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Çözüm Üreten Kentler MARUF’ta Buluştu
Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) ilkini 1-2-3 Ekim 2019 tarihlerinde uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği Marmara Uluslararası Kent Forumu/
Marmara Urban Forum (MARUF), 25 ülkeden 200’den fazla konuşmacıyı ve 5 binden fazla katılımcıyı üç gün boyunca İstanbul’da ağırladı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
doğrultusunda “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlenen MARUF;
kentleşme sürecinin bireyler ve toplumların hayatında ve kentte yarattığı ekonomik, politik, sosyal, ekolojik
değişim ve sorunları çözüm yollarıyla
birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde incelemeyi hedef
alarak yola çıktı. Forumun açılış konuşmalarını MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir
Büyükakın, MBB Genel Sekteri Dr.
M. Cemil Arslan ve Yerel Yönetimler
Genel Müdürü Turan Konak gerçekleştirdi. Açılış konuşmasında Başkan
Büyükakın, “İnşa ettiğimiz şehirler
nasıl?” sorusu ile forumun önemine
dikkat çekti. “Taş mı, aşk mı, plastik
mi? Şehirlerimizin çehresi bütün bu
sorulara cevap veriyor. Bir gülistandan
bahsetmek maalesef mümkün değil.
‘Modern şehircilik’ anlayışı bütün boyutlarıyla varlık sebebini kaybetmiştir.
İnsanın kendisiyle, çevresiyle, dünyayla, diğer insanlarla ilişkisi, şehirlerde
büyük bir imtihan vermektedir. Çok

üretiyoruz, çok tüketiyoruz. Evlerimiz
konforlu fakat şehirlerimizdeki konfor
giderek değişim gösteriyor. Bu nedenle
kentsel, endüstriyel dönüşümü anlatacağız. Şehirlerimizin benzersiz olması
için şartları tartışacağız, teknolojinin
şehirlerimize nasıl akıl katacağını inceleyeceğiz. Çevremizle ahdimizi yenilemenin yollarını arayacağız. Her bireye,
toplumun her kesimine ulaşması gereken hizmetleri burada değerlendireceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
MBB Genel Sekreteri Dr. M. Cemil Arslan ise “Disiplinler arası ve
sektörler arası bir ilişkiyi dikkate alan,
bilgi temelli, üretken ve açık bir sistem
kurmadan ne ülkeleri, ne de şehirleri
etkili bir biçimde yönetme imkânı var
artık. Politika yapıcılar için kültürel,
ekonomik, sosyal, çevresel konularda uzmanlar geçmişe göre çok daha
önemli hale gelmiş durumdadır. Sağlıklı, güvenli, temiz ve yaşam kalitesi
yüksek insanların yaşadığı şehirler etkin ve verimli yerel yönetimleri gerektirmektedir.” ifadelerini kullandı.
Yerel Yönetimler Genel Müdürü
Turan Konak yapmış olduğu açılış
konuşmasında: “Birlikte yönetme anlayışının zirveye çıktığı günümüz dünyasında, katılımcı, paylaşımcı, tutarlı,
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şeffaf hesap verebilir ve adil bir yaklaşımla, etkileşime dayalı yönetim faaliyetleri önem arz etmektedir. Bugün
akıllı şehirler kavramını ve akıllı şehirleri tartışıyoruz. Dolayısıyla değişim
kaçınılmaz gerçeklik olarak karşımızda
duruyor.” dedi.

henk taşı olan ve 1996’da İstanbul’da
düzenlenen Habitat II Konferansı’nı
hatırlatmak isterim.” dedi. Sharif, forumun sonuçlarını duymayı dört gözle
beklediğini de sözlerine ekledi.

“Kentleşmenin zorlukları ve fırsatları”

Oğuz Haksever’in moderatörlüğünü üstlendiği “21. Yüzyıl Kent
Vizyonları” isimli açılış oturumunda,
MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş, Sakarya Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem Yüce, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Claudio Tomasi, Metropolis Genel
Sekreteri Octavi de la Varga geleceğin
kentlerini katılımcılara anlattı.
21. Yüzyıl Kent Vizyonları oturumunda konuşan Başkan Büyükakın,
“Bugün ben sizlere daha farklı bir sunum yapmayı doğru buldum. Aslında
bizim daha derinde bir problemimiz
var. O da meseleye yaklaşım problemi.
İnsanın insanla, insanın evrenle kurduğu ilişkide bir problem var. Orayı
gözden kaçırdığımız takdirde, başımıza gelenleri gözden kaçırmış olacağız.

UN-HABITAT İcra Direktörü
Maimunah Mohd Sharif forumun açılışı için video mesaj gönderdi. Mohd
Sharif ’in gönderdiği video mesajda “Türkiye’de ilk kez düzenlenecek
Marmara Urban Forum’dan haberdar
olmak beni çok mutlu etti. Kentleşmenin zorlukları ve fırsatları hakkında
farkındalık yaratmak için tasarlanan
ve bir aylık etkinliklerden oluşan Kent
Ekimi’nin (Urban October) ilk gününde yapılıyor olması benim için ayrı bir
mutluluk yarattı.” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Türkiye’nin UN-HABITAT’ın
önemli paydaşlarından biri olduğunu da belirten Mohd Sharif “Türkiye, uzun zamandan beri UN-HABITAT’ın aktif bir ortağı. Birleşmiş
Milletler’in sürdürülebilir kentsel kalkınmayı destekleme çabalarına bir mi-
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Dünyaya dair şeyleri hatırlatarak ezberimizi biraz bozalım ve kafa yapımızı
değiştirmek gerektiğini anlatalım istiyorum. Mesele sadece kentli hakları
bildirgesi yayınlamak, onun başlıklarını sıralamak, Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarını sıralamak değil. Yaklaşımda, bakış açımızda sorun var. Hayata,
dünyaya, evrene bakışımız problemli.
Bunu çözmeden, bunun üzerinde
düşünmeden kurduğumuz şehirlerde
problemli olacaktır. Peki çözüm ne?
Bakış açımızı değiştirmek.” dedi.

“Yapmamız gereken şey aramak”
Başkan Büyükakın konuşmasının devamında, “Şehirleşme anlayışı
dünyada iflas etmiştir. Bu sadece Türkiye’ye ait bir problem değildir. Şehir plancıları acaba biz nerede yanlış
yaptık diye tartışıyorlar. Varlık sebeplerimizi unuttuk. Belediyeler kentteki
insanlara hizmet üretmek için var ama
iş yaparken, hayatı inşa ederken, Hacı
Bayram Veli’nin dediği gibi ‘Taşın toprağın arasında insan sadece şehir inşa
etmiyor, kendini de inşa ediyor.’ sözünü unutmamak gerek. Kurduğumuz
şehir aslında bizim gönlümüzle birebir
alakalı.” dedi.
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ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim Değişikliği ile Mücadele: Kentleri Kahraman Yapmak
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından İstanbul’da düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu’nun (MARUF) temalarından biri olan “Çevre
ve İklim Değişikliği” akademisyenler, belediye başkanları ve uygulamacılar tarafından tüm boyutlarıyla değerlendirildi. Kentlerin geleneksel çevre
hizmetlerinin ötesinde, iklim değişikliği ile mücadele ve bu mücadelenin önemli bir bileşeni olarak döngüsel ekonomi konuları tartışmalarda ele alındı.

Çevre ve İklim Değişikliği teması
altında “İklim Değişikliği ile Mücadele: Kentleri Kahraman Yapmak”
başlıklı bir oturum gerçekleştirildi. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi
Profesörü Gökhan Özertan’ın moderetorlüğünde gerçekleştirilen oturumda, İstanbul Teknik Üniversitesi
Meteoroloji Mühendisliği Profesörü

Yurdanur Ünal, GRUNDFOS Türkiye Orta Asya ve Kuzey Kıbrıs Bölge
Direktörü Burak Gürkan, Kıdemli İklim Değişikliği Uzmanı Gamze Çelikyılmaz, Belediye Başkanları
Sözleşmesi Veri Stratejisi Direktörü
Shannon McDaniel, UNDP Türkiye
İklim Dayanıklılığı ve Afet Risk Yönetim Uzmanı Erdem Ergin birer sunum gerçekleştirdiler. Özertan açılış
konuşmasında iklim değişikliği için
geliştirilecek stratejinin nasıl olması

gerektiğine değinerek; “İklim değişikliği ve etkileri çok boyutlu. Bu konuyla ilgili bir strateji geliştirilecekse
bu çok boyutluluğa dikkat edilmesi
gerekiyor. Ayrıca bu çalışmalara herkesin katılması gerekiyor. Kamuya
düşen roller olduğu gibi özel sektöre,
akademi dünyasına, sivil toplum örgütlerine ve bireylere düşen sorumluluklar var.” dedi.

“İklim Değişikliği Birçok Yerleşim Yerini Etkileyecektir”

Prof. Yurdanur Ünal / İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Profesörü Yurdanur Ünal: “Global anlamda iklim
değişimine neden olan süreçlere iki
şekilde bakıyoruz. Bir tanesi doğal

süreçler. Doğal süreçler çok büyük
zaman ölçeğinde olan değişikliklerdir.
İklim kayıtları bize dünyanın ikliminin sabit olmadığını gösteriyor. Ama
son yıllarda dünyanın ikliminde çok
hızlı bir değişim meydana geldi. İnsan
kaynaklı en büyük etkenlerden biri
sera gazlarıdır. Sera gazları dünyada yaşamın var olmasının da bir sebebi ama
günümüzdeki problem bu sera gazlarının giderek artması. Genel olarak
küresel anlamda sıcaklık değişimlerine
baktığımızda yüzyılın sonunda sıcaklıkların 2 derecenin üzerinde artacağı
öngörülüyor. Dünyadaki kötümser bir
diğer senaryo ise yüzyılın sonunda deniz seviyesinde bir metreye yakın artışın olacağı yönündedir. Bu şekilde bir
yükselme olursa dünyadaki birçok yerleşim yerinin bundan etkileneceği yüksek ihtimal. İklim değişikliğine ilişkin

global ölçekte veriler bulunmaktadır.
Meteoroloji ofislerinin verileri var ancak şehir ölçeğine gelindiğinde yeterli
veriler yok. Daha net bir şekilde resmi
görmek için daha detaylı ölçüm sistemine ihtiyaç var. Veri kalitesi, veriye
erişimin kolaylaştırılması ve veri toplamanın alışkanlık haline getirilmesi
gerekiyor. İklim değişikliği ile ülke bazında birtakım değişiklikler var. İklim
değişikliğinin yüzyılın sonuna kadar
ülkemizi nasıl etkileyeceğine ilişkin
değişik senaryolar eşliğinde incelemiş
bazı çalışmalar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dönem dönem bazı
analizler yaptırmış ancak bu analizlerin
de sürekli olarak güncellenmesi, yeni
teknolojik gelişmelerle beraber detaylandırılması gerektiğini söyleyebiliriz.”
şeklinde açıklamalarda bulundu.

“İklim Değişikliğinin Ekonomiyi Etkileme Potansiyeli”
Kıdemli İklim Değişikliği Uzmanı
Gamze Çelikyılmaz, “İklim Değişikliği
ile Mücadele: Kentleri Kahraman Yapmak” başlıklı oturumda iklim değişikliğinin sosyal, ekonomik ve toplumsal
maliyetlerine değindi. Farkında olmadığımız, kanıksadığımız birçok toplumsal
maliyetin aslında iklim değişikliğinin etkileri olduğunu belirtti. İklim Değişikliği
Uzmanı Gamze Çelikyılmaz konuşmasında şunları ifade etti: “Ekolojik sistemler iklim değişikliğine uyum sağlamakta
zorlanıyorlar. İklim değişikliği bu sebeple
dünya için sıkıntılıdır. İklim değişikliği
ile buzullar eriyor ve aşırı hava olaylarına
maruz kalıyoruz. Şehirlerimiz sular altında kalmaya başladı. Orman yangınlarında artışlar oluyor. Hava olayları, depremler toprak kaymalarına sebep olabiliyor.
Biz büyük hava olaylarını birkaç senede
bir duyuyorduk artık her sene duymaya

Gamze Çelikyılmaz / Kıdemli İklim Değişikliği
Uzmanı

başladık. Biz hortumları okyanuslarda
bilirdik, şimdi hortumlar bizim kıyılarımızda da görülüyor. Hiç beklemediğimiz daha önce duymadığımız şeyler
görülmeye başlandı.
Esas problem şu; biz hava olaylarını
kanıksamaya başladık ve duyarlılık azaldı.
İklim değişikliğine bağlı hava olaylarındaki artış sebebiyle şehirlerde öncelikle şehir

altyapıları tehlike altındadır. Gıda zincirinin bozulması riski ile karşı karşıyayız.
Sağlıklı içme suyuna ulaşmada sıkıntı çekiyoruz. Ekosistemimiz değişmeye başladı. Canlılar göç etmeye başladı ve göç
ettikleri yerlerde hayatta kalma sıkıntısı
yaşıyorlar. Hastalık ve ölüm oranlarında
artış ve insanlardaki mutluluk oranlarında azalma başladı. Aslında iklim değişikliğinin bitkiler ve hayvanları etkilediğini
düşünüyorduk ancak iklim değişikliği
ekonomik sistemleri doğrudan etkileme
potansiyeline sahip. Öncelikle, iklim değişikliğinin etkileri konusunda farkındalığımızın artması gerekiyor. Bu konuyla
ilgili çalışmalar var. İkinci olarak sivil
toplumla birlikte neler yapabileceğimize bakmamız gerekir. Bunu sadece STK
olarak düşünmemek gerekiyor. Bu tamamen toplumsal çözüm gerektiren bir
konudur. Ancak her paydaşın da özel
olarak yapabileceği şeyler var.”

“Su, Denklemin Değişmez Bir Parçası”

Burak Gürkan / GRUNDFOS Bölge Direktörü

GRUNDFOS Türkiye Orta Asya
ve Kuzey Kıbrıs Bölge Direktörü
Burak Gürkan, iklim değişikliği konusunda yapılacak işlerle ilgili özel
sektörün rolüne değindiği konuşma-

sında şunları ifade etti: “Günümüzde dünyadaki en temel sorunlardan
biri, temiz içme suyuna ulaşma sorunudur. Şu an dünyada 663 milyon
insan temiz içme suyuna ulaşamıyor. Bu çok ciddi bir rakam. İklim
değişikliğine yol açan davranışların
insanların hayatında öncelik bulmaması önemli bir problem. Yani
sorunlar domino taşı gibi birbirini
etkiliyor. Su kaynaklarının korunması bağlamında yapabileceğimiz en
önemli şey, sahip olduğumuz kaynakları korumaktır. Suyun korunması için yeni gelişen teknolojiler
de var. Mesela havadaki nemi yoğuşturarak su elde etmek gibi. Bu tür
teknolojilerin geliştirilmesi ve bunlardan olabildiğince yararlanılması
gerekmektedir.”

“Daha Çok İnovasyon Yapmalıyız”
Belediye Başkanları Sözleşmesi Veri
Stratejisi Direktörü Shannon McDaniel, oturumda iklim ve enerji için bir
araya gelen belediye başkanlarının faaliyetlerinden bahsetti. Shannon McDaniel konuşmasında: “Yıllar içinde iklim
değişikliğinin ne kadar önemli bir konu
olduğunu artık gördük. Gelecekten
bahsetmiyoruz, şu andan bahsediyoruz.
Şimdinin zorluklarından bir tanesi, ulusal düzeydeki politikaların da ötesine
geçmek gerekmesi. Artık ulusal hükûmetlerin şunu anlaması lazım, dünya
nüfusunun büyük bir kısmı şehirlerde
yaşıyor ve artmaya devam edecek. Bu
yüzyılın sonunda dünya nüfusunun

Shannon McDaniel / Belediye Başkanları
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yüzde 80’i neredeyse şehirlerde yaşıyor
olacak. Şehirlerin dayanıklı olmasına
yardımcı olmamız lazım. Şehirlerin neler yapacağını anlamalarını sağlamalıyız
ve onları iklim konusundaki zorluklara
karşı hazırlamalıyız.”dedi.

“İklim Değişikliğinde Sistem Boyutu”
UNDP Türkiye İklim Dayanıklılığı
ve Afet Risk Yönetim Uzmanı Erdem
Ergin konuşmasında: “Günümüzde,

Erdem Ergin / UNDP Türkiye İklim
Dayanıklılığı ve Afet Risk Yönetim Uzmanı

dünyada iklim protestoları yapılıyor.
Bunlara bakıldığında gençlerin neye
önem verdiğini görüyoruz. Dünyaya
ilişkin değerler açısından kuşak farklılıkları var. Bu sebeple özel sektör yeni
kuşağın bakış açısına göre kendini
değiştiriyor. Aynı şekilde yerel yönetimlerin de yeni kuşağın bakış açısına uygun olarak kendini değiştirmesi
gerekiyor. Meteoroloji verilerine göre
2017, 2018 ve 2019’da afetler açısından rekor rakamlar söz konusu. Son
dört yılda 2700’den fazla iklimsel afet
yaşanmış ve ülkemizin birçok yeri bu
afetlerden etkilenmiştir.”dedi.

Döngüsel Ekonomide Kaybedecek Zaman Yok
Çevre ve İklim Değişikliği teması altında Boğaziçi Üniversitesi UN SDSN Türkiye Eş Başkanı Tamer Atabarut’un moderatörlüğünde “Kaybedecek Zaman
Yok: Döngüsel Ekonomi Hakkında” başlıklı bir oturum gerçekleştirildi.

Dr.Tamer Atabarut / Boğaziçi Üniversitesi, Marion Guénard / ICLEI Döngüsel Kalkınma Görevlisi,
Francesco Lembo / ACR+ Proje Müdürü, Sadiye Bilgiç Karabulut / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Piotr Barczak / Avrupa Çevre Bürosu Atık Politikaları Görevlisi, Osman Bayazit Genç / MMI Eurasia
Fuarcılık Yönetici Ortak

“Kaybedecek Zaman Yok: Döngüsel Ekonomi Hakkında” başlıklı
oturumda konuşmacı olarak; ACR+
Proje Müdürü Francesco Lembo,
ICLEI Döngüsel Kalkınma Görevlisi
Marion Guénard, MMI Eurasia Fuarcılık Yönetici Ortak Osman Bayazit Genç, Avrupa Çevre Bürosu Atık
Politikaları Görevlisi Piotr Barczak,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır
Atık ve Atık İşleme Daire Başkanı
Sadiye Bilgiç Karabulut birer sunum
gerçekleştirdiler.

“Döngüsel ekonomi ve yeniden
kullanım”
Şehirlerdeki sorunların çözümü
için yeniden kullanım ve ters lojistik
konularına da değinen Avrupa Çevre Bürosu Atık Politikaları Görevlisi
Piotr Barczak: “Kentler neden önemlidir sorusuna cevap verebilmek için
öncelikle şu istatistiklere bakmamız
gerekiyor. Kentler yüzey alanı olarak dünya yüzeyinin sadece %3’ünü
temsil ediyorlar ama inovasyonun
%90’ını, küresel atıklarınsa %50’sini
oluşturuyorlar. Doğal kaynakların
%75’ini tüketiyorlar ve çok önemli olarak sera gazı emisyonlarının

%60’ından sorumlular. Şehirlerde
tekrar kullanım nasıl arttırılabilir
buna odaklanmak gerekir. Döngüsel
ekonomi en çok bu şekilde korunabiliyor. Aynı zamanda kentler atık kaynakların tekrar yerine getirilmesinde
önemli bir rol oynayabilir.”dedi.
“Sürdürülebilirlik için yaşam boyu
yaklaşım”
ICLEI Döngüsel Kalkınma Görevlisi Marion Guénard konuşmasında döngüsel ekonominin yerel
düzeyde
gerçekleştirilmesinden
bahsetti. Ayrıca döngüsel ekonomi
kapsamında yönetim ve yönetişim
modellerine değindi, döngüsel şehirlerin ve döngüsel bölgelerin ne anlama geldiğini anlattı.
“Malzeme değişimi platformu”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır
Atık ve Atık İşleme Daire Başkanı
Sadiye Bilgiç Karabulut konuşmasında ülkemizdeki döngüsel ekonomi
çalışmalarının ne düzeyde olduğunu
anlattı. Döngüsel ekonomi kapsamında Türkiye’nin gündeminde olan
projelerden bahsetti. Karabulut konuşmasında şunları ifade etti: “Döngüsel ekonomi kavramı 2015’te Avrupa Birliği’nin döngüsel ekonomi
paketini açıklaması ile beraber hayatımıza girdi. Döngüsel ekonomi sadece atıkları kapsamıyor. Su kullanımı, enerji verimliliği gibi konuların
da bu kapsamda değerlendirilmesi
gerekiyor. Döngüsel ekonomi paketi
eylem planına baktığımızda 54 tane
eylem var. Yani sadece atık yönetimi

değil. Döngüsel ekonomi ile ilgili
atılması gereken adımlar olduğunu
görüyoruz. Bunun da kurumlar arası
iş birliği ile gerçekleştirilebileceğine
inanıyoruz. 2015 yılında açıklanan
pakette Avrupa Birliği ülkeleri için
bile çok zorlayıcı hedefler bulunmaktadır. Burada temel konumuz
aslında şehir atıkları ama döngüsel
ekonomi dediğimizde endüstriyel
atıklar da işin çok önemli bir parçası.
Türkiye’de 2018 yılında 3.2 milyon
ton endüstriyel atık bu sektörlerde
alternatif hammadde olarak kullanıldı. Bu rakam giderek artıyor. Mineral özelliklerinden dolayı bu endüstriyel atıklar çimento, kireç, seramik,
demir çelik, tuğla gibi endüstrilerde
alternatif hammadde olarak kullanılıyor ve bu da tabii ki malzeme ocaklarından daha az malzeme alınması
anlamına geliyor. Yine geçtiğimiz yıl
800 bin ton endüstriyel atık alternatif yakıt olarak çimento fabrikası
gibi tesislerde kullanıldı. Endüstriyel
kuruluşlar arasında malzeme değişimi platformu ile ilgili Sürdürülebilir
Kalkınma Derneği ile beraber bir
çalışma yaptık ve şu anda platform
aktif hale getirildi.”
“Dünyanın en önemli fuar etkinliği
çevre ve teknoloji konusundadır”
MMI Eurasia Fuarcılık Yönetici
Ortağı Osman Bayazit Genç çevre
ve teknoloji alanında dünyada gerçekleştirilen fuarlardan bahsetti. Bu
fuarların bilginin ve yeni teknolojilerin paylaşılması konusunda ne de-

rece önemli olduğuna işaret ederek
ülkemizdeki fuarcılık çalışmalarının
ne aşamada olduğunu anlattı. Genç:
“Kamu kurumlarının, özel sektörün
bir araya gelebildiği önemli etkinliklerden bahsedildi. MARUF gibi bizim de Münih’te yaptığımız Çevre ve
Teknoloji Fuarı’nda da insanlar bir
araya geliyor ve farklı paylaşımlarda
bulunuyorlar. Mevcut teknolojiler,
mevcut sorunlar veya bilgi birikimleri ile ilgili paylaşımlarda bulunuyorlar. Teknoloji olsun, bilgi olsun,
tecrübe paylaşım olsun uluslararası
fuarlar bu iş için en uygun ortamlardır.”dedi.
“Döngüsel plastik ittifakı yayını
çıktı”
ACR+ Proje Müdürü Francesco
Lembo konuşmasında sıfır atıkla ilgili etkili çalışma yürütülebilmesi için
yapılması gereken konular üzerinde
durdu. Sıfır atıkla ilgili sağlıklı iş birliği yapılmasına ilişkin konulara değindiği sunumunda şunları ifade etti:
“Sıfır atıkla ilgili olarak şunu söyleyebilirim ki atık yönetimi konusunda paydaşları angaje etmek için çok
sağlam bir ekip kurmak ve çok iyi bir
iş birliği oluşturmak gerekiyor. Özel
paydaşlarla ilgili biraz farklılıklar var.
Avrupa’da özel paydaşlar ile ilgili sistemlerimizin sayısı çok fazla. Yerel
çözümler ayrı toplama sistemlerinin
etkinliliğini artırabilirler.”
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Sorumluluğu Paylaşmak:
Küresel Mutabakatlar
Georgetown Üniversitesinden araştırmacı Profesör
Elizabeth Ferris’in moderatörlüğünde “Sorumluluğu
Paylaşmak: Küresel Mutabakatlar” başlıklı oturum
gerçekleştirildi.

Prof. Dr. M. Murat Erdoğan / Türk Alman Üniversitesi, Prof. Dr. Ahmet İçduygu / Koç Üniversitesi, Prof. Dr. Elizabeth Ferris / Georgetown Üniversitesi,
Howard Duncan / Metropolis Başkanı, Katharina Lumpp / UNHCR Türkiye Temsilcisi, Prof. Dr. Neeraj Kaushal / Columbia Üniversitesi

Uluslararası İnsani Hareketlilik ve Sosyal Uyum
Forumda göç olgusu, akademisyenler, belediye başkanları ve uygulamacılar tarafından
yerel ve uluslararası boyutlarıyla tartışıldı. Bu kapsamda “Uluslararası İnsani Hareketlilik ve
Sosyal Uyum” başlıklı oturum Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi
Müdürü M. Murat Erdoğan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

“Uluslararası İnsani Hareketlilik ve Sosyal Uyum” başlıklı oturumda Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezi (MiReKoc) Direktörü Ahmet İçduygu, Georgetown
Üniversitesinden Araştırmacı Prof. Elizabeth Ferris, Kanada Metropolis Başkanı
Howard Duncan, UNHCR Türkiye
Temsilcisi Katharina Lumpp, Columbia
Üniversitesi Sosyal Politika Profesörü Neeraj Kaushal konuşma yaptı.
Prof. Elizabeth Ferris ülke içinde yerinden olmuş kişilerin durumu üzerinde
durdu ve bunların mutlaka hareketlilik
ve uyum kapsamında değerlendirilmesi
gerektiğini belirttiği sunumunda şunları ifade etti: “Günümüzde rekor sayıda
insanın yerinden olduğunu biliyoruz.
Yerinden olmuş insanların üçte ikisi yani
yaklaşık 40 milyonu kendi ülkeleri içinde yerinden olmuş insanlardan oluşuyor
ve bunların %80’i şehirlerde yaşıyor. Bu
insanlar genellikle ayrımcılığa, şüpheye

veya yaftalanmaya maruz kalabiliyorlar.
Çatışma, şiddet ve sivil huzursuzluklardan dolayı yerlerinden olmuş olabiliyor. Misafir kabul eden topluluklarla
aralarında gerginlikler oluşabiliyor. Bu
sebeple ülke içinde yerinden olmuş kişileri de insani hareketlilik ve uyum kapsamında görmemiz gerekiyor.”
UNHCR Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp, konuşmasında ülke
içinde yerinden edilmiş kişiler ve mülteciler için dünyada kabul gören yeni
yaklaşımlardan ve New York Deklarasyonu’ndan bahsetti.
Kanada Metropolis Başkanı Howard
Duncan yapmış olduğu sunumunda sosyal uyum kavramından ne anlamamız
gerektiği üzerinde durduğu konuşmasında şunları ifade etti: “Çok fazla göçe
maruz kalan kentler, çok fazla kültürel
etnik çeşitlilik barındıran kentlerin sosyal
uyumu kaybetmemek adına mutlaka bu
farklı toplulukları planlama faaliyetlerine dâhil etmeleri gerekiyor. Göç bence
kesinlikle kendi başına sosyal uyuma bir
tehdit değil ama kötü yönetilen enteg-

rasyon bazı grupları özellikle göçmenleri
marjinalize edebilir ve bu marjinalleşme
de sosyal uyuma zarar verebilir.”
Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi (MiReKoç) Direktörü Ahmet İçduygu yapmış
olduğu sunumda uzun süreli göçün sosyal uyum ve bütünleşme durumlularını
nasıl etkilediği, kavramları nasıl anlamamız gerektiği üzerinde durdu.
Sosyal Politika Profesörü Neeraj
Kaushal yapmış olduğu konuşmada
günümüzde göçmen karşıtı hükûmet
politikaları ve siyasi yaklaşımlardaki
artışa dikkat çekti. Göçmenlere karşı
gittikçe artan bu hoşnutsuzluğun temel
sebeplerini anlatan Kaushal, “Dünyada göçmenlere karşı gittikçe artan bir
hoşnutsuzluk var. Bu memnuniyetsizliğin temel sebeplerine bakmak gerekir.
Avrupa’da göç karşıtı siyasi partilerin
sayısında da artış olduğunu görüyoruz.
Yüzyıl önceki göç hareketlerine baktığımız zaman tarih tekerrür mü ediyor
diye düşünmeden edemiyoruz.” dedi.

Göç Yönetiminde Roller ve Zorluklar
Göç teması kapsamında Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Merkez Direktörü
Burcuhan Şener’in moderatörlüğünde, “Şehirlerin Deneyimleri, Göç Yönetiminde Roller
ve Zorluklar” konulu bir oturum düzenlendi.

Oturumda, Göç Politikası Enstitüsünden Kıdemli Araştırmacı Demetrios Papademetriou, TÜSİAD Türkiye
Proje Direktörü Kemal Kirişci, Türk
Alman Üniversitesi Göç ve Uyum
Araştırmaları Merkezi Müdürü M.
Murat Erdoğan, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Acil Durum Koordinatörü Mazen Aboulhosn konuşma yaptı.
Oturumda alanının uzmanları tarafından masaya yatırılan göç konusuna da
detaylı olarak değinildi. Georgetown
Üniversitesinde Araştırmacı Profesör
olarak görev alan Elizabeth Ferris,
“Ülkeleri içinde yerinden edilmiş milyonlarca insan var. Yerlerinden edilmiş kişiler, özellikle silahlı çatışmanın
etkilerinden, genelleştirilmiş şiddet
durumlarından kaçmak için evlerini,
ikamet yerlerini terk etmek zorunda
kalmakta veya kaçmaya zorlanmaktadırlar. Tüm bunlar bir değişim yaratıyor. Yer değiştirme dinamikleri, sınır
ötesi hareketlerle ilişkili, veri eksikliği,
ulusal yasalar ve politikalar, yerel entegrasyon, nesiller arası farklar vb. tüm
değişimleri göz önünde bulundurmalıyız.” dedi.
“Mültecilere uyum politikaları geliştirmek çok özel bir durum”
Türk Alman Üniversitesi Göç ve
Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü M. Murat Erdoğan yapmış olduğu
konuşmada Türkiye’nin karşı karşıya
olduğu kitlesel mülteci akını karşısındaki durumunu ele aldı. Erdoğan
konuşmasında şu hususlara değindi:
“Türkiye herhalde dünyada bu kadar
kısa sürede bu kadar çok mülteci alıp
ardından uyum politikaları yapmaya
çalışan ender ülkelerden biridir. Bunun
çok özel bir şey olduğunu düşünüyorum ve bunun ileride benzer krizlerde
önemli bir çerçeve oluşturacağına inanıyorum. Yani hepimizin bildiği gibi
göçmen söz konusu olduğunda hele
nitelikli göçmen söz konusu olduğunda onların gelişmiş ülkelere ulaşması
çok kolay oluyor ama söz konusu olan
mülteci olunca işler değişiyor. Kanada
yılda 350.000 göçmen alıyor. Bunun
ne kadar büyük bir mücadele olduğunu söylüyorlar.
6,5 milyon Suriyeli nerede diye
baktığınızda %15’i Avrupa Birliği,
Kanada, Amerika gibi ülkelere gittiler.
Geri kalanı ise Türkiye, Ürdün, Lüb-

Prof. Dr. M. Murat Erdoğan / Türk Alman Üniversitesi

nan başta olmak üzere bölge komşu
ülkelerde kaldı. Başlangıçta yoksulluk
dayanışması ortaya çıkıyor ama sonrasında krizler daha da derinleşiyor, kırılganlıklar daha da artıyor. Dünyanın
bu hali devam ettikçe unutmayalım ki
açık kapı politikası ciddi bir risk altına giriyor. Türkiye’nin göç politikası
genelde etik bir politikaya dayanırdı.
Bir ulus devlet yaratmak üzere Türkiye
oldum olası Türk soyluları kabul etmeyi ve onlara vatandaşlık vermeyi bir
politika olarak görmüş ama şu an ilk
kez bu kadar büyük yabancı bir grup
Türkiye’ye geldi. Bunun da başka türlü
etkileri olacak. Her ülke kendi refahını
kendi huzurunu korumak için kendi
tedbirlerini almak zorunda. Türkiye’de
şu ana kadar bu kitle içinde doğan bebek sayısı 500 bini aştı. Bu çocuklar
her geçen gün Türkçenin uyum politikaları ve kapasitesini zorlaması bakımından da başka bir şey getiriyor. Bu
durum ise sürdürülebilir bir şey değil.
Hem Suriyeliler için hem Türk toplumu için suç oranlarının artışı çok minimal kaldı. Hatta genelde Suriyeliler
mağdur oldular. Türk hükümetinin
elindeki en önemli unsurlardan birisi
mülteciler. İşte biz güzel şeyler yapıyoruz, onlar yapmıyor, biz yapıyoruz,
onlar para vermiyor, biz yapıyoruz.
Bu da Türkiye’deki demokrasi ve Türkiye’deki Batı algısı konusunda bence
bir şanssızlık. Biz ne yazık ki Avrupa
Birliği ile üyelik müzakereleri yapan
bir ülke iken sadece mültecileri konuşan bir ülkeye dönüştük. Bu da aslında
Türkiye’deki en büyük şanssızlıklardan
birisi ama uluslararası iş birliği ve sorumluluk paylaşımı en azından kapasite anlamında devam ediyor.”

Göç İçimizedir: Türkiye’deki Suriyeliler
TÜSİAD Türkiye Proje Direktörü Kemal Kirişci’nin
moderatörlüğünde “Göç İçimizedir: Türkiye’deki Suriyeliler”
başlıklı bir oturum gerçekleştirildi.

Mehmet Çalık / Beylikdüzü Belediye Başkanı, Dr. Nihal Eminoğlu / Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Ömer Arısoy / Zeytinburnu Belediye Başkanı,
Burcuhan Şener / MBB Göç Politikaları Merkezi Direktörü, Hüseyin Keskin / Sultanbeyli Belediye Başkanı, Barbara Oomen / Sığınma Kentleri Proje Lideri

“Şehirlerin Deneyimleri, Göç Yönetiminde Roller ve Zorluklar” başlıklı
oturuma, Zeytinburnu Belediye Başkanı
Ömer Arısoy, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık, Sığınma
Kentleri Proje Lideri Barbara Oomen,
Göç Uzmanı Nihal Eminoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
“Sığınmak bir haktır ve sığınmacılar
da hak sahibi bireylerdir”
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin oturumda yapmış olduğu
konuşmada Sultanbeyli’de yaşadıkları
sorunları ve üretilen çözümleri anlattı.
Keskin, sığınmanın bir hak olduğunu hatırlatarak insani bir yaklaşımla başarılı bir göç yönetişimini hayata geçirmenin gereğine işaret etti ve
Sultanbeyli’de yapılan çalışmaları şu
cümlelerle ifade etti: “Sığınmak bir
haktır ve sığınmacılar da hak sahibi
bireylerdir bu anlamda onlara insani
bir muameleyle yaklaşmak bizlerin
yükümlülüğüdür. Sığınmacılar için
gerekli insani yaklaşımlara sahip olmak ekonomiden kültüre, çeşitlilik
ve çoğulculuktan maddi refaha tüm
olanakların birer hak sahibi olduğunu
bilmek önemli.”

“Göçün etkin yönetiminde belediyeler
önemli bir rol üstlenmiştir”
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık oturumda yapmış olduğu
konuşmada mültecilerle ilgili çalışmalarını anlattı. Başkan Murat Çalık, sorunun kökenine ilişkin kapsamlı çalışmalar
yapılmadığı sürece, yerelde yürütülen
uyum ve sosyal koruma çalışmalarının
yetersiz olacağını ifade etti. Murat Çalık
konuşmasında: “Göç hareketlerinin merkezinde İstanbul var. İstanbul’da çok hızlı
bir nüfus artışı var. Bu göç hareketleri
kentte, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara yol açıyor. Kent yaşamına uyum
sağlayamayan topluluklar bir süre sonra
adaptasyon konusunda da sorun yaşıyor
ve bu durum çeşitli krizlere sebebiyet
veriyor. Ne gibi sorunlar ve krizlere yol
açtığına bakarsak; ekonomik ve sosyal,
kültürel, fiziksel, asayiş ve kamu düzenine
ilişkin sorunlar yaşıyoruz kentlerimizde.
Türkiye’de yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre Suriyeli göçü sorunu,
vatandaşlar tarafından en önemli sorunlardan biri olarak görülüyor. Bu durumu
iyi analiz etmek zorundayız. Türk halkı
başlangıçta Suriyelileri büyük bir misafirperverlikle karşıladı ama Suriye’deki
istikrarsızlığın uzun sürmesi ve bir de
buna ülkemizde yaşanan ekonomik kriz
eklenince dolayısıyla insanlarımızda huzursuzluklar artıyor.”dedi.

“Biz göç ile kurulmuş bir şehiriz”
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer
Arısoy, Zeytinburnu’nun tarihsel olarak
çok kimlikli, çok kültürlü bir ilçe olduğunu belirttiği konuşmasında Zeytinburnu’nun göç ile kurulmuş bir ilçe olduğunu vurguladı.
“Siyasetin dikkatli bir üslup kullanması gerekir”
Göçün bir avantaja dönüştürülebileceğine dikkat çeken Başkan Arısoy,
göçmenlere tutum konusunda siyasetin dikkatli bir üslup kullanması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Arısoy
konuşmasını şöyle sürdürdü: “İlçemizde gündelik hayatta, taşıma kapasitemizi aşan bölümlerde bazı sıkıntılar vardı. Şimdilerde daha normale
dönmüş görünüyor. Ama bu normale
dönüşten itibaren kentte uyum meselesine yoğunlaşmış bulunmaktayız.
Yasal altyapı, hocalarımızın da değindiği bir husustur. Buna ilişkin bizim de
hazırlıklarımız var. Gerekli düzenlemelere ihtiyacımız var. Göçe maruz kalan
ilçelerle, hiç maruz kalmayan ilçelerin
durumu aynı değil. Şunu çok önemsiyoruz: Maruz kaldığımız göçün, ilçelerimiz ve ülkemiz için bir avantaja
dönüştürebileceğini düşünüyorum.”

“Göç İçimizdedir: Türkiye’deki Suriyeliler” başlıklı oturumda, İstanbul
Bilgi Üniversitesi Prof. Dr. Ayhan Kaya,
Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum
Araştırmaları Merkezi Müdürü M. Murat Erdoğan, RESLOG Türkiye Projesi
Ulusal Proje Yöneticisi M. Sinan Özden,
TEPAV Politika Analisti Omar Kadkoy,
İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel birer sunum gerçekleştirdiler.
Özden, yaşanan ani ve yoğun göç ile
belediyelerin yaşadığı zorlukları aktardı.
Bu kapsamda sosyal kalkınma, kentsel
kalkınma, finansman, kurumsal yapılanma ve yönetişim konularını vurguladı.
RESLOG Projesi’nin göçe bakış açısını
anlatan Özden, “geliş, yerleşme ve entegrasyon’’ aşamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Üç gün boyunca oldukça
verimli geçen bilgi, deneyim ve olanak
paylaşımına imkân sunan MARUF’ta,
hizmet kapasitelerini geliştiren 12 pilot

belediyenin çalışmaları, foruma katılan
belediyelerle paylaşıldı.
Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, Türkiye’de Geçici Koruma Rejimi’nin anlamsızlaştığını, zira kalıcı olduğu anlaşılan
Suriyelilerin sosyal uyumunun geçiciliği
öngören bir hukuki rejimle sağlanamayacağını savundu. Yeni bir hukuki statüye
geçilmesi gerekliliğini ancak mültecilere
yönelik artan ötekileştirme ve hatta nefretin tehlikeli bir aşamaya geçebileceği
endişesini taşıdığını kaydeden Erdoğan,
soysal uyumdan bahsedebilmenin ön
koşulunun öncelikle toplum olarak birlikte yaşayabilme ve birbirimizi sevmekle
mümkün olabileceğini vurguladı. Erdoğan’ın, Türkiye’nin kırılgan ve çatışmacı
bir toplum olduğundan hareketle, bu
gerçekliği kabul ederek ve bunu dönüştürerek “Nasıl huzur içinde yaşayabiliriz?”
sorusuna yanıt aramanın sosyal uyum
politikalarının ön koşulu olduğunu söylemesi, forumda yapılan dikkat çekici
tespitlerden biriydi.

