlerimizde değişim ve dönüşüm hızlı bir şekil-
de devam ediyor. Sağlıklı kent, akıllı kent, erişilebilir 
kent, güvenli kent, planlı kent, yaşanabilir kent, sür-
dürülebilirlik kavramları artık çok önemli.  Şehir, 7/24 
yaşayan bir organizma. 

2021 yılı için özel sektöre MARUF’a katılımları ko-
nusunda neler söylemek istersiniz?

MARUF’a katılanlar, şehirlerin yönetimine yön veren-
ler. Belediyeler bu işin planlama ayağında. Biz işin 
revizyonunda, denetlenmesinde varız. Ayrı alanlar-
dan aynı amaç için toplanan akademisyenlerin, yerel 
yöneticilerin olduğu bir yerde özel sektör için yeni 
bir sürü kapı var. Şehirlerdeki değişimi ve dönüşümü 
takip edebilmeleri adına MARUF’ta olmalarını tavsi-
ye ederim.

Röportajın tamamı için 
www.marmaralife.com 

sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından seki-
zincisi düzenlenen Altın Karınca Ödülleri, 18 Kasım 
2020 Çarşamba günü Hilton İstanbul Bomonti Ho-
tel’de sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapılan 
ödül töreniyle sahiplerini buldu. 

381 projenin 10 ayrı kategoride yarıştığı Altın Karınca’da, 
Marmara Bölgesi’ndeki 41 belediyenin 52 projesi ödüle 
layık görüldü. Projeler; yönetişim ve katılımcılık, kentsel 
planlama ve altyapı, çevre ve atık yönetimi, mimari ve 
kentsel tasarım, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, yerel 
kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulama-
ları ve afet yönetimi olmak üzere 10 kategoride ödül-
lendirildi.

MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Bü-
yükakın, törenin açılış konuşmasında, “Bu yıl Marmara 
Belediyeler Birliğinin kuruluşunun 45. yılı. Birlikte yürü-
düğümüz, birlikte çalıştığımız, birlikte ürettiğimiz, dolu 
dolu geçen 45 yıl. Bugün bizleri bir araya getiren Altın 

Karınca Ödülleri de şehirlerimiz için yaptığımız çalışma-
ların, ürettiğimiz projelerin bir anlamda taçlandırılması 
için bir vesile. Daha iyi bir geleceğin, yaşam kalitesi 
yüksek şehirlerin inşasında, belediyelerimizin çalışma-
ları kritik bir rol oynuyor. Adeta birer cazibe merkezi 
haline gelen, yatırım fırsatları sunan şehirlerin ortaya 
çıkardığı her zenginlik, ülkelerin hedefledikleri refah 
seviyesine ulaşmaları için zemin hazırlıyor. Dolayısıy-
la, Türkiye’nin lokomotifi olan Marmara Bölgesi’ndeki 
şehirlerimiz Türkiye’nin gelişmesinde, kalkınmasında 
büyük bir öneme sahiptir.” şeklinde konuştu.

SAĞLIKÇILAR VE BELEDİYE ÇALIŞANLARI KAHRAMAN

Altın Karınca’nın belediyeleri değil, projeleri ve proje-
leri başarıyla hayata geçiren çalışkan ekipleri ödül-
lendirdiğini ifade eden Büyükakın “Her başarılı pro-
jenin arkasında özveriyle çalışan belediye çalışanları 
olduğunu çok iyi biliyoruz. Belediye başkanları ve 
ekipleri aynı amaca inanıp aynı hedefe kitlenince 

başarı kendiliğinden geliyor. Birbirimizden öğrene-
cek çok şeyimiz var. Her yeni proje ile öğrenecekle-
rimiz de çoğalıyor. Belediye çalışanlarının pandemi 
döneminde tıpkı sağlık çalışanları gibi fedakârca ça-
lıştıklarını biliyorum. Kente hizmet etmenin kutsal bir 
iş olduğu bilinciyle çalıştınız. Bugün örnek projeleri 
hep birlikte ayakta alkışlayacağız. Ödül alsa da al-
masa da, halka hizmet adına yapılan her çalışmanın 
çok değerli olduğuna inanıyoruz.” dedi. Büyükakın 
sözlerini “Tüm çabamız Türkiye’mizde yaşanabilir, 
sürdürülebilir, hem yenilikçi hem de tarihinden kop-
mayan mutlu şehirler kurmak için… Çünkü bizler için 
en büyük ödül şehir halkının mutluluğudur.” cümlele-
riyle tamamladı.

Değerlendirme sürecine ilişkin bilgi veren MBB Ge-
nel Sekreteri M. Cemil Arslan ise şunları söyledi: 
“Değerlendirme süreci akademisyenler ve uygula-
macılardan oluşan bir jüri ile yürütülen Altın Karın-
ca Ödülleri’nde bu yıl en çok başvuru alan kategori 
Sosyal Hizmetler kategorisi oldu.  Bu yıl, Altın Karın-
ca Ödülleri Değerlendirme Kriterleri arasında BM 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları özel bir yer tutuyor. 
Başvuru sürecinde projeler ile bu amaçlar arasında 
kurulan ilgi ve ilişkiler, değerlendirme sürecinde ek 
puan kazandırmıştır.”

