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Önsöz

Toplumsal sorun alanlarını sosyal sorumluluk anlayışı ile ele almayı görev
sayan Okan Üniversitesi tarafından ikincisi gerçekleştirilen, “2. Yerel Yönetim
Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu” 400’ü aşkın katılımcı ile 11 Nisan
2013 tarihinde Üniversitenin Tuzla Kampüsünde gerçekleştirilmişti. Sempozyumda; Müsteşardan, Valiye, Belediye Başkanlarından, meclis üyelerine, muhtarlardan, yerel yönetim uzmanlarına, akademisyenlere ve sivil toplum temsilcilerine kadar geniş katılımlı bir tartışma ortamı yaratıldı. 16 Aralık 2010’da
gerçekleştirilmiş olan ilk sempozyumda; kentsel dönüşümde yerinde dönüşüm,
sosyal belediyecilikte eşitlikçi sosyal paylaşım, yerinden yönetim alanında yerelin ortak karar mekanizması ile güçlendirildiği katılımcılık sisteminin önemi
vurgulanmıştır. 2010 yılından günümüze yerel yönetim anlayışında özellikle
mevzuat ve uygulama boyutları ile önemli değişimler yaşandı. Kentsel dönüşümden ulaşım sorunlarına kadar yerel yönetimlerdeki konu ve sorun alanlarının çok boyutlu olarak ele alınabilmesine olanak verebilmek amacıyla 2. Sempozyum, paralel “Atölye” çalışmaları ile zenginleştirildi.
Sempozyum öncesinde çalışmalarına başlayan atölye grupları, Belediye
Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Akademisyenler, Teknik Başkan Yardımcıları, Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek Odaları temsilcilerinden oluşmuştur.
Amaç; kentle ilgili sorunları farklı aktörlerin bakış açıları ile tartışmak ve yeni
fikirlerin üretilmesini sağlamak olmuştur. Bu konuların güncel ve öncelikli
olanları; kentsel dönüşüm, katılımcılık, sosyal belediyecilik, alt yapı ve ulaşım
sorunları ile kent estetiğidir. Deprem riski altındaki Ülkemizde İstanbul başta
olmak üzere kentlerimizde yeniden yapılanırken, eski kaçak yapı ve gecekondulaşmanın yerine daha modern araçlarla fakat yine sağlıksız ve kontrolsüz
“Modern Gecekondu” ekseninde bir yapılaşmaya gidildiği dikkate alındığında,
kentsel dönüşüm uygulama sürecinin kritik olarak incelenmesi gerektiği vurgulanmıştır..
Atölyelerde yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm sürecine yaklaşımları ortak
konu oldu. Kentsel dönüşüm süreçlerinden, yerel yönetimlerin, kentlerin, ulaşımın, mekânsal estetiğin, sosyal adalet ve katılımcılığın nasıl etkileneceği tartışıldı. Bu yaklaşımla, kentsel dönüşüm ile ilgili atölyede mülkiyet sorunları özel
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başlıkla ele alındı. Kentsel dönüşümde mülkiyet sorunlarının çözümünde alan
esaslı yöntem yerine değer esaslı yönteme geçilerek, mevzuat ve bütünsel
planlama anlayışları ile bu konulara yeni yaklaşımlar getirilmesi önerildi.
Sosyal belediyecilik üzerine yapılan atölyede, katılımcılık, sosyal adalet ve
e-belediyecilik uygulamaları arasındaki bağ anlatıldı. Yerinden yönetim ve katılımcılık konuları tartışıldı. Ulaşım konuları ile ilgili atölyede, farklı ölçekteki
ulaşım ve altyapı sorunlarına çözüm önerileri içerisinde stratejik planın ve karar
üretim süreçlerinde katılımın önemi ile tüm bu süreçlerin ortak bir yasal çerçeve
altına alınması gereği vurgulandı. Kent estetiği ve çevre üzerine yapılan atölyede, estetiğin politize edilmesinin sakıncaları ve sürdürülebilir planlama anlayışının önemi tartışıldı.
Sonuç olarak, yerel yönetimlerin güncel tartışma alanında değişen mevzuatlar, kentsel dönüşüm ve katılımcılık algısının temel oluşturduğu ve diğer tüm
kentsel konuları etkiledikleri bir gerçektir. Bu süreçlerde ekonomik kalkınma,
sürdürülebilirlik, sosyal adalet, eşitlik ve demokrasi kavramlarının arasında
dengeli politikaların yaratılması çözüm oluşturabilir. Sempozyumda uzmanlar
ve akademisyenlerce sunulan bildiriler ile atölye çalışmalarından üretilen sonuçların, yerel ve merkezi yönetimde karar verecek olan mekanizmalara önemli
katkılar sunacağını umarım.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Ali KAHRİMAN
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
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AÇILIŞ KONUŞMALARI
Öğr.Gör. Mine Artu: Sayın Müsteşar, Sayın Vali Vekili, Sayın Kaymakam,
Sayın Belediye Başkanları, Sayın Mütevelli Heyet Başkanım, Sayın Rektörüm
ve Değerli Konuklar, Okan Üniversitesi tarafından hazırlanan 2. Yerel Yönetim
Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumuna hoş geldiniz. Programımız İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayacak ve ardından Okan Üniversitesi tanıtım filmini izleyeceğiz. Açılış konuşmalarıyla birlikte programımız başlamış
olacak. Açılış konuşmalarında ilk olarak Rektör adına Rektör yardımcısı Prof.
Dr. Alinur BÜYÜKAKSOY söz alacak ardından, Okan Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Sn. Bekir OKAN ve ardından T.C. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı
Sn. Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU konuşmalarını gerçekleştirecek. Açılış konuşmalarının hemen ardından tematik sunumlarımız başlayacak. İlk sunumda
moderatörümüz Prof. Dr. Mustafa KOÇAK olacak, panelistlerimiz Sabancı
Üniversitesinden Prof. Dr. Korel GÖYMEN Avrupa Birliğinde Yerel Yönetimler, Eğilimler, Öncelikler, Temel Sorun Alanları başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Ruşen KELEŞ Yerel ve Bölgesel
Demokraside Son Gelişmeler, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Nihat
FALAY Yönetimde Reform ve Yerel Yönetim anlayışı başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Son sunumumuz Mimar Sinan üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Doç. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN tarafından gerçekleştirilecek.
Konusu; Kentsel Dönüşümün Şehirciliğe Etkisi Saat 12:00’de verilecek olan
öğle arasının ardından Güzel Sanatlar Fakültesinin salonlarında 5 ayrı paralel
oturum gerçekleştirilecek. Sizlere dağıtılmış olan programlarda paralel oturumların moderatörleri, konuşmacıları ve konu başlıkları belirlenmiş durumda, arzu
ettiğiniz oturumları kayıt olarak izleme şansınız var. Saat 14.30’da tüm bu paralel oturumlar son bulmuş olacak. Hemen ardından bu salonda bir araya gelecek bir forum düzenleyeceğiz. Oturum Başkanımız Prof.Dr. Ayşegül
KİBAROĞLU olacak. Atölye moderatörlerimiz sunumlarını gerçekleştirecekler. Başarılı ve güzel bir sempozyum olması dileğiyle.
Konuşmasını gerçekleştirmek üzere Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Sn. Bekir OKAN’ı davet ediyorum.
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Bekir OKAN
Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Sayın Müsteşarım, Sayın Kaymakamlar, Sayın Belediye Başkanları, Sanayici-İş Adamları, Üniversitemizin Çok Değerli Temsilcileri ve Öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Okan Üniversitesi olarak bugün yerel yönetimlerle ilgili 2. sempozyumu düzenliyoruz. Özellikle Okan Üniversitesine ilk kez gelen misafirlerimiz için sizlere üniversitemizi biraz tanıtmak istiyorum. Üniversitemiz, 2003-2004 Akademik Yılında 85 öğrenciyle eğitim öğretime başladı ve şu anda ön lisans, lisans
ve lisansüstü programlarda toplam 12 bin öğrenciye ulaşmış bulunmaktayız. En
önemlisi, Okan Üniversitesinin “dünya üniversitesi” olma yolunda çok ciddi
adımlar attığını belirtmek isterim. Sadece 2 lisan öğreten ve diploma veren bir
üniversite olmak istemiyoruz. Diğer üniversitelerden farklı olarak “Girişimcilik
Dersi” veriyoruz. Bütün öğrencilerimiz bu dersi zorunlu olarak alıyorlar. “Girişimcilik Dersi”ne katılan Türkiye’nin en önemli iş adamları, öğrencilerimizle
bir araya gelerek nasıl başardıklarını anlatıyor, deneyimlerini aktarıyorlar.
Turkcell’in Genel Müdürü Süreyya CİLİV dün buradaydı ve nasıl başardığını anlattı. Diğer taraftan “Kariyer ve Yaşam” dersimiz var. Çünkü bizim hedefimiz öğrencilerimizin mezun olduğunda sadece Türkiye’de değil dünyada da iş
bulabilmeleridir. Okan Üniversitesinde iki lisan öğretiliyor ve hazırlık sınıfından itibaren “Kariyer ve Yaşam Dersi”ni almaya başlıyorlar. Derste ‘Şirketlerin
İnsan Kaynakları departmanları nelere dikkat eder?’ sorusuna yanıt buluyorlar.
Bu yıl yine bir ilki gerçekleştirerek “Kariyer ve Yaşam Dersi” kapsamında
“Happy Life Programı”nı başlattık. Her üniversitede bilgiye ulaşabilirsiniz,
fakat üniversitelinin daha çok entelektüel birikime sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Happy Life ile sanat, kültür ve spor alanlarında 100 üzerinden 70
puan alamayan mezun olamıyor. Ar-Ge ve inovasyona da çok önem veriyoruz.
Mühendislik fakültemiz sürücüsüz araç OKANOM’u geliştirdi. Ayrıca üniversite-sanayi işbirliği de bizim için çok önemli. Sektörün ihtiyaçlarına göre bölümler açıp o doğrultuda programlar yapıyor ve öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Yılda en az 8-10 adet konferans ve sempozyum düzenliyoruz. Türkiye’nin
sorunlarını uzmanları davet ederek akademik çatı altında tartıştırıyoruz ve yetkilileri de çözüm bulmak amacıyla bu toplantılara davet ediyoruz.
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Sayın İçişleri Bakanımız çok istekli olmalarına rağmen Sayın Başbakanımızın kendilerini görevlendirmeleri nedeniyle toplantımıza katılamadı ve Sayın
Müsteşarımız toplantımıza katılıyorlar. O da konuşmalarıyla katkı sağlayacak.
Uzmanlar burada, Korel Bey başta olmak üzere, biraz sonra tartışacaklar, belediye başkanları, yöneticiler görüşlerini bildirecekler. Bir iş adamı ve sanayici
olarak şunu söyleyebilirim: Türkiye hızla kentleşiyor ve bu noktada artık yerel
yönetimleri yetkilendirmek bir zorunluluk haline geldi. Nüfusumuzun yaklaşık
%75’i kentlerde yaşıyor ve yıllardır bu konularda çalışmalar yapılıyor. 1972
yılında iş hayatına atıldım. 1977 yılından itibaren Ankara’da ofisimiz var.
Çünkü o yıllarda özellikle her şey Ankara’dan oluyordu. Yurtdışına giderken
Ankara’daki Merkez Bankasından, Maliye Bakanlığından izin alıyorduk ve 500
Dolar döviz alamazsanız yurt dışına çıkamıyordunuz. İş adamı, sanayici olarak
o günden bugüne çok önemli gelişmeler olduğunu görüyorum. Ankara’da randevum olduğu zaman eskiden haftalarca, aylarca Ankara’da kalıyorduk. Ev
tutmuştum, ihracat-dış ticaret sermaye şirketimiz vardı. Devamlı her şey Ankara
ile oluyordu. Şimdi Ankara’ya sabah uçağıyla gidiyorum, hemen 16.00-17.00
uçağıyla dönüyorum. Türkiye bu anlamda çok ilerleme kaydetti. Yeterli mi?
Değil. Merkezi hükümetin, merkezi bürokrasinin yetkilerini mutlaka dağıtması
lazım.
Yerel yönetimleri güçlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Burada kentsel dönüşüm süreci de konuşulacak. Geomatik Mühendisliği Bölümümüz bu
konuda etkin çalışıyor. Yüksek lisans programlarımız sadece İstanbul’da değil,
bu yıl yaklaşık 10 ilde düzenlendi. Bunun dışında birçok belediyeyle projeler
yapıyoruz. Bursa’da bir belediyenin kentsel dönüşüm projesini üniversite olarak
yapıyoruz. Dolayısıyla ülkemize yerel ve genel ölçekte katkılar sağlıyoruz.
Son olarak hepiniz tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum.
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Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU
T.C. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı
Sayın Valim, Sayın milletvekilleri, Sayın belediye başkanları, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetinin Sayın Başkanı, Sayın Rektör, Kıymetli katılımcılar,
Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar” konulu sempozyumda
sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu vesileyle, bütün katılımcıları sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Bu sempozyumda, mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin sunumundan sorumlu konumdaki yerel yönetimlerimize yönelik yeni yaklaşımlar konusunda
değerlendirmeler yapılacaktır. Yapılacak oturumlarda yerel yönetimler ve merkezi devlet kurumlarından temsilcilerimizle akademisyenlerimiz, ülkemizde
yerel yönetimlerimizin mevcut durumunu ve geleceğini tartışacaklardır. Kapsamlı içeriği ve nitelikli katılımcıları ile bu sempozyumdan çıkacak öneri ve
fikirler, hem merkezi idarenin hem de yerel yönetimlerimizin sunacakları hizmet ve uygulamalara yön verecektir.
Yerel yönetimlere ilişkin teori ve pratiği bir araya getiren bu gibi toplantılar,
bu yönetimlere ilişkin yeni politika ve stratejilerin geliştirilmesi için ihtiyaç
duyduğumuz ortak aklın ortaya konulması için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Yine bu sempozyum yerel yönetimlerimiz için bilgi ve tecrübe paylaşımı ile
örnek projelerin tanıtımı için bir vesile teşkil edecektir. Bu düşüncelerle bu
sempozyumunun bütün katılımcılar, yerel yönetimler ve merkezi devlet kurumları için verimli geçeceğine olan inancımı ifade etmek istiyorum.
Bilindiği gibi, Anayasamızın temel düzenlemeleri çerçevesinde, idari sistemimiz, temel olarak merkezi idare ve mahalli idare biçiminde iki ana eksende
mütalaa edilmektedir. Bu iki ana eksenden birisini oluşturan yerel yönetimler,
mahalli müşterek nitelikteki kamu hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu anayasal kurumlar olup, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak teşekkül etmektedirler. Yerel yönetimler tarafından sunulan mahalli kamu hizmetleri, özellikleri
itibariyle vatandaşlarımızın günlük yaşantısını ve hayat kalitesini doğrudan
etkileyen bir nitelik arz etmektedir. Bunun yanında, mahalli idarelerimiz halkımızın demokratik hayata katılımını sağlamak bakımından da çok önemli bir
fonksiyon ifa etmektedirler.
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Halkımızın refahının artırılması ve vatandaşlarımızın hayatının kolaylaştırılması yerel yönetimlerin sağladıkları hizmetlerle doğrudan ilgilidir. Günümüzde, yerel yönetimlerin yürüttükleri hizmetler nitelik ve nicelik olarak değişmekte ve bu yönetimlerin kullandıkları kaynaklar artmaktadır. Bu sebeple,
yerel yönetimlerin sürekli geliştirilmesi ve hizmet üretme kapasitelerinin artırılması gerekmektedir.
2002 yılından itibaren başlayan kamu yönetimi reform süreci içinde bu temel
kabullerden hareketle, halkımıza sunulacak kamu hizmetlerinin nitelik ve kalitesini artırmak amacıyla, yerel yönetimlere özel bir önem verilmiştir. Bu bağlamda, mahalli idareler alanını düzenleyen temel mevzuat baştan başa yenilenerek Türkiye’de on yıllardır konuşulan ancak bir türlü gerçekleştirilemeyen mahalli idareler reformu uygulamaya konulmuştur.
Bu reform çerçevesinde;
- Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
- Belediye Kanunu,
- İl Özel İdaresi Kanunu,
- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu,
- İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, uygulamaya konulmuştur.
Hükümetimizin yaptığı bu yasal düzenlemelerle mahalli müşterek nitelikteki
hizmetler büyük ölçüde yerel yönetimlere bırakılmıştır. Daha önce merkezi
idare tarafından yürütülen gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, kültür ve
turizm, imar ve bayındırlık, ulaşım, çevre ve işyerlerinin ruhsatlandırılması gibi
mahalli müşterek nitelikli pek çok hizmet yerel yönetimlere devredilmiştir.
Yerel yönetimlerimize bu görevler devredilirken, Anayasamız ve Avrupa Yerel
yönetimler Özerklik Şartı’nda öngörülen görevle orantılı gelir sağlanması ilkesine uygun olarak yerel yönetimlerimize sağlanan kaynaklar arttırılmıştır.
2002 yılında mahalli idarelere merkezi bütçeden aktarılan kaynak toplam 4,7
milyar TL iken 2012 yılında bu pay 24,4 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu çalışmaların son halkasını, 2012 yılı sonunda yürürlüğe koyduğumuz 6360 sayılı On dört
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İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun teşkil etmektedir.
(Malumunuz bu Kanun ilk çıktığında on üç ilde büyükşehir kurulmuştu.
14.03.2013 tarihinde kabul edilen bir değişiklikle Ordu ilimiz de kurulacak
büyükşehirlere ilave edilmiştir.)
6360 sayılı On dört İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun,
yeni büyükşehirleri kurmanın ötesinde, ülkemizde uzun yıllardır yaşanılan ölçek
sorununa yerel yönetimler açısından çözüm getirmeyi de amaçlamaktadır. Yerel
yönetimler için optimal ölçek, yerel kamusal hizmetlerin etkili bir biçimde yürütülmesini sağlayacak nüfus ve alana sahip yerel yönetim büyüklüğünü ifade
etmektedir.
Çok düşük nüfusa sahip belediyelerde kişi başına düşen hizmet maliyetleri
çok yüksek olduğundan bu belediyelerin birleştirilme veya köye dönüştürülmesi
suretiyle yerel kamu hizmetlerinin üst ölçekte hizmet üretebilecek birimlerce
yürütülmesi gerekmektedir. Aksi halde hizmet sunumu için ayrılan kaynakla
yerel kamu hizmetlerinin etkili biçimde sağlanması ve vatandaşlarımızın artan
kaliteli hizmet beklentilerinin karşılanması mümkün görülmemektedir.
Uygun büyüklükte hizmet üretecek yerel yönetim ölçeği sorunu ülkemizde
olduğu gibi pek çok Avrupa ülkesinde de yaşanmış ve bu ülkelerde 1950’li
yıllardan 2000’li yıllara kadar belediye sayılarında radikal düşüşler sağlanmıştır.
Bu dönemde belediye sayıları;
Belçika’da % 78,
Bulgaristan’da %88,
Danimarka’da %80,
İsveç’te %87,
İngiltere’de %76,
oranında azalmıştır.
Almanya’da ise belediye sayılarında %67’lik bir düşüş yaşanmıştır. Benzer
bir reform bugün Almanya’da tekrar uygulamaya konulsa çok daha geniş ölçekte bir belediye yapılanmasının benimsenebileceğini öngörmek gerçeklerden
uzak bir tahmin olmayacaktır.
Mart 2013’te Yerel Düzeyde Stratejik Yönetişim Projesi çerçevesinde Hol21
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landa’yı ziyaret eden Bakanlığımız heyetine bu ülkedeki belediye sayısının 200
civarına düşürülmesi yönünde çalışma yapıldığı ifade edilmiştir. Avrupa ülkelerinde belediye sayılarında bu şekilde belirgin düşüşler ortaya çıkarken Türkiye’de tam ters bir trend yaşanmış ve 1950-2000 yılları arasında ülkemizdeki
belediye sayısı % 513 oranında artmıştır.
Belli bir coğrafi alanda hizmet üretme kapasitesi ve yeterli mali kaynaktan
yoksun küçük ölçekli çok sayıda yerel yönetimin yetkili olduğu mevcut yerel
yönetim yapımızda; imar kargaşası, çarpık kentleşme, tarım arazilerinin kaybı,
su havzalarının kirlenmesi, yeşil alanların azalması gibi temel sorunlar yaşanmaktadır.
Yine bu yapı içinde, yerel kamu hizmetleri için planlama ve koordinasyon
sağlanamamakta, ölçek ekonomisinden yeterince yararlanılamamaktadır. Bu
durum ise, ulaşım, yolcu ve yük terminalleri, su ve kanalizasyon, katı atık
bertarafı, atık su arıtma, yağmur sularını uzaklaştırma, itfaiye, afet koordinasyon, kentsel dönüşüm gibi alanlarda sorunlara neden olmaktadır.
Etkin ve verimli hizmet üretecek uygun büyüklükte güçlü yerel yönetimlerin
olmayışı, halkın yerel yönetimlerden beklediği kamu hizmetlerinin karşılanmasını da engellemektedir
6360 sayılı Kanunla;
- İl toplam nüfusu 750.000’in üzerinde olan 14 ilde büyükşehir belediyesi
kurulmakta, büyükşehir belediyelerinin sınırı il sınırına genişletilmektedir.
- Büyükşehirlerdeki il özel idarelerinin, belde belediyelerinin ve köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmaktadır.
- Büyükşehir’e dönüştürülecek illerde 25(+2) yeni ilçe kurulmaktadır.
- Nüfusu 2.000’in altında olan 503 belde belediyesinin tüzel kişiliği sona erdirilmektedir.
Yapılan bu düzenleme ile birlikte;
- İdari, mali ve teknik açıdan güçlü yerel yönetim yapılarının oluşturulması,
- İmar – altyapı alanındaki karmaşaya son verilmesi,
- Ölçek ekonomilerinin avantajından yararlanarak kaynak israfının önlenmesi,
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- Artan sanayileşme, turizm ve hizmet sektörü ihtiyaçlarını dikkate alan yeni
kent planlamalarının yapılması ve yeni cazibe merkezlerinin oluşturulması,
- Aynı alanda birden fazla idare arasında görev, yetki ve sorumluluk çatışmasına son verilmesi amaçlanmaktadır.
Günümüzde yönetim anlayışında temel bir değişim yaşanmakta yeni değerler ortaya çıkmaktadır. Etkin, etkili, vatandaş odaklı, hesap verebilen, katılımcı,
saydam ve olabildiğince yerel bir yönetim anlayışı pek çok gelişmiş ülkedeki
kamu yönetimi reformları için temel ilke ve değerler olarak ön plana çıkmıştır.
Bu ilke ve değerler bir yandan vatandaşlar için hizmet kalitesini geliştirerek
kayıtsız şartsız vatandaş memnuniyetini sağlamayı diğer yandan da vatandaşların yönetime daha fazla katılımını sağlamayı öngörmektedir.
İyi yönetişim başlığı altında toplanabilecek bu yeni kamu yönetimi anlayışı
gelişmiş pek çok ülke gibi ülkemizi de etkilemektedir. İyi yönetişim; yönetimde
temsil, katılım ve denetimin, etkin bir sivil toplumun, hukukun üstünlüğünün,
yerinden yönetimin, yönetimde açıklık ve hesap verme sorumluluğunun, rekabet ve piyasa ekonomisi ile uyumlu alternatif hizmet sunum yöntemlerinin
mevcut olduğu bir siyasal ve ekonomik düzeni ifade etmektedir. İyi yönetişim
anlayışı ile birlikte, yönetenler ve yönetilenler biçimindeki klasik ayrım anlamını yitirmiş ve vatandaşlar yönetimin nesnesi olmaktan çıkarak öznesi haline
gelmiştir.
Bu yeni anlayışta kamu yönetimi, etkinlik, verimlilik ve vatandaşın ihtiyaçlarını tatmine yönelik yönetsel uygulamaların yanı sıra onların yönetime aktif
katılımını da sağlamak zorundadır.
Bu anlayış çerçevesinde hazırlanarak Bakanlığımız Mahalli idareler Genel
Müdürlüğünce uygulanan Yerel Düzeyde Katılımcı Yerel Yönetişim Projesi ile;
Stratejik planlama
Yerel yönetimlerin orta vadeli önceliklerini ve hedeflerini stratejik planlar
yoluyla ortaya koyması,
Stratejik planların kentteki tüm paydaşların görüşleri alınarak oluşturulması,
Bu planlara dayalı olarak hazırlanan performans programları, bütçe ve faaliyet raporlarının stratejik planlarda yer alan önceliklere ve hedeflere ne ölçüde
ulaşılabildiğinin izlenebilmesi, amaçlanmaktadır.
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Kent konseyleri
Kentteki farklı kesimlerden insanları aynı çatı altında toplayabilen Kent konseyleri, vatandaşlarımızın belediyelerin karar alma süreçlerine etkin, verimli ve
düzenli olarak etki edebilmesine imkân sağlayan en önemli mekanizmalarından
biri haline gelmeye başlamıştır.
Yerel Düzeyde Katılımcı Yerel Yönetişim Projesi ile kent konseylerinin
özellikle kadın, genç ve engellilere yönelik oluşturulan çalışma grupları yoluyla,
bir yandan belediye hizmetlerinin niteliğini yakından takip etmesi, diğer yandan
da vatandaşın farklı hizmetlere yönelik görüş ve taleplerini belediyeye aktarabilmesine imkân sağlanması doğrultusunda faaliyetler yürütülmektedir.
Vatandaş karnesi
Vatandaş karneleri, vatandaşlarımızın yerel hizmetlere ilişkin memnuniyet
düzeylerini belirlemenin önemli araçlarından biridir.
Bu karneler yüz yüze yapılan anketler yoluyla oluşturulmakta ve hizmetlerin
niteliğinin vatandaşlarımız tarafından nasıl algılandığının ölçülmesini ve elde
edilen bulguların yetkili birimlerle paylaşılarak hangi hizmet alanlarının sorun
teşkil ettiğinin belirlenmesini sağlamaktadır.
Proje çerçevesinde altı pilot ilde vatandaş karnesi uygulaması sonuçlandırılmıştır. (Adana, Antalya, Kocaeli, Malatya, Mardin, Trabzon)
Beş ilde (Şanlıurfa, Gaziantep, Kütahya, Kahramanmaraş, Çorum, Hatay)
belediyeler tarafından bu yönde yapılacak çalışmalar ise Proje çerçevesinde
desteklenmektedir.
Yerel hizmet kıyaslama uygulaması
Yerel Düzeyde Katılımcı Yerel Yönetişim Projesi çerçevesinde yürütülen bir
başka uygulama olan “Kıyaslama” çalışması ile;
- Belediyelerin belli bir hizmet alanındaki çeşitli verilerini başka belediyelerle karşılaştırılması,
- Göreceli olarak daha düşük maliyetli ya da üstün nitelikli hizmet sunabilen
belediyelerin bunu nasıl başardıklarının irdelenmesi,
- Kıyaslama yöntemiyle tespit edilebilen iyi uygulama örneklerinin belediyelerde hizmetlerin daha etkili ve verimli biçimde sunulabilmesine temel
oluşturulması amaçlanmaktadır.
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Bakanlığımızca yürütülen projesi çerçevesinde 11 büyükşehir belediyesi ile
17 il ve ilçe belediyesinde kıyaslama çalışması yapılmıştır.
Yukarıdan aşağıya denetimin aşağıdan yukarıya denetime dönüşmesi
Bugün, üst kademe yönetim düzeylerinin yerel düzeyi denetlediği geleneksel
yaklaşımı da yön değiştirmeye başlamıştır.
İzleme, denetleme ve hesap sorma sorumluluğu, kararlara doğrudan katılım
olanağı bulan vatandaşlarımız ile kent konseyleri ve sivil toplum örgütlerine
geçmeye başlamıştır.
Geleneksel denetim yaklaşımıyla kıyaslandığında böyle bir denetimin, hem
denetimde sürekliliğin sağlanması hem de verilen hizmetlere yakın konumda
olan vatandaşlar tarafından yapılmış olması nedeniyle daha etkili sonuçlar doğurmasını bekliyoruz.
Yerel Düzeyde Katılımcı Yerel Yönetişim Projesi çerçevesinde 26 pilot yerel yönetimde belediyelerin atanmış ve seçilmiş çalışanları, muhtarlar, kent
konseyi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve valilik personeline bu
doğrultuda eğitim verilmiştir.
Sosyal Uyum Çalışmaları
Bu konu ile ilgili son olarak Avrupa Konseyi ve Bakanlığımız işbirliği ile
Trakya Kent Belediyeler Birliği öncülüğünde örnek uygulaması yapılmaya
başlanan sosyal uyum çalışmalarından da bahsetmek isterim.
Yapılan bu çalışmalarda vatandaş odaklı hizmet sunumu anlayışı çerçevesinde, hizmet standartlarının merkezî ya da yerel yönetim düzeyleri tarafından
değil, doğrudan vatandaşlar tarafından belirlenmesi öngörülmektedir.
Böylece vatandaşlar, kendi ihtiyaç ve önceliklerine göre hizmetlerin nasıl
sunulması gerektiğine kendileri karar vermekte ve mevcut hizmetleri de bu
ölçütlere göre değerlendirebilmektedir.
Sosyal uyum çalışmaları farklı yerlerdeki farklı ihtiyaçların en sağlıklı biçimde belirlenmesini ve hizmetlerin buna göre şekillenmesini sağlaması açısından vatandaş memnuniyetinin arttırılmasına en çok hizmet edecek yöntemlerden biri olarak görülmektedir.
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Bu konuların yanında, yerel hizmetlerin vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde sunulması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması için yapılması gereken bazı uygulamaları da burada sizlerle paylaşmak istiyorum;
Kamu hizmetlerinin sunumunda e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması
hizmet kalitesi ve etkinliğinin arttırılmasında merkezi devlet kuruluşları kadar
yerel yönetimler açısından da önem arz etmektedir.
Yerel hizmetlerin yürütülmesinde bürokrasi ve kırtasiyeciliği artıran uygulamaların ayıklanması, işlemlerin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması, vatandaş
memnuniyeti açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, içme suyu aboneliği, iş yerlerinin ruhsatlandırılması, yapı ruhsatlarının verilmesi, yerel vergi
ve harçların tahsili gibi konularda işlemlerin basitleştirilmesiyle ilgili düzenlemeleri tam olarak uygulamak zorundayız.
Belediye hizmetlerini şehrin sadece fiziki yönünü kapsayan klasik yerel yönetim anlayışının ötesinde, halkın bütün kesimlerinin yaşam kalitesini arttırmayı
amaç edinerek vatandaşlarımızın fiziksel, sosyal ve ekonomik problemlerini bir
bütün olarak ele alan sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmek zorundayız.
Evde bakım, kadın sağlığı, özürlülere yönelik hizmetler, sokak çocukları
rehberliği, meslek edindirme ve ev ekonomisine katkı gibi alanlarda belediyelerimiz daha aktif bir tutum belirlemelidir.
Yerel yönetimlerin, doğal kaynakları uygun ve akılcı bir biçimde yönetme,
kirliliğe karşı politikalar uygulama, doğayı ve yeşil alanları koruma sorumluluğu bulunmaktadır.
Günümüz ve gelecek arasında önemli bir bağ oluşturan ve gelecek kuşaklara
kimlik duygusunu aşılayan kent merkezlerinin, kültür ve tarihi mirasın önemli
sembolleri olarak koruma altına alınmaları gerekmektedir.
Kentlerde kültürel faaliyetler ve insan huzuru için kent sakinlerinin bir araya
gelip, gezebileceği açık alanların oluşturulmasını öncelikli hedeflerimiz arasında yer almalıdır.
Kentler, herkesin erişebilirliğine uygun olacak şekilde tasarlanmalıdır.
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Aslında Avrupa Birliği’nin, biliyorsunuz, 27 tane üye ülkesi var. Bir-iki ay
içinde 28 oluyor. Sayın başkan bana her ülke için bir dakika verdiği takdirde
benim en azından bir 28 dakika sürem var demektir. 15 dakikaya uymaya çalışacağım. Komşu bir üniversitede olmaktan ve komşu üniversitenin her gün daha
bir dinamizm kazandığını ve daha başarılı bir noktaya doğru ilerlediğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Mesele yalnız komşuluk değil, mesele
Türkiye’deki üniversitelerin gelişmesi ve iyi örneklerin ortaya çıkması. Bu konuda da emeği geçen herkesi başta Sn. Okan ve meslektaşlarım olmak üzere
gerçekten kutlamak isterim.
Samimiyetle söylüyorum; her gün Okan Üniversitesi kendini hissettiriyor,
duyuruyor, yenilikçi yöntemler kullanıyor kendini tanıtma açısından da eğitim
alanında da. Avrupa Birliği diyoruz ama Avrupa Birliği aslında bazı konularda
birlik değil. Onun nedenini de kısaca anlatacağım. Fakat ondan evvel müsaadenizle şu duyguyu paylaşmak istiyorum; bugünlerde Avrupa Birliği konusu Türkiye ve Türkiye kamuoyu açısından çok popüler değil. Zaman, zaman sorumsuz
Avrupalı politikacıların, siyasetçilerin demeçlerini okuyoruz, üzülüyoruz, kızıyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinin önemli bölümünün karşı karşıya kaldığı ekonomik ve diğer sorunları duyuyoruz. Bu, zaman, zaman bizi “bunlarda da pek
fazla iş yokmuş, niye biz bunlarla beraber olalım” deyip yeni alternatifler aramaya sürüklüyor. Neden öbür alternatiflerin çok geçerli olmadığını anlatacak
değilim. Ama şu noktaya dikkati çekmek istiyorum; başta bugünkü konu olan
yerel yönetimler olmak üzere Avrupa Birliği büyük ölçüde küresel değerlerin
büyük bir kısmını temsil ediyor. Küresel standartların önemli bir bölümünü
temsil ediyor. Onun için kızsak da kızmasak da, içinde olsak da olmasak da
dikey entegrasyondan ziyade, yani tam üye olmaktan ziyade; yatay entegrasyon
yani bu değerleri, bu uygulamaları, bu standartları yakından takip etmenin yararlı olacağını düşünüyorum. Avrupa Birliği’ndeki yerel yönetim uygulamalarını etkileyen birtakım eğilimler var. O eğilimlere yalnız başlık olarak değineceğim. Dünyanın başka bölgelerinde, coğrafyalarında da benzer eğilimler gözü29
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küyor. Bunlardan bir tanesi kalkınma anlayışı; kalkınma anlayışı artık büyüme,
büyümeyle eş anlamlı kullanılması yerine insan odaklı gelişme, yaşam
standartları gibi yeni kavramlarla ifade ediliyor. Bakıyorsunuz, bir ülkede
ekonomik büyüme sağlanmış, ama aynı dönemde işsizlik artmış, aynı dönemde,
göreceli yoksulluk artmış. O nedenle yeniden bu konunun bu kavramın üzerinde
düşünülmesi gerekiyor. İkincisi, yönetişim konusu; Sn. Müsteşar beni bu
konuda çok rahatlattı. Yönetişimi o kadar iyi anlattılar ki, benim ayrıca buna
değinmeme gerek yok ama klasik kamu yönetimi anlayışından bir yönetişim
mantığına, bir sorumluğu paylaşma, bir ortaklık mantığına, bir saydamlık, hesap
verebilirlik mantığına doğru genel bir gidiş var. Üçüncü olarak planlama anlayışındaki değişiklik; Avrupa’da artık ulusal düzeyde planlama yapan ülke kalmadı. Bir-iki yerde yol gösterici nitelikte dokümanlar var ama planlama daha
ziyade bölgeye ve yerele indi. Sn. Müsteşar zaten onun Türkiye’deki örneklerine de değindi. Stratejik planlama, kent konseylerinin kent eylem planları gibi
araçlar. Dördüncü bir husus; demokrasi anlayışında da değişiklik var. Temsili
demokrasiden kaçış kendini doğrudan demokrasi, radikal demokrasi, söylemsel
demokrasi, kurumlar demokrasisi gibi yeni sıfatlarla ifade ediyor. Son olarak da
AB’ndeki yerel yönetimlerin bütün uygulamalarına hâkim olan küresel bazı
değerler var. Bu küresel değerler arasında insan hakları var, fırsat eşitliği var,
cinsler arası eşitlik var, pozitif ayrımcılık var, çevrecilik var, sürdürülebilirlik
kavramları var. İşte biraz evvel değindiğim bu kavramların kendi uygulamalarınız açısından da dikkate alınmasında yarar görüyorum. Zaten büyük ölçüde
bunların hesaba katıldığını da görüyorum. Diğer bir husus; AB bir anlamda,
birlik değildir demiştim. AB monolitik, tek boyutlu yapı değil yönetim açısından. En azından 5 tane farklı yönetim geleneği var. Bunlar arasında Napolyonik
Geleneğini, Anglosakson Geleneğini, İskandinav Geleneğini, Germanik Geleneğini ve eski Sovyet Yönetim Geleneğini söylememiz, zikretmemiz gerekir.
Yani bundan şunu vurgulamak istiyorum: Brüksel’den bir karar çıktığı zaman,
komisyondan bir karar çıktığı zaman bunun algılanması her ülkede aynı olmuyor, uygulanması da her ülkede aynı olmuyor. Bunu da hesaba katmamız gerekiyor. Bunları söyledikten sonra AB’ndeki kentlerin gündemlerinde ne var, ne
gibi sorunlarla karşı karşıyalar? Sürem fazla el vermediği için yine sadece başlıklara yer vermek zorundayım. Her şeyden evvel, küreselleşme denen olgu,
Avrupa’daki kentleri doğrudan etkiliyor. Çünkü artık, Türkiye’de de yapılmaya
çalışıldığı gibi, bir anlamda kentler ekonomik gelişmeden, uluslararası rekabet30
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ten sorumlu olan ana birimler. Bu mantık çerçevesinde uluslararası iş bölümü
değiştikçe, “outsourcing” diye nitelendirilen veya “sermayenin kaçışı”,
“şirketlerin kaçışı” diye ifade edilen olguya göre İtalya’da, Fransa’da bazı bölgelerde tekstil, sanayi artık rekabet edemez duruma gelirken, bunların bir kısmı
kapanıyor, bir kısmı iflas ediyor, bir kısmı göç ediyor. Aynı şey doklarda oluyor, aynı şey gemi inşaat sanayinde oluyor. Birçok diğer alanlarda oluyor. Türkiye ve Türkiye benzeri ülkeler geçici olarak bundan yarar sağlıyor. Ama bu
geçici bir durumdur. Tekstil endüstrisi oradan buraya kayıyor, buradan Türkmenistan’a, Mısır’a başka yerlere kolaylıkla kayabiliyor. Kentleri bu doğrudan
etkiliyor. Çünkü doğrudan işsizliğe neden oluyor. Bazı yerlerde kentlerdeki bu
göç olayı, iç göç olayı ve şirketlerin göç olayı ciddi sosyal ve ekonomik sorunlar yaratıyor. İkinci bir konu, ikinci bir başlık; burada garip bulacaksınız belki
başlığı ama “Avrupalılaşma” ciddi bir sorun, Avrupa kentleri için. Yani müktesebat dediğimiz şeyin kabul edilmesi veya bunun müzakere edilmesi, yalnız
Türkiye’ye mahsus değil, yalnız aday ülkelere mahsus değil. Üye olan ülkelerde
de on binlerce sayfalık müktesebatın, kuralların ve standartların önce duyurulması, algılanması, anlaşılması, içselleştirilmesi gibi çok ciddi bir sorun var.
AB’deki temel ilkelerden bir tanesi, yerinden yönetim olmasına rağmen ekonomik krizin etkisiyle, ve aynı zamanda da özellikle yeni üye ülkelerdeki bürokrasinin, yönetimin ve şirketlerin düşük performansı nedeniyle yeniden merkeziyetçiliğe doğru, merkezi karar almaya doğru bir gidiş var. Gayet ilginç bir
gidiş. Hatta şöyle oluyor; komisyon açısından bakıldığında, herhangi bir kararın
uygulanabilmesi için yeni ülkelerden birinde Macaristan’da, Slovakya’da diyelim, en uygun düzeye bakıyorlar. Bu bir merkezi kuruluş düzeyi ise veya kuruluşu ise bir anlamda oraya tebliğ ediliyor bu hizmetin sunulması, yeniden bir
merkeziyetçiliğe doğru gidiş söz konusu olabiliyor. Diğer bir başlık, bu ülkelerdeki demografik konu ile ilgili, demografik sorunla ilgili. AB’nin 2020 diye
adlandırılan kapsamlı bir raporu var. Bu kapsamlı raporda üç tehlikeye, üç riske
dikkat çekiliyor: Bunlardan bir tanesi kısaca sözünü ettiğim, ekonomik alanda
yeterince gelişememe, yeterince büyüyememedir. Yani ekonomik kırılganlık…
İkincisi demografik, nüfus ve nüfus yapısına ilişkin kırılganlık… Üçüncüsü de
iklim değişikliğe ve buna ilişkin çevresel konulardaki kırılganlık… Avrupa
haritasını şöyle bir gözden geçiriniz, bu üç konu da yerel yönetimlerle doğrudan
ilgili. Avrupa haritasına baktığımızda, birinci kırılganlıkta, özellikle doğu Avrupa ülkeleri ve Akdeniz ülkeleri son derece kırılgandır. Önümüzdeki on yıl31
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larda da fazla büyüyemeyecekleri gözüküyor, çeşitli nedenlerle. Çok ciddi bir
sorun, yani yalnız iki senelik, üç senelik bir krizden söz etmiyoruz. Uzun dönem
bir kriz gözüküyor bazı ülkeler açısından, bazı bölgeler açısından. Buna karşılık
demografik kırılganlıkta, Kuzey Avrupa ülkeleri başta Almanya olmak üzere,
ciddi bir sorunla karşı karşıya. Çünkü nüfus azalıyor. Almanya’da şu anda 65
yaşın üzerindeki nüfus % 24, dolayısıyla her 4 Almandan biri bakıma muhtaç,
yani ekonomik açıdan bakıma muhtaç. Doğrudan doğruya üretken değil, üretken olan diğerleri tarafından, bir anlamda sosyal güvenlik sistemi kapsamında
hizmet sunulması gerekiyor. Belediyelerin önemli görev alanlarından biri sosyal
güvenlikle ilgili, aynı zamanda sosyal belediyecilikle ilgili, onun, için çok ciddi
bir sorun var. Aslında Avrupa ülkelerinin hemen hemen tümü bir ölçüde Fransa dışında- bu sorunla karşı karşıyadır. Son 10 yıl içinde üye ülkelerden
çoğunun nüfusları, yalnız durağan değil % 5- 7 arasında düşmüş durumda.
Başta komşumuz Bulgaristan’da olmak üzere, kentler ciddi bir sorunla karşı
karşıya. Üçüncü sorun, yine kentleri birinci derecede ilgilendiren ve onların
gündeminde olan, iklim değişikliği ve buna bağlı çevresel sorunlar. İklimlerdeki
düzensizliği, her gün takip ediyoruz medyada; bir yeri buzullar kaplıyor, başka
bir yer kuraklıktan kavruluyor. Başka bir bölgeyi sel basıyor. Kırılganlığı en
yüksek olan bölge, Akdeniz Bölgesi. Akdeniz Bölgesi olduğu için bizi de çok
yakından ilgilendiriyor. Akdeniz Bölgesi’ndeki çevre kırılganlığı, aynı benzer
şekilde Türkiye’ye yansıma durumunda, bütün tahminler bu yönde. Diğer bir
alan sorun göçle ilgili, göçmenle ilgili, onların yarattığı sosyal sorunlarla ilgili
ve uyumla ilgili… AB ülkeleri çeşitli dönemlerde dalga dalga göç aldı. Göç
almaya devam ediyor, insan kaçakçılığı bazı ülkeleri ve bazı yerel yönetimleri
ciddi olarak etkiliyor. Öncelikli olarak etkiliyor. Fakat onun dışında, olumlu
bazı girişimlerde bile, bakınız şöyle tablolar ortaya çıkıyor. İki ay kadar önce
Eurocities toplantısında İngiltere’deki bir belediye (Londra’nın güneybatısında
küçük, 9000 nüfuslu bir kent) başkanıyla sohbet ederken dedi ki;
“Son iki yıl içerisinde Arap ülkelerinden bir şirket geldi. Benim kasabamın
yakınlarında bir yatırım başlattı. Bu yatırımı gerçekleştirebilmek için 11 000
Polonyalı işçi ve teknisyen benim kasabamın içine ve civarına geldi. Başta dil
ve konut olmak üzere karşı karşıya kaldığımız sorunları bir düşünün” dedi.
Yani olumlu gibi gözüken, AB içindeki göç olayı bile kentleri, yerel yönetimleri son derece etkileyebiliyor.
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Bütün bu sorunların dışında, konuların dışında hesaba katılması gereken tabii, sürdürülebilirlik konuları var. Sürdürülebilirlik doğrudan doğruya kentleri
etkiliyor. Bu bağlamda da Avrupa’nın çoğu ülkesi, enerji yoksunu. Ciddi enerji
sorunları var. O nedenle AB’ndeki yerel yönetimlerin her birinin gündeminde
enerji konusu var. Enerjinin, mevcut enerjinin daha tasarruflu kullanılması,
akıllı yapılar, enerjinin kolektif kullanımı, kent içi ulaşımdaki araçların aynı
şekilde çevreyi kirletmeyen enerji tasarrufunu sağlayacak şekilde yeniden dönüştürülmesi gibi hususlarda en öncelikli konular arasında. Diğer bir konu kentsel dönüşüm. Ama kentsel dönüşüm Avrupa’da, bizde olduğu gibi, bir deprem
riskiyle karşı karşıya olduğu için değil, sanayi devri döneminden kalan, Avrupa’nın kentleri ve aynı zamanda bu kentlerin sanayi bölgeleri var. Yani biriki örnek vereyim, geçen ay İngiltere’de Liverpool’da bir toplantıdaydık. Liverpool kentsel dönüşüm başlatıyor. Neden başlatıyor? Doklar bölgesinde çok
ciddi sorunlar var. Doklar bölgesinde artık ne gemi inşa ediliyor, ne eskisi gibi
canlı ticaret var, o bölge ölmüş. Eskiden işçilerin, emekçilerin, fabrikaların
içinde veya civarında yaşamaları da adet olduğu için Avrupa’nın çoğu ülkesinde, orada binlerce emekli, hatta binlerce iş kazasına uğramış, özürlü insan
oturuyor. Ciddi bir insanlık sorunu var, ekonomik sorun var. Bu bölge nasıl
dönüştürülür? Aynı şey Leeds‘de, İngiltere’nin ikinci büyük kenti olan Birmingham kent merkezlerinde var. Yani oradaki mesele, bu dokuyu, sosyal dokuyu nasıl iyileştirebilirsiniz? Tabii burada esas konu, oradaki insanları yerlerinden etmeden bu dönüşümü gerçekleştirmek. Liverpool’daki örnekte de bu
var. Orada eski doklar civarında yaşayan 4000’lik bir nüfus var. O 4000’lik
nüfusun, yeniden restore edilen binalarda veya geçici bir iskândan sonra kendi
yenilenmiş konutlarına dönmeleri sağlanıyor. Tabii her ülkenin kendine özgü
koşulları var ama bu önemli ilkelerden bir tanesi. Evet, sözlerimi şöyle bağlayayım müsaadenizle, süreye ve Sn. Başkan’a saygı gereği; dünyada iyi örnekler de
var kötü örnekler de. İyi örnekleri alırken de çok dikkatli olmalı, kötü örnekleri
de değerlendirirken aynı dikkati göstermekte yarar var. Her ülkenin kendine
özgü koşulları var. Bu koşulları mutlaka hesaba katmak, kurumları, kavramları
olduğu gibi, bir süzgeçten geçirmeden alıp uygulamanın, fazla yararlı olmadığına hem inanıyorum hem de bunun fazla yararlı olmadığını, uygulamaya çok
yakın olduğum için defalarca gördüm. Bir de şu inancımı belirteyim: Ben Türkiye’deki yerel yöneticilere çok büyük saygı duyuyorum. Bir yurt dışı toplantıda Türkiye’de, belediye başkanlarının ve yerel yöneticilerin karşı karşıya
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kaldıkları sorunları bildirimde aktardığımda, orada bulunan yabancı belediye
başkanların biri;
“Eğer söyledikleriniz doğruysa, bunlar mucize adamlar.”
dedi. Çünkü geldikleri kentler ya büyümüyor ya bütün alt yapısını çoktan
tamamlamış, ancak inovatif (yenilikçi) birkaç şey uyguluyorlar. Türkiye’deki
belediye başkanlarının kentleri yılda %8-9, sırasında % 10-15 oranında büyüyor
ve bütün bunlara alt yapı, üst yapı yetiştirmekle yükümlü belediye başkanları.
Ve oldukça kıt kaynaklarla. Onun için Türkiye’nin şu ana kadar yerel yönetimlerde geldiği noktayı ben sağlıklı buluyorum, olumlu buluyorum. Sorunlar yok
mu? Çok ciddi sorunlar var. Bu sorunlardan bir tanesini müsaadenizle Sn.
Müsteşar da belirttiği için belirteyim. Bu son yasa, 14 yeni büyük kent yaratma
yasasına şu açıdan da bakmak mümkün; Avrupa’da da geçmişte
“amalgamation” adı altında birleştirmeler oldu. O birleştirmelere dönük, başta
Almanya olmak üzere, bazı İskandinav ülkelerinde tepkiler bugün bile devam
ediyor. Çünkü Türkiye’den farklı olarak Avrupa’da devlet aşağıdan yukarı gelişti. Dolayısıyla, 600 yıllık geleneği olan köyler var, beldeler var. Onun tepkisi
ve sosyal dokuda yarattığı sorunlar bugün de devam ediyor. Özen gösterilmesi
gereken bir nokta. İkincisi, küçük belediyeleri kapatmanın bir mantığı var. Avrupa’da da tartışılan noktalardan bir tanesi, kırla kent arasını bütünleşik olarak
görmek… Yani bütünleşik planlama yapmak. Bana göre doğru. Fakat bunu
yaparken mesafeleri hesap etmek gerekiyor. Avrupa’da mesafeler 50- 70- 100
km, istisnalar dışında. Buradaki insanların zaten kentle olan günlük ilişkileri
var. Trene atlayıp işe gidiyorlar, akşam kent dışındaki, evlerine gidiyorlar. Yapı
ayrı, doku ayrı, alışkanlıklar ayrı… Ulaşım imkânları ayrı… Türkiye’de çok
uzun mesafeler söz konusu olduğu zaman ciddi olarak soru işaretiyle karşılarım.
Keşke, onlar arasında yalnız nüfus esasına göre değil de, aynı zamanda, ek
göstergeler esasına dayalı da bir ayrım, bir ayrıştırma yapılması mümkün olsaydı. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.