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel / İstanbul Üniversitesi, Omar Kadkoy / TEPAV Politika Analisti,
Prof. Dr. Kemal Kirişci / TÜSİAD Türkiye Proje Direktörü, Prof. Dr. M. Murat Erdoğan / Türk Alman Üniversitesi, Sinan Özden / RESLOG Türkiye Projesi Ulusal Proje Yöneticisi
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TEKNOLOJİ VE İNOVASYON

Geleceğe Dönüş: İnovasyonun Kuluçkası Şehirler

“Şehir Teknolojileri ve İnovasyon” teması altında, şehirlerin dijital dönüşümden nasıl etkileneceği, ne gibi uygulamalara sahne olacağı, ne tür fırsatlar
ve risklerin ortaya çıkacağı; çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleriyle birlikte tartışıldı. Yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerde kullanılan
akıllı şehir teknolojileri ve şehirlerde sanal ve fiziksel altyapı arasında kurulan bağlantıların hizmet kalitesini artırdığına değinilerek şehirlerde yeni
teknolojilerin geliştirlmesi ve uygulanması için şehir inovasyon merkezlerinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Sabancı Üniversitesi Arama Kürsüsü Başkanı Oğuz Babüroğlu’nun
moderetorlüğünde gerçekleştirilen
“Geleceğe Dönüş: İnovasyonun Kuluçkası Şehirler” başlıklı oturumda
Boğaziçi Üniversitesi, İnovasyon ve
Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü Aslı Deniz Helvacıoğlu, The
LifeCo Kurucusu Ersin Pamuksüzer,
SUM Global Direktörü Jawad Sar-

dar, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı birer konuşma gerçekleştirdiler.
Sabancı Üniversitesi, Arama Kürsüsü
Başkanı Oğuz Babüroğlu oturumun
başlangıcında katılımcıları tanıttıktan sonra; “Marmara Bölgesi’ni gündeme getiriyoruz ve Marmara Bölgesi Türkiye’nin ekonomik olarak üçte
birini kapsayan bir yer. İstanbul dünyanın göz bebeği ve hem tarihimiz
hem dinamik insan yapımız hem de
hareketlenmiş olan bu yeni girişimcilik dünyasını konuşacağız.” dedi.

“Akıllı Şehirlere İhtiyacımız Var”
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı
yapmış olduğu konuşmada inovasyon
konusunda belediye başkanı olarak
yapmış oldukları çalışmalara değindi.
Akıllı şehirler ve akıllı şehir uygulamaları için belediyeler ve üniversiteler arasındaki iş birliğinin önemine değinen
Şadi Yazıcı konuşmasında şunları ifade
etti: “Günümüzde bilim eşittir teknoloji ve o teknolojilerden faydalanarak
yaşam standardını en iyi noktaya getirebilmek belediye başkanlarının görevidir. Yaşamı en iyi standartları olan şehirler oluşturabilmek insanlara faydalı
olabilmek belediye başkanlarının görevidir.İngiltere örneği sunulduğunda
gördüğümüz şu; hiçbir şehirdeki akıllı
kent uygulamasında üniversite paydaşı
olmadan hiçbir şey olmamış. Tarihte
de bilgi ve aksiyon yan yana olmuş.
Yani Aristo olmadan İskender’i düşünemeyiz. Akşemsettin olmadan Fatih
olamaz. Bu çağda bilgi üniversitelerdedir. Bilgi kullanan üniversitelerin paydaş olmadığı bir yerde bilgi ve bilim ile
beraber teknolojik ürünlerin kullanılması ve yayılması ve yaygın kullanımı
mümkün olmaz. Ama maalesef üniversiteler direkt belediyelerle asla böyle
bir ilişkiye geçmiyorlar. Biz teknoloji
ile yatıp kalkıyoruz ama bilimsel bilgi
konusunda çok eksiğimiz var ve bilimsel bilgiye sahip olmadan en muhteşem
teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz.
Bunun da komplikasyonlarını toplum
olarak hep birlikte yaşıyoruz. Teknolojik gelişmelerin sonunda önemli bir şey
oldu ve süper bilgisayarlar ortaya çıktı.
Süper bilgisayarların kullanım amacına baktığımızda insanların alışveriş
yönelimlerini ve davranış biçimleri-

“Günümüzde İnovasyona Yaklaşım Değişim Gösteriyor”
Boğaziçi Üniversitesi, İnovasyon
ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Aslı Deniz Helvacıoğlu
inovasyonun tanımı ve inovasyona
yaklaşım konusunda bir konuşma
gerçekleştirdi. Ülkemizde inovasyon
süreçlerindeki eksikliklere dikkat çekerek inovasyon sürecinde kentlerin
rolünden bahsetti. Aslı Deniz Helvacıoğlu konuşmasında, “İnovasyonun
tanımı ve inovasyona yaklaşım dünyada büyük bir değişim gösteriyor.
2000’li yılların başında inovasyon
tanımı doğal olarak bir ürün ya da
metodolojiye yönelikti. Bugün artık

Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu / Boğaziçi Üniversitesi

biz inovasyonu var olan teknolojik
yeniliklere adaptasyon süreci ve bu
adaptasyonu yönetebilme becerisi ile
birlikte tanımlıyoruz. O halde ino-

vasyon sadece yenilikçi teknolojileri
geliştirme, yenilikçi süreçleri kullanabilme uyarlama beceriniz değil
aynı zamanda kurum olarak, birey
olarak bu süreçlerin içerisine dahil
olup akıntı ile beraber devam edebilme yetilerinize de işaret ediyor.
Elbette bu tip yetenekler girişimciler
için çok daha fazla önemli. Çünkü
onların risk algıları ya da onların değişime bakış açıları bizden çok farklı. Günümüzde bir şeyden memnun
değilsek değişimi istiyoruz. İyiye yönelik bir değişim içerisinde olmasını
sağlıyoruz. İnovasyon da bize bunu
getirebilecek en önemli araçlardan
biri.” dedi.

“Geleceği Yaratanlara Sahip Çıkmalıyız”

Dr. Şadi Yazıcı / Tuzla Belediye Başkanı

ni ortaya koyabiliyor. Yani artık bilgi
toplayan bir dünyada yaşıyoruz. Çağımızda insanın her hareketi ve davranış
modelleri inceleniyor. ‘Big data’ denilen bir sistem sayesinde ister istemez
kullandığımız her akıllı teknoloji ve
hatta akıllı evler bile bir veri toplama
aracına dönüşüyor. Bundan sonra haliyle akıllı şehirler aşamasına geliyoruz.
Akıllı şehir kavramının içerisinde sadece bilim ve onu geliştiren teknolojinin
çok iyi kullanılması değil, tüm veri
kaynaklarını organize eden veya veriyi
oluşturan bilgiyi elde etmeye dayalı bir
belediyecilik anlayışı önem kazanıyor.
Yani bilgiyi en iyi şekilde alabilmenin
yöntem ve metotları ile birlikte bunu
en iyi şekilde işleyip halkın ve şehrin
faydasına kullanabilmek çok önemli.
Bilgi ile ancak bir şeyler çözebilirsiniz.
Şehirlerin de bilgiye ihtiyacı var. Ama
elde edilen bilginin kullanmasına imkan veren “Living lab”lar mı kuracağız
şehirlerimize, teknoloji merkezleri mi,
yoksa inovasyon merkezleri mi? Belediye başkanının yasal görevleri arasında bunlar yok. Ama toplumsal zorunluluklar var.”

The LifeCo Kurucusu Ersin Pamuksüzer yapmış olduğu konuşmada inovasyon süreçleri için iş birliğinin önemine dikkat çekerek bir
ülkede aile, yerel yönetimler, merkezi hükûmetler ve iş dünyası iş birliği içinde olmadığı takdirde inovasyonun gerçekleşemeyeceğine dikkat
çekti. Pamuksüzer “Biz aslında kendi varoluşumuzu tercihlerimize göre
yapıyoruz. Bu tercihlere geldiğimizde tercihler ilk önce anne baba seviyesinde başlıyor ondan sonra ikinci
seviye ise şehir. Çünkü ikinci “neighborhood” dediğimiz yer şehrin ta
kendisidir ve bir insanın geleceğine

nasıl katkıda bulunacağı konusunda
çok etkin bir unsur. Bunun üstüne
devlet, sermaye geliyor. Eğer bir ülkede ana, baba, şehir, devlet, sermaye, iş adamı, el ele değilse; aynı doğrultuda yürümüyorsa orası karanlık
kalacaktır. Dünyada ciddi bir şeyler
oluyor. Birtakım sermaye bariyerleri
kalktı. Yani siz iş yapmak için işte
bilmem kaç milyar dolarımız olmadan da bir iş kurabiliyorsunuz. Ben
İsveç’te okudum. İsveç’te belediyeler
zengin değer yaratan insanları şehre
çekmek için çok büyük gayret içindedirler. O insanlar için fırsatlar yaratmaya çalışırlar. Çünkü belediye orada
bulunan insanların başarısı ve yaptığı
katma değerle ortaya çıkıyor. Burada

Ersin Pamuksüzer / The LifeCo Kurucusu

da belediyeler yerel yönetimler olarak
kime sahip çıkmalıyız? Geleceği yaratanlara sahip çıkıp ilerleyebilir ya da
geçmişe sahip çıkıp olduğumuz yerdesayabiliriz.” dedi.

“21. Yüzyıl, Kentlerin Yüzyılı Olacak”

Jawad Sardar / SUM Global Direktörü

SUM Global Direktör Jawad Sardar
İngiltere’de akıllı şehirler için inovasyon
süreçlerini örnekler vererek anlattı. İngiltere’de kentlerin nasıl inovasyon kuluçka
merkezlerine dönüştüğünü ve bu süreçte
farklı kurumlar arasındaki iş birliğini anlattı. Kentlerde inovasyon süreçleri için
ayrılan finans kaynaklarının önemini vurguladı. Jawad Sardar, “21. yüzyıl, kentlerin yüzyılı olacak. Kentler bir yandan sür-

dürülebilirliğe katkıda bulunuyorlar, bir
şekilde milli gelire katkıda bulunuyorlar
aynı zamanda kişi başına düşen gelire de
çok büyük bir katkıları var. Öte yandan
suç, sağlıkla ilgili sorunlar, çatışma, trafik
gibi sorunları da beraberinde getiriyor.
Bu sorunlar artık bugünün en önemli
sorunları. Kentler inovasyonu kullanarak
bu sorunların üstesinden gelmeye çalışıyorlar. inovasyonu doğru şekilde yönlendirerek kentlere büyük katkılar sağlayabiliriz.” diyerek inovasyonun kentler için
önemine dikkat çekti.

Yaşam Kalitesini Artırmak için Akıllı Şehirler

Akıllı şehirler teması altında Murat Çolakoğlu’nun moderatörlüğünde “Yaşam Kalitesini Artırmak için Akıllı Şehirler” başlıklı bir oturum gerçekleştirildi.
Bu oturumda, NOVUSENS Akıllı Şehir Enstitüsü & Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Bilişim Vakfı kurucularından Berrin Benli, Londra Büyükşehir Belediyesi
Smart London Ekibi Başkanı & Şehir Paylaşımı Program Direktörü Nathan Pierce, Hollanda Landsmeer Belediye Başkanı Anne Lize van der Stoel,
Tekhnelogos firmasında CTO olarak görev alan Mehmed Ali Çalışkan, Space Syntax Genel Müdürü Tim Stonor birer konuşma gerçekleştirdiler.

Tim Stonor / Space Syntax Genel Müdürü, Berrin Benli / NOVUSENS Akıllı Şehir Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Bilişim Vakfı Kurucusu,
Murat Çolakoğlu / PwC , Nathan Pierce / Londra Büyükşehir Belediyesi Smart London Ekibi Başkanı, Anne Lize van der Stoel / Landsmeer Belediye Başkanı,
Mehmed Ali Çalışkan / Tekhnelogos Firması

Oturumda akıllı şehir platformlarının dayandığı düşünceler, akıllı şehir
uygulamaları ve karşılaşılan zorluklar
anlatıldı ve bazı iyi örnekler paylaşıldı.
Modaratör Murat Çolakoğlu yapmış olduğu oturumun açılış konuşmasında: “Dünyanın temel bilimsel
dengelerini bozduğumuz bir dönemde jeoloji uzmanları bu dönemi insan
devri olarak tanımlıyorlar. Dünyanın
bozulan bu dengesinin ortaya çıkardığı
olumsuzlukların azaltılması için akıllı
şehirler kavramını ele alıyoruz.” dedi.
“Akıllı şehirlerin amacı yaşam kalitemizi artırmaktır”
NOVUSENS Akıllı Şehir Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye

Bilişim Vakfı kurucularından Berrin
Benli akıllı şehir kavramının nasıl algılanması gerektiğine değindikten sonra
bu alanda uyguladıkları projeler ve çalışmalardan bahsetti. Berrin Benli yapmış olduğu konuşmada şunları ifade
etti: “Kaynaklarımızı bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanarak nasıl daha
etkin ve verimli kullanabiliriz, uygulamalarımızı nasıl veri odaklı yapabiliriz,
nasıl bütünleşik olarak kullanabiliriz
ve nasıl çevreci olabiliriz, nasıl insan
odaklı ve nasıl katılımcı yaklaşımla
bunu yapabiliriz? İşte akıllı şehir dediğimiz kavram tüm bunların hepsini
içermektedir. Teknolojinin tamamen
bir araç ve kolaylaştırıcı bir enstrüman
olduğunun farkındayız. Asıl meselenin

insan odaklı yaşam kalitesini artırmak
olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Amacımız insan odaklı şehirler yapmak ve
bunu yaparken en yüksek teknolojileri
en iyi şekilde kullanmak. Kısaca ortak
paydamızda insan var ve insan odaklı
şehirler var.”
“Kentler artık verilerle yönetiliyor”
Londra Büyükşehir Belediyesi
Smart London Ekibi Başkanı & Şehir
Paylaşımı Program Direktörü Nathan
Pierce yapmış olduğu konuşmada
Londra Akıllı Şehir çalışmalarından
bahsetti ve konuşmasında şu hususlara değindi: “Kentlerdeki nüfus artışı
büyük zorlukları da beraberinde getiriyor. İstihdam, atık yönetimi gibi
sorunları da beraberinde getiriyor. O

yüzden akıllı kent teknolojisi ve yaklaşımı gelecekte ortaya çıkacak problemlerin çözümüne yardımcı olabilir.
Djital teknolojilerin kullanımı konusunda zorluklar var ancak Londra’da gerçekten çok fazla fırsat da var.
Kentler artık verilerle yönetiliyor. Bu
süreçte teknoloji ve inovasyon Londra
ofisini açtık, siber güvenlik stratejisi
hazırladık, akıllı altyapı projeleri üzerinde çalışıyoruz, aynı zamanda veri
paylaşımı konusunda etik yaklaşımlar,
yapay zekânın kamuda kullanımı ile
ilgili çalışmalarımız var.”
Amsterdam Smart City Platformu
Landsmeer Belediye Başkanı Anne
Lize van der Stoel yapmış olduğu konuşmada Amsterdam Akıllı Şehir Platformu hakkında bilgiler verdi ve özetle
şu konulara değindi: “İnsanların bu
dijital dünyaya katılmalarını sağlamak
önemli bir şeydi ancak dijital dünyada
direncinizi de korumak zorundasınız.
İnsanlar daha uzun yaşasınlar diye değil ama daha sağlıklı ömürleri olsun
diye de çaba sarf ediyoruz. Amsterdam
Smart City Platformu hem özel şirketlerden, hem de hükûmetten destek
görüyor. Planlarını yapıyorlar, bunları
uygulamaya sokmak icin kamu kurumlarıyla birlikte çalışıyorlar.”
“Artık şehirlerimize zulüm etmememiz gerektiğini fark ettik”
Tekhnelogos firmasında CTO olarak görev alan Mehmed Ali Çalışkan
yapmış olduğu konuşmada akıllı şe-

hir felsefesi üzerinde durdu. Çalışkan,
“Bunun adı dünyadır. Bu dünyanın
çekirdekleri de şehirlerdir. Şehir zaten hep akıllıydı. Biz şehirde yaşamaya başladığımız andan itibaren zaten
aklımıza göç etmiş olduk akıllı şehir
konsepti çok modern bir konsept olmayıp aslında insanın kendi zihinsel
kabiliyetlerini kendi adına yansıttığı
uzun bir süreç olarak görmek lazım.
Eskiden çok daha akıllı davrandığımızı
söyleyebileceğim bu bilinç maalesef bir
kırılma yaşadı ve yeni yeni artık şehirlerimize zulüm etmememiz gerektiğini
fark ediyoruz.” dedi.
“İnsanların yaşamlarını anlamamız
gerekiyor”
Akıllı şehir stratejisi oluşturmak
için gerekli olan hususlara değinen
Space Syntax Genel Müdürü Tim
Stonor, “Teknoloji insanlara nasıl yardımcı olabilir? Bir akıllı şehir stratejisi
oluşturmak için temelde üç şeye ihtiyacımız var. Bunlardan birincisi kapsayıcı ve işinin ehli, en üst seviyede siyasi
liderliğin olması gerekiyor ve yerel sivil
toplum bazında da liderliğin olması
gerekir. İkinci bileşen uzun vadeli finans olması gerekir. Yatırım yapılabilmesi için kısa vadede harcanacak paraların olması değil uzun vadede paranın
olması gerekiyor. Üçüncü olarak da
herkesi işin içine dahil eden bir vizyon
oluşturulması gerekiyor.”dedi.
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KENT AĞLARI

Gökhan Sarı / McKinsey & Company, Slagin Parakatil / MERCER Genel Müdürü, Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner / İzmir Ekonomi Üniversitesi, Octavi De La Varga / Metropolis Genel Sekreteri, Oriano Otočan / Avrupa Yerel Demokrasi Birliği (ALDA) Başkanı,
Xavier Tiana / Barselona Büyükşehir Bölgesi Uluslararası İlişkiler Başkanı

Kent Ağlarını Gözlemlemek: Küresel Bağlantılar ve Benchmarking
Kent ağları ile ilgili İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Aslı Ceyhan Öner’in moderatörlüğünde “Kent Ağlarını Gözlemlemek: Küresel Bağlantılar ve
Benchmarking” başlıklı bir oturum gerçekleştirildi. Oturumda MERCER Genel Müdürü Slagin Parakatil, McKinsey & Company adlı kuruluştan Gökhan
Sarı, Metropolis Genel Sekreteri Octavi de la Varga, Avrupa Yerel Demokrasi Birliği (ALDA) Başkanı Oriano Otočan, Barselona Büyükşehir Bölgesi
Uluslararası İlişkiler Başkanı Xavier Tiana konuşma gerçekleştirdiler.

“Kent Ağlarını Gözlemlemek: Küresel Bağlantılar ve Benchmarking”
başlıklı oturumda MERCER Genel
Müdürü Slagin Parakatil, McKinsey
& Company adlı kuruluştan Gökhan
Sarı, Metropolis Genel Sekreteri Octavi de la Varga, Avrupa Yerel Demokrasi Birliği (ALDA) Başkanı Oriano
Otočan, Barselona Büyükşehir Bölgesi
Uluslararası İlişkiler Başkanı Xavier
Tiana konuşma gerçekleştirdiler.
Oturumun moderatörlüğünü yapan
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Aslı Ceyhan Öner, yerel yönetimler açısından kent ağlarının önemine değinerek, “Hem rekabet hem dayanışma
dediğimiz de (network) ağlar karşımıza
çıkıyor. Ağlar sayesinde çok daha güçlü
bir yapı görebiliyoruz. Zaten kentleri ağlar olarak gördüğümüzde daha katılımcı
bir yaklaşımla planlamayı ve demokrasiyi
gerçekleştiriyoruz, diğer siyasi konuları da daha katılımcı olarak görüyoruz.
Dolayısıyla tüm dünya kentlerini bir ağ
olarak görebilmek çok önemli. Hükûmetlerle ve uluslararası kuruluşlarla birlikte kentler ve kent yönetimleri çok

önemli aktörler haline geldi.Kentlerde ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve
mülteci krizi ile ilgili çok fazla sorun
yaşanıyor. Artık kentler ulusal ve uluslararası kuruluşların tek başına çözüm
bulamayacağı alanlar. Kentler gittikçe
daha farklı platformların, ağların bir
parçası oluyorlar. Birbirlerinden bir
şeyler öğreniyorlar en iyi uygulamaları
paylaşıyorlar.”
“Bugünü yarın yapalım, yarın bugün olsun”
MERCER Genel Müdürü Slagin
Parakatil konuşmasında yarının kentlerini bugünden tasarlamak için yapılması gerekenlerin neler olduğunu
anlattı. Yarının kentlerini oluşturmak
için kentlerin bir vizyona sahip olması
gerektiğini belirten Parakatil konuşmasında şunları ifade etti: “Bugünü
yarın yapalım, yarın bugün olsun” diye
bir sloganımız var. Yani yarının kentini şimdiden yapalım diyoruz. Şehrin
sahiplenilmesi, kalkınma açısından
şehrin başarılı olması, şehirlerin bir
vizyon oluşturup kendini tanıtması
gerekiyor. Hangi istikamete gitmek istiyorsa onunla ilgili bir vizyon ortaya
koyması çok önemli. Kentin çekiciliği
konusuna dikkat etmemiz gerekiyor.

Şimdi şehir çekici olmalı. Yeni işletmeleri şehrinize çekmek istiyorsunuz, bir
kent hareketliliği oluşturmak istiyorsunuz; bu ancak değişim yaratmanızla
mümkün. Günümüzde mega kentler
arasındaki rekabet, küçük kentler arasındakinden daha fazla. Söz konusu
olan aynı ülke içindeki kentlerin birbirleriyle yarışması değil, küresel anlamda bir rekabet var. Böyle bakınca
kentinize öncü bir inovasyon kimliği
kazandırmak istiyorsanız insanlara
ilham vermek zorundasınız. Risk ve
fırsat dengesinin iyi analiz edilmesi bu
anlamda gittikçe önem kazanıyor.”
“Artık önemli olan şey kalite”
McKinsey & Company adlı kuruluştan Gökhan Sarı oturumda yapmış
olduğu konuşmada, “Gelişmekte olan
pazarların çoğunda nüfusun büyük bir
yüzdesi kentlerde yaşıyor ve artık insanların ürünlere erişimi var, sağlık sektörüne erişimi var, bankacılık sektörüne
erişimi var. Oyunun kuralları değişti.
Artık önemli olan şey kalite. Bunu farkedebilmek çok önemli. Kentlerle ilgili ne
yapıyorsak yapalım, bu sadece barınma
meselesi değil, artık kaliteli yaşamla ilgili
bir mevzu. Bunu her türlü sektörde görüyoruz. Artık demografik olarak kent-

lerde yaşayanlar, küresel insanlar. Örneğin; Dubai’de bir banka iseniz, sizin için
önemli olan şey burada çalışan insanların
diğer ülkelere kolayca para transferi yapabileceği bir ağ kurmak. Artık küreselleşmek her sektör için önemli.” dedi.
“El ele çalışmak zorundayız”
Metropolis Genel Sekreteri Octavi
de la Varga yapmış olduğu konuşmada,
Metropolis’in faaliyetleri hakkında bilgi
verdi ve iş birliğinin önemine değindi.
Octavi de la Varga konuşmasında: “Kent
ağları çok uzun süredir var. Bu bir paradoksu beraberinde getiriyor. Kentler
bir yandan birbirleriyle rekabet halinde.
Herkes bilgi ve yeteneği çekmeye çalışıyor, yatırımları çekmeye çalışıyor, herkes
en akıllı şehri, en yeşil şehri kurmaya, en
iyi altyapıyı sunmaya, çok güzel etkinlikler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla kentler
bir marka olmaya çalışıyor. Bu anlamda
da en iyi performans gösteren kent olmak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini
artırmak istiyoruz ama aynı zamanda
kentler dayanışma halinde olmak zorunda. Bir yanda küreselleşme var. Küreselleşme ile birlikte rekabet geliyor. Ama
aynı zamanda insanlığa ait sorunları çözebilmek için kentlerin iş birliği yapması
lazım. Özellikle son yıllarda uluslararası

kuruluşlar yerel hükûmetlerden bahsediyor. Kentlerin bu gündemleri paylaşması
gerekiyor ve bunlara da katkıda bulunması gerekiyor. Biz sadece sizin söylediğiniz şeyi yapmakla kalmıyoruz buna
katkıda bulunuyoruz demeleri lazım. El
ele çalışmak zorundayız.”dedi.
Avrupa Yerel Demokrasi Birliği
(ALDA) Başkanı Oriano Otočan konuşmasında, Avrupa Yerel Demokrasi Birliği (ALDA) ve çalışmaları hakkında bilgi
verdi. Avrupa Yerel Demokrasi Birliğinin
yerel yönetim ağı olarak sadece kentleri bir araya getirmediğini özellikle sivil
toplum kuruluşlarıyla birlikte proje bazlı
çalışan bir kuruluş olduğunu vurguladı.
Barselona Büyükşehir Bölgesi Uluslararası İlişkiler Başkanı Xavier Tiana ise
konuşmasında, Barselona Büyükşehir
Belediyesi hakkında bilgi vererek, kentte
yaşanan sorunlar ve bu sorunların çözümü için yapılan çalışmalar hakkında bilgi
verdi. Büyükşehir ölçeğinde planlanması
gereken hizmetler ve bu hizmetler için
geniş ölçekte yapılması gereken iş birliklerinden bahsetti. Kent ağlarının uluslararası ilişkiler stratejisinin bir parçası
olduğunu belirterek iş birliği yapmanın,
küresel ve bölgesel gündemlere katkıda
bulunmanın önemine değindi.

Küreselleşmenin Kentleşmesi, Kentleşmenin Küreselleşmesi
“Kent Ağları” teması altında, kentsel mekânın üretim ve sermaye döngüsü ile ilişkisinin yanı sıra kente ilişkin karşılaştırılabilir verilere dayalı değerlendirme
sistemleri, kent diplomasisinin küresel sorunlara çözüm üretme potansiyeli, ulusal ve uluslararası düzeydeki ilişkiler dikkate alınarak tartışmaya açıldı.

CAG Mimarlık Atölyesi Kurucusu Celal Abdi Güzer’in moderatörlüğünde “Küreselleşme Kentsel Mekân
için Ne İfade Ediyor?” başlıklı oturum gerçekleştirildi. Bu oturumda;
İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Fuat Keyman, Ball State Üniversitesi Şehir Planlama Profesörü
Nihal Perera, Virginia Polytechnic
Devlet Üniversitesinden Ordinaryüs
Profesör Paul Knox, Miami Üniversitesi Kentsel Çalışmalar Direktörü
Richard Grant konuşma gerçekleştirdiler.
Küreselleşmenin kentleşmesi, kentleşmenin küreselleşmesi
İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Fuat Keyman yapmış olduğu
konuşmada küreselleşme ve kentleşme ilişkisine değinerek son dönemde
kentleşme sürecine ilişkin yeni kavramlar ve yeni yaklaşımlar temelinde kentlerin yönetimine nasıl yaklaşılması gerektiğini anlattı. Keyman
yapmış olduğu konuşmada şunları
ifade etti; “Hepimizin bildiği gibi
özellikle son 20 yıldır gittikçe küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Küreselleşme üzerine bütüncül çalışmalar
yapılmakla birlikte birkaç konuya
odaklanıldığı görülüyor. Bunlardan
bir tanesi, küreselleşen dünya. Önceleri potansiyellerle hızlı ilerleyen
küreselleşme süreci, özellikle son 20
yıldır ciddi anlamda bir türbülans ve
kriz yaşıyor. Bunu 2008’deki ekonomik kriz de tetikledi. Riskler, potansiyel atılımların önüne geçti. Hatta

genel kanı küreselleşen dünyamızda
yaşadığımız krizler tekli değil çoklu
bir etkiye sahip. Güvenlik, ekonomi ve iklim değişikliği yaşadığımız
ciddi krizlerden bazıları. Tabii hepimizi derinden etkileyen fakirleşme,
işsizlik, ötekileşme ve şiddet gibi
ontolojik krizler de var. İkinci bir
değerlendirmede ise küreselleşmenin
aynı zamanda kentleşen bir dünya
anlamına gelmesi gerçeği var. Küreselleşmenin yarattığı güvenlikten
ekonomiye, ötekileşmeden şiddete
kadar tüm ontolojik krizlerin dünyanın kentleşen bölgeleriyle paralellik
gösterdiği gerçeği var.
Kentleri küresel bağlama koyarak
düşünmek durumundayız
Biz ulus devletler temelinde bunu
tartışıyoruz ama yaşanmışlık temelinde, küreselleşme çokluk krizi, aynı
zamanda kentleşme demek. Esasında
krizin kentte yaşanması anlamına geliyor. Bu krizler, ekonomiden ontolojiye kadar kentin yaşanabilirliğini
çok ciddi anlamda etkiliyor. Öbür taraftan kentlerde, büyük bir dışlanma
yaşanıyor. Kentleri mekânın bir müzakeresi olarak gördüğümüz zaman,
kentlerin yaşanabilirliği, ekonomik
alanda dönüşümü ve kentlerin birlikte yaşamaya dönük süreçlerle birlikteliğine bağlı olarak, bir taraftan kentleştirilen bir küreselleşmeden diğer
taraftan da yönetimi çok zor olan bir
süreçten bahsediyoruz. Böyle olduğu
için aslında biz kentleri, ülkeler bazında düşündüğümüz zaman küresel
bağlama koyarak değerlendirmek durumundayız.

Küresel kentler
Kentlerle küreselleşme, ulusal ölçeğin ötesinde hareket eden bir yapıyı
oluşturuyor. Bunun daha somutlaşması için iki kritere bakabiliriz.
Bunlardan bir tanesi ölçektir. Çünkü
küreselleşme kentleşiyor ama her kent
aynı değil. Bu bağlamda üç tür kentten bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi “küresel kentler”. İstanbul, kent
havzaları dediğimiz bu tip kentlerden
bir tanesi. New York gibi, Los Angeles gibi Şangay gibi. Başladığı yerle
bittiği yerin bir olmadığı, büyük bir
ekonomik sonu yarattığı kentten bahsediyoruz. Bu kentlerin bazıları, bazı
ülkelerin ekonomilerinden daha büyük. Dünyanın ilk 100 ekonomisine
baktığımız zaman 18 tanesinin kentler olduğunu görebiliyoruz. İkincisi,
İstanbul gibi kent havzaları yaratan,
ölçeği biraz daha küçük olan ancak
ülke ekonomilerine etraflarına çok
katkı veren kentler var. Buna kentleşme literatüründe “city reageon” kent
bölgeleri deniyor. Birde bunların yanında kendileriyle gidebilen kentler
var. Kendilerini farklı kavramlarla sunan kentler var.
Akıllı, kapsayıcı ve erdemli kentler
Kentsel dönüşümle birlikte kentin
yönetimi de önem kazandı. Bu bağlamda da yeni kavramların ortaya çıktığını görüyoruz. Örneğin neoliberal
yaklaşımdan gelen “akıllı kent” kavramı ilgi çekiyor. İkincisi Dünya Bankası’nın çalışmalarına baktığınız zaman
onlar “kapsayıcı kent” kullanıyorlar.
Yani pazar kentleriyle, insan kentlerini birleştiren bir yaklaşım. Üçüncüsü

Prof. Dr. Fuat Keyman / İstanbul Politikalar
Merkezi Direktörü

benim de dâhil olduğum Barcelona
Belediyesi tarafından başlatılan kentleri daha demokratik, daha kapsayıcı
yaparken, içerisi-dışarısı ve metotlarına karşı çıkan “erdemli kentler”,
“adil kentler” dediğimiz kentler var.
Hem Türkiye’de hem Avrupa’da hem
de dünyada mülteci ve göçmen akınları çok fazla olduğu için özellikle
mülteci krizine dönük olarak kentlerin bir araya geldiğini ve ağlar kurduğunu görüyoruz. Örneğin; Barcelona’nın başlattığı Berlin’in de içinde
olduğu şimdi Gaziantep’i sokmak
istediğimiz “dayanışma kentleri”
dediğimiz kentler var. Özellikle popülizmin, otoriterleşmenin, liderlere
bağlı yönetimlerin arttığı zamanlarda, yani yürütmeye dayalı merkeziyetçi bir yönetimin ortaya çıktığı
zamanda, yerelliği nasıl koruyacağız,
kentlerin yönetimini nasıl ön plana
çıkaracağız dediğimiz bir çalışma.
Buna benzer olarak Avrupa’da benim
de katıldığım “yeni belediyecilik” denen akımlar da var.

Kentlerin yönetiminin çok ciddi anlamda karmaşıklaştığını görüyoruz
Hem küreselleşmenin kentleştiğini
görüyoruz hem kentleşme ile birlikte
kentlerin küreselleşmenin krizi, küreselleşmenin risklerini yaşayan temel
mekân olduğunu görüyoruz hem de
kentlerin yönetiminin çok ciddi anlamda karmaşıklaştığını görüyoruz.
Kentlerin yeniden nasıl yönetilmesi
gerektiği ile ilgili yeni bir paradigmaya, yeni bir modele ihtiyaç var. Sadece
dünyada değil Türkiye’de bu tür çalışmalar yapılıyor. Türkiye’yi konuştuğumuz zaman önümüzde İstanbul gibi
bir küresel kent var. Nerede başladığı
nerede bittiği belli olmayan Türkiye
ekonomisine %40 oranında katkı veren, bir anlamda Türkiye’nin merkezi
haline gelmiş bir kent. Türkiye’nin
hem tarihi ile hem küreselleşmesi ile
dünya ile bağlantısını kuran bir kent.
O yüzden de Türkiye’ye baktığınızda İstanbul’u küresel bir kent havzası
olarak çalışmakta yarar olduğunu görüyoruz. Kenti yönetemeyen, kenti
dönüştürülemeyen, kenti daha kapsayıcı, daha erdemli ve daha demokratik
yönetemeyen ülkelerde giderek içine
kapanma gözüküyor ve milliyetçiliğin
arttığını görüyoruz. Buna karşı kentlerini iyi yöneten ülkeler, bu kentlere
istersek dördüncü sanayi devrimi diyelim, istersek küreselleşmenin bundan
sonraki evrimi diyelim, kendisini hem
küreselleşmeye hem de kendi içindeki pozisyona daha iyi hazırlıyorlar. O
yüzden kentin belirleyici olduğu bir
dönemden geçiyoruz.”
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SOSYAL KAPSAYICILIK

Birlikte Yaşamak: Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar

Sosyal dışlanmanın önlenmesi ve kapsayıcılığın geliştirilmesi için sosyal, mekânsal, ekonomik ve kültürel politikaların bütüncül bir perspektifle gündeme
alınması gerektiği gerçeğinden hareketle MARUF’ta “Sosyal Kapsayıcılık” teması gündeme alınarak sosyal eşitsizliklerin nedenleri ve bu eşitsizlikleri
önleyici ve azaltıcı politika ve uygulama önerileri tartışıldı. Yerel ve küresel düzeyde farklı boyutları olan sosyal kapsayıcılık meselesinin zengin bir
tarihsel ve toplumsal tecrübesi bulunan İstanbul’da tartışılması da ayrıca anlamlı olarak değerlendirildi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Profesörü
Bilal Eryılmaz’ın moderatörlüğünde
“Birlikte Yaşamak: Yeni Yaklaşımlar ve
Uygulamalar” başlıklı bir oturum gerçekleştirildi. Bu oturumda Kadıköy Belediye
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul
Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem

Ece Aydınlık, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Murat Şentürk, Esenler Belediye Başkanı
Mehmet Tevfik Göksu, Tyresö Belediye Başkanı Anita Mattsson sunumlarını
gerçekleştirdiler. Prof. Dr. Bilal Eryılmaz
oturumun başlangıcında sosyal kapsayıcılık konusunun önemine değinerek
yabacıların ve toplumda kültürel olarak
kendini öteki gibi hisseden kesimlerin
topluma adapte edilmesinde yerel yönetimlerin rollerine değindi.

“Kültürel Çoğulculuğu Sanat
Yoluyla Geliştirmek”
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece Aydınlık yapmış olduğu
konuşmasında, sosyal kapsayıcılık konusuna kültür ve sanatın nasıl cevap
verdiğini, yaşadığımız sorunların iyileştirilmesi konusunda nasıl rol oynadığını
dile getirdi. Kültür politikalarının ihtiyaçlar üzerinden şekillenmesi bu alanda
yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile iş birliğinin önemine değindi.
Özlem Ece Aydınlık konuşmasında
özetle şunları ifade etti: “Bugünün so-

runlarına kültür sanat üzerinden bir
diyalog ortamı yaratabileceğimiz konulara özellikle odaklanıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl yayınladığımız raporlarda bu konu üzerindeydi. ‘Birlikte
yaşamak, kültürel çoğulculuğu sanat
yoluyla geliştirmek’ başlığını taşıyordu.
Kültür ve sanatın rolünden bahsederken, sayısal veriler ve insan hikâyelerine bakmak gerekiyor. Yerleşik halklarla
sonradan gelenler arasında kültür sanat
aracılığı ile kurulacak bağlar, hızlı kurulacak köprüler ve buna olan inancımız
‘Birlikte yaşamak, kültürel çoğulculuğu
sanat yoluyla geliştirmek’ raporunun çıkış noktasına bizi götürdü.”

“Dost Kentler Yaklaşımı”
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat
Şentürk ‘Sosyal Kapsayıcılık ve Dayanıklılık için Gönüllülük’ konulu bir
sunum gerçekleştirdi. Murat Şentürk
sunumunda, “Çocuklar, yaşlılar, ka-

dınlar ve gençlerden bahsedebiliriz. Bu
grupların kent içerisinde daha rahat
yaşamasını sağlamak için geliştirilen
bir yaklaşım bulunmaktadır; “Dost
kentler yaklaşımı”. Yani çocuk dostu
kentler, yaşlı dostu kentler. Bu konuda çalışırken bir şey fark ettik ki eğer
bir kent, çocuklara dost olursa herkese
dost olur.”dedi.

“Kadıköylülerin Hoşgörülü ve Kucaklayıcı Yaklaşımı”

Şerdil Dara Odabaşı / Kadıköy Belediye Başkanı

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı yapmış olduğu konuşmasında, son yıllarda Kadıköy’ün,
İstanbul’da kendini ‘öteki gibi’ hisseden insanlar için bir kaçış noktası sığınma alanı olduğunu belirtti.

Şerdil Dara Odabaşı konuşmasında
şunları ifade etti: “Kadıköy son yıllarda İstanbul’un sosyal hayattaki
sıkışmışlığına deva olmaktadır. Bu
sosyolojik gelişme uluslararası gazete ve dergilere konu olmuştur.
Ancak bu yoğun ilgi ve artan kalabalık bazı sorunları da beraberinde
getirmektedir. Kimi günler yerleşik
nüfusun dört katına çıkan gün içi
nüfus, gürültü kirliliğinin, trafik
sorununun, ticaret yerlerinin salt tüketim endeksli müesseselere dönüşmesinin ve pahalılığın sebebi görülebilir. Bunun yanında düzensiz göç
ve mülteci sorunları da bulunmaktadır. Son yıllarda Kadıköy’de, Kadıköy’ün iç dinamiklerinden bağımsız
şekilde artan yerel, ulusal, uluslararası sorunlardan kaynaklanan nüfus
yoğunluğu söz konusu. Bu durum
Kadıköylülerin başka kültür gruplarına, sosyoekonomik sınıflara, farklı

yaşam tarzlarına, tüketim alışkanlıklarına, inanç sistemlerine, dil, etnik
köken, cinsel yönelim gibi özelliklere
sahip insanlara daha çok ev sahipliği
yapmasını gerektirdi. Bu süreci kolaylaştıran etken ise Kadıköylülerin
hoşgörülü, kucaklayıcı, demokrat
yaklaşım ve tutumları oldu. Özellikle hafta sonları, Esenler’den Pendik’e,
Esenyurt’tan Tuzla’ya kadar gençliğin
büyük bir kısmı yadırganmadıkları,
kendilerini daha özgür hissettikleri
mekân arayışında cevabı Kadıköy’de
buldular. Yaşadığı ortam içinde kendilerini öteki hisseden insanlar kendilerini, Kadıköy’ün özgür ortamı içerisinde
daha rahat ve huzur dolu hissettikleri
ölçüde birer Kadıköylü oldular. Zira
Kadıköy, sayısız kültür ve sanat aktivitesine ulaşabilme imkânını elinde bulunduran bir ilçedir.”