Ödül törenine ilişkin tüm fotoğraflara www.altinka-
rinca.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

BELEDİYELERİN PROJELERİ 
ALTIN KARINCA İLE TAÇLANDI
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Deprem kuşağındaki Türkiye için kentsel dönüşüm 
çok önemli.  Vatandaşlarımızı riskli yapılardan kur-
tarmak, daha insani çevrede yaşamalarını sağla-
mak için kentsel dönüşüm elzem bir uygulama.

Hem güvenli hem de mümkün olduğu kadar işlev-
sel olmasını istediğimiz binaların uyumunu kontrol 
edip gerçek değerini belirleme husunda ise gayri-
menkul değerleme uzmanlarına iş düşüyor. 

Bakanlık, belediye, müteahhit,hak sahipleri gibi 
farklı kesimleri ilgilendiren kentsel dönüşüm süre-
cinde gayrimenkul değerleme uzmanlarına da bü-
yük sorumluluk ve görevler düşüyor. 

Harmoni GD Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Baş-
kanı Aysel Aktan, başarılı bir kentsel dönüşüm uy-
gulaması için yalnızca devlete değil, yurttaşlara da 
büyük sorumluluklar düştüğünü dile getiriyor. Ak-
tan, kentsel dönüşümle ilgili genel çarpık kanaatin 
süreçleri tıkadığını, mali kayıpları kaçınılmaz hale 
getirdiğini ve en önemlisi de sağlıklı, genç binalara 
kavuşmamızı geciktirdiğini ifade ediyor. İşte Aysel 
Aktan’ın gayrimenkul değerleme, kentsel dönüşüm 
ve Harmoni’nin faaliyetleri hakkındaki açıklamaları…

Bize kendinizden bahsedebilir misiniz?

Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühen-

HALKIMIZ  
KENTSEL DÖNÜŞÜM FİKRİNE 

HÂLÂ ALIŞAMADI

AYSEL AKTAN – HARMONİ GD KURUCU ORTAĞI VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ 2020 KAZANANLAR LİSTESİ

PROJE KATEGORİSİ KURUM PROJE BAŞLIĞI

Afet Yönetimi Sancaktepe Belediyesi
Mobil ve Web Uygulama Destekli Kentsel Dönüşüm Stratejik 

Eylem Planı Hazırlanması

Afet Yönetimi Zeytinburnu Belediyesi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

Afet Yönetimi Edirne Belediyesi
Orman Yangınları için Operasyonel Kapasitenin Artırılması ve 
Afet Önleme Çalışmalarının Geliştirilmesi

Afet Yönetimi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi

Afet Yönetimi
Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi

Yaşadığım Alanlar ve Kültürel Miraslarım Depreme Hazır

Akıllı Şehir Uygulamaları Ezine Belediyesi Akıllı Duraklar

Akıllı Şehir Uygulamaları Avcılar Belediyesi Oku Avcılar Dijital Kütüphanesi

Akıllı Şehir Uygulamaları Bağcılar Belediyesi Siber Güvenlik Operasyon Merkezi

Akıllı Şehir Uygulamaları Büyükçekmece Belediyesi Büyükçekmece Ailem & Akıllı Etiket

Akıllı Şehir Uygulamaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyük Veri Yönetimi Altyapısının Oluşturulması ve 360 Derece 
Vatandaş Görünümü Projesi

Akıllı Şehir Uygulamaları Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı (SASEP) 2019-
2023

Çevre ve Atık Yönetimi Sındırgı Belediyesi Yeşil Enerjiyle Kalkınan Doğal Şehir Sındırgı

Çevre ve Atık Yönetimi Beykoz Belediyesi
Ardıç Sofrası / Topraktan Sofraya, Sofradan Toprağa Bir Sıfır 
Atık Hikâyesi

Çevre ve Atık Yönetimi Fatih Belediyesi
Mobil Atık Getirme Aracı ve Yaşam Merkezleri Sabit Atık 
Getirme Merkezi / Her Atık Market Alışverişine Hazırlık

Çevre ve Atık Yönetimi Gaziosmanpaşa Belediyesi Çevre Elçileri

Çevre ve Atık Yönetimi Nilüfer Belediyesi
Nilüfer’de Kompost Üretimi ‘Çöpe Atmıyoruz, Toprağa 
Kazandırıyoruz!’