Moderatör: Prof. Dr. Mustafa KOÇAK;
Evet, hocam, biz de teşekkür ediyoruz, hem süreye uyduğunuz için hem 15
dakikalık kısa bir süre içinde aşağı yukarı konunun özünü aktardığınız için…
Çok teşekkür ediyoruz.
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Yerel ve Bölgesel Demokraside Son Gelişmeler
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Ankara Üniversitesi
Hem böyle bir toplantıyı düzenledikleri için, hem de bana bu toplantıda bir
konuşma yapma fırsatı vermiş oldukları için, Okan Üniversitesi'nin değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca, önemli görev yerlerinde bulunan eski
öğrencilerimizden kimilerini de bu toplantıda görmekten mutluluk duymakta
olduğumu belirtmeliyim.
Konuşmamın konusu, Yerel ve Bölgesel Demokraside Son gelişmeler. Takdir edersiniz ki, böylesine geniş bir konu on, on beş dakikalık bir süre içine
sığdırılamaz. Bu nedenle, ben de yalnızca, önemli gördüğüm kimi konular üzerinde yoğunlaşarak, dikkatinizi o noktalara çekmeye çalışacağım. Satır başları
üzerindeki düşüncelerimi dikkatinize sunmakla yetineceğim. İlk olarak, yerel ve
bölgesel demokrasi kavramları üzerinde birkaç söz söylemek isterim. Acaba,
demokrasinin, ulusal demokrasinin kendisinden ayrı, bağımsız ve kopuk bir
biçimde, yerel ve bölgesel düzeylerde farklı demokrasilerden söz etmek olanağı
var mıdır? Ben olmadığı kanısını taşıyorum. Demokrasi bir bütündür ve parçalara ayrılamaz. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde ayrı ayrı demokrasilerin
varlığından söz etmek kanımca doğru olamaz. Ama gelin görün ki, bu farklı
düzeylerde kimi kurumlar demokrasiyi yaşama geçirmeye, gereklerini yerine
getirmeye çalışıyorlar. Bağışlamanız dileğiyle, bunlara, Anglosakson dillerinde,
"subnational" ya da "territorial democracy" denildiğini biliyoruz. Bu terimleri,
ulusal düzeyin altındaki demokratik süreçlerin işletilmesi anlamında kullanıyorlar. Ancak, hemen belirtmeliyim ki, yerel demokrasi ile bölgesel demokrasi
kavramları arasındaki çizgi çok belirgin değildir. Bu çizginin son zamanlarda
giderek daha da belirsiz duruma geldiği, neredeyse tümüyle ortadan kalktığı ve
yerel demokrasiyle bölgesel demokrasinin iç içe girmekte olduğuna ilişkin görüşler yaygındır.
Değerli arkadaşım Korel GÖYMEN'in de belirttiği gibi, yerel ve bölgesel
demokrasi gibi kavramlar, gerçekte, Türkiye'ye sonradan girmiş olan Avrupa
kökenli kavramlar ve kurumlardır. 19.yüzyılın ikinci yarısına gelinceye değin,
ülkemizde yerel yönetim diye bir kurum yoktu. 1850'ler ve onu izleyen yıllar,
bu kurumun Osmanlı İmparatorluğu'na Batı'dan aktarıldığı yıllardır. Bütün
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transplantasyon işlemlerinde olduğu gibi, vücut kimi zaman kendisine takılan
organları kabul etmeyebiliyor. Ya da bu işlem zaman alıyor. Toplumsal yapılara
dışarıdan aktarılan organların takılmasında, her zaman Akdeniz Üniversitesi'nde
yüz nakli yapan cerrahlar kadar başarı sağlanması söz konusu olmayabilir. Bu
tür kurumların tam anlamıyla yerleşebilmesi, demokratik yapının işleyen parçaları durumuna gelebilmesi için yüzyılların geçmesi beklenebilir. Gerek Sayın
Müsteşarın, gerekse Sayın Göymen'in yaptıkları açıklamalar da gösteriyor ki,
Türkiye'de yerel demokrasinin işleyişi açısından büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Bu olgunun, olumlu olduğu kadar olumsuz yönleri üzerinde de durmaya
zamanımız olsaydı çok daha yararlı olurdu. Bu eksiğin, atölye çalışmaları sırasında giderilmesini diliyorum. Mademki yerel demokrasi ve bölgesel demokrasi
gibi kurumlar ülkemize Batı'dan aktarılmış kurumlardır, acaba bu kurumların
Batı'da dayandığı demokratik değerler nelerdir? Hemen belirtmeliyim ki, iki
Avrupa kuruluşundan biri olan Avrupa Konseyi'ne Türkiye, 1950'lerin başından
bu yana üyedir. Avrupa Birliği adını taşıyan ikinci kuruluşa tam üye olabilmek
için de sıra beklemektedir. Her iki kurumun çatısı altında, yıllardan beri, yerel
yönetimlerin özerkliğinden ne anlaşılması gerektiği konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bunlarla ilgili kimi ilkeler geliştirilmiştir.
Önce, kurumsal düzenlemelerden kısaca söz etmeliyim. Avrupa Konseyi çatısı altında, bu kurumsal yapı, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi adını
taşıyan danışma organıdır. Konsey'e üye olan devletlerin yerel ve bölgesel yönetimlerinin seçilmiş temsilcilerinden oluşan bu organda, ülkemizden de 12
kişilik bir kurul görev yapar. 12 kişilik delegasyonumuzun üyeleri, belediye
başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleridir. Öte yandan, Avrupa Birliği
bünyesinde de, 1994'ten beri, Bölgeler Komitesi adını taşıyan bir danışma organında, Birlik üyesi devletlerin yerel ve bölgesel yönetimlerinin temsilcileri,
kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerini ve önerilerini karar süreçlerine
yansıtmaktadırlar. Bu danışma organları içinde geçen tartışmalar ve alınan kararlar, her iki uluslararası kuruluşun karar organlarınca alınacak kararlara ışık
tutmaktadır. Bu kuruluşlar tarafından oluşturulan kimi hukuk belgelerinde yer
alan yerel ve bölgesel yönetimlerin özerkliğine ilişkin kurallar, yerel ve bölgesel
demokrasi açısından büyük önem taşımaktadır. Bunlardan üç tanesine kısaca
değinmekte yarar vardır. Birincisi, Avrupa Konseyi'nin 1985'te, üye devletlerin
imzasına ve onayına açmış olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
adını taşıyan sözleşmedir. Hazırlanması yılar alan bu sözleşmeye, Türkiye 1992
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yılında taraf olmuştur. İkinci belge, Avrupa Birliği'nin organlarından biri olan
Avrupa Parlamentosu'nun 1988 yılının Aralık ayında kabul etmiş olduğu Bölgeselleşme Şartı'dır. Üçüncü belge de, yine Avrupa Konseyi'nin, Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı'na koşut olarak hazırladığı Avrupa Bölgesel Yönetimler Özerklik
Şartı Taslağı'dır. Üye devletler, metni üzerinde görüş birliğine varamadıkları
için, birkaç yıl önce adı, Yerel Demokrasi için Başvuru Belgesi olarak değiştirilen bu taslakta, bölge yönetimlerinin özerklik koşulları yer almaktadır. Taşıdığı kurallarda, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın kurallarına büyük ölçüde
koşutluk göze çarpmaktadır. Söz konusu belgelerde yer alan bir ilke, yerel ve
bölgesel demokrasi açısından önem taşıyan "yerindenlik" ya da "yerellik" adı
verilen ilkedir. Avrupa Birliği'nin kurucu antlaşmalarında bu ilke, bir başka
deyişle yerellik (subsidiarity) ilkesi, Avrupa Birliği'nin Brüksel'deki merkezi ile
üye devletler arasındaki ilişkilerde, yetkilerin nasıl paylaştırılacağı, son sözü
hangi basamaktaki yönetimlerin vereceği konusuyla ilgilidir. Buna göre, kural,
son sözün, asıl ve birincil yetkinin üye devletlere ait olması gerektiğini anlatmaktadır kural. Söz konusu yerellik ilkesi, kıyas yoluyla, bir devletin kendi
sınırları içinde, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine de uygulanmaktadır. Yerellik kavramının adı kullanılmış olmadığı halde, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı da, yerel ve bölgesel demokrasiyi çok yakından ilgilendiren bu kuralı kimi maddelerinde benimsemiş
durumdadır. Şart'ta, yerellik kuralıyla ilgili bir maddede şöyle denilmektedir:
Kamu hizmetleri halka en yakın yönetim basamaklarınca yerine getirilecektir.
Ülkemizi örnek olarak gösterecek olursak, bu yönetim basamağı kuşkusuz
belediyelerdir. Kural bu olmakla birlikte, Şart'ta kuralın istisnaları da gösterilmiştir. Şöyle ki, ekonomik koşulların elvermediği ve işin niteliği gerekli kıldığı
takdirde, halka en yakın olmayan, yani bölgesel ve merkezi yönetimler de kamu
hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olabileceklerdir. Yerellik ilkesi, geçmişte, "genel yetki" ilkesi adıyla, kendilerine yasalarla yasaklanmış olmayan ya
da başka yönetim basamaklarına bırakılmamış olan kamu hizmetlerinin yerel
yönetimlerce görülmesi biçiminde kuramda ve uygulamada yer almıştır. Yerellik ilkesi, Avrupa yerel Yönetimler Şartı'nın 4. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında
yer almıştır. Avrupa kaynaklı bir değerler bütününün parçaları sayılan yerel ve
bölgesel demokrasi gibi kurumların uygulamada işlerlik kazanabilmeleri, ilgili
ülkelerde demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne verilen önem
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ve duyulan saygıyla çok yakından ilgilidir. Yerel ve bölgesel demokrasinin
ancak bu koşullarda bir anlam taşıyabileceği görüşü yaygındır.
Bölge yönetimlerinin özerkliği konusunda Avrupa kurumlarınca geliştirilmiş
ya da geliştirilmekte olan, yukarıda kısaca değindiğim belgelerde, üye devletlere, eğer sahip bulunmuyorlarsa, mutlaka bölge yönetimi oluşturulmaları gerektiğin ilişkin bir dayatma söz konusu olmadığı gibi, o ülkelerin ulusal birliğinin ve toprak bütünlüğünün parçalanmasıyla sonuçlanabilecek öneriler de yer
almamaktadır. Bunu açık olarak belirtmek zorundayım. Sorun bölge halklarının
kimliklerinin ve kültür değerlerinin korunması noktasında toplanmaktadır. Bu
bağlamda, zaman, zaman sorulan sorulardan biri de, bu belgelerin kuralları arasında, üniter devlet sistemini terk ederek, federal bir devlet sisteminin benimsenmesi doğrultusunda herhangi bir kuralın bulunup bulunmadığıdır. Belgelerin
hiç birinde bu yönde bir baskı niteliği taşıyan kurala rastlanmıyor. Avrupa Konseyi'nin 2013-2016 yılları arasındaki çalışma önceliklerini belirleyen belgede
de, yalnızca, yerel ve bölgesel yönetimlerinin özerkliğinden ne anlaşılması gerektiğine ilişkin kimi ayrıntılar vardır. Ne yazık ki, zamanım, söz konusu belgelerdeki ilkelerin ayrıntılı olarak ele alınmasına elverişli değil. Ama ülkemizde
oldukça güncel olan bir konuda, 6360 sayılı yasayla gündeme gelen, 30 kadar il
özel yönetiminin, 16 bin kadar köyün ve 1600 e yakın belediyenin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasında, bu yörelerdeki halkın ve yönetimlerin görüşlerine başvurulmamış olması, yerel demokrasi değerleri açısından tartışma götürebilecek
niteliktedir. Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, kendilerini ilgilendiren her konunun planlanması ve karara bağlanması aşamalarında, uygun zamanlarda ve uygun yöntemlerle yerel halkın görüşlerine başvurulmasını zorunlu saymaktadır.
Burada söz konusu olan yöntem halkoylaması yani referandumdur. Türkiye,
Şart'ın bu maddesine çekince koymuş olduğu için, bu zorunlulukla hukuken
bağlı olmadığını öne sürse bile, her türlü sınır değişikliği kararının alınması
durumunda, halkın katılımına ilişkin kuralla Türkiye hukuken bağlıdır. Bir
başka deyişle, bu konularda halka danışılmaksızın gerçekleştirilen düzenlemelerin çağdaş yerel demokrasi ilkeleri açısından savunulabilmesi olanaksızdır. Öte
yandan, mali kaynakların yeterliliği, yerel yönetimlerin özerkliği açısından yaşamsal önem taşımaktadır.
Anayasamızın 127. maddesinde de kurala bağlanmış olmasına karşın yerel
yönetimlerde mali reform bugüne değin gerçekleştirilemedi. Yerel Yönetimler
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Özerklik Şartı, güçsüz yerel yönetimlere yardım için özel mekanizmalar oluşturulmasını, devlet yardımlarının özel amaçlı değil, genel amaçlı olmasını, enflasyonun olumsuz etkilerini telafi edecek düzenlemeler yapılmasını öngörmektedir. Çağdaş yerel demokrasi ilkelerinden biri de, yerel yönetimler üzerindeki
devlet denetim ve gözetiminin hukuka uygunluk denetiminin ötesine geçerek,
yerindelik denetimi niteliği taşır duruma gelmemesidir. Bir başka deyişle, devletin yerel yönetimlerin işlemleri, kararları ve eylemleri üzerindeki vesayet,
yalnızca, hukuka uygunluk denetiminden ibaret olacaktır. Ama devletin kendi
görevlerinden bir bölümünü kendi adına görmelerine izin vermiş olması durumunda, istisnai olarak yerindelik denetimi de yapılabilecektir. Ülkemiz açısından büyük önem taşıyan bir yerel demokrasi ilkesi de, devletin mali olanaklarından yararlanarak, yerel yönetimlerin siyasal takdir haklarını ve özgürlüklerini
sınırlandırmaya kalkmasıdır. Buna kesinlikle olanak yoktur. Yerel demokrasi
ilkeleri, devletin siyasal partiler karşısında elindeki olanakları adil ve yansız bir
biçimde kullanmasıdır. Yerel yönetimlerin yurt içinde ve dışında benzerleriyle
işbirliği yapabilmeleri, sivil örgütler kurabilmeleri, hak ve özgürlüklerini koruyabilmeleri için yargı yollarından yararlanabilmeleri de, yerel özerkliğin ayrılmaz koşullarından sayılmaktadır.
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nda halk katılımının etkili kılınmasına ilişkin ilkeler var olmakla birlikte, Avrupa Konseyi, konunun önemini de
dikkate alarak, 2009 yılında, bu ilkeleri daha da geliştirmiş ve Şart'a Katılım
konusunda bir Ek Protokolü yürürlüğe koymuştur. Üye devletlerin, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın onaylamış oldukları ilkelerini uygulamada nasıl
benimsediklerinin izlenmesini de Konsey, Yönetişim Komitesi ile birlikte, bu
Komite'ye yardımcı bir uzmanlar Kurulu'ndan yararlanarak gerçekleştirmektedir. Yukarıda sözünü etmiş olduğum, Bölgesel Demokrasi İçin Başvuru Belgesi
adını taşıyan belgenin adının neden Bölge Yönetimleri Özerklik Şartı olmadığı
konusuna da kısaca değinmekte yarar vardır. Bölge ve bölge yönetimlerinin
özerkliği konusu, 47 üyesi olan Avrupa Konseyi'nin üyelerinden birçoğu için
"riskli" bir konu olarak algılanmaktadır. Bu kavramdan çekingenlik duyan tek
ülke Türkiye değildir. Birçok yönlere çekilebilen bir kavram olması nedeniyle,
bölgesel özerklik üzerinde üye devletler anlaşmaya varamamışlardır. Bu nedenledir ki, "başvuru belgesi" adını yeğlemişler ve kendileri yönünden güvence
sayılabilecek kimi kuralları belgeye yerleştirmişlerdir. Örneğin, bölgeler oluştu39
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rulması doğrultusunda bir zorlayıcı kural bulunmamasına karşın, bölgeler kurulmaması durumunda dikkate alınacak ilkelere yer verilmiştir. Bunlara göre,
devletle bölge yönetimleri arasındaki ilişkilerde şu iki kuraldan uzaklaşılmayacaktır:
1) karşılıklı sadakat,
2) eşdeğer saygınlık.
Bunlara ek olarak, devletin tekliğine, ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı da, Başvuru Belgesi adını taşıyan belgenin kuralları arasında yer
almaktadır. Bu Belgenin, henüz, Konsey'in yetkili organlarından geçerek kesinleşmiş olmadığına, dolayısıyla, ona taraf olunamayacağına ve bağlayıcı bir
niteliği bulunmadığına da değinmeliyim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı
sunuyorum.
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Yönetimde Reform ve Yerel Yönetim Anlayışı
Prof. Dr. Nihat FALAY, İstanbul Üniversitesi
Küresellik-Ulusallık-Yerellik
Yerel yönetime ilişkin söylemlerde üç önemli değişkenin göz önünde tutulması gerekir:
Yerel yönetimlerin statüsü üzerine yapılan değerleme devlet kuramlarından
bağımsız yapılamaz.
Yerel yönetimlerin ve devletin özellikleri ve özgünlüğü basitçe kuramlardan
çıkarılamaz, her toplumun tarihsel güç dengeleri içinde şekillenirler.
Yerel yönetimlere ilişkin deneyimler sadece bir ulus devletin iç dinamikleri
tarafından belirlenmemekte, uluslararası dinamiklerin ve siyasal dengelerin
etkileri de bulunmaktadır.
Küreselleşme kötümser olarak görüldüğü kadar iyimser olarak da görülebilir. Genelde kabul gören nokta, yerelleşmenin görünürde küreselleşme ile çelişkili gibi görünüyorsa da bu ikisinin birbirini tamamlayan süreçler olduğudur.
Günümüzde küreselleşme ile yerelleşme süreçleri birlikte ilerlemektedir. Bu
iki kavramın iç içeliğini göstermek için Roland Robertson (1999) “glocalization” yani “küreyerelleşme” kavramını kullanmıştır.
Yönetimin Kontrolünden-Kontrolün Yönetimine/Paradigma’da Değişim
Paradigma, dünyayı algılamak için gerekli zihinsel düşünce tarzı; paradigmatik dönüşüm/değişim, eski oyunu yeni kurallarla oynamak anlamına gelir.
Bu gelişim içinde; “insanları idare etme” anlayışı yerine, ortaklaşa sorun tanımlama ve çözme yaklaşımı başlamıştır.
Yeni yaklaşım; hedef kitlelerin beklentileri doğrultusunda mal ve hizmet
üretilmesi, hızlı karar alma, yönetime dinamik ve esnek yapı kazandırma, değişime ayak uydurma şeklindedir.
Vatandaşın bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla kamusal alandaki karar
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alma süreçlerine katılımını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi benimsenmiştir.
Kamu yönetimindeki paradigmaya göre; ekonominin geliştirilmesi için kurumsal tekniklerin araştırılması, bürokratik ve zorlayıcı idarî yapılardan arındırılması ve verimliliğin arttırılması çabaları doğmuştur.
Yönetim sürecinde; bürokrasiye dayalı dikey hiyerarşik yaklaşım yerine,
vatandaşın karar süreçlerindeki etkisini arttıracak yatay katılımcı yönetim anlayışı yeni bir paradigma oluşturmaktadır.
Tablo-1: Düşüş ve Yükselişteki Yönetim Paradigmalarının Temel Özellikleri
Düşüşteki Paradigma

Yükselişteki Paradigma

İdare etme anlayışı

Yönetişim

Bürokrasi merkezli yapı

Birey ve toplum merkezli yapı

Tek taraflı belirleyicilik

Çok yönlü katılım

Gündelik sorunlara yoğunlaşma

Stratejik yönetim

Girdi odaklı

Sonuç odaklı

Hantal bürokrasi

Etkin bürokrasi

Kapalı kültür

Saydam toplum

Hiyerarşik ve kurallara dayalı denetim

Risk odaklı kamuoyuna dayalı çok
aktörlü denetim

Girdi ve kurallara uyum odaklı

Çıktı odaklı

Kurallara bağlı yönetim

Yönetimde inisiyatif alma, kişisel
sorumluk

Kaynak: Adem Yaman, Yönetimin Kontrolünden Kontrolün Yönetimine: Paradigma
Değişimi, Denetişim, Sayı: 3, 2009, s. 28.

Yeni kamu yönetimi anlayışı; yöneticiye; stratejik hedeflerine ulaşmada
yönetme olanak ve izninin verilmesini öngörür.
Bu da faaliyet ve süreçlerin hedeflerle ne ölçüde örtüştüğünün izlenmesi için
kontrol aracının yönetilmesini anlamlı kılar.
Buna göre sonuç; kamu yönetiminde mevcut sistem olan yönetimin kontrolü
yerine, çağdaş kontrolün yönetimine geçmektir.
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Tablo 2: Yerel Gelirlerin Merkez/Yerel Kontrol Derecelerine Göre
Sınıflandırması
Yüksek Yerel Mali Özerklik

Yerel yönetim vergi oran ve matrahlarını
belirler.
Yerel yönetim sadece vergi oranını
belirler.
Yerel yönetim vergi oranlarını merkezi
yönetimin izin verdiği aralıklar içinde
belirler.

Yerel Mali Özerklik Yok

Ancak alt yönetim biriminin onayı ile gelir
paylaşımı belirlenir.
Merkezi yönetim yerel vergi oranlarını ve
matrahını, dolayısıyla yerel gelirleri
belirler.

Kaynak: Robert D. Ebel, Subnational Tax Policy Design and Fiscal Decentralization,
http://www1.worldbank.org/publicsector/tax/SubnationalTaxPolicyDesign.pdf, s. 7’deki
tablodan derlenmiştir.

Yerel Yönetimlerin Dönüşümünün İlkeleri







Kurumsal/toplumsal sorumluluk
Yönetim değil, iyi yönetişim (good governance)
Yetkilendirme değil, yetkelendirme (empowerment)
Sadece hemşehri değil, sosyal paydaş (stakeholder)
Kendi başına bağımsız teknoloji değil, sosyal paydaş dostu yeşil teknoloji
Halkla ilişkilerde kurumsal etik değerler

Hizmet ve Harcama Sorumluluk Kıstasları
Toplumun gereksinim duyduğu tam kamusal, yarı-kamusal ve özel mal ve
hizmetler, merkezî yönetim yanında yerel yönetimlerin de dâhil olduğu çeşitli
hizmet birimleri tarafından üretilir.
Hangi mal ve hizmetlerin hangi yönetimlerce üstlenileceği malî ilişkilerin
düzenlenmesi açısından önemli bir başlangıç noktasıdır. Bu açıdan; yerindenlik,
hizmet fayda ve maliyet alanları, dışsallıklar, ölçek ekonomileri gibi temel ilke
ve kıstasların gözetilmesi gerekir:
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1) Yerindenlik (Subsidiarity)
Burada hizmetlerin tüketicilere yakınlığı, hizmet talebinin yakından izlenmesi ve hizmetin yerel halka en yakın birim tarafından üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu ilke, kamu hizmetlerini üretmekte ekonomik olarak verimlilik ilkesini
göz önünde tutmak kaydıyla, vatandaşlara en yakın düzeyde kalınmasının doğru
olacağını savunmaktadır.
2) Hizmetin Fayda ve Maliyet Alanı
Burada kastedilen; mal ve hizmetlerin üretilmesinin/üretilmemesinin yaratacağı faydaların ve maliyetlerin yayılma alanıdır. Fayda ve maliyetlerin, hizmetin sunulduğu veya tüketildiği alanın dışına yayılmamasına, yani ilgili birimin
sorumluluk alanının içinde kalmasına dikkat edilmelidir. Kaynak tahsisinde
etkinliğin sağlanması açısından, kamu hizmetlerinin sunumu ve maliyetlerinin
paylaşımının, hizmetten yararlanan coğrafî ve idarî bölgede yaşayan halkın
tercihleri ile bağlantılı hale getirilmesi gerekir.
Fayda ve maliyetlerin yayıldığı alan tüm ülke ise merkezî yönetimin, yerel
yönetimin sorumluluk alanı ise yerel yönetim biriminin ilgili mal ve hizmeti
üretmesi gündeme gelir. Bazen de merkezî yönetim ile yerel yönetimin, kaynak
tahsisine etkinlik sağlanması amacıyla ortak üretimi söz konusu olabilir.
3) Dışsallıklar
Mal ve hizmetlerin fayda ve maliyet alanlarıyla bağlantılı bir öğe olup, bir
mal veya hizmetin üretim veya tüketiminin üçüncü kişi veya bölgeler üzerinde
olumlu/olumsuz etkiler yaratmasıdır. Bu nedenle, üretilen veya tüketilen mal
veya hizmetin yerel birimin sınırlarını aşan bazı faydaları (zararları) olabilir.
Kaynakların daha etkin tahsisi, dışsallıklardan etkilenen alanların birleştirilmesini gerektirebilir. Yani, fayda ve maliyet dışsallıklarının genişlemesi halinde
ilgili hizmetin daha üst yönetim birimlerince veya merkezî yönetimce sunumu
daha etkin olacaktır.
4) Ölçek Ekonomileri
Hizmet üretimi ve toplam maliyetler artarken, ilave birim maliyet ve kişi başına hizmet maliyetleri düşmelidir. Burada eğer büyük ölçekli üretime uygun bir
mal ve hizmet var ise, “doğal tekel” ortaya çıkar. Çünkü hizmetin başlangıç
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yatırımı için gerekli sabit sermaye yüksektir. Ölçek ekonomilerin var olması,
optimal görev ve yetki alanının çizilmesinde göz önüne alınması gerekli bir
öğedir. Hizmetler arz miktarına, hizmet alanına ve birimin nüfus yoğunluğuna
bağlı olarak merkezî veya yerel yönetimlerce daha etkin üretilebilirler.
Bazı kamusal mal ve hizmetlerin, belirtilen kıstaslar çerçevesinde hangi yönetim birimlerinde üretiminin veya onlara tahsisinin mümkün olduğu tabloda
görülmektedir.
Tablo-3: Kamusal Hizmetlerin Özellikleri İtibariyle Üretildikleri Yönetim Düzeyleri
Hizmetler
İtfaiye

Ölçek
Ekonomileri
Y

Fayda-maliyet
ve Dışsallıklar
Y

Tüketiciye
Yakınlık
Y

Çöp toplama

Y

Y

Y

Kanalizasyon

Y

Y

Y

Park

Y

Y

Y

İlköğretim

Y

Y

B

Şehir içi ulaşım

Y

B

Y

Şehirlerarası ulaşım

M

M

B

Çevre kirliliği

B/M

B/M

Y/B/M

Sağlık

B

B

B

Savunma

M

M

M

Dışişleri

M

M

M

Y-Yerel, B-Bölgesel, M-Merkezî
Kaynak: Süreyya SAKINÇ, Kamusal Mali Yerinden Yönetim ve Yerel Kamusal Malların Sunumunda Etkinlik, Emek Matbaacılık, Manisa, 1998, s. 2.

Etkinlik ve Büyüklük
Merkezi yönetim mal ve hizmet üretme sorumluluklarının yerel yönetimlere
aktarılması, yerel yönetimlerin fonksiyonel etkinliklerine ilişkin tartışmaları da
başlatmıştır.
Yerel yönetimlerin para, kadro ve teknik açılardan yeterli olmadıkları noktasından hareketle, söz konusu tartışmalar “ölçek ekonomiler” kavramı üzerine
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oturtulmuştur. Ölçek ekonomileri kavramı üretim tesisi ölçeğindeki artışlara
paralel olarak ortaya çıkan reel ve parasal tasarrufları temel alır.
Bu reel ve parasal tasarruflar, önce üretim ölçeğinin artışına paralel ve pozitif olarak ortaya çıkmakta, sonra üretim ölçeğinin belirli bir düzeyi aşmasından
sonra ters yönde işlemekte ve negatif ölçek ekonomileri oluşmaktadır. Bu gelişmenin sonucu olarak da uzun dönem maliyet eğrisi (U) şeklinde olmaktadır.
Şekil-1: Ölçeğe Göre Getiri ve Ölçek Ekonomileri

Aynı bağıntı yerel yönetimlerde kişi başına harcamalar ve nüfus oranı arasında da izlenmektedir. Yani, nüfus arttıkça kişi başına harcama önce azalmakta, belli bir nüfus miktarından sonra tekrar artmaktadır.
Avrupa Birliği’ndeki çeşitli ülkelerde ölçek ekonomileri analizi, temel alınarak, birçok küçük yerel yönetim birimleri birleştirilerek daha büyük yerel yönetim birimleri oluşturulmuştur.
Küçük Ölçekli Yerel Yönetimlerde Küçük Ölçeğin Yarattığı Sorunlar
- Üretim genişliği ile sağlanabilecek kaynak tasarrufları ortaya çıkarılamamaktadır.
- Küçük ölçekli yerel yönetimlerin vergi tabanları zayıftır.
- Yerel fonksiyonlardaki artışlar karşısında gelir potansiyelleri yeterli ve
elastik değildir.
- Kaynak yetersizliği nedeniyle, eğitilmiş profesyonelleri cezp edememektedir.
- Buralarda ikamet edenler (yerleşikler) çoğunlukla merkezi belediyenin hizmetinden bedel ödemeksizin yararlanabilmektedirler.
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Katılımcı Bütçe Matrisi (+Sosyal Bütçe)
- Yatırım için kullanılacak finansmanın belirlenmesi
- Kentin/beldenin önceliklerinin belirlenmesi
- Belediyenin önceliklerinin belirlenmesi
- Nüfusun göz önünde bulundurulması
- İhtiyaç düzeyleri ile kaynak tahsisi yapılması
- Bütçe matrisinin oluşturulması
Kent Altyapısı Yönetimi Stratejisi
 Tüketiciler yetersiz hizmetlerle karşılaşırsa yaşam kalitesi düşer. Bundan
düşük gelirli insanlar daha fazla etkilenir, çünkü tercih olanakları yoktur.
 Hizmet kalitesini yükseltmek için performans standartları koymak, yaşam
düzeyini yükseltmek ve bunun iktisadî sonuçlarını yaymak gerekir.
 Altyapı politikalarına ilişkin temel reform, altyapıların kullanıcıların
taleplerine göre yapılmasıdır.
 Tüm süreçler tüketicilere cevap vermeye yöneliktir:
 Ne sunulacak?
 Hangi teknoloji uygulanacak?
 Fiyatlar nasıl saptanacak?
 Mal ve hizmet sunum planları tüm kentlerdeki talepleri karşılayacak
nitelikte olmalıdır:
 Altyapı yatırımları talebi karşılayabilmeli
 Talep, tutarlı fiyatlarla yönetilmeli
 Hizmetler, onu talep eden düşük gelirlilere de sunulmalıdır.
Yerel Harcamaların Planlanması
 Hizmete yönelik talebin projeksiyonunun yapılması (toplanması gereken
çöp miktarı)
 Hizmetin kalitesine ilişkin hedef standardın belirlenmesi
 Sunulacak hizmet miktarının belirlenmesi (çöplerin haftada hangi
aralıklarla toplanması)
 Hizmetin birim maliyetinin hesaplanması (ton başına çöp toplama
maliyeti)
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 Hizmetin sunulması için gereken toplam harcamanın belirlenmesi
 Kentsel hizmetlere olan talebi etkileyen faktörlerin göz önüne alınması:
- Nüfus artışı ve demografi
- Ekonomik büyüme özellikleri
- Fiziksel-kentsel gelişmeler
Şekil-2: Performans Ölçüm Modeli

Kaynak: Derya KUBALI, Performans Denetimi: Kavram İlkeler, Metodoloji ve
Uygulamalar, Cumhuriyetin 75’inci Yıldönümü Dizisi: 11, Birinci Basım, T.C. Sayıştay
Başkanlığı, Ankara, 1998, s. 41.

Verimlilik
Performans Kriteri

Performans Göstergesi
Toplam verimlilik İşleme konulan vergi
beyannamesi sayısı/maliyet
Mükellefin yerinde yapılan inceleme
sayısı/maliyet
İşgücü verimliliği
İşleme konulan vergi beyanname
sayısı/çalışma saatleri
Vergi dairelerindeki incelemelerin
sayısı/çalışma saatleri
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Kalite

Performans Kriteri

Performans Göstergesi
Yasal ve mesleki Vergi otoritelerine ait hata
sıklığı standartlara göre Mahkemelerce
değiştirilen vergi/tahakkuk sayısı
Şikâyetlerin ortalama işleme konulma zamanı
Vergi mükellefi
Güvenilirlik anlayışına göre
Elverişlilik, bilgi
Vergi otoritelerinin işlere hâkimiyeti

Sonuçlar ve Etkiler
Performans Kriteri

Performans Göstergesi
Toplam tahsilat kaybı Toplam tahsilat
kaybı/toplam gelir

Gönüllü uyum

Vergilerin zamanında ödenme derecesi
Zamanında doldurulan beyanname sayısı

Yürürlükten önceki
tahsilat oranı

Ödenmemiş vergi borçları oranı
Geçici vergi ile nihaî vergi oranı

Caydırma

İncelemelerin sıklığı
Savcıya bildirilen dolandırıcılık sayısı
İnceleme sonunda değiştirilen beyanname oranı

Doğrudan parasal sonuç

Hesaplanan
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Kentsel Dönüşüm, Şehircilik ve Yerel Yönetimler
Doç. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Bu konuşmanın ana eksenini kentsel dönüşüm meselesi oluşturacak ve bu
tartışma içerisinde şehircilik ve yerel yönetimlere göndermeler yapacağım.
Önce kentsel dönüşümün motivasyonlarını ve yaygınlığını anlamak üzere birkaç tespitte bulunmamız gerekiyor. Bu tespitler yapılmadan kentsel dönüşümün
farklı boyutlarını ve sonuçlarını sağlıklı bir değerlendirmeye sokmak güç. Birincisi, kentsel dönüşümün yaygınlığı ve yaşam alanlarımıza tamamen nüfuz
etmiş olması; ikincisi ise, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam edebilmek
için kentsel dönüşüme olan ihtiyacı… Bu tespitleri yaptıktan sonra, bugüne
kadar yaptığımız saha çalışmalarından ve artık iyice biriktiğini düşündüğüm
literatürden, kentsel dönüşümün sosyo-ekonomik boyutuna dair öne çıkan bulguları sıralayacağım ve konuşmamı şehircilik ve yerel yönetimler açısından
çıkan sonuçlarla bitireceğim.
İstanbul Dönüşüm Coğrafyası
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri ile
başlayan ve TÜBİTAK desteğiyle devam eden İstanbul'un dönüşüm coğrafyası
üzerine bir çalışma yapıyoruz; bu araştırmadan bazı bulguları sizinle paylaşarak
başlayacağım ve kentsel dönüşümün İstanbul coğrafyasındaki yaygınlığını
gözler önüne sermeye çalışacağım1.
İstanbul’da yaşayan insanlar olarak, İstanbul'un dönüşüm coğrafyasının mekândaki yayılımını, 1990’lardan başlayarak ama aslen 2000 yılından itibaren,
kişisel gözlemlerimiz ve kamuoyundaki tartışmalardan izliyoruz. Bu dönüşümün planlı olduğunu söyleyemeyiz. Her ne kadar 2000’lerin ortasında başlayan
ve 2009 yılında onaylanan İstanbul Çevre Düzeni Planı çok önemli dönüşüm
kararlarına sahipse de bunu oldukça geç kalmış bir yönlendirici gayret olarak de-

1

Bahsi geçen iki proje sırasıyla; MSGSÜ BAP kapsamında hazırlanıp 2010 yılında tamamlanmış
olan “İstanbul’un Kentsel Dönüşüm Haritası ve Gecekondu Mahallelerinde Geliştirilen Kentsel
Dönüşüm Projeleri” başlıklı proje ile 2011 yılında başlamış ve halen sürmekte olan “Sarıyer
Gecekondu Mahalleleri Örneğinde Kentsel Dönüşüm Süreçleri ve Bu Süreçlerin Sosyo-Ekonomik ve Fiziki Etkileri” başlıklı TÜBİTAK projesidir. Bu vesileyle, bütün bu araştırmalara
öncülük eden BirUmut Derneği ile Dayanışmacı Atölye’den ve bu çerçevede yaklaşık 10 yıldır
yapılmakta olan gönüllü kentsel dönüşüm çalışmalarının da altını çizmek ve ilgili çalışmalarda
emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür etmek isterim.
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ğerlendirmek mümkün. Yaşadığımız dönüşüm sürecinde, plandan daha önemli
ve öncelikli olanın, kamu ve/veya özel sektör tarafından gerçekleştirilen ve
sermaye birikimine ihtiyaç duyan büyük yatırımlar olduğu görülüyor.
Planlama süreçlerine ilişkin detaya girmeksizin birkaç noktanın altını çizmek
önemli, çünkü 2009 yılında onaylanan İstanbul Çevre Düzeni Planının uygulanması halinde bugünkünden daha kapsamlı ama biraz daha planlı dönüşüm
süreçleri yaşayacağız. İstanbul için farklı yerel ve merkezi iktidarlar tarafından
hazırlanmış bütüncül planlardan 1994, 1995 ve 2009 planlarının tamamının
ortak hedefi küreselleşme ve küresel ekonomiyle entegrasyon… Bu hedef, iktisadi anlamda köklü bir dönüşüme karşılık geliyor. Bu kapsamda, sanayinin
desantralizasyonu ve yerine ileri teknoloji sanayii, bilişim, Ar-Ge merkezlerinin
kurulması, lojistik sektörünün güçlendirilmesi; Kartal, Küçük Çekmece gibi
projeleri kamuoyunda tartışılan ve zorla merkezi hükümet tarafından plana eklenen Ataşehir’e finans merkezi gibi merkez kararları var. Diğer yandan, küresel ekonominin belirleyicilerinden sayılan ve FIRE2 diye kısaltılan, finans,
sigortacılık ve gayrimenkul sektörlerine ve küresel ekonomiyle giderek artan
öneme sahip olan üretici hizmetlerine3 yönelik ciddi bir yönelim öngörülüyor ve
bunlara yönelik ulaşım ve iletişim altyapısı kuruluyor. Plan, bu sektörel dönüşüm süreci için, çeşitli geçiş mekanizmaları, programlar, teşvikler de geliştiriyor. Bütün bu iktisadi dönüşüm süreçlerinin doğal olarak mekânda da karşılıkları var4.
Ancak mekânsal dönüşüm, tam da kendisiyle ilişkili ve çoğu zaman kendisini önceleyen iktisadi dönüşümlerde olduğu gibi, bütüncül planlardansa piyasalara bağlı büyük yatırımlar/projeler üzerinden parçalar halinde ilerleyen bir
sürece karşılık geliyor. Bu yatırımlar/projeler, bütüncül planların küreselleşme
hedefiyle örtüşüyor olsalar da, sayıca öngörülenden çok daha fazlalar, yer seçimleri ve sayısal hedefler çerçevesinde de çoğunlukla planlara rağmen gerçekleşiyorlar. Bunların içinde kamu yatırımları da var, özel yatırımlar da var,
çılgın projelerde sık sık karşılaşır olduğumuz kamu-özel ortaklıkları da var.
2
3

4

FIRE; İngilizceden gelen ve Finance, Insurance, Real Estate sektörlerinin baş harflerinden elde
edilen bir kısaltmadır.
Hem FIRE hem de üretici hizmet sektörleri için detaylı bilgi için bkz.; Sassen, S. (1991) The
Global City; New York, London, Tokyo. New Jersey, Princeton University Press ve Sassen, S.
(1994) Cities in a World Economy. California, Pine Forge Press.
Küresel ekonomin reçetesi olarak sunulan sektörler ve bu sektörlerin mekanda buldukları
karşılıkları toparlayıcı bir tablo için bkz.; Yalçıntan, M.C. (2005) Globalization, Politics and
Planning Decisions: A Case Study of Koç Unıversity in İstanbul, PhD Thesis, LSE, London, s.
119.
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Rezidanslar, kapalı siteler, AVM’ler, ofis yapıları, prestij projeleri, ulaşım projeleri ilk akla gelenler… Bu büyük projeler gerçekleştikleri bölgede tetikleyici
rol oynuyorlar ve ciddi bir dönüşüm getiriyorlar. Son yıllarda, büyük projelerin
kentsel dönüşüm/yenileme projeleri ile birlikte ya da birbirini takiben geliştirildiklerini de gözlüyoruz.
Daha önce bahsi geçen araştırmalar kapsamında hazırladığımız İstanbul Dönüşüm Coğrafyası haritasında, yukarıda sayılan büyük projelere ilaveten, gerçekleşmiş kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme bölgeleri; merkezdeki tarihi
alanlarda ve gecekondu mahallelerinde potansiyel kentsel dönüşüm ve kentsel
yenileme bölgeleri olan ve projelendirilen/projelendirilmekte olan yoksul mahalleleri; sanayinin desantralizasyonu sonucu boşalacak potansiyel dönüşüm
alanları ve nihayet, dönüşüm sürecinde ve özellikle çılgın projeler sonrasında
ciddi yapılaşma tehdidi altında olduğunu düşündüğümüz, koruma altına alınmış,
orman, su havzası ve doğal sit gibi koruma alanları var. Bu haritanın içinde
koruma alanları var çünkü daha önce saydığımız 3 metropoliten planın küreselleşme gibi ortak hedeflerinden birisi de her ne olursa olsun kuzey İstanbul’un
ormanlarının ve su havzalarının korunması; ancak İstanbul’da yaşanan hızlı
dönüşüm önüne çıkan doğal ve yasal bütün engelleri yıkarak ilerliyor ve İstanbul’un geleceğine doğayı yok ederek ipotek koyuyor!

Şekil 1: İstanbul Dönüşüm Haritası5

5

Kaynak: “Sarıyer Gecekondu Mahalleleri Örneğinde Kentsel Dönüşüm Süreçleri ve Bu
Süreçlerin Sosyo-Ekonomik ve Fiziki Etkileri” isimli 110K404 no’lu TÜBİTAK projesi
kapsamında hazırlanmıştır.
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İstanbul’un dönüşümü yalnızca yenilenen yapılar üzerinden değil, İstanbul’un genel arazi kullanımı üzerinden okunmalıdır. Bu haritada gördüğünüz
çeşitli renklerdeki işaretlemelerin tamamını, yukarıda sıraladığım dönüşüm
süreçlerinin gerçekleştiği gerçekleşmekte olduğu mekânlar olarak düşünebilirsiniz6. Detaylarına ve birbirleri ile ilişkilerine burada girmeye gerek yok. Burada önemli olan, İstanbul dönüşüm coğrafyası haritasının, esasen İstanbul coğrafyasının neredeyse tamamen bir dönüşüm coğrafyası haline geldiğini gösteriyor olması. İstanbul dönüşüm coğrafyası İstanbul coğrafyasına yayılmıştır.
Üçüncü köprü ve kuzeye düşünülen projelerle il geneline yayılması beklenir.
İstanbul’un dönüşümü planla öngörülen ekolojik, ekonomik ve toplumsal koruma / korunma / geçiş / teşvik / sübvansiyon vs. kararları hiçe saymakta, dönüşümü çılgın bir inşaat arsızlığına indirgemektedir.
Senelerdir bunu her konuşmada vurgulamaya çalışırım: İstanbul’da hakim
olan kentsel dönüşüm7, sadece bir mahalledeki binaların yenilenmesi üzerinden
düşünülecek bir şey değil; çok daha geniş bir çerçevede, kapitalist/neoliberal
kent bağlamında, iktisadi dönüşümü takiben ya da ona paralel ilerleyen, barınma ve çalışma alanlarımızdan kamusal alanlarımıza bütün kentsel kullanımları sınıfsal bir yeniden değerlendirmeye tabi tutarak değişim değeri üzerinden
dönüştüren bir süreçler toplamından bahsediyoruz… Kent, tarihsel olarak zaten
dönüşen, bazı iktisadi ve/veya siyasal kararlara bağlı olarak belirli dönemlerde
daha hızlı dönüşen bir organizma ise eğer; ekonominin dünya ve kent ölçeğinde
krizleri sonrası yeniden yapılanma süreçlerinde, üstelik güçlü bir iktidarın da
desteği varken, çok daha hızlı dönüşmesi olağan. İstanbul’da yaşanan dönüşümün de bu bağlamda ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Azman bir sanayi
kentinden küresel ekonominin gereklerine geçiş süreci bağlamında, küresel
ekonomik krizlerin izleri üzerinden ve iktidarın gücü çerçevesinde… İstanbul’un dönüşüm coğrafyası planlı ve plansız ama küresel ekonominin gereklerine uygun olarak gerçekleşmektedir. Büyük resmi görmeden, yalnızca yoksul
mahallelerinde yaşanan kentsel dönüşüm/yenileme süreçleri üzerinden değerlen6

7

Bu haritanın orijinal haline, katman katman ve farklı başlıklar halinde hazırlanmış haritaların
tamamına ve bu haritalama çalışmasına dair bildiri metnine
http://istanbuldonusumcografyasi.wordpress.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Farklı coğrafyalarda, kentsel dönüşümün hakkıyla yerine getirildiği, kimsenin mağdur
edilmediği, sınıf adacıklarının oluşmadığı, aksine daha iyi yaşam koşullarının oluştuğu örnekler
de var…
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dirme yapmanın yeterli olmadığının altını çizmek isterim. Tam da bu sebeple,
kentsel dönüşüm kavramı yerine dönüşüm kavramını kullanmayı tercih
ediyoruz, çünkü yaşadığımız süreç fiziki mekândaki yenileme ve dönüşümün
çok ötesinde, kentsel yaşam alanlarımızın tamamına yayılmış durumda…
Büyüme Ekonomisi ve İnşaat Sektörü
Dönüşümün İstanbul’daki yayılmasını tespit ettikten sonra, bunun temel
motivasyonu olduğunu düşündüğüm büyüme ekonomisi ve inşaat sektörüne
dair kısa bir değerlendirme yapacağım. David Harvey’in derinlemesine incelediği aşırı birikim meselesi üzerinden düşünmenin zihin açıcı olduğunu düşünüyorum. Harvey, özetle; dünya ekonomisinde yaşanan değişmeler aşırı birikim
meselesini doğurmuş, yatırımların öncelikli hedeflerinden birisi kentsel topraklar haline gelmiş; bu durum da gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin kurumsallaşarak büyümesi sonucunu doğurmuştur, diyor8. Bu tespitin, hem kentsel arazilere yönelik yatırımcı ilgisini, dolayısıyla yukarıda açıklanan haliyle dönüşümün yaygınlığını, hem de yatırımların inşaat ve gayrimenkule kaymasıyla büyüme ekonomisi içerisinde inşaat sektörünün giderek artan önemini açıklayıcı
olduğunu düşünüyorum. Dahası, yabancı yatırımcının küreselleşme ile giderek
azalan dolaşım serbestliğini de bu tespitlere eklediğinizde, bir kentteki inşaat ve
gayrimenkul yatırımları ulusal sermayenin sınırlarından da kurtulmuş oluyor.
Buradan hareketle biraz rakamların dünyasına girelim ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de artan varlıklarıyla başlayalım: Türkiye'de doğrudan yabancı
yatırımlar 1952 yılında 2,2 milyon dolarken, zirve yaptığı 2007’de 22,5 milyar
dolara kadar çıkmış9. Bunun yaklaşık 10 bin katlık bir artış olduğunu
görüyorsunuz. Bu artışı, yarım yüzyıllık dönemde dünya ekonomisinin nasıl
farklı bir yapıya büründüğüne ve sermayenin giderek ulus-ötesi hale geldiğine
yönelik bir tespit olarak kabul edebilirsiniz. Son döneme baktığımızda da durum
farklı değil ve giderek artan bir ivme kazandığını söylemek de mümkün; toplam
sabit sermaye yatırımları içerisinde doğrudan yabancı yatırımların oranı
2000’de yüzde 0,4’ken, 2007’de yüzde 20’ye kadar yükselmiş durumda. Doğrudan yabancı yatırımların, kent toprağına, inşaat sektörüne ve gayrimenkule
8
9

D: Harvey (2004) Yeni Emperyalizm, Everest Yayınları, İstanbul.
2008 sonrasında ekonomik kriz nedeniyle düşüş ve dalgalı bir seyir yaşanıyor. 2012 yılında
gerçekleşen değer 12,4 milyar dolar seviyesinde kalmıştır.
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yönelmesi ise ayrıca incelenmesi gereken bir boyut; inşaat sektörüne yapılan
doğrudan yabancı yatırımlar hacmi 2000’de 22 milyon dolarken, zirve yaptığı
2007’de 735 milyon dolar. Yaklaşık 35 katlık bir artış ve bütün sektörler içindeki en yüksek artış oranı. Ama daha önemlisi, hiç üretim sürecine değmeden
gayrimenkul yatırımı yapanlar; 2011’de yaklaşık 16 milyar dolarlık doğrudan
yabancı yatırımların 2 milyar doları (%12,5), 2012’de ise 12,4 milyar dolarlık
doğrudan yabancı yatırımların 2,6 milyar doları (%21) gayrimenkul yatırımlarına yönelmiş. 2 milyar dolar civarındaki bir gayrimenkul yatırımı tek başına
2000’lerin başlarındaki toptan doğrudan yabancı yatırımlara eşit. Yerli sermayenin yatırımları dışında, sadece doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili tespitler
bunlar –ki yerli yatırımlarda gayrimenkulün çok önemli bir yatırım aracı olduğunu biliyoruz; ama sürecin boyutlarını ve yukarıdaki teorik saptamanın doğruluğunu göstermeye yeten rakamlar. Bu rakamlar bize neyi gösteriyor? Ülkenin ekonomisi artık yalnızca ulusal sermaye üzerinden dönmüyor; giderek artan
oranda ulus-ötesi sermaye söz konusu ve yine giderek artan oranda bu yatırımlar inşaat sektörüne ve gayrimenkule yöneliyor. Yani D. Harvey’in teorik olarak
işaret ettiği aşırı birikimin kent arazilerine yönelmesi meselesi Türkiye coğrafyasında kanıtlanmış oluyor.
Ele almamız gereken ikinci mesele, 4 Nisan 2012’de Akşam gazetesi tarafından tespit edilmiş ve tam da iktisadi göstergelerin siyasetle ilişkilendiği noktaya vurgu yapıyor: “Siyasette başarı için büyümek gerek!” Gazeteden aktardığım birinci grafik Türkiye'nin büyüme oranları, ikinci grafik ise AKP’nin aldığı
oy oranları… Grafiklerde şaşırtıcı derecede benzerlik var! Bu grafikler bize net
bir şekilde, Türkiye ekonomisi hızlı büyüdüğünde AKP oy oranının arttığını,
kriz sonrası dönemde olduğu gibi ekonomide küçülme yaşandığında ise AKP oy
oranının düştüğünü gösteriyor… Bu grafik, artık hemen herkesin bildiği, “siyasi
istikrar ekonomik büyümeyi getirir” savı ile okunabileceği gibi, tersinden bir
okuma ile büyümenin siyasette başarıyı getirdiği, dolayısıyla iktidarda güçlü bir
şekilde kalabilmek için sürekli büyümeye yönelik adımlar atmak, politikalar
geliştirmek gerektiği şeklinde de okunabilir.
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Kaynak: Akşam Gazetesi, 4 Nisan 2012

Bu arada şu notu da düşmek gerekir: 2011’de, Çin’den sonra, yaklaşık yüzde
8’lik bir büyüme hızıyla Türkiye, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ülke. 2012
pek de hedeflendiği gibi gitmese de, büyüme hedefi AKP iktidarının gündeminden hiç düşmüyor! Büyüme açısından işler iyi gidiyor AKP iktidarı için ve işlerin iyi gitmesinde etkili olan gayrimenkul yatırımlarının artmasında esas olan
inşaat sektörünün lokomotif bir rolü var ki şimdi size, rakamlara dönerek, bu
hipotezi kanıtlamaya çalışacağım.
Önce inşaat sektörünün AKP döneminde aldığı istihdam paylarına bakalım.
AKP döneminde, inşaat, istihdam payını en istikrarlı arttıran sektör; hiç azalma
olmaksızın 2002’den 2010’a kadar sürekli artış göstermiş. İnşaat sektöründe
istihdam edilenlerin toplam istihdam edilenler içerisinde aldığı oran 2011 itibarıyla yüzde 6’yı geçmiş durumda. Bu rakamın gelişmiş ülke ekonomilerine göre
yüksek olduğunu vurgulayalım.
Tablo: 2002-2010 dönemi İnşaat Sektörü İstihdam Oranları

Kaynak: TUİK

İstihdamdaki bu istikrarlı artışa ilaveten inşaat sektörünün büyüme oranlarına da bakmak gerekir: Aşağıdaki tabloda, inşaat sektöründe, 2008-2009 kriz
dönemi dışında ciddi büyüme rakamları görüyoruz. Bu dönem içerisinde Türkiye ekonomisi genel olarak büyüyor ve inşaat sektörünün, yan sektörleri ile bir56
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likte düşünüldüğünde bu büyümede lokomotif sektörlerden olduğu açık. Zaten,
bütün sektörler içerisinde en hızlı büyüyen sektörlerden birisi olarak dikkat
çekiyor. Diğer yandan, kriz döneminde de en hızlı küçülen sektör; yani krize en
açık sektör olduğunu da vurgulamalıyız. ABD’den başlayıp bütün dünyayı etkileyen 2008 krizi mortgage piyasalarından başladı biliyorsunuz. Yine, İspanya’da şu anda inşaat sektöründen başlayan ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Bizim de krize yaklaştığımız, arz-talep dengesinin bozulmaya başladığı
yönünde çeşitli tespitler ve buna bağlı olduğunu düşündüğüm iflas haberleri
var10. Nihayetinde, piyasa ekonomisinde bütün mesele arz-talep dengesine bağlı
ve talep oluşturmak üzere geliştireceğiniz politikalar –ki AKP hükümeti
TOKİ’den yabancı mülk satışlarına, kentsel yenileme yasasından afet yasasına
kadar birçok düzenleme ile talep yaratma konusunda ciddi mekanizmalar geliştirmiş durumda- ancak geçici yatırım koşulları oluşturabiliyor. Uzun lafın kısası, inşaat sektörü üzerinden uzun dönemli iktisadi politika kurmak, liberal
iktisatçıların da kabul edeceği üzere, intihar!
Tablo: 2002-2010 dönemi İnşaat Sektörü ve GSYH Büyüme Oranları

Kaynak: TUİK

Burada bir önemli veri seti daha var; bütün sektörler arasında birim büyümede yaratılan istihdam üzerinden değerlendirdiğimizde, inşaat sektörü en yüksek orana karşılık geliyor. Bir başka deyişle, inşaat sektöründe 1 birim büyüme
gerçekleştirdiğinizde istihdam oranını 0,50 oranında arttırmış oluyorsunuz. Bu
rakam sanayide 0,14, imalat sanayiinde 0,35, hizmetlerde 0,35.11

10

Bilindiği üzere piyasaya ucuz ve çok sayıda konut sunan inşaat firmalarından Fi Yapı
geçtiğimiz yıl iflasını açıkladı ve yeni iflaslara dair söylentiler var.
11
Bu oranın tarım sektöründe -5,4 olması, tarımsal üretimde büyümenin teknolojiyle ilişkili hale
gelmiş olmasından kaynaklanıyor ve AKP hükümetinin tarım sektöründe büyümeyi tetikleyici
önlemleri almasındaki muhafazakâr tavrı da açıklıyor.
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Bu tablo şöyle yorumlansa kimse itiraz etmeyecektir: Şu anda Türkiye'nin
iktisadi anlamda en büyük sorunlarından biri işsizlik ve bu rakamlara göre inşaat sektörü işsizlik sorununu en hızlı hafifletebileceğiniz sektör olarak gözüküyor. Üstelik sabit yatırım yok ve yatırımın geri dönüş hızı yüksek... AKP hükümeti bu konuda da pragmatik bir tercih yapmış gibi görünüyor; inşaat sektörü
ile ekonomik büyüme üzerinden kurduğu koalisyon, işsizlik üzerinden perçinleniyor. İnşaat sektörünü canlı tuttuğu sürece bir yandan ekonomiyi büyütürken
bir yandan da işsizlik sorununu geçici de olsa azaltmış oluyor. Geçici, çünkü
inşaat sektörünün istihdam açısından sağlayabileceği genel olarak geçici işlerdir; bu sebeple güvencesizliğin kol gezdiği bir sektördür. Geçici bir üretim sürecine dayandığından, taşeron kullanımı çok yaygındır ve geçici istihdam en iyi
şartlarda geçici güvence ve göstermelik iş güvenliği ile desteklenir gibi yapılır;
üretim bittiğinde ise çoğu zaman yollar ayrılır. Son dönemde giderek artan iş
cinayetleri ve kazaları da bu üretim sürecinin net bir sonucudur. Özetle, birim
büyümede inşaat sektörü en çok sayıda yeni iş alanı açıyor olsa da, açılan yeni
işler çoğunlukla güvencesiz ve geçicidir. Sektörün krize açık hali ile birlikte
değerlendirilince, Türkiye’nin işsizlik sorununu ancak geçici olarak hafifleten
pragmatik bir tercih olarak değerlendirilmelidir.
Bu bölümün sonucu olarak bazı tespitler yapalım: Türkiye siyaseti ekonomik
büyümeden besleniyor ve büyümeyi sağlamanın en kolay ve ucuz yöntemi,
sermaye birikimi fazlası için kent topraklarını, planlar, projeler ve altyapı yatırımları ile hazır hale getirmek ve yatırımı olabildiğince kolay ve cazip kılmak.
Bu, aynı zamanda işsizliğe de geçici ve güvencesiz de olsa bir çözüm oluşturuyor. AKP iktidarı inşaat sektörü ile yaptığı koalisyon üzerinden ekonomik büyümeyi sağlıyor ve işsizliği azaltıyor; böylece oy oranına bağlı gördüğü siyasal
başarısını koruyor/perçinliyor. İstanbul'un dönüşüm coğrafyasının yaygınlığı da
aslen siyasal bir tercih olan ekonomik büyüme politikalarının bir sonucu olarak
karşımıza çıkıyor.
Bugün karşılığını önemli derecede İstanbul’daki inşaat faaliyetlerinde bulan
dönüşüm pratiği, öncelikli motivasyonunu çokça telaffuz edilen şehircilik sorunları ve afet gibi meselelerden değil ekonomik büyümede buluyor12. Dönüşü12