“En Önemli Çalışmamız: Sosyolojik Planlama”
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Yeni Yaklaşımlar
ve Uygulamalar” konulu oturumda
bir konuşma yaptı. Başkan Göksu,
şehrin fiziki değişiminin tamamlanması için atılım yapmak gerektiğini
belirterek, kentsel dönüşümün Türkiye için büyük bir atılım olduğunu
söyledi. Şehri kurmak için üç aşamalı bir değişim sürecinden bahseden Göksu, “Bir şehri kurgularken
varmak istediğiniz bir noktanızın
olması gerekiyor. Şehri nereye taşımak istiyorsunuz, hangi gelecek
kurgusu üzerine inşa ediyorsunuz?
Biz ilk olarak buna karar verdik.

‘Esenler’i çocuk şehri yapmak istiyoruz.’ dedik. Şehri kurmak için de üç
aşamalı bir değişim süreci başlattık.
Kurumsal, kentsel ve toplumsal gelişim. Bunların değişimini ve gelişimini gerçekleştirdiğinizde şehrin geleceğini kurgulayabilirsiniz. Biz ilk
olarak Esenler Belediyesini herkesin
belediyesi yaptık. Daha sonra şehri
doğru kurgulamak için Türkiye’nin
ilk ‘Şehir Düşünce Merkezi’ni kurduk. Şehir konusunda çalışma yapan
her kim varsa bir araya topladık. En
önemli çalışmalarımızdan biri de
şehrin mekânsal planlaması kadar
önemli olan sosyolojik planlamasının yapılması oldu.” dedi.

Mehmet Tevfik Göksu / Esenler Belediye Başkanı

Kapsayıcılık Meseleleri: Geride Kimseyi Bırakmamak
Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Profesörü Ömer Faruk Gençkaya’nın moderatörlüğünde “Kapsayıcılık Meseleleri: Geride Kimseyi
Bırakmamak” başlıklı bir oturum gerçekleştirildi. Oturumda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Hong
Kong Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Chris Webster, İstanbul Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Göksenin İnalhan, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya konuşmalarını gerçekleştirdiler.

“Eşit Hizmetten Ziyade Adil Hizmeti Savunuyoruz”
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, Forum’da yer aldığı oturumda “Sosyal Kapsayıcılık” kapsamında,
çocuklardan kadınlara, engellilerden
mültecilere kadar toplumun birçok
kesimine yaptıkları hizmetleri anlattı.
Çağırıcı, “Topluma eşit hizmet vermekten ziyade, adil hizmet vermek
gerekliliğini savunuyor ve bu düşünce ile hareket ediyoruz. Çünkü eşitlik
her zaman adaleti sağlamıyor. Biz adil
hizmet yaklaşımını daha net ortaya
koymak adına ilçemizde ‘Bağcılarlı
olma’ olgusunu yaymak için gayret sarf
ediyoruz. Hizmetimizi de şu veya bu
memleketli şeklinde ayırım gözetmeksizin ‘Bağcılarlı’ hemşehrilerimiz için
gerçekleştiriyoruz. Özetle sosyal kapsayıcılığı en üst seviyede sağlama adına,
bireye odaklanıyoruz. Yaptığımız tüm

belediyecilik çalışmalarını ‘herkes için’
olgusuyla birebir örtüştürmeye gayret
ediyoruz.” dedi.
Çağırıcı, “Bir vakitler toplumumuzun ‘gizli kalmış yüzleri’ olarak
bilinen ve ailelerinin dışında kimsenin
varlığından haberdar olmadığı ‘engelli
kardeşlerimize’ hak ettiği hizmeti sunmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Şimdi
onların güler yüzleri ve dua kaynağı
hizmetlerimiz, iftihar vesilemiz olmaktadır. 2011’de Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayını hizmete sunduk.
Avrupa’da bile benzeri olmayan kompleks tesisimizde, engellilerin yeteneklerini keşfediyoruz ve onlara kaliteli
eğitim veriyoruz. Meslek öğreniyor ve
iş sahibi oluyorlar. Sağlık, fiziksel ve
psikolojik hizmetlerimizden istifade
ediyorlar. Onları her gün özel araçlarla
evlerinden alıyor, kurs sonrası tekrar
evlerine bırakıyoruz. Ayrıca kekemelik
kursumuz sayesinde 6 yılda toplam 2

Lokman Çağırıcı / Bağlacılar Belediye Başkanı

bin 500 kekeme kardeşimiz sağlığına
kavuştu.” Geleceğe dönük heyecanının ve inancının her geçen gün arttığını dile getiren Çağırıcı konuşmasını,
“Fatih Sultan Mehmet’in ‘Hüner, bir
şehri inşa etmektir. O da yetmez, orada yaşayanları da mutlu edebilmektir.’
nasihatini şiar edinmişiz.” diyerek konuşmasını bitirdi.

“Adaletli Bölüşüm Olmadan Kalkınma Olmaz”
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, kapsayıcılık konusunda daha realist
bir bakış açısına sahip olmamız gerektiğine değinerek, toplumda kapsayıcılık
sağlanmazsa sürdürülebilir bir yaşamın
mümkün olamayacağına dikkat çektiği
sunumunda şunları ifade etti: “Biz yarışmacı anlayışın egemen olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kimseyi geride bırakmamayı konuşuyoruz ama birinci olanları
ödüllendiriyor, birinciler ile ilgileniyor,
bazen ikinci, biraz daha az düşük yoğunlukla üçüncüler ile ilgileniyoruz. Hatta
eğitim sisteminde bu birincileri, ikincileri, üçüncüleri toplayıp bunların başarısını gösterip çok büyük başarılar elde
ettiğimizi söylüyoruz. Aslında egemen
olan, geçerli olan anlayış sosyal içerme,
kapsayıcılık, kimseyi geride bırakmamak

Turan Hançerli / Avcılar Belediye Başkanı

değil, bir taraftan iyilerin öne çıkması,
onların desteklenmesi son derece yaygın
bir anlayış. Sporda da bunu görüyoruz.
Kafanız, düşünceniz her şey aslında bugünkü konuşmanın ya da bugünkü oturumun tersine. Bu oturum gündemiyle
yaşamıyoruz. Bu oturumun gündeminin
dışında ve bunun tersinde bir dünyada

yaşıyoruz. Kimseyi geride bırakmamak
önemli bir değer.
Eğer adaletli bir bölüşümü sağlayamazsınız, sürdürülebilir kalkınma
olmaz. Çatışmaların, kavgaların ve
savaşların en önemli nedenlerinden
biri de bu değil mi? Birilerinin geride
olması, geride kalması. Eğer birileri
geride kalırsa, örneğin maç yaparken
mahallede arkadaşlarınızdan birini takıma almazsanız, bu arkadaş o topu
kaçıran veya patlatan oluyordu. Eğer
içermezseniz, takımın içerisine almazsanız, oynamazsa şu ya da bu sebeple
topunuz tehlikede demektir. Bu sadece
engellilerle ilgili değil, bu sadece çocuklarla ilgili de değil, sadece yoksul
ülkeler ile ilgili de değil. Eğer geride
kalmış birilerine destek oluyorsanız,
birini elinden tutup ileriye taşıyorsanız, aman ben seni ileri taşıyorum, ben
destek oluyorum sana demeyin.”

“Her İmkân ve Güzellik Herkes İçindir”
İstanbul Teknik Üniversitesinden
Doç. Dr. Göksenin İnalhan, kentlerin tasarlanması aşamasında herkesi kapsayan yaklaşımın önemine
değindiği sunumunda özetle şunları
ifade etti: “Birleşmiş Milletler 2030
gündemi bize şunu söylüyor: Kapsayıcılık, güçlenme, eşitlik ve kimseyi
geride bırakmama hedeflerini bütün
faaliyetlerin merkezine koymaktadır.
Bunlar merkezde tutulmazsa diğer
hedefler sürdürülebilir değildir. Buradan yola çıkarak herkesi kapsayan
tasarım, evrensel tasarım üzerinden
gideceğim. Bu konuyu engelliler açısından değerlendirirsek şunu söyleyebiliriz. Aslında toplumda engelli kişi
yoktur, engellenmiş bireyler vardır.
Engellenmiş kişi de toplumun genelinden farklı özellikler taşıdığı için
çoğu zaman tasarımlarda göz ardı
edilip, geride bırakılan kişidir. Toplumda geride bırakılan kişilerin varlığı, dışlanma sorununu ortaya çıkarıyor. Bunun için sosyal kapsayıcılık,

kucaklama yaklaşımı ortaya çıkıyor.
Özel gereksinimli bireyler için özel
tasarımlar yapılmalıdır. Ancak herkesi
kapsayan kent tasarımları yapabilmek
için her şeye bir bütünlük içinde bakmamız gerekiyor. Herkes için tasarım
yaklaşımını hocam Şükrü Sürmen’in
ifadeleriyle sizlere sunmak istiyorum.
‘Ulaşılabilirlik; bütün mekânların,
alanların, inşa edilmiş çevrelerin, binaların, yapıların, ulaşım sistemlerinin, hangi insanlık durumunda bulunurlarsa bulunsunlar bütün insanlar
için açık, erişilebilir ve kullanılabilir
olmasının gerekliliğini kabul eden
bir kavramdır. Bu kavramı sadece
fiziksel erişilebilirlikle sınırlı tutmayalım. Bunun ötesine taşıyalım. En
genelde toplumsal hayatın, toplumsal
katmanların tamamının ve mutluluk
tablolarının tümünün, bütün insanlara açık olması gerekiyor. Böylece
ulaşılabilirlik, demokrasi ve sosyal
adalet kavramlarını da içeren geniş bir
kavrayışa dönüşür.’ Her imkân ve her
güzellik herkes içindir.”

“Düşük Gelirliler için Barınma”
Hong Kong Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Chris Webster,
düşük gelirli vatandaşlar için barınma olanakları konusunda bir sunum
gerçekleştirdi. Dünyanın farklı şehirlerinde düşük gelirli aileler için konut
oluşturma projelerinin bulunduğunu
ifade etti. Toplumda sosyal kapsayıcılık açısından, düşük gelirli vatandaşlara ucuz barınma imkânının sağlanmasının önemine değindiği sunumunda
şunları ifade etti: “Sürdürülebilir düşük maliyetli evleri nasıl tedarik ederiz? Örneklere baktığımızda ülkeler
öyle görünüyor ki, düşük gelirli, düşük maliyetli evler için şehir merkezi-

ne yakın bir yer bulamıyor. Eğer hedefiniz düşük maliyetli evse, dört şeye
ihtiyacınız vardır. Düşük maliyetli
inşaat, düşük maliyetli finans, düşük
maliyetli toprak ve düşük maliyetli
ulaşım. Bu aslında akıllı şehirlerin de
ön koşulu. Sürdürülebilir düşük maliyetli evlere nasıl ulaşırız? Hepimiz, bu
hedefin peşinden koşuyoruz. Herkes
bir şekilde bu sorunu çözebileceğine
inanıyor. Ancak düşük gelirli vatandaşlar için düşük maliyetli ev rüyası
veya problemi, iktisadi sebeplerden
dolayı çözülebilecek bir problem değil gibi duruyor. Akıllı bir finansman
sistemini ortaya koyarsak arta kalan
parayla, düşük maliyetli evlere yatırım
yapılabilir diye düşünüyorum.”
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Anuela Ristani / Tiran Belediye Başkan
Yardımcısı

Prof. Dr. Doris Gstach / Erfurt Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice Ayataç / İstanbul Teknik
Üniversitesi

Doç. Dr. Ebru Firidin Özgür / Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi

Uğur İnan / Başkan Danışmanı, Fatih Belediyesi

Herkes için Erişilebilir Kamusal Mekânın İzinde

“Kamusal Mekânlar” MARUF kapsamında küresel ve yerel gündem ekseninde farklı aktörlerin bakış açılarıyla değerlendirildi. Kamusal mekânların,
rekreasyonun yanı sıra toplumsal bütünleşme, farklılıkların ayırdına varma, tanıma ve anlama açısından da önemli olduğu gerçekleştirilen
oturumlarda vurgulandı.

‘Kamusal Mekân’ teması altında “Herkes için Erişilebilir Kamusal
Mekânın İzinde” başlıklı oturum gerçekleştirildi. Herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir şehirlerin
inşasında kamusal mekânların kilit rol
oynadığına işaret edildiği oturumlarda, 2030 yılına kadar özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin ihtiyaçları odağa alınarak, yeşil alanlar ve
kamusal mekânların kapsayıcı ve erişilebilir olması için çalışmalar yapılması
gerektiği ifade edildi. Kentteki bireyler
ve gruplar arasında güçlü ve kalıcı iletişim sağlayan kamusal mekânların,
farklı kesimleri buluşturma işlevi gördüğü, kentin ortak kullanım alanlarını
oluşturduğu ve bunların paylaşımını
sağlamakta ve kente aidiyet duygusunun oluşmasında kilit bir rol oynadığı
üzerinde duruldu.
TRT World Sunucusu Ayşe Suberker’in moderatörlüğünde gerçekleşen.
Bu oturumda Tiran Belediye Başkan
Yardımcısı Anuela Ristani, Erfurt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Açık
Alan ve Peyzaj Planlama Profesörü
Doris Gstach, İstanbul Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Hatice Ayataç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Doç Dr. Ebru Firidin Özgür, Fatih Belediyesi Başkan Danışmanı Uğur İnan
birer sunum gerçekleştirdiler.
“Mekânın demokratik kullanımı oldukça önemlidir”
Tiran Belediye Başkan Yardımcısı
Anuela Ristani yapmış olduğu sunumda, büyükşehir olarak Tiran’da kamusal mekânlar oluşturma süreçlerine
ilişkin deneyimlerini anlattı. Kamusal
mekânlar oluştururken göz önünde
bulundukları ilkelerden bahseden Başkan Yardımcısı Anuela Ristani şunları
ifade etti: “İstanbul, kentlerden bahsetmek için en önemli yerlerden bir tanesi. Tiran ve İstanbul’un hem kültürel
olarak hem de davranışsal olarak çok
fazla benzer özellikleri var. Deprem yaşamış şehirlerde olduğu gibi bizim de

demokratik bir şekilde kentsel kalkınma ve gelişme için mekân yaratmamız
gerekiyor. Avrupa’ya girme çalışmalarımızda şehrimiz çok hızlı büyüdü. Son
15 senede nüfusumuz, 200 binden 1
milyona çıktı. Kent çok hızlı büyümüştü ama kentsel gelişim anlamında
gelişmemişti. Bu sebeple herkes, kentte mekân istemeye başladı. Bu şekilde
şehrin merkezinden başlama kararı
alındı ve herkes için kentsel mekânlar
oluşturuldu. Kent merkezinde, herkes
için herkesin kullanımına açık bir alan
oluşturmuş olduk.”
“Çevre adaleti konusunda küçük
parklar oldukça önemli”
Erfurt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Açık Alan ve Peyzaj Planlama Profesörü Doris Gstach sunumunda yeşil
alanlar ve küçük parkların tasarlanması
ve kullanımından bahsetti. Özellikle
çevre adaleti açısından mahallelerdeki
küçük parkların insan hayatındaki işlevlerine değinen Gstach konuşmasında şunları ifade etti: “Parklara erişim,
çevre adaletinin bir parçasıdır. Dağıtım
adaletine baktığımız zaman hakkaniyetli erişim, herkesin eşit şekilde kamusal
alanlara ve yeşil alanlara erişebilmesidir.
Çevre adaletinin bir diğer boyutu ise eşit
fırsatlar. Bu da çok önemli bir konudur.
Bu sebeple şehirlerdeki yeşil alan politikalarının, çevre adaleti açısından incelenmesi gerekiyor. Yeşil alanlarla ilgili
standartların olması ve bu standartların
eşitlik anlayışı içerisinde ve hakkaniyetli
erişim anlayışıyla uygulanması oldukça
önemli. Parklar şehirlerin hazineleridir.
Şehirlerde çok büyük parklar olduğu
gibi şehirlerde mahalle parkları da vardır. Çevre adaleti açısından mahallelerdeki küçük parklar oldukça önemlidir.”
“Sürdürülebilir şehirlerin inşası içerisinde kamusal mekânlar kilit rol
üstleniyor”
İstanbul Teknik Üniversitesinden
Doç. Dr. Hatice Ayataç yapmış olduğu konuşmasında, yerel yönetimlerin
performansının
değerlendirmesine
ilişkin yapılan bir çalışmadan hareketle, toplumsal eşitlik ve adalet odaklı

hizmetlere de öncelik verilmesi gerektiği üzerinde durarak, belediyeler
tarafından “kentsel alan ve kullanım
rehberinin” oluşturulması gerektiğini
vurguladı. İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice Ayataç konuşmasında şunları ifade etti: “Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’ndan bahsederken
karşımıza çıkan şehir ve yaşam alanlarını konu alan, herkesi kucaklayan,
güvenli, güçlü, sürdürülebilir şehirlerin
inşası içerisinde kamusal mekânların
kilit rol üstlendiğini biliyoruz. Sosyal
adalet ilişkisi içerisinde, herkesi kapsayıcı kamusal alanlar üretmeyi temel bir
bileşen olarak alıyoruz. Sürdürülebilir
kentleşmenin ve sürdürülebilir gelişmenin hedeflerini ölçmek için küresel
anlamda bir takım değerlendirmeler
yapılıyor. Bunların içerisine baktığımız
zaman, farklı parametrelerde değerlendirdiklerini görüyoruz. İstanbul’daki
ilçeler bağlamında performansı değerlendirdiğimizde; kadın erkek eşitliğini
ve dezavantajlı grupları hatta ulaşım
sorunlarını dikkate alan çalışmaların
belediyelerimiz tarafından daha çoğunlukla tercih edildiğini, yaşlı bakım
ve rehabilitasyon konularında özellikle
bir takım merkezler geliştirildiğini, genel olarak engelli ve hasta bireyler için
sunulacak destek hizmetleri üzerine
yoğunlaşıldığını, özellikle park bakımları ve donatıların faaliyetleri üzerinde
yönelme olduğunu, yerel yönetimlerin
stratejik planları ve faaliyet raporlarında görüyoruz. Tabii ki bunlar olması
gereken faaliyetler. Ama bizim söylemeye çalıştığımız, sadece yol bakımı
veya kapalı spor alanları yapmakla üretebileceğimiz kamusal alanlardan bahsetmiyoruz. Biz, çoğunlukla gerçekten
toplumla birlikte katılım içerisinde olacağımız kamusal alanların üretilmesi
gereğini dile getirmek istiyoruz.”
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Doç. Dr. Ebru Firidin Özgür, Pendik ilçesinin iki mahallesinde
kamusal mekânların oluşturulması ve
kullanılmasını karşılaştıran çalışmadaki
bulgularını anlattı.

“Kamusal mekânların çevresiyle etkileşimleri önemli”
Ebru Firidin Özgür, kamusal
mekânların sadece kullanımları değil çevresi ile nasıl etkileşim içinde
olduğunun önemine vurgu yaptığı konuşmasında şunları ifade etti:
“Kamusallık dediğimiz zaman en
temel kavram olarak karşımıza çıkan şey, görünürlük yani insanların
birbirlerine, toplumun geri kalanına görünür hale geldikleri yerler.
Dolayısıyla bu anlamda kentselliğin de özünü oluşturuyorlar. Aynı
zamanda kamusal mekânlar, kamuoyu oluşturmak, ifade özgürlüğü
gibi kavramlarla da yakından ilgili.
Eşitlik esasında kamusal mekânlar
için en önemli kavramlardan bir
tanesi. Planlama ve kentsel tasarım
açısından çok önemli olan kamusal mekân dediğimiz zaman herkese açık olan park, meydan, sokak,
cadde gibi yerleri kastediyoruz.
Plancılar olarak bizim insanlara sağlamamız gereken, bunların herkese
açık erişilebilir ve kamu tarafından
sağlanıyor olması bekleniyor. Literatüre baktığımız zaman kamusal
mekânlar ile ilgili çalışmalar daha
çok kentlerin merkezi alanlarındaki
büyük meydanlar ve parklar üzerine
odaklandığını görüyoruz. Kamusal
mekân sağlanmasında kent dokusu
ve yerleşme biçimleri önemlidir. Kamusal mekân üretiminde dikkate almamız gereken şey aslında bu dokunun kendisidir. Yani bunları yıkıp
yeniden yapmak değil. İkincisi kamusallık deneyimleri çeşitlilik gösterebilir. O yüzden kamusal mekân
da şöyle aktiviteler olur diye sınırlamamak lazım. Bu aktivite çeşitliliği
bizim göremediğimiz, gözlemleyemediğimiz bir anda karşımıza çıkan
şeyler olabilir. Son olarak şunu söyleyebilirim ki kamusal mekânların
sadece kendi içlerindeki kullanımları değil, çevresiyle nasıl ilişki içinde
olduğu, çevresindeki etkileşimler de
önemlidir.”

“Donatı odaklı kentsel dönüşüm
projesi”
Türkiye’nin en büyük kent forumu
olarak bilinen programda Fatih Belediyesi adına Başkan Danışmanı Uğur
İnan ‘Herkes için Erişilebilir Kamusal
Mekânın İzinde’ paneline konuşmacı olarak katıldı. Başkan Danışmanı
Uğur İnan sunumunda Fatih Belediyesinin 2016 yılında TOKİ ile imzaladığı protokol doğrultusunda ‘Donatı
Odaklı Kentsel Dönüşüm Projesi’ni
anlattı. İnan, Kara Surları koruma
bandında bulunan Mevlanakapı ve
Ayvansaray’daki binaların tasfiye edilip, imar planındaki gibi yeşil alanlara
dönüştürülmesi konusuyla ilgili bilgi
verdi. İnan, Fatih Belediyesinin Unesco Dünya Mirası Alanı listesinde yer
alan Kara Surları’nın koruma bandı
içinde, mevzi koruma imar planlarında yeşil alan-park fonksiyonunda kalan, niteliksiz ve afet riskli, özel/vakıf
mülkiyetinde kalan yapıların yer aldığı
alanların; panelin başlıklarından biri
olan “Kamusal mekân elde etmek”
hususunun pratiği bağlamında donatı
alanı olarak düzenlenmesine yönelik
projeyi sunum şeklinde dile getirdi. Fatih Belediyesi Başkan Danışmanı Uğur
İnan, sunumda Toplu Konut İdaresi
(TOKİ) ile yürütülmekte olan Donatı
Odaklı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin
taraflar arasında 2016 yılında imzalanan protokol ve devamındaki ek protokollerle, Mevlanakapı ve Ayvansaray
bölgelerinde belirlenen ve yaklaşık 40
bin metrekarelik alanda görüşmeleri yürütülen, 100’den fazla bağımsız
bölümü ilgilendiren çalışmayla ilgili
bilgiler aktardı. İnan, en başta riskli
yapıların ortadan kaldırılması, meskûn
alandaki yoğunluk azaltımı ve sıhhileştirme imkânının mevzi planlara uygun
olarak artırılmasıyla şehircilik ve yaşam standartlarının yükseltilmesinin
esas alındığını belirtti.

Herkes için Tasarım: Yaşanabilir Kamusal Mekânlar
“Kamusal Mekân” teması başlığı altında Medyascope Mekân ve İnsan Yönetimi Koordinatörü ve Sunucusu olan Melis Oğuz’un moderatörlüğünde
“Herkes için Tasarım: Yaşanabilir Kamusal Mekânlar” başlıklı bir oturum gerçekleştirildi. Oturumda Eley Kishimoto Kurucuları Wakako Kishimoto & Mark
Eley, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Profesörü Ayşe Sema Kubat, Texas Üniversitesi Kentsel Tasarımcı & Planlama Profesörü
Mahyar Arefi yaşanabilir kamusal mekânları farklı boyutlarıyla ele aldılar.

Eley Kishimoto Kurucuları Wakako Kishimoto & Mark Eley “Kamusal
alanların giydirilmesi ve soyulması”
başlıklı sunumlarında yaratıcı yaklaşımları, modada olduğu gibi kamusal
alana nasıl uyarladıklarını anlattılar.
“Küresel olarak insanlar çok benzer
işler yapıyorlar”
Mark Eley kamusal alanlarda modanın alan yaratmada etkinleştirici
rolü olduğunu vurgulayan konuşmasında şunları ifade etti: “Bir kadını
veya erkeği giydirmekle bir kamusal
alanı giydirmek arasında bir fark yoktur. Bizim yaklaşımımız hiç değişmiyor. Biz öncelikle bir hikâye yaratıyoruz sonra bunu kamu ile paylaşıyoruz
ve bu şekilde kamuya mal oluyor.
Küresel olarak insanlar çok benzer
işler yapıyorlar. Yollar için güvenlik
unsurlarını da barındıran tasarımlar
gerçekleştirdik. Bu projemize ‘Renkli
Yaya Geçidi’ ismini verdik. Yaptığımız çalışmalarda şehre farklı bir ruh
katmaya çalışıyoruz. Yani yüzey tasarımı ile kentin bir bölgesini birden
bire değiştirebiliyoruz. Kamusal alan
dediğimizde herkesin dâhil edildiği
bir alandan bahsediyoruz. Biz yüzey
süsleyicileriyiz. Yaptığımız şey doğal
bir örüntü. Her şeyin daha güzel ve
uyumlu olması için çabalıyoruz.”

“Geleceğe yönelik kentsel tasarım”
İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir
ve Bölge Planlama Profesörü Ayşe
Sema Kubat kamusal mekânların
dönüşümü hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda, “Siyasi bir
merkezin ulaştırma merkezine dönüşümü” başlıklı Taksim Meydanı ve
Gezi Parkı’nın dönüşümünü ele alan
bir araştırmayı anlattı. Ayşe Sema Kubat konuşmasında şunları ifade etti:
“Araştırmanın amaçlarından biri de
tasarım, planlama müdahalelerinin
merkezi kamusal sahalardaki durumu
ile ilgili bilgileri inceleyerek ve bunlara katkı sağlayarak hareket ve canlılık
üzerindeki etkilerini incelemek. Taksim eğlencenin, perakende alışveriş
ve kültürel faaliyetlerin bir merkezidir. Burası aynı zamanda eski ve yeni
merkezi iş bölgelerinin arasındaki bir
bağlantı noktası. Sosyal buluşmaların
ev sahibi ve doğrudan konusu. Bu
bağlamda bölgenin çözümlenmemiş
bir yaya ve araç trafiği sorunu vardır.
Taksim meydanının dönüşüm süreci
tartışmaları devam ediyor, farklı tasarım teklifleri her zaman vardı. Bu
alanda gerçekten çok iş yapılması
gerekiyor. Esas soru biz taksim meydanının ne olmasını istiyoruz? Herkesin toplanabileceği bir meydan mı,
ulaşım merkezi mi, siyasi bir merkez
mi, kültürel bir merkez mi ne olmasını istiyoruz? Bu tercih dönüşüm pro-

Melis Oğuz / Medyascope Mekân ve İnsan Yönetimi Koordinatörü ve Sunucusu, Prof. Dr. Ayşe Sema Kubat / İstanbul Teknik Üniversitesi,
Prof. Dr.Mahyar Arefi / Texas Üniversitesi, Wakako Kishimoto / Eley Kishimoto Kurucusu, Mark Eley, Eley Kishimoto Kurucusu

jeleri açısından oldukça önemlidir.
Böylelikle geleceğe yönelik bir kentsel
tasarım gerçekleştirilebilir.”
Texas Üniversitesi Kentsel Tasarım
ve Planlama Profesörü Mahyar Arefi
‘mekân oluşturmanın yapı bozumu,
gayrı resmi şehir tasarımları’ hakkında bir sunum gerçekleştirdi. İran’da
gayrıresmî yerleşimler üzerine yapmış

olduğu bir araştırma hakkında bilgiler
verdi.
“Plancıların gecekondu meselesine
hiç yaklaşmadıklarını fark ettim”
Mahyar Arefi sunumunda şunları ifade etti: “Yaptığım araştırmada
Gayrıresmî yerleşimler (gecekondular) nasıl destekleniyor bunları araştırdım. Araştırmada şehir plancıların

bu gecekondu meselesine hiç yaklaşmadıklarını fark ettim. Şehir planlama
alanında pek çok tartışmanın devam
ettiğini görüyoruz. Bir şehir planlamacısı birbirinden kopuk olan şeyleri nasıl bir araya getirebilir. Bir şehir planlamasını anlamlı kılan şey nedir yani
amacı nedir? Bunlara bakmak gerekir.”
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Su İdareleri Genel Müdürlerini Buluşturan Oturum
Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı Rafet Bozdoğan moderatörlüğünde “Geleceğin Kentlerinde Altyapı: Sorunlar ve Çözümler”
başlıklı bir oturum gerçekleştirildi. Oturumda İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, TESKİ
Genel Müdürü İbrahim İçöz altyapı alanında yapılan çalışmaları da kapsayan sunumlarını yaptılar.

Ali Sağlık / İSU Genel Müdürü, Güngör Gülenç / BUSKİ Genel Müdürü, Prof. Dr. Rafet Bozdoğan /
Yalova Üniversitesi, İbrahim İçöz / TESKİ Genel Müdürü, Raif Mermutlu / İSKİ Genel Müdürü

“Yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yürütüyoruz”
İSU Genel Müdürü Ali Sağlık yapmış olduğu konuşmasında İSU Genel
Müdürlüğü olarak Kocaeli’de yapılan
kentsel altyapı çalışmalarını anlattı.
Ali Sağlık, “Kocaeli İSU Genel Müdürlüğü olarak, ‘Kentlerde daha rahat
nasıl yaşanabilir, yaşam kalitesi nasıl
artırabilir?’ konularında yaptığımız
çalışmalardan bahsetmek istiyorum.
Kocaeli sanayinin başkentidir. 3505
km2 hizmet alanı bulunmaktadır.
Yaklaşık 900 km içme suyu, 5756 km
kanalizasyon, 635 km yağmur suyu
hattı bulunmaktadır. Şu anda 13 adet
içme suyu arıtma tesisi 22 adet atık
su arıtma tesisi çalıştırmaktayız. Abone sayımız son 15 yılda %49 artmış
durumdadır. Buna karşılık teknolojinin kullanımıyla birlikte personel sayısını düşürmeye çalıştık. Burada asıl
önemli olan yetkin personel ve ileri
teknoloji kullanılarak kaliteli hizmet
sunmaktır. Biz akıllı su yönetiminden ne anlıyoruz? Bunun dört bileşeni vardır. Bunlar: İçme suyu yönetimi, atık su yönetimi, enerji yönetimi
ve abone yönetimidir. Mevcut içme
suyu yatırımları tamamlandığı zaman
Kocaeli’nin önümüzdeki yüzyıl boyunca su ihtiyacının kalmayacağını

değerlendiriyoruz. İçme suyu şebekeleri bir anlamda canlı yapılardır. Bu
sebeple şebeke sistemlerinin sürekli
bakımının yapılması gerekmektedir.
Kocaeli’de “İçme Suyu Bilgi Yönetim Sistemi” projesiyle kayıp kaçak
oranlarının minimum seviyeye indirilmesi hedeflenmiştir. 2019 itibarıyla Kocaeli’de kayıp kaçak oranı
%30 civarındadır. Kocaeli’de hayata
geçirilen projlerle içme suyu ve atık
su tesisleri online olarak takip edilebilmektedir.” dedi.
“Havza koruması İstanbul’da çok
önemli”
İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu
yapmış olduğu sunumda İstanbul’da
İSKİ olarak sorumlu oldukları altyapının büyüklüğünü rakamlar vererek
anlattı ve su havzalarının korunması
çalışmalarına değindiği konuşmasında şunları ifade ettti:
“İstanbul Türkiye’nin en büyük şehri
İSKİ’de bu bağlamda en büyük kurumu. Hatta sular idaresinin bağlı
olduğu kanun İSKİ kanunu diye geçiyor. Bu programın esas konusu su
ve kanal idarelerinin sorunları. Bu
sorunların birincisi kayıp ve kaçak
oranının azaltılması, ikincisi arıtma
tesisleri, üçüncüsü enerji giderleri,
dördüncüsü havzalarının korunması.
Bir diğer sorun içme suyunda tat ve
koku kontrolü. Bu durumun kont-

rolü ile ilgili bir standart yok bildiğim kadarıyla dolayısı da insanlara
bu suyu içiremiyorsunuz. Öncelikli
hedeflerimizden bir tanesi bu suyun
İstanbul halkına içirilmesini sağlamak. Damacana sularına verilen
para önemli bir seviyeye ulaştı ve bu
artık insanların bütçesini etkiliyor.
Ortalama günde üç milyon metreküp içme suyu veriyoruz. İçme suyu
arıtma tesislerimizin sayısı 27 adet.
89 farklı atık su arıtma tesisi var.
Yaklaşık 22.000 kilometre içme suyu
iletim hattına sahibiz. 201 kilometre uzunluğunda bir atık su tüneline
sahibiz. 533 kilometre uzunluğunda dere ıslahı tamamlanmıştır. Son
zamanlarda dere ıslahı çalışmalarını
peyzajlı dere ıslahları şeklinde yapıyoruz. Deniz suyu kalitesi bizim
için önemli. Özellikle yaz aylarında
sürekli numuneler alarak su kalitesini denetliyoruz. Atık sulardan geri
kazanma da bizim programımız içerisinde bulunuyor. Bu amaçla mor
şebeke tesis edildi, isteyen sanayi kuruluşlarına veriyoruz veya sahildeki
yeşil alanların sulanmasında kullanıyoruz. Havza koruması İstanbul’da
çok önemli bir problem. Havzaların
%76’sı kamulaştırılmıştır.”
“Su kalitesini korumaya yönelik
çalışmalar devam ediyor”
TESKİ Genel Müdürü İbrahim
İçöz yapmış olduğu konuşmada
içme suyunun önemli kısmının kuyulardan alındığını, 410 civarında
kuyunun bulunduğunu %85’inin
yer altından çekildiğini, suyun
%15’inin ise barajlardan alındığını belirtti. Kuyulardan su temininin elektrik enerjisi sebebiyle ciddi
şekilde maliyetli olduğunu Trakya
topraklarının değerli olması sebebiyle tarım arazileri üzerine güneş
enerji sistemlerinin kurulmasının da
şu an için olanaklı olmadığını, bu
sorunun çözümü için yeni barajların
yapılması gerektiğini, geçen yıl 58
milyon TL verilen elektrik giderinin
2019 yılında 90 milyona ulaştığını ve

bunun çok ciddi bir kaynak olduğunu
ve 2 bin 700 kilometre altyapı yapıldığına dikkati çeken İbrahim İçöz konuşmasında şunları ifade etti: “Türkiye
geneli büyükşehirler arasında bu büyük
bir başarıdır. Günümüzde kentlerin gelişmişlik düzeyleri araştırılırken en belirleyici kriterlerden biri altyapı olarak
değerlendirilmektedir. Altyapı öncelikli
olarak, su ve kanalizasyon hizmetleriyle
beraber anılarak, içme suyu altyapısı ve
kanalizasyon altyapısı olarak karşımıza
çıkmaktadır. TESKİ Genel Müdürlüğünün 2014 yılında kurulmasıyla birlikte önem verdiği konuların başında,
halka sağlıklı içme suyu sunmak gelmektedir. Ayrıca su kalitesini korumaya
yönelik çalışmalar sürekli devam etmekte olup, Tekirdağ ilimiz musluktan
akan suyun içilebildiği ender kentler
arasındaki yerini korumaya çalışmaktadır. TESKİ tarafından kentte kıt olan
su kaynaklarının verimli kullanımını
sağlamak amacıyla yeni bilişim teknolojileri kullanılarak, suyun akıllı yönetimine yönelik önemli adımlar atılmıştır. SCADA, CBS, Yeni Nesil Abone
Yönetimi gibi uygulamalar, mevcut su
yönetiminin yanında, geleceğe yönelik
sağlıklı içme ve kullanma suyu temini
ve vatandaşlara sunulan hizmetlerde
iyileştirme sağlanması açısından da
önem taşımaktadır.”

Ali Sağlık / İSU Genel Müdürü

“Çocuklardan başlayan su bilincini
halkımıza yaymaya çalışıyoruz”
BUSKİ Genel Müdürü Güngör
Gülenç konuşmasında su tasarrufunun
çok önemli olduğunu, Bursa’da su tasarrufunu artırmak için akıllı sistemler
kullanılarak birçok projenin hayata geçirildiğinden bahsetti. Son olarak Milli
Eğitim Müdürlüğü ile yapılan bir proje
ile okullara uzaktan algılamalı sayaçlar takarak okullardaki su kayıplarının önüne
geçilmeye çalışıldığını belirten. Güngör
Gülenç konuşmasında şunları ifade etti:
“Bu sistemde okul idaresi gece o muslukta akıntı varsa tek tek görüyor. Bir
problem varsa da gidip sayacını önündeki vanadan keserek müdahalede bulunabiliyor. Su tasarrufuna yönelik bizim
kamu kesimindeki su kullanım tasarruflarında daha hassas ve titiz olmamız
lazım. Bunların başında da okulların
geldiğini zannediyorum. Bursa’da böyle
bir uygulama ile ciddi tasarruflar elde
ettik. Önce vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye yönelik eğitimler veriyoruz.
Tüm okullarda su bilincini geliştirmek
için tasarruflu kullanıma yönelik okulları kurumumuza davet ediyoruz veya
okullara gidiyoruz, eğitim veriyoruz,
broşürler dağıtıyoruz. Çocuklardan
başlayan su bilincini halkımıza yayma
ile ilgili projemizi sürekli dinamik ve
etkin bir şekilde kullanıyoruz.”

Güngör Gülenç / BUSKİ Genel Müdürü

Yaşanabilir Şehirler için Sürdürülebilir Kentsel Altyapı
Kent yaşamı için en temel bileşenlerden biri olan “Kentsel Altyapı” teması; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirilerek sistemsel bir bütünlük
içinde tartışıldı. Sürekli artan kentsel nüfus, yaşam kalitesinin yükselmesiyle oluşan yeni talepler, eskiyen ve yeni talepleri karşılayamayan altyapının
yenilenmesi ihtiyacı ve beklenmedik doğa olayları; etkin, ekonomik ve verimli bir kentsel altyapının önemi, dünya ölçeğinde kritik bir tartışma konusu
olarak gündeme getirildi.

Kentsel Altyapı teması altında öğretim Görevlisi Ulaş Akın’ın moderatörlüğünde “Yaşanabilir Şehirler için
Sürdürülebilir Kentsel Altyapı” başlıklı bir oturum gerçekleştirildi. Bu
oturumda; İsviçre Federal Politeknik
Üniversitesi (EPFL) Ağ Endüstrileri
Yönetimi Başkanı Matthias Finger,
AvantGarde Energy Kurucu Ortağı ve
CEO’su Marina Olshanskaya, UNICITI Kurucusu Olga Chepelianskaia,
Loughborough Üniversitesinde araştırmacı olan Argyris Oraiopoulos birer konuşma gerçekleştirdiler.
“Teknoloji, kentsel sorunlara etkili
çözümler üretebilir.”
İsviçre Federal Politeknik Üniversitesi (EPFL) Ağ Endüstrileri Yönetimi
Başkanı Matthias Finger konuşmasında kentsel sistemdeki problemlerin çözümü için bütün sistemler arasında etkili iş birliğinin olması gerektiği bunun
için yönetişimin ekseninde yapılanmaya gidilmesi gerektiğini vurguladı. Etkili bir yönetişim için dijitalleşmenin
kolaylaştırıcı etkisinden bahsettiği konuşmasında özetle şunları ifade etti:
“Altyapılar ulusal sistemlerdir. Elektrik, demiryolları, telekom tarihten bu
yana hep ulusal sistemler olmuşlardır.