Çevre ve Atık Yönetimi Yıldırım Belediyesi Anne Eli Değsin

Çevre ve Atık Yönetimi Çanakkale Belediyesi Bütünleşik Çevre Yatırımları Programı

Çevre ve Atık Yönetimi Bursa Büyükşehir Belediyesi
Bursa’da Aeroallerjen Ağlarının Kurulması ve Erken Uyarı 
Sistemleri

Kültür ve Sanat Ataşehir Belediyesi Ataşehir – Monheim Tasarım Okulu

Kültür ve Sanat Pendik Belediyesi Pendik Klasik Sanatlar Merkezi

Kültür ve Sanat Çanakkale Belediyesi Gelenekten Geleceğe

Kültür ve Sanat
Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi

50 Peynirli Şehir Balıkesir

Mimari ve Kentsel Tasarım Edremit Belediyesi Sabahattin Ali Anı Evi

Haberin tamamı için 
www.marmaralife.com 

sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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disliği Bölümünden 1983 yılında mezun oldum. De-
vamında Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde yük-
sek lisans yaptım ve bu eğitim çalışma yaşamımın 
yönünü de belirlemiş oldu. Üniversiteden hocam, 
merhum Hüseyin Kaptan’ın Şişli planlarının yapımı-
nı üstlenmesiyle birlikte, Şişli İlçesi D100 kuzeyinin 
tamamının imar planlarının yapımında görev aldım. 
1989 yılında Kadıköy Belediyesi Planlama Birimi So-
rumlusu olarak resmi görevime başladım ve Kadıköy 
Merkez, Acıbadem-Koşuyolu planları ile yine D100 
kuzeyinin tamamının imar planlarının yapılması ve 
tapu problemi olan bölgelerde imar planına bağlı 
parselasyon planlarının hazırlanarak yeni tapuların 
ilgililerine dağıtılması sorumluluğunu aldım. 2005 yı-
lında da emekli oldum. Belediyede çalışırken Türkiye 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan sınavı 
geçerek Değerleme Uzmanı Lisansımı aldım. 2007 
yılında Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danış-
manlık Anonim Şirketi’nin kurucu ortağı oldum.

Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık 
Anonim Şirketi’nin faaliyet konuları nelerdir? Ha-
yatımızın hangi alanına siz dokunuyorsunuz?

Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışman-
lık Anonim Şirketi’nin faaliyet konusu gayrimenkul. 
Gayrimenkulün pazarlaması ve satışı dışındaki tüm 
konular Harmoni’nin faaliyet konusunu oluşturuyor. 
Özetlemek gerekirse, en bilineni bankalardan gay-
rimenkul ipoteği ile kredi alınması durumunda gay-
rimenkul değerleme şirketlerince gayrimenkulün 
pazar değeri belirleniyor. Faaliyet alanımızın büyük 
bir hacmini bankalar adına gayrimenkullerin teminat 
değerinin belirlenmesi oluşturuyor. Kamu ve özel 
sektöre ait on dört adet bankaya değerleme hizmeti 
vermekteyiz. Bankalara ayrıca konut kredisi dışında 
finanse ettiği enerji santralleri, limanlar, karma pro-
jeler, sanayi, turizm tesisleri gibi büyük projelerin in-
şaat ve mevzuata uygunluk takibi ile aşama aşama 
değerlerinin belirlenmesi hizmeti de verilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği Gayri-
menkul Yatırım Ortaklıklarına ve halka açık şirketlere 
gayrimenkul değerleme hizmeti verilmektedir. Ay-
rıca UFRS gereği şirketlere ellerinde tuttukları gay-
rimenkullerin değerleme raporlarının hazırlanması 
hizmetini de vermekteyiz. Yasal zorunluluklar dışında 
gayrimenkul yatırımı yapacak özel ya da tüzel kişile-
re satın alınan ya da alınması planlanan gayrimenkul-
lerden en yüksek getirinin nasıl elde edilebileceğine 

ilişkin olarak en etkin ve en verimli kullanım analizi 
de yapılmaktadır. Kamu kurumlarına ya da özel şa-
hıslara, kentsel dönüşüm nedeniyle mevcut yapıla-
rın değerini ve mevcut yapının yıkılması ile yapılacak 
yeni projenin değeri ve her bir bağımsız bölüm için 
şerefiyesi hesaplanarak değerleri takdir edilmek-
tedir. Gayrimenkulle ilişkisi olan herkese bankalar 
aracılığıyla ya da doğrudan dokunmaktayız aslında, 
uzun yıllardır gündemde olan tüm gayrimenkullerde 
satış sırasında talep edilmesi planlanan gayrimenkul 
değerleme raporu ile de tüm gayrimenkul işlemlerin-
de hizmet vermeye başlayacağız.

GAYRIMENKUL EDİNMEK İSTEYEN HERKES  
DEĞERLEME YAPTIRMALI

Danışmanlığınıza kimlerin ihtiyacı var?