Ekonomik büyüme ana mesele olarak karşımıza çıkarken AKP iktidarı bu sayede bir yandan da
kendi bildiğince şehircilik ve afet meseleleri ile ilgilenmiş oluyor.
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mün AKP iktidarı tarafından bunca destekleniyor ve hemen hiçbir konuda geri
adım atılmıyor olmasının, AKP’nin sık sık kendi oy tabanı ile karşı karşıya
kaldığı yoksul mahallelerinde bile pervasızca dönüşüm lehine tercih koymasının
gerekçesi de ancak bu düzlemde açıklanabilir.
Dönüşüm motivasyonu, afetten önce, yeni sermaye birikim rejimi ve bu rejime bağlı olarak Türkiye siyasetinde ve ekonomisinde AKP iktidarının oluşturduğu büyümeye bağımlı ekonomi yaklaşımının yansımasıdır. Dönüşümü zaten
öngörmesi beklenecek olan planlama ve şehircilik yaklaşımları ile dönüşüm
arasındaki gerilim de depremden ve modern şehirciliğin modern olmayan kentlerimize giydirilmesinden çok bu sebeple artmaktadır. Benzer şekilde, toplumla
dönüşüm/devlet/sermaye arasındaki gerilim de depreme duyarsızlık ya da modernleşmeye dirençten ziyade rant meselesine odaklanmıştır.
Dönüşüm Mahallelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısına Yönelik Tespitler
Bu iki tespitin ardından, mahallelerin sosyoekonomik yapısına yönelik bazı
tespitlerimizi sıralamaya çalışacağım. Biz, 2003 yılından beri mahallelerde çalışmalar yapan gönüllü bir grubuz13. Akademisyenler, öğrenciler, çeşitli
disiplinlerden uzmanlardan oluşan bir gruptur bu. Burada sunacağım bulguların
çoğu bu gönüllü grubun çalışmalarıyla çıkmıştır. Tabii, bizi sürekli besleyen,
bizim dışımızda yapılan çok sayıda araştırma, çalışmanın yapıldığının da altını
çizelim.
En temel argüman şu ki; İstanbul'da yaşanan dönüşüm süreçleri yeni bir sınıf
haritası oluşturuyor. Yeni ekonomi tarafından dışlanan, yoksullaşan, zaten yoksul olanlar kentin dışına doğru itiliyor. Şu anda, örneğin, Kayabaşı’nda, kesin
olmayan hesaplarıma göre, yaklaşık 1 milyon nüfusu barındıracak yeni bir konut alanı yaratılıyor. Bezirganbahçe var, Taşoluk var, farklı sınıflara hitap edecek başka toplu konut alanları sırada bekliyor. Farklı bir sınıf kurgusu içerisinde
farklı bir yaşam biçimi üstümüze zorla giydiriliyor…
İstanbul'un özellikle yoksul mahallelerinde görmeye alıştığımız yaşam biçimlerini, dayanışmayı da içine alan sosyo-ekonomik ilişkileri yok eden, farklı
bir hayata karşılık gelen bu yeni konut alanlarının başımıza ne işler açacağını
13

Önce Dayanışmacı Atölye adı altında daha çok üniversite temelli sivil bir inisiyatif olarak
başlattığımız çalışmalar zamanla Bir Umut Derneği faaliyetleri ile birleşti, genişledi ve
üniversite sınırlarını da aştı.
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zaman içerisinde göreceğiz ama bu konut alanlarına ilişkin şimdiden birkaç
küçük tespitte bulunabiliriz. Öncelikle, çalışma alanlarına uzaklar; örneğin,
Kayabaşı’nın etrafında hiçbir çalışma alanı yok ve yenisi de planlanmamış durumda. Toplu taşıma sistemleri de geliştirilmemiş olduğundan, çalışma alanlarına ulaşımınız hemen hemen mümkün değil. Bu enteresan bir duruma karşılık
geliyor: Fordist dönemde, işçi sınıfından tüketici yaratmaya yönelik bir strateji
vardı. İşçinin maaşı ve yaşam koşullarının iyiliği, işçinin iyi bir tüketici olması
anlamına geliyordu ve kapitalizm de bu durumdan besleniyordu. Ford
fabrikasının sahibi Henry Ford’un işçilerine araba satabilmek için maaşlarını
yüksek tutması gerektiğine yönelik açıklamaları iktisat tarihi içerisinde hala
tartışılır. Oysa bugün, işçi sınıfının ve yoksulların tüketici olma ihtimalini bile
göz ardı etmiş, onlardan vazgeçmiş bir sistem söz konusu. Sistem, yeterli değeri
yaratmayan her neyse, onu kendi dışına atmakta, posalaştırmakta hiçbir sakınca
görmüyor. Bunun mekânsal yansımaları da aslında yeni sınıf haritasını oluşturan sanayisizleşme ve kentsel dönüşüm süreçlerinde ve TOKİ uygulamalarında
karşımıza çıkıyor.
Dönüşüme konu olan gecekondu mahallelerinin sosyoekonomik yapılarına
ve dönüşümün bu yapılar üzerindeki etkilerine ilişkin çok fazla tespit yapılabilir, zaten mahalleler birbirinden de farklıdır, ama bugüne kadar elde ettiğimiz
bulgulardan diğerlerine göre daha önemli olduğunu ve genelleştirilebileceğini
düşündüğüm tespitleri paylaşmakla yetineceğim.
Gecekondu mahallelerinin tarihçelerine yönelik çeşitli çalışmalar yaptık. Bu
çalışmaların içerisinde gecekondu halkının istihdam alanları da önemli yer tutuyor. Net olarak şöyle bir sonuç çıkıyor: Hâkim bazı istihdam alanları var ve
bunlar belli dönemlerde değişim gösteriyor. Örneğin, 1950-80 döneminde sanayi işçiliği çok yoğunken, 1980-95 döneminde imar afları nedeniyle gecekondu halkının ranta eğilimi artıyor ve buna paralel olarak da inşaat sektöründe
taşeron, işçi vs çalışan insan sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor. Daha sonra,
yukarıda anlatmaya çalıştığım sistemin ve küresel ekonomiye entegrasyon gibi
hedeflerin de etkisiyle, ve özellikle 2000’den sonra AKP'nin çok kararlı politikalarıyla inşaat sektörünün kurumsallaşması söz konusu olunca, gecekondu
bölgelerinde daha çok yapsatçılık ve yapsatçı taşeronluğu olarak süregiden inşaata yönelik faaliyetlerde ciddi bir azalma gözleniyor. Nihayet, bu son dönemde çok ciddi bir işsizlik ve belirsizlik oluşmuş durumda. Bu arada, geçici ve
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güvencesiz işler artıyor; işsiz kalanlar ve yeni nesil, temizlik, güvenlik gibi düşük ücretli hizmet işlerinde çalışmak durumundalar. Bu yeni iş alanlarından
mutsuz ve geleceğe dair umutsuzlar. Oysa bugüne kadar sınıf mobilitesinin
yüksekliği ve geleceğe dair umutları üzerinden metropolün sorunları ile yüzleşmeyi göze almış ve köylerini bırakıp kentlere akmışlardı.
Şu anda, gecekondu bölgelerindeki eski sanayi işçisi ve sendikacılarla bir
çalışma yürütüyoruz. Henüz başlangıcındayız ama bir grup görüşmesi yapma
imkânımız oldu. Katılımcıların görüşmede sürdürdüğü tartışmalardan birisi bizi
şu noktaya taşıyor: Kentin ekonomisi daha karmaşık bir hal aldıkça, gecekondu
insanı kentin ekonomisinin dışında kalıyor; değer yaratamaz hale geliyor; kente
yabancılaşıyor. Eski sanayi işçisinin yeni açılan iş alanlarına geçmesi neredeyse
mümkün değil; yani yıllarca sanayi işçisi olarak çalışmış bir insanın kendisini
hızla yeni döneme göre eğitip, gidip hizmet sektöründe bilgisayar uzmanı olarak
çalışmasını bekleyemeyeceğiniz gibi, bu kalifiye işçilerin bütün alışkanlıklarını,
konumlarını, güvencelerini vs bırakıp temizlik gibi kalifiye olmayan işlerde
statüsüz ve güvencesiz çalışmalarını da beklememelisiniz. Bu yüzden, çoğu
emekliliğini almış, istemiş ve çalışmamayı tercih etmiş durumda genç yaşta;
tabi bu da beraberinde geçim sıkıntısını getirmiş. Aralarında ticareti denemiş
olanlar var ama onların da ancak başarısızlık hikâyelerini dinleyebildik; piyasadan “dersimizi aldık” dediler özetle! Bu görüşmede, sendikacılıkla da ilişkilendirdikleri dayanışma ilişkilerinin çözüldüğünü ifade ettikleri gibi, artık kentte
tutunamama halinin açık bir beyanını da aldık aslında...
Bu insanlar, her şeye eyvallah dedi ve o düşük ücretli hizmet işlerini kabul
etti diyelim. Tespitimiz şu; dönüşüm, insanları kentin dışına ittikçe, düşük ücretli hizmet işleri de kaybediliyor. Sahada çalışmaya başladığımız 2003 yılında
Sarıyer’de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bir bakkal amcayla yaptığımız
bir görüşme vardı. Şu sözlerini hiç unutmam, her yerde de örneklerim: “Oğlum;
bizim buraları yıkacaklarmış, bizi de İkitelli’ye taşıyacaklarmış. Benim burada
bakkalım var; yıkıldığı zaman benim bakkal gitti! Hanım, civardaki villalara
temizliğe gidiyordu. Artık o da gidemeyecek İkitelli’den! Büyük oğlan da Ortaköy’de bir barda kapıda görevliydi; o da muhtemelen işini kaybedecek, bir başına ev tutamayacağına göre! Yalnızca evlerimizi değil, bunca yıl emek ettiğimiz hayatlarımızı yıkıyorlar!”
Bu tespiti güçlendirecek şekilde, gerçekleşmiş olanın üzerinden, Sulukuleli
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müzisyenlerin bahsini de açabiliriz: Biliyorsunuz, kiracıları Sulukule’den
Taşoluk’a taşıdılar. Sizi ev sahibi yaptık daha ne istiyorsunuz dediler! Oysa
müzisyen dediğiniz kentin merkezinde, eğlence yerlerinde çalışır… Taşoluk’tan
kentin merkezine mesafe 40 kilometre ve toplu taşıma adına saat 23.00’de son
seferini yapan bir hat otobüs çalışıyor yalnızca14; o otobüsle de Taşoluk’a 1.5
saatte gidilebiliyor. Yani, Taşoluk’ta yaşayan insanların kentin merkezinde,
eğlence sektöründe çalışmaları, müzik yapmaları ve para kazanmaları mümkün!
İnsanlar Taşoluk’ta yaşayamadılar; ya durumun farkına varıp hiç gitmediler,
gidenler de hızla geri döndüler. Bildiğimiz kadarıyla, Sulukule’den Taşoluk’a
taşınan ailelerden, şu anda yalnızca 2 aile halen Taşoluk’ta yaşıyor. Yaşananı
kentsel dönüşüm ve sosyal konut açısından büyük bir başarısızlık örneği olarak
vurgulamak, bu vesileyle Sulukule’de yapılan uygulamanın da sosyal ve ekonomik başarısının bundan öteye gidemeyeceği yönündeki kanaatimi paylaşmak
isterim.
Genel olarak diyebiliriz ki, dönüşüm süreçleri sonucu kent dışına itilen, yer
değiştirmek zorunda kalanların büyük bir çoğunluğu sosyo-ekonomik açıdan bir
kötüleşme yaşanıyor. Bir lisans öğrencimin bitirme ödevini vesile ederek,
Sulukule’de bir takip sistemi geliştirmeye çalıştık; insanların dönüşümden sonra
yaşamlarındaki değişiklikleri bir şekilde tespit etmek istedik. Çok büyük bir
sistem kurulamadı; yaklaşık 50 ailenin tespiti yapılabildi ama şu sonuçları net
olarak okuyabildik: Büyük bir çoğunluk zaten işsiz ama işi olanların bir kısmı
da işlerini kaybediyor; yoksulluğun paylaşımına yönelik dayanışma ilişkileri
yok oluyor; esnaftan veresiye veya çok küçük miktarlı alışveriş imkânları kayboluyor. Sulukule’den bir kadının, bir görüşme sırasında söylediği şey şuydu:
“Ben bakkala gidip 50 kuruşluk peynir isteyebiliyorum; Migros’a gidip isteyebilecek miyim?” Yani yoksulluk katlanarak artıyor!
Bir diğer tespit, kentsel dönüşümün esnafı yok ettiğine dair. Zaten
AVM’ler, zincir marketler vesairenin etkisiyle esnafın giderek yok olduğunu
görüyoruz. Bunun planla, projeyle gerçekleşmesine örnek olarak, en son açıklanan Derbent Dönüşüm Projesi’ni verebilirim. Bu projede, sadece konutlardan
oluşan bir yeniden yapılanma öngörülüyor ve esnafa hiç yer ayrılmamış durumda. Oysa mahallede 80’in üzerinde esnaf var. Son yaptığımız anket çalışma14

Bu bilgi ilk taşınmaların gerçekleştiği 2010 yılından; değişmiş olabilir.
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sına göre bunların 300 kadar istihdamı olduğunu tahmin ediyoruz ve bu 300
kişinin çoğu mahalledeki hanelerin bireyleri. Haneler açısından değerlendirdiğimizde, bu rakam mahallenin yaklaşık yüzde 20’sine karşılık geliyor. Yani
mahallede yaşayan 5 haneden 1’i ya esnaf ya da bir esnafta çalışıyor. Esnafı yok
ederek, hanelerin gelirlerini ya yok etmiş ya da azaltmış; yerine işsizlik, yoksulluk, belirsizlik yaratmış oluyorsunuz. Oysa bir dönüşüm planının/projesinin,
iyi çalışılırsa, hane halkı ekonomisini iyileştirici etkisi pek ala olabilir. Diğer
yandan, mahallenin içerisinde süregiden veresiye ilişkilerini yok etmiş, mahalle
içinde birbirine iş yaptırarak sürdürülen dayanışma ilişkilerini kurumsallaşmış
işler aleyhine bozmuş oluyorsunuz.
Sonuç
Bugüne kadar gerçekleşen kentsel dönüşüm ve yenileme uygulamalarına
dair şunları söyleyebiliriz sanıyorum: Öncelikle rant artışını ve el değiştirmeyi
hedefliyorlar. Afet meselesiyle söylem dışında ilgileri bulunmuyor. İnsanlar
yeni konutlarda yaşayamadığından yoksulun güçlendirilmiş yapı stoğundan
faydalanma oranı oldukça düşük. Yoksulluk, sosyal ve ekonomik ilişkiler gibi
dertleri içselleştirmiyorlar; dolayısıyla rantın ve yoksulluğun transferinden
başka işlev görmüyorlar. İktidarın, fiziki yapının yenilenmesine, güzelleşmesine
ve yeni fiziki gelişme alanları açmaya dönük söylemleriyle kurumsal gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin önü öncelikli hedef olarak açılıyor ve bu çerçevede
gizli bir gündemle hedeflenen ekonomik büyüme genel olarak sağlanıyor.
Deprem riskinin gerçek olduğunu hepimiz biliyoruz; çoğumuz bunu tecrübe
ettik zaten. Dolayısıyla hiçbirimizin depreme dair bir risk olmadığını söylemek
gibi bir lüksü yok; gereğince güçlendirme, yenileme çalışmaları çok önemli.
Sorun şu: Kriteri olmayan bir kentsel dönüşüm/yenileme alanı, bugünkü terminolojiyle “riskli alan” belirleme süreci var. Bakanlar Kurulu kararlarını inceliyorsunuz, hiçbir kriter ve gerekçe yok. Neye göre, hangi önceliklerle belirleyeceğiz kentsel dönüşüm alanlarını? Biz bilmiyoruz. Belirleyicinin, siyasetin ve
sermayenin tercihleri olduğunu görüyoruz. Bu da çok rahatsızlık verici tabii.
Benim yaşama alanım neden siyasetin ve sermayenin çıkarları uğruna dönüşsün
ve benim kullanımımdan çıksın? Diğer yandan, şu ana kadar yapılan uygulamalar afetle mücadeleden çok rant odaklı olduğundan ve yoksulu yerinden edip
daha da yoksullaştırdığından umutsuzluk hakim! Rant odaklı olduklarından,
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hızlı gerçekleştirilmek zorundalar; planlamayı ve şehirciliği, dolayısıyla kapsamlı/bütüncül bir yaklaşımı değil, konut yenilemeye odaklanan bir yaklaşım
hâkim. Dönüşen mahallelerde yaşayanların kötüleşen sosyo-ekonomik koşullarına yönelik devlet sübvansiyonlu programlarda geliştirilmeyince gerilim yükseliyor...
Kentsel dönüşüme karşı veya onun yanında pozisyon alacaksanız; bu uygulamaların içerisinde bulunacaksanız; öncelikle kenti yeniden yapanların ideolojisini ve konuşmamın başında açıklamaya çalıştığım iktisat politikalarının; bu
ideoloji ve politikaların bizi sürüklediği ekonomik ve sosyal ilişkilerin; ekonomik kriz ve toplumsal çatışma riskinin farkında olmanız gerekiyor! Bu çerçevede bir değerlendirme yapıp hala uygulamanın içine girmeye niyetliyseniz, en
azından aşağıda sayacaklarıma dikkat etmek önemli. Böylece, bunca krize ve
gerilime neden olmadan, biraz daha zamana yayarak dönüşümü sağlamak
mümkün...:
 Kentsel dönüşüm bölgesi binalardan ibaret değil!
 Kentsel dönüşüm bölgesi mülk sahiplerinden ibaret değil!
 Kentsel dönüşüm, orada yaşayanların geleceğini belirliyor…
 Topluluğun sosyoekonomik gerçeklerine rağmen bina yenilemenin sonuçları dışlayıcı, kutuplaştırıcı, yoksulluk arttırıcı olabiliyor…
 Dayanıklı bina üretmek lüks inşaat yapmaktan ibaret değil!
 Bu yoğunlukta bir lüks inşaat arzı, İstanbul ve Türkiye'yi emlak
piyasalarından başlayacak bir krize sürüklüyor…
 Kentin sorunlarının depremden ziyade olmadığının bilinciyle, bütüncül bir
yaklaşım içerisinde sosyal ve ekonomik dönüşümü gözetmek, dönüştürmek istediğiniz alanlarda yaşayan insanların gerçekliklerini ve sözlerini
yok saymamak gerekiyor…
 Dönüşüm adına ekolojik hassasiyeti olan bölgeleri yok etmemek geleceğe
borcumuz…
Afet, yalnızca bizim coğrafyanın değil dünyanın en önemli sorunu. Ekonomik büyümeye sabitlenmiş bir yaklaşımın bugünkü yansımaları, gelecekte
kentlerin, içinde kamusallığın sınırlandığı, zengin ve yoksulun tamamen ayrış64
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tığı kapalı adacıklardan ibaret olacağı düşüncesini oluşturuyor. Meseleyi afet
odağından ele alan, kentsel meseleleri bu odak üzerinden değerlendiren ve bu
yeniden değerlendirmeyi sosyal ve ekonomik ilişkilerin de iyileşmesine vesile
kılacak bir başka kentsel dönüşüm yaklaşımı aslında mümkün.
Yerel yönetimler hem kendi gelecekleri hem de ulusal ekonominin geleceği
için kendi coğrafyalarının ve topluluklarının ihtiyaçlarına dönmeli, geleceği
meçhul kısa süreli yatırım telaşına kapılmadan dönüşümü doğal olarak içine
alan güncel koşullara adapte olmuş bütüncül/kapsamlı şehircilik/planlama yaklaşımlarıyla barışmalı, mekânsal kararlarını sosyal ve ekonomik programlarla
desteklemenin yollarını aramalıdır. Şehircilik ve sosyal politika disiplinleri bu
sorunların çözümüne yönelik yaklaşımlarla doludur…
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SORU CEVAP
Prof. Dr. Mustafa KOÇAK
Sorusu olanlar? Buyurun efendim. İsminizi bir alalım; kayıtlara geçiyor.
Süleyman KIPIRTI, CHP Maltepe İlçe Başkanı
Sayın Murat Cemal hocama sormak istiyorum. Üçüncü köprünün iki Türkiye
bütçesine eşit olması ne anlama geliyor?
Doç. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN
Sadece rant üzerinden bir hesap değildi bu. Şöyle düşünün; üçüncü köprü
güzergâhında çoğu orman alanı olarak ekonomik değeri olmayan topraklarla,
yine orman çevresinde kaldıklarından erişim ve gelişme alanlarıyla ilişki kurmada sıkıntılar yaşadıklarından değerleri belirli bir seviyede kalmış araziler var.
Köprünün ve yolların inşaatı bir ekonomik faaliyet… Bu güzergah boyunca
arazilerin kazanacağı değer neredeyse yatırım yapmaksızın elde ettiğiniz bir
rant… Dahası bu bölgelere getirilecek olan altyapılar var; doğalgazı, elektriği,
suyu, telefonu, interneti… Bugün bahsedilen ve zaman içerisinde bahsedilenin
çok ötesine geçtiğini göreceğimizi düşündüğüm konut alanlarının inşaatları
eklenecek buna; bu arazileri kente erişim açısından güçlendirdiğiniz için yüksek
fiyatlı konutlar olacağını da öngörebiliriz bunların… Bunlara ilaveten bu konut
alanlarına hizmet verecek yeni iş alanları açılacak; alışveriş merkezleri, özel
okullar, sağlık tesisleri vs. Bütün bunlar üzerinden yapılan basit bir hesap, iki
Türkiye bütçesi gibi bir rakam çıkardı. On sene gibi bir süre içerisinde karşılığını bulacak çok büyük ekonomik alandan bahsediyoruz. Başbakan belediye
başkanıyken intihar dediği projeyi bugün sahipleniyorsa sebebi budur! Bu hesabın hata payı yüksektir ama amacı üçüncü köprüyü tartışırken esasen neye karşı
mücadele verdiğimizi anlamamızı sağlamak. Yani, bu bir ulaşım projesi tartışması değil, alternatif ulaşım politikaları üzerinden tartışma yürütmenin anlamı
yok, alternatif ekonomi politikası tartışmalıyız diyorum… Bütün bu saydıklarımın ekonomik büyümeye katkısı müthiş tabi. Türkiye’nin, 2011’deki ikincilikten sonra, şu anda hedefi ekonomik büyümede dünya birinciliği. Çin’i de geçmeyi hedefliyoruz. Ama bunu yaparken feda ediyoruz bir şeyleri; ekoloji ve bir
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denge üzerinden seyreden sosyo-ekonomik ilişkiler feda edilebilir şeyler değil
bana kalırsa. Afete ve krizlere, sosyal gerilimlere davetiye çıkarılıyor. Bu yüzden, şehircilikte planlamayla barış çok önemli. Dönüşüm, planlamanın bir aracı
olarak, yeri geldiğinde kullanılsın. Planlama tek boyutlu değil, çok boyutlu bir
iş. Kesinlikle teknik yönünün en basit kısmı olduğunu düşünüyorum; ekolojinin, ekonominin, toplumsal gerekliliklerin, hatta siyasetin gerekliliklerinin hepsinin dengesini bulmanız gereken bir işten bahsediyoruz. Tabi bunu yapabildiğiniz zaman bu sürece ve dengeye saygı duyacak bir siyasal iradeye de ihtiyacınız var! Ama şu anda ne planlama disiplininde ne de siyasette buna dair bir
niyet, kıpırdanma görmüyorum doğrusu. Her şeyi ekonomi üzerinden okuduğumuz ve değerlendirdiğimiz bir dönemden geçiyoruz maalesef!
Hızır YILMAZ, Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz ilçe Başkanı
Ben sorumu dışişleri bakanı müsteşarının bir temennisine katılarak sormak
istiyorum. Sayın müsteşar her kentin bir kimliği olmalı dedi. Ben de sorumu
şöyle soruyorum:
O zaman imar yetkisi olan yani belediyelerin yanında Çevre Bakanlığına
TOKİ’ye imar yetkisi verirseniz kimlikli şehirler kurabilir misiniz?
Bir sorum da şu:
Eğer yerel yönetimler demokrasinin beşiği ise demokrasiyi bütçeler üzerinden düşünebilir miyiz? Teşekkür ederim.
Prof. Dr. Korel Göymen hocama sormak isterim.
Prof. Dr. Korel GÖYMEN
Soru için teşekkür ederim Hızır Bey.
TOKİ ve kimlikli şehir? Biraz evvel konuşmamda sürdürülebilirlik kavramını kullandım. Sürdürülebilirlik kavramlarıyla kent kültürü son derece ilintilidir. Türkiye’de çözemediğimiz şeylerden bir tanesi ki çok zaman alacak, kentleşmeyi bir ölçüde hallettik de biraz da öğünüyoruz her dört Türk vatandaşından
üçü şehirlerde oturuyor diye. Kentlileşmeyi veya kentle bütünleşmeyi halledemedik. Kentle bütünleşmenin ekonomik boyutu var, sosyal boyutu var vs. ama
çok önemli bir boyutu psikolojik bir aidiyet duygusu ve bir kimlik duygusu.
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Biraz evvel diğer konuşmacıların da bahsettiği nedenlerle ve de kentlerimizin
büyük ölçüde plansız gelişmesi nedeniyle bu gelişme sırasında bu bütünleşme
olgusunu çok ihmal ettik. Dolayısıyla kimliksizlik binalarda da kendini gösterir,
mimari tarzlarında da gösterir, bireylerin günlük davranışlarında ve kente nasıl
baktıklarında da. Bu yalnız itiraf edeyim ki Türkiye’ye özgü bir sorun değil, çok
zaman alacak bir sorun yeni bir kentli kültür sentezinin ortaya çıkması kolay bir
olgu değil ama planlarda da uygulamalarda da mutlaka bu hedeflenmelidir.
İkinci konu demokrasi ve katılımcı bütçedir. Katılımcı bütçenin temel mantığı hatta bunu şimdi biraz daha ayrıştırırsak sosyal bütçe, kadınlara dönük
bütçe, gençlere dönük bütçe diye biraz daha ayrıştırmak da mümkün. Bunlar
mucizevî araçlar değil, yani dünyada bunun örnekleri var bu örneklerin ne kadar
mucizevî çözümler gibi …. Latin Amerika’da vs. bunların her birinin sınırlılıkları var. Ama şunu sağlıyor en azından yönetimin yaptığı harcamalarla ilgili
kendi stratejik planlarındaki önceliklerle yurttaşların bir ölçüde saptayabildiği
belirleyebildiği öncelikler arasında bir uyum sağlamaya çalışıyor. İnsanlara bir
katılım aracı sağlıyor. Katılım aracı da bildiğiniz gibi mucizevî bir çözüm değil
çünkü kimin nasıl ve ne etkinlikte katıldığını da biliyoruz sınırlılıklar var. Ama
bütün bunlara rağmen katılımcı bütçe bir yerel yönetim mantığını yansıtıyor ki
onu olumlu buluyorum. Teşekkür ederim.
SORU
Sayın Murat Cemal Yalçıntan hocama bütün kalbimle katıldığımı söylemek
istiyorum. Bir saptama yapıp yine Korel Goymen hocamdan yanıtlamasını isteyeceğim.
Planlara aykırı kararlar, planda olmayan Olimpiyat Stadı ve diğer spor tesisleri, üçüncü köprü ve çevre yolları, hava limanının değişen yeri, Kanal İstanbul ve hemen arkasında hocamın da belirttiği gibi deprem gerçeğinin dayattığı
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işlevsizliği demokrasi adına işlevsiz bırakılması. Merkezi hükümetin İstanbul’a dayattığı kararlar, gettolaşma, ulaşım
problemleri büyüyen hantal bir İstanbul ve emsal artışları bir yılda beş binin
üzerinde plan tadilatlarının yapılması ve plan yetkilerinin birçok kurumlara
verilmesi bütün bunlara baktığımızda kontrol edilemeyen güç, güç değildir diyoruz. Bu gücü nasıl kontrol edeceğiz hocam?
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Prof. Dr. Korel GÖYMEN
Şimdi planlamanın şöyle bir güçlüğü var, yarım ölçekli planlamanın da şöyle
bir güçlüğü var:
İstanbul ve benzeri kentler o kadar hızlı değişiyor ki, koşullar o kadar hızlı
değişiyor ki Türkiye’de planlama süreci genellikle fiili uygulamaların arkasında
koşuyor. Bu gecekondulaşma sırasında da böyle oldu; aradaki fark biraz kapanmakla birlikte hala plan ve plancılar fiili oluşumların arkasında koşuyorlar.
İkinci saptayacağım husus kim karar alır ve nasıl karar alır? Şimdi çevre ve
şehircilik bakanlığı veya diğer bakanlıklar karar alma sürçlerinde bir teknik
olarak yasalarımızın tanımladığı bir yöntem vardır. Bir belge dolaştırılır çeşitli
kuruluşların görüşleri alınır vs. Bu biraz sembolik anlam taşır. Yeterli değildir.
Kaldı ki son dönemdeki uygulamalarda buna da uyulmuyor büyük ölçüde. Bunu
hâlbuki değerli meslektaşımın aktardığı gibi sosyolojik araştırmalarla çok kapsamlı araştırmalarla desteklemek lazım. Etkisi ne olacak herhangi bir alınan
kararın? Bir de insanları bu konuda her safhasında bilgilendirmek son derece
gerekli, saydamlık bunun gereğidir. Bu yapılmadığı zamanlarda ortaya ciddi
sorunlar çıkıyor. Bunun örnekleri yeni değil, geçmişte de Türkiye’de kırsal
bölgelerde deprem konutları yapılmıştır, köylerde deprem konutları yapılmıştır,
insanlar içine girmemişlerdir. Yaşam tarzlarına, günlük işlerine uymadığı için.
Bunun örneklerini çeşitlendirmek mümkün. Bunun çözümü ve çeşidi karar alma
süreçlerinde, politika oluşturma süreçlerinde bütün kamu kuruluşlarının hatta
bütün kuruluşların son derece ciddi çalışmalarla ve birikimsel çalışmalarla istatistikî serilerle destekleyen karar alma. Bu kararda herhangi bir insan bütün
konuları bildiğini varsayıyorsa az sayıda kişi veya tek bir insan bu kararları
üretiyorsa o kararların yani hem ciddiye alınması mümkün değildir hem de sonuçlarının sağlıklı olması çok zordur. Son bir nokta; Türkiye’de bir de çok
plancı vardır. Herkes planlama yapıyor. İstanbul gibi bir kenti bütün bakanlıklar
planlıyor. Bütün projeler böyle, bu da çok ciddi bir sakınca yaratıyor. Yalnız bir
de karar alıcıların da biraz hakkını yememek için siyasilerin de hakkını yememek için şunu söyleyeyim: Biz bilim kişileri ister istemez farklı bir açıdan bakıyoruz. Zaman zaman da dar bir açıdan bakıyoruz. Kendi disiplinlerimiz açısında
bakıyoruz. Kent plancısı kent plancısı gibi bakıyor, mimar mimarlar açısından
bakıyor vs. bunları biraz da bütünleştirmek gerekiyor. Yani siyasetçinin ihtiyacı
nedir? Siyasetçinin ihtiyacı, kendi açısından bakıldığında reyini büyütmektir,
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gelecek seçimi kazanmaktır vs. Başka karar alıcılara baktığımızda onların kendi
projeleri, planları var. Önemli olan demokratik bir ortamda herkesin kendi projesinin önceliklerini takip etmekle birlikte ortak bir paydada buluşturacak ve
kamu yararı denilen şeyi mümkün olduğu kadar -her zaman idealize edilemezmaksimize edecek mekanizmalara, yaklaşıma ve niyete sahip olması burada
önemlidir. Yoksa herkes kendi açısından bakıldığında haklı. Biri diyor ki ben
inşaat sektörünü büyüteyim, istihdam rakamlarını iyileştireyim. Hem ülke yararı
–tırnak içinde- için hem de gelecek seçimleri kazanmak ihtiyacı. Buna benzer
örnekleri çoğalttığımız zaman karar alma süreçlerini mutlaka çok paydaşlı, çok
ortaklı ve kurumların kişilerin katıldığı bir hale dönüştürmekte yarar var. Teşekkür ederim.
Tuğçe YILMAZ
Akyazı Belediyesi, Sakarya’dan katılıyorum ama İstanbul’dan oraya gitmiş
bir İstanbullu olarak konuşmak istiyorum. Şehir plancısıyım, Yıldız mezunuyum.
Dün yine bir programda İstanbul konusu konuşuluyordu ve buradaki İstanbul’un planlardaki taşıma kapasitesi 16-17 milyon, şu anda gayri resmi rakamlar
20 milyona ulaşmış durumda ve çılgın projeler Cemal Hocanın da söylediği gibi
bunlar varken taşıma kapasiteleri düşünülmeden yapılmışken bir de vize uygulaması var. Belediyede memur olarak çalışan ve yerinden yönetimde bulunan
bir insan olarak da bunu hem hocama sormak istiyorum. Bu projeler plansız
şekilde düşünülürken aynı zamanda vize uygulamaları gibi şeyler söyleniyor.
Yani hem İstanbul’u büyüteceğiz, ekonomiyi büyüteceğiz, insanları çekeceğiz
hem de hayır girmeyin vize var burada diyeceğiz. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi almak istiyorum, teşekkür ederim.
Doç.Dr. Murat Cemal YALÇINTAN
Vize çok ciddiye alınacak bir öneri değil bence. Siz de ciddiye almayın, öyle
bir şey olmaz. Demokratik bir ülke burası, ne demek vize!
Korel hocanın söylediklerine canı gönülden katılmakla birlikte planlamanım
teknikerlik olmadığına inanırım. Planlama siyasal alanın içerisinde oluşması
gereken bir şey. Planlamanın o siyasal alan içerisindeki alternatifleri göster70
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mesi; bilimin de bunun eleştirisini yapıp düzeltici hamleler geliştirmesi beklenir. Ama şu son dönemde siyasetin planlamadan ve bilimden gereken desteği
almadığı açık! Amerika’dan bir tasarımcı geliyor, İstanbul’un kuzeyinde bir
milyonluk bir şehir tasarlamış olarak; Zaha Hadid geliyor, Kartal’ın dönüşüm
planını çiziyor, tek yaptığı tespit helikopterle yukarıdan bakmak! Burada sıkıntılar var. Tabii ki siyaset ekonomiyi düşünecek, düşünmek zorunda ama inşaat
sektörü üzerinden kalkınmayı bırakın sürekli büyüme oluşturulamayacağı bile
çok nettir. Liberal iktisatçılar da aynısını söyleyeceklerdir. Dolayısıyla genel
anlamda başbakanın danışmanlarının çok güçlü olduğunu düşünmekle birlikte
bu konuda bizi adım adım krize sürüklediklerini düşünüyorum.
İzninizle az önceki soruya bir ekleme yapmak isterim. Bu kontrol edilemeyen güç meselesinin kontrolü, sadece ve sadece toplulukların ne istediğini bilecek şekilde örgütlenmesi, sizin de onlara söz söyleme hakkı sağlamanızla ilişkilidir. Bugün Derbent gitmiştir Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önüne binlerce
itiraz dilekçesi vermiştir. İl Müdürü çıkıp “sizlerin istemediğiniz hiçbir şeyi
yapmayacağız” demiş; geri adım atmak zorunda kalmıştır. Maltepe Belediye
Başkanımız burada, bilir; Gülsuyu, Gülensu Mahallelerinde hiç kimse şimdiye
kadar çıkıp bir şey yapabilmiş midir? 2004’de ilk plan açıklandığında 7 bin
itiraz dilekçesi toplanmıştır. Ben pazar günü Sarıyer mahalle dernekleri ve kooperatiflerinin gecesindeydim. Bu kadar etkilendiğim bir gece hatırlamıyorum.
Bir video hazırlamışlardı; elli senedir burada yaşadıklarını ve bu sürecin sonunda kentin dışına itildiklerini anlatıyorlardı. Çok etkilendiğim bir geceydi.
Giderek büyüyen, bilinçlenen-bilgilenen bir yapıdalar. Bu insanları muhatap
aldığınızda yerel siyaset zenginleşecektir zaten. Yani, kontrol edilemeyen gücü
kontrol eden yerel bir sivil oluşumlar dizisinin güçlenmesinden bahsediyorum.
O zaman bizlerden de alternatif fikirler istediğinizde- siyaset rayına girdiğinde
biz de kendi işimizi yapmaya geri dönebileceğiz tabii- oturup size alternatif
fikirler üreteceğiz üniversitelerde araştırmacılar olarak. Siyaset böyle
zenginleşebilir ancak!

71

72

OKAN ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU

“2. YEREL YÖNETİM ANLAYIŞINDA YENİ
YAKLAŞIMLAR” SEMPOZYUMU
11 Nisan 2013

ATÖLYELER
PARALEL OTURUMLAR

Yer: Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

73

OKAN ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU

“2. YEREL YÖNETİM ANLAYIŞINDA YENİ
YAKLAŞIMLAR” SEMPOZYUMU
11 Nisan 2013

1. ATÖLYE:
KENTSEL DÖNÜŞÜM / YERİNDE DÖNÜŞÜM,
MÜLKİYET SORUNLARI

Yer: Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
74

1. ATÖLYE: KENTSEL DÖNÜŞÜM / YERİNDE DÖNÜŞÜM,
MÜLKİYET SORUNLARI

Öğr. Gör. Mine ARTU
Değerli katılımcılarımız, “Kentsel Dönüşüm, Yerinde Dönüşüm ve Mülkiyet
Sorunları” başlıklı sunumumuza hoş geldiniz. Bugünkü sunumumuzda
moderatörümüz Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER, Okan Üniversitesi Öğretim
Üyesi, konuşmacılarımız Yrd. Doç. Dr. Birol ALAS yine Okan Üniversitesinden, Semih TURAN İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire
Başkanı, Işık GÖKKAYA GYODER Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesinden Özdemir SÖNMEZ bizlerle birlikte olacak.
Moderatörümüz Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER’i davet ediyorum.
Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER
Değerli Konuklar, Sayın Belediye Başkanım, Değerli Öğrenciler; Kentsel
Dönüşüm konuşulduğu her yerde ilgi çekiyor; ama bence sonuçlanmıyor. Etrafında dolaşılan ama her gün konuşulan sonuçlarının ne olacağı kesinleştirilmemiş, yasal ve finansal boyutları tam olarak tamamlanmamış, vatandaşların bu
konuda bilgi birikimlerinin yeterli olmadığını düşündüğümüz, yerel yönetimlerin yalnızca konut yapma gibi, bina yapma gibi, inşaat yapma gibi alışkanlıkları
edindikleri bir dönemde üniversitemiz böyle bir etkinliği düzenlenme gereği
duyuyor.
Kentsel dönüşüm üzerine uzun süre çalışmış bir insan olarak birçok kentte
bu konuya dönük konuşmalar yaptık. Gerçekten herkez söyledi; fakat nasıl
yapılacağı anlatılmadı yani bir planlama boyutu gibi düşünüldü, zaman zaman
bir inşaat yapımı gibi düşünüldü. Fakat bir sistemin olmadığını söylemek bence
şu anda doğrudur. Bu nedenle üniversitemiz, Geomatik Bölümünün altında
Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans programını açtı. Ve bunun üzerine biz de
Arazi Yönetimi ve Kalkınma Programını açtık. Bunun altında yatan şudur: Bugün bizim konuşmamızı sağlayan kentsel dönüşüm ve mülkiyet boyutu anlamında konuşacağımız belki özel bir konuya dönüşmesinin nedeni bu. Olayın
bir planlama ve renk olarak alınması ya da sosyal yanının çok öne çıktığını,
çıkarılmasını demiyorum fakat çıkarıldığının,bu aslında bir mülkiyet sorunu
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olduğunu ve çözülmesi için anayasa ve medeni kanundan başlayan düzenlemelere gerek duyulduğunu insanlar ya anlatamıyorlar ya da anlatmak istemiyorlar. Yani sonuçta biz var olan mülkiyetin üzerine bu hazineye, özel mülkiyeti
olabilir, kamu mülkiyeti olabilir bunun üzerine biz yeni bir mülkiyeti kamu
eliyle yeni bir mülkiyet yapısının oluşumunu sağlıyoruz. Buraya el atmanın iki
yolu vardır: Ya kamulaştırma yaparsınız ya da kanunla yaparsınız. Bu hukuk
yanıdır. Ama bunun öbür yanı meşrutiyet yanıdır. Yani taraflardan biri olan hak
sahipliği ikna edilmesi sürecidir. Hak sahibi denildiği zaman tanımlanmış bilinen, bu budur denilen bir karşılığının olmadığını söylüyorum ben kendi adıma.
Böyle olmadığına inanıyorum. Bu konuda tartışabiliriz. Bugün tartışma konularından birisinin olmasını rica ediyoruz. Öbür konu bir planla gelen düzenlemedir. Peki, bu plan nasıl uygulanacak. Yani değerli arkadaşlar, yeni oluşan mülkiyet planları oluşan mülkiyet imar kararlarıyla oluşan mülkiyet tapuya teslim
edilmediği sürece kentsel dönüşüm süreci tamamlanmış sayılmaz. Peki bunun
için imar kanunu içinde tanımlanmış bir yönetimin olması kaçınılmaz denmesi
lazım ki 18.madde gibi 3194 sayılı yasanın 18.maddesi gibi böyle sen tescil
edersin peki bu oluşan imar değerlerinin yani mevcut mülkiyetin olduğu yere
kamu eliyle yaratılan bu büyük değerin dağıtımıyla ilgili büyük bir sorun var
Türkiye’de. Evet sosyal yön önemli, fakat oluşan bu değerin, ben rant demiyorum, bu değerdir arkadaşlar, bu değerin paylaşımıyla ilgili sorunlar var. Tüm
belediye başkanları bugün Sayın Selami ÖZTÜRK sanıyorum Cumhuriyet Halk
Partisi’nin değerli bir belediye başkanı bu konuda bize daha adaletli bir sistematiği anlatacaktır. Şimdi şöyle düşünelim bir planda kamu eliyle değer yaratıyorsunuz ve bunu yalnız oradakilerin ya da düşünülen birkaç insana dağıtımıyla
ilgili Türkiye’de bir algı oluşmaya başladı. Bu algının sürdürülebilir olduğunu
söylemek mümkün değil. Asıl adalet olan şudur mülkiyetin kendisi adaletin
temelidir. Bunun için konuşmalarda ben değerli konuşmacı arkadaşlarımın belediye başkanın buna dahil, buna dikkat ederek bir forum gibi olmasını istirham
ediyorum. Ama konu bence şuna çekmekte yarar var. Türkiye bir sorunla karşı
karşıya dünya devletlerinin karşılaştıkları sorunlardan çok daha farklı ve derinden sorunla karşı karşıyayız. Ve bunu çözmek zorundayız. Türkiye’de bir mülkiyet reformuna gerek olduğunu yani kim kimin için ne kadar hakkı vardır
mutlaka söylenmesi belirlenmesi gerek. Bu belirlenmediği sürece kazan-kazan
mantığıyla gittiği sürece kentsel dönüşümde bilinen ve yaşanan sorunların çok
daha ötesinde yeni sorunlarla karşılaşmak bu sosyaldir toplumsaldır. Ekono76
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miktir. Kaçınılmaz olduğunu söylüyorum. Şimdi konuşmasını yapması için
sayın Belediye Başkanı Avukat Selami ÖZTÜRK Beyi ben mikrofona davet
etmek istiyorum. Evet süremiz Selami Bey’ e 20 dakika veriyoruz. Diğer konuşmacılarımıza 15 dakika veriyoruz. Hızlıca konuşmamızı tamamladıktan
sonra ben salondaki değerli konuklara söz vermek istiyorum.
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Selami ÖZTÜRK
Kadıköy Belediye Başkanı
Evet, öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bana böyle bir sunuş
imkânı veren üniversite yönetimine teşekkür ediyorum. Varsa bir problem onu
çözmek gerekiyor. Türkiye’de son günlerde büyük sorunları bir kenara bırakırsak insan yaşamını etkileyen konuların başında şu anda kentsel dönüşüm geliyor. Hepimizin bildiği gibi kentlere yıllarca yoğun göçün plansız bir şekilde
yapılıyor olması, kamu mülklerinin, şahıs mülklerinin hukuk tanımazcasına
işgal edilmiş olması sonuçta bünyede müthiş sıkıntılar yaratan bir durum. Kenti
bir insan bünyesine benzetirseniz sizin bünyenizin belirli bölümlerinde kanser
var demektir. Bunu bir şekilde halletmemiz lazım, operasyona tabi tutmamız
lazım. Bunu görmezden gelmek, bunu ötelemek sorunu daha büyük hale getirir.
Şimdi bu yanıyla baktığımız zaman -aynı kanserin tedavisinde olduğu gibi- bazı
çözümler yapılırken vücuda zarar verilebilir; ama sonuç itibariyle tedavi edicidir. Yani bu saatten itibaren sorunu hasarsız atlatmak, hiçbir hasar verilmeden
dört dörtlük bir şehircilik anlayışıyla halletmek mümkün değil. Bu bakımdan
biraz daha sorunu günlük yaşam ile değerlendireceğiz.
Şimdi İstanbul deprem bekleyen bir kent, kendi ilçemden örnek verirsem
daha iyi olur. Herkes kendi bölgesine daha yakın bilinçli kurgu yapabilir. 30500
binanın 3000 civarında olanı 98’den sonra yapılmış, yani İstanbul 1. Bölge deprem kuşağına alındıktan sonra yapılan binalar. Bunlar bizim bilime, teknolojiye
olan inancımızla planlandı; depremde insan öldürmez, yaralamaz ama hasar
görebilir. Bunlardan önce yapılanlar bu riski taşıyor. Kimisinde kanser çok
ilerlemiş, çok ileri boyutta, kimisinde daha tespit boyutlarında. Ve şimdi
Fikirtepe-Dumlupınar, orada özel planla yapılan bölgede 6000’e yakın konut
yenilenecek. Planları yok, projeleri yok; ama bunların hepsi yasal. Kadıköy’de
daha 20000 bina var yenilenmeyi bekleyen. Şimdi 20000 binanın yenilenmesinde önerilen metotlar içerisinde belli oranda sevgili hocamız rant demeyelim
dedi, değer diyelim dedi doğru. Önemli olan bu değerin nasıl paylaşıldığı ve
kimin cebine girdiğidir. Siz kenti planlamadan dolayı yaratmış olduğunuz değeri kamu lehine veya yurttaşlar lehine kullanırken eşit kullanıyorsanız o zaman
problem yok. Ama Kadıköy’de Göztepe’deki Meteoroloji arazisine yapılan 48
katlı 4 binayı düşünün oraya 6 emsal verip de hemen yanındaki çürük binalarda
yaşayanlara, sana %10 artırım yaptım demek, kent değerlerini birileri için engelleyici kullanmak demektir. Örneklerle anlatmak istiyorum. Çünkü bugün
Kuşdili çayırı dediğimiz yer Kadıköylülerin ortak alanıyken, tapuya kayıtlı de78
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ğil ortak alanlar bildiğimiz gibi, şimdi bakınız İBB oraya plan yapıyor. Plan
yapınca burayı imar alanına alıyor. İmar alınca tapu üzerine kaydettiriyor.
Şimdi haksız bir şekilde kamuya yönelik bölgeyi üzerinize aldınız. Hadi aldınız
da kamu lehine oraya bir alan yapsanız problem değil; ama diyor ki AVM yapacağım. AVM’yi de daha önce burası yapılmadan önce ihale etmiş. AVM’ler
bütün dünyada kent dışında. Yapılması planlanan olay Kadıköy’de trafiği yok
edecek, esnafı yok edecek bunları hiç tartışmıyorum. Şimdi burada kamunun
mülkü kamunun yaratmış olduğu artı değeri bir planla kim kullanacak. Bunun
kentliye, Türkiye’ye, Kadıköylüye artı değeri ne? Yok. Bunun için planlamanın
en önemli unsuru adilane olmasıdır. Bu da parsel bazında plan yapmaktan geçmez. Bölgeyle beraber planlanmalı. O bölgede yaşayan insanların sosyal alanları, ibadet alanları, ticaret alanları, hepsini karşılayabilecek planlar yapmak
zorundalar. İstanbul’da Sayın Prof.Dr. Hüseyin Kaptan Hocaya 500 tane mimarla beraber yer verdik. Buyurun çalışın dedik. Ama diğer tarafta onlara sormadan 3. Boğaz köprüsü şuraya konacak, şu gökdelenler buraya dikilecek,
plana gerek kalmadı. Kentin anayasasını yapacağız. Plandan vazgeçeceğiz.
Çünkü parsel bazında plan bir kişinin veya kuruluşun cebine para aktarmaktan
başka işe yaramıyor. Şimdi böyle olunca da sıkıntı büyüyor. İlçe belediyeleri ile
İBB karşı karşıya geliyor. Kamuoyunda büyük yanlış anlaşılma var. Birçok kişi
Twitter’dan yazıyor. Gözünüze girsin, bu çok katlı binalardan rahatsız olmuyor
musunuz diye. Şimdi oraya tek dava açan biziz. Bu anlamda fırça yiyen yine
biziz. İlçe belediyelerinin plan yapma yetkisi yok. Biz sadece onların verdiği
hakkın uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden belediyeyiz. Örneğin Fikirtepe
yenileme çalışmaları başlayınca Kadıköy Belediyesi karar aldı ve dedi ki gri
sularla bu sular toplansın. Fikirtepe’de yeni yapılacak olan binalarda gri sular
toplanacak ve arıtılacak ve orda bahçe sulamada diğer evlerde kullanılacak.
Çevreyle ilgili birçok alanda ortak karar almamız mümkünken bu alanda
birlikteliği sağlayamıyoruz. Belki de bunun en büyük zorluğu Yedi Kocalı
Hürmüz oluşundan kaynaklanıyor. Yani planlamayı normalde hepimizin seçmiş
olduğu büyükşehir belediyesi meclisinin yapması gerekir. Öyle mi? Değil.
Ulaştırma Bakanlığı çıkıyor, Haydarpaşa Garı için planlama yapıyor, Turizm
Bakanlığı sahiller için, Sanayi Bakanlığı çıkıyor plan yapar diyor, yani aklına
gelen herkes plan yapma yetkisini kendisinde buluyor. Peki, biz onlara bu yetkiyi verdik mi? Yok böyle bir şey. Ama önce hükümetlerin plan konusunda, ki
hayatidir bizim için, önlem alması gerekir. STK ve üniversitelerin hükümeti
uyarması gerek. Kararlarına katılırım-katılmam o ayrı mesele ama en azından
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Büyükşehir’in yaptığı planlara karşı söz söyleme yargıya gitme hakkımız var. O
bakımdan bugüne kadar yapacağım planlar içerisinde diğer bakanlıklardan gelen planların bize daha sıkıntı verdiğini belirtmek isterim. 89 yılında Kadıköy’de yönetimi ele aldık. 89 yılında geldiğimizde Fikirtepe-Dumlupınar,
Ataşehir Barbaros mahallesi, Yeni Sahra, İçerenköy Mahallesi dahil olmak
üzere bu bölgelerde geçici konutlar yapılmış, insanlar bir yer yapmış, bir yere
800 kişi ortak olduğu durumlar vardı. Şimdi siz bu mülkiyet sorununu çözmeden plan yapamazsınız. Belki Kadıköy bölgesinin en büyük şansı oldu. 89-94
arasında biz buradaki bütün mülkiyet sorunlarını çözdük. Şu anda Fikirtepe’de
tapusu olmayan yurttaş yoktur. Kamu güven vermek zorunda önce yüksekliği
serbest bıraktık, sonra 80 m’ye indirdik. Bütün bunlar İBB’de sorun oldu. İnanın ki bu binalar yükseldiğinde sıkıntımız azalacak. Kimse ikinci bir daire sahibi olamayacak. Finansınız yok, insanları tabutta bekletiyorsunuz. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına plan gönderdik. Değerlendirin dedik. Çünkü bu yeni
yasanın çıkmasından sonra 6306 sayılı afet riski ile ilgili yasa tartışmalara neden oldu. Bir apartmanda bir kişinin iki kişinin katılmaması sonucu diğer insanların ölüm gibi bir riskle karşı karşıya kalması kabul edilemez. Bunun bir
hak olduğunu da düşünmüyorum. Yurttaşlar bana geldi şunu söyledi, burada en
çok sevdiğim çocuklarımdır. Peki, ben sizi nasıl oturtayım burada. İdari mahkemeden karar aldık. Kendisi oturmuyor kiraya vermiş. Altta dükkânları var,
kiraya vermiş. O evlerde bir can oturuyorsa beni ilgilendirir. Dolayısıyla yeni
yasayla depremde risk taşıyan binaların otomatik olarak yıkılması doğru bir
karardır. Olabilecek bir depremde İstanbul 80 ilde olacak bir sıkıntıyı karşılar.
Ama İstanbul’da olabilecek bir sıkıntıyı diğer iller karşılayamaz. Her boyutuyla
insan ve ekonomik boyutuyla bedeller çok ciddi ödenir. Kanseri radyoterapiyle
halledebiliyorsunuz. Bizimki radyoterapidir. Ufak imar artışı hiçbir şey değildir.
Bizim bu yöndeki uğraşlarımızın 14 yıl sonra bakanlıklar ve diğer kurumlar
tarafından kabul edilmiş olmasını da üzüntüyle karşılıyorum. Kendi adıma bazen seviniyorum. Son bir cümleyle bitiriyorum. Bakın Fikirtepe için Ali Müfit
Bey döneminde 3 emsal imar planı yapıldı. Biz odalarla ve STK’lerle ortak
çalışan bir belediyeyiz. Ama her zaman odaların baktığı gibi olaylara bakmak
zorunda değiliz. Çünkü onlar muhteşem ve pürüzsüz bir kent ararken biz biraz
daha onu iyileştirebilecek ara çözümlerle bazen yetinebiliyoruz. Kentsel Dönüşüm Türkiye’de yok tabi son zamanda yok. Kentsel dönüşüm ortak yaşam alanını, okulunu, hastanesini, kendi karşılamış bölge demek. Kentsel yenileme de
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olsa kent adına bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler, Sağ olun.

Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER
Sayın Belediye Başkanımın söyledikleri üzerinden geçmek istiyorum. Üretilen değerin paylaşımıyla ilgili bir yöntem söylemedi. Söyleneceğini de sanmıyorum. Ama söylenmeli nasıl paylaşacağız. Tabii bunu Başkan’dan beklemiyorum. Ama böyle bir düşüncesi olmalı. 2. İstanbul’un bütünü düşünülmeden
hatta Türkiye’nin bütünü düşünülmeden İstanbul’un Kadıköy’ünü çözmek, hep
emsaller konuşulur o zaman. Emsalleri konuşuyoruz şu an. Niye 7 değil, niye
19, niye 1 değil ya da 0 değil, bunun üzerine gidersek tartışma böyle yürüyor.
Biz 2005’te Metropoliten Planlamada çalışırken aynı şeyleri söyledik. İstanbul’un nüfusu 17 milyon, böyle bir yeri planlıyorsunuz. Can güvenliği yok.
Öyleyse araştıralım. İstanbul genelinden sorunu en az ilçe Kadıköy’dür. İstanbul bir bütün olarak düşünülmediği müddetçe buradaki konuşmalarımız yaratıcı
çözüm olmayacaktır. Bu nedenle biz çözüm istiyoruz. Mülkiyet değişmez hep
aynı, hak haktır.
Selami ÖZTÜRK
Kadıköy Belediye Başkanıyım ben, ilk önce kentte yaşayanları düşünmek
zorundayım. Ben bilim adamı da değilim, İBB başkanı da değilim. Çevre ve
Şehircilik bakanı da değilim olsaydım da farklı öneriler getirirdim. Dolayısıyla
ben kendi kentimle ilgili olanı söylüyorum. Kentimle ilgili öneriler içerisinde
sizin sorduğunuz sorunun cevabı da var. Sayın Hocam A firmasına 8 emsal
vereceğinize benim kentime eşit dağıtın ben bir sıkıntı duymam. Eğer bu 3 emsalse 3 emsal 4 emsalse 4 emsal ne ise bunu çıkıp söyleyin bunu söyleyecek
olan ben değilim. Bu planı yapacak olan kurumlar çözecekler. Bu konunun tek
merci ben değilim bizi aşar. İBB ve bakanlıklar var.
Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER
Bir üste çıkmamız gerek. Kadıköylü Kadıköy olarak, Ataşehir’i Ataşehir
olarak düşünmemiz bunları konuşuruz bunun üzerine çıktığımızda İstanbul’u
bunun üzerine çıktığımızda Türkiye’yi; bunun üzerine çıktığımızda dünyayı
konuşuruz. Dünyalı olmak zorundayız. Yoksa sizden bunların hepsini çözmenizi beklemek size haksızlık olur.
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SORU CEVAP
Süleyman KIPIRTI, CHP Maltepe İlçe Başkanı
Sanki unuttuğumuz bir konu var. Bizim sadece binaların kat karşılığı müteahhide verilip onun en az iki katı veya fazla daire çıkarıp hak sahiplerine dağıtmak ve oradaki sağlıksız yapıları ortadan kaldırmak gibi hedefimiz var. 99 depreminden beri toplanan bir deprem vergisi var. Biz bu vergilerin nerede olduğunu sorgulayabildik mi? Sadece oradaki kentin emsalini yükseltip ne kadar
fazla yapacağımızı değil, verdiğimiz paraları niye depremde kullanmıyoruz,
niye bunları sormuyoruz, Sayın Başkanım bu soruların hedefi değil, Sayın Hocam da değil. Ödenilen vergileri kentin dönüştürülmesine harcayabiliriz.
Selami ÖZTÜRK
Her bölgenin kendine ait çözümü olur. Sarıyer’de, Beşiktaş’ta gittiğinizde sit
alanları var. O bakımdan kendi bölgemi konuşuyorum. Benim bölgemde arsa
değerleri çok yüksek olması nedeniyle ufak artışlarla bunu çözmek mümkün.
Benim önerdiğim metotla arsa değeri yüksek olmayan yerlerde çözemezsiniz.
Toplamış olduğu vergilerle fon yaratıp çözmesi lazım.
Murat ARIBAŞ Harita Mühendisi
Fikirtepe’de yapılan dönüşümü Sayın Başkan savunur gibi hissettim. 4-14
emsal artışıyla orda işlem yapılıyor. Merak ettiğim şey; bu dönüşümden sonra
kaç konut vardı dönüşümden sonra kaç konut olacak?
Selami ÖZTÜRK
Dönüşümden önce 5500 konut vardı, dönüşümden sonra kaç konut olur bilemiyorum; ama alanı 4 ile çarparsanız en yükseği 20000, dairelerin büyüklüğüne göre değişir. Ada bazında olduğu için dört katıdır.
Ertan KILIÇ, Teknikerler Birliği Ankara
Belediyenizin yaptığı çalışmalarda kent altyapısı uygun mu, bu kadar hafriyat nereye dökülecek? Nitelikli teknik elemanlar kentsel dönüşüm sürecinde yer
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alacak mıdır? Sadece yasalarla çözülür mü? Böyle geniş perspektifli Kadıköy
Belediyesinde alternatif çalışması olmuş mudur?
Selami ÖZTÜRK
Bir kentin yenilemesi 25 yıl alır. 1985’li yıllara kadar elle yapılmış binalar
var. Atık su ve temiz suda problem olmayacak.
Otopark olması, otopark adedi biraz daha fazla bonus verilmesi yönünde bir
önerimiz oldu. Eğer otoparkı yeterli sayıda yapabilirsek bir anda kentteki cadde
ve sokaklar iki ya da üç şeritli olacak ki, işlemeye başlayacak ki bu da trafiğe
olumlu katkı verecek.
Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER
Teşekkür ederiz Başkan, bir de bir soru daha var, dediniz ya, bu çıkan atıklar
nereye gidecek? Denize gidecek İnşallah Marmara Denizi’ne…
Selami ÖZTÜRK
Atık çıkmadan Maltepe’de zaten deniz doluyor.
Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER
Evet, o konuda canınızı sıkmayın. Tamam.
Emrah GÜLSEVEN
İletişim Sistemleri öğrencisiyim. Şimdi Sayın Başkanımız aslında plan ve
proje eksikliğinden bahsetti. Bu bizim ülkemizin genel sorunu, çünkü biz kervan yolda düzülür prensibiyle hareket ettiğimiz için bir fikir öne atarız, başlarız,
yaparız, sonra planlamasını yaparız. Şimdi benim sormak istediğim, Sayın Başkanımızın da ifade ettiği aslında, yerel yönetimin yönetim karşısındaki zayıflığı.
Bunu nasıl gidereceğiz? Yani kent anayasasını nasıl oluşturacağız? Ki bağlı
olduğunuz parti de merkezi yönetimi savunan bir parti.
Selami ÖZTÜRK
Hayır, orada hayır… Şimdi sondan başlayayım, CHP merkezi yönetimi değil, tam tersine adem-i merkeziyetçiliği öne alan bir parti ve biz tam tersi adem83
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i merkeziyetçiliğe önem veren ve yönetimde başarılı olan bir partiyiz. İstanbul’a
baktığımız zaman, sadece İstanbul’daki değil, Türkiye’ye bakın inanılmaz projeler yapan belediyeler var. Geçenlerde sosyal demokrat belediyeler derneğinin
düzenlemiş olduğu bir toplantı vardı; orada bir fuar nedeniyle projeleri gördüm.
Ben Anadolu’nun birçok kesiminde çok büyük yokluklar içerisinde harikalar
yaratan belediye başkanlarını gördüm. O bakımdan orada bir farklılığımız var,
biz tam tersine yerele daha fazla yetki verilmesi, önem verilmesinden yanayız.
Demokrasinin geleceğine inanıyoruz. Asıl sorduğunuz soruyu kaçırıyordum
ama hatırladım. Şimdi biraz önce üniversitelere, sivil toplum örgütlerine çağrıda
bulunurken bunun için bulundum. Sadece bizim ses vermemiz yetmez. Yani
kentin anayasasını muhakkak şekilde her kentin büyükşehirse büyükşehir, değilse il belediye meclisinde yapması gerekir. Çünkü o ilin insanlarının seçmiş
olduğu, yetki verdiği insanların yapması gerekir ki onlardan hesap sorabilsin.
Yoksa Ankara’da akla her gelen bürokrat kusura bakmayın, çoğu kez karşılaşıyorum üç politikacı da Ankara’da oturuyor. Kadıköy’ü hayatında bir kez dahi
görmemiş, burada arkadaşlarla gittiğim zaman onlar bana Kadıköy’le ilgili bu
olmaz, şu olmaz diyorlar. Hayret ediyorum. Çünkü Kadıköy’ün yaşamını bilmiyor, Kadıköy’ü tanımıyor. İnanıyorum ki bütün belediye başkanı arkadaşlarım
aynı sıkıntıyı çekiyorlar. Dolayısıyla ne kadar yerelleşirsek o kadar iyi, yerel
bazda planlama yapılsa çok daha iyi olur. Merkezi hükümetten denetimi olsun,
bakanlığın denetimi olsun, problem değil. Yani denetime açık ama yetkilerin
yerelde kullanıldığı bir modeli oturtmamız lazım.
Emrah GÜLSEVEN
Bahsettiğiniz model aslında başkanlık sistemi değil mi?
Selami ÖZTÜRK
Başkanlık sistemi değil ama o belediyelerde başkanlık sistemi var. Belediyelerde başkanlık sistemi var bu doğrudur. Ama benim bahsettiğim sistem o
değil, farklıdır.
Oğuzhan ÖRKÜN
Geometrik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim, Oğuzhan Örkün. Hoş
geldiniz diyorum. Kentsel dönüşüm yapıldıktan sonra kentsel dönüşümden illa
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ki gayrimenkuller değer kazanacak, siz emsal konuşurken aslında bu gayrimenkullerin kazandığı değeri hesaplamanız gerekiyor. Bunu hesaplayan, değerleme
uzmanlarınız var mı? Belediyede bu tarz bir ekibiniz var mı? Siz neye göre bu
emsal değerleri veriyorsunuz?
Selami ÖZTÜRK
Şimdi ben size örnek vereyim, tabii ne demek istediğinizi anladım. Ama sonuçta nereye geleceğimizi söyleyeyim. Şimdi siz Kadıköy’de oturuyorsunuz ve
8 daireli bir apartmandasınız. Ve bu apartmanın da depreme dayanıklılığı yok.
Bizim belirlediğimiz model şu: buraya 10 daire yapılsın ama 8 tanesi yine 8
tane yurttaşımızın olsun. İki daire de bu apartmanın yapımına katkı olsun. Şimdi
siz o apartmanın değeri 500.000 TL iken 1 milyon TL olacak. %100 artacak.
Ama o yurttaştan herhangi bir şey aldığınız takdirde verebilecek gücü yok zaten. Kadıköy için diyorum ya, Kadıköy Suadiye’de, Feneryolu’nda dairesi olan
emekliler var, emektar emeklisi 30 sene önce, o zaman emekli ikramiyesiyle 1
daire alabiliyordunuz. Şimdi alamıyorsunuz. Almış, apartman giderini zor ödüyor. Şimdi ben diyeceğim ki, sizin dairenizi yeniledik 100
’lik daire için 800
müteahhide verdik. 500.000 TL’ydi 1 milyon TL’ye çıkardık. Haydi, 100
milyon TL değerleme payı öde, verebilecek gücü yok zaten. O yüzden ekonomik değerlerini biliyoruz. Ama yurttaşın önemli olan ödeme gücünün olması, o
yok. Daha büyük katkı verilen yerlerde olabilir. 6 emsal dediğimiz yerler olur.
Atalay ATİLDAĞ
Sayın Hocam yanlış giden işlere karşı demokratik tepkinin ortaya çıkarılması gerektiğini ifade ettiler. Şimdi tabii mahallelerde sağlık alanları elinden
alınıyor. Hakikaten o mahallelerde yaşayan insanların herhangi bir tepkisi söz
konusu olmuyor. Okul alanları elinden alınıyor, yapılaşmaya dönüştürülüyor,
onlardan hiçbir tepki yok. Bir kanun hükmünde kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruluyor ve orda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev ve
yetki alanlarında bir düzenleme yapıldığında belediyelerin elinden yetkileri
alınıyor, belediye başkanları tepki göstermiyor.
Dolayısıyla plan tadilatları yapılıyor. Yasada olmasına rağmen komisyon
toplantılarına, ihtisas komisyonu toplantılarına katılarak o toplantılarda planla
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ilgili görüşlerini değerlendirmelerini komisyon üyeleri ile paylaşma haklarına
sahip olmasına rağmen, mimarlar odası belediyelerdeki mimar komisyon toplantılarına katılarak görüşlerini, düşüncelerini paylaşmıyorlar. Şimdi sorumu
soracak olursam; bu demokratik tepkiyi ortaya çıkarabilmek için, sivil toplum
kuruluşlarının mı önderlik yapması lazım, siyasetin mi önderlik yapması lazım
yoksa belediye başkanlarının mı önderlik yapması lazım?
Selami ÖZTÜRK
Şimdi değerli arkadaşlarım, aslında hepsinin yapması lazım. Yani bir toplumsal tepki, bir tek belediye başkanının örgütleyebileceği bir olay değil, hatta
belediye başkanının yetkisinde de değil aslına bakarsınız. Toplumsal tepkiyi
ben nerede örgütlüyorum? Kentle ilgili bir planda kent hukuku, kentler hukuku
zayi oluyorsa orda kentliye “gel” diyorum, “hakkını kullan”. Örneğin Haydarpaşa projesiyle Kuşdili’ne AVM’de birinde 500.000 kusur imza, diğerinde 7
000’i aşkın imza topladık, insanlar itiraz etti. Toplu imza değil bu. Bireysel
başvurum var. Çok ciddi rakamlar bunlar. Kentli buna sahip çıkıyor. Kaçırdığımız yerler var tabii, şimdi burada, orada kendi çapında itirazını yapıyor. Orada
kalıyor. Toplumsal tepki bir basın toplantısı şeklinde yapılmalı, siyasi toplum
örgütleriyle beraber bunu topluma duyurma gibi bir çaba maalesef yok şu anda.
Bunu da yapmalıyız. Örneğin en son geçen Kadıköy’deki oluşumu söylemeyeyim. Bugüne kadar yapmadığım bir şeyi yapacağım. Eğer Kuşdili Çayırı’na
AVM yapılmasına hukuki olarak engel olamazsam bu Dörtyayla’da olduğu gibi
oraya gelecek olan dozerin altına ilk yatacak olan benim. Kesinlikle ona kararlıyım. Bu konuda önderlik yaparım. Ama başka konularda paylaşmadığım
olaylar var, siyasi konular var, onlar benim işim değil. Bunlar toplumun genel
sorunları. Ama kenti ilgilendiren sorunlarda herkes önderlik yapmalı bence. Bu
arada konuşan her arkadaşım toplum önderidir. Fikir beyan eden herkes toplum
önderidir. Toplumu yönlendirmek zorundayız. Toplumla beraber olmak zorundayız.
Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER
Evet, çok güzel bir soru. Siyaset önderlik eder doğrudur. Ama bu çok insanların kendini bulduğu, ait olduğunu hissettiği yerden bağımsız, kendi sorunlarına tepki koymaya adarsa sorun çözülür. Yani bir partiye oy verirsiniz. Ama bir
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sorun olduğu zaman biri vatandaşlık bilinciyle ona bundan bağımsız karşı çıkabiliyorsanız, çok önemli bir işlevi yerine getirmiş olursunuz. Bu genel bir kural
ama siyaset olmadan, siyaset o kanunları aşmadan da bunun mümkünatı yoktur,
diye düşünüyorum ben.
Ünal BELLEK
Herkese merhaba; Başkanım Kuşdili otoparkına hükümet el koydu anlamında bir cümle kurdu. Veya Büyükşehir’in burayı ele alabilmesi için kamu
alanını, bir ihdas işlemi yapılması lazım. Bununla ilgili de belediyenizin bir
encümen kararı verilmesi lazım. Bu encümen kararlarının verilip verilmediğini
bilmiyorum. Bu verilmeden ihdas işlemi yapılamaz. Dolayısıyla da kamu alanı
ele geçirilemez diye biliyorum.
Selami ÖZTÜRK
Bunların hepsini Büyükşehir kendisi yapıyor. Hatta arkadaşlardan ruhsat soruyor. Ruhsatı da kendisi verecek çünkü biliyorsunuz, bu Büyükşehir’den kamu
mülklerinde eğer mülk kendininse ruhsatı kendisi de verebiliyor, ama ilçe belediyesinde…
Ünal BELLEK
Ben de onu öğrenmek istemiştim zaten Başkan’ım. İkinci sorum ise, şimdi
Fikirtepe’de olduğu gibi 48-50 katlı binalarda insanları oturtmak ne kadar sosyal olarak doğru? Çünkü plan yapımında sadece bir çizgi çizerek gelecek belirlemede olmamalı. İnsanların sosyal yaşamına bir değer katmalı, insanların geleceğine dönük bir değer katmalı diye düşünüyorum. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Onu da almak isterim, teşekkür ederim.
Selami ÖZTÜRK
Arkadaşlar öncesiyle ve sonrasını muhakkak karşılaştırmanız lazım. Yani
dedim ya, kötü bir şey ama kanser dedim, çok doğru dedim, Fikirtepe kanser.
Şimdi buraya öncesiyle sonrasını karşılaştırmanız lazım, başka bir lüksümüz
yok. Bir arkadaşın dediği 4-14 emsali işte savunuyor musunuz? Yani 3, 3.5’da
dese savunacağım çünkü dedim ya hastayız. Hangi ilaç faydalı deseler biraz
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faydasına inansam savunmak zorundayım onu ben. Dolayısıyla öncesiyle sonrasını kıyasladığınız zaman haliyle insanları öldürmeyecek. Biraz daha yeşil alanı
fazla, biraz daha sosyal yaşam alanı olan, işte okulu, bilim alanı biraz fazla
olanı tercih etmek zorundayız. İyi olanı planlı, her halükarda en kötü plan plansızlıktan iyidir. Değerli arkadaşlarım, bu da doğru bir sözdür.
Metin TORUN
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısıyım. Mesleğim harita mühendisliği. Sayın Başkanım, hakikaten Beykoz’la Kadıköy’ü kıyasladığımız zaman fevkalade
bir uçurum var aramızda. Kentsel dönüşüm yapısı anlamında söylüyorum. Tabi
şimdi siz böyle yoğun nüfusun olduğu herhalde emsalde ortalama 2, bahsediyorsunuz o civarlarda. Yani bir plan gerçekten var mı? Kadıköy’ün tamamını
dönüşüme ulaştırabilecek misiniz? Dışarı çıkacak nüfus olacak mıdır? Bu bahsettiğimiz işte birinci etapta dönüştürülecek olanlar anlamında da net bir oluşum
var mıdır? Yoksa sadece hocamın söylediği gibi gerçekten de bizde de durumlar
ortada biliyoruz. Kenarından mı dolaşmaya devam edecek çünkü çok zor bir 4
dönemdir buradasınız ve başarıyla da sürdürüyorsunuz bu görevi. İzliyorum
sizi. İnsanların takdirini aldınız, uzun bir zamandır zor bir bölgedesiniz, bunu
nasıl başaracaksınız? Teşekkür ederim.
Selami ÖZTÜRK
Değerli Arkadaşlarım ilkeleri ve prensipleri olan sorumlu bir belediyeyiz. Ve
de kurumsallaşmışız. Örneğin 1989 yılından bu yana Ataşehir bize bağlıyken de
bir gecekondu yaptıran belediye değiliz. Çevremizde bütün belediyelerde gecekondular yapılırken, belediye bütçeleri bağışlarla tanzim edilirken Kadıköy
Belediyesi bütçesi sıfırdı. Dolayısıyla biz kenti ilk aldığımız günden itibaren
kurduk. O günden beri bölge sorunlarını çözdük. Şimdi imar sorununu çözmeye
çalışıyoruz. Ve bizim şu anda Büyükşehir ve Çevre Bakanlığına önerdiğimiz
bölüm Kadıköy’ün %80’ini kapsıyor. Bu bölgenin büyük bir kısmı 2-0-2’lik
plan detaylarını burada anlatmadım, sahil kesiminde istemedik, Bağdat’ta hiç
istemedik. Tabanda %5-10 vereceğiz, bir genişleme o da sorunları karşılıyor.
Hani örneğin Caferağa, Osmanağa bölgelerinde farklı bir plan çalışması yapıyoruz. Koşuyolu 3 katlı 4 katlı binaların olduğu bir bölüm, orada farklı bir plan,
yani 13-14 katlı binalarda 3-0-1 öyle bir şeyimiz yok. Bizim dediğimiz evvelce
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verilmiş olan 2-0-1 olarak verilmiş olan hakların belli oranlarda arttırılması.
Koşuyolu, Rasimpaşa örneğin tali binaların olduğu bir bölge 300’e yakın taş ev
bulunduğu, sinema bulunduğu bölge, oraya ayrı bir plan çalışması yapıyoruz.
Dolayısıyla nasıl her bölgenin ayrı özellikleri varsa bizim de her bölgemizin
ayrı özellikleri, o özelliklere göre ayrı plan yapıyoruz. O bakımdan yani kenarından dolanmadık. Biz kafamızı da elimizi de beynimizi de bu işe koyduk.
Teşekkür ederim.
Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER
Ben teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar şimdi ben Başkan’ı göndermek zorundayım. Ama biz burada, benim 3 tane 4 tane daha değerli Hocam var. Bildiklerini bu konuda tartışma yaratacak konuların üzerine çekmiştim Moderatör
olarak.
Evet, şimdi Başkan’ımız söyledi. Bu işi özetlersek, bunun emsal artışlarıyla
olmayacağını, ben kendi adıma Moderatör olarak söylüyorum. Bunu söylemenin de artık çok eski ve arkaik bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Kent bir
bütündür ve bütünde üretilen değerin paylaşımıyla ilgili bir sorunun bir çözüm
önerisini bulmak zorundayız. Eğer bulamazsak, biz kendi içimizde yine kendimize dönük bazı palyatif ya da küçük çözümlerle geçiştirmeye çalışacağız diye
düşünüyorum. Başkan’ıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar.
Başkan’ıma plaket vereceğiz. Ali Hocam versin, başkanımızı çok sever.
Prof. Dr. Ali KAHRİMAN
Başkan’ım teşekkür ederiz.
Selami ÖZTÜRK
Teşekkürler.
Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER:
Evet şimdi hemen ben ilk konuşmayı yapmak üzere plancı değerli arkadaşım
Özdemir Sönmez Hoca’yı çağırıyorum. Özdemir Bey, 10 dakikanız var. Yalnızca anlatacaksınız. Buyurun.
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Yeniden Kentsel Dönüşüm / Yeniden Merkezileşme
Dr. Özdemir SÖNMEZ
İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi Planlama
Koordinatörü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Zaman kısıtlamasından dolayı “Yeniden Kentsel Dönüşüm/Yeniden Merkezileşme” konulu konuşmamı mümkün olduğunca özetlemeye çalışacağım.
Ben de İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi’nde İstanbul çevre düzeni planı
yapım aşamasında, o süreçte hocalarımla beraber yer alıp emek veren insanlardan biriyim. Birazcık o konuya değineceğim. Ama o konuya değinmeden önce
bazı toplantılarda birkaç kez daha yaptığım bir saptamayı vurgulamak istiyorum.
Aslında Türkiye 3. kentsel dönüşüm sürecini yaşıyor. Ama bu gerçek kentsel
boyutlarda bir dönüşüm. Yani biz bir mahalledeki ya da adadaki 15-20 tane
binanın yıkılıp yeniden yapılması olarak değil, kentin dönüşümü olarak baktığımızda;
1. Dönem kentsel dönüşüm; 1950’ den 1980’ e kadar olan hızlı kentleşme ve
gecekondulaşma süreci idi. Kentlerimiz otuz yılda inanılmaz boyutlara ulaştı.
Ondan sonra, 2. Dönem kentsel dönüşümü yaşadık ki, o da bildiğiniz gibi
imar affı yasaları ile gelen ve İmar Islah planları aracılığı ile yapılan dönüşüm
idi. Bu yasa ile daha mütevazı yapılan binaları birden bire yasal olarak 4 kat
verdik. Ama fiiliyatta 6 kat, 7 katlı yapılan binalar ile hızlı bir kentsel dönüşümü de bu sürede yaşadık. Ve bugün geldiğimiz nokta, bugün ulaştığımız resim bu resim. Tabii bu resimde çözüm olmadığını görünce özellikle 99 depreminden sonra bir kentsel dönüşüme daha ihtiyaç duyduk. Bu kentsel dönüşüm
de 3. dönem olarak adlandırdığımız kentsel dönüşüm. Şimdi bunu yaparken de
kimine göre doğru, ama bana göre çok riskleri olan bir modelle yapıyoruz.
Özellikle dönüştürdüğümüz alanları gerek finansal modelini yaratmak için gerek toprağın ciddi şekilde değerli olmasından dolayı iki hatta üç katı yoğunlukla
yaptırıyoruz. Tabii böyle olunca da işte şu slaytta gördüğümüz ve daha mütevazı diyebileceğimiz kentler devasa kentler haline geliyor. Şu anda Türkiye genelinde gördüğümüz yaşadığımız süreç bu. Peki, bu İstanbul’da nasıl bir süreçle
sonlanır. Nasıl bir risk bekliyor İstanbul’u? Birazcık ona değinmek istiyorum.
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İstanbul Metropoliten merkezinde birçok bilim insanının yaptığı çalışmalar
sonucu ulaştığı bir takım hedefler vardı. Bu hedeflerden biri şu idi: İstanbul’un
nüfusunu 16 milyonda tutalım. Aslında 16 milyon diye telaffuz edildiğinde çok
hayali gibi gelmişti. Fakat bunun daha sonra TUİK tarafından da teyit edilebildiğini tartıştık, gördük. Ama şu anda uygulamada gördüğümüz kentsel dönüşümle birlikte öyle bir sonuç gözüküyor ki, değil 16 milyon, nüfusu 26 milyonda bile tutamayacağız.
Bu İstanbul için oluşturulabilecek en büyük risk. Çünkü İstanbul Metropoliten Merkezinde hazırlanan plan ile İstanbul’un nüfusu 16 milyon ile sınırlandırılsın dendiğinde İstanbul’un kuzeyinde, korunması gereken doğal yaşam sistemlerini korumak için, İstanbul’un değerlerini korumak için, İstanbul’un su
havzalarını korumak için 16 milyonda tutulsun, kalsın diye bir hedef konmuştu
ve bu doğrultuda bir plan gerçekleştirilmişti. Ama biz (bu plan orada dururken
ve onaylıyken) bir taraftan da, demin de dediğim gibi, dönüştürdüğümüz alanları iki katı, üç katı yoğunluklara çıkararak yapıyoruz. Diğer taraftan da İstanbul’a ciddi şekilde nüfus çekecek bazı projeler öneriliyor. Örneğin, kuzeyde
yapılan 3. havalimanı, 3. Köprü, yeni bir kent vs vs… Bir yandan 2009 planı
İstanbul’da nüfus artışını daha doğrusu göçü yavaşlatacak bir takım önlemler
önerirken, diğer yandan ise tam tersine nüfus çekici projeler ile daha çok nüfus,
daha çok yapılaşma ile daha çok su havzası, orman vb doğal alan yok olmaya
başlıyor. Bunun yanında da o kadar kentsel dönüşümü o kadar yoğunlukta yaparsak kaçınılmaz olarak 25-30 milyon arası bir nüfusla karşılaşacağız. Bu
slaytlarda görüldüğü gibi, (çeşitli analiz ve testlerle yaptığımız) İstanbul’un
nüfus yoğunluklarına artı nüfus yoğunlukları da eklemiş olacağız ki bu resmin
bütününe baktığımızda planın 16-17 milyonda tutmaya çalıştığı nüfusun 30
milyona doğru gitmesi demektir.
Bugünkü toplantıyla bağlantılı olarak 2. vurgulamak istediğim konu da ayrıca, 1980’lerden sonra bizim yaşadığımız bir yerelleşme, en azından planlamada bir yerelleşme sürecidir. Bildiğiniz gibi 1985 yılında 3194 sayılı imar
kanunu yapıldı. Bu kanun belediyelere plan yapma, onama yetkisi getirdi. Ardından 3030 sayılı kanun, ardına 5216 sayılı kanun çıktı. Ardına 5302 sayılı
yasa yapıldı. Başta belediyelere ve sonra İl Özel İdareleri vb yerel yönetimlere
bir anlamda planlama açısından biraz daha fazla yetki sağlayan, biraz daha fazla
yerel demokrasiyi güçlendiren yasalar yapılmıştı.
91

“2. Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar” Sempozyumu

1.DÖNEM 1950-1980
Kırsal ve Kentsel Nüfusun Sayısal ve Yüzde Dağılımı
Yıl

Kır

Kent

Kır (%)

Kent (%)

1950

15.702.851

5.244.337

75,0

25,0

1960

18.895.089

8.859.731

68,1

31,9

1970

21.914.075

13.691.101

61,5

38,5

1980

25.091.950

19.645.007

56,1

43,7

• GÖÇ : 10.000.000
• ÜRETİLEN KONUT: 2.000.000
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2.DÖNEM 1980-2000
Kırsal ve Kentsel Nüfus
Yıl

Kır

Kent

Kır (%)

Kent (%)

1980

25.091.950

19.645.007

56,1

43,7

1990

23.146.684

33.326.351

41,0

59,0

2000

23.797.653

44.006.274

35,1

64,9

• GÖÇ : 20.000.000
• ÜRETİLEN KONUT: 4.000.000
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YAPILAŞMA
• 8 – 10 MİLYON YENİ KONUT YAPILMIŞ (TİCARET, SANAYİ, VB
DİĞER YAPILAR HARİÇ)
• KONTROLSÜZ/ÇARPIK YAPILAŞMA (GECEKONDU-HİSSELİ
İFRAZ)
• % 90 DÖNÜŞÜME ADAY
3. DÖNEM
2000-2023 Yılları arasında Kırsal ve Kentsel Nüfusun Sayısal ve Yüzde Dağılımı

Yıl

Kır

Kent

Kır (%)

Kent (%)

2000

23.797.653

44.006.274

35,1

64,9

2010

17.500.632

56.222.356

23,7

76,2

2023

15.000.000

70.000.000

19,0

81,0

Dönüşüme Aday Bina: 6.000.000
1980-2010 arası olan bu süreçte (yerelleşme sürecinde) çok ciddi hataların
yaşandığını da kabul ediyorum. Hem büyük kentlerde hem özellikle sahil kent94
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lerinde, çok ciddi hatalar da yapıldı. Belediyeler ve belediye meclislerin doğal
alanların tahrip edilmesine dönük, imar planlarına dönük çok ciddi hatalar yapıldı. Ama bu hatalar tekrar merkezi yönetime geçmeyle çözülebilecek gibi
gelmiyor bana. Tersine yerel demokratik yapılanmayı tekrar geri götürüyor.
Türkiye’nin yerel yönetim geçmişi çok yeni, 1850’ler… 1850’lerden bu tarafa yavaş yavaş öğrenmeye çalıştığımız yerel demokrasi şimdi, birden bire sil
baştan geri alınırsa, o zaman öğrenme sürecimiz çok daha geç, çok daha uzun
süre alacak demektir. Yani hatalara rağmen benim düşüncem, yerel demokrasinin güçlenmesinden çekinmemek, yerel demokrasiyi güçlendirmek, planlamayı
merkezi otoritelerde toplamamak. Ama denetlemek, denetleme mekanizmasını
getirmek.
Diğer bir konu daha var, onu da hemen hızlıca vurgulayarak geçmek istiyorum. 6306 sayılı yasanın 9. Maddesinde öyle hükümler var ki, şaşırmamak elde
değil. Bu hükümler ile turizm teşvik kanunu, kıyı kanunu, mera kanunu vb.
birçok kanun da geçersiz kılınıyor.
Bu demokrasilerde olabilecek bir konu değil. Bir kanun çıkarıyorsunuz, süper bir kanun. Bu kanun aracılığı ile doğal değerleri korumak üzere çıkardığınız
bir çok kanunu güdük hale getiriyorsunuz. Bunu demokratik kurallarla, kurumlarla ve uygulamalarla bağdaştırmak mümkün değil.

Nüfus Yoğunluğu
Sonuç olarak konuşmamı şu cümleler tamamlıyorum.
Bu yasalar yerel yönetimleri devre dışı bırakıyor. Yerel demokrasiyi etkisizleştiriyor. Katılımı (ki ancak yerel yönetimler aracılığı ile bunu sağlayabiliriz) ve oto-kontrol mekanizmasını yok ediyor.
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Büyük şehirlerdeki planlama koordinasyonu mekanizmasını tekrar yok ediyor. Çünkü artık ilçe belediyeleri dönüşüm alanlarında kendi planlarını yapıp
tekliflerini direkt bakanlığa sunma yetkisine sahipler. Bakanlık da eğer kabul
ederse büyükşehir belediyesine ancak bilgi için gönderir. Büyükşehir kabul etse
de, etmese de bir önemi yok. Çünkü onun belirleyicisi olan kurum artık bakanlıktır.
Teşekkür ederim. Konuşmamı biraz hızlıca bitirmeye çalıştım. Sorular
olursa yine yanıtlamaya çalışacağım.
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Kentsel Dönüşüm / Yerinde Dönüşüm / Mülkiyet Sorunları
Semih TURHAN
İ.B.B. Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı

Bütün katılımcı ve dinleyicileri saygıyla selamlıyorum. Şimdi yani gerçekten
öbür panellerde klasik konuşmalar vardır, vakit dar falan. Burada vakit yok yani
dar değil. Evet Kentsel dönüşüm; kamuoyu gündemine 2004 yerel seçimleri ile
girdi, aslında yani az önce çok güzel bir sunu yaptı Özdemir Hocam, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hatırlatma ve bize güzel bir vizyon verdi. Dönüşüm
aslında toplumun bütün blokları tarafından tartışılmaya 2004’ten sonra başladı.
Ondan önce uzmanları bu işi yapıyorlardı. Burada şunu göz ardı etmemek lazım
tabi yöresel, bölgesel uygulamalar vardı. (dileyicilerden gelen ifade üzerine)
Aynen ifade ettiğiniz gibi İstanbul’a gelen o kontrolsüz göçün sonunda kentler
aslında istemediğimiz bir şekle dönüştü. Şimdi o dönüşenleri bir daha dönüştürmeye çalışacağız. İnşallah bu dönüştürdüğümüz kenti 15 sene sonra, 20 sene
sonra bir daha dönüştürmeye çalışmayız. Ama süreç ona doğru gidiyor. Çünkü
ülkemizdeki dönüşüm biraz barınma sorunuyla ortaya çıktı. Yani biz TOKİ’ye
konut hedefini gösterdik. Bu memleketin sıkıntısı vardı. TOKİ de bu hedefi
yaptı. Bence başarılıydı o anlamda, meseleye baktığınız yer önemlidir. Ve o
açıdan bakarsanız gerçekten çok kısa sürede çok iş başardı. Tabii onun neticesinde bugün bütün bu sorunları da hep beraber yapılan işleri de konuşuyoruz.
Literatüre baktığımızda dönüşüm nasıl tanımlanıyor? Bileşenleri ne? İşte fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşümün düşünülmesi gerekiyor. Bunlara hiç girmeyeceğim. Bunların çok uzmanları var. Bu konuda çok şey söyleniyor ve bu konuda da herkesin birçok şekilde dolu olduğunu düşünüyorum. Kriterler olarak neye bakıyoruz? Bugünkü dönüşümde risk, zemin ve yapı itibariyle
bakıyoruz. Yani diğer bir ifade ile bugün dönüşümün merkezine oturttuğumuz
depremdir. Onun dışında yoğunluk ve yoksunluk dediğimiz mesele, yani gerçekten çok ciddi yoğunlukların olduğu bölgelerde donatı ve yeşil alan yoksunlukları ve bunların ihtiyaçlarının karşılanması, gecekondulaşma vs. Zaten esas
projeler orada yürüdü. Dönüşüm projeleri burada devam etti. Kamuoyunun
gündemine tartışmalar buradan geldi. Bir de aslında çoğu zaman konu ettiğimiz
meseleyi değer meselesini burada biraz ifade etmeye çalışacağım. Özellikle işte
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Kadıköy gibi yerde biraz önce başkanımızın da bahsettiği, örnek verdiği için
söylüyorum, Fikirtepe. Aslında bu konuya bu son kritere önemli bir örnektir.
Fikirtepe’de evet, sağlıksız bir yapı stoku vardı, doğru. Ama, Fikirtepe düşünün
kentin ortasında, merkezinde değer yatan, yani çok kıymetlenmiş bir bölge. Kira
ve gayrimenkul değerleri arasında çelişki var. Arsa değer yükselmiş - kira değerleri düşmüş. Bu ikisinin kesiştiği noktada, buluştuğu noktada dönüşüm ihtiyacı doğuyor. Biz bir imar planı yaptık.

Haritalarının çakıştırılması ile dönüşüm uygulamalarının öncelikli ihtiyaç
bölgelerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Orada belki yoğunluk açısından kantarın topuzunu kaçırmış olabiliriz. Ama
20 yıl orada planla ilgili hep söz verilirse nihayetinde plan yapılmazsa bu ciddi
bir beklenti oluşturur, bu sürecin sonunda böyle bir plan çıktı ortaya. Yani, çok
eleştirilebilir ama sonuçta o bir ihtiyaçtan oldu. Şimdi çok hızlı birazda Mevzu98
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ata bakacak olursak; afet yasası en çok gündemde olan konu. Ama öncesinde,
maalesef sessiz sedasız çıkmış bir 73. Madde değişikliği, biraz gazeteler
bahsetti. İşte padişahlık yasası falan dediler 73 değişikliğine. Ondan sonra çıkan
6306 sayılı yasa tahmin ediyorum, onu bayağı bir arattı ve 5366 bu yıpranmış
kent dokularını düzenlemeyi amaçlayan bir yasa. Kentin kültürel tarihi ve eski
bölgelerinde uygulanan yasada gündemde. Şimdi, afet yasasıyla ilgili sürece
baktığımızda, yasa yayınlandıktan sonra uygulama yönetmeliği beklendi, yönetmelik de yayınlandı. Ve yönetmelik yayınlandıktan sonra riskli yapılar tespit
için birim fiyatlar vs. bunlara pek girmeyeyim. Hepimiz gördük sunumumda
vardı ama, çok hızlı geçtiğimiz için anlaşılamadı. Şimdi yasanın amacında ne
söylendi? Denildi ki, çok ciddi bir deprem problemi var Türkiye’nin dolayısıyla
İstanbul’un. İşte bunu değişik zamanlarda, bunu her ortalık sallandığında uzmanlarımız da söylüyor.
AFET YASASI İLE İLGİLİ SÜREÇ

16 MAYIS 2012

6306 SAYILI YASA YAYINLANDI

19 HAZİRAN 2012

İSTANBUL, İZMİR, BURSA, KOCAELİ VE
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ
İÇİNDEKİ İLÇE BELEDİYELERİNİN
YETKİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ RESMİ YAZI
YAYINLANDI.

4 AĞUSTOS 2012

YASANIN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YAYINLANDI

13 AĞUSTOS 2012

RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİ İÇİN BİRİM FİYAT
LİSTESİ YAYINLANDI.

10 EYLÜL 2012

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE ALTYAPI
VE KENTSEL DÖNÜŞÜM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KURULMASI İLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU
KARARI YAYINLANDI.
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13 EYLÜL 2012

KREDİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
YAYINLANDI

13 EKİM 2012

6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA
KULLANILACAK KREDİLERE
SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN
BAKANLAR KURULU KARARI
YAYINLANDI.

15 EKİM 2012

RİSKLİ BİNA TESPİT RAPORU İNCELEME
FORMU YAYINLANDI(BETONARME VE
YIĞMA BİNALAR İÇİN)

18 EKİM 2012

TÜM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ
İÇİNDEKİ İLÇE BELEDİYELERİNİN
YETKİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ RESMİ
YAZI YAYINLANDI.

15 ARALIK 2012

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YENİDEN
YAYINLANDI 4 AĞUSTOS 2012 TARİHİNDE
YAYINLANAN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILDI.

İstanbul’da olası bir deprem nedeniyle yönetilemeyen bir risk var. Yani,
olası depremde oluşacak hasar neticesinde yapılan tahminlerde bu riskin çok
çok yüksek boyutlarda gerek insan kaybının gerek mali açıdan olan kaybın gerekse başka türlü dolaylı kayıpların çok yüksek boyutlarda olduğunu gördük.
Sonuçta yönetilemeyen bir risk vardı ortada. Bunu çözmenin yolunun dönüşüm
olduğunu düşünüldü ve mevzuat bu süreçten sonra geldi. Sadece riskli yapılar
değil, ekonomik ömrünü tamamlamış yapılar da bu yasanın kapsamına girdi. Bu
da enteresan bir şeydir. Bu da gözden kaçan, kenarda köşede duran bir şey ama
böyle bir olgu olarak karşımızda duruyor. Kimlerin yetkileri var diye bakıldığında, aslında tek yetkili olarak görünse de bakanlık, ben bunu tutumlarında da
görüyorum, başvuruları olan her kuruma yetki veriliyor. Yani, ana yetkili bakanlık olmasına rağmen büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, il özel idareleri bunun dışında olanlar gerçi, bu özel idareler büyükşehirlerde kaldırılıyor.
100

“2. Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar” Sempozyumu

Ayrıca TOKİ bu anlamda yetkili kurum olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla
önemli değişikliklerden bir tanesi; yerel yönetimlerin çok ciddi yetkileri geldi.
İlçe belediyeleri, büyükşehir belediyesinden bağımsız olarak uygulama yapabiliyor bu yasada. Şimdi bir taraftan yetkimiz gasp edildi derken, böyle bir durum
da var. Yani aslında bir karmaşa belki var. Onun dışında büyükşehir belediyesi
bu riskli alanlarda hazırlanan planlara az önce Özdemir Hoca’mın dediği gibi 15
gün içinde görüş vermek zorunda buraları da geçiyorum. Uygulama alanları, 3
alanda karşımıza çıkıyor. Riskli alan, rezerv yapı alanı ve riskli yapılar yani az
çok bugün Kadıköy’de olan tartışmalarda orda biraz gelişiyor. Riskli yapıların
bulunduğu yerlerde yani münferit uygulamalarda süreç biraz sıkıntılı. Onun
dışında riskli alanlarla ilgili yasalarda tanımlanmış bir süreç var, onları atlıyorum. Bunların nasıl ilan edileceği hususları yönetmelikte belirtildi. Benim burada altını çizmek istediğim şey şu:
Özellikle münferit uygulamaların önünü açan bu riskli yapı konusunda mülkiyet sahiplerinin şunu bilmesi gerekiyor. Ben her toplantıda şunu söylüyorum.
Yani binanıza ne yapacağınızı mülkiyet sahipleri 2/3 çoğunlukla bir karar vermeden binanıza rapor alma işlemine girmeyiniz. Çünkü çok net söylüyorum,
rapor alındıktan sonra artık yasalarla ve yönetmelikle tanımlanmış bir yıkım
süreci var. O yıkım süreci binanız yıkılana kadar bu her süreci tanımlıyor. Ve
dolayısıyla bu kısa sürelerde insanların anlaşmaları mümkün değil, yani önce
mutlaka ne yapılacağını bilmesi gerekiyor o paydaşların. 2/3 çoğunluğun ne
yapılacağını bilmesi gerekiyor. Tapu sistemiyle olan ilişkileri vardı. Bunları
anlatmak zor bu kısa sürede, bunları geçiyorum. Uygulamada yaşanan sorunlar
özellikle tapulardaki, bu kısmı ifade etmek istiyorum. Düşünün ki sadece Esenlerde şimdiye kadar yapılan lokal çalışmalarda bile 146 kişinin tapularının yanlış verildiği görülmüş. Bu aslında sunumumun bir bütününde çok daha geniş
olarak anlatacaktım buraları. Tapu Müdürlüklerine çok ciddi yükümlülükler
düşüyor. Yani Tapu Müdürlükleri bu işe hazır mı değil mi? Mesela 2/3 çoğunlukla karar alınamayan ki alındıktan sonra geri kalan yerlerin satışı ile ilgili tapu
müdürlüklerinde ne fiziki olarak ne de teknik olarak bu işe hazır değiller. Ben
burada bunun altını çizmek istiyorum.
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UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR
İstanbul’da yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ortaya çıkan
Sorunlar:
 Tapu bilgileri eksik ya da yanlış
 Yıllar önce alınan tapular başka sokakta hatta başka mahallede
 Arsaların tapudaki değerleri çok düşük.
 Bazı tapular kayıp.
 Kayıp tapuların yanı sıra parsel oranları eksik.(örneğin 240 metrekarelik
arsasının 18 metrekare olduğu )
 Kaçak yapı stokunun tespiti
Sadece esenler ilçesinde şimdiye kadar 146 kişinin kayıp veya yanlış arsa
bilgisi düzeltildi.
Kayıp ve yanlış tapuların düzeltilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
YÜKÜMLÜLÜKLER
 Tapu müdürlükleri dönüşüm uygulamalarında yer alacakları için görev
alanları ve sorumlulukları artacaktır. Bu anlamda personel ve teknik donanım ihtiyaçları ortaya çıkacaktır.
 ''6306 sayılı kanun'un 7'nci maddesinin 9. Bendinde 'bu kanun uyarınca yapılacak işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı,
tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal
vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler
sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır, denilmektedir. Bu durum bakanlık tarafından ilgili bütün
noterlere, bankalara, tapu taşra teşkilatına, il özel idareleri ve belediyelere
duyurulmuştur.
 Bu anlamda söz konusu muafiyet vatandaş açısından bir avantaj olarak ortaya çıkarken tapu müdürlüklerinin yükümlülüğünü artırmaktadır.
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DEĞER ESASLI YÖNTEM
 Temel amacı gayrimenkulün değerini dikkate almaktır.
 Proje öncesinde, belirlenen “gayrimenkulün değeri”, projeden sonra ortaya
çıkacak “olası yükselen gayrimenkul değeri” içerisinde, kendi değeri
kadar pay sahibi olacaktır.
 Oluşacak değer, projeye katılım ve dağıtım değerleri dikkate alınarak dağıtılmaktadır.
DEĞER ESASLI YÖNTEM ÖRNEĞİ
Bayrampaşa merkez kentsel dönüşüm projesi
 Bayrampaşa kentsel dönüşüm projesi değer esaslı yönteme göre yapılmış
bir projedir.
 Yapılan çalışmada katılım ve dağıtım değerleri dikkate alınmıştır.
 Projede gayrimenkullerin değeri ile ilgili yapılan çalışmada; her bir konutun, işyerinin mevcut değerleri ve uygulamadan sonra ortaya çıkacak yeni
değerleri dikkate alınmıştır.
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YAPILAN DEĞERLEME ÇALIŞMALARI

Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER
Yani mülkiyetle ilgili sorunlar büyük değerde devam ediyor.
Semih TURHAN
Evet, çok fazla çünkü bütün bir işlemler oralarda olacak, düşünün ki tapularda artık bu riskli yapılarla ilgili mülkiyet sahiplerine tebligat çekecekler. Yani
bu durum farklı bir yapılanma ihtiyacı doğuruyor. Bunun içinde çok ciddi, teknik eleman ve eleman istihdamına ihtiyaç var tapularda. Onun dışında ben biraz
değer esaslı yöntemi anlatmak istiyorum. Burada temel amaç şu: gayrimenkulde
değer esasını dikkate almak. Yani toprak esaslı çözüm değil, değer esaslı paylaşım biz bunun altını çizmeye çalışıyoruz. Çünkü sürdürülebilir yöntem budur.
Yani onun dışında
‘ye
ya da % bilmem ne, bu tartışmalar bitmez, kesinlikle bitmez. Temel olarak şunu düşünüyoruz. Projelerde gayrimenkulün değeri
projeden sonra ortaya çıkacak olan olası yükselen gayrimenkul değeri içerisinde
kendisi kadar, değeri kadar pay sahibi olacak. Artı değer, işte tartışma noktası
burası. Nasıl paylaşılacak, bu karşılıklı anlaşarak paylaşılacak. Doğru olan
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yöntem budur. Onun dışındaki her türlü yöntem, işte imar artışı getirirsiniz, o da
sıkıntılar doğurur. Biz bunun biraz altını çizmek istedik. Ve bununla alakalı
Bayrampaşa’da bu işi test ettik, onayladık. Hani diyorlar ya test edildi,
onaylandı. Gerçekten 3.23 emsali olan bir bölgede 3.30 emsalle değer esaslı
yöntemle kentsel dönüşümün olabileceğini ve sürdürülebileceğini gördük. Yapılan değerleme çalışmaları ile ilgili notlarım vardı, bunları geçiyorum. Değer
esaslı yöntemin sağlıklı ve doğru bir şekilde uygulandığı sürece kentsel dönüşüm uygulamalarının kabul edilebilirliği ortaya çıkmaktadır. Az önce dediğim
gibi, çözüm arıyoruz, bunun odağına depremi yerleştirdik. Çünkü bir tarafta
ölüm var, eğer bu işi imar artışıyla götürürsek o da sıtma olacak her halde. Ve
ölümü gösterip sıtmaya razı etmemek lazım. Ve son beklenilen slayt “teşekkür
ediyorum”.
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Mülkiyet Sorunları
Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER &

Yrd.Doç.Dr. Birol ALAS

Okan Üniversitesi
Türkiye’de mülkiyetin, Anayasa ve Medeni Kanun ile genel şekli verilmiş
ve özel kanunlarla da diğer değişim durumları hükme bağlanmıştır. Uygulamada ise hukuki düzenleme ve uygulama haricinde fiili kullanım durumlarıyla
karşılaşılmaktadır. Bu durum özellikle yeni yapılacak planlama ve dönüşümlerde mülkiyet sorununu karşımıza çıkarmaktadır. Bu sorun; çözülmeden, belli
bir esasa bağlanmadan, yapılacak projelerin gerçekleşmesini zorlaştırmaktadır.
Yeni çıkartılan 6306 sayılı “Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi
hakkında kanun”, mülkiyet değişim durumlarını düzenleyen imara ilişkin kanunlarla beraber diğer mülkiyete kısıtlama getiren kanunların üzerinde bir yetki
almıştır (madde 9). Dolayısıyla bu kanunla; kamu kurumlarının, özel ve tüzel
kişilerin ellerinde bulunan taşınmazların ve değerlerinin değiştirilmesi mümkün
hale getirilmiştir.
Yapılacak projelerde mülkiyetle ilişkin diğer bir sorun ise, her türlü uygulamada gerekli bir adım olan değerlemenin nasıl yapılacağı konusudur. Burada iki
husus ortaya çıkmaktadır.
Birincisi, değerlemenin mevcut karşılık, araziye dönüştürülmüş karşılık ve
proje sonucu karşılığı gibi hesaplanabileceği düşünceleridir.
Diğer husus ise, arazi karşılığına veya proje sonucu hesaplanacak karşılığa
dönüşecek taşınmazların hangi oranda değerlendirilecekleridir.
Bizim bu bildiride açmaya çalışacağımız konu, değerlemesi yapılacak taşınmazların değerlemelerini yaparken dikkate alınacak yasal ve yasal olmayan
kullanım durumlarından yola çıkılarak nasıl bir değerleme (katılım değerini
belirleme) yapılabileceğidir. Bilindiği gibi, İmar Kanunu 18. Madde uygulaması
alan eşitliği esasına dayalı yapıldığından bağımsız bölümler dikkate alınmamaktadır. Kat mülkiyeti kanununda ise; “Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum
ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis
edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle
kurulur.” İbaresi yer almaktadır.
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İlk bölümde, yasal düzenlemenin nasıl olduğu, ikinci bölümde ise uygulamada nasıl bir mülkiyet durumuyla karşılaştığımız incelenecek ve sonuç olarak
değer esaslı bir modelin gerekliliği vurgulanacaktır.
YASAL DÜZENLEME
ANAYASA
Madde 35
Herkes, mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı
amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.
MEDENİ KANUN
Madde 704: Gayrimenkul mülkiyetinin konusu
a-Arazi: Kadastro ve tapulama tespitine dayanan her parsel, tapu kütüğünde
ayrı bir sayfaya tescil edilmektedir.
b-Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar: İrtifak hakkının belli bir türü olan üst hakkı ve kaynak hakkıdır.
Üst hakkı: Sahibine; yüklü taşınmazın (arazinin) altında veya üstünde, bir
yapı inşa etme veya mevcut olan yapıyı (inşaatı) muhafaza etme ve bu yapının
(inşaatın), mülkiyet hakkına sahip olma yetkisini sağlayan bir irtifak hakkıdır.
Kaynak hakkı: Eşyaya bağlı veya şahsi irtifak hakkı olarak kurulabilir.
Aksi kararlaştırılmadıkça, şahsi kaynak irtifakı devredilebilir veya mirasçıya
intikal eder. Müstakil ve daimi hak niteliği taşıdığı durumlarda, gayrimenkul
olarak tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya kaydedilir.
c-Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler (madenler de dahil)
Madde 715- Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar, Devletin hüküm ve
tasarrufu altındadır.
Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar,
buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, kimsenin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz.
Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait malların kazanılması, bakımı, korunması, işletilmesi ve kullanılması özel kanun hükümlerine tâbidir.
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Madde 779- Taşınmaz lehine irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir
taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini mülkiyet
hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar.
Yapma borçları, irtifaka başlı başına konu olamaz; ona ancak yan edim
olarak bağlanabilir.
Madde 794- İntifa hakkı, taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı
üzerinde kurulabilir. Aksine düzenleme olmadıkça bu hak, sahibine, konusu
üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlar.
Madde 823- Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut
olarak yararlanma yetkisi verir.
Oturma hakkı, başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez.
Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, intifa hakkına ilişkin hükümler oturma
hakkına da uygulanır.
Madde 839- Taşınmaz yükü, bir taşınmazın malikini yalnız o taşınmazla
sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey vermek veya yapmakla yükümlü
kılar. Hak sahibi olarak, bir başka taşınmazın maliki de gösterilebilir.
İrat senedi ve kamu hukukuna ilişkin taşınmaz yükleri saklı kalmak kaydıyla,
taşınmaz yükünün konusu ancak yüklü taşınmazın ekonomik niteliğinden doğan
veya yararlanan taşınmazın ekonomik ihtiyaçlarını karşılayan bir edim olabilir.
Madde 850- Taşınmaz rehini, ancak ipotek, ipotekli borç senedi veya irat
senedi şeklinde kurulabilir.
Madde 973- Bir şey üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir.
Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen
kullanılması zilyetlik sayılır.
Madde 997- Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulur.
Tapu sicili, tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü ile bunları tamamlayan yevmiye defteri ve belgeler ile plânlardan oluşur.
Sicilin örneği, nasıl tutulacağı ve yardımcı siciller tüzükle belirlenir.
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Madde 998- Tapu siciline taşınmaz olarak şunlar kaydedilir:
1. Arazi
2. Taşınmazlar üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar,
3. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler.
Madde 999- Özel mülkiyete tâbi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili gerekli bir aynî hakkın kurulması söz
konusu olmadıkça kütüğe kaydolunmaz.
Tapuya kayıtlı bir taşınmaz, kayda tâbi olmayan bir taşınmaza dönüşürse,
tapu sicilinden çıkarılır.
Madde 1008- Taşınmaza ilişkin aşağıdaki haklar, tapu kütüğüne tescil edilir:
1.Mülkiyet,
2. İrtifak hakları ve taşınmaz yükleri,
3.Rehin hakları.
Madde 1009- Arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım,
önalım, gerialım sözleşmelerinden doğan haklar ile şerh edilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen diğer haklar tapu kütüğüne şerh edilebilir.
Bunlar şerh verilmekle o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir.
Madde 1010- Aşağıdaki sebeplere dayanan tasarruf yetkisi kısıtlamaları,
tapu kütüğüne şerh verilebilir:
1. Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları,
2. Haciz, iflâs kararı veya konkordato ile verilen süre,
3. Aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması gibi şerh verilmesi kanunen
öngörülen işlemler.
Tasarruf yetkisi kısıtlamaları, şerh verilmekle taşınmaz üzerinde sonradan
kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir.
Madde 1012- Bir taşınmazın eklentileri, malikin istemi üzerine kütükteki
beyanlar sütununa yazılır. Bu kaydın terkini, kütükte hak sahibi görünen bütün
ilgililerin rızasına bağlıdır.
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Taşınmaz mülkiyetine ilişkin kamu hukuku kısıtlamalarının beyanlar sütununa yazılması ve bu sütuna yazılabilecek diğer hususlar tüzükle belirlenir.
Özel kanun hükümleri saklıdır.
DİĞER İLGİLİ KANUNLAR
İmar Kanunu, Kadastro Kanunu, İmar Affı Kanunu, Orman Kanunu, Vakıflar Kanunu, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun vb
kanunlarla da mülkiyet konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