Su yereldir, hava ise evrenseldir. Ama
biz kentsel metropolitan alana odaklanmak istiyoruz. Kentsel sistemlerden bahsediyoruz, kentsel enerjiden,
kentsel ulaşımdan, kentsel iletişimden,
kentsel sudan bahsediyoruz. Bazen şehirler büyük altyapılardan sorumlu olmayabilir. Kentsel sistemler de kentsel
su, kentsel enerji, kentsel ulaşım, konutlar, telekom vardır ve her şeyin bir
şekilde yönetilmesi gerekir. Dünyanın
büyük şehirlerini ziyaret ediyoruz ve
kaos olduğunu görüyoruz. Örneğin şehirlerde metrolar yerel, trenler ulusaldır. Bütün bunların hepsinin koordine
edilmesi gerekir. Bütün bu sistemler
birbiri ile etkileşim halindedir. Tabii ki
enerji olmadan, ulaşım sistemi olmaz.
Enerji olmadan su olmaz. Dolayısıyla
her yerde bütün bunların etrafına yönetişimi yerleştiriyorum. Çünkü bir
şekilde bu sistemlerin çalışması lazım.
Kentsel sistemlerin etkili dayanıklı ve
sürdürülebilir olması lazım. Yönetişimin bu sistemleri etkili kılmak için
kullanılması gerekiyor. Eğer akıllı bir
şehir elde etmek istiyorsanız etkililiğinizin olması lazım. Dijitalleşme bu
farklı parçalar arasındaki koordinasyonu artırıyor ve farklı modlar arasında
farklı siyasi kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlıyor. Geçmişte de bu koordinasyonu gerçekleştiriyorduk ama

dijitalleşme bunları daha etkili hale getiriyor. Dayanıklılık daha farklı bir şey.
Dayanıklılık kentsel sistemleri şoklara
daha dayanıklı hale getirmekle ilgili.
Deprem dışında başka bir şok da olabilir, bir salgın hastalık olabilir, bir terör
saldırısı olabilir, bir ısı dalgası olabilir,
bir su kıtlığı olabilir ya da sel olabilir.
Nüfusu o kadar yoğun yerlerde yaşıyoruz ki küçük sistem bozuklukları bile
hayatımızı derinden etkileyebiliyor.
Dolayısıyla bu kentsel sistemler nasıl
dayanıklı hale gelecek, bu şoklara direnebilir hale gelecek bunların üzerinde
düşünmemiz gerekiyor. Yine dijitalleşme dayanıklılık anlamında bize fayda
sağlayabilir. Teknoloji bütün sorunlarımızı çözemez ama sorunların çözümüne etkili çözümler üretebilir.”
“Özel sektör katılımı ve yatırımını
nasıl sağlayacağız?”
AvantGarde Energy Kurucu Ortağı
ve CEO’su Marina Olshanskaya yapmış olduğu konuşmada şehirlerdeki
büyük altyapı yatırımları için finans
sorununa değindi ve özel sektörün
şehirlerdeki problemlerin çözümüne
finans sağlama bağlamında nasıl dahil edilmesi gerektiği üzerinde durduğu konuşmasında şunları ifade etti:
“Sürdürülebilir kentsel altyapıdan
her bahsettiğimizde finansman konusu başlıca gündem haline geliyor.

Bu konu üzerinde çalışırken birisinin
bu finansmanın, bu yatırımın riskini
üstlenmesi gerekiyor. Kentsel altyapı
için yatırım ihtiyacı var ve bu yatırım ihtiyaçları gittikçe artıyor. Bütün
bu küresel hedefler bize ilave yatırım
ihtiyacı getiriyor. Yeni altyapıların
yanında mevcut altyapıların modernizasyonunun yapılması gerekiyor.
En iyi teknolojileri kullanmamız gerekiyor, bütün bu ilave ihtiyaçlar nedeniyle ilave maliyetlere maruz kalıyoruz ve bütçelere baktığımız zaman
bütçelerde yeterlilik görmüyoruz. Bu
bağlamda özel sektörün rolü sadece
uygulayıcı olmakla bitmiyor ya da
taşeron olmakla da bitmiyor. Bu durumda özel sektör katılımı ve yatırımını nasıl sağlayacağız? Özel sektörün
katılımını sağlamak çok önemli diye
düşünüyorum.”
“Yanlış şehirleşmenin doğurduğu
problemler”
UNICITI kurucusu Olga Chepelianskaia konuşmasında şehirlerde
sürdürülebilirlik ve dayanıklılık bağlamında binalara ve binalarda kullanılan malzemelere odaklandı ve bazı
vaka çalışmalarından bahsetti. ‘Şehirlerimizin nasıl büyümesini istiyoruz?’
yönelterek alınması gereken tedbirlere
dikkat çektiği konuşmasında şunları
ifade etti: “Dünyada şehirler çok hızlı

Dr.Ulaş Akın / IGLUS - EPFL, Argyris Oraiopoulos / Loughborough Üniversitesi, Marina Olshanskaya / AvantGarde Energy Kurucu Ortağı ve CEO’su, Matthias Finger / İsviçre Federal Politeknik Üniversitesi (EPFL)
Ağ Endüstrileri Yönetimi Başkanı, Olga Chepelianskaia / UNICITI Kurucusu

büyüyor ve kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. ‘Şehirlerimizin nasıl
büyümesini istiyoruz?’ Bir taraftan insanların şehre gelmeleri gerekiyor diğer
taraftan da şehirleri nasıl sürdürülebilir
ve yaşanılır kılacağımızı planlamalıyız.
Asya ve Afrika’da çok hızlı bir biçimde kentleşme devam ediyor. Türkiye
gerçekten ilginç bir vaka. Sadece İstanbul, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde
değil, ikinci düzey kentler de çok hızlı
büyüyor. Dolayısıyla nasıl kentleşme
istiyoruz sorusunu sormak için doğru
bir yer. Kentleşmenin getirdiği sizin
de aşina olduğunuz çok zorlukları var.
Asya’da şehirlerin %20’si yollarla kaplı.
Günümüzde şehirlerde yaşanan birçok
sorun aslında yanlış şehirleşmenin doğurduğu problemlerdir.”
“Kentsel bina modellemesi”
Loughborough
Üniversitesinde
Araştırmacı olan Argyris Oraiopoulos
konuşmasında enerji ve bina modellerinden bahsetti. Bina modellemedeki
teknik gelişmelerden bahsederek özetle
şunları ifade etti: “Şehirlerde binaların da mutlaka altyapının bir parçası
olması lazım. Sudan, ulaşımdan, konutlardan bahsediyoruz ama binalarda
bizden aldıkları kadar bize verebilecek
bir kapasiteye sahip. İklim değişikliğine ilişkin kriz şu anda dünyanın
gündeminde. Bu kapsamda bina enerji modellemeleri üzerine çalışıyoruz.
Binaların enerji kullanımını anlamaya
ve enerji tüketimini ölçmeye ve izlemeye çalışıyoruz. Bunu enerji talebini
azaltmak için yapıyoruz. Aslında binalar artık sadece altyapının bir parçası
değil, aktif bir oyuncusu olabilirler.
Çünkü çok önemli kapasiteleri var. Isı
ve enerjiyi depolayabilir daha sonra da
günün diğer zamanlarında bunu ortaya koyabilirler. Enerji tüketimini en
aza indirerek bunu gerçekleştirebiliriz.
İngiltere’de bu teknikler kullanılarak
milyonlarca dolar tasarruf edilebiliyor.
İşte biz binalara ilişkin verileri toplayarak enerji tasarrufu için model üretmeye çalışıyoruz.”
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AÇILIŞ OTURUMU

21. Yüzyıl Kent Vizyonları

Oğuz Haksever’in moderatörlüğünü üstlendiği “21. Yüzyıl Kent Vizyonları” isimli açılış oturumunda, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Claudio Tomasi, Metropolis Genel Sekreteri Octavi de la Varga geleceğin
kentlerini katılımcılara anlattı.

21. Yüzyıl Kent Vizyonları oturumunun moderatörlüğünü yapan Oğuz
Haksever sunumlar başlamadan önce
belediyelerin Birleşmiş Milletlerin küresel kent vizyonlarını benimsemelerinin
öneminden bahsederek konuşmasında
şunları ifade etti: “Organizasyonun mottosu ‘Çözüm Üreten Kentler’ ile oturumun konusu ‘21. Yüzyıl Kent vizyonu’
arasında nasıl bir bağlantı kurayım diye
düşünürken, bunun için araştırma yaparken, New York Belediyesinin 21. yüzyıl

kent vizyonunu gördüm. Web sitesinde
‘Küresel Vizyon Kentsel Aksiyon’ sloganı
yer alıyor. Bu kentin 21. yüzyıl vizyon hedefleri ile Birleşmiş Milletler’in hedefleri
ile çakıştığını görüyoruz. Yani New York
Belediyesi Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında ilan ettiği küresel hedefleri olduğu
gibi almış kendi vizyonu haline getirmiş.
Birleşmiş Milletler’in hedeflerinde neler
varsa, bu kentin hedeflerinde de o var.
Nedir bu hedefler? Bunlara baktığımızda; yoksulluğu sona erdirmek, açlığı sona
erdirmek, sağlıklı yaşam, her yaşta sağlık
açısından kaliteli yaşam, fırsat eşitliğine
dayalı eğitim, cinsiyet eşitliği. Yoksullu-

ğu sona erdirmek bu kentin vizyonunda
birinci sırada yer alıyor. Ardından açlığı
sona erdirmek geliyor. Artık bu öncelikler bizim belediyelerimizin de öncelikleri arasında yer alıyor. Bir zamanlar
belediyelerimizin üstüne vazife olmayan
işler artık belediyelerin öncelikli konuları
arasında yer alıyor. Bunlar küresel kent
vizyonu ama bunun yanında son derece
güncel bir meselesi daha var. O da deprem. Marmara Belediyeler Birliğine üye
kentler ve beldeler hem etrafına dizildikleri denizin zemininin altındaki fayların,
hem de kentlerinin altından doğrudan
geçen fayların tehdidi altındadır.”

“Çocuklarımıza Mutlu Oldukları Dünya Bırakmak Zorundayız”
21. Yüzyıl Kent Vizyonları oturumunda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara
Belediyeler Birliği Başkanı Tahir
Büyükakın, “Bugün ben sizlere daha
farklı bir sunum yapmayı doğru buldum. Aslında bizim daha derinde
bir problemimiz var. O da meseleye
yaklaşım problemi. İnsanın insanla,
insanın evrenle kurduğu ilişkide bir
problem var. Orayı gözden kaçırdığımız takdirde, başımıza gelenleri
gözden kaçırmış olacağız. Dünyaya
dair şeyleri hatırlatarak ezberimizi
biraz bozalım ve kafa yapımızı değiştirmek gerektiğini anlatalım istiyorum. Mesele sadece kentli hakları
bildirgesi yayınlamak, onun başlıklarını sıralamak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı sıralamak değil.
Yaklaşımda, bakış açımızda sorun
var. Hayata, dünyaya, evrene bakışımız problemli. Bunu çözmeden,
bunun üzerinde düşünmeden kurduğumuz şehirlerde problemli ola-

Doç. Dr. Tahir Büyükakın / Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı

caktır. Peki çözüm ne? Bakış açımızı
değiştirmek.
“Yapmamız gereken şey aramak”
Şehirleşme anlayışı sadece Turkiye’ye ait bir problem değildir. Bu
mesele dünyada da iflas etmiştir. Şehir plancıları acaba biz nerede yanlış yaptık diye tartışıyorlar. Varlık
sebeplerimizi unuttuk. Belediyeler
kentteki insanlara hizmet üretmek
için var ama iş yaparken, hayatı inşa
ederken, Hacı Bayram Veli’nin dediği gibi ‘Taşın toprağın arasında

insan sadece şehir inşa etmiyor, kendini de inşa ediyor.’ Kurduğumuz
şehir aslında bizim gönlümüzle birebir alakalı.
“Gönlümüzde yatan karşınıza çıkan oluyor”
Bu sebeple biz öncelikle kafamızdakini değiştirip aramaya başlamalıyız.
Yapmamız gereken şey şu: Aramak,
bulduklarımızı yeniden sorgulamak
ve aramaya devam etmek. Ben bu
iradenin hepsinden daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bizim
insanlar arasında, insanla şehir ve
toplum arasında kurduğumuz ilişki
yeniden ve sağlıklı şekilde tartışılır ve yeniden kurgulanırsa, bizim
problemsiz şehirler inşa etmemiz
mümkün olacaktır. İnsanların içinde
yaşamaktan mutlu oldukları şehirler
inşa etmemiz mümkün olacaktır.
Çocuklarımıza mutlu oldukları bir
dünya bırakmak zorundayız. Çocukların sokağa çıktıkları zaman, mutlu,
güvenli ve huzurlu olmaları gerekiyor. Bizim de bunun doğru tasarımını yapmamız gerekiyor.”

“Hizmet Eşitliği, Ortak Değerlerin Üretilmesine Katkı Sağlayacak”

Ekrem Yüce / Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

21. Yüzyıl Kent Vizyonları oturumunda konuşan Sakarya Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bugün nüfusumuzun %60’tan fazlası
şehirlerde yaşıyor. Bu böyle olsa da
hala kent hayatına adapte olmanın

zorluklarını yaşıyoruz. Çarpık kentleşme, yetersiz altyapı ve üstyapı
sorunları, ulaşım gibi pek çok sorun yatay göçlerle beraber kentlerin
ortak sorunu haline geldi. Hâlbuki
ulaşım, bir şehrin görünürlüğü bir
şehrin gelişmişliği ile ilgili olgudur.
Farabi şöyle söyler: “Devlet en üstün
hayır, en yüksek kemal ve en yüksek
saadetle kendisine ulaşılan ve kendi
kendine yeten bir birliktir.” Bu devletin en önemli unsurları da yerel
yönetimlerdir. Bu birliği oluşturmak için yüksek saadete ulaşmak ve
kültürel gelişmişliği homojen olarak
hep birlikte kaydetmek gerekmektedir. Bununla ilgili 10. Kalkınma
Planları’nda da öngörüldüğü gibi,
nitelikli insan güçlü toplumu, güçlü
toplum da güçlü devleti oluşturmaktadır. Güçlü devlet de güçlü şehirleri oluşturmaktadır. Ortak bir kent
kültürü oluşturulmadan sosyal, kül-

türel, altyapı, üstyapı, ulaşım gibi
bütün çalışmaların eksik kalacağını
bilmemiz gerekmektedir. Kent kültürü oluşturulurken belediye sınırları içerisinde hizmet eşitliğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Hizmet
eşitliği, ortak değerlerin üretilmesine katkı sağlayacaktır. Eğer hizmet
eşitliği sağlanabilirse kent merkezlerine yığılan nüfus çevreye taşınabilecektir. Yerel ve ortak taleplerin
karşılanması, insana değer veren,
çevreye uyumlu, kaliteli ve çözüm
odaklı hizmetlerin üretilmesine ve
halkın gündelik yaşamının kolaylaştırılmasına ve bölgenin kültürel zenginliklerinin korunmasına ve turizm
merkezleri ile doğaya saygılı sosyal
yaşam alanlarını oluşturması o şehirde huzurlu barış içinde, kardeşçe
medeni bir yaşamın sergilenebileceğini öngörmekteyiz.” dedi.

“GSYH’nin %70’inden Şehirler Sorumlu”
UNDP Türkiye Mukim Temsilci
Claudio Tomasi, 193 ülkenin en üst
düzeyde 2015’te ilk kez karar verdiği ‘2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’ gündeminin en büyük
ortak insani çabayı temsil ettiğini
anlattı. Kalkınma alanına 1990’larda kuvvetli bir akım olduğunu ancak henüz başarılamadığını belirten
Tomasi, “Rio zirvesi ve sonrasında

iktisadi büyümenin yeterli olmadığı
beşeri gelişmenin gerekli olduğuna
karar verildi. Bu gündem yalnızca
yerelleştirilebilirse gerçekleştirilebilir. Dünya hızlı şekilde kentselleşiyor. Şehirler salınımların ve atıkların %70’inden mesul. Olumlu
yönden bakıldığında ise GSYH’nin
de %70’inden şehirler sorumlu. İnsanlar şehre gelip kendilerini kentlileştiriyorlar çünkü bir fırsat, umut
arıyorlar.” diye konuştu.

Claudio Tomasi / UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi

“Akıllı Şehirler, Akıllı Belediyecilik ile Mümkün”
21. Yüzyıl Kent Vizyonları oturumunda konuşan Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur Aktaş: “Bir
şehrin tarihi ve kültürel güzellikleri
yanında yaşanabilir olması da gerekir.
Modern şehirler milyonlar için daha
fazla çekim alanına giriyor. Kentlerde
yaşamak herkes için cazip hale gelmiş
durumda. Bugün geldiğimiz noktada
şehir yönetiminin sorunları da hızla
büyümekte. Çözümlerimiz de haliyle bu çağa uyum sağlamak zorunda.
Akıllı şehirler, akıllı belediyecilik ile
mümkün. Şehre dair küresel sorunlara
hızlıca cevap verebilmek adına çalışmalar yürütülmeli ve şehrin sakinlerine kulak vermeliyiz. Hayat hızla akarken mevcut altyapının yaşlandığını
göz önünde bulundurup doğru plan-

Alinur Aktaş / Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

lama ile dönüşüme ayak uydurmak
zorundayız. Bizler şehrin planlamasını
yaparken ekonomisini de unutmamalıyız. Her şehrin ihtiyaçları ve potansiyeli farklıdır. Bunu da göz önünde
bulundurarak, teknoloji ile entegre
çalışmalar yürütmeliyiz.”dedi.

“Biz, Vatandaşa Müşteri Gibi Davranmalıyız”

Yücel Yılmaz / Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

“Vatandaşı iyi dinlememiz gerekiyor”
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, Balıkesir’i evrensel standartlardaki şehir haline dönüştürmeye
çalıştıklarını ifade ederek, katılımcı be-

lediyecilik yaklaşımına sahip olduklarını
söyledi. Yücel Yılmaz konuşmasında:
“Şehri yönetmek bizim açımızdan çok
zor değil ama şehrin temel ihtiyaçlarını
karşılamak belirli ölçüde zor çünkü 18
bin km2 bir şehirde yaşıyoruz. Çünkü
Kocaeli’nin üç katı İstanbul’un beş katı
büyüklükte bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde 1 milyon 300 bin kişi yaşıyor ve bu
şehrin yaz nüfusu 4 milyona yaklaşıyor.
Biz şehrimizi özendiğimiz gıpta ettiğimiz evrensel standartlarda şehir haline
dönüştürmeye çalışıyoruz. Bir belediye
başkanı olarak bizim yaklaşımımız katılımcı belediyecilik. Belediye başkanları
biz insanları geliştireceğiz diye bakarlarsa
bu olmaz. Bizim vatandaşa müşteri gibi
davranmamız gerekiyor. Onlar ne istiyorsa bizim yapmamız gerekiyor. Vatandaşı
iyi dinlememiz gerekiyor.” dedi.

“Şehirler Her Zaman Kalkınma, İnovasyon,
Kültür Merkezi Olmuştur”
Metropolis Genel Sekreteri Octavi
de la Varga ‘21. Yüzyıl Kent Vizyonları’ başlıklı oturumunda Birleşmiş
Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’nın başarılması için şehirlerde yapılması gerekenler üzerinde
durdu ve şunları ifade etti: “Metropolis 1985’de oluşturuldu. Kurucular Metropolisi oluşturmaya karar
verdiklerinde metropol alanları ve
büyük şehirleri düşünüyorlardı. Karşılaştıkları problemler bizim karşı karşıya olduğumuz problemlerden çok
farklı. Büyükşehirleri bir milyonu
aşkın nüfuslu şehirler olarak öngörüde bulundular. Şu anda bir milyonluk
şehir orta ölçekli şehir olarak kabul
ediliyor. Büyükşehir 3 milyon üzeri
8-10 milyon nüfuslu şehirler olarak
görünüyor. Bence kentleşme iflas etmedi. Şehirler her zaman özgürlük,
kalkma, inovasyon kültür merkezi
olmuştur. Şu anda şöyle bir paradoks
var; şehirler halen bir yandan inovasyon merkezi, herkesin istihdam fırsatı
olduğu için gitmek istediği yerler ama
aynı zamanda şehirler, geçmişte bu
kadar kuvvetli olmayan bazı dışsallıklar üretiyorlar. Yani salınımların yüzde yetmişini, atıkların yüzde seksenini
üretiyorlar, enerjinin yüzde seksenini
tüketiyorlar. Aynı zamanda güvenlik
sorunlarının olduğu yerler. Yani birçok tezat var.

Octavi de la Varga / Metropolis Genel Sekreteri

Yönetişim olmadan bu karmaşıklıklara çözüm bulamayız
Biz 5 saç ayağı temelinde bakıyoruz sorunlara. Bunun birincisi siyasi
liderlik ve vizyon. Liderlerin kendi
bölgelerine dair bir vizyonları olmalı, şehirlerinin belirli bir süre içerisinde nerede olmasını istediklerini
bilmeliler. İkinci olarak da kurumsal
bir yasal çerçeve olması gerekiyor.
Büyükşehir alanlarında belirli hukuki çerçeve olması gerekiyor. Üçüncüsü kaynak bulmak, yani finansman.
Dördüncüsü ise teknik uzmanlık
olması gerekiyor. Son olarak en
önemlisi de vatandaşların katılımı.
Vatandaşları hesaba katmadan şehri
hesaplayamayız. Vatandaşlar şehrin
gelişiminin merkezinde olmalıdır.”
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ULAŞIM VE HAREKETLİLİK

Dr. Güneş Cansız / WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü, Aniruddha Dasgupta / WRI Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezi Global Direktörü, Uğur İbrahim Altay / Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Eser Atak / İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı,
Rory Nuijens / Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu İnovasyon Ataşesi, Abhimanyu Prakash / Küresel Tasarım Şehirleri Girişimi Kıdemli Program Yöneticisi

Hareketlilik ve İnsan Odaklı Ulaşıma Doğru

MARUF’ta ulaşım ve hareketlilik odaklı planlamanın ülke ekonomileri, şehirlerin gelişimi ve insan yaşamına etkisi ortaya konularak, “Ulaşım ve Hareketlilik”,
başlığı altında kentlerde insan odaklı ulaşım çözümleri, konunun uzmanları ile tartışmaya açıldı. Bu kapsamda “Hareketlilik ve İnsan Odaklı Ulaşıma
Doğru” başlıklı oturum gerçekleştirildi.
WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
Direktörü Güneş Cansız’ın moderatörlüğünde “Hareketlilik ve İnsan Odaklı
Ulaşıma Doğru” başlıklı bir oturum gerçekleştirildi. Bu oturumda Küresel Tasarım Şehirleri Girişimi Kıdemli Program
Yöneticisi Abhimanyu Prakash, WRI
Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezi
Global Direktörü Aniruddha Dasgupta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu İnovasyon
Ataşesi Rory Nuijens, Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay birer sunum yaptılar.
Güneş Cansız açılış konuşmasında, “Türkiye nüfusunun %90’a
yakını şehirlerde ikamet ediyor. Bu
nedenle bu rakamlar arttıkça, şehirlerde yaşadığımız sorunlar da gitgide artıyor. Bu sorunların en başında
ulaşım sorunları geliyor. Bugün burada insan odaklı çözümlerle şehirlerdeki sürdürülemeyen sorunlara
nasıl sürdürülebilir çözümler sağlayacağımızı tartışacağız.”dedi.

“Doğru tercihlerde bulunmak bize
bağlı”
WRI Ross Sürdürülebilir Şehirler
Merkezi Global Direktörü Aniruddha
Dasgupta yapmış olduğu sunumda şehirlerdeki değişim sürecinde, şehirlerin
şimdiden yapacağı tercihlerin ulaşım
ve hareketlilik konusunda gelecekte
yaşanması muhtemel sorunlar ve çözümler konusunda belirleyici olacağına
işaret etti. Aniruddha Dasgupta,“Teknolojik değişiklikler oluyor. Bu değişiklikler mobilete sektöründe çok hızlı
bir şekilde seyrediyor. Esas önemli olan
bizim tercihlerimiz. Doğru tercih yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? İşte insanlar için daha iyi olan ve gezegenler
için de iyi olan şehirler oluşturmak için
bunları düşünmeliyiz. Doğru tercihlerde bulunmak, bize bağlı.” dedi.
“Bisiklet master planı önümüzde bir
ışık”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay oturumda, sürdürülebilir ulaşımda bisiklet yollarını anlattı.
Konya’yı ve Bisiklet Master Planı’nı anlatan Başkan Altay, Konya’yı dünyanın

marka şehri yapmak için büyük çaba sarf
ettiklerini ifade etti. Başkan Altay, “Bu
konuda uğraştığımız en önemli projelerden biri Konya Bisiklet Master Planı’nı
hazırlamak. Geçtiğimiz günlerde Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokolle Konya, Türkiye’de bu
işi başaran ilk şehir olacak. Bunu aynı
zamanda uluslararası diğer platformlarda
anlatmayı arzuluyoruz.” dedi.
“Ulaşım konusu, kentte nasıl bir
yaşam istiyoruz? sorusuyla ilgili”
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardımcısı Eser Atak yapmış
olduğu sunumunda hem bisiklet hem
yaya odağında şehirde yapılan çalışmaları
özetledi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin
genel olarak ulaşıma bakış açısı ve bu
kapsamda bisiklet kullanımına yönelik
yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar
üzerine bilgi verdi. Eser Atak sunumunda şunları ifade etti: “Aslında ulaşım biraz
ulaşım teknolojileri ile yakından bağlantılı bir konu. Otomobilin yaygınlaşmasıyla beraber kentlerin sınırları alabildiğine
genişledi ve kentler yayıldı. Doğal alanlar
hızla yapılaşmaya açıldı ve biz de kent

yöneticileri olarak ulaşım sorunlarının
içinden çıkmaya çalışıyoruz. Aslında bakıldığında ulaşım tek başına sorun değil,
kentte nasıl bir yaşam istiyoruz? sorusuyla
ilgili. Biz bu yaşamı kurgularken ulaşıma
bir hak olarak bakmamız gerekiyor. Toplumsal yaşam içinde gerçekleşen kültürel,
sosyal, istihdam, eğitim gibi aklınıza ne
geliyorsa kentsel yaşamın içinde gerçekleşen tüm faaliyetlere ulaşım aracılığıyla
ulaşıyoruz. Bu bakımdan herkesin tüm
kentsel alana ve kent hayatının sunduğu
olanaklara eşit ve adil biçimde ulaşması
gerektiğini düşünüyoruz.
“Küresel sokak tasarım kılavuzu”
Küresel Tasarım Şehirleri Girişimi
Kıdemli Program Yöneticisi Abhimanyu
Prakash konuşmasında, “Küresel sokak
tasarım kılavuzu”na ilişkin çalışmalardan
bahsettiği konuşmasında: “Sokaklardan
bahsederken sadece hareket platformu
olarak bahsediliyor ama insanlar sadece
hareket etmiyor sokaklarda, oyun oynuyor, bisiklet sürmeyi öğreniyorlar, para
harcıyorlar, orada para kazanıyorlar, kutlamalar yapıyorlar, müzik çalıyorlar, alışveriş yapıyorlar, yemek yiyorlar ve sanat

performansları oluyor sokaklarda. Yani
en büyük kamusal alan ağlarından bir tanesi sokaklar. Ama aynı zamanda insanlar sokaklarda bazı sıkıntılar yaşıyor. Her
gün okula giderken, işe giderken, sokaklarda yürürken sıkıntı yaşayabiliyorlar.
Mesela engelli vatandaşlar için durum
daha da vahim. Sokakların birçok işlevi
var; hareketlilik ve erişim işlevi, sürdürülebilir çevre, ekonomik sürdürülebilirlik
işlevi var. Halk sağlığı ve güvenlik boyutu
da var. Her yıl 1.3 milyon kişi sokaklarda
hayatını yitiriyor. Yani her 30 saniyede
bir, bir kişi sokakta yaşamını yitiriyor. Biliyoruz ki bu ölümleri önlemek mümkün
ve nasıl önüne geçip önleyeceğimizi de
biliyoruz. Sokakları yeniden tasarlayarak
önleyebiliriz. Öncelikle hızın azalması
gerekiyor. Şehirlerde kötü tasarım aslında
güvensiz davranışı ortaya çıkarır ve iyi tasarım güvenli davranışları teşvik eder. Biz
sokaklarda araçları desteklememeliyiz.”
Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu İnovasyon Ataşesi Rory Nuijens
ise Hollanda’nın bisiklet şehri Amsterdam’daki uygulamaları paylaştı.

Toplu Taşımada Etkin Kurumsallaşma

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Kıdemli Direktörü Kaan Yıldızgöz’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Toplu Taşımada Etkin Kurumsallaşma” başlıklı
oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, UITP Kıdemli Uzmanı Jaspal Singh, Dakar Kent Ulaşım Konseyi Genel Müdürü Ndeye Gueye, Kayseri
Ulaşım Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir konuşmacı olarak yer aldı.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Kıdemli Direktör Kaan
Yıldızgöz yapmış olduğu açılış konuşmasında “Türkiye benzeri gelişmekte,
hızla büyümekte olan ülkelerde, Latin
Amerika ülkelerinde, Afrika’da, Güney
Asya ülkelerinde, Ortadoğu’nun bazı
ülkelerinde ciddi biçimde Türkiye ile
benzer güçlüklerin yaşandığını görüyoruz. Bütün bu ülkelerin şehirlerinde
özellikle 1950’lerden sonra ciddi biçimde köyden kente büyük bir göç yaşandı. Bu göçün yaşanmasından sonra

ulaşım konusunda ciddi bir talep artışı
başladı. Birçok şehirde, birçok ülkede
kamunun bu ulaşım talebini karşılayacak kaynakları yoktu. Girişimciler
bireysel olarak belirli yerlerde taşıma
yapmaya başladılar. Bir süre sonra otoriteler, belediyeler veya merkezi idare
taşımacılık hizmeti yapan bu kişilere
ruhsatlar verdi. Onlara göre bazı haklar oluşturulmaya başlandı ve bugüne
baktığımızda bazı noktalarda avantajlar getirdiği gibi bazı noktalarda dezavantajlar da getirdi. Bu panelin amacı
bir noktada bu avantajları ve dezavantajları tartışmak.”

“Modern Bir Kent için Ulaşım Çok
Önemli”
Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği
(UITP) Kıdemli Uzman Jaspal Singh
yapmış olduğu konuşmada kentlerde bireysel işletmecilerin nasıl ortaya çıktığını
anlatarak, bireysel işletmecilerden kaynaklı sorunların çözümü için dünyanın
farklı yerlerinde geliştirilen çözümlerden
bahsetti. Jaspal Singh konuşmasında şunları ifade etti: “Bireysel işletmeciler bu şekilde büyüyor şehirlerde. Bu tabii ki legal
bir ulaşım yöntemi ama kendi başlarına
kendi küçük araçları ile ulaşım imkân-

ları sağlıyorlar. Bunlara farklı ülkelerde
farklı isimler verilmiş. Mesela Türkiye’de dolmuş diyoruz. İyi bir modern
kent için ulaşım çok önemli. İstanbul’u
akıllı kent yapabilmek için bireysel işletmeciler konusunda bir çözüm bulmak
lazım. Metro hattımızı, otobüslerimizi
tabii ki oluşturalım ama özel işletmelerin çalışmalarına karışmayalım yaklaşımı sürdürülebilir bir çözüm değil.
Bireysel işletmeciler şehrin ihtiyacının
%80’ine cevap veriyorsa buna ne yapılabilir? Bunun için dünyanın farklı
yerlerinde farklı çözümler geliştiriliyor.”

“Ulaşımda Kurumsallaşmak Gerekir”
Kayseri Ulaşım Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu yapmış olduğu konuşmada şehirlerde ulaşım sorunlarının
ortadan kaldırılması için kurumsallaşmanın önemine değinerek şunları ifade
etti: “Şehirlerdeki ulaşım konusunda
kurumsallaşmamız gerektiğini söyleyebilirim. Ulaşımda kurumsallaşmamanın
sıkıntıları var. Koruma ve güvenlik anlamında problemler ortaya çıkabiliyor.
Yani sürücü güvenliği, yolcu güvenliği
anlamında kurumsal olmayan yapılarda
ciddi bir sıkıntımız var. Çünkü sahada

otobüsleri kim kullanıyor, minibüsleri
kim kullanıyor bunları kontrol etmek
çok zor. Kurumsallaşmadığımız zaman
doğru planlanmış hat ve güzergâh yapısı oluşmuyor. Türkiye örneğinde ise
özel işletici kendisi sübvanse ediyor.
Finans sorununu özel işletmeler çözdüğü için bu konuda ne yapmamız
gerekiyor. Eğer bu problemleri çözmek, yolcu memnuniyetini ve hizmet
kalitesini arttırmak, vatandaşımıza hak
ettiği hizmeti vermek istiyorsak, yerel
idarelerin ulaşım işini üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum.”

“Yönetimde Mottomuz, 3Z Formülü”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, ulaşımda tüm işlemlerin dijital olarak yapılabilmesini sağlamaya hazırlandıklarını belirterek,
“Çok kısa zaman sonra Bursalılar,
tüm ulaşım işlemlerini internetten ve
cep telefonlarından online olarak gerçekleştirebilecekler.” dedi. Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı
konuşmada ulaşım sistemlerinin talebe göre kurumsallaştırılması gerektiğini kaydetti. Bursa’da bu yönde 3Z
olarak açıklanabilecek motto oluşturduklarını, kent içi ulaşımı zahmetsiz,
zamanında ve zamsız formülle yönet-

Alinur AKTAŞ / Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

tiklerini belirten Başkan Aktaş, “Dezavantajlı gruplara sübvansiyon sağlıyoruz. Şehrin her noktasına kesintisiz
ulaşım için mikrobüs uygulamasını

ulaşım sistemimiz içerisine entegre
etmiş durumdayız. Yakın zamanda yapımına başlayacağımız Acemler projesi ile ulaşımın daha akışkan olmasını
sağlayacağız. Kentin uç noktalarında yer alan Bursa Şehir Hastanesi ve
Uludağ Üniversitesine metro ağımızı
genişletiyoruz.” dedi. Başkan Alinur
Aktaş, Bursa’da ulaşımda işe yarayacak
dijital dönüşümü ve ‘Elektronik Ücret
Toplama Sistemi’ni (EÜTS) çok kısa
süre içerisinde hizmete alacaklarını
açıkladı. Vatandaşların atılacak adımlarla birlikte tüm ulaşım işlemlerini
evlerinden çıkmadan gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

“Hangi Alanı Boş Bırakırsanız, O Alan Hemen Dolduruluyor”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir
yapmış olduğu konuşmada, büyükşehirlerde ulaşım konusunda yetkili
birçok farklı kurumun olmasının bazı
sorunlar doğurduğuna dikkat çekerek,
bir bütün halinde kurumsallaşma olması gerektiği üzerinde durdu ve şunları ifade etti: “Ulaştırma hizmetlerine
baktığımız zaman, çok farklı yapılar ol-

duğunu görüyoruz. Hepimizin bildiği
gibi İstanbul’u ele alırsak; Marmaray’ı,
Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demiryolları işletiyor. Metroyu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işletiyor. Otobüste bir
tarafta İETT var. Bunun yanında özel
halk otobüsleri var. Halk arasında erguvanlar diye bilinen bireysel işletmeciler
var. Bu durum deniz taşımacılığında
da aynıdır. Minibüslerde 1960’lardan
sonra yaşanan olaylar şu anda denizde
yaşanmaya başladı. Yani siz kurumsal-

laşmada hangi alanı boş bırakırsanız o
alan hemen dolduruluyor. Bana göre,
İstanbul’un en büyük handikaplarından bir tanesi de servis araçları. Toplu taşıma sistemi düzgün çalışmadığı
için servis araçlarının oranı da gittikçe
artmaktadır. İstanbul’da bugün servis
araçlarının taşıdığı yolcu oranı, minibüs ile aynı seviyede. Yolcularımızın
çok büyük bir bölümü, bireysel, organize olamamış, kurumsallaşmamış yapılarda taşınıyor.”

“Senegal’de Nüfusun Yarısı Başkentte Yaşıyor”

Ndeye D. D. Gueye / CETUD

Dakar Kentsel Ulaşım Konseyi
(CETUD) Genel Müdürü Ndeye D.
D. Gueye, Dakar’da kentsel ulaşımda
bireysel işletmecilerle yaşanan sorunları

nasıl çözdüklerini anlatan bir konuşma
gerçekleştirdi. Gueye konuşmasında
şunları ifade etti: “Dakar Senegal’in
başkenti. Senegal, Batı Afrika’da küçük bir ülke, 40 milyonluk bir nüfusu
var ve insanların yüzde ellisi Dakar’da
yaşıyor. Bireysel işletmeciler ile ilgili
sizi bilgilendirmek istiyorum. Kentsel
Ulaşım Konseyi, 1997 yılında kuruldu. Çünkü 1997 yılında organize, kurumsallaşmış bir toplu taşıma mevcut
değildi. Hiçbir şekilde kurumsallaşma
yoktu. Bireysel işletmeciler her şekilde
istediklerini yapıyorlardı ve çok fazla
trafik vardı. 2000 yılında yeni başkanla

birlikte, bireysel işletmeciler ile müzakereler başladı, fon bulunmaya çalışıldı. Dünya Bankası’nın finansman sunduğu bir pilot proje ile 400 tane otobüs
yenilendi, aynı zamanda ekonomik anlamda çıkar grupları bir araya getirildi,
bireysel işletmeciler bunlara katıldı.
Bu ekonomik gruplara katılan bireysel
işletmecilere, bir leasing kredisi verildi. 1600 otobüs yenilendi. Bugün, 14
tane ekonomik grup var. Bu bireysel
işletmeciler, grubun bir parçası ve bireysel işletmeciler hâlihazırdaki ulaşım
hizmetlerinin %40’ını temsil ediyor.
Bugün, artık herkes memnun.”
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YÖNETİŞİM

Sürdürülebilir Kentler için
İyi Yönetişim
MARUF’ta “Yönetişim” ana teması bağlamında
ARGE Danışmanlık Yönetici ve Ortağı Erkin Erimez’in
moderatörlüğünde “Sürdürülebilir Kentler için İyi
Yönetişim” başlıklı bir oturum gerçekleştirildi.