Aslında ülkemizdeki yapı stokunun çoğunu İskanı/
Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmayan yapılar oluş-
turduğundan, her türlü gayrimenkul alım satımında 
gayrimenkule ilişkin danışmanlık alınması gerektiğini 
düşünüyorum. Yapılar dışında da arsa/arazi alırken 
de taşınmazların imar planı bulunan bir bölgede mi 
olduğunun ya da tarla bile olsa üstünden veya altın-
dan değerini etkileyecek su, elektrik, gaz gibi hatla-
rın geçip geçmediğinin incelenerek değerine etki-
sinin belirlenmesi daha sağlıklı bir alış-satış imkânı 
sağlayacaktır. Yine imar planı bulunan yerlerde de 
satışa konu olan gayrimenkulün değeri de bulundu-
ğu fonksiyon alanı ile doğrudan ilişkili olduğundan 
tamamı konut alanında kalsa bile üzerine yapılacak 
toplam inşaat alanı değerini belirleyecektir, ayrıca 
parselin bir bölümü ya da tamamı yol, okul, yeşil alan 
veya sağlık alanı gibi donatı alanında kalıyor olabilir, 
tüm bu hususların değerine etkisi hesaplanarak belki 
sonradan öğrenilecek zararların da önüne geçilmesi-
ni sağlayacaktır. Sonuç olarak gayrimenkulü olan ya 
da gayrimenkul edinmeyi düşünen herkesin hayatına 
dokunuyoruz.

TARLABAŞI PROJESİ DEVAM EDİYOR

Harmoni GD, kentsel dönüşüm değerlemesinde 
öne çıkan bir şirket. Özellikle Okmeydanı gibi de-
vasa bir projenin değerlemesi sizin tarafınızdan 
yapıldı. Bize biraz bu hikâyeyi anlatır mısınız?

Aslında Harmoni ilk Tarlabaşı Kentsel Yenileme Proje-
si’nde yer aldı. Tarlabaşı projesi, Tarlabaşı Bulvarı’na 
cepheli 4 adet yapı adası olmak üzere toplam 9 adet 
yapı adasından oluşan bir yenileme projesidir. Şirke-

timiz, çalışmasına öncelikle çöküntü bölgesi haline 
gelmiş olan 210’u tescilli sivil mimarlık örneği olan 
278 bina ve 16.700 m² alanda yapıların, bağımsız bö-
lüm ölçeğinde mevcut durum değerlerinin belirlen-
mesiyle başladı. Belediyenin, Anıtlar Yüksek Kurulu 
onayını takiben inşaatları başlatmasıyla, hak sahiple-
riyle anlaşma yapması için gerekli olan yeni projeyle 
oluşan bağımsız bölümler için şerefiye çalışmalarının 
yapılmasıyla değerleri de belirlendi. Halen inşaatla-
rın devam etmesi nedeniyle her yıl yeniden değer-
leme çalışması da yapılmaktadır. Yenileme projesi 
kapsamında; toplam 9 adet yapı adasında, yaklaşık 
165.000 m² inşaat alanında 104 adet ofis ünitesi, 96 
adet dükkân, 534 adet konut-rezidans olmak üzere 
toplam 734 bağımsız bölüm planlanmaktadır. Hâliha-
zırda Tarlabaşı Bulvarı’na cepheli, etabı tamamlanma 
aşamasında olan projede farklı fazlar halinde proje, 
yıkım, hafriyat ve temel aşamasında inşaat çalışmala-
rı devam etmektedir.

Okmeydanı’nda durum nedir?

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, Beyoğlu 
Belediyesi çalışmalara başlamış ancak proje işlerin-
de KİPTAŞ ile protokol yaparak projeyi devam ettir-
me kararı almıştı. Şirketimiz de KİPTAŞ adına yaklaşık 
5.500 yapı ve 24.000 bağımsız kullanımdan oluşan 

çoğu gecekondu satatüsündeki yapıların mevcut 
durum değerleme hizmetini ve devamında yapıla-
cak proje için dağıtım modelini hazırlamıştır. Ancak 
projenin büyüklüğü aynı ölçüde finansman gereği 
de doğurmuştur. Hâlihazırda çalışmayı Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı devralmış olup bölgeyi etaplar ha-
linde yenileme kararı almıştır. Çalışmamız 266 adet 
bina ve 1200 adet bağımsız birimden oluşmaktadır. 
Bu alanda mevcut durum değerinin belirlenmesi ça-
lışması tamamlanmış, Bakanlık tarafından hazırlanan 
dönüşüm projesinin dağıtım modellemesi üzerinde 
çalışılmaktadır. Bölgede de uzmanlar çalışmayla ilgili 
bilgileri hak sahipleriyle paylaşmaya devam etmek-
tedir.

BAZI BÖLGELERE GİRİLEMİYOR

Ne gibi zorluklarla karşılaştınız bu konuda? 

Bölgede yaşanan zorluk, birlikte çalışılan kurumların 
desteğine rağmen binalara ölçüm yapmak ve bina 
kalitesini görmek için gidildiğinde bazı hak sahipleri-
nin dönüşüm fikrine henüz alışmamış olmaları nede-
niyle girilememesi; bu nedenle de süreç tahmininin 
güçleşmesi diyebilirim. Geri kalan işlemler teknik he-
sap işlemleri olduğundan her konunun kendi güçlü-
ğünden öte değildi.
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Okmeydanı tecrübesinden hareketle kentsel dö-
nüşüm yapmak isteyen belediyelere ne gibi tavsi-
yeleriniz olur? 