TAŞINMAZA YÖNELİK YASAL MÜLKİYET HAKLARI
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KAMU TAŞINMAZLARI MÜLKİYET HAKLARI
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ARAZİ / TAŞINMAZ MAL İLE İLGİLİ UYGULAMA KANUNLARI
193 sayılı
Gelir Vergisi Kanunu
634 sayılı
Kat Mülkiyeti Kanunu
775 sayılı
Gecekondu Kanunu
1163 sayılı
Kooperatifler Kanunu
1164 sayılı
Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
1319 sayılı
Emlak Vergisi Kanunu
2004 sayılı
İcra Ve İflas Kanunu
2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu
2565 sayılı
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
2644 sayılı
Tapu Kanunu
2762 sayılı
Vakıflar Kanunu
2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu
2942 sayılı
Kamulaştırma Kanunu
2960 sayılı
Boğaziçi Kanunu
2981 sayılı
İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara
2985 sayılı
Toplu Konut Kanunu
3083 sayılı
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım
3194 sayılı
İmar Kanunu
3402 sayılı
Kadastro Kanunu
3621 sayılı
Kıyı Kanunu
4706 sayılı
Hazineye Ait Taşınmaz Malların
4721 sayılı
Türk Medeni Kanunu
4722 sayılı
Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu
4735 sayılı
Kamu İhale Sözleşmeleri
4749 sayılı
Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
5104 sayılı
Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu
5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5273 sayılı
Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda
5302 sayılı
İl Özel İdaresi Kanunu
5366 sayılı
Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların
5393 sayılı
Belediye Kanunu
5403 sayılı
Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu
5543 sayılı
İskân Kanunu
5582 sayılı
Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli
6570 sayılı
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun
6831 sayılı
Orman Kanunu
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UYGULAMADA KARŞILAŞILAN DURUMLAR
İstanbul Bayrampaşa’da uygulanan kentsel dönüşüm projesinde karşılaşılan
fiili mülkiyet durumu burada özetlenmiştir.
Çalışma alanı: Bayrampaşa ilçesi, Tem bağlantı yolunun kuzeyinde kalan
kısmı, İsmetpaşa mahallesi, güneyinde kalan kısmı ise Yenidoğan mahallesi
sınırlarındadır.
PROJE ALANI

14.87 ha (TEM Hariç)

MAHALLE SAYISI

2

NÜFUS

3943

BRÜT YOĞUNLUK

3943/14.87=265 kişi/ha

ADA SAYISI

32

PARSEL SAYISI

488

BİNA SAYISI

572

BAĞIMSIZ BİRİM SAYISI

2525

KONUT SAYISI

1759

İŞYERİ SAYISI

756

FABRİK

2

BOŞ ARSA

8

KAKS

3.25

TAKS

0.82

Bu projede katılım değerinin tespiti yapılırken, bağımsız birimlerin yasal ve
mevcut kullanım alanlarının farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Yasal alan ile mevcut alan arasındaki fark imara aykırılığın boyutunu ortaya koymaktadır. Bu bina
büyümelerinin sayısı ise aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Mevcut alan; bağımsız birim tanımına uygun, mevcut kullanıldığı hali ile
tespit edilen, imara aykırı ve kaçak olabilecek, ölçüsü alınarak hesaplanan, sınırları belli alana denir.
Yasal alan; değerlemesi yapılan bağımsız birimin, varsa; tapu sicil müdürlüğünde ya da belediyede bulunan onaylı projesine uygun olarak inşa edilmiş
kısmıdır.
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Aşağıdaki tablo incelendiğinde, ülkemizde kaçak yapılaşmayla ilgili sorunlar
olduğu, kaçak yapılaşmaların çok çeşitli ve belli başlıklar altında toplandığı
görülmektedir. Bu bağlamdan bakıldığında; yapılacak olan kentsel dönüşüm
projelerinde katılım değerinin tespiti aşamasında, hakkaniyetin sağlanabilmesi
için, idarelerin yasalara aykırı olan imara aykırılıkları dikkate almaları gerektiği
bu çalışmalardan ortaya çıkmıştır.
Uygulamada karşılaşılan yasal olmayan mülkiyetler aşağıda gösterilmektedir.
İŞYERİ KONUT TOPLAM
BİNA KONTURUNDA BÜYÜME

45

241

286

BÜYÜME YOK

547

1052

1599

KAÇAK KAT

4

124

128

ASMA KATA BÜYÜME

3

2

5

ÇATIDA BÜYÜME

0

15

15

ORTAK ALANA TECAVÜZ

58

57
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ORTAK ALANA TECAVÜZ ARKA CEPHEDE
BÜYÜME
BALKONDA BÜYÜME

1

0

1

0

33

33

BİNA KONTURUNDA BÜYÜME KAÇAK KAT

0

1

1

EKLENTİ (WC)

0

1

1

BAHÇEYE DOĞRU BÜYÜME

8

0

8

PROJE HARİCİ ÇIKMA

0

13

13

ALT KATINDAKİ BAĞIMSIZ BİRİME AİT

0

1

1

PROJESİNDEKİ YAN DAİRE İLE BİR

1

0

1

DİĞER BAĞIMSIZ BİRİME TECAVÜZ

2

0

2

YASAL OLMAYAN DUBLEKS HACİM

0

1

1

ALT KATA AİT ÇATI PİYESİ

0

2

2

PROJESİNDE KATTA TEK DAİRE YERİNDE İKİ

1

10

11

İKİ DAİRE BİRLEŞTİRİLMİŞ

0

1

1
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İŞYERİ KONUT TOPLAM
ZEMİN KAT NORMAL KAT OLARAK İNŞAA
EDİLMİŞ
YASAL OLMAYAN BİNA

2

2

4

1

1

276

BELEDİYE VE TAPU DOSYASI YOK

0

1

1

BAŞKA BAĞIMSIZ BİRİM TARAFINDAN
KULLANILAN

3

0

3

TOPLAM

676

1558

2234

Uygulamada karşılaşılan durumları gösteren tablo incelendiğinde, ülkemizde
kaçak yapılaşmayla ilgili sorunlar olduğu, kaçak yapılaşmaların çok çeşitli ve
belli başlıklar altında toplandığı görülmektedir.
Bu bağlamdan bakıldığında; yapılacak olan kentsel dönüşüm projelerinde
katılım değerinin tespiti aşamasında, hakkaniyetin sağlanabilmesi için, idarelerin yasalara aykırı olan imara aykırılıkları dikkate almaları gerektiği bu çalışmalardan ortaya çıkmıştır.
Proje öncesi bir mülkiyet el değiştirdiğinde genellikle mevcut duruma göre
bir fiyatla el değiştirmektedir. Değer tespitleri ve satışlar çoğunlukla emsal değerlere göre yapıldığından bu sonuç çıkmaktadır. Böyle olunca da, herhangi bir
dönüşüm projesine katılan kişiler, evlerinin mevcut değerini talep etmekte ve bu
gerçekleşmeyince de isteğe bağlı dönüşümlerin yapılması mümkün görülmemektedir. Kentsel Dönüşüm Projeleri değerlemelerinde mevcut alan ve yasal
alanın birlikte değerlendirilmesi gerekli olmaktadır.
Yasal olmayan alanların değerlemeye katılması, hem kişilerin dönüşüme istekli olmalarına yol açacak, hem de mevcut imar problemlerinin çözümüne
katkı sağlayacaktır. Bu çözüm işleri zamanla devlet tarafından da, çıkartılan,
gecekondu ve imar affı gibi kanunlarla yapılmıştır. Kentsel dönüşüm yapılan
yerlerde, diğer hususların yanında; hem afet riski ortadan kaldırılacak, hem
planlı bir şehir oluşturulacak ve hem de mevcut imar sorunları çözülmüş olacaktır.
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SONUÇ
Türkiye’de yasal ve yasal olmayan fiili kullanıma dayalı mülkiyetin olduğu,
yasal düzenlemenin çok değişik kanunlarla yapıldığı, yasal olmayan mülkiyetin
en uygun şekilde yasal hale getirilmesinin yapılacak kentsel dönüşüm gibi
planlamalarda çözülebileceği, planlamalar yapılırken mülkiyet karşılıklarının
değer esaslı bir modelle yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Yapılacak planlamalara deprem riski taşıyan ve plansız gelişmiş şehirlerde başlanmasının da ayrıca bir faydası olacaktır. Yasal olmayan mülkiyetin değerinin
de belli ölçülerle hesaba katılması bölgedeki insanların, bölgelerinde yapılacak
projelere ikna olmasının da önemli bir sebebi teşkil edecektir.
6306 sayılı kanun ve yönetmeliğine göre ise, insanların evlerinin yıkılıp, yıkım aşamasına kadar olan tüm masrafların tapuda kendi hanelerine borç yazılmış olarak, evlerinin boş arsalarına hisseleri oransında sahip (borçlarıyla) şekilde evsiz kalma riskleri bulunmaktadır. Bu kanunun uygulanmasında çeşitli
sorunların olacağı da değerlendirilmektedir.
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2. ATÖLYE:
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KATILIMCILIK
Prof. Dr. Mustafa ZENGİN
Maltepe Belediye Başkanı

Evet, öncelikle hoş geldiniz bu tür toplantıların en azından bizleri sizlerle bir
araya getiriyor. Bu tip etkinliklerin üniversitelerin temel görevlerinden biri olması gerektiğine inanıyorum. Üniversiteler insanlarımızın bilimsel yanını ortaya
koyan onların düşüncelerini en azından halkımızla paylaştıran önemli kurumlardır diye düşündüğümüz için bu anlamda onlara teşekkür ediyoruz.
Sevgili Okan Üniversitesinin başta Bekir Bey olmak üzere herkese teşekkür
ediyorum bu anlamda şimdi hepimiz biliyoruz yerel yöneticiler olarak bizlerin
öncelikle İlçe Belediyeler olmasından dolayı zorluklarımız olduğunu hepimiz
biliyoruz. Bu zorluklar nedir? Büyükşehir’in kaynaklı Büyükşehir’ den kaynaklı
zorluklar. Merkezi hükümetten kaynaklı zorluklar ve bir de sürekli değişen kanun, kararname, yönetmelik bunlardan kaynaklanan zorluklar bunlarla savaşırız.
Bunlarla boğuşuruz. Başta da hemen şunu söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu çeşitli vesilelerle her yerde söylemişimdir. Bu siyaset çirkinliği demeyelim ama siyasetin bu yanlış anlayışı yüzünden ortaya çıkan bir anlayış
diyelim. Nedir bu hepimiz biliyoruz işte büyük şehirleri A partisi alırsa küçük
ilçeleri de C partisi alırsa hizmet gelmez ha diye bizleri uyaran, halkı uyaran
aslında çok büyük bir yöneticimiz Mehmet Ali ŞAHİN Adalet Bakanlığı yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış. Bir büyük yöneticimizin bunu söylüyor olmasından dolayı aslında çok iyi bir düşünce yok diye düşünüyorsunuz. Yani sizler
bu hizmetlerinizi verirken size tehdit sallayan vatandaşa tehdit sallayan seçerken iyi seçin diyen bir anlayışta var. Bütün bunları bir tarafa bırakarak yani
bizler İlçe yerel yöneticileri olarak Büyükşehir’in merkezi hükümetin ve her
türlü baskının altında insanlara hizmet etmeye çalışırız. Sevgili Koray hocamızın söylediği gibi belki mucize adamlarız bilemiyoruz. Ama sonuçta bağlı olduğumuz kurallar ve sorumluluk aldığımız alanlar ve gerçekten hizmet etmek
adına and içtiğimiz insanlarımız onlara götüreceğimiz hizmetlerle ilgiyiz bu
şekilde giderken neler yapıyorsunuz? Neler yapmalısınız?
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Bunları oturup planlarsınız ve insanlara ne tür hizmetleri vereceğimizi düşünürken de bunların paylaşımını yapmamız gerek, yani ben Maltepe Belediye
Başkanı olmadan önce bir vatandaş olarak şunu düşünmüşümdür. Ankara'da
Çankaya semtine bağlı otururken, Çankaya Belediye Başkanı'nın neler yaptığını
bilmezdim. Çünkü bir orayla ilgili kendi işim nedeniyle bir tasarrufum yok bir
anlayışım yok acaba şunu yapsa olur mu şunu yapmadığı için eleştirsem yanlış
mı olur diye bir düşünceye kapılmamışız. Hiç ilgilenmemişiz o açıdan bakınca
evet dedim yani Maltepe Belediye Başkanı olduk. Bir takım hizmetler yapacağız ama vatandaş ne kadar ilgili olacak tamam götürdüğümüz hizmetler yaptığımız her türlü projeler onların yararına olacaktır ama ne kadar onlarda bu konuda söz sahibi olacaklardır. Bunu düşündüğüm zamanda farklı bir seçim öncesi de bunu anlattım hala anlatıyorum ama bu konuda bazı çekincelerimiz var,
onları sizlerle paylaşmak istiyorum aslında bunu bir makale bir bildiri olarak
sözel bir bildiri olarak da sizlerle deklare edip ortaklaşa paylaşmak istiyorum.
Nedir bu düşündüğümüz şey? Mahalle meclisleri halk meclisleri kurmak her
mahallede bunu kurarak o insanların yönetime yapılan hizmetlere düşünsel
bazda ve uygulamalı olarak katılabilmesini sağlayabilir miyiz? Bunun projesini
yaparken de şöyle bir geriye gittim Süreyyapaşa Hastanesinde yöneticilik yaparken illegal bir örgüt kurdum. Hep buna illegal örgüt diyorum çünkü SSK’nın
Eğitim Hastanesinde böyle bir örgüt yok, böyle bir kurumsallık yok ne vardır?
Baş Hekim vardır üstünde yönetim kurulu vardır. SSK'nın Baş Hekimin altında
blokların Başhekim yardımcıları, hastane müdürleri ve de hemşire başhemşire
yardımcıları ve teknik elemanlar vardır. Böylece yürütürsünüz, yani orada hizmet verdiğimiz hasta insanlara karşı hizmeti en iyi bir şekilde verebilmek adına
görevler ve görevliler vardır. Bununla yetinmedik işte illegal bir örgüt kurduk.
O da ne idi? Dedik ki, burada çok hızlı çözüm yaratabilmek adına getir hem de
katılımcılığı, paylaşımcılığı yaratabilmek adına bir örgüt kuralım. ben başında
olayım başhekim yardımcısı 7-8 tane arkadaşımız vardı onlardan da birer kişi
seçelim bir kişi hastane müdürü bir kişi olduğu için o olsun bu kurulda hastane
baş hemşiresi bir tane o da olsun bu kurulda sonra başhemşire yardımcıları var
yani her blokta beşer arkadaşımız görevli ve buradaki hemşerilerin sorunlarıyla
ilgilenen kişiler var. Görüyoruz onları, onlardan da birer kişi seçelim her bloktan 7-8 kişi oldu. Bir de memur sendika temsilcisini işçi sendika temsilcisini
alalım böylece 10 kişiden oluşan bir illegal örgüt kurduk. Yaptığımız şey şu,
haftalık toplantılar yapıyoruz.
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Arkadaşlar hastanemizin önceliği nedir? Oradan başlayalım projeler hazırlanıyor biliniyor, belli bölümlerden bunları böyle yürüttük. Yani bir buçuk yıl
boyunca her hafta toplantı yaparak projeleri hayata geçirdik Süreyyapaşa Hastanesinde. Bunu yaparken de şunu amaçladık güzel de bir amaç oldu yani işçi
temsilcisi memur temsilcisi arkadaşımız burada ne yapıldığını, kendi örgütüne
anlatabiliyor. Baş Hemşire yardımcı arkadaşlarım, o bloktaki hemşirelerle ve
çalışanlarla sağlık çalışanlarıyla bunu paylaşıyor yani diyor ki bugün yaptığımız
toplantıda şu kararı aldık şunu yapacağız böylece herkesin yani orada çalışan
1500 kişinin haberi oluyordu. Bunu düşününce işte Maltepe ölçeğinde de bunu
nasıl yapabiliriz derken mahalle meclisleri, halk meclisleri düşüncemiz gelişti.
Bunu yaparken de 18 tane mahallemiz var. Bu mahallelerde yine halkın katılabileceği yine seçimle gelmiş olan bir grup oluşturalım. Bunun tamamen bir
gönüllülük esasına göre seçimle gelmiş o mahallenin sorunlarını yukarı ile
paylaşan yukarıya ileten veya tartışan kişilerden oluşan bir grup kuralım nasıl ki
meclis üyelerimizi seçerken belli sistemler vardır. Bir Belediye Başkanı biliyorsunuz ön seçimle gelen veya atamayla gelen meclis üyeleriyle çalışır veya kendi
seçtiği kabul ettirebiliyorsa, o seçtiği meclis üyeleriyle çalışır. Bu meclis üyeleri
belli nüfusa göre sayıları her belediyeye göre değişir işte Kadıköy 500 binin
üzerinde nüfusu vardır. 45 meclis üyesi vardır. Biz 500 binin altındayız 37
meclis üyemiz vardır. Bu 37 meclis üyesinin seçimde alınan oy oranına göre
sayılar belli A parti C Parti bu şekilde dağılır nitekim öylede olur. Ve bunlardan
yine seçim de aldığımız oy oranında da Büyükşehir’e gider, ilk 5 ilk 4 ilk 2 gibi
onlar gider, orada da bir büyükşehir meclis üyesi meclisi oluşur, bizden beş
arkadaşımız orada görev yapar. İşte Kadıköy'den 8 arkadaşımız, diğer yerlerden
2- 4 böylece orda da bir meclis var. Buna denk düşen bir sistem nasıl kurabiliriz
diye düşündüğümüzde tabi bunu yeniden Amerika’yı keşfetmeye gerek yok.
Brezilya’da Arjantin'de Bolivya'da da aynı halk meclislerinin olduğunu da biliyoruz farklı bir yöntemle nasıl getirebiliriz diye düşündüğümüzde de her mahallemizde yine 30 kişiyi seçelim. Diye düşündük yani bunu yaparken de bir
şablon koyalım, nasıl bir şablon koyalım? Burada 30 bin nüfusu olan bir mahallemizde demek ki 30 kişi seçecek isek bunun içerisinde bin kişiyi temsil
edecek kişiler olacak bunları da nasıl yapabiliriz. Nüfuslarımız bellidir derneklerin üye sayıları bellidir işte siteler vardır. Bunlardan hareket edebiliriz diye
böyle bir çalışmaya girdik bu 30’un üzerine ne ilave edebiliriz. O mahallede
AKP'nin de olabilir CHP'nin de olabilir Meclis üyesi vardır onlarda. Olağan üye
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olarak katılırlar seçilmiş zaten insanlarımız orada olurlar oranın diyelim ki camilerinden varsa bir camisi onun derneğinden bir kişi olur böylece 37 kişiye
yani benim meclisim 37 ise, 37 kişiye nasıl tamamlayabiliriz özellikle seçilmiş
insanlardan olmasına özen göstererek. Böyle olduğu zaman 18 tane mahalle 37
meclis üyesi yani gölge meclis üyesi aslında bu tabirde çok dikkatimi çeker
rahatsız eder beni böyle bir halk meclisleri kurulmasını istiyorum. Ve sonra da
öyle bir şey yapalım ki işte şimdi akil adamlar diye seçiyorlar ya bizde akil
adamlar yapalım yani her mahallenin 18, 37 tane meclis üyesi var. 18. Mahalle
buralardan de yine nüfus oranlarına göre 2 - 3 kişi yine seçimle gelsin kendi
içlerinde seçimle bir kent kurultayı oluşturalım.
Böyle bir proje düşündük ve bunu hayata sokmak üzere altyapı çalışmalarına
başladık ama sonuçta başlarda da söylediğim gibi bazı çekinceler ortaya çıktı.
Onları tartışabiliriz nasıl çekingenler şimdi bakıyorsunuz. Bu şablon dediğimiz
aslında seçimin yapılarak getirilmesi gereken kişilerin liste halinde sunulduğunu
gördük bazı mahallelerde ve sonra dedik biz bu işi herhalde iyi anlatamadık.
Veya sizlerin bu demokratik anlayışı buna izin vermiyor diye vazgeçtik. Şimdi
tabi bu bir çekince yani, insanlarımızın önce bir bu seçim anlayışını mahalle
bazında sokağının bazında bir evet demesi lazım buradan hareket etmeliyiz.
İkinci çekincemiz ne olabilirdi? Evet 30 bin nüfusu olan mahallemizde var. 5
bin nüfusu olan 10 bin nüfusu olan mahallemizde var. Şimdi 30 bin nüfusu olan
mahallemizde 30 kişi seçtiğimiz zaman bin kişiyi temsilen bir kişi ama 5 bin
nüfusu olan yerde de 30 kişi seçtiğimiz zaman çok küçük oranlarda insanlar
temsil edecek, o zaman ne yapalım işte bunu da tartışmaya açıyoruz. Diyoruz ki
o zaman bazı zaman 37 alacaksak veya 30 nüfus alacaksak böyle iki mahalleyi
birleştirerek veya üç mahalleyi birleştirerek böyle şeyler yapabilir miyiz? Tartışmalar ilerledi ve buralarda kaldık, yani bizim yerel yönetimlerden yeniden ve
yerinden yeni anlayış dediğimiz yerinden yönetimi bu şekilde Maltepe ölçeğinde değerlendirerek insanlarımıza sunuyoruz. Eğer bu şekilde bir planı yapabilirsek, belki gelecek yıllarda da siyasetçilere bir model oluşturabiliriz Yani
mahallesindeki seçimle mahalle temsilcisi seçen bir anlayış mahallesindeki
insanları da bir mecliste temsil ettirebilir mi? Veya buradaki insanların ilerde
belediyede yaptırım gücü olabilmesini sağlayabilmek adına nasıl bir yol izleyebilir. Şimdi, bizim bu anlattığımız sistemde hiçbir zaman o insanların yaptırım
gücü yok ama Belediye Başkanı onlarla konuştuğu zaman yaptırabilme önerebilme tavsiye edebilme ve halkı adına da şunları da yapsanız iyi olur başkan,
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diyebilme hakkı var. Biz bu açıdan olaya bakıyoruz yoksa gerçekten onların bir
meclis üyesi gibi Meclise girip oy verme gibi veya bir ne dernek başkanının
dernek yönetimde yer alması ve seçimle başkanın belirlemesi gibi bir hakları da
yok. Ben şunu da ilave ettirmiştim söylemlerimiz sırasında özellikle seçim öncesi bu 18. Mahalleden oluşan toplam 18 x 30 aşan insanları senede bir veya iki
senede bir toplayarak kırmızı sarı ve yeşil kartları vererek kendimi de oylatabilirim veya bir belediye başkanını oylatabiliriz. Böyle bir yetki buda yine tavsiye
kararıdır. Çıkar kimse memnun değilse kırmızı kartlar çok fazla çıkarsa Belediye Başkanı da istifa etsin diye düşünmüşümdür. Böyle bir yetki vermeye çalışmışımdır. Ama bunların tabii, dediğim gibi bir kanuna bir kararnameye bağlanması çok zor gibi gözüküyor. Şunu özetle söylemek gerekirse eğer biz insanlarımızın katkı sağlamasını istiyorsak, mahalle bazında bunu bir seçimle
işbaşına gelen bir meclisle yaptırmamızın daha doğru olacağı insanlarımızın da
en azından mahallesindeki sorunları ileteceği merci veya hesap soracağı ilk
merci onlar olur diye düşünmüş müdür? Bu anlamda eğer bunları yapabilirsek
bizlerde yeni bir anlayış getirebiliriz yerinden ve katılımcı, paylaşımcı bir anlayışla insanlarımızın belediyeyi yönetmesini sağlamış olabiliriz diye düşüyorum
benim özellikle, bu konuda burada sözel bildiri dediğim budur. Bunu sunmaktan da ayrıca mutluyum. Paylaşıyorum en azından ve bunu da sorunları aşarak
doğruyu bulmak adına burayı bir platform olarak değerlendirmek istiyorum izin
verirseniz. Bu anlamda ben katkılarınızı bekliyorum.
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SORU CEVAP
Prof. Dr. Savaş AYBERK
Başkanımıza yaptığı uygulamadan verdiği örnek nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bu söylenenler bizim kafamızda konu yaratmak için bir sürü süremiz de
olduğu için katkı verebilirsiniz, tartışma açabilirsiniz, başkana soru sorabilirsiniz, Başkanımızın değerli belediyecilik deneyimlerinden bize ışık tutması yönünden yararlanabileceğimiz bilgiler alabiliriz, söz serbest.
Prof. Dr. Mustafa ZENGİN
Şunu tartışabiliriz, şurası doğru şurası yanlış olabilir bizim göremediğimiz
yerleri bizimle paylaşıp daha sağlıklı bir yapıyı nasıl oluşturabiliriz?
Katılımcı
Mahalle meclislerini sağlıklı bir şekilde oluşturamadığınızı anladım. Mahalle
meclislerinde seçimle mi? Kanaat önderleri gibi farklı yöntemlerle mi oluşturacaksınız?
Prof. Dr. Mustafa ZENGİN
Biraz daha çalışmak, anlatmak, biraz daha halkla paylaşmak gerektiğine
inandım. Az önce anlattığım gibi, arkadaşlar anlattık, alt yapıyı hazırladık ondan sonra arkadaşlar her mahalleden temsilcileri getirecek. Bunlar nasıl geldi
biz seçtik ama nasıl seçtiniz arkadaş? Seçimle değil sadece liste ile yapılacak.
Oluşabilecek komplikasyonları en aza indirgeyerek yapabiliriz diye düşündük.
Temel anlayış bu olmalı, halk meclisleri. Yani katılımcılığı sağlamak. İlk başta
da meclis üyeleri karşı çıkabilir. Sanki ben meclis üyelerinin farklı bir yapısında
kuruyormuşum gibi, o da biraz tuhaf olur. Ama başta da söyledim meclis üyeleri de orda olacak seçilmiş oldukları için. Yani özenle üstünde durduğumuz o
mahallede özellikle 30 kişiden oluşan bunu daha da kısıtlayabilirisiniz. Onlarla
mahalleyi, mahallenin sorunları paylaşalım. Mahalleden herkes olabilir, AKP’li
de, BDP’li de, MHP’li ya da diğer partilerden olabilir. Bir yönüyle, küçük mahalle seçimi yapmış olacağız.
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Prof.Dr. Savaş AYBERK
Değerli arkadaşlar, sayın Başkanımın konuşmasından sonra ben küçük bir
anımsatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Rio Çevre Kongresi toplandı. Dünyanın 1950 Londra büyük sesinden sonra, 1972’de Stockholm’de 1992’de
Rio’da dünya çevre kongreleri toplandı ama 2012 tekrar yapamadık. Şimdi
Roha’yı yapacağız herhalde paralel. Stockholm Çevre konferansının dünya
gündemine getirdiği önemli bir olay devlet kurumlarına görev yüklemektir.
Aradan geçen 20 yılda Rio’da farklı bir fotoğraf ortaya çıktı, sivil toplumun
önemi ortaya çıktı ve vurgulandı. Rio’nun bizim yaşamımıza yansıyan önemli
olaylarından biri kent meclislerinin kurulmasıdır. Çünkü kent meclisleri Gündem 21’in tüm dünyada uygulanmasını sağlanmak üzere birleşmiş milletler
tarafından finanse etmiş sivil örgütlerdir. Toplumları sivilleştirme eğilimleri
ışığının, ilk çakıldığı bir noktadır orası. Bu anlamda Rio’yu izleyen geçtiğimiz
yıllarda, hemen, hemen bütün kentlerimizde kent kurultayları topladık, kent
meclisleri oluşturduk. Kent meclislerinin içinde de yürütme kurulları oluşturduk. Ben o tartışmaların içinde olduğum bir dönem yaşadım. Bunlar çok büyük
tepki aldı. Nerde çıktı bu kim oluyor gibi. Mantık şu olmalıdır, kim olduğuna
bakmadan herkesin üretebileceği bir şeyin olduğuna inanılarak insanları toplumsal kararların oluşmasına davet etmektir. Sayın Başkan da bunu yapmak
istiyor. Şimdi biz hep şunu yaşamışızdır, bizim dışımızda alınan kararlara hep
eleştirisel bakmışızdır. Ancak gördük ve görüceğiz ki, mahalle ve kent meclisleri oluşturuldukça insanlar alınan kararları kıyasıya eleştirip el kaldırmak karar
vermek noktasında kalınca, enerjilerinin sönümlediği ve o kadar çok eleştirel ve
yıkıcı olmadıklarını. Sayın Başkan olayı çok güzel bir noktasından yakalamış.
Bu eğilim şimdi bütün Anadolu’ya dalga, dalga yayıldı. Aslında biz bütün bunu
siyasetin yan yollarında yürüyen yeni örgütlenmeyle siyasi tansiyonu da düşürebiliriz diye düşünüyorum. Sivil örgütlenmeler çok yararlı, sizin söylediğiniz
de sancıları da olan kolay bir iş değil. Başkanımız da şu anda bu sancıları yaşıyor. Ama toplumumuz sivil örgütlenmeyi öğrenmeye başladı bu çok güzel bir
şey.
İslam YAZICI
Kartal belediyesine benim daha önce halk meclislerine benzer bir önerim
vardı. Ama aynı parti içerisinden bir örgütlenme. Onun dışındaki bir örgütlen124
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menin çok faydalı olacağına inanmıyorum. Çünkü bizim Kartal’da kent konseyimiz var ama 4 yıldır gözle görünen yapılan bir şey yok. Bunun nedeni, sivil
toplum kuruluşlarının onun içerisinde pek de verimli olamadığını, değişik düşüncelerin pek bir arada toplanamadığını gördüm. Aynı partiden aynı görüşteki
kişilerin daha verimli bir çalışma yapacağını düşünüyorum. Aynı zamanda yeni
proje üretmede de sıkıntı çekmezler. İleride 15-20 yıl içinde böyle çalışmalar da
olabilir ama verimlilik açısından aynı partiden insanların bir arada olması görüşündeyim.
Prof.Dr. Mustafa ZENGİN
O ayrı bir yapılanma, parti içinde bir yapılanma. Mahalle meclisleri daha
farklı bir yapılanma. Bu çalışmayı parti yapmalı.
İslam YAZICI
Ben Kartal’da bunun pek uygulanmadığını gördüm. Yetkisi var mı, bütçesi
var mı, belediye ne kadar katkı yapıyor? Ama gördüğüm kadarıyla pek bir etkinliği yok.
Hikmet KARAKUŞ
Özellikle yerel yönetimlerde katılımcılık sosyal demokrat belediyeciliğinin
temelidir. Sizin belediyeniz de Kartal Belediyesi’nden ayrılmıştır. Ben de Kartal
Belediyesi’ndenim. 1989 yılında bizim Kartal Belediyesi’nde güzel bir çalışmamız oldu. Kartal İlçesi Belediyesi Danışma Kurulu oluşturduk bugünkü kent
konseyinin temeli. Ve bunu belediye meclisinde çalışma yönetmeliğinde çıkararak, Danıştay kararıyla yasal hale getirdik o zaman. Şimdiki kent konseyi yönetmeliği tüzüğüyle çok benzeşiyor. Biz o zamandan bu yana, katılımcılığı savunurken ve kent konseyi gibi yasalaşmış bir imkan varken neden bunu daha
rantabl hale getiremiyoruz? Bu mahalle meclisleri bir danışma kurulu oluyor,
karar verme yetkisi yok, ama karara katılma etkisi de var. Kent konseyinde bu
da var.
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Prof. Dr. Mustafa ZENGİN
Kent konseyinin farklı bir seçilme şekli var, mahalle meclislerine entegre
edilebilir mi? Çünkü mahalle meclisleri seçimle gelmiş insanlardan oluşur.
Hikmet KARAKUŞ
Alt komiteler şeklinde entegre edilebilir. Özellikle kent konseyi yönetime
katılıyor demektir. Mahalle meclisleri kanalıyla yönetime katılabilirler. Kent
konseylerinin alt kolları olabilir.
Düzgün ÇAPAR
Kartal Belediyesi’ndenim. Sevgili Başkanım projeniz maliyetli ve uzun süreçli yol isteyen bir proje, katılımcı ve halkçı bir proje olduğu için olması bir
süreç isteyecek. Siz bir yol aldınız, ama mahallelerden seçilip gelecek kişilerde
bir problem olduğunu algıladım. Seçilecek kişilerde bir kriter bir model var mı?
Bu kriter bence olmalı, kriterler konmalı. Bence mahallelerden gelecek kişilerde
bir model çizilmeli, o kriterlerle bir adım ilerleme şansı olabilir. Ben de Kartal
Belediyesi’nin şirketler müdürlüğünü yapıyorum. Genelde bölge dernekleri
hızla çoğalıyor. Kartal’da 650’ye yakın dernek var. Köy dernekleri, ilçe dernekleri vs. gibi. Bunların ideolojik olarak bir çalışması yok, daha çok kahve gibi
işliyor. Bu derneklerle ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Ya da bu
derneklerin dışında Gülsüyu Mahallesi derneği, Maltepe derneği gibi dernekler
üstünde yönlendirici bir çalışma ya da bir öneriniz olur mu? Bu derneklerin sivil
toplum örgütü olmalarına rağmen, siyasete hiçbir katkıları olmuyor ve ben buna
üzülüyorum.
Prof. Dr. Mustafa ZENGİN
Bazı kararnamelerle mahalle temsilciliği ya da derneği gibi olmaz da farklı
bir yapıya büründürerek yapılabilir orada herkesi toplayabiliriz. Orda 30 kişilik
mahalle temsilciliği seçimine herkes katılabilecek. Ben yöremden geldim ama
Maltepe’nin Fındıklı Mahallesinin temsilcisiyim diyebilmenin hazzını yaşayacak ve seçim ileriki dönemlerde daha kavgalı geçecek. Oraya doğru gidişi sağlamak istiyoruz.
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Bilal Algün ERHAN
Sayın Başkan bahsettiğiniz halk meclisleri projesi, aslında bölgede bugün
doğuda güneydoğuda KCK operasyonu olarak gördüğümüz ve onbinlerce siyasetçinin, sendikacının, sivil toplum örgütlerinin tutuklanmasıyla ortaya çıkan bir
durum aslında. Kent meclisleri, demokratik özerklik, yani tabanın yönetime
katılmalarını esas almak onlarla birlikte yönetme anlayışıdır. Aslında olması
gerekendir. Sonuçlarını görüyoruz, aslında yapılmak istenen hiçbir şey yok,
halk meclislerini oluşturmak. Yani halkın değişik katmanlarının ihtiyaçları doğrultusunda yönetim yapmak, mahallesine sahip çıkmak. Demokratik anlayışımızla alakalı, yasalarla merkezi hükümetin algısıyla doğrudan alakalı bir şey.
Bugün içinden çıkılmaz ciddi sorunlar yaşıyorsunuz.
Prof.Dr. Mustafa ZENGİN
Az önce arkadaş anlatırken niçin bu sistemin sekteye uğradığını anlatırken
bu tehlikeler de var dedi. İyi niyetle başlayan bir şey, bir yerde farklı bir hal
alabilir.
Bilal Algün ERHAN
Bunun aslında önüne geçilmek istendi, öyle lanse edildi. Kadınların katılımı,
gençliğin rengiyle farklılığıyla katılmasını esas alınarak bu yaşatılırsa o zaman
demokratikleşme ve doğrudan yerinde yönetim başarılı olacak. Bu konuda ısrarcı olmak gerekiyor. İlla bunun bir yasası da olmak zorunda değil mahallenin
ihtiyaçları doğrultusunda bir şeyler yapmak lazım.
Prof. Dr. Savaş AYBERK
Değerli arkadaşlarımın söylediğini ben çok iyi anlıyorum. Çünkü ben yaşamın önemli bir kısmında, sivil toplum örgütlerinde yoğrulmuş bir hocayım.
Şunu gözledim, herhangi bir yeni oluşum yapmak istediğiniz zaman, daha önce
farklı bir örgütlü yapıdan gelen kişiler, daha önceki örgüt yapısıyla sizin yapmak istediğiniz yapıya egemen olmak ister. Bu refleks çalışır, güçlü bir reflekstir bu. Bir belediye başkanı çok iyi niyetlerle mahalleye su getirmek, yolunu
yapmak, park yapmak vs. için 300 kişiyi bir araya topladığında, hemen 5 kişilik
gruplara ayrılır. Daha önceki örgütlülük disiplininden güç alan insanlar, hemen
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oraya egemen olur. Bu toplumsal eğitimin, terbiyenin, uzlaşmanın, eğitimin
henüz daha toplumda çok yaygın olmadığının göstergesidir. Ama Sayın Başkanlar, insanları siyasal örgütlenme için değil mahalleye yeşil alan yapmak için,
imar planında değişiklik yapacağım yeşil alan yüzdesini arttıracağım diyor. Ya
da şunu söylüyor, öyle kentsel dokular var ki, o kentsel dokuyu bir arıtma tesisleri, sızıntı suları vs. bakımından göz önünde alırsanız büyük felaketler var.
Bayramoğlu örneğinde olduğu gibi. Ama ben senin bir başka örgütün bireyi
olarak yapmak istediğinle değil, belediyecilik bakımından seninle buluşuyorum.
Kamber KAYA
Katılımcılık dediğimiz zaman eğer formalitede kalırsa, o zaman fonksiyonu
olmuyor. Kendi mahallesinde sokağında bir söz sahibi olabiliyor muyum? Örneğin, bir kaldırım yapılmasında, sokağımda bir parkın yapılmasında söz sahibi
olabiliyor muyum? Eğer bunları yapabiliyorsam katılımcılığın kapıları açılıyor
demektir. Sokağında yapılacak şeylerde binanın renginden, binanın katında
vs.de söz sahibi olacak. Orada çalışan insanların oluşturduğu bir kurum işlevsel
olacaktır. Demokratik kuralları ne kadar kullanabiliyoruz, ne kadar katılımcı
olabiliyoruz? Örneğin size sormak istiyorum, seçilenler arkasına bakmıyor.
Mesela ben sizi seçtim ama yarı yolda bırakmak istiyorum, sizden memnun
değilim. O zaman geri çağırma hakkı gibi bir konuyu tartışmak lazım. Halkın
büyük çoğunluğu size kırmızı kart gösteriyorsa çekilmeyi bilmek lazım. Örneğin bütçe yaparken halkın ne kadar sözü geçiyor, bunda bir payınız var mı, bunu
size sormak istiyorum?
Prof. Dr. Mustafa ZENGİN
Düşünün ki, yeşil alan yetersiz, yeşil alan bulmak istiyorum. Mesela Fındıklı’da yeşil alan yok, soruyorum sordukça da bütçeye doğru yansıyor. Arazi
satın almak gerekiyor. Nüfusa alanlara bakıyorsunuz, bir hesap yapıyorsunuz,
bütçe durumuna bakıyoruz. Bunu kendi adıma, istemlerime göre yapmıyorum.
Vatandaşın burada parka ihtiyacı var diyerek yapıyorum, dolayısıyla yine halkın
sesi oluyor. Örneğin, evimin yanına park istiyorum diyen insan da var, mahalleme parklar istiyorum diyen de var. Hangisini daha doğru bulacaksınız?
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Katılımcı
Avrupa’da veya diğer gelişmiş ülkelerde yerel yönetimler, yerinde yönetimdir. Okullar, emniyet, milli eğitim oraya bağlıdır. O bütçeyi denetleme hakkı
vardır. Ama Türkiye’de böyle değildir. Biz ne zaman yerinde yönetime geçersek, bu böyle olur.
Sinan ARSLAN
Eyüp Belediyesindenim, muhasebe denetim alanları uzmanlık alanım ama
bu konularda bir şeyler söylemek isterim. Öncelikle sizleri kutluyorum. Hem
yasal hem uygulamaya boyutuyla olaya baktığımda, özellikle ülkemizde şöyle
bir özel durum görüyorum. Baştaki yöneticiler kendi samimiyetlerini uygulayarak belirleyici olduklarından konuyu belirlemiş olacaklardır. Siyasi riskleri bir
tarafa bıraksak dahi, toplantı sayısında çok az ya da çok fazla yaptırmadan tutun
da alınan kararların uygulanması gibi durumlarda kendi açısından değerlendireceği için bütçe yeter ya da yetersiz gibi, özetle tamamen belediye başkanı ve
yönetimin belediyeciliğe konu olduğunu ve her belediyede farklı olacağını ve
olumsuzlukların da yaşanacağını söyleyebilirim.
Prof.Dr. Savaş AYBERK
Sayın Başkan konuşmasına başlarken güzel bir şey dedi. Biz belediyeciler
olarak seçiliyoruz, ama bizi sınırlayan bazı etmenler var dedi. Bunlardan bir
tanesi siyaset kurumu. Hukuk, kanunlar, yönetmelikler var dedi. İmar kanunu
vs. gibi. Bunlar bir baskıdır ve parayla da sınırlıyız. Yalnız Türkiye sınırları
içinde değil, yurt dışından da kaynaklanıyor. Uluslararası bazı yaptırımlar artık
bize de yansıyacak. Çünkü uluslararası yaptırımlar alt birimleri de bağlıyor.
Ali Naki İLHAN
Az önce kentsel dönüşümle ilgili bir açıklama yapıldı. Buradan hareketle bizim diğer belediyelerden anlayış yönünden farkımız ne?
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Prof.Dr. Mustafa ZENGİN
Alıp bir mahalleyi başka bir yere taşımak yani rantsal dönüşüm yerine, yerinde dönüşümü sağlamak temel anlayışımız. Özellikle Başıbüyük’de bunu
yaptık. Biz diyoruz ki kentsel dönüşüm, yerinden dönüşüm olmalı. İnsanlar
daha önce gelmiş, elektrik, su vermişiz ama bir gerçek var bu barınakları genel
olarak sağlıklı değil. Biz bunları devlet ve yerel yöneticiler olarak sağlıklı yerlere taşımak yükümlülüğümüz. Bunun kentsel dönüşümün temeli olarak görüyorum. Bu nasıl olur? Müteahhide vererek ya da TOKİ ile paylaşım yaparak
yapılabilir. Sonuçta insanımız bu binamı güzelleştirin ve kalıcı tapulu yer verin.
Onun dışında buraları bağladım, buraları mafyadan aldım demek çözüm değil.
Koşulları iyi ve sağlıklı kılabilmek gerekir. İnsanlara yeşil alanı bol daha yaşanabilir yerlerde olmalarını sağlamayı uygun görüyoruz. Projeleri, mahalleleri
dizayn edecek şekilde vatandaşa götürüp soralım. Biz başarıyı böyle planlıyoruz.
Çiğdem ERDOĞAN
Sanırım Maltepe’den olan bir tek ben varım. Başkanım, siz Maltepe’de çok
sevilen birisiniz. Size şunu sormak istiyorum; Ekibiniz ve sizin izdüşümünüz bu
kişileri siz seçebiliyor musunuz ya da bunların bir otokontrolü var mı? Biz sizi
biliyoruz ve sizin izdüşümünüz çok farklı. Neden ekibinizi siz kuramıyorsunuz?
Başkan yardımcılarınıza vs. baktığımda yorumsuz bırakıyorum. Neden bu otokontrol işlemiyor, bunu engelleyen unsurlar mı mevcut?
Prof. Dr. Mustafa ZENGİN
Kadrolarınız bellidir. Devlet memuru kadronuz vardır 500 kişi ile sınırlıdır,
işçi kadronuz vardır, taşeron sistemi vardır ve 33 kişilik sözleşmeli personel
alımı yapabilirsiniz. Bunlar da mimar, doktor, mühendis, avukat almak zorundasınızdır. Böyle kurallar içinde ne yapabilirsinize bakacaksınız. Alınan kişilerin çoğunu park bahçelere, temizliğe aldığımız görüyorsunuz, bunları denetleyen kurumlarımız var. Alınanları nasıl denetleyebiliriz, biz nasıl denetlenebiliriz bu zordur. Meclis üyesi arkadaşlarımıza (24 tane) her sene 3 tane atama
zorunluluğu olan başkan yardımcısı atayalım ve yaptık. Ben şunun peşindeyim
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yeteneği olan bu işi yapabilen insanları çalıştıralım. Ama bu yöntem olmadı,
gitmedi.
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Daha çok Maltepe’de yaşayan arkadaşlar Sayın Başkanla ortak sorunları
hakkında görüş alışverişi yapıyorlar. Ama bunların bağlı olduğu genel bir takım
kurallar hakkında da benim için öğretici sonuçlar çıkarmak imkanını elde ettim.
İzin verirseniz bir iki nokta üzerinde durayım bunlardan biri en son sorulan
sorudur. Kadro meselesi efendim biliyorsunuz kadro konusu Türkiye belediyeciliğinde 60- 70 yıl içerisinde en çok suiistimal edilen konulardan biridir onun
için 2004 yılındaki yeni belediye yasası norm kadro esasını getirdi. Her belediye ihtiyaçlarına nüfusuna vs. göre kullanabileceği kadroların neler olacağı
konusunda adeta bağlanmıştır. Başkan seçilmiş kimseler sınırlı kadrolarla sayı
olarak ve bu ölçüde nitelik olarak iş yapıyorlar. Serbest bıraktığınız takdirde
başka bir uca gitmiş olursunuz. Bu nedenledir ki, Türkiye Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının bununla ilgili kuralına iç örgütlenme kuralına çekince
koymuştur. Kendisini bununla bağlı saymak istememiştir ki kadro konusu suiistimal edilmesin diye. Bu bir ölçü meselesidir. Siyasi kültürü gelişmiş toplumlar bu ölçüyü iyi koyarlar ve uygularlar. Türkiye bu noktaya gelmiş olmaktan
bana göre uzaktadır. Bugün için arkadaşlarımızın bahsettikleri başka bir konuyla da ilgili siyaset okulu, belediyeler biz okul deyince ilkokuldan işte yüksek
yerlere kadar öyle bir imaj vardır ki kafamızda, önümüzde örnek alabileceğimiz
öğretmenler olur. Siyasi arenalara baktığımız zaman bu yerel düzeyde olabilir,
parlamentoda olabilir. Yani yumruklaşan ve küfreden öğretmenlerin elinde yetişen ilkokul öğrencileri ne kadar eğitilmiş olabilir. Sorusu hala sormak durumunda olduğumuz bir sorudur demin söylediğim konuya bağlı olarak yeni siyasi kültürümüzün bizi içine soktuğu bir çerçeve vardır. Onun dışına çıkmak
zorundayız, bu eğitimle olur. Zamanla olur. Dolayısıyla, Sayın Müsteşarımızın
haklı olarak değindiği bir konu var. Vatandaş nesne olmaktan çıktı, son yıllarda
özne oldu. Şekil olarak veya çok şık gelen bir cümle bu ama bu ne kadar böyle
vatandaşın gerçek anlamda özne olması katılımı bilinçli bir şekilde yerine getirmesine bağlı hem ne mekanizmalarımız buna el verişli ne halkımızın katılma
isteği katılmak istediği zaman ben şu kadar inşaat emsalini şuraya yükseltirseniz
şu kadar yüksek yapı sahibi olacağım. Katılımı dar çerçevede gördüğü oranda
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katılımda hiçbir sonuç elde edemeyiz. Şekil olarak vatandaş nesne olmaktan
çıkmış özne olmak durumuna gelmişse esasta böyle olmak gerekir yani şekil
olarak bunu sağlamak yeterli değildir.
Son bir konuda imar planı değişiklikleri üzerinde durdu arkadaşlar, geldiğimde o konuşuluyordu, çok imar planı değişikliği var. Belediyelerimizde nazım planlarda İstanbul'da ve Ankara'da yılda yapılan imar planı değişikliğinin
sayısının 700 ila 800 arasında olduğu söyleniyor. 5 - 1 yıl süre sınırlaması yoktur. Plan kabul edildikten kısa bir süre sonra meclis huzuruna plan bu plan değişikliklerine baktığımızda hiçbir zaman konuta, rezidansa, ticaret alanlarına,
sanayiye ayrılan yerlerin plan değişikliği ile yeşil alan haline getirilmek arzusu
olduğunu görmesiniz, tam tersini görürsünüz. Hani yeşil alanlar daraltılır, konut
yapılsın ticari alana bu çok ters bir şey kişi veya belediye meclis üyesi varsa
tenzih etmek isterim. Buradaki arkadaşları da sayın başkanı da hep böyledir
demek istemiyorum fakat bu çok genel bir eğilimdir. Bu plan değişiklikleri imar
planlarının kalbinde açılan bir yara gibidir. Falih Rıfkı Atay bunu Çankaya kitabında böyle söylemiş; Nerde imar planı değişikliği görürseniz orada bir yolsuzluk olacağını önceden peşin olarak hükmedebilirsiniz, demiş. Çok teşekkür
ederim.
Prof.Dr. Savaş AYBERK
Doğrusu muhafaza ormanı statüsünden çıkarıp normal orman statüsüne
sokmaktır. Muhafaza ormanı iken iyi kötü korunabilen Belgrat ormanları, şu
anda mücavir belediyelerin insafına kalmıştır. Herhalde sonunda küçük bir
parka dönüşecektir diye düşünüyorum. Son bir söz o zaman bitiriyoruz. Çünkü
14.45 gideceğiz öbür tarafa size de artık sizin insafınıza bırakıyorum tabi.
Mehmet Ali CANDAŞ
Harita ve Kadastro Mühendisiyim. Maltepe Belediyesi Meclis Üyesiyim.
Kent Konseylerini oluşturan unsurlara baktığımızda bileşenlere baktığımızda
Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi, Engelliler Meclisi, Yaşlılar
Meclisi bunların mahallelerdeki bileşenlerine baktığımızda tüm kesimleri kapsıyor. Önemli olan bu meclisleri iyi çalıştırabilmek, bir dönem ben de içerisinde
bulundum. Katılımcı olmak belli siyasi grubun baskısı altında olmadan gerçek132
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ten siyasi temsil anlayışının dışında katılımcılığı ön plana üretkenliği ön plana
çıkararak orada bu yapıyı oluşturmak bence en önemli ve yasal bir unsur şuanda
Sayın Başkanımız. Başkanımız burada değindi, tabi ki her ne kadar yasal çerçeveye uymasa da bir Maltepe de diyelim mahalle temsilcileri diye başlangıç yapıldı. Fakat en önemli unsuru, belli bir grubun baskı altına bu siyasi olabilir.
Bölgesel yöresel dernek bazında olabilir, ama bunu yağmur damlasına benzetmek lazım. Özgür bir şekilde bunun sunulması lazım. Sayın Ruşen Hocamın
değindiği konu çok önemli bir konu bu konuyu yerel yönetimlerde imar planları
gündemde değişiklikleri gündemde. Ülkemizin en büyük sorunu, imar planı
hazırlandıktan sonra imar planı uygulamalarının imar kanunun 18. Maddesi
kapsamında tek elden yapılamaması yani siz imar planını yapıyorsunuz, bir
bölgeyi yeşil alana bir bölgeyi kamusal alana ayırıyorsunuz bunun içerisinde
kamulaştırılacak alanlar var ki imar kanununun 10. Maddesine göre 3 ay içerisinde diğer bileşenlerin bir araya gelmesi lazım. Bugün Yargıtay'ın vermiş olduğu bir inşaat kararı var. El koyma artık üzerine bir bina yapmak ve ele geçirmek anlamında algılanmıyor. İmar planı kesinleştikten sonra, 3 ay içerisinde
bu planın gereğini yerine getirip, kamulaştırma yapmak gerekiyor. Kamulaştırma yapmazsanız, imar planı kesinleşmiştir. El koyma olarak yönlendiriyor.
Belediyelerinde elini kolunu bağlayan ve gerektiğinde belediyenin bütçesine
hacizler konduğu bir noktaya geliniyor. Bu nedenle, çözüm imar planı kesinleştiği tarihten itibaren, 18. Madde uygulamasına geçilmek olduğuna inanıyorum.
Zamanımızda kısa teşekkür ediyorum.
Cemal KURT
Bir kamu kurumunda inşaat teknisyeni olarak çalışıyorum. Sizin, Sayın Başkanımızı ve Hocalarımızı şahsımdan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben hem
yaşanmış bir olayı, hem soru olarak, hem de sitem olarak bunu dile getirmek
istiyorum. Kartalda oturuyorum. Biraz önce mahalle temsilciliğinden bahsettiniz katılımcılık adına zannediyorum yanlış anlamadıysam şu anda onlara benzer
bir sistem mahallelerimizde var. Mahalle birimleri adına bu mahalle birimleri
zaten seçimle yani daha önce atama ile sonra seçim ile iş başına getirildiler.
Siyasi partiler bende bir siyasi partinin üyesiyim. Fakat 2012 de bir olay yaşadık. Bu mahalle delegeleri mahalle birim seçim olayında normalde mahallenin
kendisinin karar vermesi gerekirken, kendi birimini kendileri seçmesi gerekir133
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ken, bunun içine müdahil olan ilçe başkanları, belediye başkanları; belediye
içerisindeki birimler benim gibi düşünsün, bana oy verecek insan olsun ama
ötekisi önemli değil partili olmuş olmamış şeklinde olmadı, bunun çok acı bir
gerçeğini yaşadık. 1990’lı yıllarda yine bu delegasyon sistemi vardı. Sayın Başkanım biliyorsunuz. Ve artık delege ağalığına dönüşmüştü. Onu kırmak adına
sanki yapılmamış gibi ama aynı olayı yine tekrar yaşadık. Mahallede herhangi
bir arkadaşım veya partilimiz, benim 50 tane üyem var. Ben bu mahallede birim
başkanı olacağım. Ama başka yerde de müdürlük istiyorum şeklinde pazarlıklarla bu işi getirdiler ve bu bizim sitemimiz ve aynı zamanda bunu aşmak için
ne yapabiliriz.
Prof. Dr. Mustafa ZENGİN
Bu sistemi getiremedik.
Prof.Dr. Savaş AYBERK
Huzurunuzda Sayın Başkanıma ve değerli katılımcılara, Okan Üniversitesine
teşekkür ediyorum.
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Kartal Belediyesinde Sosyal Projeler ve Kentsel Dönüşüm
Opt. Dr. Altınok ÖZ, Kartal Belediye Başkanı