TÜRKONFED Genel Sekreteri
Arda Batu, Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Hukuk Müşaviri Ertuğrul Onur, UNDP LAR III
Projesi Baş Teknik Danışman Ferhat
Emil ve ARGÜDEN Yönetişim Akademisi Yerel Yönetişim Uzmanı İnan
İzci’nin konuşma yaptığı oturumda
yerel kalkınma hedefleri arasında yer
alan sürdürülebilirliğin aslında diğer
hedeflerle doğrudan ilişkisi olduğuna
ve kapsamının geniş olduğuna vurgu
yapıldı. Sürdürülebilir şehirler üzerine
konuşulduğunda aslında yerel kalkınma hedeflerinin birçoğu ile ilgili konuların ele alındığı belirtildi.
UNDP LAR III Projesi Baş Teknik
Danışmanı Ferhat Emil sürdürülebilir kent vizyonu için iyi yönetişimin
neden önemli olduğu üzerine bir
sunum gerçekleştirdi. Sürdürülebilir
kent denilince bir kentin uzun vadede
ulaşması gereken, kendini tekrarlayıp
yenileyebileceği bir yapı olarak anlaşılması gerektiği, yönetişim denilince
de yönetme tarzı ile ilgili bir durumun anlaşılması gerektiği üzerinde
durdu. Özellikle az gelişmiş ülkelere
yönelik yönetişim yaklaşımının uluslararası kuruluşlarca çokça tavsiye
edildiğini ancak bu yaklaşımın dört
başı mamur geliştirilemediğini ifade
etti. Ancak yönetişim kapsamında
saydamlık ve hesap verebilirlik ve orta
vadeli bir bakış açısının belediyeler
açısından sürdürülebilirliğin önemli
unsurları olduğunu belirtti.
TÜRKONFED Genel Sekreteri
Arda Batu sunumunda Anadolu’daki
kurumlarda sürdürülebilirlik konusundaki farkındalık ve bilinç düzeyi
konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Anadolu’da sürdürülebilirlik ve kalkınma konusunda yeterli bilinç düzeyinin
olmadığını, çok yüzeysel bir farkındalığın olduğunu, bu yüzyılda rekabet
edebilmek için bu farkındalığın artırılması gerektiği üzerinde durdu. Arda
Batu sunumunda kurum olarak yürütmüş oldukları çalışmalardan bahsetti.
Her ilin dinamikleri farklı olduğu için
her ilin kalkınma planlarının da farklı
olması gerektiği üzerinde durdu.
Etik ve İtibar Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Hukuk Müşaviri Ertuğrul Onur etik ve sürdürülebilirlik
arasındaki ilişki üzerine bir sunum
gerçekleştirdi. Etik ve İtibar Derneğinin bu alandaki farkındalık çalışmalarından bahseden Ertuğrul Onur;
dünyada sürdürülebilirliği sağlamak
için yeterli kaynağın olduğunu ancak
açgözlülüğü karşılamaya yetecek kaynak olmadığını belirtti. Bu aç gözlülüğün engellenmesi için düzgün, dürüst, şeffaf ve hesap verebilir olan iyi
yönetişim sistemlerinin getirilmesi,
bunların gereklerinin ne olduğunun
anlaşılması ve bunun için de var olan
sınırın dışına çıkılarak çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.
ARGÜDEN Yönetişim Akademisi
Yerel Yönetişim Uzmanı İnan İzci konuşmasında kapsayıcı yönetişim ve Yönetişim Akademisi olarak İstanbul’da
gerçekleştirdikleri Belediye Karnesi
çalışmasından bahsetti. İyi yönetişim
olgusunun farklı aktörler arasında bir
güven ortamı oluşturacağını ifade eden
İnan İzci, Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları bağlamında iyi yönetişimin
diğer hedefleri de kapsayan bir yaklaşım olduğunu bu sebeple sürdürülebilirliği sağlamak için kapsayıcı yönetişimin önemli olduğunu vurguladı.

Tabandan Tavana Yönetişim: İş Birliğinin
Ötesinde Vatandaş Katılımı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Tarkan Oktay’ın moderatörlüğünde “Tabandan
Tavana Yönetişim: İş Birliğinin Ötesinde Vatandaş Katılımı”
başlıklı bir oturum gerçekleştirildi.

Yönetişim ana teması altında “Tabandan Tavana Yönetişim: İş Birliğinin Ötesinde Vatandaş Katılımı” başlıklı oturumda Anadolu Tasarım Atölyesi Kurucusu
Ali Faruk Göksu, UN-Habitat Program
Yönetimi Sorumlusu Emrah Engindeniz,
Kadıköy Kent Konseyi Genel Sekreteri
İkbal Polat, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Kamu Yönetimi Profesörü Menaf Turan,
Zeytinburnu Kent Konseyi Engelliler
Meclisi Başkanı Taha Nusret Bozkurt birer sunum gerçekleştirdiler.
Oturum başkanı Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Tarkan Oktay konuşmasında
yönetişim kavramının ortaya çıkışı ve
anlamı üzerine değerlendirmede bulundu. Yönetişim kavramının ilk olarak
1980’lerde Dünya Bankasının verdiği
kredilerin başarısızlığının ilgili ülkelerdeki yönetişim eksikliğine bağlamasıyla
ortaya çıktığına değinen Oktay, günümüzde yönetişim kavramının artık bütün uluslararası kurumlarda, bütün yerel
yönetim reformlarının ve siyasal katılımla
ilgili bütün süreçlerin temel kavramlardan biri haline geldiğini ifade etti.
Anadolu Tasarım Atölyesi Kurucusu
Ali Faruk Göksu “Kent Atölyeleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmasında kent atölyelerindeki çalışmalar ve
bu süreçlere katılıma ilişkin deneyimlerini anlattı. Kentlerde katılım süreçlerinin
nasıl geliştirildiğine ilişkin geliştirilen
araçlardan bahsetti. Kentlerimizin birbirine benzeme başarısızlığından bahsederek kentlere başka bir bakış açısıyla
bakılması gerektiği ve farklı stratejilerin
nasıl üretilmesi gerektiğine odaklanılması
gerektiği üzerinde durdu. Kentlerde farklı
katmanların ortaya çıkarılması ve bunlara uygun politikalar geliştirilmesinin önemini ifade etti.
UN-Habitat Program Yönetimi Sorumlusu Emrah Engindeniz “Gecekondu alanlarında katılımcı uygulamaların
geliştirilmesi” konusu ile ilgili bir sunum
gerçekleştirdi. Konuşmasında Birleşmiş
Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’ndan da bahseden Emrah Engindeniz temel göstergelerin nasıl değer-

lendirmesi gerektiği üzerinde durdu. Mahalle düzeyinde tabandan dönüşümün
nasıl sağlanacağına ilişkin Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen programlardan bahsetti. Gecekondu bölgelerindeki
daha dezavantajlı kesimlerin katılımına
ilişkin mekanizmaların geliştirilmesi gerektiği üzerinde durdu.
Kadıköy Kent Konseyi Genel Sekreteri İkbal Polat, sunumunda kent konseyleri ile ilgili genel bilgiler verdikten
sonra yönetişim ve katılım konusunda
Kadıköy’de yapılan iyi uygulama örneklerinden bahsetti. Yönetişim ve katılım
konusunda yerel yönetim mevzuatında
yer alan bazı düzenlemelerden de bahseden İkbal Polat bu düzenlemelerin nasıl
algılanması gerektiğinin üzerinde durdu.
Kent konseylerine ilişkin düzenlemelerin
aslında bir yönetişim modeli olduğunu
ifade etti. Hemşerilerin yerel yönetim
süreçlerine katılımının sağlanması için
kent konseylerinin iyi bir mekanizma
olduğunu ve uygulamaların önem arz ettiğini, ayrıca sivil toplum örgütlerinin de
yönetim süreçlerine katılımını sağlayan
önemli bir mekanizma olduğunu belirtti. Kadıköy Belediyesi bünyesinde bütün
bu katılım süreçlerinin kent konseyleri ile
birlikte organize edildiğini anlattı.
Zeytinburnu Kent Konseyi Engelliler
Meclisi Başkanı Taha Nusret Bozkurt
Zeytinburnu Kent Konseyi içinde yer
alan engelliler meclisi olarak yürütülen
çalışmaları, uygulanan sosyal projeleri, liseli öğrencilere yönelik engellilerin
haklarına yönelik farkındalığı artırıcı
çalışmalardan bahsetti. Kent yaşamında
hemşerilik bilincinin geliştirilmesi ve katılımın sağlanması konusunda kent konseylerinin önemine değindi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Kamu Yönetimi Profesörü Menaf
Turan sunumunda Van Tuşba Kent
Konseyinin yürütmüş olduğu çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
Kent konseylerinin katılım süreçlerine nasıl katıldığını anlatarak başlayan
Turan, kent konseylerindeki uygulamalardaki zorluklara değindi.

Nuray Karaoğlu / KA-DER Genel Başkanı, Prof. Dr. Aşkın Asan / İstanbul Ticaret Üniversitesi, Azime Kocacık / Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcısı,
Fatma Kaplan Hürriyet / İzmit Belediyesi Başkanı, Şeyma Döğücü / Sancaktepe Belediye Başkanı

Cam Tavanı Kırmak: Yerel Yönetimlerde Kadın Temsili
“Cam Tavanı Kırmak: Yerel Yönetimlerde Kadın Temsili” başlığı altında en dikkat
çeken oturumlarından biri gerçekleştirildi. KA-DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu
moderatörlüğünde yapılan oturumda Avrupa Konseyi Kadına Karşı Şiddet ile Mücadele
Grevio Türkiye üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan, Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcısı Azime
Kocacık, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Sancaktepe Belediye Başkanı
Şeyma Döğücü birer konuşma gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Aşkın Asan, kadına karşı
şiddetin değil görünürlüğünün arttığını belirttiği konuşmasında: “İstanbul
Sözleşmesi şeytanlaştırılmış durumda,
bunun iki sebebi var. Birincisi sözleşmenin bilinmemesi, okunmaması
ikincisiyse kötü niyet.” dedi. Hem sözleşmenin hem 6284 sayılı Kanun’un
Türkiye’de aile düzenini bozduğu şeklinde algı operasyonu yapıldığını söyledi ve buna karşı kadınlar ve erkekler
olarak birlikte mücadele çağrısı yaptı.
Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcısı Azime Kocacık, konuşmasına
anneliğin sorumlulukları sebebiyle
gecikerek de olsa siyasi kariyerinde
istikrarla ve cam tavanlara çarparak
ilerlediğini, tüm kadınların erkeklere
göre çok daha fazla enerji sarf ettiğini
söyleyerek başladı. “Fiziksel ve psikolojik şiddet bizim güçlenmemiz için
fırsat oldu.” diyen Kocacık, “Siyasette
kadınların enerjisini tüketmeden, hedefe odaklanarak ilerlemesini, bunu
yaparken kadın bakış açısını ve sevgi

dilini muhafaza ederek güven telkin
edilmesi” tavsiyesinde bulundu.
İzmit Belediyesi Başkanı Fatma
Kaplan Hürriyet, Aşkın Asan’ın aksine
birçok alanda şiddete maruz kalan biri
olduğunu söyleyerek, hem Türkiye’de
hem dünyada “Kadına karşı şiddet bal
gibi artıyor.” ifadesini kullandı. Kentleri en yoğun kullanan ve sorunlarına
en fazla maruz kalan kenttaşların kadın
olduğu gerçeğinden hareketle, kent yönetiminde kadın duygularını ve hassasiyetini eklemenin, kadın bakış açısıyla
kentleri yönetmenin daha başarılı sonuçlar vereceğine inandığını vurguladı
ve “Bütün kadınlar olarak cam tavanları kırabiliriz.” dedi.
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma
Döğücü, siyasi kariyerinde İstanbul
Kadın Kolları Başkanı olması sebebiyle
kadın hareketinden geldiğini hatırlatarak, “Tabanda siyaset yapan kişiler
ve siyasette kadın olarak karşılaştığımız sorunlar ortak.” dedi. Siyaseti
sahada öğrendiğini söyleyen Döğücü,
“Bir kadından belediye başkanı olur
mu?” sözünü çok duyduğunu ve saha-

da samimi ve içten davranarak kadın
olmanın dezavantajını seçim sırasında avantaja çevirdiğine dikkat çekti.
“Kadın doğuştan yerel yöneticidir;
kadın pratiktir, organizatördür. Kadın
siyasetçiler olarak siyasette var olmayı
cam tavanı kırmak değil yeni bir gökyüzüne bakmak olarak tanımlıyorum.”
diyen Döğücü, az sayıda kadın yerel
yönetici olmaları sebebiyle çok başarılı
işler yapma ve kadınlar bunu başarıyor
algısını yerleştirme zorunlulukları olduğunun altını çizdi.
MARUF “Cam Tavanı Kırmak:
Yerel Yönetimlerde Kadın Temsili”
adlı oturumda, çözüm üretme iddiası
taşıyan kentlerin, kadın bakış açısına duyduğu ihtiyaca dikkat çekildi.
Türkiye’de siyasette kadın olarak var
olmanın güçlüklerine karşı kadın yöneticilerin siyasetteki başarısına yaptığı katkıyı göstermesi açısından bu
oturum oldukça önemliydi. Ayrıca
siyasette kadın olarak mücadelenin
sürdürülmesi halinde cam tavanların
yıkılacağı tespitleri açısından dikkat
çekici bir oturum oldu.

İdari Sınırların Ötesinde Metropolitan Yönetişim:
Yatay ve Dikey Etkileşimler
“İdari Sınırların Ötesinde Metropolitan Yönetişim: Yatay ve Dikey Etkileşimler” başlıklı
oturumda, sosyal sürdürülebilirlik, şeffaflık, katılım, yerel yönetimlerde denetim ve yeni
büyük şehir sistemi konuları gündeme geldi.

Prof. Dr. Korel Göymen / Sabancı Üniversitesi

Fikret Toksöz / TESEV

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ayşe
Güner’in üstlendiği oturumda Emekli
Vali Enver Salihoğlu, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Profesörü Erbay Arıkboğa, TESEV
İyi Yönetişim Danışmanı Fikret Toksöz,
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar
Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Korel
Göymen ve Dünya Bankası Lider Kamu
Sektörü Uzmanı Serdar Yılmaz yer aldı.
“Birlikte yaşayan insanlar geleceğe birlikte bakabilmeli”
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Korel
Göymen, Avrupa Birliğindeki değerlerin,
kuralların, eğilimlerin Türkiye’deki yerel
yönetim sistemine etkileri üzerine bir
konuşma gerçekleştirdi. Korel Göymen
konuşmasında özetle şunları ifade etti:
“Avrupa Birliğinde yoğun olarak kullanılan bazı değerler var, bunların önemli
bir kısmı aynı zamanda küresel değerler
niteliğinde. Bu değerlere ilişkin kavramlardan bazılarını şu şekilde sayabiliriz:
İnsan hakları, kuvvetler ayrımı, hukuk
devleti, fırsat eşitliği, çevrecilik, sürdürülebilirlik, cinsler arası eşitlik. Günümüzde artık birçok yerel yönetimin kurumsal
dilinde bu kavramlara yer veriliyor. Bunlardan biri üzerinde kısaca durmak istiyorum. Sürdürülebilirlik kavramı… Rio
Konferansı’ndan yani 1992’den itibaren
gündemimize girmiş bir konudur. Ben
bu kavramın başına iki sıfat koymaktan
yanayım. İlki ‘sosyal sürdürülebilirlik’

diğeri ‘siyasal sürdürülebilirlik’. Siyasal sürdürülebilirlik, insanların birbirleriyle etkileşim içinde olmaları birbirleri ile medeni
ilişkiler içinde farklılıklarını tartışabilmeleri, kapsayıcı olunması, ayrımcı olmaması
gibi yaklaşımları içeriyor. Bu yaklaşımların
ülkenin siyasi ve kurumsal kültürü ile bir
harmanlanması gerekiyor. Sosyal sürdürülebilirliğin anlamını bir tek cümle ile ifade
etmek gerekir. Birlikte yaşayan insanlar geleceğe birlikte bakabilmeli, geleceği birlikte
tasarlamalı, benzer rüyalar veya beklentiler
içinde olmaları sosyal sürdürülebilirlik olarak ifade edilebilir. Bu kavramların hayata
geçirilmesi için dikey ve yatay etkileşimler
içinde olunması gerekir.”
“Denetim yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır”
Yerel yönetimlerin denetiminden
bahseden Enver Salihoğlu, ülkemizde
yerel yönetimler üzerinde gerçekleştirilen
denetim sistemlerini, anayasa gereğince
yerel yönetimler üzerinde gerçekleştirilen
idarenin bütünlüğü açısından denetimin
gerekliliğine değindi. Ülkemizde 150 ayrı
başlıkta yerel yönetimler üzerinde vesayet
denetimi olduğunu vurguladığı konuşmasında: “Denetim yönetimin ayrılmaz
bir parçasıdır. Denetimsiz bir yerel yönetim veya özellikle belediye olamaz, olmamalıdır.” şeklinde açıklamada bulundu.
Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi Bölümü Profesörü
Erbay Arıkboğa, konuşmasında Türkiye’de Büyükşehir sistemi üzerinde bazı
noktalara vurgu yaptı. Yeni büyükşehir
sisteminin getirmiş olduğu zorluklar ve
fırsatlardan bahsetti. Türkiye’de 2012

sonrasında büyükşehir sisteminin önemli
bir değişim geçirdiği bu sistemin uygulanması sonucunda yönetişim kavramı
çerçevesinde bazı zorlukların ortaya çıktığı bunun daha geniş ölçekte koordinasyon sağlayabilme gibi bazı fırsatların da
ortaya çıktığını ifade etti.
“Metropolitan yönetimlerinde finansman”
Dünya Bankası Lider Kamu Sektörü
Uzmanı Serdar Yılmaz, “Metropolitan
yönetimlerinde finansman” konulu bir
sunum gerçekleştirdi. Dünyada metropollerin ekonomik gelişim ve üretim açısından önemini vurguladığı konuşmasında, ekonomik büyümede geniş bir alana
ve iş gücü verimliliğine sahip olduklarını
belirtti. Bu sebeple metropolitan yönetimlerin büyük yatırım finansmanlarının
önemli olduğunu ifade ettiği konuşmasına şöyle devam etti: “Metropolitan
büyükşehir belediyelerinin hizmetinde
başarının üç temel ayağı var. Bunlar;
eylem için yetki, performans için hesap
verebilirlik ve işlevleri yerine getirme
kapasitesi. Büyükşehir yönetimlerine verilen sorumluluklar bağlamında gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelerde büyük bir
farklılık görüyoruz. Gelişmiş olan ülkelerde büyükşehir belediyeleri mülkiyet
ve insan odaklı hizmetlerden sorumlu.
Gelişmekte olan ülkelerdeki büyükşehir
belediyeleriyle kıyasladığımızda, sosyal
hizmetler gibi insan odaklı hizmetlerin
daha ön planda olduğunu ve motorlu
taşıtlardan gelen gelirlerin fazla olduğunu görüyoruz.” dedi.
“Esas sorun başkanlık sisteminin denetleyecek ve dengeleyecek sistem yaratılamamasıdır”
TESEV İyi Yönetişim Danışmanı Fikret Toksöz konuşmasında, ülkemizdeki
yerel yönetim sistemi içerisinde denetim
mekanizmalarının etkinliğinden bahsetti. Türkiye’de açıklık ve şeffaflığın sağlanmasına ilişkin mevcut kanunlardaki
düzenlemelerin uygulamada hayata geçirilemediğini anlatan Toksöz, yönetişimle
ilgili kavramları kanunlara eklemenin bir
anlamı olmadığını, uygulamanın önemli
olduğunu belirtti.
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KONUT VE YAPILI ÇEVRE

Farklı Coğrafyalarda Kaliteli ve Ekonomik Konut
“Konut ve Yapılı Çevre” teması altında; yaşanabilir şehirlerin oluşması için konutu ve onu çevreleyen toplumsal ortam, akademisyenler ve uzmanlar
ile birlikte tartışıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen oturumlarda yapılı çevre ile doğa ilişkisi üzerinde duruldu. Konut ve yapılı çevre; sürdürülebilirlik,
yaşanabilirlik ve adil gelişim gibi başlıkların küresel gündemdeki yerini koruduğu ifade edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ahsen Özsoy’un moderatörlüğünde “Farklı Coğrafyalarda Kaliteli
ve Ekonomik Konut” başlıklı bir oturum
gerçekleştirildi. Bu oturumda; GPA Konut ve Kentsel Gelişim Danışmanı Geoffrey Payne, CM Mimarlık Kurucusu
Cem Sorguç, Şili Üniversitesi Mimarlık
ve Şehircilik Fakültesi Öğretim Üyesi
Viviana Fernández Prajoux, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Özgür Bingöl konuşmalarını gerçekleştirdiler. Moderetör Prof.
Dr. Ahsen Özsoy oturumun konusu ve
amacı ile ilgili olarak: “Bu oturumun başlığında iki anahtar sözcük var; birisi kalite, diğeri ise erişilebilirlik ya da ekonomik
olma. Bu iki kavramı bir araya getirmenin ve farklı coğrafyalardan deneyimlerle
tartışmanın önemli ve yararlı olduğuna
inanarak karşınızdayız.”dedi.
“Yeterli konuta erişim artık para ile belirleniyor”
GPA Konut ve Kentsel Gelişim Danışmanı Geoffrey Payne yapmış olduğu
konuşmada sağlıklı konutlara ulaşmak
için yapılması gerekenlerden bahsederek
şunları ifade etti: “Son zamanlarda içinden geçtiğimiz ekonomik krizler nedeniyle arazilerin arsaların fiyatı arttı. Özellikle şehirlerde, gayrimenkul portföyleri
artık çok ayrıcalıklı küçük bir azınlığın
eline geçti. Şu anda Londra ile ilgili bir
kitap okuyorum. Londra dünyanın en
güzel şehirlerinden biri olarak görülüyor. Çünkü parası olan herkes Londra’da
gayrimenkul alabiliyor. Ev kiralarını

Geoffrey Payne / GPA

Cem Sorguç / CM Mimarlık

Doç. Dr. Özgür Bingöl / MSGSÜ

karşılayamadığı için şehirleri dinamik ve
başarılı kılan insanlar artık Londra’dan
çıkmak zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler Habitat kapsamında birkaç yıl önce
bir hane halkı için gelir fiyat oranları incelendi ve hane halkının gelirinin en fazla dörtte biri kiraya harcanmalı şeklinde
bir standart belirlendi. Ancak bazı şehirlerde bu oran 16-18 katına kadar çıkmış
durumda. Gerçekten inanılmaz bir durum bu. Hayatımın elli yılını uluslararası projelerde çalışarak geçirdim. Farklı
ülkelerde yaşadım. Maalesef İngiltere
hükûmeti birçok yerde yerel toplumun
çıkarlarından daha ziyade kendi çıkarlarını gözeten birçok kural oluşturdu.
Ama artık İngiltere hükûmeti için özür
dilemekten vazgeçmeliyim çünkü birçok
hükûmetin de benzer tutum sergilediğini gördüm. Yasa dışı konut inşaatı birçok
ülkede görülüyor ve bu da tabii ki yasal
konutların ekonomik olmamasından
kaynaklanıyor.”

“Konut insan ile tamamlanan bir şey”
CM Mimarlık Kurucusu Cem Sorguç konuşmasında konut sorunu üzere
yapmış olduğu konuşmada şunları ifade
etti: “İnsanın barınma serüveni epey eskiye giden, binlerce yıl evveline giden bir
mesele. Konut insan ile tamamlanan bir
şey. Bir kullananı yoksa konuttan bahsedemeyiz. Konut yaşayanı, kullananı ile
biçim değiştiriyor. Hepimiz yaşadıklarımızdan biliyoruz ki bir süre sonra da
kullanıcısına benziyor. Gündelik halini,
yerelliğini alışkanlıklarını, tercihlerini
içinde buluyor. Ev hali değişen barınma
koşullarının gündelik yaşam pratiklerinin, kültürel sosyal yapıların bir mikrokozmosu.”
“Sürdürülebilir şehirler için beş ilke”
Şili Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik
Fakültesi Öğretim Üyesi Viviana Fernández Prajoux konuşmasında Şili’de sürdürülebilir bir şehir planlaması belirlenmiş
olan ilkelerden bahsetti. Dünyanın diğer

bölgelerinde bu konuda belirlenen ilkelerle karşılaştırdığı konuşmasında, “Birkaç yıl önce Şili’de sürdürülebilir bir şehir
planlaması için beş ilke belirlendi. Bu hedefler aynı zamanda konut kalitesi ile ilgiliydi. Bu hedeflerden ilki, konut fiziksel
ve işlevsel olarak çeşitlilik sunmalı ve karma kullanıma el vermeli. Şili’de konutlar
sadece konut olarak üretiliyor ve şehirler
öyle planlandı ki bugüne kadar, konut
sanki şehrin bir parçası değildi. İkinci
hedef; şehirler kamusal alanın yeniden
canlandırıcı etkisini ön plana çıkarmalı.
Üçüncü hedef; kısa mesafe hususu, hareketlilik hususu şehir içinde her zaman
mümkün olmuyor. Dördüncü ilke ekolojik standartlarla ilgilidir. Son olarak da
insanların yapılan işlere, süreçlere katılımı ile ilgilidir. Birleşik Krallık’ta Herkes
için Ev Kurumu (Design for Home) bir
kriterler listesi belirlemiştir ve bu kriterleri kullanarak evlerin değerlendirmesini
yapıyorlar.” dedi.

“Kentin inşası mekân yaratmak için
konutun araç olarak kullanılmasıdır”
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür
Bingöl sunumunda ‘konut ve kentin
inşası’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Konuşmasına bir Alman sanat tarihçisinin “Kentin inşası mekân yaratmak için
konutun araç olarak kullanılmasıdır.”
sözüne atıf yaparak başladı. Ülkemizin
konut sorununa dikkat çektiği sözlerinde
şunları ifade etti: “Uluslararası düzeyde
birtakım veriler dikkate alındığında 2050
yılına kadar konut sorununun daha da
derinleşeceği görülüyor. Nüfus artıyor,
kentleşme oranları çok yüksek, göçler,
savaşlar, politik baskılar, yoksulluk, doğal
felaketlere bağlı olarak yaşanan göçler artıyor. Artan yoksulluk ve gelir dağılımındaki eşitsizlik yükseliyor. Doğal felaketler
ve savaşlar sonucunda ortaya çıkan acil
barınma ihtiyacı ortada ve buna liberal
ekonomi politikaları bağlamında küresel
emlak piyasasının belirleyici rolü problemli. Deprem gerçeğimiz, yıpranmış
konfor koşulları uygun olmayan formel
kentsel konut stoğuna sahip olmamız,
fiziki koşulları sorunlu enformel konut
stoğumuz ve gelir düzeyi, konut sahipliği, kiracılık oranları, kişi başına düşen
oda sayısı, ortalama hane halkı sayısı,
ortalama konut büyüklükleri, konut içi
sıhhi mahal oranları ile ilgili istatistiki
veriler dikkate alındığında ve özellikle
Avrupa Birliği ülkeleri ile nüfus bazında
veya gayrisafi millî hasıla bazında kıyaslandığı zaman büyük bir probleme sahip
olduğumuz görülüyor.”

Paulette McAllister / Joseph Hardy Design
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Kentlerin Bütünleşik Yapısı:
Gayrimenkul ve Yapılı Çevre
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Üyesi Koray
Velibeyoğlu’nun moderatörlüğünde, “Kentlerin Bütünleşik Yapısı: Gayrimenkul ve Yapılı
Çevre” başlıklı bir oturum gerçekleştirildi. Bu oturumda JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş,
Has Mimarlık Kurucusu Ayşe Hasol Erktin, CRE Danışmanlık Kurucu Ortağı Gülcemal
Alhanlıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Kerem
Yavuz Arslanlı birer sunum gerçekleştirdiler.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Üyesi
Koray Velibeyoğlu, “Bazı yorumculara
göre doğanın sonunun geldiği, insan
kültürün ve kentleşmenin tamamen yaşadığımız çevreye hâkim olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bir tür doğa sonrası
dönemi yaşıyoruz. Bu ortamda oyunu
bozan bazı şeyler var; işte iklim krizi, bir
deprem gerçeği, hızlı nüfus artışı bunlardan bazıları. 2050’de dünyanın yüzde
yetmişi kentleşmiş olacak. Bu da nitelik
sorununu ortaya çıkarıyor.” diyerek kent
ve doğa ilişkisine değindi.
“Yaşlı nüfusu hızla artıyor”
İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Kerem Yavuz Arslanlı konut pazarındaki
dinamikler üzerine konuşma gerçekleştirdi. Nüfusun artması ve bunun konut
sektörü üzerindeki etkilerine değinerek
şunları ifade etti: “Dünyadaki kentleşme artık geri dönülmez şekilde hızla
devam etmektedir. Gelecekte yaşamın
sadece kentlerde olacağı kırsal bölgelerdeki yaşamın minimum düzeye ineceği
görülüyor. Aynı zamanda yaşam süresinin de artacağı yönünde trendler var.
Yani yaşlı nüfusun hızla arttığı bir yöne
doğru gidiyoruz. Bu da daha katma
değerli fonksiyonları hayatımıza katmamız gerektiğini gösteriyor.”

“Esas konu arsanın pahalılığından
başlıyor”
JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş ise
“Ben bu toplantıya davet aldığım zaman
işin ticari kısmından gelen biri olarak bu
toplantıda ne işim olduğunu sorguladım.
Çünkü biz etrafa alışveriş merkezciliğimiz
ile nam salmışız. Bizi ilgilendiren kısmı
işin para kısmıdır. Eskiden işimiz çok
cazip geliyordu. Şimdi etrafı betona boğan, ağaçları kesen, her yere AVM yapan
adamlar gibi görülüyoruz. Son zamanlarda dizi filmlere bile konu oluyoruz. Yani
Türk filmlerindeki Hulusi Kentmen gibi
değil Erol Taş gibi görülüyoruz. Acımasız
kapitalizmin iş birlikçi uşakları gibi görülüyoruz. Aslında bizim işimizi, insanlarla birlikte çalışarak, insanlar için mutlu
mekânlar kurmak olarak görüyorum.
Aslında esas konu arsanın pahalılığından başlıyor. Kent merkezlerinde üstelik
devlet eliyle arsalar bu kadar pahalı hale
getiriliyorsa sistem de rant süreci başlıyor.
Bugün şehir çok yükseliyor diye şikâyet
ediyoruz. Ancak denetimlerin yapılması
gerekiyor. Sektör oyuncularının bir araya gelmesi daha planlama aşamasında
iyi kurgulama yapılması gerekiyor. Eğer
iş yerleri iş bölgesinde, konutlar konut
bölgesinde kalabilirse bu yoğunluk mimarisi konusunda başarı sağlanabilecektir. Nitelikli iş gücü kent merkezlerinde
yoğunlaşıyor. O zaman sat-yap modelinden vazgeçip yap-kirala ve sat modeline
geçmemiz gerekiyor. ” dedi.

Avi Alkaş / JLL Türkiye Başkanı, Ayşe Hasol Erktin / Has Mimarlık Kurucusu,
Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama,
Gülcemal Alhanlıoğlu / CRE Danışmanlık, Doç. Dr. Kerem Yavuz Arslanlı / İstanbul Teknik Üniversitesi

“Kent toprağının nasıl kullanılacağına
karar vermek”
Has Mimarlık Kurucusu Ayşe
Hasol Erktin konuşmasında mimari
yoğunluk üzerine ve mimari yoğunluğun nasıl aşılabileceği konusunda bir
sunum gerçekleştirdi. Konuşmasında
kentlerdeki yeşil alanlara değinen Ayşe
Hasol Erktin şunları ifade etti: “Esas
amaç bütün aktörlerle bir araya gelerek
kent toprağının nasıl kullanılacağına
karar vermektir. Yoğunluk önemli ama
neden kentlerde yoğunluk var, bunu
sadece nüfus artışıyla birlikte açıklayamayız. Yatay mimarlık bize mimarlık
fakültelerinde öğretilmez. Bu kelimeyi ben politikacılardan duyuyorum.
Kentlerde eğer sadece yatay mimariyi
esas alırsanız inanılmaz düzeyde kenti
genişletmiş olursunuz ve bu da ulaşım
ve hareketlilik problemini doğuracaktır. Dünya Sağlık Örgütünün kentlerde kişi başına önerdiği yeşil alan oranı
9 m2 dir. Bu şu anda İstanbul’da 1.26
m2 dir. Bu 9 m2 en düşük miktardır ve
50 m2’ye kadar çıkabilmektedir. Kent
toprağı bazında yeşil alan oranlarına
baktığımız zaman İstanbul’un yüz ölçümünün %2.2’si yeşil alan olarak kullanılıyor. Bu oranlar Londra’da %33,
Berlin’de %14.4, Paris’te %9, New
York’ta ise %27’dir. Sadece yeşil alan
değil sosyal kalitenin sosyalleşmenin
de beraber sağlanması gerekiyor. Eğer
yeşil alanlar ulaşılabilir değilse bir anlam ifade etmiyor.”
CRE Danışmanlık Kurucu Ortağı
Gülcemal Alhanlıoğlu konuşmasında
kentsel dönüşüm projelerinde, kamu
politikalarına yönelik finansmana
dayalı dinamik karar verme modeli konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Gülcemal Alhanlıoğlu sunumunda
kentsel dönüşüm dediğimizde kentsel
dönüşüm projelerinin finansmanında
üç temel soru aklımıza geldiğini, bu
soruların “Kentsel dönüşüm paydaşları kimler olmalıdır? Kamunun rolü ne
olmalıdır? Kentsel dönüşüm uygulama
modeli nasıl olmalıdır?” şeklinde olduğunu belirterek sunumunda bu sorulara cevap vermeye çalıştı. Kentsel dönüşüm finansmanının önemli olduğu bir
dönemden geçtiğimizi belirterek bu
alanda kamu ve özel sektör arasındaki
iş birliğine değindi.

Konut ve Yapılı Çevre
Meselesine Farklı Yaklaşımlar
İstanbul Şehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Dekan Yardımcısı Halil İbrahim Düzenli’nin moderatörlüğünde
“Konut ve Yapılı Çevre Meselesine Farklı Yaklaşımlar” başlıklı
bir oturum gerçekleştirildi.

“Konut ve Yapılı Çevre Meselesine Farklı Yaklaşımlar” başlıklı oturumda Mimar Emine Öğün, Mi’Mar
Mimarlık Kurucu Ortakları Ahmet
Yılmaz ve İbrahim Hakkı Yiğit, Joseph Hardy Design & Heritage Kurucusu Paulette McAllister ve Belatchew Arkitekter Kurucusu Rahel
Belatchew yer aldı.
“Osmanlı’nın şehir tasavvuru”
Mimar Emine Öğün sunumunda
Mimar Turgut Cansever’in yeniden
yaşanabilir çevreler üretebilmek için
ortaya koyduğu eleştiri ve önerilere
değindi. Emine Öğün konuşmasında, Osmanlı şehirleri ve şu an içinde
yaşadığımız şehirlerin çarpıcı karşılaştırmasını yaparak şunları ifade
etti: “Osmanlı’nın şehir tasavvuru
tarihi İstanbul’da ve Anadolu’da 40
yıl öncesine kadar mevcuttu. Mütevazı standartlaşmış mimari elemanların kullanıldığı dokular, evlerin
tabiat ile bütünleşerek farklı yoğunluk kümeleri oluşturması, kalıcı abideleri çevreleyen yapılar, topografya
ile uyum içinde kümeleşmeler, mimarinin tezyinini düzenleyen standartlar, tesadüf iliklerin oluşturduğu
ucu açık kompozisyonlar ile büyüme
imkânı, bu sayede kullanıcıların şehrin oluşumu ve işleyişine en yoğun
şekilde katılımı Osmanlı şehrinin en
belirgin özellikleri diyebiliriz. Ancak
1950’lerde başlayan şehirlere göçün
sebep olduğu çarpık şehirleşme, eski
dokunun özelliklerini anlamayan,
yoğunluk arttırarak ihtiyacı karşılayacağını zanneden, imar rantının
göz ardı eden trafik çözümünü amaç
olarak gören imar planı yaklaşımları
Türk şehirlerini tamamen ve neredeyse yok etti.”

Mi’Mar Mimarlık Kurucu Ortağı
Ahmet Yılmaz ve İbrahim Hakkı Yiğit
sunumlarında Turgut Cansever yaklaşımını realize etmeye çalışan mimarlık
ofisi olarak Gaziantep’te yapılacak olan
30 bin konutluk bir projenin tasarlanmasına ilişkin TOKİ ile birlikte yapmış oldukları çalışmaları sundular.
“İsveç’te bir konutun başlaması ve
tamamlanması ortalama yedi yıl sürmektedir”
Belatchew Arkitekter Kurucusu
Rahel Belatchew konuşmasında Stocholm’de gerçekleştirdikleri küçük
ölçekteki projelerden bahsetti ve bazı
konut tasarım projelerinden örnekler
verdi. İsveç’te bir konut tasarımının ne
kadar zaman içinde yapıldığından bahseden konuşmasında: “Stocholm’den
geliyorum. Aslında İstanbul’la benzerlikleri var İstanbul gibi sularla çevrili
bir şehir. İsveç’te konut sıkıntısı var ve
dolayısıyla yeni konut projeleri üretmemiz gerekiyor. İsveç’te bir konutun
başlaması ve tamamlanması ortalama
yedi yıl sürmektedir. Yani ilk tasarım
fikrinden birisinin binaya taşınmasına kadar yaklaşık ortalama yedi yıl
geçer. Dolayısıyla uzun bir zamandan
bahsediyoruz. Tasarımımızın sonuçlanmasını görmek için uzun bir süre
beklememiz gerekiyor. İsveç aslında
sürdürülebilirlik konusunda yüksek
hedeflere sahip. Ahşap konusunda çok
önemli projelerimiz var. Şu anda odaklandığımız şey sosyal sürdürülebilirlik.
Buna yeni projelerle nasıl destek verebileceğimiz üzerine çalışıyoruz.” dedi.
Joseph Hardy Design & Heritage
Kurucusu Paulette McAllister konuşmasında İngiltere’de yerel yönetimlere
tarihi çevre ve açık çevre konusunda
danışmanlık yaptığını belirterek yürütmüş olduğu bazı projelerden bahsetti.
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Riski Yönetmek: Afete Karşı
Dayanıklılık Nasıl Geliştirilir?
“Dayanıklılık” teması altında başta afetler olmak üzere çeşitli zorluklarla eş zamanlı
mücadele edilerek kaynakların verimli kullanılması ve hizmetlerin iyileştirilmesi konuları
tartışmaya açıldı.

Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda / Kagawa Üniversitesi, Dr. Mehmet Güllüoğlu / AFAD Başkanı,
Doç. Dr. Gülüm Tanırcan / Boğaziçi Üniversitesi, Kazım Gökhan Elgin / İstanbul Valiliği,
Mahmut Baş / İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Mustafa Erdik / Türkiye Deprem Vakfı Başkanı

Depreme Dayanıklı Kentler
Oluşturmak
Afet ve Acil Durum Yönetimi
(AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu’nun moderatörluğünde “Depreme Dayanıklı Kentler Oluşturmak”
başlıklı bir oturum gerçekleştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Deprem ve Zemin İnceleme Kurucu
Müdürü Mahmut Baş, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden Doç.
Dr. Gülüm Tanırcan, İstanbul Valiliği
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi
Kurucu Direktörü Kazım Gökhan
Elgin, Türkiye Deprem Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdik, Kagawa
Üniversitesi Profesör & Rektör Baş
Danışmanı Yoshiyuki Kaneda birer
sunum gerçekleştirdiler.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden Doç. Dr. Gülüm Tanırcan depremlerle baş edebilir şehirler
için neler yapılması gerektiği üzerine
bir sunum gerçekleştirdi. Depremlerle baş edebilirlik kavramı hakkında
bilgi vererek global ölçekte bu alanda yapılan çalışmaları anlattı. Ayrıca
bu kapsamda Kandilli Rasathanesinde ne gibi çalışmalar yapıldığından
bahsetti. Ülkemizde her ne kadar
yapı denetimi yasası çıkmış ve uygulanıyor olsa da bu sistem içerisinde
deprem mühendisliğinin bulunmadığını, dayanıklı şehirler için deprem
mühendisliğinin sisteme dahil edilmesi gerektiği üzerinde durdu.
İstanbul Valiliği İstanbul Proje
Koordinasyon Birimi Kurucu Direktörü Kazım Gökhan Elgin “Afetlerde
dirençli kentler” başlıklı sunumunda
“İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve
Acil Durum Hazırlık Projesi” kapsamında neler yapılıyor, hazırlıklar neler
bunlarla ilgili bilgiler anlattı. Bu pro-

jenin dünyanın en büyük risk azaltma
projelerinden biri olduğunu ve bu proje kapsamında birçok iş birliği çalışmasının devam ettiğini belirtti.
“Risk yönetim anlayışına geçmek
zorundayız”
Deprem ve Zemin İnceleme Kurucu
Müdürü Mahmut Baş, önümüzdeki yıllar içerisinde kayda değer aksiyonlar alınmadığı takdirde bir şey yapmaya gerek
kalmayacağını belirtti. Meteorolojik ve
jeolojik olarak iki temel problemle karşı
karşıya olunduğunu söyleyen Baş, “İstanbul’da meteorolojik ve jeolojik olarak iki
temel problemle karşı karşıyayız. Birisi
deprem diğeri ise aşırı yağmur sonucunda sel. Bugün harcanacak bir lira deprem
ve afet sonrasında harcanacaktan çok
daha değerlidir.” dedi.
Kagawa Üniversitesi Rektör Baş
Danışmanı Yoshiyuki Kaneda sunumunda Türkiye ve Japonya’da depremlere karşı dayanıklı bir toplum
yaratmak için neler yapılması gerektiğine ilişkin konuları içeren bir sunum
gerçekleştirdi. Konuşmasında hasarları azaltma bilimi konusuna değindi.
Hasarı azaltma biliminin ‘multidisipliner’ bir bilim olduğunu belirttiği
konuşmasında Japonya’da bu konuda
geliştirilen çalışmalardan bahsetti. İstanbul depreminin kesinlikle gerçekleşeceğini ancak ne zaman olacağı konusunda belirsizlikler bulunduğunu
ayrıca büyük deprem için evlerde acil
müdahale çantalarının hazırlanması
gerektiği, toplanma alanlarının belirlenmesi gerektiğinin oldukça önemli
olduğunu ifade etti. Japonya’da ayrıca devamlılık planlarının yapıldığını,
bu planların deprem sonrası tedbirler
için önemli olduğunu, insan kaynakları ve uluslararası iş birliğinin çok
değerli olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir Kültürel Miras
Yönetimi: İstanbul’dan Dersler
İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve
Toplum Bilimleri Fakültesi Doç. Dr.
Alim Arlı’nın moderatörlüğünde “Kentsel Dayanıklılık ve Sürdürülebilir Kültürel Miras Yönetimi: İstanbul’dan Dersler” başlıklı oturum gerçekleştirildi. Bu
oturumda; Anglia Ruskin Üniversitesi
Profesyonel Doktora Programı Fakülte
Direktörü Alan Coday, İstanbul Şehir
Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi Öğretim Üyesi Eda Ünlü Yücesoy,
İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık
ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı
Halil İbrahim Düzenli, Anglia Ruskin Üniversitesi Geleceğin Şehirleri
Programı Kıdemli Araştırma Görevlisi Lakshmi Rajendran, Anglia Ruskin
Üniversitesi Araştırma Öğrencileri Fakültesi Direktörü Nezhapi-Dellé Odeleye, İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir
Araştırmaları Merkezi Müdürü Yunus
Uğur birer sunum gerçekleştirdiler.
Alan Coday İngiltere’deki kültürel
miras yönetimi ve kültürel miras uygulamaları üzerine bir sunum gerçekleştirdi. İngiltere’de bina koruma emanet
fonları adlı kurumların olduğunu, mirasın gelecekte de bizlere hizmet edeceği düşüncesiyle bu kültürel mirasın
korunduğunu belirtti.
Nezhapi-Dellé Odeleye dayanıklılık
konusunda bir sunum gerçekleştirdi ve
İngiltere’de kentsel planlama alanında
uygulanan bazı projelerden (Heralt
Projesi) bahsetti. Şehirleri oluşturan
katmanlardan bahsederek şehirlerde
form, biçim gibi unsurların nasıl oluşturulacağını anlattı.