Okmeydanı doğru bir modeldi bence projenin ba-
şından bu yana Beyoğlu Belediyesi, İBB ve Bakanlık, 
projenin ya doğrudan içindeydi ya da sürece mü-
dahildi. Bu tür büyük ölçekli projelerin kamu deste-
ği olmadan yürütülmesinin imkânsızlık derecesinde 
güç olduğunu düşünüyorum. Maalesef bölge halkı 
ve müteahhitlerin karşı karşıya olduğu projeler de 
oldu, projelerin büyük bir bölümü tamamlanamadı, 
kamu müdahil olmadığı için uzlaşma süreçleri uzadı 
ve sonuç olarak da çok sayıda müteahhidin batması-
na ve projelerin yarım kalmasına neden olundu. Bir 
çok projede de görüyoruz ki baştan olması gerektiği 
gibi Bakanlık ortaya çıkan sorunların çözümü ve pro-
jelerin tamamlanması için devreye girmiş durumda 
ancak kayıp zamanların maliyetini geri çevirmek de 
artık imkânsız. Dönüşüm denildiğinde sadece bina-
ların yenilenmesini düşünemeyiz, dönüşüm aslında 
tüm yaşam alanlarının dönüşümünü ifade etmekte-
dir. Tüm yollar, elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, 
iletişim gibi tüm teknik altyapı ile park alanları, okul, 
sağlık, belediye hizmet alanları gibi sosyal altyapının 
da yeniden düzenlenmesi ve imalatının yapılması 
anlamına da gelmektedir. Yani kentin o parçasının 
yeniden imal edilmesi. Bu durum da dönüşüm proje 
maliyetlerini, salt yenilenecek bina maliyetlerinin çok 
üstüne taşımakta ve bölgenin sosyo-ekonomik yapısı 
da düşünüldüğünde büyük bir kamu finansmanı ge-
rektirmektedir. 

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DAHA GENİŞ KESİMLE-
RE AKTARILMALI

Marmara Belediyeler Birliği, her yıl Marmara Urban 
Forum adı altında Türkiye’nin en büyük kent foru-
munu düzenliyor ve sizce bu forumda kent ve ba-
rınma adına özellikle Türkiye şehirleri için üzerinde 
durulması gereken konu ne olmalı?

Marmara Urban Forum’un amacı aslında tam da ulaş-
mamız gereken bilinç düzeyine işaret ediyor. Ancak 
çalışmanın konuya ilgi duyan sektörler ya da kişiler-
le sınırlı kalmaması, belki kamusal duyurular şeklinde 
çeşitli iletişim kanallarından bilinci artırmaya yönelik 
çalışmaların sıklaştırılması gerekir. Ülkemizin deprem 
ülkesi olması gerçeği ile dönüşüm ve yenileme alan-
larında altyapı alanlarını aynı tutarak sürekli inşaat 
haklarının artırılmasından vazgeçilmesi gerektiği ko-
nusunda son kullanıcı da bilinçlendirilmeli. İnsanlar 
açısından, can sağlığının önemi ekonomik kaygıların 
üstünde olmalı. Özellikle İstanbul’da deprem gerçe-
ğine rağmen insanlar halen tüm fedakarlığı devletten 
beklemekten vaz geçmeli, devletin vatandaşlarına 
eşitlik ilkesi ile yaklaşması gerektiği unutularak zaten 
kaçak yolla yapılmış ya da ekonomik ömrünü tamam-
lamış yapıların maliyetini devlete yükleyip rantından 
faydalanmanın çok da doğru olmayan bir davranış 
biçimi olduğu, devletin sağlam yapılarda oturmak için 
yüksek maliyetlere katlanan vatandaşların da devleti 
olduğu gerçeği doğru anlatılmalı tüm kesimlere. Kısa-
cası yürütülen çalışmaların tüm kesimlere duyurulma-
sının sağlanması da kentlerin daha yaşanabilir alanlar 
olmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. 

İSG süreçlerinin etkin yönetimi için yazılım geliştiren 
TürkGüven, hem yönetişimde hem de yasal mevzu-
atların işleyişinde yüksek çalışan sayısına sahip ku-
rumların iç işleyişlerini kolaylaştırıyor. Şirketin kuru-
cu ortağı ve CEO’su Alp Timurhan Çevik’le, 10 ülke, 
200’ü aşkın marka ve 600 binden fazla çalışanı kap-
sayan sistemlerinin ihtiyaçlara ne şekilde ve ölçüde 
karşılık verdiğini, dijital ve “yeni normal” dünyadaki 
önemini ve faydalarını konuştuk.