Kartal Belediyesi olarak yol, asfalt, park, oyun alanları gibi düzenlemelerin
yanında farklı konularda 170 projeyi uygulamaya koyduk. 30 projemizle ilgili
de çalışmalarımız devam ediyor. Çabamız çalışmamız daha yaşanır, çağdaş
sorunlardan arınmış bir Kartal yaratmak içindi ve bu yolda önemli mesafe aldık.
Yapacaklarımız var. Sorunları da biliyoruz. Çözüm üretmek içinde ekip olarak
yoğun çalışma içindeyiz. Başardıklarımızla öncü belediye oluyoruz. İki projemiz TBMM’sine de taşındı. Deprem Dönüşümü, Kentsel Dönüşümde kira yardımı önerisini ilk olarak gündemine alan Kartal Belediyesi oldu. Daha kanun
çıkmadan bu konuyu el aldık. Olmaz denildi ama süreç içinde çıkan kanunda
yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm konusunda dönüşecek yapıların hak sahiplerine kira yardımı kanunda yer buldu. Son olarak Sünnet projemizde önermelerimiz de yasalaşması için meclisin gündemine girdi. Bildiğiniz gibi yıl boyu
sünnet kampanyamızda sünnetin yalnızca uzman doktorlarca sağlık birimlerinde
yapılmasını gerektiğini söyledik ve toplu sünnet yerine, hergün sağlıklı ortamlarda sünnet için olanak sağladık. Sünnet konusu çok önemli. Yıllarca doktor
olarak görev yaptım. Kimi zaman toplu sünnetlerde ki ortamı görüp, bir gün bu
konuda yetkim olursa gereğini yapacağım dedim. Belediye Başkanı olduğumda,
düşüncemi projelendirip uygulamaya koydum. Dört yıldır verdiğim uğraş ve
uygulamanın bugün muhalefet ve iktidar partilerinin ayrı önermeleri ile meclise
taşınmış olmasından memnuniyet duyuyorum. Ödülde aldığımız bu proje geleceğimiz adına çok önemli idi. Kartal Belediyesi olarak, bu projelerimiz yanında
farklı uygulamalarla da Kartal ilgi merkezi olmasına vesile olduk. Dragos eski
Tekel Kazı alanında bilimsel tarihe ışık tutacak kazı çalışmamız devam ediyor.
İstanbul Arkeoloji müzesi ile birlikte yıl boyu devam eden kazı çalışmalarımız
ile Geç Roma dönemine ait önemli kalıntıları açığa çıktı. Tarih Kartal’da yeniden yazılmasına neden olacak buluntulara eriştik. Yine tarihi çeşme ve yapıların kurtarılması düzenlenmesi adına çalışma başlattık. İbadet yerlerimiz için
ayrım gözetmeden destek ve yardım sağlıyoruz. Milli ve Dini bayramlarımızı ve
dini günlerimizi Kartal’da en coşkulu şekilde kutluyoruz. Kartal ilçesinde farklı
etkinliklerimiz ise yıl boyu devam ediyor. Önce insan ilkesinden hareketle halk
için halkla birlikte yönetim anlayışımız gereği özellikle, mahallelerde sorunları
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muhtarlarımız site ve mahalle sakinleri ile toplantılarla çözmek uğraşı veriyoruz. Her ay muhtarlarımızla düzenli toplantılar yapıyoruz, sorunları dinliyor ve
çözümü için uğraşıyoruz. Çevre, doğa için çok sayıda projeyi uygulamaya koyduk. Daha temiz çevre daha yaşanır bir dünya düşüncesi ile uğraş veriyoruz.
Engelli, yaşlı, çocuk, genç ve kadınlarımıza yönelik projelerimizi dört yıldır
uyguluyoruz. Sosyal yardımlarımız devam ediyor.
Kartal ilçesinde 2009 yılına kadar yapılmış yeşil alanlarımızı ikiye katlamak
üzereyiz. Kartal’ın yeşil dokusunu artması yanında Kartallı Kazım Meydanının
ardından Cevizli ve Uğur Mumcu projelerimizi hazırladık. Kartal meydanlarla
parklarla buluşturuyoruz. Bir adet olan çocuk gelişim merkezimizi sayısını 7’ye
çıkardık. Yenilerinin de yapımına devam ediyoruz. Dört muhtarımız için yeni
muhtarlık binası yaptık. Kartal Belediyesi Ada tesisleri ile halkımızı deniz ile
buluşturduk. Yeni Hizmet binamızı da tamamlayarak Kartal halkına daha iyi
hizmet vermek için çalışıyoruz. E- belediyecilik ile ihale ve meclis canlı yayınları, gelir gider tablosunun günlük açıklanması, muhtarlıklarda kiosk cihazı ile
hizmet sağlanması gibi şeffaf belediyecilik anlayışımızın gereğini yapıyoruz.
Belediye olarak özetlemeye çalıştığım çalışmalarımızda “Kartalı Seviyorum”
düşüncesi ile hareket ettik ve edeceğiz.
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3. ATÖLYE:
METROPOLLERDE ULAŞIM, ALTYAPI SORUNLARI VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Prof. Dr. Güngör EVREN, Okan Üniversitesi

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcı Şadan Bey, Kocaeli’nden arkadaşımız
da burada, bir de Yahya Uygur Bey burada mı? Evet sizin başvurunuz vardı.
Planlanmış fakat umuyorum ki olabildiğince kısa sürede anlatımını sunumunu
tamamlayacak. Tam bir program için konuşma isteği olanları kaydetmek istiyorum. Lütfen kimler konuşmak istiyor, isimleri, kurumları ile beraber bana bildirirlerse sevinirim. Süre içersinde girsek olur mu? Konuşma talepleri yerine getirilsin, yapılan çağrışımlarla soru sorabiliriz yorum yapabiliriz.
Başka konuşmacılar varsa memnuniyetle onları kabul edebiliriz. Evet, Sadettin Özen. Konuşmak istiyoruz diyen bizimde belli görüşlerimiz var diyenlerde olabilir. Düzenimizi ona göre ayarlarız. Zannediyorum başka yok. Dolayısıyla şu anda beş konuşma var. Bunu şöyle yapalım. Şadan Bey yarım saatten
daha kısa konuşmak düşüncesinde olduklarını belirttiler. Diğer arkadaşlarımızın
da sanıyorum onar dakika görüşlerini belirtebilecek şekilde bildirmeleri mümkün olabilir. Soru sormak ve gerekirse kısa yorum yapmak isteyen arkadaşlarımıza da süre kalır.
Şadan Bey sizden başlayım buyurun.
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Şadan ÖZKAYA
Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı
Efendim gördüğüm kadarıyla çoğu arkadaşımız belediyeci. Belediyeci olmayanlar varsa tanımak isterim. Yani genellikle ilk derse okul değiştirdiğimizde
hocalarımız sorar ya; “Kağıtları çıkarın bakalım. Bir Seviyenizi görelim, İngilizceden ne biliyorsunuz ya da lisandan gibi”. Yani ona göre çok fazla derine
girmek istemiyorum. Hocamdan da aldığım dersler olsun 12-13 sene kadar da
raylı sistemlerle uğraşmış arkadaşınız ağabeyiniz olarak çok detaylara girip işte
kurp yarıçaplarıdır işte eğimlerdir falan değil de burada ortak sıkıntılarımız
dertlerimizi paylaşalım neler yapabilirizin belki önünü açarız. Yanlış mı
düşünüyorum hocam bilmiyorum.
Ben tabi önceki akşam bu haberi alınca, bir de yarım saat konuşulacak dendi.
Dedim ben uzun konuşmayı sevmiyorum, zaten uzatmayı da düşünmüyorum.
Ama maksadımız bu düzenlenen sempozyumda amacına ulaşsın anlamında işte
ulaşım altyapı sorunları ve çözüm önerileri diye başlık bana bildirildi. Metropollerdeki ulaşım malumunuz, nüfus arttıkça kara yoluyla çözülemeyeceği belli
varsa denizin kullanılması, işte raylı sistemleri geçilmesi şeklinde yayılmaktadır. Çünkü bir yönde taşıdığınız yolcu oranı kara yolu ile çözemeyeceğiniz ortada. Ne bileyim bir metro ağı yapmakla yaklaşık olarak 18 şeritli bir karayoluna eşit olduğunu belki biliyorsunuz. Belki bilmeyen arkadaşlarımız öğrenmiş
olurlar en azından. O yüzden ben bu şekilde detaylara girmeyi düşünmüyorum.
Naçizane ben de 1965 den beri inşaat okuyan bir arkadaşınızım. İnşaat mühendisi olarak mezun oldum. Ortaokul, teknik lise ve mühendislik olarak düşünürseniz, onun üzerin geçen bir 35 yıllık mühendislik hayatım var. Bununda son
12 yılı raylı sistemler de geçti. Son beş, beş buçuk yılı kadar da yerel yönetimlerde başkan yardımcılığı görevini yürütmekteyim. Eksik olmasın son zamanlarda hocamızdan da raylı sistemler, ulaştırma konusunda ders almıştık. Böylelikle beni tanımış oldunuz. Ben de sizlerle beraber alt yapı sorunları derken işte
rögar kapaklarıdır, şudur budur, işte standartlardır, standartlara uymayan malzemelerin yapımıdır, bunlar tamamen oradaki kontrol mühendisi arkadaşlarımızın göstereceği hassasiyetle doğru orantılı olarak hayatımıza yansıyacak şeylerdir. Malumunuz yerel yönetimler bütçelerini kendileri oluşturdukları için buna
göre harcamalarını kendileri yapıyorlar, vergilerini topladıkları gibi harcamala139
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rını da ona göre yapıyorlar. Bunun en verimli şekilde faydalanılabilmesi için
herkes işini ne kadar sağlıklı bir şekilde sürdürebilirse, gayret gösterirse neticeye de o şekilde ulaşılmış olur. Ben bir cümleyle de şöyle diyeyim; sonuçta bu
ülkeyi bu şehri çocuklarımızdan ödünç olarak kullanıyoruz. Bunun bilincinde
olarak görev yapmak arzusundayız ve bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Sorularla birlikte bir ortak paylaşırız diye düşünüyorum.
SORU CEVAP
Prof. Dr. Güngör EVREN
Siz nasıl uygun görürseniz. O zaman sizlerden, yönetim konumunda olan bir
kişiye soracağınız sorular olabilir. Söylenenlerle ilgili yorum diyeceğim ama
Şadan Bey olabildiğince kısa tuttu. Size fazlaca ipucu verdiğini düşünmüyorum.
Soracağınız bir şey var mı arkadaşlar.
Burhan KOCA
Şadan Başkanımıza soralım efendim, Üsküdar’da ulaşım mesela nasıl sağlanıyor? Ben Kartal Belediyesi’nde işçi makinesi operatörüyüm, 25 yıllık belediyeciğim. Aynı zamanda ikinci boğaz köprüsünün çevre yollarını yapanlardan
biriyim, iki yılda burada faaliyet gösterdim. Şu anda, Üsküdar’da sizin başında
bulunduğunuz ulaşım destek hizmetleri nasıl yürüyor ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz.
Şadan ÖZKAYA
Anadolu yakasının en eski yerleşim birimi olarak düşünürseniz Üsküdar’ı ki
yapısı itibariyle tamamen tarihi dokularla bezenmiş diyelim. Bir şehir artık,
600.000 nüfusa ulaşmış bir noktadayız. Anadolu’nun pek çok şehrinden daha
kalabalık durumdayız. Buna ilçe demek biraz daha zor, ama sonuçta yerel yönetimler adına öyle geliyor. Bu kadar tarihi doku içerisinde tarihi eserlerin, eski
yapıların bulunduğu bir yerde ulaşımı çözmek kolay olmuyor maalesef. En çarpıcı, en ekstrem olarak şu anda aklıma gelen bir olayı söyleyeyim size. Mesela
Marmaray geldi Üsküdar’a kadar, değil mi? Ayrılık Çeşme’den bu noktada,
Üsküdar itibariyle durdu. Üsküdar-Ümraniye-Sancaktepe metrosunun da aynı
yerden başladığını düşünürseniz artı iki yıl kadar önce yine büyükşehrin ilave
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etmiş olduğu Çavuş Dere ve Bülbül Deresi’nin yağmur kanalları kesitini de
düşünün üç kesitin aynı noktada kesiştiğini. Buralardan ne kadar kolay geçebileceğinizi artık siz düşünün yani. Zor demeyeyim de. Olabildiğince hem optimum bedeli yakalamanız lazım. Hem de bu insanları ulaştırmanız lazım belli bir
zaman dilimi içerisinde. O yüzden, en zor noktamız, Yeni Cami ve Valide Sultan camilerini İskele Camisinin tabir ettiğimiz yerin ortak noktasında bu üç kesit
üst üste geçiyor. Teknik arkadaşlar bunu çok daha rahat kavrayabilirler. O yüzden, inşaat süreci zor oluyor. Bazı şeyleri yerinde koruyarak zaten yapmak durumundasınız. Eski eserlerin olduğu yerlerde, hele hele bir de ahşap iskelenin
bulunması Üsküdar’ın tarihini sekiz bin yıl kadar geriye götürdü. Bazı şeyleri
bilmiyorduk, toprak altında olduğunu. Şimdi hepimiz öğreniyoruz.
Katılımcı
Marmaraydan kaç batık çıkardınız hocam?
Şadan ÖZKAYA
Vallahi sayısını bilemiyorum. Onlar Müze Müdürlüğü kontrolünde yürütülen
işler. Tabi herkes ihtisas alanında yürüttüğü için işi ister istemez gecikmeler
oluşuyor. Bu sebeplerden dolayı. Normal boş bir araziden yer altı projesi yapmıyoruz.
Salih KUMBAR
Buradaki Otobüs ve Minibüs duraklarının durumunu soracaktım Başkanım.
Şadan ÖZKAYA
Onu Büyükşehir Belediyesi ile çalışıyoruz. Onlara koordinatlarını gönderdim geçen hafta kendilerine ama her halükarda otobüs ve minibüs zaten kalkacak demektir. Ya da en azından uzaklaştırılacak. Şöyle söyleyeyim, zaten Üsküdar Belediyesi’nin bulunduğu noktadan sahile araçla geçiş olmayacak. Uzun
vadede, yani uzun derken, dört beş sene sonrası için söylüyorum. Yayalaştırılacak, insanların buna ihtiyacı var. Harem bölgesiyle zaten Üsküdar’a doğru bir
tramvay hattı çalışması var. Ama ondan önce bu Çekmeköy ve Sancaktepe’nin
ulaştırılması ve karşı yakaya geçirilmesi söz konusu. Kalkacak derken, şöyle
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düşünün bir ana nehir akıyor metroyu ona göre düzenliyorsunuz. Çaylar derelerle de daha küçük çaptaki şeylerle bunu destekliyorsunuz. Bu minibüs ve otobüs hatları oralara kayacak ister istemez.
Salih KUMBAR
İskelelerde yer değişikliği düşünüldü mü Başkanım?
Şadan ÖZKAYA
Şu anda bildiğim kadarıyla yok. Bir tanesi değişecekti zaten Çekmeköy metrosu istasyonu yeri değiştirmekle bu önlenmiş oldu. Oraya kazık çakılıp, dolgu
yapılacaktı. Denizin içi doldurulacaktı ilk istasyon tamamen içeriye alındı şu
anda. Orada bir sıkıntı yok. Yani denizi doldurup ta böyle bir yeniden saha üretilecek değil, bu gün için tabi bunu söylüyorum yarın ne olur ihtiyaçlar neye
gelir onu bilemem. İstanbul az önceki sunumda da denildiği gibi 17 milyonda
durmayacaksak mutlaka bir şeylerde yapılacaktır.
Güngör EVREN
Şimdi soruları mümkünse ayrıntı verme değil de daha çok genel, yönetim ve
politik ulaştırma politikaları anlamında çünkü ayrıntıda belli bir konuyu oraya
götürmek mümkün değil, olsa olsa burada yönetime ilişkin bir sıkıntı onun düzeltilmesi ile ilgili bir öneri anlam taşıyabilir. O nedenle bu tür sorular olursa
daha uygun olur diye düşünüyorum. Buyurun.
Katılımcı
Hocam bu kadar altyapılar yapılıyor, metrolar geçiliyor, raylı sistemler gelişiyor. Peki neden İstanbul’un altyapısı ile ilgili herhangi bir şey yapılmıyor?
Mesela galeri sistem neden yapılmıyor? Bu kadar büyük yatırımlar var. Biliyorsunuz bir inşaatta en az iki üç tane tranşa kazısı açılıyor, elektrik açılıyor, pis su
açılıyor, yağmur suyu kanalı var. Bunlar neden eski sistemler devam ediliyor bu
kadar güzel yatırımlarımız varken.
Prof. Dr.Güngör EVREN
Teşekkür ederim, çok bir güzel soru.
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Şadan ÖZKAYA
O zaman şöyle söyleyeyim efendim. Ben de 35 sene önce mezun olduğumda
sizin gibi böyle idealist bir şekilde bakıyordum. Galeri sistemlerini hocalarımızdan öğrenmiştik, ama yapılamıyormuş. Ben de naçizane yaklaşık 17-18 sene
kadar tamamen özel sektörde çalıştım. Hiç belediyeci olmadım. Sonradan işte
bir şekilde nasip oldu ama ancak bu tip şeyleri dediğim gibi Üsküdar özelinde
zorlanırız belki, ama yeni yapılan siteler olsun, yeni yapılan açılan mahallelerde
bu dediğiniz olmalıydı.
Bunu da İnşallah gençlerimiz yürütecekler. Ama o gençlere söyle ekstrem
örnekler verebiliriz, bizim belki kendi tablomuzdan diyelim. Mesela daha önce
bir yerde elektrik dairesinin bir yere tranşa kablosu hazırladığını nasıl yapması
gerektiğini öğrendik, bu arada da bizim kurumumuz aynı güzergahta tranşa
ruhsatını aldı büyükşehirden. Biz dedik ki tamam kardeşim getirin atalım buradan kabloyu ben bir defa müteahhide kazdırmışken sizinde kablonuzu geçirelim
oradan. Önce tamam dendi, sonra bir baktık biz kabloyu döşedik aradan iki gün
geçti bir türlü kabloyu alamıyoruz bu kurumdan. Niye efendim kamyonların
giriş saati bu ekstremleri mahsus söylüyorum. Efendim kamyonun girişi trafiğe
21.00, elektik idaresindeki memurun paydos saati 16.30 nasıl ben kamyonu
bekletebilirim diyorsunuz, depodan kabloyu alamıyor böyle şeyler olmaz yani
bunlar yaşandı maalesef. Hani bu tip şeyleri artık bırakmamız, bu kadar tabudan
kurtulmamız lazım. Bu sefer pardon bunun bir başka yansıması çıktı. Ortaya
tranşa orda iki gün ekstradan fazla kazılı kaldığı zaman bu sefer oranın belediye
başkanı ister istemez bu kazılar tarafımızdan değil falanca kurum tarafından
yapılmıştır diye afiş asmak zorunda kaldı. Yani o arkadaşıma da üzülüyorum
ama sonuçta bu ülkenin parasını harcıyoruz. Bu kadar rahat olmamız lazım diye
düşünüyorum.
Hakan ÖZER
Efenim Üsküdar Belediyesi Plan ve Projeler Müdürü Hakan Özer ben. Şadan
Bey esasında uzmanlık sahası toplu ulaşım ve raylı sistemlerdir. İstanbul’a baktığımızda özellikle tarih boyutları, trafik keşmekeşliğini her gün konuşuyoruz.
Özel bir soru ama belki, Marmaray konuşuyoruz sürekli işte, Anadolu Ray gündeme geldi en sonda, bitecek 2014 senesinde anladığım kadarıyla, lastik oluşumlar biliniyor. Sizce, Şadan Bey bu sürece baktığımız zaman İstanbul ulaşım
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problemi acaba bu gerek Marmaray gerek Anadolu Rayla beraber çözülecek
mi? Yahut kaç sene daha bizi götürecek? Çünkü araçların trafiğe çıkması hızına
baktığımız zaman gördüğümüz göç nüfus artışı doğal artışlara baktığımız zaman
size bu yeni oluşumları bizi kaç yıl daha idare ettirir? Artı bunun esasında baktığımız zaman yeni alternatiflere gerek var mı? Yahut yeni projeler üretilebilir
mi raylı sistemlerle ilgili sizce? Birde, özellikle şunu sormak istiyorum. Gerek
Anadolu Ray gerek Marmaray rantabl bir yatırım mıdır? Yani siyasi bakımdan
baktığımız zaman. Hakikaten İstanbul için alınmış ciddi bir tedbir midir? Teşekkür ederim.
Şadan ÖZKAYA
O zaman, tamamen biraz raylı sistemlerden ağırlıklı gibi oldu ama önemli
değil lastik tekerlekli tüp geçiti de bu ara gündeme getirmiş oldunuz. Şöyle
söyleyeyim o zaman. Zaten Marmaray dediğimiz olgu üç etaptan oluşuyor. Bir
Gebze-Haydarpaşa, birde Zeytinburnu-Halkalı bir de denizden geçen kısmı
itibariye Ayrılıkçeşme-Üsküdar-Yenikapı hattı. Şimdi hiçbir zaman, bunun
kredisi alınırken de Japonlarla görüşmeler sırasında Ayrılıkçeşme Yenikapı’nın
tek başına rantabl olmadığı herkes biliyordur. Ancak saatte 75.000 yolcuyu bir
yönde taşıyabilmeniz için bu Gebze-Haydarpaşa’nın veya Sirkeci-Halkalının da
metro kriterlerine dönüştürülmesi ön şart olarak alındı. Büyükşehirdeki arkadaşlarımız varsa, belki daha iyi bilir. Ama ancak bu şekilde beslerseniz olur.
Yoksa biz 75000 yolcu taşırız ama Üsküdar’a neyle getireceksiniz? Minibüsle,
otobüsle işte sarı dolmuşla, böyle bir şey mümkün değil tabii ki. Yani 75000
yolcuyu taşıyabilmeniz için sekizli ya da onlu dizileri biraz özele giriyoruz ama
doksan saniyede bir peş peşe gönderebilme hakkınız var, böyle bir limitiniz var.
75000 yolcuyu başka hiçbir araçla taşıyamazsınız bu kadar kısa sürede. Besleyemezsiniz bu hattı. Dolayısıyla yaptığınız yatırım rantabl olmaz. Lastik tekerlekli, daha başka bir olay. Göztepe’den başlayarak yaklaşım yerleri ile birlikte
şimdiki İSFALT’ın oradan gişelere olan, oradan Harem’den Sirkeci’ye geçecek
olan bir hat. Bu üst ve alt olarak gidecek iki ayrı tünel şeklinde değil, tek bir
kesitte, üst ve alt şeklinde gidecek. Avrasya olarak adlandırılıyor. Ona da işte
dört senelik süre verdiler bilmiyorum, bakalım. Şu anda TBM makinesi, delme
makinesi üretimi devam ettiriyor. Bir daha ki toplantıyı henüz yapmadık bilmiyorum son detayını öğreneceğiz bizde. Sizlerle paylaşırız.
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Bengü ERGÜL
Kendimi tanıtayım Bengü Ergül İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans, Şehir Planlama öğrencisiyim. Siz konuşmanın başında dediniz ki, Üsküdar
600.000 nüfuslu bir il olma niteliğinde bir ilçe. Şimdi benim burada aslında
konumuz yerel yönetimler derken şu soruyu sormak istiyorum. Biz bu noktada
Büyükşehir Belediyesini merkezi yönetim olarak düşünürsek, yerelde Üsküdar
Belediyesi ulaşım konusunda çatışmalar yaşıyor mu? Siz kullanıcı olarak alanı
daha iyi biliyorsunuz ve mesela kendi kafanızdaki planları veya projeleri belediyelere kabul ettirmeye çalışıyor musunuz? Böyle bir problem yaşıyor musunuz? Kararlar nasıl alınıyor?
Şadan ÖZKAYA
O zaman şöyle söyleyeyim, İstanbul’daki ulaşım otoritesi malum 18’di 20
mi oldu şimdi? 20 ayrı kurumdan İETT’si, denizyolları, demiryolları bunların
hepsi mutlaka farklı fikirler üretecektir, gayet doğaldır. Yani renkli mozaiği iyi
yerde kullanırsanız güzel tablolar çıkar ortaya ama bütün renkleri bir araya toplarsanız hiçbir tablo elde edemezsiniz. Yine aynı renkte malzemeleri kullansanız dahi. Ulaşım Koordinasyonla, Ulaşım Planlama Müdürüyle sürekli görüşüyoruz, zaman zaman ters de düşüyoruz, doğaldır bu.
Üsküdar’a gelmek isteyenlerin köprü trafiğinden soyutlanması talebinde
bulundum. Yaklaşık belki 20-22 tane kadar alternatif proje üretildi. En son bir
tanesine karar verildi ve yine de istimlâklerden dolayı yetersiz kaldı sıkıntı yaşandı. Şimdi o da çözülmüş oluyor. Bunlar konuşarak tartışılarak oluşacak çözülecek şeyler. Bu ülke hepimizin.
Bengü ERGÜL
Ben bu noktada şunu merak ediyorum. Bahsettiğiniz alternatifleri, Üsküdar
Belediyesi kendince bir alternatif mi hazırlıyor? Sonra bunlar herhalde
Büyükşehre sunuluyor, orda bir ortak karar alınıyor, öyle mi? Yoksa siz Üsküdar Belediyesi olarak, gelip size mi soruyorlar. Yani kullanıcı karar verme sürecine ne kadar katılıyor? Üsküdar Belediyesi sürecin içine ne kadar dahil?
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Şadan ÖZKAYA
Şöyle ki, siz şehir plancısıyım dediniz değil mi? Planlarda isterseniz Büyükşehir Belediyesi 1/5000’liği yapar 1/1000’liği bize gönderir değil mi ilçeye.
Ama isterse resen 1/1000’liği de yapabilir. Ulaşımda da böyledir, isterse yapar,
yaptım diyebilir. Ama sonuçta biz orada istişare ediyoruz. Ama onlar da bize
ağabey diyorlar, kardeş diyoruz birbirimizi arıyoruz. Bakın 22 proje yaklaşık
altı ayda üretildi. Proje sürecinde şunu gidin yapın, yok olmadı, köprüye gelince
yok açısını değiştirsek dedik yeri geldi. Acaba ne fayda sağlarız, faydası ekonomisi ile birlikte düşünülüyor. Ondan sonra şuna karar verdik dediğimizde,
planlama projelendirme daha doğrusu uygulama projesi çizilecek olan yere
gönderiliyor. Orada bütün detaylarıyla en son çözülüyor.
Prof. Dr.Güngör EVREN
Bu noktada bir şey söylememe izin verin. Şimdi ulaşım bir bütün, bu önemli
bir özelliktir. Üsküdar ulaşımını İstanbul ulaşımından bağımsız olarak değerlendirmek, ona çözüm bulmak mümkün değil. Ama bir şekilde olayın en yakın
çevresinden sorunların, ihtiyaçların ortaya çıkacağı bir gerçek. Ama bu bir bütünlük içinde ele alınmak zorunda. Siz planlamacısınız, biliyorsunuz, hiyerarşik
yapı itibariyle yukarıda bir stratejik plan vardır. Biraz önce yukarıdaki toplanda
bulunduysanız, 1/100000’lik çevre düzeni planından bahsedildi. O çevre düzeni
planında bir bütünsellik içinde temel kararlar alındıktan sonra, ana plan, ulaştırma ana planı da yapıldı. Ulaştırma ana planında büyük akslar itibariyle nerede
neye ihtiyaç duyulabileceği orada ortaya çıkıyor. Bir etüt araştırma ve değerlendirme sonucunda. İşin ondan sonraki kısmı uygulamaya geçmek üzere, fizibilite
etüdü yapacaksınız, yani planında galiba buradan bir raylı sistem gözüküyor
demek yetmiyor. Raylı sistem geçiyor mu, geçiyorsa nerden geçmesi doğru
olur, onun çok ayrıntılı teknik ekonomik fizibilite etüdüyle sonuçlandırılması
gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir sürecin izlenmesi gerekiyor. Sorunlar Üsküdar’dan dile getirilebilir. Ama büyük çerçeve içerisinde yerine getirilmelidir.
İkinci nokta işte karar verme konusunda 20 civarında kurum var dedik, gerçekten mozaik hoş birşey de burada çok hoşa gidebilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bu karar vericilerin, karar verme işine karışanların azaltılması
daha doğru değimiyle bir tek kurumun şemsiye kurumun bu konuda yetkili olması halinde hiçbir şekilde dirence gitmeyecek, boşa gitmeyecek enerji söz
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konusu olabilir ve doğru çözümler bulunabilir. Ama bizdeki uygulamasıyla 20
tane sorumlu varsa bu 20 tane sorumlunun görüşleri itibariyle en doğru çözümü
bulmak mümkün değil dolayısıyla bu çok başlılık İstanbul ve Türkiye ulaşımının, temel sorunlarından bir tanesi. Öncelikle onun çözülmesi gerekiyor.
Şadan ÖZKAYA
Hocam aklıma geldi Hakan Bey’in sorduğu sorularda bir şey daha vardı.
Özür diliyorum biraz bekleteceğim sizi. Çözülecek mi sorun dendi değil mi?
Esas orayı atladık. Şimdi bakın biraz önce de söylendi işte vize konulacaktı,
konulamaz dendi değil mi Murat Cemal Hocamız tarafından. Liberal ekonomide demokraside, böyle bir şey zaten yapamıyorsak artı 190 lira taksitle otomobil satılan bir ülkede bunu çözmek mümkün değil zaten. Bakın hiç kimse
tozpembe bir rüya görmesin ama nedir yerel yöneticinin buradaki görevi, insanı
bir yerden bir yere götürebilme görevini yerine getirmesi. İnsan bir yerden bir
yere yaklaşık işte yarım saat içersinde ulaşıyorsa, o görevini yapmış demektir.
Yoksa ben otomobilimle gitmek istiyorum, buyur kardeşim yol bulursan git.
Yok yani böyle bir lüksümüz olamaz. Standarda gelirsek, Avrupa standardına
halen erişebilmiş değiliz, kişi başına düşen otomobil sayısı açısından düşünürseniz daha üç katı daha otomobil gelecek demektir bu ülkeye. Eğer o standartlara ulaşmayı düşünüyorsak. Bu yüzden, çözülmez ama çözülmez derken de
kişilerin bir yerden bir yere ulaşımını en azından çözeriz. Raylı sistemle olur,
denizin altından geçilir, denizi belki daha fazla kullanarak. Şimdi gelip Beykoz’dan ben gelip ille sahil yolundan Sirkeciye gideceğim demenin bir anlamı
yok. Deniz boş, asfalt istemez, istinat duvarı istemez, herhangi bir kanalizasyon
bağlantı viyadük bir şey istemez, koyun gemileri gelsin. Tabi bunda da biraz biz
bunu beyinde çözmemiz lazım gibi geliyor. Çünkü onu da söyleyeyim, şimdi
gençler yavaş yavaş diyecekler ki ben asansörsüz binada niye oturayım. Ya da
bundan yirmi sene önce otomobil alırken kliması olsun mu acaba extra bu işte
bunlar hep artık standart oldu. Çıta yükseldi. Otomatikman bizlerde gençler
olarak artık evimizde oturmayacağımızı kabul edip yenileştiriyor muyuz asansör koyuyor muyuz? Kaloriferi yoktu onu da koyuyor muyuz? Yollarda bu şekilde artık çözülecek. Ancak diyecek artı toplu taşıma aracını kullanacağım.
Tatil gününde özel aracımı kullanabilirim. Ancak bu olabilir.
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İnşaat Teknolojileri Programı Öğrencisi
İstanbul genelinde ve Üsküdar’daki toplu taşıma hatlarını yeterli buluyor
musunuz? Veya alternatif olarak ne düşünürdünüz?
Şadan ÖZKAYA
O zaman şöyle söyleyeyim ben size, 1960’lı yılarda tramvay hatlarını söktüğümüzde İstanbul’da tramvay ağının toplam uzunluğu 130 km deydi arkadaşlar.
Hocalarım bilir. 130 km lik biz tramvay hattını söktük attık. Şu yaptı bu yaptı
bir şey demiyorum yani sonuçta bizler yaptık yani. Ağabeylerimiz yaptı, babalarımız yaptı, büyüklerimiz yaptı. Ama şuandaki nokta hala 130’a gelmedik
değil mi hocam. Kadıköy-Kartal açıldı belki 130’a ulaşmışızdır da. Bakın hala
daha 2013’de konuşuyoruz. O zaman ki İstanbul’un nüfusunu düşünün 130 km
hat varken, hatta biraz daha İETT’nin arşivlerine girerseniz, 1890 tarihli Dolmabahçe saat kulesinin altında bir tramvay aracı civarıdır ve elektrifikasyon
yok. Dört tane atla çekilirken bir araba resmi. O tarihte bile 130 km hat döşenmişse biz de bunu söküp atmışsak ve yeni haliyle hala daha 130 km ye ulamamışsak yetersiz olduğu ortada zaten yani.
İnşaat Teknolojileri Programı Öğrencisi
Alternatif olarak ne düşünüyorsunuz?
Şadan ÖZKAYA
Bakın Marmaray tamamlanıyor, bu senenin (2013) 29 Ekim’inde açılıyor.
Çekmeköy’de İnşallah eşzamanlı olarak yetiştirilebilseydi olacaktı ama o da üç
sene sonra tamamlanırsa zaten uzatılacak o Sabiha Gökçene gidecek KadıköyKartal’da Sabiha Gökçenle entegrasyonu sağlandığı zaman biz rahatlıkla 2020
olimpiyatları için konuşabileceğiz. Bakın ben 96’dan beri olimpiyat komitesinin
ön toplantılarına katıldım. Onların ön değerlendirme ekipleri gelmeden önce
96’dan beri giriyorduk. O zaman daha Yeşilköy’e bile varmamıştık. Atatürk
Havalimanında bile değildik. Yenibosna da kalıyordu. Onlar tamamlandı. Şimdi
kaldı Sabiha Gökçene ulaşması. Ondan sonra rahatlıkla göğsümüzü gere gere
biz olimpiyatlara katılabiliriz diyebiliriz. Şimdi başladık hedeflendiği için 2020
ye kadar çok rahat biteceği belli.
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Onur ORHON
Ben sadece sizi tamamlamak için bir şey söylemek isterim tramvay konusuyla bağlantılı. Biliyorsunuz 5216 sayılı yasa ile bu iş Büyükşehir Belediyelerine bırakılmış durumda. Dolayısıyla Başkanımızın Üsküdar Belediyesi için
direk ulaşımla bir sorumluluğu ya da yükümlülüğü yok. Bunu hatırlatmak istedim. Dolayısıyla muhatap Büyükşehir Belediyesi burada.
Bengü ERGÜL
Ben aslında burada Güngör hocanın söylediği şeyi vurgulamak istedim ama
tam anlatamadım. Burada gerçekten bir plan kararı alıyorsunuz ama karar vericiler çok fazla bir tarafta tamam yasal olarak yükümlüler var ama diğer tarafta
da kullanıcılar var. Hani bu noktada karar alınırken acaba doğru plandan ne
kadar kayılıyor. Bunun en doğru şekilde alınabilmesi için Büyükşehir var çünkü
asıl karar oradan çıkıyor. Bu noktada problemler yaşanıyor mu? Mesela siyasi
olarak da siyaseten farkı müdahalelerle yanlış kararlar alınabiliri bu genel bir
sorun.
Şadan ÖZKAYA
Tabi o olabilir, bakın biraz daha basit olarak bir örnek vereyim o zaman.
Evimizde bir mutfak yaptırırken eşimize sormadan yaptırabiliyor muyuz? Yaptıramıyoruz, onun kullanıcısı o çünkü. Dolayısıyla da aynı şekilde ilçe belediyesi olarak da düşüncesini söyler ama Büyükşehir der ki ben bunu yapacağım.
O zaman yapacak hiçbir şey kalmaz. Bu şey değil tabii ki oradaki arkadaşlarımızda sonuçta bugün ben burada görevliyimdir. Yarın ben de Büyükşehir’de
görevli olabilirim ya da Büyükşehirdeki görevli gelir ilçede görev yapar. Biz
bunu tamamen soyutlamak gibi ya da kesin çizgilerle sınırlarını belirlemek gibi
bir lükse de sahip değiliz zaten.
Prof. Dr.Güngör EVREN
Şimdi isterseniz ikinci konuşmacımızı davet edelim daha önce başvuran. Salih Kumbar.
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Karar Alma Süreçleri ve Katılım
Salih KUMBAR
Kocaeli Büyükşehir Belediye Bakanlığı, Ulaşım Şube Müdürü

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Şube Müdürü olarak görev yapıyorum. Daha önce İstanbul da İETT
Genel Müdürlüğünde çalışmıştım. Yaklaşık altı yıldır bu görevi sürdürüyorum.
Büyükşehir Belediyelerinde özellikle ulaşım yatırımlarında yetkili kurum
UKOME’dir. UKOME, 24 ayrı kuruluşun temsilci gönderdiği ve kararda ortak
olduğu bir kuruldur. Kararlar herkesin ortak kararları olarak alınır. Birileri itiraz
etiği zaman, o itiraz ilk önce komisyona tekrar görüşülür eğer komisyondaki
hakir ekseriyet o kararla, o muhalefete karşı durursa o zaman muttefeken aleyh
karar alınır. Yani herhangi bir kurum bu iş olmasın dediğinde, böyle bir karar
almayalım dediğinde bunun, bütün kurumlar tarafından incelenip mümkünse
üniversitelerden bilimsel bir rapor eşliğinde sonuçlandırılması sağlanır ve ikna
etme sağlanır.
Prof.Dr. Güngör EVREN
Bu noktayı belki kafa karışıklığı olmaması için biraz önce planlardan işte
çevre düzeni planı master plan falan derken şimdi UKOME’ye geldik. İşi karıştırmamak için netleştirelim öyle devam edelim. Biraz önce konuştuğumuz bir
kentin planlı gelişmesi için ana ulaşım eksenlerinin ana ağın oluşması bakımından izlenmesi gereken ve yapılması gereken işlemlerdi. Şimdi şu anda yaşayan
bir kentin planı yapıldı diye her şeyi bitmez yaşayan bir kentin sorunları bitmez
her gün yeni sorunlar her gün olara çözüm bulma ihtiyacı olacaktır. Dolayısıyla
her an ortaya çıkacak problemlerin çözümündeki karar sürecini daha çok anlatıyorum şu anda. Yani öbür tarafta plan yapılmış o var onun genelinde bizim
uyum sorunumuz sorumluluğumuz var ona uyacağız ama planda bu ayrıntılara
inen inmeyen konular olabilir ya da planda herhangi bir şekilde öngörülmeyen
bir durum ortaya çıkabilir. O sorunların çözümleri için izlediğimiz bir süreç
değil mi?
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Salih KUMBAR
Kocaeli örneğinden bahsedelim. 2009 yılında imar planımız yapıldı
1\5000’deki imar planları yapıldı. Şimdi 1\1000’liklere kadar da daha küçük
çapta planlar devam ediyor ve bunlar meclis kararlarına işlendi. Biz 2011 yılından itibaren de ulaşım ana master planımızı hazırladık ve 2025 yılı perspektifi
ile ulaşım master planımızı bitirdik. UKOME’nin kararlarını kabul ettik ve imar
planlarına işledik. Şimdi bu saatten itibaren alınmış olan bütün kararlar hem
şehrin gelişimine alt yapısına dair kararlar hem de ulaşım altyapılarıyla ulaşım
kararlarıyla ilgili kararlar. Bu iki imar planı ve ulaşım master planlarına aykırı
olamaz. Olan kararlarda bir denetim mekanizması var. O denetim mekanizması
bizim UKOME Müdürlüğümüzde şehir plancılarından oluşturduğumuz bir ekibimiz var, onlar tarafından incelenip onaylandıktan sonra karar haline getirilip
imzaya açılıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, kanunda belirtilen UKOME
yönetmeliği vardır. O yönetmelikte belirtilen esaslara uygun bir UKOME yapılandırası yaparsak, o zaman herkesin fikrinin alındığı herkesin mutabık kaldığı
kararlar almış oluruz.
Kocaeli’nde örneğin, bir caddede paklanma yasağı yapılacak. Bununla ilgili
bir komisyon kurulduğunda ilk önce oranın ilçe belediyesi temsilcisi, halkın
temsilcisi, varsa jandarma polis, sivil toplum örgütlerini temsilen kent konseyi
temsilcileri varsa bütün bunlarda oluşturulan bir UKOME alt komisyonu. Bu
komisyon raporu hazırlıyor. Bu rapor hazırlandıktan sonra UKOME’ye geliyor.
UKOME’de karar alındıktan sonra az önce söylediğim şartlara uygun sağlaması
konusunda UKOME Müdürlüğümüzce oluşturulmuş teknik birimimizce incelendikten sonra, onaya sunuluyor. Yani dolayısıyla bazı şehirlerde UKOME’ler
yanlış yönetiliyor. Bu yanlış yönetimler despotik uygulamalar sonucu çıkarıyor.
Ama kanunda tarif edilen şekliyle uygulandığı takdirde aslında çok da sorunlu
bir durum olmadığını görebiliriz.
Ben biraz kendi konumdan bahsedeceğim. Ben Ulaşım Müdürüyüm, Kocaeli’nde ulaşım toplu ulaşım konusunda ilgileniyorum. Kocaeli’nde yaklaşık
2081 tane özel halk otobüsü, 100 civarında belediye otobüsü ile toplu taşımayı
yaklaşık günde 650 bin yolcu taşıyarak yürütmeye devam ediyoruz. Bu 2081
tane özel halk otobüsü 95 ayrı kurum ve kuruluş tarafından yönetiliyorlar. Yani
kesinlikle bir kurumsallaşma yok. Daha önce il ve ilçe trafik komisyonlarından
her hangi bir kıstasa herhangi bir bilimsel bilgiye dayandırılmadan kooperatif
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üyesi sayısınca verilmiş ruhsatlar sayesinde sayı 1400’ler, 1300’ler ihtiyaç olan
sayı, o günler için söylüyorum, 2081 olmuş. Dolayısıyla bugün itibariyle şehrimizde ve bunların hepside UKOME, 5216 sayılı yasa UKOME’lerin kuruluşuna
da esas olan yasa, geldikten sonra müktesep haklı sayılmışlar ve sürekli hale
getirilmişler. Bunların hatlarında, güzergâhlarında, herhangi bir değişiklik yaptığında ana omurga hatlarında dokunduğunda, mahkemelerle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bu toplu taşımadaki entegre olamama, farklı unsurların birbirleriyle olan ilişkilerini kuramama, kooperatiflerinin iç dengelerindeki huzursuzlukları giderme, rakip kooperatiflerin birbirleri arasındaki hukuksal ve fiziksel sorunları, huzursuzlukları giderme konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadık.
Netice itibariyle master planı yapmadan önce, birkaç tane hocamızın da içinde
bulunduğu kurullarla, şehrimizin ulaşım altyapılarını inceleme fırsatı bulduk.
Nihayetinde bir karar aldık, dedik ki biz burada, bundan sonra bu tür toplu taşıma ile ilgili her türlü karar alma sürecini ortak karar yöntemiyle yani KOTUS
diye adlandırdığımız, Kocaeli Toplu Ulaşım Sistemi kelimelerinin baş harfleri
ile oluşan, bir KOTUS sistemiyle yürüteceğiz dedik. Bu KOTUS ile her şeyden
önce taşımacıya şu hak ve görevleri verdik. Taşımacı her şeyden önce, Büyükşehir Belediyesinin istediği tarzda araç tipini getirmek zorunda kaldı. Büyükşehir Belediyesinin istediği güzergâhlarda aracını çalıştırmak zorunda kaldı. Büyükşehir Belediyesinin istediği bütün standartları mevcut araçlarında uygulamak ya da ileriki bir tarihte araç değişikliği gerektiğinde Büyükşehir Belediyesi’nin istediği tarzda aracı getirmek zorunda kaldı ki, bu şu anda Türkiye’nin
bütün şehirlerinde çok büyük sorundur. Örneğin m2 olarak adlandırılmış bir M
plakalı 14+1 minibüsü ihtiyaç bulunsa dahi siz, kanun kapsamında büyütme
fırsatı bulamıyorsunuz. O aracı vatandaşın talebine uygun 12 metrelik ya da 9
metrelik alçak tavanlı engelli girişli araç haline getiremiyorsunuz. Netice itibariyle bu süreci yaşamamak için onlarla bir protokol yapıp o protokolle karşılıklı
birbirlerimize sözler, vaatler verip süreci birlikte ortak karar alma süreci ile
yönetmeye karar verdik. Neticesinde bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 2081
aracımızın 900 ile karşılıklı protokolleştik. Onların araç tiplerinde, master planımızda, daha önce belirlediğimiz güzergâh standartlarına uygun araç değişimini sağladık. Elektronik düzenleme sistemine geçtik. Elektronik takip sistemi
kurduk. Hatlar arasında entegrasyon sağladık. Verimsiz hatları verimli hale
getirdik, optimize ettik. Bazı hatlarda gereksiz hatları iptal ettik. Birilerini gü-
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zergâh değiştirdik, birilerini birleştirip yeni hatlar açtık. Dolayısıyla vatandaşın
memnun olacağı tarzda bir toplu ulaşım sistemi kurmaya çalıştık.
Bugün geldiğimiz noktada bu 2081 aracın şu anda 900 küsur tanesiyle bu
aşamadayız. Geri kalan 1000 civarındaki aracımızla da bu süreci devam ettiriyoruz. Bir iki yıla kadar bu süreci tamamlayıp Kocaeli genelinde halkın memnun olduğu problemlerin minimuma indirildiği ki hepsini birden çözmemiz
mümkün değil, çünkü Kocaeli yol fakiri bir şehirdir yani tepe ile deniz arasında
yedi tane paralel yol vardır. Bir metrelik yol yapma şansımız yoktur arada bir de
hızlı tren geçecek şimdi. Bu çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla, bu süreçlerin
hepsini birden idare edebilecek gerçekten zordur. Netice itibariyle, katılım ve
karar alma sürecinde şu anda özel halk otobüsçülerinin, toplu taşımacıların hiç
bir hak sahibi olmadığı beş şey vardı. Kısaca izah edeyim. Birinci hatlarında
güzergâhlarında herhangi bir değişiklik yapılacağı zaman komisyonlara davet
edilmiyordu. En son 6330 sayılı kanun kapsamında UKOME’lere esnaf odaları
birliğinden, yanlış hatırlamıyorsam bir görevli verildi. Yani bir temsilci verildi.
İstanbul’da TÜRŞÖF den bizde, Otomobilciler Birliğinden yani her şehirde
değişiyor o. Netice itibariyle bir temsilci verildi. Taşımacının güzergahına bir
belediye otobüsü koyulacağı zaman, taşımacının güzergahında yeni bir araç
ihalesi yapılacağı zaman taşımacının herhangi bir söz hakkı yoktu. Taşımacıya
cezalar yazılıyordu yani 5216 sayılı yasa kapsamında sana denetleme yetkisi
verilmiş; 1608 sayılı yasa kapsamında ceza verme yetkisi verilmiş; bu cezayı da
kabahatler kanunda belirlenmiş orana göre 5326’ya göre veriyoruz. Dolayısıyla
kestiğimiz cezalar ile ilgili yapılan savunmaları, (savunma yapıyor taşımacılar)
bu savunmaları değerlendirme komisyonunda taşımacıların herhangi bir söz
hakkı yoktu. Yaklaşık örneğin Kocaeli’nde yaklaşık 126 bin civarında indirim
ya da ücretsiz seyahat kartı verdik. Tüm halk otobüslerinde geçerli bu seyahat
kartları. Yaklaşık %7, %9 segmentinde ücretsiz yolcu taşıyorlar. Yüzde 24 de
indirimli yolcu taşıyorlar. Bu kartları verirken hangi kıstaslara göre verdiğimizi
belirleyen bir komisyona üye vermiyorlardı. Veya onların kooperatiflerinin
bölgesinde, kooperatiflerin çalıştığı bölgede herhangi diğer bir kooperatif çalışmalarında UKOME komisyonlarının karar mekanizmalarında bunların herhangi bir hakları yoktu. Şimdi getirdiğimiz KOTUS protokolü kapsamında hem
UKOME alt komisyonlarına üye veriyorlar, hem disiplin komisyonlarına yetişen disiplin kurulu kurduk, dördü belediye yetkilisi üçü taşımacı yetkilisi yapı153
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lan bütün savunmalar o disiplin kurlunca değerlendiriliyor ve haksız ceza vermemeye ve taşımacıları mağdur etmemeye çalışıyoruz. Seyahat kartlarında
onların bir temsilcisi var mutlaka verilen her seyahat kartı birimini aylık ya da
üç aylık segmentlerle isterlerse şeffaf bir şekilde denetleme imkânına sahipler.
Katılımcı bir çalışma yapığınızda, deneme yanılma yöntemi ile bir karar alıp üç
gün sonra geri adım atma gibi sakıncalı işler yapmıyoruz. Herkesin mutabık
kaldığı, herkesin razı olduğu, kimsenin belediye ile problem yaşamadığı ve
halkının istediği tarzda ulaşım imkanı bulan araçlarla ve bir istemle hizmet
vermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda bu konuyu şöyle önemsiyorum. Ben İstanbul’da görev yaptım.
Evet, İstanbul’da İETT Genel Müdürlüğü bünyesinde çok disiplinli şekilde
çalışıyorlar. Temsilcisi burada TÖHOP temsilcisi Onur Bey anlatacaktır. Otobüs Aş. sisteminde çok disiplinize bir sistem var. Verimlilik için çok güzel
adımlar atılabiliyor. İETT otobüsleri eskiden bilinçsiz yöneticiler tarafından
tamamen zararına çalışılan bir kurumdu. Şimdi çok daha iyi bir duruma geldi
ama minibüsler için herhangi bir işlem yapılmıyor. Minibüslerin çağdaş bir
toplu taşıma aracı haline gelmesi için önümüzde hem hukuki, hem fiziki engeller var. Bence bu kurduğumuz sistem bir kanun gibi değerlendirilerek hatta
mümkünse kanunlara yazılarak tüm Türkiye çapında uygulanabilir ve ihtiyaç
bulunan yerlerde, her yerde demiyorum mutlaka minibüsünde ihtiyaç duyduğu
yerler vardır. Ama ana arterlerde merkeze yakın yerlerde mutlaka artık minibüs
sisteminin bu anlamda araç değişikliklerine imkân sağlayacak şekilde düzenlenebilmesi gerekir. Dolayısıyla bu sistemi tüm Türkiye çapında uygulanabilir
buluyorum. Teşekkür ederim.
Prof. Dr.Güngör EVREN
Evet, teşekkür ederim gerçekten en azından anlayış yaklaşım biçimiyle yenilik sayılabilecek ve örnek gösterilebilecek bir şey bu. Buyurun efendim.
Rüstem DANIŞ
Üsküdar Belediyesi’nin de Kocaeli Belediyesi’nin iki tarafı da deniz. Deniz
ulaşımına hiç değinmediler. Deniz ulaşımı ile ilgili yapılan işlem nedir? Trafiği
denize kaydıramayız mıyız?
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Şadan ÖZKAYA
Bakın bu ortak yaramız. Salih Bey de söyledi, ben de söyleyeyim. Biz bir
kere mantık olarak, çok affedersiniz, Karadeniz’e sahil yolu yapan bir toplumuz. Değil mi? Üç tarafı denizlerle çevrili koca bir ada olarak düşünseniz, Türkiye’yi Tuna Nehri’nde gemiler birbirlerine çarpacak nerdeyse yük ve yolcu
taşımasında kullanılıyor. Ama geçenlerde İDO’da bir arkadaşıma soruyorum
ben diyor Sarıyer’den Beykoz’a, Eminönü’ne sefer koydum diyor dolduramadım. Bu mantıkta, bizim bir şeyleri düzeltmemiz gerekiyor.
Salih KUMBAR
11 iskelemizde yaklaşık 14 civarında deniz otobüsü ve vapurlarla hizmet veriyoruz. Günlük yaklaşık yolcumuz 600 civarında çok ciddi hizmet veriyoruz
ama vatandaşımız tercih etmiyor. Üç sorunumuz var; Birincisi vatandaşımız
tercih etmiyor. Bunun iki sebebi var bir tanesi geç gidiyor, örneğin Karamürsel’den kalkan bir kara aracı 74 tane durakta durarak İzmit’e 55 dakikada da
geliyor. Ama Karamürsel’den kalkan bir deniz aracını direk getiremiyorsun, üç
dört tane istasyona yani iskeleye uğrasa, 1 saat 40 dakikada geliyor. Vatandaşımız açısından rantabl olmuyor. İkincisi de maliyet. Deniz araçlarında ciddi maliyetler var. Yani siz şuanda deniz otobüsü olarak gördüğünüz bu araçlarda çok
ciddi bir yakıt sarfiyatı var ve bugün örneğin İDO arabalı vapur meselesi olmasa çok ciddi zararlar eder ve batar. Her ne kadar çok daha az yakıt harcayan
yeni vapurlar edinse de yeni imkânlar bulsa da vatandaşımızı ki İstanbul da bu
bir ihtiyaç ama bizim Kocaeli için bu böyle değil. Üçüncüsü vatandaşımız açısından efektif değil. Çünkü her üç yüz metrede bir otobüs durağı var. Her iki
bucuk dakika da bir otobüs kalkıyor. Sen bir bucuk saate bir gemi kaldırıyorsun.
Vatandaş da onu eğer kullanacaksa bile takıntı yapmış insanlarımız kullanıyorlar. Dolayısıyla hani ben otobüsle gitmem kardeşi ben mutlaka deniz otobüsü ile
gitmek isterim diyen insanlarımız kullanıyorlar. Biz de sırf onlara saygıdan
maliyetinin çok çok üzerinde mal etmemize rağmen hizmeti devam ettiriyoruz.
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Rüstem DANIŞ
Affedersiniz, bence olmaması mazeret değil. Ağırlık verirseniz, dolayısıyla
yolcu bulmazsınız. O bölgede kara taşıtını keserseniz. Mecburen vatandaş deniz
taşıtını kullanmak zorunda kalacak.
Prof. Dr. Güngör EVREN
Şimdi bu uzayacak bir konu. Aslında şu var, yani bir sorun arzla talebin örtüştürülememesi meselesi var burada. Yani sizin ortaya koyduğunuz arz tamam
müşterisini bulamıyor. Ama deniz ile ilgili bir müşteri bulamayız sonucunu
çıkaramayız buradan. Öyle bir planlama yapabiliriniz, öyle bir ulaşım planlaması yapabilirsiniz ki olabilir. Kocaeli ile ilgili bir şey söylemiyorum, ama İstanbul ile ilgili kanaatim budur benim. Şu an itibariyle %2-3’tür neyse ama öyle
bir planlama yapılabilir ki, bu %10’ları yakalayabilir.
Salih KUMBAR
Teşekkür ederim.
Prof. Dr.Güngör EVREN
Çok teşekkürler. Onur Bey isterseniz tam yeridir sizin görüşlerinizi alalım.
Siz de kendinizi kısaca bir tanıtarak başlarsanız.
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Kentiçi Ulaşımda Otobüs Taşımacılığı
Onur ORHON
TÖHOB (Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği) Genel Sekreteri

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Benim adım Onur Orhon. Türkiye Özel
Halk Otobüsleri Birliği Genel Sekreteriyim. Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu kapsamında yer alan “Metropollerde Ulaşım, Altyapı Sorunları ve Çözüm Önerileri” Çalıştay’ı katılımcılarını özel halk otobüsleri topluluğu adına sevgi ve
saygıyla selamlıyorum.
Bu çalıştayda kentiçi ulaşım üstyapı, işletme ve yönetim sistemine yönelik
görüş ve düşüncelerin belirlenmesi amacıyla birliğimize söz hakkı verilmesinden duyduğumuz memnuniyetle organizasyon komitesine ve sempozyuma katkıda bulunanlara teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Kentiçi ulaşımda kamu ve özel otobüs işletmeciliğinin başlangıcı 1920’li
yıllara dayanmaktadır. Özel otobüs işletmeciliği İstanbul’dan başlamak üzere
geçen zaman içerisinde, kent halkı tarafından gerek dış görünümleri gerekse
tarife sistemleri nedeniyle belediye otobüslerinden farklı değerlendirilmiştir. Bu
nedenle de özel halk otobüsü olarak adlandırılmıştır.
Özellikle 1980’li yıllardan sonra, özel halk otobüsü sayısı ülke genelinde
hızla artmış bulunmaktadır. Bugün itibariyle, Türkiye kentlerinde yaklaşık 15
bin otobüsün bu statü altında toplu taşıma hizmeti verdiği öngörülmektedir.
Genel olarak, bireysel işletmecilik şeklinde gerçekleşen bu sistem 2000’li
yıllardan itibaren küreselleşme ve kurumlaşmanın ön plana çıkmasıyla, yeni
arayışlara yönelme ihtiyacını duymuştur.
Kentler arasındaki uyumun ve birlikteliğin sağlanması amacıyla da 2006 yılının Ekim ayında İstanbul, Ankara, Adana, Kayseri illerinde faaliyet gösteren 9
tüzel kişiliğin kurucu üyeliğinde TÖHOB oluşumu gerçekleştirilmiştir.
TÖHOB’un öncelikli amaçları şu şekilde sıralanmaktadır.
 Toplu taşımacılıkta söz sahibi olma,
 Bilimsel bir yaklaşımla kurumlaşma,
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 Kentler arasında birlik ve uyumu sağlama,
 Ekonomik, sosyal, hukuki ve yönetsel alanlarda ortak hareket etmek.
Bu amaçlar için aşağıdaki misyon üstlenilmektedir.