Eda Ünlü Yücesoy küresel kentte
kültürel miras araştırılırken daha farklı yenilikçi araçların nasıl geliştirileceği
konusunda bir sunum gerçekleştirdi.
Çeşitli baskılar altındaki kentsel alanları
korumak için sadece bir iki çerçeve ile
yetinmenin mümkün olmadığı, finansman, yönetişim, korumaya dair farkındalık veya uygulanabilirlik üzerine neler
yapılabilir ve hangi aktörler hangi araçlar
geliştirilebilir konularını içeren yeni bir
model oluşturduklarını ifade etti.
Halil İbrahim Düzenli sunumunda
hem zamansal hem mekânsal olarak çok
katmanlı bir şehirde koruma ile ilgili
somut öneriler geliştirmenin riskli bir
durum olduğunu ifade etti. İstanbul’u
anlamanın ve anlama çabasının bizatihi
kendisinin korumanın başlangıç noktası
olduğunu belirtti. Somut öneri olarak ortaya konulan şeylerin olabildiğince genişletilmiş insanlar grubuyla yapılan, olabildiğince alt ölçeğe inilerek genelleştirmeye
çalışılan bir mesele olduğuna vurgu yaptı.
Lakshmi Rajendran yavaş ve akıllı şehirlerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Şehirlerin neden yavaş olması gerektiğini ve
neden şehirlerin akıllı olması gerektiğini,
yavaş ve akıllı kavramlarının birlikte nasıl
ele alınacağını değerlendirdi.
Yunus Uğur İstanbul ile ilgili 20152016 yıllarında yapılan bir çalışma ekseninde sunumunu gerçekleştirdi. Bu
kapsamda İstanbul’da bulunan tarihi ilçeler ve dünya kültürel miras alanlarının
bulunduğuna değindi. Kültürel mirasın
dayanıklılığı için korumanın ötesinde
kültürel miras yaklaşımının önemli olduğunu ifade etti.

Gazeteci Esra Boğazlıyan’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Riski Yönetmek:
Afete Karşı Dayanıklılık Nasıl Geliştirilir?” oturumunda İstanbul Teknik
Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama
Profesörü Azime Tezer, Su Politikaları
Derneği Kurucu Üyesi ve Başkanı Dursun Yıldız, Japonya Uluslararası iş birliği Ajansı Kıdemli Danışman Hitoshi
Baba, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Profesörü Mikdat Kadıoğlu sunum yaptılar.
“Toplanma alanları kapalı olmalı”
Su Politikaları Uzmanı Dursun Yıldız konuşmasında deprem sonrasında
yaşanabilecek su sıkıntısı konusunda
bilgiler verdi. Yıldız yapmış olduğu
konuşmasında özetle şunları ifade etti:
“Deprem sonrasında 2,5 milyon insan
evsiz ve susuz kalma tehlikesiyle karşı
karşıya. İstanbul’daki su kaynaklarının,
arıtma tesislerinin üçte ikisi zarar görecek. Deprem sonrası çıkacak yangınlar
için de su gerekli. Zira 3 bin yangın çıkacağına dair senaryolar var.”
İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve
Bölge Planlama Profesörü Azime Tezer
afete karşı dirençli şehir planlamasını ve
yapılaşmanın nasıl sağlanması gerektiği
konusunda bir sunum gerçekleştirdi.
Afetlerle ilişkili ortaya çıkabilecek risklerin yönetiminde mekânsal planlamanın önemli olduğuna dikkat çektiği konuşmasında afet risklerinin önlenmesi
için başlangıçta yapılan mekânsal planlamanın önemine dikkat çekti.
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Profesörü Mikdat
Kadıoğlu afetlere karşı nasıl dirençli bir
kent oluşturulabilir konusunu uluslararası çerçevede ele alan bir sunum
gerçekleştirdi. İstanbul için kabul edilemez, yönetilemez riskler olduğunu

anlatan Kadıoğlu şunları ifade etti: “Şu
anda dünyanın en önemli problemleri,
iklim değişikliği, nüfus artışı, afetler ve
çevrenin yok oluşudur. Benim için risk;
tehlikenin riskle çarpılmasından oluşur. Bu sebeple ya riski azaltmanız ya
da tehlikeyi azaltmanız gerekiyor. Afet
yönetimi bir arama kurtarma problemi
değildir. Afet yönetimi bir kalkınma
problemidir. Biz paramızı refaha değil
yıkıma ve düzeltmeye harcıyoruz. Bu
sebeple şehirlerin dayanıklılığı oldukça
önemli. Bu kapsamda durumumuzun
iyi olmadığını söyleyebilirim. İstanbul’da 34 bin bina ağır hasarlı olacak.
Afet yönetimi bu 34 bini 34’e indirmektir. Biz parayı risk azaltmaya değil,
müdahaleye harcıyoruz.” Mikdat Kadıoğlu, 5.8’lik depremin ardından çok
tartışılan toplanma alanları konusunda
“Park ve bahçeler birinci derece toplanma alanı değildir. Kapalı toplanma
alanları olmalı. Toplanma alanlarında
su tankları, foseptik olmalı.” dedi.
Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı Kıdemli Danışman Hitoshi Baba
konuşmasında depremlerle yaşayan Japonya’daki uygulamalardan ve yeni ge-

liştirilen afet risk yönetim sisteminden
bahsetti. Depremlerde iktisadi kaybın
önlenmesinin en bütüncül yaklaşım
olduğunu, ekonomik kayıpların önlenmesi sağlanınca aslında birçok alandaki
kayıpların önlenmiş olacağını belirten
Hitoshi Baba konuşmasında şunları
ifade etti:“Yereldeki iktisadi ölçekteki
iktisadi kayıpların aynı zamanda küresel etkileri bulunmaktadır. Depremde
birçok küresel ölçekteki şirket depremde faaliyetlerini durdurmak zorunda
kalmaktadır. Çünkü yerelde sunulan
birçok hizmet depremde sekteye uğramaktadır. Bu sebeple iş devamlılığı konsepti çok önemlidir. Bu sebeple yeni bir
girişim olan BCM sistemi başlatılmıştır.
Bu girişim kamu özel şirket ortaklığını zorunlu kılmaktadır. Koordineli bir
şekilde eylem planının belirlenmesi ve
hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sistemin kesintiye uğramaması üzerine kurgulanmış bir stratejidir. Bu sistem kamu
sektörünün daha sağlam altyapı sistemlerine yatırım yapmasını ve restorasyon
çalışmalarının da daha hızlı yapılmasını
öngörmektedir.”

Esra Boğazlıyan / Gazeteci, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu / İstanbul Teknik Üniversitesi,
Hitoshi Baba / Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı Kıdemli Danışman,
Dursun Yıldız / Su Politikaları Derneği, Prof. Dr. Azime Tezer / İstanbul Teknik Üniversitesi

Kentsel Dayanıklılığa Doğru: Yerel
Planlar ve Uygulamalar
MARUF’ta dayanıklılık teması altında, “Kentsel Dayanıklılığa Doğru: Yerel Planlar ve
Uygulamalar” başlıklı bir oturum düzenlendi.

Reslog Türkiye Projesi Ulusal Proje Yöneticisi M. Sanan Özden’in moderatörlüğünde “Kentsel Dayanıklılığa Doğru:
Yerel Planlar ve Uygulamalar” başlıklı
oturumda; ICLEI Avrupa Yapılı Altyapı
& Sürdürülebilir Enerji Sorumlusu Arthur Hinsch, RESLOG Türkiye Projesi
Marmara Bölgesi Yerel Yönetimler Danışmanı Ervin Sezgin, Alman Şehirler
Birliği Meclis Üyesi Hilmar Tevrüz V.
Lojewski, Küresel Uyum Merkezi Kentler ve Doğaya Dayalı Çözümler Öncüsü
Julie Greenwalt ve Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık yer aldı.

Arthur Hinsch / ICLEI

“Entegre planlama yaklaşımı”
ICLEI Avrupa Yapılı Altyapı &
Sürdürülebilir Enerji Sorumlusu Arthur Hinsch sunumunda ICLEI (Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler)
adlı kurumun çalışmaları hakkında
bilgi verdi. Belediyelerin ve yerel idarelerin kendileriyle benzer durumdaki diğer yerel yönetimlerle iş birliği
yapmak, ortak projeler geliştirmek
amacıyla ICLEI’ye katıldıklarını ifade ettiği konuşmasında iklim değişikliği, dayanıklılık, sürdürülebilirlik
alanlarında çalışmalar yaptıklarını,
ortak platformlar ve konferanslar düzenlediklerini belirtti. Arthur Hinsch
sunumunda karar süreçlerinde ortak
hareket etmenin ve entegre planlama
yaklaşımının önemine değindi.
Küresel Uyum Merkezi Kentler
ve Doğaya Dayalı Çözümler Öncüsü
Julie Greenwalt sunumunda Küresel
Uyum Merkezi hakkında bilgi verdi
ve küresel düzeyde yürütülen çalışmaları anlattı. Çalıştıkları en önemli alan-

Julie Greenwalt / Küresel Uyum Merkezi

lardan birinin küresel uyum komisyonu olduğunu belirtti ve temelde iklim
değişikliği konusundaki uyum çalışmalarından bahsetti. Küresel uyum
konusunda şu ana kadar etkili bir çalışma yapılamadığını ancak odaklanılan
konular üzerinde yeniden çalışılarak
küresel uyum konusundaki çalışmaların devam ettiğini belirtti.
RESLOG Türkiye Projesi Marmara
Bölgesi Yerel Yönetimler Danışmanı
Ervin Sezgin sunumunda “Yerel yönetimlerde uyum projesi” hakkında bilgi
verdi ve yerel yönetimlerdeki dayanıklılık konusunu göç bağlamında değerlendirdi. Bu projede birden fazla belediye ile birlikte çalıştıklarını ve birden
fazla belediye ile çalışmanın çeşitlilik
ve uygulama deneyimi kazandırdığını
ifade etti. Yerel yönetimlerin Suriyeli
göçü özelindeki çalışmaların şu ana kadar yardım etme perspektifi ile devam
ettiğini, bu durumun yerel yönetimleri
dayanıklılık konusunda güçlendirmediğini belirti.
Alman Şehirler Birliği Meclis Üyesi
Hilmar Tevrüz v. Lojewski dayanıklılık ve planlama konusunda bir sunum
gerçekleştirdi. Dayanıklılık kavramının aslında tıptan gelen bir kavram
olduğunu, dayanıklılığın sürekli elde
edilen bir şey olmasa da dayanıklılığı
elde etmek için çok çalışılması gerektiği üzerinde durdu. Bu konuda Alman
Şehirler Derneği’nin yürütmüş olduğu
çalışmalardan bahsetti. Alman Şehirler
Derneği’nin 200 üyesi olduğunu, bu
şehirlere dayanıklılık politikaları konusunda destek verdiklerini ifade etti.

“Kentler de canlılar gibi gelişir, değişir ve dönüşür”
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık oturumda yaptığı
konuşmada, kentlerin canlı birer organizma gibi çalıştığını ifade etti. Başkan
Mehmet Murat Çalık yapmış olduğu
konuşmada: “Kentler de canlılar gibi
gelişir, değişir ve dönüşür. Bu sürekli
değişim ve dönüşüm hali aslında çevresel etkilerle de karşı karşıya gelen kentleri tıpkı canlılar gibi kendini dayanıklı olmaya sevk eder. İnsan hayatında
olduğu gibi kentlerde de çıkmazlar,
sorunlar, felaketler, yıkımlar ve trajediler yaşanabilir.” şeklinde ifadelere yer
verdi. Konuşmasının devamında kentsel dayanıklılığa ve deprem felaketine
de değinen Çalık “Dayanıklı bir kent
oluşturmak için biz yerel yöneticiler
kapsayıcı olmak zorundayız. Yan yana
durabilme halinin, aidiyetin, müşterek
ve mülkiyet kavramlarının tekrar sorgulandığı ve tartışıldığı bir ortamda İstanbul’un çok önemli bir gerçeği depremle karşı karşıyayız. Deprem aslında
fiziksel dokuda ciddi hasarlara yol açıyor, kentsel sistemde de aksamalar
yaşıyoruz ve neticesinde kentlerimiz
can ve mal kayıpları yaşıyor. Yangın,
kaos ve panik ortamı oluşuyor. Kentsel
dayanıklılığı yerel yönetimlerin birinci felsefesi olarak önlerine almaları ve
önemsemeleri gerektiğini düşünüyorum. İstanbul gerçekten bizim huzurla
yaşamak istediğimiz bir kent.” dedi.

Mehmet Murat Çalık / Beylikdüzü Belediye Başkanı
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YEREL KALKINMA

Kentsel Mekânda Yerel Kalkınma
“Yerel Kalkınma” teması altında “Kentsel Mekânda Yerel Kalkınma” başlıklı oturum gerçekleştirildi. Bu oturumda şehirlerin yerel kalkınma örnekleri ele
alındı. MARUF gibi platformlarda yerel kalkınma örneklerinin ele alınması ile şehirlerin birbirlerinden öğrenmeleri, bu inovatif fikirleri planlama ve politika
geliştirme süreçlerine uyarlayarak hayata geçirmelerinin sağlanacağı ifade edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve
Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülden Erkut’un moderatörlüğünde “Kentsel Mekânda Yerel Kalkınma” başlıklı bir oturum geçekleştirildi.
Bu oturumda UNDP Türkiye Kamu
Sektörü Politikaları ve Hizmetleri Portföy Yöneticisi Bülent Açıkgöz, University College London Kentsel Ekonomik
Kalkınma Profesörü Le-Yin Zhang, Waterloo Belediyesi Planlama, Geliştirme
ve Yasama Hizmetleri Komisyon Üyesi
Komisyon Üyesi Rod Regier, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama
Profesörü Yiğit Evren sunumlarını gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Le-Yin Zhang / University College London

“Uzun vadeli stratejilere odaklanılması
gerekir”
University College London Kentsel
Ekonomik Kalkınma Profesörü Le-Yin
Zhang konuşmasında HABITAT toplantılarından günümüze kadar alınan
mesafeye değindikten sonra büyükşehirlerin karşı karşıya olduğu sorunların
çözümü için uzun vadeli sratejilere odaklanılması gerektiği, teknoloji ve ekonomi
arasındaki bağlantıyı kullanarak sorunlara pozitif bir perspektiften bakılması
gerektiği üzerinde durdu. Le-Yin Zhang
konuşmasında şunları ifade etti; “Büyük-

şehirler çok ciddi sorunlarla karşı karşıya
kalıyor. Daha etkin çalışmalar nasıl yapmalıyız konusunda kendimizi sorgulamalıyız. Bizler öyle bir çağda yaşıyoruz ki
bu dönemde insanlar çok da stratejilere
ilgi duymuyorlar, sadece çözümlere odaklanıyorlar. Ama uzun dönemli stratejiler
aslında bizleri olmak istediğimiz yerlere ulaştıracak. Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları ve alt başlıklarına baktığımız zaman uzun vadeli stratejilere odaklanmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Bütün bu
güçlükleri gördüğümüzde, bunlara karşı
olumlu bir perspektifte düşünmemiz ve
gerçek fırsatları görmemiz gerekiyor. Bu
şekilde birden fazla güçlüğü aşabileceğimizi düşünüyorum. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içerisinde ve yine kentsel
gündem içerisinde bu fırsatları görebilmeliyiz. Bunu yapabilmenin yolu da teknoloji ve ekonomi arasındaki bağlantıyı
iyi kullanmaktan geçiyor.”
“Orta büyüklükteki bir kentte bir inovasyon ekonomisi oluşturmak”
Waterloo Belediyesi Planlama, Geliştirme ve Yasama Hizmetleri Komisyon
Üyesi Rod Regier yapmış olduğu sunumda Waterloo bölgesinde inovasyon
ve girişimciliğin geliştirilmesi konusunda
yapmış oldukları çalışmaları anlattı. Rod
Regier konuşmasında, “Orta büyüklükteki bir kentte bir inovasyon ekonomisi
oluşturmak mümkündür. Büyük bölgelerle iş birliği yapılabilir. Bizim tecrübelerimiz doğrultusunda kentte bir inovasyon ekonomisi oluşturmak için öncelikle
aciliyet hissetmeniz gerekiyor. Bilgi kurumlarına yatırım yapmanız, transfer
altyapılara yatırım yapmanız, girişimciliği desteklemeniz, ekonomik paydaşlar
arasında iş birliğini geliştirmeniz, dünyaya açılmanız, çeşitliliği desteklemeniz
ve kentleşme anlamında kentin kendini
kutlaması gerekiyor. Waterloo bölgesinde
inovasyon ekonomisi oluşturma çalışma sonucunda bölge öyle bir değişikliğe

Rod Regier / Waterloo Belediyesi

uğradı ki, en dinamik teknoloji kümelerinden bir tanesi ve silikon vadisi ile yarıştığı söylenebilir. Tecrübelerimiz neler,
yaratıcı insanlara enerji verecek kentlerin
oluşturulabilmesi için bir taahhüt ortaya koymanız gerekiyor. Bu sayede beyin
gücünü, bireyleri, grupları yaratıyorsunuz, bireyleri, grupları yaratıyorsunuz bu
gruplar sayesinde ekonomik seferberlik
oluşturmuş oluyorsunuz. Bunu yapabilmek için de bir vizyon ve taahhüt ortaya
koymanız gerekiyor. Özerk ve bağımsız
bir şekilde hareket edebilme kabiliyetinin
olması, iş birliği yapabileceğiniz ortak ve
paydaşlarınız olması gerekiyor. İş birliği
potansiyeli özel sektörde var, eğitim sektöründe partnerleriniz olması gerekiyor
ve gençliği işin içine dâhil etmeniz gerekiyor. Yatırım yapılması için ilgi ve istencin
olması gerekiyor. Yıllar içerisinde şehir
yöneticileri emeklilik dışında görevlerinin başında olması gerekiyor. Bu strateji
uygulamaya alındıktan sonra meyvelerini
alabilmemiz on yılımızı aldı.” dedi.
“Esnekliği ve iyileşmeyi bölgesel kalkınma ile birlikte yakalama”
Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Profesörü Yiğit Evren yerel
ve bölgesel kalkınma konulu bir sunum
gerçekleştirdi. Sunumunda Türkiye şarap
sektörü ile ilgili esneklik çalışmaları yaptıklarını belirterek Trakya Bölgesi ile ilgili

yapmış oldukları vaka çalışmasını anlattı. Konuşmasında vaka çalışmasını anlatmadan önce esneklik yaklaşımının teorisine değinen Evren, “Yerel ekonomik
tartışmalara baktığımızda, son yirmi yılda bu tartışmalar çok değişti. Küreselleşmenin yerel kalkınma üzerine etkisi nedir, buna odaklanıldı ve kapitalizm farklı
yörelerde nasıl işliyor, bunlara bakıldı.
Rekabet, sürdürülebilirlik gibi kavramalar yoğun tartışmayı başlattı. Bölgeler ve
bölgesel kalkınma tartışılmaya başlandı.
Küresel ekonominin zayıflaması ve riski
yüksek bir dünyada yaşamanın sonuçları
olarak politikaların ve metotların yeniden gözden geçirilmesi gerekti. Bu arada
yeni bir kavram olan “esneklik” kavramı
gündemimize girdi. Bu bir analitik araç.
Bununla birlikte bir kent, bir bölge, bir
semt, kriz durumunda krize karşı nasıl
cevap veriyor buna bakılıyor. Bunun içerisinde direnç var, güçlülük var, yeniden
ayağı kalkma gücü var. Esnekliğin planlamada önem kazanması, bazı sorunları
da beraberinde getirdi. Esneklik kavramı
çok güçlü bir kavram ve potansiyel etkilere dikkat çekiyor. Aktörlere odaklanan
esnekliği anlamak çok güçlü. Yaptığımız
araştırmanın sonucunu şu şekilde özetleyebilirim. Gerçek aktörleri ağları ve değişen bağlamı mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekir.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yiğit Evren / Yıldız Teknik Üniversitesi

Bülent Açıkgöz / UNDP

“Yerel kalkınma politikalarını, politikaların politikası olarak değerlendiriyoruz”
UNDP Türkiye Kamu Sektörü Politikaları ve Hizmetleri Portföy Yöneticisi
Bülent Açıkgöz UNDP’nin kalkınma
programı özelinde yerel ve bölgesel kalkınma bağlamında kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik noktasındaki deneyimleri
üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Sunumundan önce yerel ve bölgesl kalkınma
sorunu üzerine şunları ifade etti: “Türkiye’de yerel kalkınma sorunsalı nedir?
Türkiye genelinde özellikle kentler arası, bölgelerarası, kent içi, bölge içi, kent
ve kır arasında gelişmişlik farklılıklarını
görebiliyoruz. Türkiye için en temel
gözlemlerden biri doğu batı eksenli
kalkınmışlık sendromudur. Diğer taraftan özellikle kıyı kentleri ile iç kesimler
arasındaki farklılıklar söz konusudur.
UNDP yerel kalkınma politikalarını,
politikaların politikası olarak değerlendiriyor. Çünkü bir şekilde yerel kalkma
bizler için tarım ve kırsal kalkınma;
ulaştırma, sanayi, inovasyon, teknoloji,
insan kaynakları, mekân planlama gibi
birçok konuyu ve birçok politika alanını kapsayan bir konu. O yüzden aslında
biraz daha bütüncül yaklaşıp bu konuya
biraz daha entegre bakmakta fayda olduğu kanaatindeyiz.”

Yerel Kalkınma Potansiyelini Ortaya Çıkarmak
İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Direktörü Mehmet Onur Partal’ın moderatörlüğünde “Yerel Kalkınma Potansiyelini Ortaya Çıkarmak” başlıklı bir oturum
düzenlendi. Bu oturumda Last Post Fund & Uluslararası İklim Müzakereleri Eğitmeni İletişim Sorumlusu Justine McIntyre, Hudson Yards Hell’s Kitchen
Alliance Direktörü Nikkole Mojica, Dünya Bankası Operasyon Görevlisi Tamara Nikolic, TEPAV Proje Yöneticisi Yakup Peker, Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz birer sunum gerçekleştirdiler.

Justine McIntyre / Last Post Fund

Last Post Fund & Uluslararası İklim
Müzakereleri Eğitmeni İletişim Sorumlusu Justine McIntyre, Montreal
örneğinden hareketle kentsel yeniden
canlanmanın nasıl olabileceği ve kentler için değişim ve dönüşümün zorluklarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.
Alternatif ulaşım seçeneklerinden bahsetti. Justine McIntyre konuşmasında
şunları vurguladı: “Ben kendimi hem
siyasi, hem çevre aktivisti olarak toplum için çalışan bir insan olarak tanımlıyorum. Montreal’de 2012-2013 yılları arasında şehir yolsuzluk skandalları
ile sallandı ve bu güvensizlik ortamında gerçekten değişim kaçınılmazdı bu
sebeple Montreal için Gerçek Değişim
Partisine katıldım. Ben kazandım ama
eşim kaybetti bu sebeple evdeki durum
çok kolay değildi. Siyasi parti sistemi
bizde farklı işliyor. ‘Siyasiler değişiklik
olacak’ der ama bunu başarabilen çok
az siyasetçi vardır. Çünkü değişiklik rahatsızlık demektir, kesinlikle bir yıkım
demektir. Değişim mevcut statükoyu
tehdit eder. Statükoyu zaten güçlü
olanlar destekler, bu sebeple neden
değişiklik istesinler. Burada bulunan
bütün seçilmişlere saygı duyuyorum
ama bir parti gücü eline aldığında artık
değişiklik konusunda ne yazık ki ilerleyemiyor. Bu durum ne yazık ki yerel
kalkınmayı olumsuz etkiliyor. Kenti
yönetenler, süreci, girişimcilere, özel
sektöre ve üniversite öğrencilerine devrediyorlar. Kalkınma aslında doğrudan
sürdürülebilirlik ve esneklik kavramları ile bağlantılıdır.”

Nikkole Mojica / Hudson Yards Hell’s Kitchen
Alliance

Tamara Nikolic / Dünya Bankası

Yakup Peker / TEPAV

Yücel Yılmaz / Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

“Bulunduğumuz çevrenin ve mahallenin geliştirilmesi için çalışıyoruz”
Hudson Yards Hell’s Kitchen Alliance Direktörü Nikkole Mojica New
York’ta bulunan Hudson Yards Mahallesi’nin nasıl dönüştüğü nasıl dünyanın en önde gelen kentsel alanı haline
geldiğine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda kentsel dönüşüme
ilişkin uygulanan yöntemlerden bahsetti. Nikkole Mojica konuşmasında
şunları ifade etti: “Benim kurumum
kâr marjı gütmeyen bir kuruluş ve bulunduğumuz çevrenin ve mahallenin
geliştirilmesi için çalışıyoruz. Bunu
yaparken kullandığımız araçlar var.
Küçük işletme hizmetleri, ekonomik
faaliyetlere katkıda bulunmak için çalışanların, iş arayanların eğitilmesini
sağlayan bir hizmet sunuyoruz. Coğrafi alanlar bağlamında da mülk sahiplerini, tüm paydaşları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yani mahallenin
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyoruz. 75 kadar farklı büromuz var, mahalle güzelleştirme bürosu var, küçük
işletmelerin desteklenmesi birimi var.
Daha iyi, canlı ticari koridorlarının
oluşması için bazı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu küçük işletmeler için
de bir fırsat oluyor. Park, rekreasyon
departmanı, ulaşım ve yerel kalkınma
birimleri ile ayrıca kent parklar departmanı var. Kent parklar depertmanının amaçları ağaç dikimine ihtiyacı
olan yerleri tespit etmek, ağaç dikimi
gerçekleştirmek ve bakımlarını sağlamak. Plaza programımız var, bunun
içerisinde kamu alanlarını geliştirmeye

çalışıyoruz. Kentsel dönüşümde ilgili
taraflar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi oldukça önemli.”
“Günyedoğu Avrupa Kentsel Ortaklık
Projesi”
Dünya Bankası Operasyon Görevlisi Tamara Nikolic Dünya Bankası’nın
kentsel ortaklık projesi ve katılımcı
yöntemleri üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda Dünya Bankası’nın Güneydoğu Avrupa’da 7 ülkeyi
kapsayan kentsel ortaklık projesi hakkında bilgiler verdiği konuşmasında,
“Kentsel ortaklık projesinin amacı yerel
yönetimlerin kapasitesini Güneydoğu
Avrupa’da artırmaktır. Bu programla
birlikte yerel kalkınmaya destek olmak,
yerel yönetimlerin kapasitesini artırmak
istiyoruz. Bu programın amacı mümkün olduğunca vatandaşları karar alma
sürecine dahil etmektir. Çünkü vatandaş katılımı her zaman söz konusu değil. Kentsel ortaklık programı 9 yıl önce
başladı. Öncelikle hedef alandaki yerel
yönetimlerde hâlihazırdaki sorunlar nelerdir bunlara bakıldı. Hedef bölgede
sorunlar neler, talepler neler, bunları
belirleyerek bunlara bir çözüm bulabileceğimizi ve bunun için gerekli araçları bulabileceğimizi düşündük. Doğu
Avrupa’daki bu ülkeler eski Sovyetler
Birliği’nin bünyesinde olan yerlerdi. Bu
şehirlerdeki çalışanları tekrar bir araya
nasıl getirebiliriz bunun üzerine çalıştık. Özellikle profesyoneller, aynı standartta nasıl tekrar bir arada çalışabilir,
fikir alışverişi yapabilir, iyi kötü uygulamaları paylaşıp birbirinden nasıl bir şey
öğrenebilirler öncelikle bunlara baktık.
Bu proje kapsamında yönetimler der-

neği, ilgili bakanlıklar, ulusal hükûmetler ile iş birliği yaptık. Kentlerin kendi kapasitelerini artırmasını
hedefledik. Yani sadece dış desteğe
bağlı kalmadan kendi kaynaklarını
kullanarak kentler bunu yapsın istedik.”
“Kentlerin mekân kurgusu değişti”
TEPAV Proje Yöneticisi Yakup
Peker TEPAV’ın yerel kalkınma faaliyetleri ve stratejileri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda öncelikle TEPAV hakkında bilgi veren
Yakup Peker sunumunda, “TEPAV
2004 yılında TOBB’un önderlik
ederek kurduğu bir düşünce kuruluşudur ve partiler üstü çalışmaktadır.
Tarafsız bir şekilde akademi ile özel
sektör arasında iş birlikleri yapıp çeşitli alanlarda Türkiye ekonomisi ile
ilgili projeler geliştiriyoruz. Türkiye’de neden yerel kalkınma gündemi
biraz daha önem kazanmaya başladı
ve neden daha fazla kazanacak bundan biraz bahsetmeye çalışacağım.
Türkiye son 20-30 yıl içinde hızlı
bir şekilde kişi başına milli gelirini
arttırdı. Gelişmişlik düzeyi de belli
ölçüde yükseldi. Aslında kişi başına
düşen geliri 3000 dolar seviyesinden 10000 dolarlar seviyesine kadar
yükseldi. Bunu yaparken tabii içeride birçok şey değişti, ihracat yapısı
değişti, sanayi yapısı değişti. Ama
bunların dışında aslında kentlerin
de mekânsal kurgusu değişti. NASA’dan elde edilen ışık haritalarının
incelemesinde ülkemizdeki kentlerin nasıl değiştiğini ve geliştiğini
görebiliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“Komşuluğumuzu iş birliği ve fırsatlara çevirmeye çalışıyoruz”
Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz: “İstanbul
bin yıllık kadim bir devletin medeniyetler bileşkesi. Benim yaşadığım
şehir çoklu kültürün yaşadığı kadim
bir yerleşke. Fakat geçiş yolu olduğumuzdan dolayı bu tarihi kültürel
miraslarımızla beraber bu değişimlerden ve dünya hareketliliğinden
kaynaklı şehirlerimizde bir yerleşim
planı altyapısı ancak cumhuriyetle
birlikte gerçek manasını bulmuştur.
Türkiye’nin ivedi bir şekilde finans
sağlayarak evrensel şehir hayatına
geçişi sağlaması gerekir. Türkiye çok
hızlı mesafe alıyor. Bu değişime bizim insanımızın mükemmel uyum
sağladığını gösteren bir anekdot
anlatmak istiyorum. Uluslararası ticaret yapan bir tanıdığım şunu ifade etmişti; ‘Siz gerçekten Araplarla
onların medeniyetini bildiğiniz için
çok iyi iletişim kuruyorsunuz, Ruslarla hiçbir problem yaşamıyorsunuz, Fransızlarla hemen geçiniyorsunuz.’ Yani biz Avrupa’da Avrupalı
gibi Asya’da Asyalı gibi davranmayı
biliyoruz. Dünyada evrensel bir yapımız var ve bizim insanımız dünyanın neresine giderse gitsin adaptasyon problemi yaşamadan içine
girdiği medeniyetle anlaşarak yaşıyor. Biz diğer şehirlerle rekabet yerine bütünleştirici olmaya çalışıyoruz.
Biz komşu şehirlerle olan komşuluğumuzu iş birliği ve fırsatlara çevirmeye çalışıyoruz.”

IFAT Eurasia

Avrasya’nın Lider Çevre Teknolojileri Fuarı
Eurasia‘s Leading Trade Fair for Environmental Technologies

Organizasyon

MMI Eurasia Fuarcılık
www.ifat-eurasia.com

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB
(TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.
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Başkanlar Konuşuyor: Birlikte Düşünmek, Birlikte Hareket Etmek
Marmara Uluslararası Kent Forumu’nda (MARUF) İzmit Eski Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Kurucu Başkanı Erol Köse’nin moderatörlüğünde
“Diyalog Marmara | Başkanlar Konuşuyor: Birlikte Düşünmek, Birlikte Hareket Etmek” başlıklı özel bir oturum gerçekleştirildi.

Özel oturumda Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.
Tahir Büyükakın, Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem Yüce, Balıkesir Büyükşehir

Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan,
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Çorlu
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt,
birlikte üretmenin ve hareket etmenin önemine vurgu yaptılar.

“Yeni Dünya Bu Yapıyı Kaldırmıyor”
Kamu yönetimlerinin değişen ve gelişen dünyayı dikkate alması gerektiğini
ifade eden MBB Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın “Meseleye bakışımız ile ilgili problem
var. Kamu yönetimine ilişkin kullanılan
araçlar, 19. yüzyılda şekillenmiş fonksiyonel yapılar. Gelişen ve değişen yeni
dünya bu fonksiyonel yapılara uygun
değil. Yeni dünya bu yapıları kaldırmıyor.
Gelecekteki dünyanın yönetimini geçmiş
yapılarla yapamazsınız. Bizim yapmamız
gereken en önemli mesele 19. yüzyılda
şekillenmiş fonksiyonel yapıları gelişen
dünyada kullanılabilecek bir geçiş.” diye
konuştu. Daha sonra Başkan Büyükakın konuşmasına şöyle devam etti:
“Marmara Belediyeler Birliği olarak gelişen şehirlerde önemli sorunlara ortak
çözümler üretmeliyiz. Bunların başında
atık yönetimi ve bertaraf konusu geliyor. Gelişmiş şehirlerde kişi başı 1 kg
çöp üretilir. Kocaeli’de 2 milyon nüfus
göz önüne alındığında günde 2 milyon
kg çöp demektir. Bunun bertarafı için
günlük 2 bin tonluk bir bertaraf tesisi
kurulması gerekir. Bunun yapılması
için harcanması gereken kaynak 1,5
milyar TL’dir. Bizim yapmamız gereken
havza bazlı bir atık bertaraf yönetimi
oluşturmamızdır.
Birlik göz önüne alınmalı ve kaynaklar ortak kullanılmalıdır, bu şekil-

Tahir Büyükakın / MBB ve Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı

de daha fazla verim alabiliriz. Marmara Belediyeler Birliği olarak bir
ölçek ekonomisi yaratırsak elimizdeki
kaynakları, insan kaynaklarını da dikkate alarak rotasyonla birlikte çalıştırabiliriz. Bu sayede aynı bütçelerle
çok daha verimli hizmetler yapabiliriz. Bizim bu kaynakları havza bazlı,
insan kaynaklarını da doğru kullanarak, doğru yönetmemiz gerekiyor.
Birliklerin işlevselliğinin önümüzdeki
süreçte artırılması gerektiğine yürekten inanıyorum. Birliklerin mevzuatı
yeterli. O mevzuatı verimli ve ortak
alanlarda etkin kullanırsak, çok ciddi
işler yapma fırsatımız olacak.”

“Vatandaşın İstediği En Önemli Şey
Güven Duygusudur”
Belediye başbakanlığında başarıyı
yakalamak için yapılması gerekenleri
anlatan MBB Encümen Üyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
Yüce konuşmasında şunları ifade etti;
“Belediyecilik bir aşk, sevda, özveri işidir. Belediyede mum olmak gerekiyor.
Mum olmazsanız belediye başkanlığı
yapamazsınız. Eğer etrafı aydınlatma
diye bir aşkınız, hevesiniz yoksa bu işi
yapamazsınız. Çünkü belediye başkanlığı bir meslek değildir.
Günümüzde büyükşehir belediye
başkanı olmayı, ateşten gömlek giymek
gibi değerlendiriyorum. Bu gömleği
giymeye hazır değilseniz hiçbir faaliyette
başarı sağlayamazsınız.
Şehirlerimizi en çok etkileyen en
önemli sorunlardan biri çarpık yapılaşmadır. Kentsel dönüşümlere daha fazla önem vererek, çarpık yapılaşmanın
önüne geçmeliyiz. Ketlerde yaşayan vatandaşlara ortak yaşama, ortak düşünme
bilinci aşılanması için çalışmalar yapılmalıdır. Yaşanabilir kentler oluşturmak,
birlikte hareket etmek ortak değerler
üretmekle mümkün olur. Belediye başkanından vatandaşın istediği en önemli
şey güven duygusudur. Eğer vatandaşa
güven aşılayamamışsanız, ağzınızla kuş

“Yatay Yapılaşmadan Taviz Vermeden Yeni Bir Şehir Kurduk”
Büyükçekmece Belediye Başkanı ve
Marmara Belediyeler Birliği Encümen
Üyesi Dr. Hasan Akgün, ‘Birlikte Düşünmek, Birlikte Hareket Etmek’ konulu özel oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye’de ve İstanbul’da deprem
gerçeğine dikkat çekerek, alınması gereken önlemler hakkında çağrıda bulundu. Son günlerin en çok konuşulan
konusu deprem ve şehircilik üzerine
konuşma yapan Başkan Dr. Hasan Akgün, “Şimdi Ankara’ya sesleniyorum:
İmar barışı çıkarttınız. 1389 belediyenin bütün teknik elemanlarını saf dışı
yaptınız. Depremde vatandaş düğün
salonuna gitti orası yıkıldı. Allah korusun çok sayıda hayatın kaybedilmesine sebebiyet verdi diyelim, bunun
sorumlusu kim?”

Dr. Hasan Akgün / MBB Encümen Üyesi ve
Büyükçekmece Belediye Başkanı

Deprem konusunu sık sık dile
getiren Başkan Akgün sözlerine şu
şekilde devam etti: “Deprem gerçeği
çok önemli bir meseledir. İstanbul’un
nasıl çok kötü bir kentleşme örneği sergileyerek bugünlere geldiğini
birebir yaşayan kişiyim. Sadece bir

soru soracağım; İstanbul’da planlama büroları kurduk, 500 kişi çalıştık.
Muhteşem bir plan yaptık sonra yırttık, çöpe attık. Yerine bir şey koyduk
mu? Koymadık. İstanbul’daki en büyük sorun nedir? Ölülerimizi gömecek mezar bulamıyoruz. İmar barışı
nedeniyle belde belediyelerin verdiği
insanların kullanımına açılan binalar
çok acele bir şekilde teknik ekipler ve
üniversiteler tarafından incelenmelidir. Yıkılması gerekenler yıkılmazsa
ve bu şekilde devam ederken deprem
olursa, İstanbul’da ölüm sayısı eğer
100 bin olacaksa bunu bir kat daha
artıracaktır. Bu konu uzun zamandır
benim şahsi olarak kafamda bulunan
ve birçok toplantıda dile getirmiş olduğum konudur. İmar barışından istifade eden vatandaşların can ve mal
güvenliğini nasıl sağlayacağız? Bu benim için çok önemli bir konudur.”