TürkGüven neler yapıyor? İSG, bir takım eğitimler-
den ve güvenlik tedbirlerinden oluşuyor, nasıl yapı-
yorsunuz?

TürkGüven olarak iş sağlığı ve güvenliği (İSG) süreçle-
rinin yönetimi için çözümler üretip, iş kazalarının azal-
tılması için bireysel uzmanlar ve hekimler, OSGB’ler 
ve büyük kurumsal markalar için yazılım geliştiriyoruz. 
Yüksek çalışan sayısına sahip olan firmaların gerçek za-
manlı veriyi işleyerek İSG süreçlerini yönetebilecekleri 
bir sisteme sahip olması, hem çalışanların bilgilerini yö-

netme konusunda hem de her bir çalışanla ilgili yasal 
gereklilikleri ayrı ayrı takip edebilme konusunda bü-
yük kolaylık sağlıyor. Şu an 10 ülkeye hizmet veriyoruz. 
Aralarında A101, ETİ, LC Waikiki ve Philip Morris’in de 
yer aldığı çok farklı sektörlerden 200’ü aşkın markayla 
çalışıyoruz. Bu markaların sistem içerisinde yönettikleri 
600 bini aşkın kişiye temas ediyoruz. 

Eğitimler ve güvenlik tedbirlerinin alt detayları var. Ör-
neğin; kişilerin muayeneleri, aldıkları reçeteler,  kronik 
hastalıklı kişiler, ekipmanların periyodik kontrolleri, ça-
lışanların eğitimi, alacakları aksiyonlar ve bulundukları 
tehlikeler, geçirdikleri kazalar ve nedenleri gibi birçok 
farklı konuda çalışıyoruz.

Yazılım içerisinde farklı İSG süreçlerinde kullanılabile-
cek, birbirleri ile konuşan çok sayıda modül yer alıyor. 
Kullanıcıların işyerlerindeki tehlikeleri tanımlayarak risk-
leri değerlendirdikleri bir risk değerlendirme modülü 
bulunuyor. Buradan alınması gereken kontrol önlemle-
rini ve güvenlik tedbirleri belirlenebiliyor. Kullanıcıların 

ALP TİMURHAN ÇEVİK - TÜRKGÜVEN KURUCU ORTAK/CEO 

GENEL VERİLERİN BÜTÜNSELLİĞİ  
YOL GÖSTERİYOR
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aynı zamanda eğitim oluşturabildikleri, oluşturdukları 
eğitimleri planlayabildikleri ve kayıt altına aldıkları bir 
modül bulunuyor. Kayıt altına alınan eğitimler ise Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi’ne (İBYS) iletiliyor. 

Özellikle sağlık takibi yazılımı mı yapıyorsunuz? Eği-
tim bunun bir parçası mı?

Bunların hepsini bir arada bulunduran bir yazılım ge-
liştiriyoruz. Eğitim yönetimi bu parçalardan bir tanesi. 
Eğitim verilerini Bakanlık’a ve işyeri hekimlerinin yaz-
dıkları reçeteleri ise SGK’ya iletiyoruz. Her ikisi için de 
yetkilendirilmiş bir firmayız. 

İSG, PEK ÇOK DİSİPLİNLE İLİŞKİLİ BİR ALAN

Yerli bir firma mısınız? Ne zamandır bu alanda faali-
yet gösteriyorsunuz? 

Yerli bir firmayız ve yaklaşık 7 yıldır bu alanda çalışıyo-
ruz. İlk iki yıl yoğun olarak AR-GE çalışmalarıyla geçti. 
5 yıldır programımız var ve AR-GE çalışmaları ve yeni 
geliştirmeler hâlâ devam ediyor.  Özellikle içinde bu-
lunduğumuz pandemi döneminde kurum içerisinde 
vakaların yönetimi ve takibi için kullanılan bir modül ge-
liştirdik. İş sağlığı ve güvenliği çok disiplinli bir alan ve 
farklı disiplinlerden pek çok kişiyi bir araya getiriyor. İn-
san kaynakları, üretim, operasyon ve kalite bölümü ile 
teması var. Kısaca her birimi ilgilendiriyor ve her şeye 
dokunuyor. Dolayısıyla bir noktadan başlayıp yavaş ya-
vaş genişlemek durumunda kalıyorsunuz. 

Biraz kendinizden bahseder misiniz? Makine mü-
hendisliğinden yazılıma nasıl geçtiniz?

20 senenin üzerinde yazılım sektöründe sağlık, finans 
ve sigorta alanlarında çalıştım. En son çalıştığım kurum 
bir Alman firmasıydı. Sağlık alanında Avrupa’da en bü-
yük firmaydı. Mezun olduğumuz 2000’li yıllarda IT ta-
rafında iş gücü yoktu. Yazılım sektörü için üniversiteler 
çok yeterli değildi. Bilgisayar mühendisliği sayısı kadro 
olarak ihtiyacı karşılamıyordu ve yazılımla da ilgilenen 
çok yoktu. Ben de bankada yazılım alanında çalışmaya 
başladım. Türkiye’de şu anda da yazılım mühendisliği 
açığı var böyle olduğu için dışardan girilmesi daha fazla 
olan bir sektör. 