Ülke genelinde ortak statü sağlanması,
Kurumlaşmanın ön plana çıkarılması,
Kamu ile sorumluluk ve yetki paylaşılması,
İşletmelere kontrollü özerklik tanıyan bir yapı oluşturulması,
Sistem için gelecek planları yapılması,
Ulaşımın risk ve yüküne ortak olunmasıdır.

Amaç ve misyonun gerçekleşmesi için de aşağıdaki vizyonu oluşturmaktadır.
 Toplu taşımacılık için araştırma,
 Bilimsel bakış,
 Kurumlaşmaya çözüm,
 Geleceğe yönelik her türlü iyileştirme ve geliştirme,
 Kalite ve konfor,
 Sürdürülebilir eğitim.
Bu girişten sonra sürdürülebilir kentiçi ulaşımı üstyapı, işletme ve yönetim
sistemi ile ilgili olarak görüş ve düşünceler, Toplutaşım ve Özel Otobüs İşletmeciliği sınırları içinde anlatılmaya çalışılacaktır.
Kamu veya özel sektör aracılığı ile yapılsa da sunulan bir toplutaşım hizmetidir. Toplu taşıma hizmeti de kentiçi ulaşımın odağında yer almaktadır. Bu
çerçevede, kentiçi ulaşımda özelleştirme ve özel kesim katkısının sağlanması
öncelikle toplu taşıma ile ilgili bulunmaktadır. Özel otobüs işletmeciliğinin de
bu yaklaşımla değerlendirilmesi gerekmektedir.
Ancak günümüzde bireysel uygulamalardan kaynaklanan olumsuzlukların
ön plana çıkarılması nedeniyle kentiçi toplu taşımada arzulanan özelleştirme
gerçekleşmemiş, özel kesimin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır.
TÖHOB olarak öncelikle “Özel halk otobüsü nedir?” sorusunun karşılığı
araştırılmaya çalışılmıştır. Bireysel girişimlerin hakim olduğu akış döneminde
her kentin farklı bölgelerinde değişik hatlarda her belediye, her belediye başkanı
tarafından farklı özel halk otobüsü işletmeleri kurulmaktadır.
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Bu işletmelerde yasal tanım olmaması ve kimlik sorununun çözülememesinden kaynaklanan farklı anlayışlar sergilenmektedir. Kısacası özel otobüs işletmeciliği ile ilgili kriterler değişkendir. Tüm bunlara karşın belediyeler bu sistemi kullanmaya devam etmektedir. Çünkü toplu taşıma kent yaşamında vazgeçilemez bir ihtiyaçtır. Özel halk otobüsü de toplu taşıma sisteminin önemli bir
parçasıdır.
Türkiye’de özel otobüs işletmeciliğinin gelişimine bakıldığında özellikle son
20 yılda kentiçi ulaşımda kullanılan otobüs sayısının hızla arttığı görülmektedir.
TÖHOB tarafından 2012 yılında 81 il merkezine yönelik yapılan bir araştırma
detayında 7337 belediye otobüsüne karşılık 12481 özel halk otobüsünün yerel
yönetimlerin denetiminde toplu taşıma hizmeti verdiği sonucu çıkmıştır. Bilgi
alınamayan il ve değerlendirilmeyen ilçeler dikkate alındığında ülke genelinde
15 bin dolaylarında özel halk otobüsü bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Öncelikle özel halk otobüsü tanımının araç büyüklüğü, dış görünümü, işaretlemesi, bilet teknolojisi, işletme özellikleri, çalışma süresi, hat sahipliği, hizmet alanı kriterlerini içerecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede, TÖHOB özel halk otobüsünü aşağıdaki şekilde anlamaktadır.
Özel kesim tarafından işletilen halka açık otobüs, yani özel kesim tarafından
işletilen toplu taşım, İngilizce Privately Operated Public (POP) Bus ile vurgulamak doğru bir yaklaşımdır. İşte bu aşamada TÖHOB özel otobüs taşımacılığının kendini tanımlamasına, kimlik kazanmasına yönelik çabaları ve girişimleri
benimsemektedir.
Kentlerimizde kentiçi ulaşım sorunlarının çözümü veya hafifletilmesi sağlıklı bir toplu taşıma düzeni kurulmasından geçmektedir. Buna bağlı olarak,
toplu taşımanın hem raylı sistemler hem de lastik tekerlekli tür (otobüs) olmak
üzere etkinleştirilmesi, özelleştirme ve özel sektör katkısının sağlanması zorunlu görülmektedir.
Böylelikle planlı gelişen, kurumsal kimliğe kavuşmuş bir özel halk otobüsü
işletmeciliği ile kentlerimizde özel otomobilin daha az kullanılması ve de çevrenin korunmasına katkı sağlanabilecektir.
Sürdürülebilir kentiçi ulaşımı üstyapı, işletme ve yönetim sisteminde aşağıdaki noktalara ağırlık verilmelidir.
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 Özel otobüs işletmeciliği ile ilgili standartlar belirlenmeli ve tüm kentlerde uygulanmalıdır.
 Kentsel ulaşımın yönetimi için, tüm aktörlerin temsil edildiği özerk bir
yapı kurulmalıdır.
 Büyükşehir, il, ilçe belediye statü farklılıkları dikkate alınmalıdır.
 Özel kesim katkısını sağlayan bir çerçeve statü oluşturulmalıdır.
 Yasa uygulamaları arasındaki uyumsuzluklar giderilmelidir.
 Özel halk otobüsü/özel toplutaşıma aracı yasalarda tanımlanmalıdır.
 UKOME yapısı tüm aktörleri temsil edecek şekilde yeniden düzenlenmeli, kararlar şeffaf ve açık olmalıdır.
 Kentiçi toplu taşıma ile ilgili yasal düzenleme yapılmalıdır.
TÖHOB olarak bu temel görüş ve düşüncelerle özel halk otobüsü işletmeciliğinin bilimsel bir konuma kavuşturulması hedefinde, sisteme kimlik kazandırılması, yasal dayanakların güçlendirilmesi, araç ve işletme standartlarının belirlenmesi, hizmet ve kalite bütünlüğünün ülke genelinde sağlanması hedefiyle
yola çıkılmıştır. Bu hedef doğrultusunda uluslararası işbirliği ve deneyimin
sağlanması amacıyla özel halk otobüslerini temsilen TÖHOB, UITP’ye üye
olmuştur. Bu birliktelikle de önümüzdeki yıllarda özel halk otobüsü sisteminin
geliştirilmesi yolunda önemli adımlar atılabilecektir.
Bu dönüşümün gerçekleştirilmesi amacıyla da başta bakanlıklar ve belediyeler olmak üzere tüm kuruluşlarla işbirliği çağrısı sürekli yinelenmektedir.
Sayın Salih Kumbar Başkanım Kocaeli örneğini söyledi ama İstanbul’da durum öyle değil. Yaklaşık üç haftadır UKOME kararlarına internetten ulaşamıyorsunuz. O hafta o ayın UKOME’sinde hangi gün ne var öğrenemiyorsunuz.
Dolaylı yollardan öğrenme ihtiyacı duyuluyor. O nedenle UKOME’lerin şeffaf
ve açık olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca UKOME’de 24 tane temsilci
var ama bu temsilcilerin yaklaşık 22 tanesi Büyükşehir Belediyesinin elemanı.
Yani dışarıdan katılım çok fazla değil. Bu da önümüzdeki dönemlerde düzeltilmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Bu olmadığı için de halkın katılımı
veya kullanıcıları katılımı gerçekleşemiyor. Son olarak da kent içi toplu taşımada yasal bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyorum.
Teşekkür ederim. Soru varsa alabilirim.
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Prof. Dr. Güngör EVREN
Teşekkür ederiz. Evet, şimdi konuşmanın bir ara kesitine bakarsak bir çözüm
önerisi geldi Kocaeli’nde yürüdüğünü anlıyoruz. Belirli bir şekilde sorunların
çözülmesine katkı sağlayan bir yaklaşım ve çözüm söz konusu. Fakat aynı çözümün İstanbul’da yürümesi mümkün değil. İyi niyete dayalı bir yaklaşım her
şeyden önce. Tam bir dayanağı yok. Asıl olan tabi bunun yasal bir altyapı haline
getirilmesi yasal bir düzenlemenin yapılması arzulanan. İyi niyete dayalı olanlar
tabii ki teşekkürle karşılanır ama her yerde bunu olacağını beklemek mümkün
değil.
Katılımcı
Halk otobüsü şoförleri acaba bir eğitimden geçiriliyor mu?
Onur ORHON
İki türlü eğitime tabi tutuluyorlar. Bir bağlı oldukları belediye bünyesinde
onların yönlendirdiği eğitim programları var. Ayrıca, özel halk otobüsçülerinin
kendi bağlı oldukları kurumları tarafından halkla ilişkiler trafik kuralları konusunda eğitime alınıyor, değişik zamanlarda. Ama daha sık olması gerekiyor tabi.
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Yerel Yönetim Algısı İle Büyük Şehirlerin, İstanbul’un Yönetim Sorunları,
Farklı Yaklaşımlar
Prof. Dr. Sadettin ÖZEN
Maltepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Genel Bakış
Yerel yönetimler, günümüzde imalat, onarım, eğitim, hizmet, ticaret, lojistik,
ulaştırma; kültür, sanat, finans ve iş alanları ile bir yandan bir ilçe, mahalle, köy
ölçeklerinde; diğer yandan birden çok ilçe, mahalle, köy ve ikamet alanları biçimlerinde büyük şehir, bölge yönetimleri ölçeklerinde algılanmaktadır.
Yerel yönetimlerin, büyük şehirlerin ve İstanbul’un sorunlarının ve çözümlerinin temelinde, ülkenin sosyoekonomik, sosyopsikolojik ve makroekonomik
sorunları olduğu görülür. Sorunun Türkiye’de köyden büyük şehirlere göç,
kentleşme sürecine ilişkin sorunlar olduğu bilinmektedir.
Yerel yönetimler bir yandan bağlı bulundukları üst merkezi yönetim sistemleri; diğer yandan kendilerine bağlı bulunan ilçe, mahalle ve köy alt yönetim
sistemleri, sosyal değerleri, genel ve öznel algıları ile belirli yönetim sistemleridir. Yerel yönetimler deterministik analitik, işlevsel bir bütünlük içinde özgün
vizyon, misyon, politika, plan ve stratejik plan çalışmaları, uygulamaları ile
daha çok hizmet üretimi, yönetimi odaklıdır.
Yerel yönetimler çalışmalarını özgün ve stratejik düşünceler ile somutlaştırması, açması; yeni olanakları, riskleri belirginleştirilmesi önemli ve öncelikli
görünmektedir. Düşüncelerin, projelerin ve bütçelerin gerçekçilik, nesnellik,
öznellik ve hakkaniyet içinde yerelin ve halkın somut gereksinimlerini daha çok
kucaklaması; bilgilendirmesi ve ekonomik olarak geliştirmesi önemli görülmektedir. Mevcut yerel yönetimlerin, aynı yönde stratejik planlama ve yönetim
yaklaşımını derinliğine ve genişliğine analitik olarak açması, açıklaması; projeleri, ekonomik katkılarını ve risklerini ortaya koyması, bu günkü nesnel değerleri, iç verimlilik değerleri ile yapılabilir ve yüksek değerler alacak biçimlerde
belirlemesi önemli görülmektedir. Üretim ve yatırım olanaklarının toplam ve
faktör verimliliklerini artıracak, optimum ölçeklere yönlendirecek eğitim ve
yatırım önlemlerini üretmesi beklenmektedir.
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Bu yönlerde yerel yönetimlere ilişkin yönetim düşüncelerinin, felsefelerinin,
gelecek dönemler için halkın üretim, tüketim, kültür, sosyal ve ekonomik yaşam
düzeyleri gelişimleri için önemli katkılar sağlayacak çalışmaları temel alması
öncelikli görünmektedir. Dolayısı ile çalışmaların, realizm, pozitivizm, idealizm, post pozitivizm, post modernizm, pragmatizm ve optimum düşünceleri
yönünde ilerletilmesi önemli görülmektedir. İstanbul’un ve büyük şehirlerin
sorunlarının ve çözümlerinin optimum ölçüleri genel düşünceleri, bulguları
araştırılmaları önemsenmektedir. Çalışma aynı yönde genel yerel yönetim teorisi içinde uygun yerel yönetim ve siyaset yönetimi düşünceleri, projeleri, yönetim biçimleri, önlemleri konusunda gerekli çözümlemeleri, olanakları ortaya
koymayı amaçlamaktadır.
Yönetim ve Siyaset Bilimi
Yönetim ve siyaset bilimi bir ülke, yöre varlıklarının ve olanaklarının, üretici
kesimlerin, sosyal ve siyasi grupların, üretim tekniklerinin etkin yönlendirilmesi
bilimi, yöntemleri, mesleği ve sanatı etkinlikleridir. Yönetim, siyaset yönetimi
bilimleri ilişkileri kısaca şöyle açılabilir.
Yönetim bilimi, siyaset yönetimi süreci ve uygulamaları, bilimsel bulgular,
koşullar ve amaçlar doğrultusunda yönetim teorilerinin ve yaklaşımlarının geliştirilmesine yol açmıştır. Yönetim teorileri ekonomi, istatistik, psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, eğitim, sağlık, yöneylem ve yönetim bilimleri temellidir. Bilimsel yönetim teorileri ve yaklaşımları klasik, neo-klasik, modern yönetim, post modern yönetim düşünceleri, sistem ve durumsallık düşünceleri, ileri
ve derinleşmekte uygun çözümlemeler ile etkinleşmekte oldukları görülür.
Yönetim bilimleri diğer yandan genel biçimde başta bireylerin ve toplumların her türlü gereksinimlerini etkin biçiminde karşılama ilke ve yöntemleri toplamı olarak tanımlanır. Sosyal sistem yönetimlerin de fizyoloji, sosyoloji, ekonomi, psikoloji, eğitim, sosyal psikoloji, sağlık, istatistik, yöneylem araştırması
ve mühendislik bilimlerinin arakesiti ve sentezi olan bilimler, bilimsel yöntemler, yönetim çalışmaları gerektirdiği görülür. Ortak sosyal psikoloji, ortak zeka
ve algı, ortak akıl ile öngörüler, ilkeler ve yöntemler bütünlükleri ve uygulamaları çerçevesinde ekonomik destek çalışmaları yapmaları gerektiği görülür. Bu
yönde yerel yönetim süreci, yönetim bilimlerinin yerel çevre, kültür ve sosyoekonomik olgularına ve değerlerine, yerel hizmet sistemlerine ve süreçlerine,
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sosyal psikolojilerine, ortak akıllarına, vicdanlarına, bireylere ve etkinliklerine
uygulanması ve uyarlanması biçimlerinde ortaya çıkar.
Yerel yönetim amaçlı siyasi etkinlikler bir yandan siyaset bilimi ve felsefesi
düşünsel çıkarım ve tasarım etkinlikleri, diğer bir yandan da plan, proje ve
program uygulama etkinlikleri biçiminde belirir. Siyasi süreçler öncelikli ve
etkili olarak bölge ve ülke nesnel ve öznel koşulların ilişkileri ve dengeleri
içinde, aynı zamanda uzun dönemli dünya nesnel ve öznel koşulları dengeleri
içinde belirir, etkinleşir. Siyaset yönetimi ise tüm üretim ve siyasi varlıkların ve
düşüncelerin gerçekçi, gerekirci ileri verimli sentezler ile sıralı biçimlerde hareketlendirilmesi, geliştirilmesi etkinlikleri olarak görülür.
Siyaset bilimi, siyasi grup ve yönetim süreçlerinin siyasi düşüncelerin ve
grupların etkinliklerinin, sorunlarının tanımlanıp çözümlenmesine odaklı olmaktadır. Siyaset bilimi genel olarak siyaset felsefesi, ekonomi, sosyal psikoloji, eğitim psikoloji, eğitim yönetimi, siyaset psikoloji ve yönetim bilimlerinin
daha işlevsel ileri ve uygun sentezlerine dayanır. Siyaset bilimini ana süreci ve
işlevi ile daha iyi somutlaştırabilmek için ekonomi, eğitim, sosyal ve siyaset
psikolojisi ve yönetim bilimleri etkinliklerini deterministik, analitik ve sentetik
olarak temel tanımları ile ilişkilendirmeye çalışmakta yarar vardır.
Bu işlevler, etkinlikler yönünde yerel yönetimler amaçları ve görevleri yönünde birbirini bütünleyen belediyeler, il özel idareler ile ilçe yönetim sistemleridir, sistemlerin sentezinden oluşur. Belediyeler dışında diğer yerel yönetim
örgütleri hizmetleri daha genel merkezi yönetim ile uyumlu eğitim, sağlık,
ulaştırma, çevre koruma, güvenlik ve ekonomik gelişme hizmetleridir; daha
geniş ve esnek algılar ve uygulamalar gerektirdikleri görülür.
Yerel yönetimlerin hizmetleri, yerel ekonomi ve yönetim bilimleri çerçevesinde yerel hizmet, işletme etkinliklerini ekonomik ve verimli çözümlemelere
odaklı yürütülmeleri gerektiği belirginlik kazanır. Bu yönde yerel hizmet sistemlerinin modelleri ve programları yerel yönetim kanunları, hukuki mevzuatları çerçevesinde teknik, ekonomik ve iç verimlilikleri yüksek değerlerde öngörülüp planlanması, gerçekleştirilmesi; katkılar sağlamaları temel olmaktadır.
Toplumların ve bireylerin yerel ekonomi ve öğretim yönetim etkinlikleri, ele
alınan dönemler içinde mevzuatlara, olanaklara ve koşullara bağlı daha verimli
olmalıdır.
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Yerel Yönetim Hukuki Mevzuatları, Kanunları
Bu yönde yerel yönetimlere ilişkin başlıca kanunları, hukuki mevzuatları göz
önünde bulundurmakta yarar vardır. Bu kanunlar, hukuki mevzuatlar şöyle sıralanabilir.
 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
 5032 Sayılı İl Özel İdare Kanunu,
 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu,
 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu,
 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanunu,
 1580 Sayılı Belediyeler Teşkilat Kanunu,
 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
 4982 Sayılı Bilgi Edindirme Kanunu
 6343 Sayılı Veteriner Hekimlik Mesleğinin İcrası Kanunu,
 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Kanunu,
 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,
 3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart ile Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunu,
 657 Sayılı Memurin Kanunu,
 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.
Bu kanunlara ilişkin olarak ayrıca, yeni kanun hükmünde kararnameler ve
yönetmelikler bulunmaktadır. Bunların süreçlere dayalı sentez ve analiz algıları,
ortak çözümleme etkinlikleri önemli ve öncelikli görülmektedir.
Yerel Yönetimlerin Başlıca Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Belediyelerin, diğer yerel yönetimlerin, merkezi yönetimlerin yerel çözümlemeleri ile uyumlu olmak koşulluyla;
 İmar, su, kanalizasyon, ulaşım alt yapı hizmetleri,
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 Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık alt yapı yatırım ve işletme
hizmetleri,
 Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma, ambulans hizmetleri,
 Şehir içi trafik hizmetleri,
 Defin ve mezarlık hizmetleri,
 Ağaçlandırma, park ve yeşil alanları hizmetleri,
 Konut hizmetleri,
 Kültür ve doğa, turizm ve tanıtım hizmetleri,
 Gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım hizmetleri,
 Evlendirme ve nikah hizmetleri,
 Meslek ve beceri kazandırma eğitim hizmetleri,
 Ekonomi ve ticareti geliştirme girişimleri, hizmetleri,
 Kadın ve çocuklar için koruma evleri,
 Okul öncesi eğitim, sağlık ve eğitim kurumları,
 Her türlü ve derecede okullara, araç, gereç ve malzeme yardımı ve
destekleri,
 Sportif faaliyetlere, kulüplere araç, gereç ve malzeme yardımı ve destekleri,
 Sportif faaliyetler, spor kulüpleri için spor tesisleri yapar, yaptırır ve işletir.
Belediyeler, yerel yönetimler, ayrıca kanunlar, hukuki mevzuatlar çerçevesinde;
 Yönetmelikler çıkarma, düzenlemeler yapma,
 Düzenlemeler uymayanlara cezalar verme,
 Vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını tarh, tahakkuk ve tahsilini
yapma,
 İçme, kullanma ve endüstri suyu sağlama,
 Atık ve yağmur sularını uzaklaştırma,
 Taşınmaz alma, kamulaştırma, satma, kiralama, kiraya verme,
 İzinsiz, kayıt dışı faaliyetleri izleme, denetleme,
 Gıda bankaları kurma, yapma, işletme,
 Özel ve kamu taşıma araçlarını, durak ve bekleme yerlerini belirleme,
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 Araçların park yerlerini ve kapasitelerini belirleme,
 Taşıma sistemleri hatları ve terminalleri kurma, yapma, işletme,
 İskele, yat limanı kurma, yapma,
 Hizmetler karşılığı ücretleri belirleme, tahsil etme,
 Cadde ve sokak aydınlatma, güvenlik,
 Hafriyat toprağı, moloz, petrol gazı, inşaat malzemesi, demir, odun, kömür, hurda bekletme ve depolama sahaları açma, yapma ve işletme,
 Otel, lokanta, banyo, plaj, dinlenme ve eğlence yerlerini ruhsatlandırma,
denetleme,
 Hal, mezbaha ve gıda üretme, işleme yerleri açma, denetleme,
 Mahalle, semt ve halk pazarları kurma, yapma, işletme,
 Halk sağlığı önlemleri alma,
 Turizm, sağlık, sanayi, eğitim kuruluşlarının genel hizmetlerini sağlama,
 Turizm, sağlık, sanayi, eğitim, ulaştırma hizmetleri için arsa tahsis etme
işleri yapar, yaptırır.
Yerel yönetimlerin, bu hizmetler, yerel ekonomi ve yönetim bilimleri çerçevesinde yerel işletme, hizmet etkinliklerinin ekonomik ve verimli yürütülmesine
odaklı çalışmaları gerektiği açıktır. Toplumların ve bireylerin yerel ekonomi ve
yönetimi bağlamında öğretim etkinlikleri, ele alınan dönemler içinde olanaklara
ve koşullara bağlı uygun büyük verim değerleri ile gerçekleştirmeleri yönlerinde çalışmaları gerekmektedir.
Nesnel Amaç ve Teori
Yerel yönetimlerin ana amacı, gelecek dönemler için halka halkın asal beklentileri, gereksinimleri ve talepleri, nesnel ve gerek koşulları yönünde öncelikli
projeleri ve hizmetleri, öncelikleri ile somutlaştırarak sunumları temel olmaktadır. Aynı yönde ikinci türev amaçlar ise yerel yönetim projeleri ile iş planlarını
ortaya çıkartarak iyi anlatmak, destek sağlamak, gerçekleştirmek olmaktadır.
Halkın genel ve yerel ölçeklerde güvenini, desteğini kararlı biçimde sağlama,
reel gelişme ilke ve yöntemlerini, özgün ve etkin stratejilerini ve taktiklerini,
söylemlerini ortaya koymak, geliştirilmelerine katkılar sağlamaktır. Halk için
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gerçekten halk ile birlikte sosyal psikoloji, sosyal algı ve vicdan, ortak akıl
yönlerinde somut ekonomik katkılar sağlamaktır.
Dolayısı ile yerel yönetimlerde halkın nesnel, öznel ve gerek koşulları, asal
beklentileri ve talepleri yönünde mevcut yönetimlerin, kişilerin genel görüşlerini, stratejileri ve taktiklerini olabildiğince objektif olarak eşit mesafede ortaya
koymaları, çözümlemeleri temel görünmektedir.
Bu yönde çalışma amacı ve yöntemi yerel öncelikli sorunları ve yöntemleri
ulusal ve dünya ölçüleri çerçevesinde belirleme, sentezleme ve karar verme akıl
yürütmelerini, araştırma ve düşünme yöntemlerini tartışma, ortaya koyma
odaklı olmaktadır. Yöntem ekonomi ve siyaset biliminin ana ilkeleri, yöntemleri
yönünde, Türkiye’nin, İstanbul’un ve ilçelerinin nesnel ve gerek koşullarını,
kentin, halkın asal ve özel beklentilerini ve taleplerini araştırma, çözümleme
düşüncelerini ve yöntemlerini açmayı, somutlaştırmaya katkı vermeyi önemsemektedir. Çalışmanın amacı yerel yönetim ve siyasetin temel, önemli sorunlarını belirterek çözümlemelerin öznel başlangıç noktalarını, doğrultularını ve
yöntemlerini netleştirmeye katkı vermektir. Yerel yönetimlerde en uygun iyi
sonuçları bulma ilke ve yöntemlerini, strateji ve taktiklerini ve ilerletme çabalarına, gerekliliklerine katkı vermektir.
Model, Yöntem ve Çözümleme
Belirtilenler bağlamında yerel yönetimlerde işler, temel bilgi ve düşünceler,
sosyal psikoloji, ortak akıl ile düşünme; eğitim, ekonomi ve yönetim bilimleri
ve yöntemleri doğrultularında hizmet, bakım onarım, işletme ve yatırım işleri
biçimlerinde tanımlanıp ilerletilebilir.
Yerel yönetim politikaları, stratejik planları ana amacının Türkiye’nin genel,
Büyük şehirlerin ve ilçelerinin kültür ve ekonomik değerlerini, toplam yaşam
düzeylerini dengeli biçimlerde geliştirmesi temelli olması beklenmektedir. Aynı
yönde politikaların, stratejik planlarının ve dolayısı ile projelerinin, uluslar arası
ve ulusal genel yapılanmalara, makroekonomik politikalarına; stratejik planlara
duyarlı ve uyumlu biçimlerde bir bütünlük içinde geliştirilmesi ve uygulanması
gerektiği belirginlik kazanmaktadır.
Yerel yönetimlerin bu bağlamda yerel ekonomi ve yönetimi bilimlerinin, yerel işletme, iş etkinliklerinin verimli ve ekonomik yürütülmesine ilişkin düşün168
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celere ve yöntemlere bağlı çalışmaları gerektiği görülür. Toplumların ve bireylerin yerel ekonomi ve yönetimi bağlamında öğretim etkinlikleri, ele alınan
dönemler içinde olanaklara ve koşullara uygun büyük verimlilik ilişkileri ile
gerçekleştirmeleri gerektiği görülür. Yine yerel hizmet sistemlerinin teknik
ekonomik ve iç verimlilikleri yüksek değerlerde öngörülüp planlanması, gerçekleştirilmesi çalışmalarının önemli olduğu görülür. Yerel yönetimlerin ayrıca
alt ve üst ölçeklerde ekonomik ortak vizyon, politika, plan, program kavramları
ve ileri analiz ve sentez açılımları yönünde çalışmaları da önemli görülmektedir.
Yerel yönetimlerin ekonomik vizyon, politika belirleme ve planlama çalışmaları, projelerin bugünkü net değer ölçütü, fayda maliyet oranı, iç verimlilik
oranlarını netleştirme çalışmaları makro sektörler, merkezi yönetimler ile birlikte yürütülmeleri önemli görülmektedir.
Temel Bulgular ve Görüşler
Yerel yönetimlerin, genel olarak bireylerin ve toplumların fizyolojik, güvenlik, psikolojik, sosyolojik, saygınlık, kendini gerçekleştirme gereksinimlerinin
etkin olarak karşılanmaları yanında ayrıca, üretim ve yaşam olanaklarının planlaması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi, bütçelenmesi kullanılması ile denetim
çalışma aşamalarını desteklemeleri gerektiği görülür.
Yerel yönetim hizmetleri ülke içinde ilerisini net gören, tehlikelerden kaçınan, olanakları etkin kullanan, sonu belirli yönetim etkinlikleri toplamı olarak
görülür. Bu yönde ülkede;


Bilgi ve değerler belirsizliklerin, keyfiliklerin azaltılması, ötelenmesi,



Günlük yaşam üretim yönetimi etkinliklerinde realist, deterministlik ve
analitik sistem yaklaşımı, yöntem ilkeleri eğitiminin geliştirilmesi,



Bütüncüllük ve sistem verimliliği ilkelerinin, tekniklerinin ilerletilmesi,



Yerel genel kültür değerlerinin yeni süreçlere, koşullara uygun ilerletilmesi,



İlerleme süreçlerinde darboğazların, olanakların netleştirilmesi, etkinleştirilmesi,



Değerler ve farklılıkları ile bölge sosyal algısının, öz güveninin geliştirmesi,
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Birliği oluşturacak ekonomik değerlerin, amaçların, vizyonların geliştirilmesi,



Ulusal ve bölgesel ekonomik varlıkların, olanakların geliştirilmesi,



Realizm, idealizm, post pozitivizm, modernizm düşüncelerinin etkinleştirilmesi,



Süreçlerde marjinal ve ortalama çözümlerin, fırsatların geliştirilmesi,



Süreçlerde optimum ara çözümlerin, fırsatların geliştirilmesi,



Sosyal psikoloji, algı, vicdan ve kanaat ile ortak sosyal aklın etkinleştirilmesi sorunları, yöntemleri ve çözümleme etkinlikleri önemli olarak
görülüyor.

Görüldüğü üzere yörede, ülkede “görev, sorumluluk, amaç ve işbirliği duygusu ve düşünceleri içinde çözümleme, ilerleme, değişim, ekonomik gelişme,”
yönetim, siyasi çalışmalarının devam ettirilmesi temel ve öncelikli oluyor.
Yerel yönetim etkinlikleri özet bir ifade ile ülke, bölge ve dünya nesnel ve
öznel koşulları içinde,
 Etkin iletişim, yönetim, siyaset bilimi ve felsefesi bilgileri, ilişkileri,
 Birey ve sistem toplam ve verimliliğinin teori ve pratik ilişkileri,
 Bölge ile uyumlu uygun yerel ekonomik kalkınma modeli ve yöntemleri,
 Kalkınma modeline uygun sektörlerin öncelikleri, projeleri ve ilişkileri,
 Üretici kesimlerin kültür, teknik bilgi değerleri, sosyal psikolojileri,
 Üretici kesimlerin, halkın ortak psikolojileri, algıları, öncelikleri,
 Uygun üretici kesimlerin uygun ittifakları,
 Üretici kesimlerin uygun ideolojileri, sosyal politikaları ile stratejileri,
 Üretici kesimlerin, halkın süreç içinde ortak siyasi psikolojileri, öncelikleri sırasında belirginleştiği, gerçekleştiği gözlemleniyor.
Dolayısı ile yerel ve siyasi yönetim etkinliklerinde siyaset bilimi ve felsefesi,
teorik, pratik ve ideolojik düşünceleri ile aynı yönde sosyal psikoloji, sosyal
algı, siyaset psikolojisi düşüncelerinin ilişkileri ve içsel verimliliklerinin araştırılması temel görünüyor. Yerel siyasetin önemli sorunlarından biri de genel
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yönetim sistemi içinde uygun çözümlemelerini, başlangıç noktalarını, doğrultularını ve yöntemlerini netleştirmeye katkılar sağlamak olarak görünüyor.
Bu görev, sorumluluk ve işbirliği anlayışı içinde teorik siyasi çalışmaların
sürdürülmesinin bugün ve gelecek için sayısız nedenleri, zorunlulukları bulunmaktadır. Ülkede “ilerleme, gelişme, değişim öncesi” stresli ortamlarda birleştirici, yapıcı; bir diğer ifade ile “görüş, farklı/karşı görüş, ortak hareket için
ortak görüş ve tutum” süreçlerinin oluşturulması gerekli ve kaçınılmaz gözüküyor. Üretim ve gelecek için bütünleşerek daha çok kalkınma ve sosyal adalet
sorunu çözülebileceği düşünülüyor.
Büyükşehirlerin, İstanbul’un Yerel Yönetim Yaklaşımları
Yukarıda belirtildiği biçimde büyük şehirlerin ve İstanbul’un sorunlarının
köyden kente sürekli göç hareketine bağlı olduğundan ve çözümlerinin temelde
Türkiye’nin makroekonomik, sosyoekonomik ve sosyopsikolojik sorunları çözümlerine bağlı olduğu açıktır. Bu yönde İstanbul'un genel sorunu doğal büyümesi yanında bölgesinde sosyoekonomik çekim merkezi olarak sürekli göç
çekmesi, sürekli yatay yayılmasıdır. İstanbul'un sürekli göç çekmesi ise Türkiye'nin, İstanbul'un, Türkiye'nin İstanbul makroekonomik politikalarına, politika
dalgalanmalarına bağlı bulunuyor.
Türkiye’nin yine bütçe ve cari işlem açıkları toplamı uzun dönemde matematik olarak devlet/hazine toplam borcunu, ülke dış borcunu biçimlendirmekte
olduğu görülür. Aynı yönde Türkiye’de geçmiş yıllarda gözlenen süreçlerin
devam etmesi durumunda ülke dış ve toplam borcunun yıllık milli gelir değerlerine yaklaşabileceği öngörülebilir. Ülkenin bütçe ve cari işlem açıklarının ve
toplam borcunun ekonominin içsel yönetimine ve krize bağlı olarak artabileceği
görülür. Hatta Ülkenin toplam borcunun küresel krizlere bağlı olarak daha da
artabileceği görülür. Bu genel sorun da Türkiye’nin makroekonomik, sosyoekonomik, sosyopsikolojik, bilim ve teknoloji sorunlarını algılarına bağlı olduğu
açıktır.
Büyükşehir yönetimleri bu süreçte ilçeleri, ikamet bölgeleri ile imalat, lojistik, ulaştırma, bakım onarım; kültür, sanat, eğitim, finans, iş ve ticaret alanları
yönetimlerini içerirler, sorunları olabildiğince içselleştirerek, dengeleyerek,
optimize ederek çözümlemeye çalışmaktadırlar.
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Bu bağlamda Türkiye’nin ve İstanbul’un sosyoekonomik gelişme sorunlarının ve çözümlerinin temelinde köyden kente göç hareketinin nesnelliğini; nesnelliğe dayalı öznelliği; özgünlüğü, özgürlüğü, keyfiliği doğru anlamaya; bu
geniş bakış açıları ile uzun ve kısa dönemli olanakları ve sorunları gerçekçi,
isabetli, bağlantılı görmeye; kısa ve uzun dönemli planlı çalışmalara bağlı olduğu görülür. Daha açık bir ifade ile köyden kente göç hareketine, kentleşme ve
kalkınma sorunlarının çözümlerinin temelinde,
 Felsefi ve teorik bakış açılarının,
 Nesnel ve öznel koşulları ve olguları saptamanın,
 Olguların, koşulların ve sınırlı olanakların uzantılarını saptamanın,
 Karar ve çözüm modellerini ve yöntemlerini saptamanın,
 Olanakların ve kısıtların nesnel ve öznel uzantılarından stratejik
öngörüler, görevler ve sosyal sorumluluklar çıkartmanın,
 Sektörel gelişme politikaları ve stratejik planları geliştirmenin,
 Dönüşüm ve yatırım projeleri geliştirmenin,
 Plan ve proje yönetimi içinde kontrollü, disiplinli uygulama çalışmalarının önemli ve öncelikli olduğu görülür.
Dolayısı ile İstanbul’un ortak stratejik bir tutumu geliştirme çalışmalarının,
ortaya çıkan yeni nesnel koşullar, ekonomik olanaklar ve kısıtlar, mevzuatlar,
içsel gelişme modelleri ve öncelikleri çerçevesinde ele alınması önem kazanmaktadır. Üretim süreçleri için gerçekçiliğe, deneyciliğe, gerekirciliğe, akılcılığa, pozitifliğe, yenilikçiliğe, ilerlemeciliğe, girişimciliğe yönelik düşünme ve
karar verme metotları ve çalışmaları önemli görülmektedir. Yine aynı yönde
ortak stratejik açık bir tutumda buluşma doğrultusunda sadeliğe, basitliğe, sistematikliğe, genişliğe, derinliğe gerek olduğu düşünülmektedir.
Büyükşehir Ekonomisi ve Yönetimi
Büyükşehirler kültür, sanat, bilim, teknoloji, sermaye ve emek girdilerinin
belirli zaman dönemi içinde belirli, gerekli ve sistemli olarak organize olabildiği; mal ve hizmet üreterek fayda sağlamayı amaçlayan ve bu bağlamda ikamet
alanı oluşturan büyük bir yerleşim yapısıdır. Bu yönde büyükşehirlerin örgüt
büyüklüğü değişkenin, etkenlerinin özgün nicel ve nitel yanlarının bulunduğu
görülür.
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Türkiye’de özel girişimcilik, neoliberal serbest piyasa ekonomisi uygulamaları doğrultusunda özellikle İstanbul, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerine
talep, yeni nüfus, altyapılar ve sermayeler toplanmış; toplanmaya devam etmektedir. Aynı yönde İstanbul ve diğer büyük şehirlerin sorunları artarken ülke
düzeyinde yatırım ve gelir dağılımı bozulmakta, bozulmaya devam etmektedir.
Yine İstanbul’un nüfusu, iletişim, ulaştırma ve diğer hizmet ve yönetişim sorunları, sosyal maliyetleri büyümeye devam ederken diğer yandan devlet yapısını dengeli geliştirme ve koruma sorunları, sosyal maliyetleri de belirli oranda
büyümüş ve büyümeye devam etmektedir.
Bu açıklamalar yönünde büyükşehirlerin büyüklük ölçeği değişkenine bağlı
toplam birim maliyet fonksiyonu Şekil 1.’de verildiği biçimde, şehir sabit girdi
maliyeti bileşeni ile iletişim, ulaştırma, su ve diğer hizmetler sıkışıklık ve yönetişim girdi maliyeti bileşeni toplamından oluşur. Uygun büyüklükte şehir kararları, sektörlere, genel makroekonomik ve sosyoekonomik koşullara, genel
amaçlara ve merkezi kararlara, talep kesiminin uzun dönemli ekonomik ve
istatistik analizlerine, maliyet ve fayda fonksiyonu bileşenlerine bağlıdır. Uygun/optimum şehir büyüklükleri minimum sosyal maliyet değerlendirmelerine
bağlıdır.
Genel olarak büyükşehirlerin maliyeti, şehrin büyüklük ölçeği ile aynı yönde
artan maliyetler, ters yönde azalan maliyetler biçiminde iki kısma ayrılarak
tanımlanabilir. Büyükşehirlerde iletişim, ürün ve su temini, diğer hizmetler
temini sıkışıklık maliyetleri yüksek ve de artma eğiliminde iken sabit sermaye
ve nitelikli personel girdi maliyetleri ile birlikte bakım onarım maliyetleri de
düşük ve azalma eğiliminde olabilmektedir. Buna karşın küçük ve orta büyüklükte şehir seçeneklerinde ise sabit sermaye ve nitelikli personel girdi maliyetleri yüksek olabilirken düz işçilik, bakım onarım maliyetleri; iletişim, ulaştırma,
diğer hizmetler sıkışıklık maliyetleri daha düşük olabilmektedir. Yine
büyükşehirlerde, Şekil 1.’de belirtildiği gibi, örgütlenme, iletişim, sıkışıklık,
karar verme ve yönetişim süreleri ve maliyetleri aynı yönde giderek artabilmektedir. Büyükşehir büyüklük ölçeği değişkenine bağlı toplam birim maliyet
fonksiyonu şehir girdi maliyeti bileşeni ile iletişim, ulaştırma, su ve diğer hizmetler sıkışıklık ve yönetişim girdi maliyeti bileşeni toplamından oluşur. Büyükşehir büyüklük ölçeği değişkeninin çok büyük olduğu durumlarda iletişim,
ulaştırma, su ve diğer hizmetleri tedarik sıkışıklık ve yönetişim girdi maliyeti
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bileşeni çok büyük değerler alabilirken nitelikli personel sermaye ve fiziksel
malzeme girdi maliyeti düşme eğilimi gösterebilmektedir. Dolayısı ile arada bir
uygun/optimum şehir büyüklüğü kararlarının gündeme geldiği, gelebileceği
ortaya çıkar.

Şekil 1. Büyükşehir Büyüklükleri ile Maliyet Fonksiyonu

Bu yönde büyükşehirlerin kendine özgü koşullara bağlı olarak uygun/optimum büyükşehir büyüme limitlerinin, kararlarının ön görülmesi, bu
kararlara yaklaşılmaya çalışılması gerektiği ortaya çıkar.
Türkiye’de İstanbul’un ve büyükşehirlerin politika ve uzun dönemli stratejik
planlama karar ölçütlerinin başında Türkiye’nin sosyoekonomik yapısının ve
ana sektörlerinin makroekonomik gerçekleri ve politikaları gelmektedir. Bu
büyükşehirlerin büyüme politikalarının belirlenmesi yönünde Türkiye’nin ve
ana sektörlerinin makroekonomik, sosyoekonomik vizyonları yanı sıra önemli
projelerin net bugünkü değer ölçütleri gelmektedir; belirtilen diğer karar
verme yöntemleri ise net bugünkü değer ölçütü ve yöntemi çerçevesinde anlamlı
ve önemli görünmektedir.
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İstanbul’un Su, Ulaştırma ve Gelişme Sorunları ve Politikaları Yöntemi
Büyükşehirlerin su, ulaştırma, atık alma sorunlarının, daha önce Türkiye’nin
makroekonomik ve ana sektörlerin sorunları, politikaları, stratejik planları bağlamında oluşmakta olduğu belirtilmişti.
Aynı yönde yerel yönetim politikaları, stratejik planları çalışmalarının verimliliği ve etkin yönetimi, genel olarak öncelikle bilimsel yöntemlerin, düşünürlerin olguları, süreçleri gerçekçi ve akılcı tanımlama, analiz ve sentez
yapma, karar verme bakış açılarının kullanımına bağlı olmaktadır. Diğer yandan
yerel yönetim politikaları, stratejik planları Türkiye’nin makroekonomik ve ana
sektörlerin sorunlarına, politikaları, stratejik planlarına bağlı olmaktadır. Yerel
yönetim politikaları, stratejik planları araştırma geliştirme çalışmaları etkin
yönetiminin birinci aşaması kendini ve önceliklerini bilmek, öznelliklerini belirli
ölçüde aşmak, sosyalleşmek; sistem içinde görev ve sorumluluk üstelenmektir.
İkincisi aşaması ise bilimsel özgün stratejik yönetim düşünceleri, deterministlik
ve analitik çözümleme yöntemleri, sentetik bakış açıları yönünde gerekli akıl
yürütmeleri içinde yeni düşünceler, yöntemler, önlemler üretmektir. Aynı bakış
açıları ile düşünürlerin olguları, süreçleri gerçekçi ve akılcı tanımlama, analiz
ve sentez yapma, karar verme bakış açıları doğrultusunda düşünce genişlikleri
yaratmaktır. Olgulara, olaylara ilişkin deneyimler ile yeni, daha ileri özgün iş ve
üretim teknikleri geliştirmektir.
Belirtilen sorunların çözümü çalışmalarında ortaya çıkan yeni nesnel olanaklar, içsel gelişme modelleri ve öncelikleri çerçevesinde ele alınması önem
kazanmaktadır. Olguların, üretim süreçlerinin deneyim bilgilerinin sentezleri,
sentezlerin somut olası karşılıkları ile somuta dayalı daha ileri sentez akıl yürütme çalışmaları; yeni olanaklarının ve risklerin ortaya konması önemli olmaktadır. Türkiye’nin aynı yönde sektör ve yerel yönetim politikaları ise aşağıda Şekil 2.’de verilen düşünce akışları ve bakış açıları doğrultusunda belirlenebilir.
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Şekil 2. Sorun ve Politika Belirleme Yöntemi Akış Şeması

Bu düşünce ve bakış akışları yönünde yerel yönetim politikaları ve planları,
Politikalar ={ teoriler x amaçlar x vizyonlar x modeller x kısıtlar x olanaklar }
Planlar ={ politikalar x modeller x yöntemler x olanaklar x koşullar x kısıtlar }
akıl yürütmeleri yöntemi çerçevesinde belirlenebilir.
Politikalar, özgün stratejik planlar olayların uzantıları, insanların gereksinimleri ve amaçları yönünde bilimsel ilkeler, yöntemler ve üretim olanakları ile
olgulardan olanaklardan yararlanılması çerçevesinde belirlenebilir. Türkiye’nin
üretim olanakları, sosyoekonomik yapıları, büyüme ve kalkınma teorileri ve
yöntemleri, Türkiye’nin ana amaçları bağlamında belirlenmesi önem kazanır.
Aynı yönde su, lojistik, ulaştırma, atık alma ve diğer öncelikli sektörler geliştirme politikaları yöntemlerinin; objektiflik, tutarlılık, çelişmezlik, bütünlük
ilkeleri ve bilinci ile ele alınması gerektiği görülür. Bu yaklaşımda ayrıca somut
deney, deneyim ve gözlem verilerine dayalı ilke ve teori geliştirmelerine yönelik tümevarım tez, antitez ve sentez akıl yürütmelerine; aynı yönde politika,
plan ve program geliştirme çalışmalarında tümdengelim tez, antitez ve sentez
akıl yürütmelerine önem ve öncelik verilmesi gerektiği görülür.
Yine sorunlar ve politikalar mevcut ve yakın gelecekte belirlenip elde edilecek yöntemler, teknolojiler ile somut kullanılır olanaklar ile çözümlenebilecek
şekilde ele alınıp tanımlanmalıdır. Türkiye’nin makroekonomik ve ana sektör
politikaları, aynı yönde tek devlet yönetimi, merkezi planlama, denk bütçe ve
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dış ticaret, bölgesel ve sektörel marjinal verimlilik ve gelir dağılımı ilkeleri ve
yaklaşımları çerçevesinde belirlenmesinin gerekli olduğu görülür. Yine aynı
yönde İstanbul’un su, ticaret, lojistik, ulaştırma ve iş temini önlemlerinde bu
tümevarım, tümdengelim tez, antitez ve sentez akıl yürütmelerine önem ve
öncelik verilmesi gerektiği görülür.
Sonuçta büyükşehirlerin politika ve uzun dönemli özgün stratejik plan çalışmalarının, dünyanın ve Türkiye’nin makroekonomik dengelerini, katma değerlerini olabildiğince artırmasına yönelik olması gerektiği açıklık kazanır.
Dünyanın ve Türkiye’nin zincirleme ekonomik kalkınma yaratacak özgün sektörlerin ve yatırımların belirlenmesine, gerçekleştirilmesine yönelik olması gerektiği açıklık kazanır.
İstanbul’un Temel Sorunu ve Çözüm Önerileri
Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ illeri başta olmak üzere
Marmara Bölgesinin su, lojistik, ulaştırma ve atık alma altyapı gereksinimleri
nüfus ile orantılı olarak artmakta olduğu açıktır. Sakarya, Kocaeli, İstanbul,
Kırklareli ve Tekirdağ’ın bu altyapı sorunları, gereksinimleri temin maliyetleri,
bölgede hızlı iş yeri ve konut yapımı nüfus artışları yönünde büyüyen önemli
sorunlardır.
Nüfus artışı yönünde son birim su, lojistik, ulaştırma ve atık alma altyapı gereksinimleri temini daha uzak kaynaklardan sağlanması dolayısı ile marjinal
tesis bakım, onarım, işletme, taşma ve kirlenme maliyetleri giderek artmakta;
dolayısı ile büyük şehirlerin son birim maliyetleri optimum ölçekli şehirlerin
ortalama birim üretim maliyetlerinden büyük olma eğilimleri gösterebilmektedir.
İstanbul’un önemli yatırım planlama sorunları ve yaklaşımlarından biri de
kaynakların uzun ve kısa dönemli planlama, maksimum sosyal faydayı sağlama
ölçütleridir. Büyükşehirler ve İstanbul’un büyüme, su ve ulaştırma politikalarının, Türkiye’de makroekonomik büyüme ve ulaştırma politikaları
çerçevesinde büyükşehirler çevresinde hizmet ve imalat sektörlerinin, arsa
parselleme ve konut inşaatı genişlemelerinin alt yapıları ile birlikte planlı
biçimlerde geliştirilmesi gerektiği belirginlik kazanır. Büyükşehirlerin dengeli
büyüme hızlarına ve uygun büyüklüklerine bağlı olarak, sürekli halkalar
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halinde büyümelerinin ulusal makroekonomik kalkınma politikaları
çerçevesinde limit büyüklüklerini alarak biçimlenmesi gerektiği görülür. Bu
limit değerler de belirli ölçülerde öznel sosyoekonomik vizyona ve iradeye
bağlı olduğu görülür.
Büyükşehirlerin su, lojistik, ulaştırma ve atık yönetim politikalarının,
büyükşehirlerin yerleşim, hizmet ve imalat sektörlerinin arsa spekülasyonu, su
temini olanakları ve sorunları, ülkenin dengeli büyüme makroekonomik sorunları çerçevesinde son birim üretim marjinal ve ortalama maliyetleri ile uyumlu
ve planlı biçimde öngörülmesi gerektiği belirginlik kazanır. Özelde Marmara
Denizi, Gemlik, İzmit Körfezi kıyıları boyunca su kaynaklarının bol; ancak
sınırlı olması, azalması ve su temini marjinal taşıma, işletme, kirlenme maliyetlerinin artması yönünde büyük şehirlerin, ülkenin makroekonomik ve genel
yerleşim alanlarının dengeli, marjinal sosyal maliyetlerin uygun planlanması
öncelikli olduğu görülür.
Diğer yandan büyükşehirlerin su ve ulaştırma altyapı gereksinimleri ve diğer
mal hizmet üretimi genel sorunu uzun dönemde Türkiye’nin makroekonomik
büyüme kararlarına, özel durumlarına ve uygulamalarına yakından bağlı olduğu
belirtilmişti. Bu bağlamda Türkiye’de İstanbul’un ve diğer büyükşehirlerin nüfusunun, toplam nüfusa oranın belirli yüzde değerlerini geçmemelidir. Büyükşehirlerin yatırım ve işletme büyüklükleri ile ülkenin yatırım dağılımı ve büyüklükleri bir bütünlük içinde uyumlu, dengeli olmalıdır. Büyükşehirlerin politikaları, stratejik planları ile ülkenin politikaları, stratejik planları bir bütünlük
içinde uyumlu ve dengeli olarak geliştirilmeye, uygulanmaya çalışılmalıdır.
Ayrıca, İstanbul ve Marmara bölgesi yerleşme merkezlerinde ekonomik/uygun
su kaynaklarına uygun iş yeri ve konut yapımı, nüfus artışları öngörülerine,
yönetimine önem verilmelidir.
Bu bağlamda İstanbul’un politikalarının geliştirilmesinde, aşağıdaki yaklaşımlara önem ve öncelik verilmelidir:
Ekonomik gelişme hızları ve büyüklükleri optimum olmalıdır.
 Gelişme politikaları, sosyoekonomik limit büyüklükleri ile ülkenin makro
ekonomik politikaları arasında belirli bir uyum olmalıdır.
 Yeni göçler üretecek yatırımlardan kaçınılmalıdır.
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 Bölgeler ve büyük şehirlerin ortalama mal ve hizmet üretimi standartları,
ortalama fiyatları, gelir dağılımı farklılıkları ile uyumlu olmalıdır.
Kişi başına gelir düzeyi yüksek bölgeler ile gelir düzeyi düşük bölgelerin
teknolojileri ve teknikleri arasında farklılıklar bir uyumluluk ve bütünlük oluşturmalıdır.
 Yeni göçler orta ölçeklerde kentlere yönelik öngörülmelidir.
Bu belirlemeler yönünde büyükşehirlerin alt yapı yatırım seçenekleri, yukarıda belirtilen yaklaşım, ilke ve yöntemleri ile ülkeye katkıları göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Büyükşehirlerin yatırımları, iç talebe yönelik
hizmet üreten, hizmet ihracatı sınırlı olan yatırımlar olduğundan yabancı finansman yap-işlet-devret teknikleri ile yapımı ülke ekonomisi ve kalkınması
açısından uygun değerleri öngörülmelidir. Çünkü yabancı finansman yap-işletdevret finansman teknikleri, yapılan yatırımların amortisman ve faiz girdileri
ile kar payları belirli oranlarda dışarıya transfer olmaktadır. Dolayısı ile yakın
zaman dönemleri için yatırım ve işletme sermayesi ve yeni teknolojiler geliştirecek ve işletecek yabancı kuruluş ortaklıkları için yabancı finansman yap-işletdevret teknikleri uygun çözüm seçenekleri olarak düşünülmelidir.
Büyükşehir Yerel Yönetimlerinin Başlıca Gelişme Politikaları
Büyükşehirlerin ve ilçelerinin yerel yönetim politikaları, işleri ve projeleri
yukarıda belirtilen düşünceler çerçevesinde,
 Ekonomik gereklilik ve büyüme olanakları, ölçütleri ve projeleri,
 Kent ortamını ve çevreyi mimari ve estetik yönden geliştirme ve
güzelleştirme beğeni ölçütleri ve projeleri doğrultusunda belirginleşen
işler biçiminde ikiye ayrılarak ele alınması basitlik sağlamaktadır.
Bu yerel yönetim işleri ve sorunları, evrensel, ulusal ve yerel yönetim çalışmaları özelde birkaç ilçe özelinde üretim, kültür, sanat kapsamında belirginleşebilen işlerdir. Aynı yönde bu yerel yönetim işleri günlük temizlik, su, ulaştırma ve diğer gereksinimleri karşılama işleri, insanların gelenek ve inançlarına yönelik işler, yine ulusal makroekonomik işlerin bir parçası olan ekonomik
kalıcı büyümeler sağlayan işlerdir. Bu işler ve yatırımlar öncelikle büyük
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şehirlerin ve ilçelerinin olanaklarına, kısıtlarına dayanmaktadır; uzun, orta ve
kısa dönemli çalışma yöntemlerini, değerlendirme ve kültür değerlerini
etkilemektedir.
Bu yönde başlıca işler ve sorunlar şöyle özetlenebilir.
 Çocuklar, gençler için yeni oyun ve spor sahaları, yürüme yolları
öngörülmelidir.
 Bol güneşli, bol oksijenli, temiz su ve hava ortamlı yeşil sahalar öngörülmelidir.
 Madde bağımlısı gençler bakım ve ıslah evleri açılmalıdır.
 Aile birlikleri bozulmuş, ailelerini kaybetmiş yardıma muhtaç çocuklar,
gençler ve yaşlı insanlar için eğitim, bakım ve ıslah evleri açılmalıdır.
 İnsanlar için isabetli, doğru, etkin düşünme yöntemleri kursları
geliştirilmelidir.
 Aile sorunlarına ve boşanmalara karşı aileleri güçlendirme, geliştirme
eğitim çalışmaları yapılmalıdır.
 İyi beslenme, koruyucu halk ve çevre sağlığı önlemleri artırılmalıdır.
 Çevre ile uyumlu dikey konutlar, yollar, oto park alanları geliştirilmelidir.
 Yeni iş, meslek eğitimi, kültür ve sanat merkezleri açılmalıdır.
 İlçelerde üretim ve istihdam artırıcı önlemler alınmalıdır
 İleri teknikleri ve kültürleri geliştirme yönünde eğitim ve yatırımlar
yapılmalıdır.
 KOBİ’in acil sorunlarını çözmeye, üretim olanaklarını artırmaya yönelik
eğitim ve sistem çalışmaları yapılmalıdır.
 KOBİ’in üretim ve katma değer paylarını artırıcı çalışmalar yapılmalıdır.
 Üretim içinde daha ileri üretim modelleri, aynı yönde eğitim ve iyileştirme programları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
 İlçelerde üretim içinde daha ileri üretim biçimlerini, teknolojilerini aynı
yönde geliştirme projeleri, eğitim kursları uygulanmalıdır.
 İlçelerde uygun ekonomik büyüme yaratan yeni ve yerli mal ve hizmet
üretimi, imalat işleri öngörülmelidir.
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 Kent kültürü, sosyal sorumluluk düşüncesi; iş, meslek ahlakı eğitimi
verilmelidir.
 Servis/hizmet için kuyrukta sırada bekleme ahlakı değerleri geliştirilmelidir.
 İlçelerde üretim ve istihdam kapasitelerini geliştirme çalışmaları yapılmalıdır.
 Sanayi ve üretim politikalarına uygun meslek edindirme kursları yapılmalıdır
 İlçelerde, ilde sektörler ve örgütler düzeyinde girişimcilik geliştirilmelidir.
 İlçelerde üretim ve talep fazlalıkları ortaya çıkartılmalıdır.
 Bugün ve gelecek için üretim, imalat sanayi olanakları ortaya
çıkartılmalıdır.
 Dengeli ekonomik talep ve tüketim yönetimi eğitimi olanakları artırılmalıdır.
 İlçelerde gelecek için tasarruf ve yatırım olanakları geliştirilmelidir.
 Yeni göçler orta ölçeklerde kentlere yönelik ön görülmelidir.
İstanbul’un Uygun Gelişme, Lojistik ve Ulaştırma Önlemleri
Büyükşehirlerin ve İstanbul’un uzun dönemli ulaştırma alt yapı yatırımlarının planlama çalışmaları, yukarıda belirtildiği biçimde Türkiye’nin büyüme,
ulaştırma ve lojistik politikaları içinde ele alınmalıdır. Bu bağlamda İstanbul’un ulaştırma alt yapı yatırımları kapasite yetersizliklerine bağlı olarak
birimlerin servis sistemlerinde bekleme kayıpları ve maliyetleri ile kapasite
fazlalıklarından kaynaklanan servis sistemlerinin boş kalma maliyetleri toplamının minimum/ekonomik olacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu yönde
ayrıca şu politikalara, planlara ve önlemlere önem ve öncelik verilmesi belirginlik kazanıyor.
 Ulaştırma politikaları somut bilimsel ileri bakış açılarına, amaç ve uygulama bütünlüğüne, bilimsel düşünme ahlakına bağlı olarak belirlenmelidir.
 Kazaların ve kayıpların azaltılması yönünde sürücüler, operatörler ve
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gemi adamları yol ve seyir süreksizliklerine ve kazalara karşı; bilgili
olma, deneyimli olma, planlı olma, tedbirli ve hazırlıklı olma, dikkatli
olma, duyarlı ve kontrollü olma durumunda olmalıdırlar, bu yönde eğitilmelidirler.
 Karayolu ulaştırması otomobil sahipliği ve kullanımının kültür, ekonomik
ve sosyopsikolojik temelleri araştırılmalı, gerekenler yapılmalıdır.
 Otomobil sahipliği ve kullanımında ekonomik ve öznel bilinçlenmenin
olumlu yanları yaygınlaştırılmalıdır.
 Kentiçi konut inşaatı ve ulaştırma politikaları ve yatırımları kentin büyüme biçimine, nüfus artışına bağlı olmalıdır, yeni göçler üretmemelidir.
 Özel otomobil kullanımı
dayandırılmalıdır.