“İnsanoğlunun En Hızlı Tükettiği Şey Zaman ve Sağlıktır”
“İnsanoğlunun en hızlı tükettiği
şey zaman ve sağlıktır.” diyerek sözlerine başlayan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman “Toplumsal, kamusal, ulusal ve küresel baktığımızda en
fazla doğayı ve çevreyi tüketiyoruz.
Marmara’yı ilgilendiren Marmara
Denizi’dir. Değerli dostlar, Marmara
Denizi giderek elden gidiyor. Bugün
doğan bir çocuk kesinlikle Marmara
Denizi’ne giremeyecektir. 2014’de
yosun Yalova’da sorundu. 24 saat
ekiplerimizin çalışmasına rağmen
yosun sorununu çözemedik. Daha
sonra Kartal Belediyesi ile birlikte
ortak bir çalışmaya imza attık. Marmara Denizi’nde etrafında arıtması
olmayan deşarj tesislerinin yarattığı
kirlilikten dolayı, suyun geçirgenliğini azaltmasıyla dipte bulunan
yosunların gün ışığını görmek için
denizin yüzeyine çıkması ve karaya
vurmasıyla Yalova’yı yosunlar kaplamıştır ve hala devam etmektedir.
Ve acıdır ki, Marmara Denizi’nden
çıkan balığın artık yenilmeyeceğini
söylemişlerdir. Bu konu Marmara
Denizi’ne kıyısı olan şehirleri yöne-

ten belediye başkanlarını direk ilgilendiren konudur.” dedi.
Başkan Vefa Salman sözlerine
şöyle devam etti: “En güncel konumuz deprem konusudur. 17 Ağustos
1999 yılında bu acıyı yaşadık. 45 saniye sürdü. Ben o dönemde yerel bir
gazetenin imtiyaz sahibiydim. Oradan çıkarılan dersler yeterli miydi?
Değildi. O dönemde belediye meclis üyeliği yapıyordum. Çok doğru
kararlar alındı Yalova’da. Bodrum
şartı, yatay-düşey taşıyıcının sayısı
arttı, perde beton şartı getirildi. O
depremde biz şunu öğrendik. Öldüren deprem değil, binalardır. Bunun
içinde ben Yalova’da elimden ne gelirse yaptım. Geçen sene erken uyarı
için bir deprem sistemi kurdurduk.
Bilimsel bir değeri yok ama kurduğumuz günden beri her depremi bize
bildirdi. Bunun bilimselliği mutlaka ileride netleşecektir. Ama bizim
yapmamız gereken şu; sağlam bina
yapmalı, yaptırmalıyız. Biz belediye
başkanlarına, yerel yöneticilere ağır
sorumluluk ve görev düşüyor. Yalova’ya 4 kat üzeri imar vermedim,
vermeyeceğim. Yalova’nın çevre kenti kimliğini korumak zorundayım.
Yalova, İstanbul-Bursa-Kocaeli üç-

Vefa Salman / Yalova Belediye Başkanı

geni arasında bir vaha gibi duruyor.
Beton çölü olan kentlerin arasında
insanlar nefes almak adına Yalova’ya
gelecekler. Doğanın her motifini görebilirsiniz. Yalova, %59’u orman
olan bir kent. Yalova’nın, kaplıcası, denizi, şelalesi, gölü var. Coğrafi güzellik adına ne ararsanız var.
Kocaeli’ne 40 dk, Bursa’ya 45 dk
uzaklıkta. Yeni yapılan köprü ile havaalanına daha yakın. Eğer Yalova’yı
ve Yürüyen Köşk’ü görmediyseniz,
mutlaka hepinizi bu dünyadaki cennet
olarak görülen Yalova’ya bekliyorum.”

“Belediyecilikte Şehir Ekonomisi Önemli Bir Çalışma Başlığıdır”
Ekrem Yüce / MBB Encümen Üyesi ve Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı

tutsanız yaptığınız hiçbir hareket size
başarı getirmeyecektir.
Biz kentimizdeki yaşam standartlarını iyileştirmek ve vatandaşlarımızın
konforunu artırmak için kendimize
vizyonlar, hedefler belirledik. Bu ilkelerden birincisi, rahat ve kolay ulaşım
sistemlerine sahip olmaktır. İkincisi,
afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. Üçüncüsü, kültürel zenginlilerimizden güç
almaktır. Biz Sakarya’yı şehirlerin şehri
olarak tarif ediyoruz. Engelli ve muhtaçların toplum ile bütünleşmiş bir
yaşam sergilemesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Engellilerin toplumla
bütünleşmesini sağlayamazsanız, çağdaş
yönetim sistemi oluşturamazsınız.

MBB Encümen Üyesi ve Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş, bugün gelinen noktada şehir
yönetimlerinin sorumluluklarının,
cevaplanması gereken soruların ve
çözülmesi gereken meselelerin nüfus
artışına bağlı olarak sürekli büyüdüğüne dikkat çekerek, gelişen teknoloji ile birlikte şehir çözümlerine
olan yaklaşımların da değiştiğini
ifade etti.
Başkan Alinur Aktaş “Belediyeciliğin bir yaşam şekli, aşk ve heyecan
işi olduğunu düşünüyorum. Belediyecilik sadece mühendislik değildir.
Belediyecilik sadece para yönetmek,
sadece insanı yönetmek de değildir.
Ben bunu 3P olarak vurguluyorum;
para, proje, personel. Bu üç P’yi iyi

Alinur Aktaş / MBB Encümen Üyesi ve Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı

yönetirseniz belediyecilik noktasında iyi şeyler ortaya koyuyorsunuz.
Belediyelerin hepsinin kendisine
göre sorunları var. Bu sorunları altı
konu başlığı altında toplamak ister-

sek; imar ve kentleşme, altyapı ve
çevre, ulaşım, yeşil ve ağaç, şehir
ekonomisi, gençlik ve kadın. Bunlar
bana göre belediyecilikte en önemli konu başlıklarıdır. Özellikle altı
konu başlığından bahsettim bu başlıklardan şehir ekonomisi bana göre
belediyelerin en çok ihmal ettikleri
konulardan bir tanesidir. Bugün doğumdan ölüme kadar her işte, bütün
hizmetler belediyeler tarafından yerine getiriliyor. Herkese hizmetler
noktasında dokunulmaya çalışılıyor.
Bunları yaparken şehir ekonomisini
canlı tutup kaynak üretmek gerekiyor. Belediyelerin geliştirdikleri
projelerle esnafa dokunması gerekiyor. Yerel yönetimlerin şehir ekonomisine dair projeler geliştirmesi çok
önemlidir.” dedi.
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“Asıl Dönüşümün Zihniyet Değişiminde Olması Gerekir”
Marmara Uluslararası Kent Forumu’nda konuşan MBB Encümen Üyesi ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ‘belediyenin vatandaşa olduğu
kadar, vatandaşın da belediyeye karşı sorumluluklarını iyi bilmesi gerektiğini’ belirtti.

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında yerel yönetimler bazındaki
uygulamalara değinen Başkan Recep
Gürkan “Hani çok söylenir ya, Avrupalılar medeni, Avrupalılar eğitimli,
kültürlü gibi. Biraz da kendimizi
eksilterek söyleriz o lafı. Emin olun
hiç değil. Avrupalı insanlarla bizim
aramızda iki fark var. Avrupa’da da
kurallar aynı, bizde de kurallar aynı.
Avrupa’da da cezalar aynı, bizde de
cezalar aynı. Fark şu, Avrupa’da kurallar istisnasız herkese uygulanıyor.
‘Başkanın yakınıyım, uzağıyım, aynı
partideniz.’ yok. Kim olursa olsun,
hata yapan herkese kural uygulanıyor. Mesela belediye diyor ki ben
senin çöplerini 6’da alacağım. Çöplerini 6’ya çeyrek kala ve 6 arası çıkarabilirsin. 6’ya 20 kala çıkarırsan
120 € ceza, 6’yı 6 geçe çıkarırsan
120 € ceza. Bunu Türkiye’de hangi
il olursa olsun uyguladığımızı düşünebiliyor musunuz? Cezalar hata
yapan herkese eksiksiz bir şekilde

uygulanıyor. O yüzden Avrupa’ya
gittiğimizde yollarda çöp görmüyoruz. O yüzden kırmızı ışıkta herkes
duruyor. Bakın herkes görevini eksiksiz ve zamanında yerine getiriyor.
Ben asıl dönüşümün bu zihniyeti
reforme ederek başlaması gerektiğini
düşüyorum.” dedi.
Belediyeciliğin en zor mesleklerden biri olduğuna değinen Başkan
Gürkan, Türkiye’de belediye başkanlığı görevinin siyasetin en zor dalı
olduğunu söyledi. Yapılan hizmetlerin, belediyenin mecburi hizmetleri
gibi göründüğünü belirten Başkan
Gürkan “Belediyecilikte yaptığımız
hiçbir şey ve yaptığınız her şey sürekli konuşuluyor. Yaptığınız hemen
unutuluyor. Mesela muhteşem bir
park yaptınız, ‘Başkan çok güzel bir
park yaptı’ diyen 10 kişiye rastlayamazsınız. Zaten yapman gerekiyordu, senin bu görevindi. Seni o
yüzden seçtik. Sana o yüzden oy verdik. Ama o parkın yolları bozulursa,
parka bakılmazsa, işte o diğerinden
katlarca daha fazla konuşuluyor. Bir

yol yaparsınız, o yolda su patlağı
olur, kazılmak zorunda kalınır. O
yapılan yol konuşulmaz ama kazılan
yol günlerce konuşulur. Bu yüzden
dünyada da Türkiye’de de belediye
başkanlığı siyasetin en zor dalı.” şeklinde konuştu.
Belediyenin vatandaşa olduğu kadar, vatandaşın da belediyeye karşı
sorumluluklarını iyi bilmesi gerektiğini belirten Gürkan, elektrik işlerinin belediyenin sorumluluğunda
sanan vatandaşlar olduğunu, elektrikler kesildiğinde kusurun hemen
belediyeye mal edildiğini söyledi.
Bu konuda başından geçen bir olayı
izleyicilerle paylaşan Belediye Başkanı Recep Gürkan “Elektrikler her
kesildiğinde bana 100’e yakın tweet
gelir. ‘Başkanım elektrikler niye kesildi?’, ‘Elektrikler ne zaman gelecek?’ Oysa Türkiye’de belediyelerin
1982’den bu yana elektrikle ilgili
hiçbir görevi, hiçbir ilişkisi yoktur.
Belediyeler de müşteridir. Bu tweetlere bıkmadan usanmadan cevap veririz. ‘Elektrik belediyelere ait değil,

“Birlikte Çalışma Kültürü Oluşmalı”
MBB Encümen Üyesi ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt “Stratejik planları hazırlarken, demokratik
olmasına özen gösteriyoruz. Sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımız ile bir
araya geliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Sarıkurt, hem Çorlu’nun hem
de bölgenin stratejik hedeflerinden
bahsederek, şehirleri geliştirmek ve geleceğe taşıyabilmek için birlikte çalışma
kültürünün oluşmasındaki eksikliklerin ortadan kaldırılması gerektiğini
vurgulayarak konuşmasında şunları
söyledi: “Belediyelerimizin arasında iş
birliğinin artması, hem kentlerimizin
gelişimi hem de sorunların çözümü için
çok önemli bir adım teşkil etmektedir.
‘Birlikte düşünmek, birlikte hareket etmek’ yalnızca bir fikir olarak kalmamalı; farklı görüşlerimizi harmanlayarak
uzlaşmalı ve hedeflerimize ulaşabilmek

Ahmet Sarıkurt / MBB Encümen Üyesi ve
Çorlu Belediye Başkanı

için birbirimizden güç almalıyız.
‘Birlikten kuvvet doğar’ sözünü
hiçbir zaman unutmamamız gerektiği
kanaatindeyim. Birikimimizi, kaynaklarımızı, tecrübelerimizi paylaşarak
yerel yönetimlerimizi güçlendirebilir
ve daha verimli çalışmalar yapabiliriz.
Hem şehrimizde hem de bölgemizde
kentlerin daha konforlu ve yaşanabilir

olması için nefes alan kentler oluşturabiliriz. Günümüzde şehirlerimizin
en büyük sorunlarından biri ‘kalabalık’. Belirli bölgelere göçün artmasıyla
nüfus sayısındaki yoğunlaşma ulaşımdan altyapıya, temiz havadan, konut
ihtiyacına kadar pek çok sorunu da
beraberinde getirdi. Bu sorunları en
aza indirgemek için yerel yönetimlerin
bölgesel ve ulusal anlamda desteklenmesi gerekmektedir.”
Yerel yönetimlerden kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarından
üniversitelere kadar pek çok katılımcının aynı çatı altında buluşmasından
duyduğu memnuniyeti dile getiren
Başkan Sarıkurt “Gücümüzü yerelden
alarak hep birlikte şehirlerimizin ve
bölgemizin yaşam kalitesini artırmak
için çalışmalarımızı sürdürecek, belediyelerimizle ortak çalışmalar yapacak
ve hizmet kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.” dedi.

Recep Gürkan / MBB Encümen Üyesi ve Edirne Belediye Başkanı

bizim orada bu işe şu şirket bakıyor,
telefon numarası bu, twitter adresi
bu’ diye cevap veririz. Halktan cevap
gelir, ‘İyi de biz o şirkete oy vermedik, size oy verdik. Siz niye arayıp
sormuyorsunuz?’. Vatandaş beledi-

yeden hizmeti tam ve eksiksiz olarak
bekliyor. Bunda da haklılar. Ama vatandaşın da hem kente hem de belediyeye karşı sorumluluklarını yerine
getirme noktasına baktığımızda arada uçurumlar var.” dedi.

“Aidiyet Duygusunu Ortaya
Çıkarabilmek Çok Önemlidir”
MBB Encümen Üyesi ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
yapmış olduğu konuşmasında şunları
ifade etti: “Şehri birlikte yönetmek ve
beraber yaşadığımız şehri sahiplenmek
çok önemlidir. Yani aidiyet duygusu çok
önemlidir.
Problemleri kaynağından, problemi
yaşayanlardan dinlerseniz onların çözümü çok daha rahat ve kolay oluyor.
Bizim Bağcılar’da uyguladığımız istişare
toplantıları ‘kent konseyi’ ile beraber birebir kanunlaştı.
İnsana hizmet ederken, müşteri memnuniyetiyle hareket ederseniz, daha iyi bir
sonuç elde etmiş olursunuz. Belediyecilikte önemli olan insana hizmet ederken
belediyenin asli görevlerinin yanında
diğer çalışmalarla bunun desteklenmesi

Lokman Çağırıcı / MBB Encümen Üyesi ve
Bağcılar Belediye Başkanı

gerekir. Bilge Mimar Turgut Cansever’in
çok güzel bir sözü var ‘Şehri imar ederken, nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz,
ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri
tahrip eder.’ Bunun için belediyecilikte
yeni nesiller yetiştirilmesi noktasında çalışmalar yapılması gerekir.”

Kentsel Bilgi Üretme ve Farkındalığı Artırma İmkânı Olarak
Dijital Medya
MARUF’ta, dijital ağların kent kültürünü, birikimini ve farkındalığını etkileyen dinamik
gücün; yeni nesil bilgi ve haber akışının doğru yönlendirilmesi konularında özel bir oturum
gerçekleştirildi. “Kentsel Bilgi Üretme ve Farkındalığı Artırma İmkânı Olarak Dijital Medya”
başlıklı bu özel oturumda sunum yapan konuşmacılar, dijital medyanın yükselişini irdelediler.

Yunus Uğur / İstanbul Şehir Üniversitesi, Cengiz Özdemir / MedyascopeTV & t/@kulturistan, Seda Özen
Bilgili / Mimar, Ozan Sağsöz / Kültür Tarih Sohbetleri & MedyascopeTV, Hatice Çetinlerden / Marmara
Belediyeler Birliği Kurumsal İletişim Koordinatörü, Caner Cangül / istanbulium.net

İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir
Araştırmaları Merkezi Müdürü Yunus
Uğur’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda istanbulium.net blog
sitesini yöneten Caner Cangül, MedyascopeTv’de tarih ve kültür içerikli programlar hazırlayan ve Twitter gibi sosyal
medya mecralarında @kulturistan hesabıyla İstanbul’un tarihi ve kültürü üzerine paylaşımlar yapan Cengiz Özdemir,
Marmara Belediyeler Birliği Kurumsal
İletişim Koordinatörü Hatice Çetinlerden, MedyascopeTV’de Kültür Tarih
Sohbetleri isimli programı hazırlayıp sunan Ozan Sağsöz ve Mimar Seda Özen
Bilgili birer sunum gerçekleştirdiler.
“Kolay, hızlı, aracısız ve dinamik bir
bilgi ağı olarak sosyal medya”
İstanbul kültürü ve tarihi üzerine
çalışmalar sürdüren @kulturistan isimli
Twitter hesabının kullanıcısı Cengiz Özdemir, kendini güncelleme refleksi son
derece hızlı olan sosyal medya ağlarının
yükselişine değindi. Özdemir, “Daha
öncesinde blog yazarıydım ama bu kadar
ilgi görmüyordum. Süreç içinde sosyal
medyanın kullanıcı profili de çok hızlı
değişti. Bu alanda en revaçta olan mecralar Twitter ve Instagram olduğu için
insanlar artık dünyayı buralardan takip
ediyor. Şehir kültürü, şehir hayatı ve
şehirle ilgili paylaşımlar yaparak işe baş-

ladık. Bu yaklaşımın sosyal medyada bir
karşılığı var. Mesela ‘Mimar Sinan Rotaları’nı paylaştık ve bu bilgi zincirini 1 milyon 400 bin kişi takip etti; çok sayıda kişi
bu rotaları birebir gezdi. Bu anlamda çok
güçlü bir mecra ile karşı karşıyayız.” dedi.
“Yeni bir bilgi işleme ve yayma modeli
oluşuyor”
Sosyal medya istatistiklerine bakıldığında ortalama bir kullanıcının günün
üç saatini bu mecralarda geçirdiğine
değinen Marmara Belediyeler Birliği
Kurumsal İletişim Koordinatörü Hatice
Çetinlerden, sosyal medyanın çevrim dışı
faydaları noktasında yeni ve yapıcı alternatifler üretilmesinin önemini vurguladı.
Bu bağlamda yerel yönetimlerin devreye
girmesinin, vatandaşların bu ortamlarda
hangi konular hakkında konuştuğunun
izlenmesinin değerli olduğunu belirten
Çetinlerden, yerel yönetimlerin dijital
devrim karşısında ‘Bizim de bir internet
sayfamız olsun!’ demenin ötesine geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Çetinlerden,
“Çünkü medyanın rolü kamu kurumlarının ne yaptığını basit bir dille anlatmaktan daha fazlası. Devletin politika
düzeyinde yaptıklarını etkileyebilecek bir
güce sahip. Duyulmayan, geride kalmış
hikâyelerin gündeme taşınması gerekir.
Eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde sunulan
içerikler, dışarıdan çok sıkıcı yapılar olarak görülen belediyeleri vatan daşla doğ-

rudan diyaloğa geçirebiliyor. Bir bakıma
doğru bilgilendirme için en hızlı mecralar
bu platformlar.”
“Yapay gündemlerin aksine kendi
güncelini oluşturan bir platform”
Kültür tarih konularının mekanla ve
zamanla ilişkisi üzerine programlar hazırlayan ve bunları MedyascopeTV’de
Kültür Tarih Sohbetleri ismiyle yayımlayan Ozan Sağsöz sunumunda medyanın
kişisel inisiyatifler ve motivasyonlardan
ibaret bireysel güce dönüşmesine vurgu
yaptı. İstanbul merkezinde yangınlar ve
doğal afetler, İspanya’dan göç, bir muhacir şehri olarak İstanbul, restorasyon ve
Türkiye’de restorasyon uygulamaları, Üsküdar tarihi, şehrin çeperinde yürüyüş,
İstanbul’da gündelik hayat, İstanbul’da
cami mimarisi gibi şehircilik konuları
üzerine yayınlar hazırlayan ve bu içeriği
MedyascopeTV üzerinden takipçileriyle paylaşan Sağsöz sunumunun odağına
medyanın ana akımdan kopuşunu ve dinamizm kazanışını aldı.
“Sosyal medya kullanıcılarının mimari
ve kent nostaljisi merakı”
Mimar Seda Özen Bilgili oturumda
dijital medya ve mimari ilişkisi üzerine
bir sunum gerçekleştirdi. Kent tarihi ve
dokusunun tematik sosyal medya hesaplarından paylaşımını olumlu bulan Bilgili, konuşmasında geleneksel kent mimarisi ve dijital ağları konu aldı.
“Kaybolan kent belleğine karşı sosyal
medya çalışmaları”
Caner Cangül medyanın kaybolan
kent belleğini koruması üzerine bir
konuşma gerçekleştirdi. İstanbul’a dair
tüm biriktirdiklerini ve eline geçirdiği
her türlü bilgi, belge, fotoğraf ve haritayı herkesin erişebileceği şekilde kullanıma açan Cangül, sosyal medyanın
olumlu etkilerine değindiği konuşmasında, “Dijital medya, herkese medya
yayını yapma imkânı sunan bir zemin
haline dönüştü.” dedi.

Kübra Par / Gazeteci, Görgün Taner / İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü,
Prof. Dr. Handan İnci / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü, İskender Pala / Yazar,
Prof. Dr. Murat Gül / İstanbul Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Uğur Tanyeli / İstanbul Şehir Üniversitesi

İstanbul: Uygarlıkların Işığı
Habertürk’ten Gazeteci Kübra Par’ın moderatörlüğünde
“İstanbul: Uygarlıkların Işığı” başlıklı bir oturum gerçekleştirildi.

“İstanbul: Uygarlıkların Işığı” başlıklı
oturumda Yazar İskender Pala, İstanbul
Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner, Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan
İnci, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Murat Gül,
İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi Dekanı Uğur Tanyeli
birer konuşma yaptılar.
“Şimdi ışıklar ve kubbeler şehrine giriyoruz”
Yazar İskender Pala konuşmasında
MARUF için hazırlamış olduğu edebi bir
metni okumadan önce İstanbul’la ilgili
tarihten öyküler anlatarak İstanbul’un
nasıl medeniyet ışığı olduğunu tasvir etti.
İskender Pala konuşmasında İstanbul’u
şu şekilde tasvir etti; “19. yüzyılda İstanbul’a gelen gemiler Marmara Denizi’nde
gece saat üçe dörde kadar bekler, güneşin doğacağı zaman medeniyetin ışığını
görebilmek için şehre yaklaşırlarmış ve
gemilerin kaptanları bir anons yaparmış. ‘Şimdi ışıklar ve kubbeler şehrine
giriyoruz onun için uyanın.’ Bunu gözünüzün önünde canlandırın. Marmara’da
şafak sökmek üzere, ufukta bir kızıllık
var ve bir gemi ile şehre adım adım yaklaşıyorsunuz. Önce yeşil bir yamaç, yeşil yamaçları içerisinde belki kiremitleri
görünen evler, köşkler, konaklar. Şimdi
Marmara’dan bakıldığında Maslak’taki
gökdelenler görünüyor; ne Sultan Ahmet
Camii’nin minareleri ne Ayasofya’nın
kubbesi ne de Tarihi Yarımada’daki eserleri görebilirsiniz. O dönemde İstanbul’a

gelirken kaptanın anonsu ‘Şimdi ışığa
bakın’ oluyor. Işığa baktıkları anda güneş
ufuktan doğmaya başlıyor ve kubbelere
vuruyor. Güneş Ayasofya’nın kubbesine,
Fatih Camii’nin kubbesine ve Mihrimah
Camii’nin kubbesine vuruyor. Gemiler
biraz daha yaklaşırken İstanbul’un nasıl
bir masal şehri olduğunu ve buradaki
biriken medeniyetin ne kadar kadim
zamanlara dayandığını görebiliyorlardı.
İstanbul aynı zamanda ışıklar ve kubbeler
şehri olduğu gibi bir yandan şehirler ve
hayaller şehridir. Nedim şöyle der; ‘Öyle
bir şehirdir ki İstanbul sanki altında ve
üstünde cennetin görüntüleri vardır.
Öyle bir şehirdir ki bir tek başına bütün
diğer ülkelere feda etseniz değer. Bu öyle
bir şehirdir ki sokaklarında bilgelik ve
marifet satılır, yani kültür ve sanat şehrin
sokaklarının kaldırım taşlarına sinmiştir.
Bu öyle bir şehirdir ki orada ilim ve irfan
sahipleri parmakla gösterilir.’
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
Genel Müdürü Görgün Taner konuşmasında İstanbul’un geçmiş dönemdeki ışığından daha ziyade bu ışığı geleceğe nasıl
taşıyabiliriz konusuna odaklanılması gerektiğini, bu kapsamda İstanbul’daki kültür sanat alanındaki çalışmaların önemli
olduğunu vurguladı. İstanbul Teknik
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı
Murat Gül konuşmasında, İstanbul sahip olduğu medeniyetler ışığını geleceğe
taşıyabilecek mi? sorusuna cevap vermeye
çalıştı. İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Uğur
Tanyeli ise konuşmasında İstanbul’un silüet meselesi ve mimari keşmekeş konusundaki değerlendirmelerini anlattı.

18

#MARUF19 KAPANIŞ OTURUMU

Prof. Dr. İlhan Tekeli / ODTÜ, Selahattin Yıldırım / MBB Eski Genel Sekreteri, Dr. M. Cemil Arslan / MBB Genel Sekreteri, Ezgi Küçük / MARUF Program Koordinatörü, Doç. Dr. Alim Arlı / İstanbul Şehir Üniversitesi, Prof. Dr. Gülden Erkut / İTÜ
Dr. Yunus Uğur / İstanbul Şehir Üniversitesi, Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner / İzmir Ekonomi Üniversitesi

Farklı Fikirlerin Ortak Platformu: MARUF

Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) ilkini 1-2-3 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlediği Marmara Uluslararası Kent Forumu 5 binden fazla katılımcıyı üç
gün boyunca İstanbul Kongre Merkezi’nde ağırladı. Marmara Urban Forum’a 25 ülkeden 200’den fazla konuşmacı katıldı. Programın kapanış oturumu
MARUF Program Koordinatörü Ezgi Küçük’ün moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde üç
gün süren programda, 51 oturum
gerçekleştirildi. Programın kapanış
oturumu MARUF Program Koordinatörü Ezgi Küçük’ün moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Kapanış oturumuna Marmara Belediyeler Birliği ve
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri

Dr. M. Cemil Arslan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Aslı Ceylan Öner, İstanbul Şehir
Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Alim Arlı, Yürütme Kurulu Üyeleri;
Gülden Erkut, Yunus Uğur, MARUF
Danışma Kurulu Üyeleri; İlhan Tekeli,
Selahattin Yıldırım katıldı. Forumun
dünyadaki bilginin buraya aktarılması
konusunda aracılık ettiğini ifade eden
Marmara Belediyeler Birliği Genel
Sekreteri M. Cemil Arslan, “MARUF,

Türkiye’deki bu alanda ilk ve en büyük
uluslararası kent forumu oldu. Dünyadaki en büyük 5 kent forumundan
biri olmayı amaçlıyoruz. Yerel yönetimler, kamu kuruluşları ve özel sektör,
üniversiteler, finans kuruluşları, sanayi kuruluşları, medya ve sivil toplum
kuruluşlarını mümkün olduğunca bir
araya getirmeye çalıştık. Disiplinler
arası ve sektörler arası ilişki kurmadan
böyle bir hareketin başarılı olacağını
düşünenlerden değiliz.” dedi.

“Konuşarak Vakit Geçirilmesini Doğru Bulmuyoruz”
Marmara Urban Forum’un hayata geçmesini mümkün kılan Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir Büyükakın bir değerlendirme
konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasında; “Biz aslında modernleşme ile
birlikte inanılmaz şeyler başardık,
hayata dair bilgimizi pekiştirdik ve
inanılmaz bir bilgi birikimi oluştururken, uzmanlaşmanın getirmiş
olduğu körleşmeye de sebep olduk.
Olup biteni eleştiriyoruz ama buna
sebep olan etkenlerin farkında olamıyoruz.Çünkü felsefeden uzaklaşıyoruz. Oysa yaşadığımız dünyayı
anlayabilmek için daha disiplinler
arası yaklaşıma hakim olmak gerekiyor. Sadece değerli mimar arkadaşlarımızın meseleye bakışı yeterli
olmuyor. Kamu yönetimi alanında
yetkili olanların ve ekonomistlerin

de söyleyeceği şeylere ihtiyacımız
var. Dolayısıyla hepsini üst üste
koymak gerekiyor. Disiplinler arası
bütüncül bakış açısı mutlaka bize
lazım. Bence MARUF’un başardığı ve bundan sonra da başaracağına
inandığım şey, farklı disiplinleri bir
araya getirerek meselenin tüm boyutları ile tartışılmasını sağlamak.
Şehirleşmenin lokomotifi globalleşme ile yerelleşeme arasındaki ilişkidir. Aslında ekonomik sistem böyle
şehirler yaratır. Bunun derinlemesine analizini yapmazsanız habire tartışırsınız. Bu böyle olmak zorundadır. Çünkü bu üretim biçimimizle,
üretimde kullandığımız teknolojik
araçlarla aslında kendimize bir dünya yaratırız. O ekonomi, beraberinde şehri ve şehrin estetiğini getirir.
Bunu derinlemesine analiz etmenin
gerekli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çözüm üretme

konusunda bir nokta belirlemiştik.
‘Çözüm Üreten Kentler’ demiştik.
Çözüm konusunda ciddi tebliğler
sunuldu. Akademisyenler, belediye
başkanları, uygulamacılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri güzel
şeyler söyledi. Türkiye’nin belediyecilik deneyimi ile dünyanın farklı
şehirlerinin deneyimleri birlikte değerlendirildi.Günümüz dünyasının
meselelerine çözüm üretmek için
neler yapabiliriz diye konuştuk.
Bundan sonraki süreçte iş yapma
zamanı. Sürekli konuşarak vakit geçirilmesini doğru bulmuyoruz. Bundan sonra aksiyon almak için belediyelerin de hızla hareket etmeleri
için çalışmalar başlatacağız. Emeği
geçenlere teşekkür ediyorum. En
çok da ilk gün açılışta; ‘Bize güzel
bir dünya bırakın!’ diyen çocuklarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde
konuştu.

“Biz Bu Forumda Birçok Köprü Kurduk”
MARUF Yürütme Kurulu Üyelerinden İzmir Ekonomi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Ceylan
Öner konuşmasına sürece nasıl dahil olduğunu anlatarak başladı ve şu
hususlara dikkat çekti; “Bu forumun
amacı ‘çözüm üreten kentler’di. Çö-

züm üretmenin başlıca başlangıcı,
doğru soruları sormaktır. Doğru sorulan sorular çözümün belki de %6070’idir. Akademisyen olarak benim
görevim ve bütün akademisyenlerin
görevinin doğru sorular sormak ve kritik düşünceyi buraya getirmek olduğuna hep inandım. Onun için her zaman
sorularımızda bazı şeyleri tespit etmek
ve doğru soruları sorarak bunları ger-

çekten doğru aktörlere transfer etmekle görevli olduğumuzu düşünüyorum.
Çözümler kolay gelmiyor. Çözümler sadece istekle geliyor. Kentleşme;
kültürel, politik, ekonomik ve sosyal
boyutlarıyla var olan bir olgu. Biz bu
forumda birçok köprü kurduk. Daha
sonraki yollarda da büyüyerek farklı
şeyler yapmak isteriz.”dedi.

“Etkileşimlerden İş Birliği Modeli Çıkarabilmek Çok Önemli”
MARUF Yürütme Kurulu Üyelerinden, Şehir Üniversitesi İnsan ve
Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Alim Arlı, “Kent meselesini düşünürken farklı paydaşları
aynı oturumda nasıl entegre edileceğine ilişkin tartışmayı yapmak bile
çok anlamlıydı. Çünkü amaç burada
etkileşimi artırmak, paylaşımı artırmak, iyi deneyimleri paylaşmak,
başarısızlıklardan ders çıkarabilmek

için başarısızlık hikayelerini değerlendirmekti. Bunların hepsi aslında
çözüm için gerekli olan şeylerdi.
İkinci Sanayi Devrimi koşullarında
oluşmuş, kentsel altyapının olduğu
bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu dünyadan çıkmak için bir çıkış arıyoruz.
Bu da bir vizyon meselesini önümüze getiriyor. Benim için ideal olan
makul çözümlerdir. Bu makul arayışın aslında biraz tartışarak, diyaloğa geçerek çok yoğun iletişimle ve
bunlardan ders çıkararak yapabileceğimizi görüyorum. Kent meselesinin

çok katmanlı yapısı zorunlu olarak
bizi normatif zemine getirip bırakıyor. Bu normatif meseleleri çözmek,
tartışmak bütün yurttaşların kent
sakinlerinin ve bilgi sahibi olan uzmanların eşit düzeyde konuşmasını
gerektiriyor. Yurttaşların kente dair
vizyonlarını rahatlıkla akıtabileceği
mecraları oluşturmak çok değerli. Çok ütopik ve demokratik bir
vizyon olarak gözükebilir ama ben
buna inanan birisiyim. Bütün bu
etkileşimlerden paydaşların iş birliği
modeli çıkarabilmesi çok önemli.”

“MARUF Kente Sorun Olarak Değil,
Umut Olarak Bakıyor”
Danışma Kurulu Üyelerinden Prof.
Dr. İlhan Tekeli programla ilgili kapsamlı bir değerlendirmede bulundu ve
özellikle gelecek programlarda olması
gereken hususlara değindi. Prof. Dr.
İlhan Tekeli konuşmasında; “MARUF
bir anlamda HABİTAT2’den sonra İstanbul’da yapılan en büyük toplantı.
Bu tür organizasyonlarda çok geniş bir
ajanda ortaya konuluyor ve bu ajanda
da herkes sunduğu katkı ile yer alıyor.
Bu durum şöyle bir eksikliği içeriyor;
‘derinlik problemi’. Konular derinliğine
tartışılamıyor. Üç gün oldukça uzun.
Bunun içine yer yer derinlik katabilir
miyiz? O zaman açılış şenliği ile yarışan
bir sonuç elde edilebilir ve MARUF’a
referans verilebilir. MARUF gelişmiş
bir düşünce olarak ortaya çıkar. Eğer
bir markalaşma söz konusu ise toplantılarda bir konunun derinlikle ele alınmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
Bir toplumda güven yoksa, sosyal sermaye de yoktur
‘Çözüm üreten kent’ bu çok güzel
bir motto, çünkü bir kent toplantısı
kente sorun olarak bakmıyor, umut olarak bakıyor, çözüm arıyor. Ama burada
önemli bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de niye biz çözüm üretemiyoruz? Niye sorunlarımızı sürekli
biriktiriyoruz? Bunun cevabını aslında
biz biliyoruz. O cevap şu; güven sorunu. Bir toplumda güven yoksa sosyal
sermaye de yoktur, iş yapabilme kapasitesi de yoktur. Güven konusunda Türkiye dünyada sondan üçüncü. Dünyada hiçbir konuda bu kadar geri değiliz
ve biz hiç bu konuyu konuşmuyoruz.
Biz güven problemini nasıl aşacağız?
Çözüm üreteceksek yerel yönetimler
üzerinden yapmamız gerek. Çünkü bu
platformda somut işler yürütülüyor.
İnsanlar birbiriyle yüz yüze olduğunda
güven duyabilir. Bu durum, siyasi kül-

“Aksiyon Planına Geçmemiz Lazım”
Danışma Kurulu Üyelerinden Selahattin Yıldırım konuşmasında; “Genel
olarak toplantının düzeninin ve katılımcıların son derece kaliteli olduğunu
söyleyebilirim. Şimdi bundan sonra ne
yapacağız. Yapmak zor iş ama hemen
aksiyon planına geçmemiz lazım. Bunun için de iki tane önemli unsur var.
Birincisi ciddi şekilde siyasi irade ve
kararlılığın olması gerekiyor. Bu da belediye başkanlarına düşen bir olaydır.
Belediye başkanlarını kararlı gördüm

kalkınma amaçlarının kendisini yerelleştirmiyoruz. Aslında programlarla ve projelerle bunları uygulamaya getiriyoruz. Biz acaba stratejik
düşünme ve konulara stratejik yaklaşma konusunda neler elde edebildik? Aynı şeyi mi anlıyoruz? Bu konuyu geliştirmemiz gerekiyor. Yerel

yönetimlerin de kontrol listesi gibi
bir kenarda durması yerine, bunları
içselleştirip başkanların liderliğinde
benimsenip uygulaması gerekiyor.
Bu anlamda sürdürülebilir gelişme
amaçlarıyla ilişkilendirildiğinde bu
toplantıda bir başarı sağlandığını
düşünüyorum.”

ama yarınki gündemleri ne olacak. Bu
sebeple onların peşini bırakmamalıyız.
Bu kararlılığın sürdürülmesi gerekir.
Aynı zamanda yurttaş katılımı ve duyarlılığını da geliştirmeliyiz. Yurttaşlarımız duyarlı değil, dünyada da bu
böyledir. Kendi evinin önündeki işle
biraz ilgileniyor. Yani bu duyarlılığı da
bir araya getirmemiz gerekiyor. Bundan sonraki forumda bu derinlikli tarafı ortaya koymak ve çalışmak gerekir.
Bir diğer husus; gündeme bir şey, bir
konu, belirleyip onun etrafında dönmek gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Dünyanın Şehirleşmesi Ne Anlama
Geliyor?”

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yerelleşebilir mi?”
MARUF Yürütme Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. Gülden Erkut,
“Biz bugün ne yapabiliriz?” sorusunu yönelterek forumla ilgili değerlendirmelerini aktardı. “Yeni kent
gündemi dediğimiz çok jenerik bir
şey. Kalkınma amaçlarının kendisini yerelleştirmiyoruz. Sürdürülebilir

türümüzün bir parçası. Siyasi kültürümüz içinde ötekileştirme kültürü var.
Ötekileştirilen bir toplumda bir sorun
çözülebilir mi? Birinin çözdüğüne öteki
‘hayır’ diyecektir. Sürekli olarak çözüm
konusunda konsensus üretilemeyen bir
siyasi kültür içinde yaşıyoruz. Çözüm
üretmek istiyorsak bu konuyu merkeze
almamız gerektiğine inanıyorum.
Derinleşilmesi gereken konulardan bir diğeri; 20 yıl önceki yapıda
kentlerimiz büyüyordu. Büyürken tek
merkezli olan bu kentlerin merkezinde sürekli bir yoğunlaşma oluyordu.
Bu kentlerin merkezindeki yıkıcılığı ve
sorunların yoğunlaşmasını getiren bir
süreçti. Bugün artık bu sorun ortadan
kalktı. Kentlerimiz büyürken desantralize oldu. Bu da büzülen kentler diye
kavramlarla ifade ediliyor. Bu, farkında
olmamız gereken bir durum. Bizim
önümüze geçmişte olmayan bir fırsat
penceresi aralanıyor. Eğer geçmişteki
sorun günümüzde de sürseydi bugün
kent merkezlerinde yaşayamazdık. Çok
sayıda yeni merkez oluyor. Bunlar yan
yana oluyor ama biz bunun kuramını
bilmiyoruz. Biz bunun verisine de sahip değiliz. Anlık veri de buna cevap
veremez. Arkasında teoriniz yoksa veri
bir şey söylemez. Artık şöyle bir büyük
soruyla karşı karşıyayız: ‘Peki biz nasıl
plan yapacağız?’ Verimiz az, teorimiz
belirsiz, bu plan yapmamamız anlamına gelmez. Bu keyfi olarak ne istersek
yaparız anlamına da gelmez. Bu hem
planı hem teoriyi birlikte yapacağız
anlamına gelir. Bu planlamaya yeni bir
felsefe ile bakmak demektir. İşte bu sorunun cevabını MARUF toplantısında
arayabiliriz. Eğer siz büyük soruları formüle etmezseniz, küçük sorularda kaybolup gidersiniz.”