HER ŞEY 2012 YILINDA BAŞLADI

Bu alanda görev almak için temel motivasyonunuz 
neydi?

Aslında makine mühendisiyim ancak yazılım alanında 
çalışmaya devam ettim. Türkiye’de Avrupa Birliği uyum 
yasaları çerçevesinde 2012 yılında İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu yayımlandı. Bu kanun, kamu ve özel sektö-
re ait bütün işlere ve işyerlerine çeşitli yükümlülükler 
getirdi. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 
yerine getiren iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimle-
rinin sayısı kısa sürede yüz binlere yükseldi. Biz de hem 
teknoloji alanında hem de iş sağlığı ve güvenliği alanın-
daki bilgilerimizi, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması ve mevcut şartların iyileştirilmesi konusun-
da firmalara ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri-
ne basit ve teknolojik çözümler sunmak için bir araya 
getirdik.

İSG denince aklımıza fabrikalar, işyerleri, özellikle 
yüksek riskli işyerleri geliyor. Ama belediyeler çok 
fazla iş yapmıyorlar fabrikalara oranla. Belediyeler 
sizi neden seçsin?

Sonuçların dramatik olabileceği yüksek riskli işyerle-
rinin akla gelmesi çok normal. Ancak, belediyeler de 
yürüttükleri faaliyetlere bağlı olarak riskli alanlarda 
çalışmalar yürütüyor. Belediyelerin hizmet alanları çok 
çeşitli. Ayrıca her belediyenin kendine özgü çalışma 
koşulları bulunuyor. Makine ikmal ve bakım onarım fa-
aliyetleri, yol yapım asfaltlama, katı ve sıvı atık arıtma 
tesisleri, kanalizasyon, su, park ve bahçe işleri ve hatta 
toplu taşıma hizmetleri gibi çeşitli faaliyetler ve farklı 
çalışma koşulları bulunabiliyor. Çoğu belediye çalışa-
nı, faaliyetlerini bir işyeri ortamı dışında yeterli gözetim 
olmadan yalnız başına yerine getiriyor. Maruz kalınan 
çok sayıda tehlike ve yüksek riskli faaliyetler ve çalışma 
koşulları yanında, hizmet alanları ve çeşitliliği açısından 
belediyeler farklı yapılanmalarda olabiliyor. Bu durum, 
iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getiril-
mesinde farklı uygulamaları ve zorlukları beraberinde 
getiriyor. Yürütülen çalışmaların uygulanabilirliği ve 
etkinliği için çalışmaların koordinasyonu ve takibi çok 
önemli. Belediyeler, sunduğumuz çözümü kullanarak 
hizmet alanları içerisindeki her noktadaki faaliyetleri-
nin sahip olduğu tehlikeleri belirleyebiliyor ve risklerini 
değerlendirebiliyor. Çalışanlar da karşılaştıkları tehlike-
leri mobil uygulama ile bildirebiliyor. Böylece tehlikeli 
durumlar sahadan anlık olarak toplanıp gerekli kont-
rol önlemlerinin alınması sağlanıyor. Mobil uygulama 
kullanan çalışanlar aynı zamanda öneri ve ramak kala 
bildirimleri yapabiliyor ve geribildirimler alabiliyor. Bele-
diyelerin farklı kampüs yerleşkelerindeki farklı ana hiz-
met birimleri arasındaki ilişki ve hiyerarşi de perfektive 
içerisinde yönetilebiliyor. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
tespit ve olaylar, harita üzerinden ilgili adreslerle ilişki-
lendirilebiliyor. Uygulamamız hem birim müdürlüğü öl-
çeğinde hem de ilçe/il genelinde verilerin bütünselliği 

ve ilişkisini sağlayarak kullanıcılara ilişkileri sunuyor ve 
yol gösteriyor. 

Normalde personelin aldığı eğitimlere ıslak imza at-
ması gerekiyor. Bu online olarak mümkün mü? 

Eğer çalışanlar için elektronik imza alınırsa mümkün, 
ancak elektronik imza çalışan başına maliyetli olduğu 
için firmalar bunu her zaman yapamayabiliyor. Islak 
imza da olsa evraklar unutulabilir. Bir mekanizmanın 
bunu hatırlatması çok önemli.  Örneğin, 5 bin çalışanı 
olan bir firma düşünün. Bu çalışanlar içerisinden 700 
tanesi için kişisel koruyucu donanım zimmet tutanağı 
henüz alınamamış olsun. 300 çalışanın iş sağlığı ve gü-
venliği eğitimlerinin tekrar edilmesi gereksin. Bunların 
hepsinin takip edilmesi ve kayıt altına alınarak saklan-
ması gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği uzmanının tek 
başına bu ve daha fazla evrak yükünün altından kalk-
ması mümkün değil. Denetlemelerde evraklardan birin-
de eksik çıktığında bunların yüksek cezaları oluyor. 5 
bin çalışanlı bir firmada milyonlarca liraya ulaşabilecek 
cezalardan bahsediyoruz. Bu yüzden bir uygulamanın 
olması imzalı evrak takibi ve kontrolü için çok önemli. 

EĞİTİMSİZ 100 ÇALIŞAN, 15 BİN TL CEZA DEMEK

Yani sizin yazılımınız, bu tür denetlemeleri kişiye bı-
rakmadan kurumun tasarruf etmesini sağlıyor. Peki, 
ne kadar tasarruf sağladığı ile ilgili ortalama bir ana-
liziniz var mı? 

Sistem içerisinde bir ceza riski analizi var. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamında yerine getirilmeyen yü-
kümlülükler nedeniyle firmaya kesilebilecek idari para 
cezalarını gösteriyor. Örneğin, çalışanlara eğitim veril-
memesi durumunda çalışan başına yaklaşık 1.500 TL 
idari para cezası uygulanabilir. Eğer 100 çalışana eğitim 
verilmemişse, bu firmaya yaklaşık 15.000 TL idari para 
cezası olarak dönebilir. Yazılımımız bu ve benzeri yü-
kümlülükleri takip ederek yaklaşık idari para cezası ris-
kini hesaplıyor. Dolayısıyla aldığınız her aksiyon ile idari 
cezalardan tasarruf sağlayabiliyorsunuz.

Uluslararası alanda çalışıyor musunuz?

Uluslararası olarak Türk şirketleri ile çalışıyoruz ancak 
yabancı şirketlerle de görüşmeye başladık. Romanya, 
Irak, Lübnan ve Gana gibi 13 farklı ülkede aktif olarak 
çalışıyoruz. 

Türkiye iş güvenliği yasasını çıkardıktan sonra nasıl 
bir ekonomik değer oluştu?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kamu ve özel sektö-
re ait bütün işlere ve işyerlerine çeşitli yükümlülükler 

getirdi. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
yerine getirilmesi için yeni istihdam alanları yarattı. Bu 
hizmetleri yerine getiren iş sağlığı ve güvenliği profes-
yonellerinin sayısı kısa sürede 100 binleri geçti. İş sağlı-
ğı ve güvenliği hizmetlerine (laboratuar tetkikleri, danış-
manlık, eğitim) ve ürünlerine (yazılım, kişisel koruyucu 
donanım) olan talep de arttı. Bu ekonomik faydaların 
yanında, firmaların kendileri için yaptıkları iş sağlığı ve 
güvenliği yatırımları sayesinde ise dolaylı bir ekonomik 
değer oluşuyor. Çünkü artık biliyoruz ki, yaralanmala-
rın önlenmesi için yapılan 1 liralık iş sağlığı ve güvenliği 
harcamasının firmalara 2 ila 6 lira arasında bir getirisi 
oluyor. 

YAZILIMIMIZ KULLANICI VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIYOR

Sizin uygulamanız ortalama yüzde kaç tasarruf sağlar?

Bizim uygulamamız yükümlülüklerinizi yerine getirirken 
size yardımcı oluyor ve dolaylı olarak idari ceza riskin-
den tasarruf sağlıyor. Uygulamayı kullanmaya başladık-
tan ve mevcut durumu gördükten sonra iyileştirmeler 
yaparak ceza riski düşürülebiliyor.

Çalıştığımız her firmayı uygulamamızı kullanım bakı-
mından benzersiz görüyoruz. Ancak kullanıcı sayısı ve 
dahil edilen modüller bir yazılımdan sağlayacağınız ta-
sarrufu etkiliyor. Yazılımımız, kullanıcıların üretkenliğini 
ve verimliliğini her zaman artırıyor. Raporlama, bildirim 
gönderimi, belgelerin yönetimi, gibi işlerden yarı yarıya 
tasarruf sağlıyor. Yazılım içerisinden yönettiğiniz ve ta-
kip ettiğiniz süreçlere bağlı olarak da yaşanan yaralan-
maların/kazaların sayısı düşürülebiliyor.

Sizin bu işi yapan diğer firmalardan ne farkınız var?

Bizim avantajımız çalıştığımız kurumlardan geliyor. Koç 
Holding, Yıldız Holding ve Doğan Holding’in bütün ku-
rumlarında,  madencilik, spor kulübü farklı sektörler ile 
çalışıyoruz.  Philip Morris, JTI gibi sektörün öncü ku-
rumlarıyla birlikte iş yapıyoruz. Mevzuatın haricinde bu 
kurumlar tarafından kullanılmaya başlandıktan sonra 
rakiplerimizin önüne geçmiş olduk. 

Röportajın tamamı için 
www.marmaralife.com 

sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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