MARUF Yürütme Kurulu Üyelerinden Yunus Uğur yapmış olduğu değerlendirmede “Vurgulamak istediğim
hususlardan bir tanesi şehir konseptiyle ilgili. Bütün dünyanın şehirleşmesi
ne anlama gelir? Şehir nedir? Acaba
başka bir farklı bakış açısı olamaz mı?
sorularını anlamlı buluyorum. Çünkü
tartışmalarda ve panellerde bu günde-

me geldi. Bir taraftan şehirler ortaya
çıkıyor. Diğer taraftan kırsalın tanımını da yapmak lazım. Farklı şehirleşme
biçimleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla
belki 2050’de yüzde yüz şehircilikten
bahsedeceğiz ama insanlar şehirlerde
yaşamayacak. Dolayısıyla böyle alternatiflere gidebilmesi için bu tartışmanın bu forumda örneklerini görmek
doğrusu anlamlı geldi.” şeklinde değerlendirmede bulundu.
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Başkanlar “Play Marmara” ile Bölgeyi Tasarladı
Marmara Bölgesi’nde yer alan belediye başkanları, mevcut projeleri değerlendirebilecekleri çok aktörlü bölgesel gelişme oyunu Play Marmara’yı
oynadılar. Play Marmara, Marmara Belediyeler Birliği, Hollanda Başkonsolosluğu ve Play The City’nin paydaş olarak yer aldığı bir etkinlik olarak
gerçekleştirildi.

Marmara Uluslararası Kent Forumu’nun en çok ses getiren etkinliklerinden Play Marmara, bölgede
yaşanacak her türlü zorluğu aşmak
için yenilikçi bir yaklaşımı tanıtmayı
amaçlıyor. Bu oyunla kentlerin gelişim sürecinde etkin aktörlerin, mevcut bilgi ve deneyimlerini temel alan
senaryolar çerçevesinde, bölge ölçeğinde Marmara’nın durumunu ve yö-

netişim sürecini deneyimlemelerinin
sağlanması amaçlandı.
Marmara Belediyeler Birliği, Hollanda Başkonsolosluğu ve Play The City’nin
paydaş olarak yer aldığı Play Marmara
oyununun hazırlık sürecinde Marmara’nın tüm alt bölgeleri ile ilgili datalar
toplanarak çok detaylı bir Marmara haritası ortaya çıkarıldı. Bu şekilde gerçek verilere dayanarak Marmara’nın geleceğine
ilişkin ortak senaryolar kurarak, bunları
simüle edebilmek hedeflendi. Marmara
Bölgesi’ndeki farklı bölgelerin hem bir-

birleri ile olan rekabetleri hem ortaklıkları çeşitli dataları kullanılarak mercek
altına alındı.
Oyunda Marmara için 2040 senaryoları geliştirilmeye çalışıldı. Oyunda yer
alan herkes kendi alt bölgesindeki yatırımlarını vizyonlarını geliştirerek ve diğer
bölgelerle etkileşerek ortak bir Marmara
vizyonuna ulaşılıyor.
Oyunda Marmara’nın beş alt alanını temsilen beş ayrı takım oluşturuldu
ve her alt grupta beş kişi yer aldı ve
bu kişiler kendi alt bölgeleri ile ilgili
oyundaki aşamaları kullanarak gelecek
senaryoları ürettiler. Oyunun birinci
aşamasında herkes kendi bölgesi için
bir vizyon belirledi. İkinci üçüncü
ve dördüncü aşamada mevcut veriler kullanılarak başlangıçta belirlenen
vizyonu gerçekleştirmek için seçilmesi
gereken yatırımları belirlediler. Beşinci
aşamada ise değerlendirme ve oylama
dinamiği oyunun içinde yer aldı. Bu
aşamada herkes değerlendirme yaptı
ama oylama diğer bölgeler için yapıldı.
Bu yöntemle diğer bölgelerle iş birliğinin geliştirilmesi de hedeflendi.

Doktora Çarşısı

Bir Göç Hikayesi: Misafir Filmi

Doktora programlarına kayıtlı olan araştırmacıların tez araştırmalarını sundukları
“Doktora Çarşısı” başlıklı özel bir oturum düzenlendi.
Marmara Urban Forum’un dikkat
çeken oturumlarından MARUF Doktora Çarşısı’nda, kentle ilgili tez çalışmaları
yarıştı. Doktora programlarına kayıtlı
olan araştırmacılar, tez araştırmalarını
maksimum 3 dakika içerisinde sözlü olarak İngilizce sundular. Yapılan sunumların çevre ve iklim değişikliği, dayanıklılık,
göç, kamusal mekân, kent ağları, kentsel
altyapı, konut ve yapılı çevre, sosyal kapsayıcılık, şehir teknolojileri ve inovasyon,
ulaşım ve hareketlilik, yerel kalkınma ve

yönetişim olmak üzere Marmara Urban
Forum’un 12 temasından en az biriyle
ilişkili olması ön koşullar arasındaydı.
Yarışmacılar 3 dakikalık sunumlarını
akademisyenler, yerel yöneticiler ve belediye başkanlarından oluşan jüri ve izleyiciler önünde gerçekleştirdi. Jüri ve izleyici oylarıyla belirlenen kazanan sunum
ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nden
Emin Yahya Menteşe’ye ait Modelling
the Relation Between Ecological Sustainability and Land Use Plans Using GIS
Techniques oldu. Kazanan sunum ayrıca
500$ ile ödüllendirildi.

Emin Yahya Menteşe / İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora Çarşı Birincilik Ödülünü alan doktora
öğrencisi

Doktora Çarşısı Jüri Heyeti

Göç ve göçün insanların hayatında meydana getirdiği
değişikliklere, zorluklara dikkat çekmek amacıyla Suriyeli
küçük bir kızın hayatını anlatan “Misafir” filminin gösterimi
MARUF’ta gerçekleştirildi.

Suriye’deki savaşta yakınlarını
kaybeden küçük bir kızın Türkiye’ye
uzanan hikayesini anlatan ‘Misafir’ filmi Marmara Urban Forum
katılımcıları tarafından ilgiyle karşılandı. Birbirinden ilgi çekici panellerle geçen ikinci gün, film gösterimiyle de renklendi. Yönetmen
Andaç Haznedaroğlu imzalı Misafir
filminin gösterimi Hamidiye salonunda gerçekleşti. Akrabalarını Suriye’deki savaşta kaybeden küçük bir
kızın hikayesini anlatan Misafir’in
oyuncu kadrosunda Saba Mubarak,
Rawan Iskeif, Homam Hout, Şebnem Dönmez, Yeşim Ceren Bozoğlu
gibi oyuncular yer alıyor. Göç teması kapsamında yapılan gösterimde
Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, yönetmen Andaç Haznedaroğlu ile bir
söyleşi gerçekleştirdi.
Misafir, akrabalarını Suriye’deki savaşta kaybeden küçük bir kızın

hikayesini anlatıyor. 7 yaşındaki
Leyla neşe dolu bir çocuktur. Günlerini arkadaşları ile birlikte oyun
oynayarak geçiren Leyla’nın hayatı
Suriye’de çıkan savaş ile birlikte alt
üst olur. Savaş, küçük kardeşi hariç
tüm ailesini ondan alır. Cehenneme
dönen bu dünyada artık kardeşi ile
yapayalnızdır. Komşuları Meryem,
Leyla ve kardeşini de yanına alıp bu
vahşet dolu ortamdan gitmeye karar
verir. Avrupa’ya göç etmek için öncelikle Türkiye’ye gelen Meryem, Leyla
ve kardeşi, kendileri gibi ülkeye sığınanların yanına taşınır. Çıktıkları
bu yolculuk Leyla için başlarda keyifli gelse de onun asıl isteği evine
geri dönmektir. Leyla, bir yandan
yaşamını sürdürebilmek için para
kazanmak, diğer yandan da küçük
kız kardeşine annelik yapmayı öğrenmek zorundadır. Başlarına gelen
onlarca sorunla baş etmek zorunda
kalan küçük kız, bu zorlu yolculukta
karşılaştığı tüm engelleri aşarak bir
kahramana dönüşür.

Barış için Müzik Çocuk ve Gençlik Orkestrası
Marmara Uluslararası Kent Forumu’nun açılışında Barış için Müzik Çocuk ve Gençlik Orkestrası sahne aldı. Kentlerin karşı karşıya olduğu problemlerin
ele alındığı, özellikle göç, sosyal uyum, kapsayıcılık meselelerinin tartışıldığı bir kent forumunda karşılıksız müzik eğitimi olanağı sunarak fırsat eşitliğine
katkıda bulunan orkestranın sahne alması katılımcılar tarafından anlamlı bulundu ve büyük alkış aldı.

2005 yılında kişisel çabalarla başlayan
Barış için Müzik, kurucuları Mehmet ve
Yeliz Baki’nin çalışmalarıyla 2011’de Barış için Müzik Vakfı’na dönüştü ve bugüne dek binlerce çocuk ve gencin müzikle
buluşmasını sağladı. Barış için Müzik’in
temel amacı, Türkiye’nin de taraf ülke-

ler arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen
“Her çocuğun sanatsal yaşama katılma
hakkı vardır.” ilkesi ışığında şekillendi.
Barış için Müzik Vakfı’nın sağladığı
karşılıksız müzik eğitimi olanağı sayesinde fırsat eşitliğine sahip olamayan çocukların hayatlarında yeni ufuklar açıldı.
Barış için Müzik Vakfı çalışmalarının

sağladığı olumlu etkiler nedeniyle şimdiye kadar çeşitli ödüllere layık görüldü.
Bunlardan ilki, 2009 yılında “Uluslararası Deutche Bank Urban Age Award”
ödülü oldu. Nüfus yoğunluğunun giderek arttığı kentlerdeki problemlere karşı
geliştirilen yaratıcı çözümleri ve fırsatları
ödüllendiren Urban Age Award her sene
Urban Age konferansının gerçekleştiril-

miş olduğu kentte, o kent kapsamında
yapılan projelere veriliyor. 2010 yılında,
Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişme hedefiyle hayata geçirdiği “Fark Yaratanlar
Projesi” kapsamında Mehmet Selim
Baki, Barış için Müzik girişimiyle Fark
Yaratanlar arasında yer aldı ve ilham verici hikâyesi kısa film olarak proje çerçevesinde yayınlandı.

Kurulduğu tarihten bu yana 5.000
çocuğa ulaşan, 2020 yılına kadar El
Sistema Türkiye Programı kapsamında
Türkiye’nin farklı şehirlerinde kurulacak
orkestra ve korolar aracılığıyla 10.000
çocuğa ulaşılmasını hedefleyen Barış için
Müzik Vakfı’nın bu anlamda iş birliğine
başladığı bir diğer oluşum da İzmir’de yer
alan “Bir Nota Bir Hayat” oldu.
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Göç Temalı Sergi
Gölcük Belediyesi, Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ve Uluslararası Fotoğraf
Sanatı Federasyonu ile birlikte, insanların göç sürecinde karşılaştıkları zorlukları belgeleyen
bir fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.

Ormanlık İsveç
İsveç Enstitüsünün katkılarıyla gerçekleştirilen “Ormanlık
İsveç” adlı sergide, her biri ahşaptan yapılan inşaat
çalışmalarının farklı yönlerini anlatan, İsveç mimarları
tarafından İsveç Enstitüsü adına üretilmiş on adet fotoğraf
plakası sergilendi.
İsveç denince akla ahşap gelir, zira
küçük kırmızı ahşap kır evleri İsveç
ulusal mirasının bir parçasıdır. Bugün
yükselişe geçen bir olgudan bahsediyoruz. Modern ahşap mimarisi, tek
bir ailenin yaşadığı konutların yanı
sıra büyük yapıları da içermektedir.
MARUF kapsamında yer alan sergide,
her iki kategoriden de örnekler bulunuyor. İsveç’te yangın riski nedeniyle yüksek binalar inşa etmek 150 yıl
boyunca yasaklandı. Yasa 1990’ların
başında değiştiğinde, yaratıcılıkta patlama yaşandı. Bugün, tüm yeni apart-

Marmara Urban Forum’un 12 temasından biri olan “Göç” genellikle
“insani hareketlilik” olarak tanımlanmakta, göçün mesafesi, motivasyon
unsuru, sınırları aşıp aşmadığı, süresi
ve en önemlisi iradi veya zorunlu olması gibi boyutları çeşitli farklılıklar
ve etkiler yaratıyor. Sergilenen göç fotoğrafları Gölcük Belediyesi, Gölcük

Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği
ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile birlikte, insanların göç
sürecinde karşılaştıkları zorlukları ve
kazanımlarını belgeliyor.
Kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmek amacıyla uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ve geçtiğimiz
yıl dördüncüsü düzenlenen, “Göç”
konulu Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraflar,

Birleşmiş Milletler’in uluslararası sosyal medya hesapları üzerinden dünya çapında birçok kişiye ulaştı, BM
Türkiye 2019 raporunda da yer aldı.
MARUF kapsamında göç temasının
kapsamlı olarak ele alındığı farklı
başlıklardaki oturumlar ve göç temalı
film gösterimi ile birlikte göç temalı
fotoğraf sergisinin de gerçekleştirilmiş
olması oldukça anlamlı bulundu.

man bloklarının yüzde 10 ila 15’i ahşaptan yapılmadır ve sayılar her geçen
yıl yükseliyor. Ekolojik bakış açısıyla
bu durum elbette bir anlam ifade ediyor; kereste hem yenilenebilir hem
de geri dönüştürülebilir bir kaynak.
Aynı anlamlı durum mimari açıdan
da geçerlidir; mimarların çizim tahtasındaki ahşap projelerin sayısına
bakıldığında büyük ölçekli projelerin
çığır açmakta olduğu aşikar. Yerel mimari, yüksek teknolojiye yaslanan bir
yaklaşımla tamamlanmıştır. Bazı yerel yönetimler daha şimdiden ahşaba
damgasını vuruyor.
Fotoğrafı: Erdem Şahin

“Flatland-Düzülke” Fotoğraf Sergisi
Fotoğraf sanatçısı Aydın Büyüktaş’ın, visual effect, 3D, animasyon ve video
alanlarında kendini geliştirerek ortaya koyduğu fotoğraflardan oluşan; bizlere alışık
olduğumuzun dışında bir İstanbul hikâyesi anlatan “Flatland-Düzülke” adlı fotoğraf
sergisi gerçekleştirildi.

Marmara Denizi
Marmara Denizi’ndeki yaşam, çevre, ekosistem, flora
ve faunanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla,
MBB Marmara Denizi Sempozyumu Fotoğraf Yarışması
fotoğraflarından oluşan bir sergi gerçekleştirildi.

Türkiye’nin tek iç denizi olan Marmara Denizi, etrafındaki yedi şehirle
Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde
20’sini kapsıyor. Her mevsimin ayrı bir
balığı olduğu günlerde orkinosun, dil
balığının, pisi ve kalkan balıklarının yuvası olan Boğaziçi ve Marmara bugün

kentsel, tarımsal, ticari ve endüstriyel
etkinliğin yüklediği kirlilik yükünü
omuzlarında taşıyor. Marmara Urban
Forum kapsamında yer alan Marmara
Denizi Fotoğraf Sergisi, Marmara Denizi’nin su ve yaşam, çevre, ekosistem,
sürdürülebilirlik, flora ve faunanın
korunması gibi temalar kapsamında
fotoğraflarla belgelenmesini amaçlıyor.

Toprağın Renkleri
Büyükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen
“Toprağın Renkleri: Çamura Hayat Verenler” adlı sergi
MARUF etkinlik alanında açıldı.
“Toprağın Renkleri” adlı sergide
yer alan çalışmalar porselen bezeme sanatçıları Figen Özden, Meral Ezel ve
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Canan Bağ’ına eserlerinden oluşmakta.
MARUF kapsamında, Büyükçekmece
Belediyesi tarafından organize edilen
“Toprağın Renkleri: Çamura Hayat Verenler” adlı sergi, katılımcılar tarafından
beğeniyle takip edildi. Sanatçıların ‘hayat
verilen çamurlar’ temasından hareketle
tasarladıkları çalışmalar, sanatseverlerin
porselen bezeme sanatıyla yakından tanışmasını sağladı. MARUF etkinlikleri
arasından katılımcılardan en çok ilgi gören enstalasyonlardan olan sergi, seramik
ve porselen bezeme sanatı hakkında bilinmeyenlerin de ilgililere aktarılmasına
aracı oldu. 4 bin yıllık bir mazisi olan
bu sanat günümüzde, porselen boyaları kimyasal ve mineral boyalardan elde
edilmekte. Terebentin esansı, lavanta,
karanfil veya rezene yağı gibi yağlarla karıştırılarak kıvama getirildikten sonra sır
üstü porselene fırça veya divitle uygulanmakta. Bazı desenlerin boyanması aralarda fırınlama gerektirebileceği gibi bazı
tekniklerde bir defa fırınlama da yeterli
olabilmekte.
“Toprağın Renkleri: Çamura Hayat
Verenler” sergisi organizasyona katılanlarca renklerin büyüsüyle hatırlanacak
bir çalışma olarak değerlendirildi.

Fotoğraf: Aydın Büyüktaş

Aydın Büyüktaş’ın sürreal fotoğrafları, zamana ve mekâna meydan okuyarak İstanbul’u solucan deliğinden
görünüyormuşçasına sergiliyor.
MARUF kapsamında sergilenen, Flatland-Düzülke adlı fotoğraf çalışmasını
Edwin Abbott’ın “Flatland: A Romance
of Many Dimensions” kitabından esinlenerek oluşturan Büyüktaş, çocukluğu ve
gençliğini, Isaac Asimov ve H.G. Wells
gibi bilim kurgu yazarlarının bilim kurgu serilerini, Bilim ve Teknik dergilerini
okumakla geçirdi. Bu kitaplar solucan delikleri, karadelikler, paralel evrenler, kütle
çekimi, uzayın ve zamanın bükülmesi
gibi konuları sorgulamasını sağladı.
Bu serideki amacının yaşadığı kentle alakalı bir duyarlılıktan öte rüyalarının geçtiği mekânlarla ve yaratmak
istediği doku ve perspektif algısıyla
ilgili olduğunu ifade eden Büyüktaş,
yaşadığımız, çoğu zaman dikkatimizi
dahi çekmeyen, belleğimizi oluşturan
mekânları dönüştürerek ve farklı boyutlar kazandırarak sunmaya çalışıyor.
Aydın Büyüktaş çalışmalarında gerçekliğin sadece algıladıklarımızla sınırlı
olmadığının altını çizerek izleyiciyi
farklı bakış açıları üzerinden düşünmeye sevk ediyor. Fotoğrafta manipülasyondan kaçarak algıda manipülasyonla var olanı farklı göstermeyi başaran,
teknoloji ve sanatı birleştirdiği çalışmalarıyla uluslararası şöhretini artırmaya
devam eden sanatçı Aydın Büyüktaş’ın
fotoğraf sergisi MARUF’a katılanlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Karanlığı Aydınlatmak
Esenler Görme Engelliler Derneği ve Art İstanbul Fotoğraf Kulübü’nün ortak projesi olan
görme engellilerin hayallerindeki kent fotoğraflarından oluşan “Karanlığı Aydınlatmak”
adlı fotoğraf sergisi açıldı.
Esenler Görme Engelliler Derneği
ve Art İstanbul Fotoğraf Kulübü’nün
ortak projesi olan Karanlığı Aydınlatmak, görme engelli kentliler ile fotoğrafçıları kentte bir gezintiye çıkarıyor.
Şehrin içinde belirlenen bir rota doğrultusunda birlikte yürüyerek görme
engelli kentlilerin hayalindeki kent fotoğraflarını çekiyorlar. Çekim aşamasında fotoğrafçının sokakta gördüklerini sesli olarak tarif etmesinin ardından
görme engelli kentlinin fotoğraf makinesini görüntülemek istediği kareye
doğrultup deklanşöre basmasıyla ortaya çıkan fotoğraflar ilk kez Marmara
Urban Forum’da sergilendi.
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Tarihi Yarımada:
Tarihi İstanbul’dan Bir Kesit
Marmara Uluslararası Kent Forumu kapsamında “Tarihi Yarımada: Tarihi İstanbul’dan Bir
Kesit” adıyla düzenlenen teknik gezide İstanbul’un tarihsel katmanlarına şahitlik etmiş
önemli noktaları ziyaret edildi.

Yüzyıllar Boyunca
Çok Katmanlı
Galata Kent Dokusu
“Yüzyıllar Boyunca Çok Katmanlı Galata Kent Dokusu”
başlıklı teknik gezi #MARUF19 katılımcılarına yönelik olarak
gerçekleştirildi.

İstanbul’un kültürel ve kadim lokasyonlarında gerçekleştirilen bir
kent-bellek gezisi özelliğindeki etkinlik
katılımcılara bu görkemli coğrafyanın
tarihi ve estetik güzelliklerini görme
fırsatı sundu.
İstanbul’un önemli semtlerinden
biri olan Galata’da Bizans, Ceneviz ve
Osmanlı dönemlerinin tamamında
kayda değer imar hareketleri yaşanmış
ve hem kentsel hem de mimari ölçekte
özgün bir tabakalanma meydana gelmiştir. Bu çok katmanlı kent dokusunu gözlemlemek halen mümkündür.
Bulunduğu semte adını vermiş Tophane, Galata Surları’nın 1445 civarı inşa
edilmiş bir kısmının hemen karşısına
II. Mehmet tarafından yaptırılmıştır.
Buranın devamında bir kiliseler bölgesi
bulunmaktadır. Birbirine yakın şekilde konumlanan ve semtin çok uluslu
yapısını yansıtan Ermeni ve Rum kiliseleri 19-20. yüzyıllarda yeniden inşa
edilmiş olmalarına karşın aynı konumdaki ilk inşa tarihleri Galata’nın Ceneviz dönemine kadar uzanmaktadır. St.
Benoît de esasında bir Geç Bizans kilisesi olup 1427’de Benedik’ten idaresine
geçmiş ve yüzyıllar içerisinde özellikle
de yangınlar sebebiyle çokça onarım
görmüştür. Kilisenin bahçesinde 14.
yüzyıl ortalarına tarihlenen bir Ceneviz kulesi bulunmaktadır. Benzer şekil-

de Yeraltı Camii de aslında bir Erken
Bizans kalesi olup hem Ceneviz, hem
de Osmanlı dönemlerinde mimari ve
fonksiyonel olarak ciddi değişimler
geçirmiştir. Galata’nın Klasik Osmanlı döneminde ticari kalbini oluşturan
Rüstem Paşa Kervansarayı ve Bedesten
ise konum itibarıyla Ceneviz, hatta Bizans döneminden birtakım kaybolmuş
anıtlar ile çakışmaktadır. Arap Camii
hiç şüphesiz Galata’nın çok katmanlı
yapısını en iyi yansıtan yapı olup konumu ve mimarisi itibarıyla Bizans,
Ceneviz ve Osmanlı dönemlerini adeta iç içe geçmiş zengin bir şekilde ortaya koymaktadır. Galata’nın Ceneviz
dönemindeki idari merkezi olan halk
sarayı (Palazzo Comunale) 1316’da
inşa edilmiştir. 19. yüzyıl ortalarında
gördüğü yıkım ve değişimler sonucu
ise Bereket Han olmuştur. Galata Surları’ndan geriye kalan belki de en iyi
korunmuş kısım Ss. Pietro ve Paolo
Kilisesi’nin arkasında bulunmaktadır.
14. yüzyıl ortalarında inşa edilmiş bu
kısım, iki adet yarım daire biçimli ve
yüksekçe kule ile bunları kuşatan duvarlardan oluşmaktadır. Osmanlı döneminde özellikle de üst bölümleri defalarca restore edilmiş Galata Kulesi ilk
olarak 1348’de Cenevizliler tarafından
inşa edilmiştir. Zamanla modern kent
dokusu içerisinde kalarak unutulmuş
Galata Surları’ndan çeşitli parçalara ise
neredeyse her yerde rastlanmaktadır.

Marmara Urban Forum kapsamında
organize edilen Tarihi Yarımada: Tarihi
İstanbul’dan Bir Kesit teknik gezisinde,
İstanbul’un tarihsel katmanlarına şahitlik etmiş önemli noktalarını gezerken
tarihin ve kentsel dokunun farklı zaman
dilimlerinde nasıl şekillendiği mercek
altına alındı. Gezilen mekânların tarihsel süreç içindeki değişimleri hakkında
bilgiler verildi.
M.S. 5. yüzyılda inşa edilen Konstantinopolis kentinin Kara Deniz ve
Haliç surları yüzyıllar boyunca tamir
edilmiş ve önemli saldırılara karşı koymuştur. 1453’te Osmanlıların fethinden
sonra varlıklarını sürdürmüş, kentin batıya doğru büyümesini 1950’lerde devlet tarafından gerçekleştirilen imar ve
yıkım hamlelerine kadar engellemiştir.
Kent tarihinin en iyi okunabilen yerlerden biri bugün Sultanahmet bölgesi
olarak bilinen yerdir. Konstantinopolis’in Atmeydanı (Hippodrom) Bizans
döneminde imparatorluğun temsil edildiği bir yer iken Osmanlı döneminde
de devlet törenlerinin yapıldığı bir açık
alan olarak kalmıştır. İstanbul’un günümüze kadar kamusal varlığını sürdüren
tek açık alanıdır. Kentin en önemli kilisesi olan Ayasofya (6. yüzyıl), Büyük
Sarayı (4.-12. yüzyıl) ve Antiochos ve
Lausos Sarayları (5.yüzyıl) gibi önemli

anıtlar bu alanın etrafında yerleşmiştir.
Gezide bu binalar dışarıdan görüldü
ve kentin omurgasını oluşturan Mese
Caddesi’nde yürünerek İmparator
Konstantin’in yaptırdığı Konstantin
Forum’undan (Çemberlitaş, 4. yüzyıl) geçildi. Geç Antik Çağ’da gelişen
forumların Osmanlı ve Cumhuriyet
dönemlerinde nasıl değiştiği hem burada hem de Beyazıt Meydanı’nda görüldü. Theodosios Forumu (5. yüzyıl)
Roma’daki Traian Forumu’ndan ilham
alarak yapılmıştır, daha sonra Beyazıt
Camisi ile değişmiş (15.-16. yüzyıl)
ve 20. yüzyılda üniversite ile yeniden

dönüşmüştür. Buradan Süleymaniye
bölgesine çıkıldı. 16. yüzyılda yapılan
Süleymaniye Külliyesi’yle beraber gelişmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın kendi adına yaptırdığı bu çok fonksiyonlu
yapı kentsel-kamusal anlamda bir
planlama örneğidir. Caminin kendisi
İstanbul’un topografyasında önemli bir
‘landmark’ olmayı sürdürmektedir. Gezinin odakları olan surlar, Sultanahmet
ve Süleymaniye bölgeleri UNESCO tarafından İstanbul’un ve Tarihi Yarımada’nın içinde öncelikli koruma alanlarıdır. Gezi amacına uygun olarak burada
sona ermiştir.

Boğaz Hattı:
Suya Yansıyan İstanbul
Marmara Uluslararası Kent Forumu kapsamında “Boğaz Hattı Suya Yansıyan İstanbul”
başlıklı teknik gezi organize edildi. Gezi kapsamında İstanbul Boğazı ve Haliç gezilirken
bu alandaki tarihi yapılar ve yerleşmeler hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Tarihi İstanbul’un merkezi olan Tarihi Yarımada Marmara Denizi, Boğaz
ve Haliç’le çevrili bir alandır. Yenikapı’da metro inşaatı sırasında yürütülen
kazılarda kentin tarih öncesi dönemine ışık tutan, heyecan verici bulgulara
ulaşılmıştır. Kentin daha çok bilinen
tarihi İ.Ö. 6. yüzyılda kurulan Yunan
kolonisi Byzantion ile başlamaktadır.
Byzantion Roma egemenliğine girdikten sonra sınırları iki kez büyütülmüştür. 5. yüzyılda gündeme gelen ikinci
genişlemenin izleri 7 km uzunluğundaki Kara Surları ile hala görülebilmektedir. Kentin Marmara ve Haliç
kıyıları da surlarla korunmaktaydı.
İmparator Konstantin tarafından adı
değiştirilen ve Constantinopolis olarak anılmaya başlanan kentin kuzeyindeki Galata ise Ortaçağ’da Cenovalılar tarafından kurulmuş, surlarla
çevrili bir yerleşmedir. Osmanlı döneminde kent antik dönem sınırlarının
dışına taşarak gelişti. Eyüp ve Üsküdar

bu sur dışı yerleşmelerin en önemlileridir. Boğaz kıyılarında yazlık evlerin
yer aldığı köyler oluşmuştur. 20. yüzyılda nüfus artışı, ulaşım ağları tarihi
kentin biçimini ve ölçeğini etkilemiş;
Boğaz köylerinin kırsal karakteri de-

ğişmiştir. Haliç ve Boğaz’a yapılacak
gezide kentin Bizans ve Osmanlı
dönemine ait önemli kentsel ögeleri
görülmüştür. Haliç girişinde başlayacak olan ilk bölümde Eyüp’e kadar
uzanılmıştır.

Kadıköy: Dünü, Bugünü, Yarını
Marmara Uluslararası Kent Forumu’na katılanlara yönelik “Kadıköy: Dünü, Bugünü, Yarını”
başlıklı teknik gezi organize edildi. Gezi kapsamında Kadıköy’ün tarihsel süreci hakkında
katılımcılara bilgi verildi.

Büyükada Gezisi
Marmara Uluslararası Kent Forumu katılımcıları 16. İstanbul
Bienali kapsamında organize edilen Büyükada Gezisi’ne
katıldılar. Bu gezi kapsamında adanın tarihsel süreci ve
adada yer alan yapılar hakkında bilgi verildi.

4 Eylül – 10 Kasım 2019 tarihleri
arasında düzenlenen 16. İstanbul Bienali, başlığını okyanuslarda yüzen devasa atık yığınına bilim çevrelerinin verdiği isimden alıyor: Yedinci Kıta. Bienal
sergileri, gerçek bir kıta olmaktan çok
hayali bir nesne ve insanlığın yeni durumuna dair bir metafor olarak görülebilecek bu olguyu keşfetmek için yola
çıkıyor. Bienal, insanların sebep olduğu
doğal veya kültürel atıklara antropoloji
veya arkeolojinin araçlarıyla bakan güncel sanat çalışmalarına yer vererek sanat

ve ekoloji arasındaki ilişkiyi de tartışmaya açmayı hedefliyor. İKSV, küratörlüğünü Nicolas Bourriaud’nun yaptığı
bu seneki bienalini şöyle açılıyor: “Popüler bilimdeki adıyla ‘Yedinci Kıta’,
3,4 milyon kilometrekare genişliğinde,
7 milyon ton ağırlığındaki bir plastik
yığınından meydana geliyor. İnsan atıklarının okyanusun ortasında dünyaya
yeni bir kıta kazandırdığı bu olay, 16.
İstanbul Bienali için ekolojik sorunlar
karşısında sanatın güncel durumunu
pek çok sanatçı, düşünür, antropolog
ve çevreci ile birlikte araştırmak için bir
çıkış noktası oluşturuyor.”

Boğaz Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü),
resmî adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ya da boğaza inşa edilen ilk köprü
olmasına atıfla Birinci Köprü, Karadeniz ile Marmara Denizi’ni birbirine
bağlayan İstanbul Boğazı üzerinde yer
alan üç asma köprüden biridir. Köprünün ayakları Avrupa Yakası’nda Ortaköy, Anadolu Yakası’nda Beylerbeyi
semtlerindedir. Fikirtepe’de ilk yaşam
(ilkel yaşam) M.Ö. 6.400-5.800 yıllarında oldu. İkinci yerleşim dönemi ise
M.Ö. 1000 yılarında ticaret kolonilerine ev sahipliği yaptı ve adı Halkedon
(Bakır Ülkesi) olarak anıldı. Bağdat
Yolu ismini, Osmanlı Padişahı IV. Murat’ın Bağdat’a yaptığı ve Osmanlıların
zaferi ile sonuçlanan ““Bağdat Seferi”nden aldığı düşünülmektedir. İstanbul
Şehremaneti, bugünkü deyişle İstanbul
Belediyesi tarafından 1918’de yayınlanan şehir planında Kurbağalıdere ve
Kızıltoprak arası Bağdat Caddesi olarak
gösterilmiştir. Dragos Tepesi’nin içinde bulunduğu bölgenin bilinen tarihi

6’ncı yüzyıla kadar uzanır. Bizans ve
Osmanlı dönemlerinde Anadolu Yakası’nın önemli yerleşim merkezlerinden
olan bölge, bugün Kartal ve Maltepe
ilçe sınırları arasındadır. Ataşehir, İstan-

bul’un Anadolu yakasında bulunan bir
ilçedir. 2008 yılında Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar’dan bazı mahallelerin
içine katılmasıyla ilçe statüsü kazanarak
İstanbul’un 39 ilçesinden biri olmuştur.

22

FOTOĞRAFLARLA #MARUF19

#MARUF19

BRONZ SPONSOR

BRONZ SPONSOR
SPONSORLAR

MARUF 2019 Çalışma Ekibi

Sayılarla MARUF
SPONSORLAR

PARTNERLER
MARUF’a 25 farklı ülkeden

Türkiye ve dünyadan alanında uzman konukların katılımıyla gerçekleştirilen Marmara
MARMARA
Uluslararası
Kent URBAN
Forumu’ndaFORUM
(MARUF), göçten inovasyona, doğal afetlerden akıllı
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toplam 50 oturum, ele alınan
geniş bir perspektifle 12 tema ile kentler
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ilgili olmak üzere 6 adet sergi,
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dünyasına detaylı
bir bakış sunuldu. Çevakademisyenlerin
rehberliğinde 5 adet
re ve İklim Değişikliği, Şehir Teknolojileteknik
gezi
gerçekleştirildi.
Oturumri ve İnovasyon, Ulaşım ve Hareketlilik,
lardan
5
tanesi
kapalı
toplantı
şeklinde
Kentsel Altyapı, Konut ve Yapılı, Çevre,
yapıldı.
Göç, Kent Ağları, Yerel Kalkınma, SosMARUF’ta 25 farklı ülkeden toplam
yal Kapsayıcılık, Dayanıklılık, Kamusal
250
kişi gerçekleştirilen oturumlarda koMekân, Yönetişim başlıklarındaki bu 12
nuşmacı
olarak
yer aldı. Üç gün boyunca
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tema altında farklı başlıklarda oturumlar
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forumu toplam
5440 katılımcı takip etti.
gerçekleştirildi. Bu 12 temanın
yanı sıra URBAN
MARUF’un organizasyonunda topİstanbul özel oturumu, Marmara Böllam 66 partnerle iş birliği yapıldı. Etkingesi’ne yönelik özel oturumlar, doktora
lik alanında 30 stant açıldı. Bu stantlarda
tez çalışmalarının 3 dakikada sunulduğu

alanında uzman pek çok
konuşmacı katıldı

firmalar ve belediyeler projelerini tanıttı.
MARUF kapsamında katılımcılara yönelik geliştirilen mobil uygulama
aracılığı ile katılımcıların anketlere katılması ve oturumlardaki konuşmacılara
soru yöneltmeleri sağlandı. Bu şekilde
konular daha interaktif olarak ele alınmış oldu. Marmara Uluslararası Kent
Forumu’nun kapanış oturumunda genel
olarak organizasyon yürütme kurulu ve
danışma kurulu üyeleri tarafından katılımcılara açık şekilde değerlendirildi. Bu
değerlendirmelerde iki yılda bir yapılması planlanan kent forumu için sürekli çalışma zemininin oluşturulması yönünde
karar alındı.
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BRONZ
SPONSOR

SPONSORLAR
SPONSORLAR
SPONSORLAR
SPONSORLAR
BRONZ
SPONSOR
SPONSORLAR
BRONZ
SPONSOR
SPONSORLAR
SPONSORLAR
Sponsorlar
SPONSORLAR
PARTNERLER
PARTNERLER
PARTNERLER
PARTNERLER
SPONSORLAR
PARTNERLER
SPONSORLAR
PARTNERLER
Partnerler
PARTNERLER
PARTNERLER
BRONZ SPONSOR
PARTNERLER
PARTNERLER

AKADEMİK PARTNERLER

SPONSORLAR

PARTNERLER

AKADEMİK PARTNERLER

Akademik Partnerler

AKADEMİK PARTNERLER
AKADEMİK
PARTNERLER
AKADEMİK
PARTNERLER
AKADEMİK PARTNERLER
AKADEMİK
PARTNERLER
MEDYA
AKADEMİK PARTNERLER
AKADEMİKPARTNERLER
PARTNERLER
AKADEMİK
AKADEMİK PARTNERLER
AKADEMİK PARTNERLER

MEDYA
PARTNERİ
Medya Partnerleri
AKADEMİK PARTNERLER

MEDYA PARTNERİ
MEDYA PARTNERİ

MEDYA PARTNERİ

MEDYAMedya
SPONSORLARI
Sponsorları

MEDYA PARTNERİ
MEDYA PARTNERİ
MEDYA
PARTNERİ
MEDYA
SPONSORLARI
MEDYA
PARTNERİ
MEDYA
SPONSORLARI
MEDYA
PARTNERİ
MEDYA PARTNERİ
MEDYA
PARTNERİ
MEDYA
SPONSORLARI

MEDYA SPONSORLARI
MEDYA SPONSORLARI
MEDYA SPONSORLARI

İMTİYAZ SAHİBİ

YÖNETİM

İMTİYAZ SAHİBİ
Marmara Belediyeler Birliği adına;
M. Cemil Belediyeler
Arslan
Marmara
Birliği adına;

YÖNETİM
Marmara Belediyeler Birliği
Ragıp Gümüşpala
Cad.
No: 10 Eminönü
Marmara
Belediyeler
Birliği
Fatih /Gümüşpala
İstanbul Cad. No: 10 Eminönü
Ragıp
Tel (90)
212 402 19 00
Fatih
/ İstanbul

M. Cemil Arslan

PARTNERİ

YÖNETİM

MARUF Gazetesi’nin tüm hakları saklıdır. Bu
gazetede yer alan; yazı, makale, fotoğraf,
MARUF Gazetesi’nin tüm hakları saklıdır. Bu
karikatür ve illüstrasyonların elektronik ortamlar
gazetede yer alan; yazı, makale, fotoğraf,
da dahil olmak üzere, kullanım hakları Marmara
karikatür ve illüstrasyonların elektronik ortamlar
Belediyeler Birliği’ne ve/veya eser sahiplerine
da dahil olmak üzere, kullanım hakları Marmara
aittir. İzin alınmaksızın, hangi dilde ve hangi
Belediyeler Birliği’ne ve/veya eser sahiplerine
ortamda olursa olsun, materyalin tamamının
aittir. İzin alınmaksızın, hangi dilde ve hangi

MEDYA SPONSORLARI
SPONSORLARI
MEDYA
MEDYA SPONSORLARI
YAYIN KURULU
MEDYA SPONSORLARI
MEDYA SPONSORLARI
YAYIN KURULU

YAYIN KURULU
Hatice Çetinlerden
FurkanÇetinlerden
Düzgiden
Hatice
Furkan Düzgiden

YAPIM
YAPIM

İMTİYAZ SAHİBİ

KÜNYE
KÜNYE

YE

24

SONNTAG
design / develop / curate
SONNTAG
design / develop / curate
Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. Harman Sok.
No: 5 ŞişliMah.
/ İstanbul
Esentepe
Talatpaşa Cad. Harman Sok.
Tel (90)
212/ İstanbul
924 24 10
No:
5 Şişli

MARUF Gazetesi’nin tüm hakları saklıdır. Bu
gazetede yer alan; yazı, makale, fotoğraf,