gerekirciliğe

ve

öznel

uygunluğa

 Ulaştırma politikaları talebe uygun özel, toplu ve kombine taşımacılık alt
yapılarını ve ağlarını, arazi kullanımı ve çevre ile uyumlu gelişme önceliklerini kapsamalıdır.
 Toplu ve kombine taşımacılık tercihi için bekleme ve toplanma zaman
kayıpları maliyetleri indirimi uygulanmalıdır.
 Özel otomobil kullanım giderlerine sıkışma maliyeti yansıtılmalıdır.
 Belirli hatların belirli saatlerinde tek–çift plakalı otomobil trafiği uygulamaları ve kültürü yaygınlaştırılmalıdır.
 Toplu taşımacılık ile kombine taşımacılık tercihlerinin sosyopsikolojik ve
ekonomik temelleri, bilinçlenmenin etkileri araştırılmalıdır.
 Ulaştırma tercihlerinin etkin yönetimi için eğitime önem verilmelidir.
 Ulaştırma yatırımlarında yabancı finansman yap-işlet-devret biçimleri en
son düşünülmeli; net bugünkü değeri, kullanıcı rantı yeterince büyük değerler için düşünülmelidir.
 Ulaştırma sektöründe önemli sermaye gerektiren sorunların ve çözümlerin belirlenmesinde öncelikle etkin organizasyon, koordinasyon çalışmalarından başlanmalıdır.
 İstanbul düzeyinde araçların uygun filolarının ön görülmesine yönelik
“hat ve filo planlama” merkezi oluşturulmalıdır.
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Bu saptamalar belirtildiği biçimde İstanbul ve Marmara Denizi kıyıları boyunca yerleşme ve trafik merkezleri arasında zamanla ulaştırma sistemlerinin
ekonomik hatları, bu hatlara ait ekonomik talep; araç tipi ve işletme hızı büyüklükleri; bir gün ve saat içinde ekonomik ve optimum sıklık sorunları çözümlerinin önemini ortaya çıkartmaktadır. Bu çözümler ulaştırma sistemlerinin
etkinliğini ve önemini arttırması; talebin karayolundan denizyoluna, demiryoluna aktarılmasına olanak sağlayan önlemleri ortaya çıkartmaktadır. Yine yaz
aylarında İstanbul kent içi ulaştırma hareketleri, Tekirdağ, Adapazarı, Adalar,
Yalova, Çınarcık, Gemlik, Bandırma yerleşme merkezlerine yayılması, denizyolu ulaştırmasının önemini ve payını arttırmakta; yazın bu hatların düzenli ve
ekonomik olarak planlanmasını, işletilmesini öncelikli kılmaktadır.
Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak Türkiye’nin ve İstanbul’un sosyoekonomik gelişme sorunlarının ve çözümlerinin temelinde köyden kente göç hareketinin nesnelliğini; nesnelliğe dayalı öznelliğini algılamanın temel olduğu görülür. Bu yönde nesnelliği, özgünlüğü, özgürlüğü, keyfiliği doğru anlamaya; bu geniş bakış açıları ile
uzun ve kısa dönemli kısıtları ve sorunları gerçekçi, isabetli, bağlantılı görmeye;
uzun dönemli olanaklara, planlı çalışmalara bağlı olduğu görülür. Daha açık bir
ifade ile köyden kente göç hareketi ve kalkınma sorunlarının çözümlerinin temelinde,
 Felsefi ve teorik bakış açısının,
 Nesnel ve öznel koşulları ve olguları saptamanın,
 Olguların ve sınırlı olanakların uzantılarını saptamanın,
 Karar ve çözüm modellerini ve yöntemlerini saptamanın,
 Olanakların ve kısıtların nesnel ve öznel uzantılarından vizyon, ön
görüler ve stratejik sosyal görevler çıkartmanın,
 Sektörel gelişme politikaları ve özgün stratejik planları geliştirmenin,
 Dönüşüm ve yatırım projeleri geliştirmenin,
 Plan ve proje yönetimi içinde disiplinli uygulama çalışmalarının gerekli
ve önemli olduğu görülür.

183

“2. Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar” Sempozyumu

Dolayısı ile İstanbul’un ortak stratejik bir tutumu geliştirme çalışmalarının,
ortaya çıkan yeni nesnel koşullar, ekonomik olanaklar, içsel gelişme modelleri
ve öncelikleri çerçevesinde ele alınması önem kazanmaktadır. Üretim süreçleri
için gerçekçiliğe, deneyciliğe, gerekirciliğe, akılcılığa, pozitifliğe, yenilikçiliğe,
ilerlemeciliğe, girişimciliğe yönelik düşünme ve karar verme metotları ve çalışmaları önemli görülmektedir. Yine aynı yönde ortak özgün stratejik bir tutumda buluşma doğrultusunda sadeliğe, basitliğe, sistematikliğe, genişliğe, derinliğe gerek olduğu düşünülmektedir.
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Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO, Okan Üniversitesi

TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2950 adet belediyemiz bulunuyor. Bunların
e-devlete göre kendilerini yenilemeleri ve dijital çağa ayak uydurmaları gerekiyor. E-devlet, e-belediye gibi kavramların gelişmesinin ve yapılanmasının ana
amacı günlük hayatta vatandaşa sunulan hizmette kolaylık getirmek ve bu çerçevede bireylerin refahını artırmak olarak değerlendirilebilir. E-Belediye kavramı belediye yönetimlerinin sunduğu yerel yönetim hizmet ve faaliyetlerinde
bilgi teknolojileri kullanmayı ve hizmetleri dijital platforma taşımayı ve etkileşimli bir pozisyona geçmeyi ifade eder. Böylelikle vatandaş, işletme ve diğer
kurumlara sunulan hizmetler hızlı ve etkin bir şekilde, şeffaflıkla hatta bazı
hizmetlerde vatandaş katılımcılığına açık olarak ortaya konur.
Aslında dijital belediye kavramı E-devlet’e giden yolda önemli ve tamamlayıcı bir parçadır. E-Belediye ile geliştirilen dijital ortamlarda belediye ile yerel
halk arasında belediyenin sunduğu hizmet ve faaliyetlere ilişkin olarak karşılıklı
etkileşim sağlanması ve açıklık ve şeffaflık politikalarının da gelişmesi ile yerel
demokrasinin geliştirilmesi söz konusu olmaktadır. Belediyecilik açısından
dijital belediyeciliğin içerdiği en önemli faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Şeffaflık,
• Hesap verebilirlik,
• Katılımcılık,
• Vergi adaletinin sağlanması,
• Doğru ve hızlı performans ölçümü,
• Bilgiye dayalı karar verme mekanizmaları kullanılması.
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Vatandaş açısından ise (Özkara, 2010, s.61-62 içinde www.mersin.bel.tr);
• Zamandan tasarruf etme,
• Kaliteli hizmetlerden yararlanma,
• Belediye ile ilgili iş ve işlemlerini belediyeye gelmeden halletme,
• Şikayet, dilek önerilerini hızla iletme ve bu başvurularını kolaylıkla takip
etme,
• Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Reklam, İşgaliye Vergisi, konser
bileti gibi belediyeye yönelik ödemelerini elektronik ortamdan gerçekleştirebilme.
• Belediye sınırları içerisindeki tüm alanlarda imar durumlarını sorgulayabilme,
• Günlük yaşamda gerek duyabilecekleri tüm hizmetlere erişebilme,
• Beyan ve bildirimlerini yapabilme,
• Kent Bilgi sisteminden yararlanma,
• Belediyenin ilanlarını takip etme,
• Yönetim kararlarına katılabilme, öneride bulunabilme gibi özelliklerden
yararlanabilmektedir.
E-Belediye uygulamaları sayesinde hızlı iletişim ve etkileşim, kırtasiyecilik
bürokrasinin azalması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, doğru bilgilerden hareketle karar alınması, yönetimde şeffaflık gibi durumlar ortaya çıkmakla birlikte genelde kamusal alanda gözlemlenen statik yapının, dinamik bir
yapıya dönüşmesi sağlanmakta ayrıca kriz dönemlerinde belediye olarak doğru
ve hızlı tepki verilmesini de sağlayabilmektedir.
Bu oturumda, Belediyelerimizin gerçekleştirmiş olduğu Sosyal Belediyecilik, Sağlık, Eğitim, Sosyal Faaliyetler, E-Belediyecilik Belediyelerde Örgüt
Kültürü ve Örgütsel Davranış gibi konular üzerinde duracağız aslında bahsini
ettiğim bütün bu konulur başlı başına bir sempozyumun konusudur. Bu bağlamda konuşmasını yapmak üzere, Sayın Şişli Belediye Başkan Yardımcısı
Kahraman Eroğlu’yu davet etmek istiyorum. Ardından da Üsküdar Belediye
Başkan Yardımcısı Hasan Ekme’ni dinleyeceğiz.
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Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet Uygulamaları: Şişli Belediyesi Örneği
Kahraman EROĞLU
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı
Sosyal hizmetler, kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan
veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve
çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve
yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.
Sosyal hizmet uzmanı: Sosyal hizmet mesleki bilgi beceri ve değer sistemine sahip meslek elemanıdır.
Sosyal hizmet ve sosyal yardım kuruluşları
•

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB),

•

Belediyeler,

•

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),

•

Sivil Toplum Örgütleri,

•

Mahalli Kaynaklardır.

ŞİŞLİ İLÇESİ
• Şişli, 1954 yılında İlçe statüsü kazanmıştır.
• Ticaret ve hizmet sektörü ağırlıklı bir yapıya sahiptir ve Türkiye’nin en
önemli iş ve finans merkezlerinden biridir.
• 1950’li yıllardan bu yana göç alan bir ilçedir.
• Nüfusun %50’si İstanbul doğumludur.
• Sivas, Ordu, Kastamonu ve Erzincan doğumlular ile Gayrimüslimler
nüfusun geri kalan %50’sini oluşturmaktadır.
• Bu yapısıyla Şişli, oldukça kozmopolit bir yapıya sahiptir.
• Karşılaşılan sosyal sorunlar da bununla bağlantılı olarak çeşitlenmektedir.
Belediyelerin Yoksulluk Alanındaki Sosyal Hizmet Yaklaşımları
• Dünya çapında yoksulluk giderek genişlemiş ve çok tehlikeli boyutlara
ulaşmıştır.
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• Günümüzde yaklaşık 1.3 milyar insan, günde 1 doların altında gelire
sahiptir.
• 840 milyon insan açlık düzeyinde yaşayan ve sağlıksız beslenen insan
vardır.
• Emperyalist ülkelerin az gelişmiş ülkeler üzerinde kurdukları baskı ve tahakküm dolayısı ile ekonomik kriz derinleşmekte fatura yoksul halka çıkartılmaktadır.
• Yoksulluk gelişmekte olan ülkeler kadar, gelişmiş ülkeler içinde önemli
bir sorundur.
• Kaynakların dağılımı ile ilgili adaletsizlik giderek artmaktadır. Örneğin
dünyanın en zengin 358 milyarderi dünya gelirinin % 45’ine sahiptir.
• TUİK verilerine göre, 13 milyon kişi (%17) günlük 4 dolar olan yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Günlük 2 doların altında bir gelirle yaşayanların oranı ise yüz binlerle ifade ediliyor.
Belediyelerin Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalıştırılan Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmet Yaklaşımı
• Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır gibi
gecekondulaşmanın ciddi boyutlarda yaşandığı illerde ailelerin kontrolünden çıkan çocuk sayısı hızla artmaktadır.
• Gerekli önlemler alınmazsa, suç oranlarında ve kentte sağlıklı, güvenilir
yaşam alanlarında ciddi anlamda daralmalar görülecektir.
• Geleneksel denetim ortamının ortadan kalkması, çocukları her an suça
yönelme tehlikesi ile yüz yüze getirmektedir.
• Belediyelerin çocuklara yönelik, gerekli sosyal hizmet politikalarını
geliştirmeleri gerekmektedir.
Belediyelerin Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmet Yaklaşımı
• Türkiye’de yaşlı nüfusun sosyal, demografik ve ekonomik açıdan yüzyılın ikinci yarısından itibaren önem kazanacağı, 21. yüzyılın yaşlı yüzyılı
olacağı öngörülmektedir.
• TÜİK projeksiyonlarına göre, 2000-2050 yılları arasında yaşlı nüfus artış
gösterecek ve 2050 yılında toplam nüfus içerisinde 16 milyon civarında
yaşlı nüfus bulunacaktır (DPT 2007:6-7).
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• Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2010 yılı sonuçlarına göre, 31 Aralık
2010 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 73.722.988 kişidir. Nüfusun %7.2’si
65 yaş ve daha yukarı yaş grubundadır (TÜİK Haber Bülteni, 28 Ocak
2011, Sayı 19)
• Yaşlılık gelecekte, ülkemizde önemli bir sosyal sorun olarak karşımıza
çıkacaktır.
• Yaşlılık çok yönlü ve karmaşık bir yaşam evresi olduğundan bu dönemin
sorunlarının çözümlenmesi için, konunun bütün yönleri ile ele alınması
gerekmektedir.
• Evde yaşlı bakımlarının zorlaşması, kuşaklar arası farklılık v.b. değişimler yaşlılar için alternatif bakım hizmetlerini zorunlu kılmaktadır
• Bu nedenle yerel yönetimlerin sayıları hızla artan yaşlı nüfusa yönelik
hizmetler konusunda acil önlem almaları gerekmektedir.
• Kentsel yaşamda yaşlılara uygun konut sağlanması,
• Yaşlı danışma merkezlerinin açılması,
• Yaşlı rehabilitasyon merkezleri açılması,
• Evde yaşlı bakımı yapılması,
• İhtiyaç duyan yaşlıların evine yemek servisi ve sağlık elemanları
gönderilmesi,
• Kültürel ve sosyal faaliyetlere katılımlarının sağlanması, (sinema, tiyatro,
gezi vb etkinliklere göndermek)
• Yaşlıların toplumsal yaşama daha aktif katılımları için gerekli sokak,
kaldırım, park vb alanları uygun hale getirmek,
• Yaşlı ve ailelerine danışmanlık hizmeti vererek pasif veya aktif ihmalin
yada yaşlı istismarının oluşmasını engelleyici önlemleri almak,
• Tıbbi tedavilerine yardımcı olmak,
• Acil durumlarda başvuracakları ve yardım alabilecekleri Acil Sosyal Hizmet Telefon Hattının kurulması vb hizmetleri sağlayabilir.
Yaşlılara Yönelik
• Yaşlı Gündüz Bakımevi (Müzik,sinema,tiyatro),
• Emekliler evi, emekli ve yaşlıları çeşitli tarihi kültürel yerlere
gezi.Kaplıcalara üç günlük geziler,
• Cami, cem evi,sinagog ve kiliselere ziyaretler,
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• Evde yaşlılara yönelik bakım ve sosyal hizmetler,
• Vefat eden yaşlıların vasiyeti halinde istedikleri yerlere defin işlemleri,
• Hasta yaşlılara hastaneye sevk için araç ve sağlık personeli desteği,
• Cenaze işlemleri,
• Yaşlıların yaşama bağlılığı için destek hizmetleri,
• Ramazanda evlere yemek ve gıda yardımı(gece kimsenin görmediği zamanlarda),
• Banka, resmi dairelerle ilgili işleri için rehberlik danışmanlık hizmetleri.
Feriköy Emekliler Dinlenme Evinde;
• Çeşitli sanatsal aktiviteler, müzik, el becerilerini geliştirme, tarihi, dini ve
sosyal kurumlara geziler düzenlenmesi suretiyle emekli/yaşlının toplumsal yaşama aktif olarak katılımını sağlayıcı çalışmalar yapılmaktadır.
•

“Üç nesil bir arada perküsyon” grubu ile vurmalı sazlar korosu oluşturulmuştur. 60 kişiden oluşan bu grupla çeşitli salonlarda konserler verilmektedir.

Kadınlara Yönelik Hizmetler
• Organik Pazarda kadın üreticilere yer verilmesi,
• Yerel Gündem 21 örgütlenmesi, sıcak eller,
• Toplum Merkezlerinde çeşitli meslek edinme kurs ve eğitimleri,
• Çeşitli sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılarak çeşitli projeler,
• Kadınlar mutfağı (ev yemekleri yapıp satma),
• Duygu Asena Kadın Danışma Merkezi,
• Mor çatı ile birlikte açılan kadın sığınma evi,
• Mahallelerde kadın önderleri,
• Çevre gönüllüleri, okul aile birliği, kent konseyi, kadın girişimcileri
adında örgütlenen kadın birimlerine destek.
Şişli Belediyesi Olarak Kadınlara Götürülen Hizmetler
• Yerel Gündem 21 ile birlikte yürütülen, Anadolu Bahçesi Projesi: kadınlar pazarı,
• Kadınlara iş meslek edindirme amacıyla Halk Eğitim Müdürlüğü sivil
toplum örgütleri işbirliği ile çeşitli kurslar,
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• Başak kadın kooperatifi işbirliği ile başlatılan yemek fabrikası projesi
(evlere-işyerlerine yemek gönderilmesi),
• Sosyal Güvenli Yaşam Vakfı ile yaşlı bakım, engelli bakımı eğitim kursları,
• Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile okuma-yazma ve meslek edindirme kursları,
• Çeşitli mahallelerde açılan Toplum Merkezlerinde eğitici-koruyucu çalışmalar yapmak.
Belediyelerin Engellilere Yönelik Sosyal Hizmet Yaklaşımı
01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler Yasası ile özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, sosyal yardım alanlarında yaşadıkları sorunların
çözümlenmesi ile özürlülere yönelik olarak hizmet veren kurum ve kuruluşlar
arasında koordinasyon sağlanması için özürlüler alanında yasal düzenlemeye
gidilmiştir.
Engellilere Yönelik
• Bedensel Engelliler için koordinasyon merkezi bünyesinde rehabilitasyon
hizmetleri,
• Asansörlü engelli otobüsü ile engellileri evlerinden alınıp rehabilitasyon
merkezlerine diğer sosyal etkinliklere götürme,
• 6 Nokta Körler Derneği, Zihinsel Özürlüler Derneği, Şizofren Hasta Yakınları Derneği, Otistik Çocuk Ailelerine Yardım Derneği, İşitme Engelli,
Spastik Çocuklara Yardım Derneklerinin tüm giderlerine destek olma
(Kira, araç, gezi, sosyal, kültürel etkinlikler vs),
• Tüm engelliler için yaz aylarında kamp, gezi, sosyal etkinlikler,
• Engelli ailelerine ekonomik, sosyal, eğitim desteği,
• Engellilerden oluşan sema, tiyatro, müzik, resim çalışmalarına destek,
• Körler fotoğraf, bilgisayar, saz, el beceri kursları,
• Down Cafe açılışı; Down sendromlu bireylerin hayat standardını yükseltmek adına.
5393 sayılı yasanın 14. maddesinde “belediye hizmetleri, vatandaşlara en
yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü,
yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır” denmektedir.
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5216 sayılı yasanın 7 maddesinde “sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler için her türlü sosyal kültürel hizmetleri yürütmek” belediye görevleri kapsamındadır.
Sayılarla Şişli’de Sağlık

Belediyelerin Sosyal Hizmet Kapsamında Konut Politikaları
• Konut, bireyin insanca yaşaması için gerekli temel haklardandır. Bu hak,
insanın yaşama hakkının bir gereğidir.
• Çağdaş anlayışa göre konut hizmetleri, bir sosyal hizmet türü olarak kabul edilmekte ve sosyal hizmetler, devletin görevi, vatandaşın da hakkı
olarak değerlendirilmektedir.
• 1982 Anayasası’nın 57. maddesi, ‘Konut Hakkı’ başlığını taşımaktadır.
Maddenin metni şöyledir: ‘devlet şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır. Ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler’.
Şişli Belediyesi Özelinde Ailelere Yönelik Hizmetler
Çocuklara Yönelik Hizmetler
• Çocukların ev ortamında desteklenmesi,
• Çocuklara okul ortamında destek (burs, spor salonu, sosyal faaliyetler,
sinema-tiyatro),
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• Çocukların okul başarılarını artırıp, yaşama hazırlanmalarına destek
(kurs, dershane, atölye, mesleki eğitim),
• Hafta sonu gezileri, sosyal etkinlikler (Şile, Uludağ),
• Okul-aile-çevre ilişkilerinde rehberlik,
• Öğretmen, okul idaresi, aile ilişkilerinde danışmanlık.
Gençlere Yönelik Hizmetler
• Mahallelerde gençlere yönelik spor kulüpleri,
• Toplum Merkezleri bünyesinde gençlere yönelik müzik, tiyatro, resim,
güzel sanatlar sinema, meslek edindirme çalışmaları,
• Üniversiteye hazırlık çalışmalarına destek,
• Sınav stresini giderme çalışmaları,
• Eğitimine devam eden gençler için özellikle okulda şiddet, zararlı
maddelerden korunma çalışmalarına destek, okul yönetimi ile işbirliği
yapma,
• Yaz aylarında semtlerde tiyatro, sinema, müzik konserleri ile gençleri
buluşturma,
• Geleceğin Liderleri Şişli’de buluşuyor.
Şişli’de Okullar, Avrupa Standartlarındadır.
• 29 Yeni Okul 850 derslik Şişli öğrencilerinin hizmetine sunulmuştur…
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Sosyal Belediyecilik Nedir?
Hasan EKMEN
Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı

Sosyal Belediyecilik; vatandaşların beklentilerini tüm yönleriyle tanımlayabilen ve bu beklentileri en iyi şekilde karşılayabilen bir yönetim anlayışıdır.

Belediyede, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü,
Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünden sorumluyum. Yani vatandaşla birebir iletişim kurulan birimler… Aslında bu birimlerle, belediyenin dışa
yansıyan yüzünü yansıtıyoruz. Yani sosyal belediyecilik anlamında yapılan
hizmetlerin hemen hemen hepsi alanımla ilgili.
Bazıları “ne iş yapıyorsun?” diye soruyorlar. Diyorum ki; sabah kalkıyorum,
çöpleri topluyorum, sonra dilenci kovalıyorum, afişleri asıp akşam da kültürel
faaliyetlere katılıyorum. Tabii bu konuda tüm belediyelerin yaptıkları aynı işler… Aslında birbirimizden farkımız yok. Kanunlar belirlenmiş, yönetmelikler
belirlenmiş. Birbirimizle iletişim halindeyiz. Birbirimizin güzel yaptığı işleri de
alıp uyguluyoruz.
Ama önemli olan sosyal belediyecilikte vatandaşın beklentilerini tüm yönleriyle tanıyabilen, vatandaşın isteklerini yerel yönetime aksettirebilen ve aslında
müşterimiz olan vatandaşa doğru hizmet edebilen bir belediye olmak. Farkımız
da burada başlıyor birbirimizden. Önemli olan, ırk, dil, din hiçbir ayrım yapmadan hizmeti verebilmek ve farklılıklarımıza rağmen toplumun her kesiminden
oy alabilmektir.
Her üç ayda bir anketler yaptırırız. Bu vatandaşla olan bağımızı eskitmemek
için gerekli. Vatandaşın size bağlı olabilmesi, sizi doğru algılayıp anlatabilmesi,
seçim geldiğinde de oy verebilmesi için bu şart. Oy için hizmet olmaz ama hizmetin devam edebilmesi için oy sonuçları önemlidir.
Mümkün ve Makul Olan Her şeye Evet…
Anketlerimizde “Çok beğeniyorum” kısmına 5 üzerinden 4-5 puan verilen
mevcut durumu, 80 olarak algıladığımızda, bir vatandaşımızın “beğenmiyorum”
kısmını işaretlemesi bu oranı 60’a düşüyor. Şikâyeti ne olursa olsun… Eğer siz
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bu şikâyetini çözerseniz veya o vatandaşa ulaşırsanız 100 üzerinden 90 veriyor
size. Ve 90 puan veren vatandaş ne yaparsanız yapın sizi asla terk etmiyor. Ancak siz eğer o vatandaşın sorununu çözmezseniz 50’ye iniyor puan.
Çözüm noktasında biliyorsunuz makul olan mümkün olmuyor, mümkün
olan makul olmuyor. Bir de hiçbir şey olmasa bile bazen ekiplerin işgüzarlığı
oluyor. Çukur oluyor görmüyor, çöp oluyor toplamıyor. Mesela vatandaşa cenaze arabası hizmeti veriyoruz. Personelden biri cenaze arabasını keyfe keder
vermiyor, veyahut araba yok diyor. Gerçekten imkan yoksa da, bu sefer uygun
üslupla anlatamıyor. Sorun çözülemezse vatandaşı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Eğer bir sorunu çözemezseniz, neden çözülemediğini açıklarsanız o zaman 60 puandasınız ve o vatandaşı tekrar kendi seçmeniniz, kendi
iradeniz, dostunuz, kendi hizmet verdiğiniz biri yapabilirsiniz. Ancak hem sorunu var hem de çözemiyor hem de açıklama yapamıyorsanız, o vatandaşı kaybediyorsunuz. Artık ne size oy veriyor, ne de sizin iyi yaptıklarınızı görüyor.
Aynı Hizmet, İki Bakış
Bir anekdot anlatmak istiyorum; Bir bakkala girdik, selamlaştık, sohbet
ilerledi ve “Daha ne yapasınız?” dedi, “Parkları bile suluyorsunuz, daha ne yapsın belediye?” Belediyenin asli görevidir bu değil mi? Ama vatandaş iyilik olarak görüyor. Bu algıdır, iletişimdir. Başkaları da yeşillikleri suluyorlar, suyu
boşa akıtıyorlar diye düşünebilir. Vatandaşın sorununu çözdüğümüz için olumlu
bakıyor.
Sorunları tespit etmek, talep ve şikâyetleri almak ve çözüme kavuşturmak
için iyi bir ekip hazırlamak şart. Biz bununla ilgili ne yaptık? Bir “Süper Hizmet
Sistemi” kurduk. E-belediye sistemimiz geçen yıl Birleşmiş Milletler’in Vigo
Uluslar Arası Örgüt tarafından Barcelona’da ödül aldı. Barselona ve Seul Belediye Başkanı’nın elinden ödülümüzü aldım.
Bu sistem, vatandaşımızın çağrı merkezinden ya da hizmet binalarına gelinip
yüz yüze görüşülerek gelen her şikâyeti çözüme kavuşturuyor. Bunun yanı sıra
en çok ilgiyi internetten görüyoruz. Web sayfasından, sosyal medyadan (ki biliyorsunuz artık dijital çağdayız, dijital hız kuşağını da geçtik) talep, şikâyet,
teşekkür ve tebrikler alıyoruz. Özellikle Twitter bizim şu anda en çok olumlu ve
olumsuz geri dönüş aldığımız alan. Sosyal medyadan, yahut saha iletişim ekibimizden gelen talepleri, önerileri ve şikâyetleri ilettiğimiz bir süper hizmet
sistemimiz var.
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Sistemimizde vatandaş bizimle iletişim kurar kurmaz cep telefonuna bir mesaj gelir; “Sayın Hasan Ekmen şu numaralı talebiniz işleme alınmıştır. Lütfen
web sayfamızdan verilen şifre ile işlemlerinizi takip edin” diye. Bu takip sonucunda bir saat ile beş gün arasında o sorunun çözülme sonucu vardır. Yani ilgili
kişi müdüre, müdür yardımcısına, sorumlusuna, başkan yardımcısına gider.
Sonuca varıldığında vatandaşımıza gidilir ve sorunun çözülüp çözülemediği
iletilir. Belirtilen süre içerisinde tüm ekip bu kanalları kullanarak vatandaştan
aldığı sorunu –(makul ve mümkün olanı) çözer. Ve vatandaşımıza bildirir. Bu
sistemin projelendirme aşamasını ve yazılımını şahsımın da içinde bulunduğu
bir ekiple yaptık.
Bu da bize %87’lik tanınırlık, bilinirlik, %67 başarı getirdi. Şili’de yapılan
bir yarışmada yerel yönetimlerde mükemmeliyet başarı ödülleri BM’ye bağlı
Vigo örgütünden de Üstün Hizmet Ödülünü aldık süper hizmet sistemimizle…
Ama bu yeter mi? Yetmez. Çünkü her vatandaşın twitter hesabı olmayabilir,
telefonu olmayabilir, mail adresi olmayabilir. Bir ekip kurduk; “bir fincan kahvenin kırk yıl hizmeti vardır” düşüncesiyle. Bu ekibimiz on altı kişiden oluşuyor. 600 kişilik üniversite mezunu kardeşlerimizin içinden seçtik. Ekibimize 45
gün vatandaşla iletişim eğitimi verdik. Bu eğitimlerde “Kapı nasıl çalınır?”
sorusundan “Zor insanla nasıl başa çıkılır?” sorusuna kadar birçok soruya cevap
olan seminerler verildi. Ve ekibimiz tablet bilgisayarlarla giderek, kapı kapı
vatandaşlarımızı ziyaret ettiler. Beş-altı soruyla “Üsküdar’ı nasıl görüyorsunuz,
soru ve sorunlarınız nelerdir, öğrenmek istiyoruz” dediler.
Eşim Evlilik Yıldönümünü Hatırlamadı, Başkan Hatırladı
Bu sistem ile 16.500 haneye girdik. 4 kişiden hesaplarsak yaklaşık 70.000
kişi ediyor. 2321 talep alınmış, 1500 açılmış olan tebliğ yollamışız. Örneğin
vatandaş “ben sinemaya gitmeyi çok seviyorum” dedi. Hemen not alıyoruz ve
ona bir sinema bileti yolluyoruz. Sistem bu şekilde işliyor. Vatandaşımızın bir
talebi olmasa bile biz ona ulaşıyoruz. Herkese kendi ilgi alanları ile ilgili hediyeler gönderiyoruz, bazen konser bileti, bazen kitap… Evlilik yıldönümlerinde
Üsküdar’da evlenmiş kişilerin evlerine gül yolluyoruz mesela. Twitter’den bir
mesaj geldi. Diyor ki; “Eşim evlilik yıldönümümüzü hatırlamadı ama, Belediye
Başkanı Mustafa Kara hatırladı. Teşekkür ediyoruz”.
Bir ilginç örnek daha; ekibimizden biri kapıyı çalıyor, teyze kapıyı açıyor:
“Ahmet Bey’in bugün evlilik yıldönümü, onu kutlamak için ziyaret etmiştik”
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diyor. Teyze: “Benim oğlum evli değil ki!” diyor. “Bu oğlan eve ara ara geliyor
yoksa evlendi mi?” diyor. Arkadan kızı geliyor “Ben hallederim anne!” diyor.
Daha sonra öğreniyoruz ki çocuk annesinden habersiz birisiyle evlenmiş.
2012 yılı rakamlarımız ise şöyle;
• 16.500 Kişi ile birebir görüşme,
• 2.321 Talep,
• 1.500 Açılış tebriki,
• 6.500 Kutlama mesajı ve mail,
• 1.550 Sinema bileti,
• 1.800 Tiyatro bileti,
• 1.150 adet özel basım edebi yayın,
• 1.500 Gül ve evlilik yıldönümü mektubu,
• 6.000 1.sınıf öğrenci ailesine mektup.
Hedefimiz 125.000 konutu ziyaret etmek. Bu konutlarda oturanların sorunlarını öğrenmek, çözüm yolları üretmek. Her gittiğimiz kişiye de 2 fincan, 1
kahve hediye olarak götürüyoruz ve “Bir fincan kahvenin kırk yıl hizmeti var”
diyoruz. Ekiplerimiz performans sistemine göre çalışıyor, prim alıyorlar. Kamuda bu sistem pek görülmez.
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Ve İşte Sahne Kadınların
Kadınlarla, özellikle ev hanımlarıyla iletişim kurabilmek için farklı projeler
geliştiriyoruz. Çünkü kadınlara ulaşabilirseniz, o ev halkına ulaşmışsınız demektir. “Sahne Kadınların” isimli bir proje hazırladık. Projede ev hanımları
tiyatro oyuncusu oldular. 400 kişi müracaat etti, 105’ini eğitime aldık, 90’ı tamamladı. 3 ay tiyatro eğitimi gördüler. Sahne alıp tiyatrocu oldular. “Gülbahar’ın Baharları” isimli oyunu sahnelediler. Bunun haricinde 12 tane daha oyun
oynadılar. Üsküdar, Sancaktepe ve Sultanbeyli Belediyelerinin sahnelerinde yer
aldılar. Para kazandılar, aile bütçelerine katkıları olduğu gibi zamanlarını sanatla geçirdiler, hayalini kurdukları sahne tozunu yuttular.
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde engelli vatandaşlarımıza eğitim
veriyoruz. Engelli sporcular yetiştiriyoruz ve hepsi madalya alıyor. Hepsi birinci ve hepsine sertifika veriyoruz. Ama onların gözlerindeki ışıltıyı bir görseniz… Ben başardım diyor. Çünkü çocuklar çok zor durumlarda geliyorlar.
Ayrıca doğumlara giden bir ekibimiz var: İki hemşire bir sosyal yardım uzmanı bir de belediye görevlisi olmak üzere. “Hoş geldin bebek” adlı bebek kitabı veriyoruz. Bu kitaptaki yönlendirmelere göre aile bebeğinin tüm aşamalarını not etme, fotoğraflama imkanı buluyor ve kitabı hatıra olarak saklıyor. Ziyarete gelen hemşire, bebeğin gelişimini takip ediyor.
Bir de cenazeden bir-iki gün sonra başsağlığına giden bir ekibimiz var. Kâtibim Festivali, Ramazan etkinlikleri ve Çanakkale gezilerimiz de var. 2012’de
yaklaşık 10 bin kişiyi götürdük. Ayrıca Türkiye’de ilk defa YÖK onaylı çocuk
üniversitesi kurduk, Medeniyet Üniversitesi’yle birlikte… Burada üstün zekâlı
çocukları eğitiyoruz ve onları geleceğe hazırlıyoruz.
Spordaki başarılarımız zaten hepinizin malumu. Aslı Çakır Alptekin Üsküdar Belediyesi’nin sporcusu, ilk altın olimpiyat şampiyonumuz… Tekvandoda
da başarılarımız var. Bayan hentbol takımımız Türkiye Şampiyonu oldu.
Tüm belediyeler gibi meslek edindirme kurslarımız var. Ev hanımları evlerde yaptıkları ürünleri hem pazarda hem de sahilde onlara ayırdığımız bir
alanda satıyorlar. Birçok belediye gibi ilköğretim öğrencilerine burs veriyoruz.
Kumanya ve kömür yardımından bahsetmek istiyorum. Herkese verdiğimiz
doğru değildir ama %90 zorda ise biz onlara bu yardımı yapıyoruz. Bunlar da
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sosyal hizmetler uzmanımız, sosyoloğumuz ve kaymakamlıktan bir ekibimizin
belirleyip onayladığı yerler.
Sonuç
Sosyal belediyecilik elbette çok önemli. Aktif yurttaşlığı, birliktelik, aidiyet
ve dayanışma duygusunu geliştiren sosyal belediyecilik anlayışıdır. Bu dönemde önemini bütün yerel yönetimler fark etti ve sosyal sorumluluk projeleri
bazında birbirinden farklı, güzel hizmetlere imza atıldı. Ancak önümüzdeki
dönem, artık kültürel belediyecilik dönemi olacaktır. Çünkü ekonomik olarak
iyileşen Türkiye sosyal belediyecilik anlamında doyuma ulaştı. Geçim derdinden uzaklaşan Türkiye düşünce, sanat ve kültür dünyasına her zamankinden
daha yakın. Artık 2015’ler, 2020’ler kültürel belediyeciliğe, kültürel atılımlara
ve toplumumuzun kültürel yönde gelişmesine sahne olacaktır.

SORU CEVAP
Belediye başkanlarının konuşmalarının bitiminden sonra, tartışma bölümüne
geçmek üzere Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto söz aldı. Öncelikle belediyelerin
birbirlerine benzer çalışmaları olduğu kadar bir o kadar da ayır edici nokta olduğundan, önemli olanın bu noktaların nereye varacağının olduğundan bahsetti.
Burada en önemli ödülün ise küçük belediyelerin bu önemli çalışmaları kendilerine örnek almaları olduğundan bahsetti ve bu iki özel belediyeye (Şişli ve Üsküdar) teşekkür ederek tartışma kısmına ve sorulara geçti.
Katılımcılardan biri belediyeciliğin daha akademik anlamda ele alınması gerektiğinden bahsederek idarenin yerinden ve merkezden yapılmasının önemine
değinmiştir. Ayrıca özellikle Anadolu’da ve taşralarda kapatılan belediyeleri
eleştirmiştir. Taşralardaki belediyelerin kapanmasının insanları göçe zorladığından, sağlık ocaklarının bile desteklenmediği için kapandığından, oysa örgütlerin
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Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde olduğu gibi önce temel ihtiyaçlardan beslendiğini ve belediyeciliğin de örgütlerin temel ihtiyacı olduğundan bahsetti.
Daha sonra CHP Çekmeköy bünyesinden Sayın Hüseyin A. fakir fukara fonundan bahsetti ve bu fon vasıtasıyla yoksullara belediyelerin yardım yaptıklarına dikkat çekti. Fakat “fakfukfon” ismiyle bilinen bu fonun Çekmeköy belediyesinde taraflı uygulandığından kişilerinin nereli olduklarına göre bu fonların
dağıtıldığından ve adaletsizlik olduğundan, aynı durumun Üsküdar belediyesinde ne durumda olduğunu merak ettiğinden bahsetti. Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı ise soruya belediyelerinde her şeyin şeffaf olduğundan istedikleri zaman belediyelerinin ziyaret edilebileceğinden ve bir kahve ikramıyla birlikte istedikleri bilgilere erişilebileceğinden bahsetti.
Katılımcılardan biri Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısına, sosyal belediyecilik hizmetlerinde bir standart olup olmadığını, mesela kadınlara uygulanan
şiddet için neler yaptıklarını ve kadın sığınma evlerinin olup olmadığı soruldu.
Başkan Yardımcısı ise sekiz yatak kapasiteli bir sığınma evi olduğundan ayrıca
kadınlara şiddetin önlenmesi için erkeklerin yürümesi gerektiğinden, erkeklerin
ancak kadın haklarını koruyabileceğinden bahsetti. Karşılık olarak Şişli Belediye Başkan Yardımcısı, “Biz her sene dünya kadınlar gününde Şişli Belediyesi
erkekleri olarak yürüyoruz” dedi.
Katılımcılar arasından bir üniversite öğrencisi, Üsküdar Belediyesinin bünyesinde bulunan camilerden satış yaptığını halktan toplanan paralarla yapılan
camilerin nasıl satılabileceği konusunda bilgi vermesini istedi. Belediye Başkan Yardımcısı ise tüm camilerin maliyeye ait olduğunu ve Üsküdar’da bulunan
198 caminin 192 tanesinin maliyede 6 tanesinin ise arazileri belediyeye ait olduğu için belediye bünyesinde bulunduğunu belirtti. Ayrıca bu camilerin aslında ait olmaları gereken yerin, maliye bakanlığı olduğunu ve bu yüzden bu
camilerin Maliye Bakanlığına devredildiğini ama bunun bir satış gibi değil bir
devir gibi görülmesi gerektiğini belirtti. Dolayısıyla bu devir işleminden belediyenin de yüksek oranda kar sağladığını tüm borçlarını ödediklerini ve geriye
belediye için 24 trilyon da gelir ettiklerini açıkladı.
Diğer bir katılımcı her iki belediyeye de yaşlılar için her hangi bir çalışmaları olup olmadığını ve elektronik belediyecilik hizmetlerinin personel verimliliğine katkısını sordu. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı evde bakım hizmetlerinin yanı sıra kurumsal ve sosyal hizmetler sunduklarını ve e-belediyeciliği hizmetlerinin personelin mesaisine önemli katkıları olduğunu vurguladı. Üsküdar
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Belediye Başkanı Yardımcısı ise kendilerinin artık standartları aştıklarını ve bu
yüzden standart olması gerekenleri söylemeye gerek duymadıklarını tabii ki
kendilerinin de yaşlı bakım hizmetleri ve huzurevleri olduğunu ayrıca bugün
herkesin birer akıllı telefonla e-belediyecilik işlemlerini sanal ortamda
yapabildiğini ve bu durumunda belediye çalışanına büyük katkı sağladığını
belirtti.
Son olarak Prof. Dr. Nihat Falay bir değerlendirme yapmak üzere sözü alarak, iki belediyenin de bazı rakamlar verdiğinden ve hizmetlerinden bahsettiğini
fakat bütçelerinin hangi fonksiyonel program faaliyetlerine göre oluşturulduğunun açıklanmadığını ve bu konularda büyük yanlışlar yapıldığını belirtti. Zaman, zaman belediye ile ilgisiz hizmetler verildiğini, aslına bakılırsa oldukça
yüksek standartlarda hizmetler verildiğini fakat bu hizmetlerin daha düşük maliyetlerle de verilebileceğini belirterek, belediye hesaplarını izlemenin mümkün
olmadığını da ekledi. Bütçe içerisindeki hangi hizmete ne kadar harcanmalı gibi
belirli oranların olmadığını. Ayrıca yapılan hizmetlerin Türkiye ortalaması itibariyle, dünya ortalaması itibariyle, Avrupa ya da kıtalararası ortalaması itibariyle kıyaslandığında nerede olduğunu merak ettiğini, bunların bilinmez olduğunu ve tüm bu hedeflerin ne kadarının altında ya da üstünde olunduğunun
kıstas sonuç açısından belirlenmesi gerekliliğini belirtti ve sorusunu Hasan Ekmen’e yöneltti. Hasan Ekmen ise ortalamaların üstünde olduklarını belirterek
konuşmasını sonlandırdı.
Daha sonra Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto söz alarak tartışma bölümünü
sonlandırdı ve sempozyumun sonunda atölye çıktısı olarak sunulacağını da belirterek katılımcılardan atölye boyunca edindikleri izlenimlerini bir kağıda yazmalarını ve atölyeyi değerlendirmelerini talep etti.
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5. ATÖLYE:
MEKANSAL DÖNÜŞÜMLERİN ÇEVRE VE
KENT ESTETİĞİNE ETKİLERİ
Prof. Dr. Mehmet Harun BATIRBAYGİL
Okan Üniversitesi
Değerli konuklar, değerli başkanım, son derece saygıdeğer kişiler burada.
Değerli hocalarımda geldi Teknik Üniversiteden. Onların ve değerli konuklarımızın katılımıyla esasında 5. Paralel oturumu açmak istiyorum. Sanıyorum bu
oturumun ana konuşmacısı İsmail Erdem Bey, Sancaktepe Belediye Başkanı
kendisi. Onu davet etmeden önce, bizim arkadaşlarımızın yaptığı bir manifesto
var. Onu izninizle bir okuyayım, kendi yorumlarımı katmadan önce. Nasılsa
atölye çalışmalarında çünkü karşılıklı birtakım şeyler konuşacağız.
Atölyemizin bir de manifesto niteliğinde bir bildirgesi bulunmakta kısaca
onu da sizlerle paylaşıyorum;
Son yıllarda Türkiye’nin en önemli gündemlerinden biri olan kentsel dönüşüm ve yarattığı sonuçlar bugün farklı boyutları ile tartışma alanında yer almaktadır. Günümüzde kentsel dönüşüm sürecinin artık kent planlama anlayışını
temelden değiştiren yeni bir nitelik kazandığı görülmektedir. Mekansal dönüşüm sürecinde çevre ve kent estetiği de etkilenmektedir. Kentsel çevre, rastlantısallık ve tasarım arakesitinde oluşurken, mekansal formun, tasarım değerleri
ortaya çıkar. Kentin estetik değerlendirmesi üzerine yapılan bir araştırmada,
öncelikle, kentsel mekanda, estetik iletişime neden olan değişkenlerin, belirlenmesi gerekir. Bu değişkenler, biçimsel ve sembolik olarak, ayrılabilir. Mekansal
dönüşüm, kent estetiği açısından her iki alanı de etkilemektedir. Biçimsel açıdan kent formunu kentsel dokuyu başkalaştırırken, sembolik açıdan da kentsel
imgeyi ve kentin insanlar üzerinde oluşturduğu anlam değerini etkilemektedir.
İstanbul’da bu açıdan, özellikle tarihi alanlarda yaşanan mekansal dönüşümlerin
büyük etkileri görülmektedir. Örneğin İnci Pastanesi ya da Emek Sineması…. Bu
Atölyede kentsel dönüşüm olgusu, estetik değer niteliği ve çevre ilişkileri bağlamında tartışmaya açılacaktır. Bir yönü ile kent dönüşürken, kimliği ve imajında
neler kazanır / kaybeder İstanbul özelinde tarihi mekanlarda ele alınacaktır.
Şimdi kendi açılarından bakışlarını ifade etmeleri için belediye başkanımızı
lütfen sunumunu yapmak üzere davet ediyorum.
204

İsmail ERDEM
Sancaktepe Belediye Başkanı

Sayın hocam, kıymetli misafirlerimiz ve öğrenci arkadaşlarımız hepinizi
saygıyla selamlarken, değerli Valim siz de hoşgeldiniz.
Öncelikli olarak, Okan Üniversitemizin yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Neticede hepimiz şehirde yaşıyoruz. Şehirde yaşarken medenice yaşamak,
normal yaşam standartları üzerinde çevre koşullarıyla tekamül etmiş bir şehirde
ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği ama çevre düzeni itibariyle de psikolojik ve
fiziki olarak rahat yaşayabileceğimiz bir dokunun var olabilmesi gerekiyor.
Yerel yöneticiler olarak da bizler bir noktada işin sahibi olarak duruyoruz. Bir
taraftan da olumsuzluklara karşı affedersiniz, günah keçisi olarak her zaman
algılanırız veya suçlamalar üzerimize gelebilir. Yıllardır çektiğimiz sıkıntının
temelinde geçmiş dönemlerde bölgesel olarak, il düzeyinde şehir planlarının var
olmayışı. Buradaki temel sıkıntı merkezi vesayetçi sistemin varoluşu aslında.
Daha düne kadar 95 yılında il düzeyinde, il sınırları kapsamında 1/50.000’lik
düzeyde bir çevre planı yapılıyordu. Bakanlık bu planı yaptı diye Büyükşehir
Belediyesini mahkemeye veriyor ve neticede planlar iptal ediliyor. Yetki bende
siz nasıl yaparsınız. Eğer buyur yetki sende ise bakanlık olarak, buyurun siz
yapın. Ama Ankara’dan İstanbul’a, Ankara’dan Edirne’ye, Kars’a İzmir’e, Antalya’ya ulaşana kadar ipin ucu kaçıyor. Ve buradaki temel sıkıntı geçmişteki
kurgular yani yapısal sistemdeki arızalar. İstanbul’da kentsel dokunun yok
oluşu veya tarihi kültürel mirasın gölgede kalışı 1965’li yıllar itibariyle başlıyor.
O günden günümüze kadar birçok yanlışlıklar yapılmıştır.
Ama şu anda İstanbul genelinde yine eksikliklere rağmen, bu çarpık yapılaşmaya son yıllarda dur denilmiştir. Çünkü her yapı, her üretilen fiziki mekan,
insanların iç dünyasını derinden yakından ilgilendiriyor. Aslında bir noktada
genç kuşağın karakterine bile direkt yansıması var. Kent dokusunun onun fiziki
gelişimi ayrıca psikolojik boyutu itibariyle de gençlerin gelişiminde etkisi
önemli. Osmanlıdan önce ilimizde İstanbul’umuzda, daha çok Roma’dan Bizans’a medeniyetler gelmiş geçmiş. Her medeniyet döneminden kalan izler var.
Şu anda fiziki eserler olarak orta yerde olanlar var, yok olup tamamen toprak
altında kalan, yüzlerce binlerce İstanbul’da eserler var. Bunların orta yere çı205
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kartılması, var olup yaşatılması da insanlık olarak hepimizin ortak sorumluluğu
olduğunu düşünüyoruz. Birinci derecede yerel yöneticiler tarihten kalan hangi
dönemde olursa olsun değişik medeniyetlerin tüm yapılarına sahip çıkıp, onları
gelecek kuşaklara ulaştırabilme adına da bizlerin sorumluluğu var. Şu andaki
yasalar çerçevesinde yerelde kalmıyor Kültür Bakanlığına kadar Ankara’ya
kadar korunması noktasında sahiplenme duygusu var. Burada bir bütüncül
olarak hesap yaparsak, toplumun her ferdi yaşarken de dahil kamuda görevli
olsun olmasın tarihten gelen bütün varlıklarımıza kültürel mirasımıza tarihi
eserlerimize değer vermek onlara saygılı olmak onları korumak hepimizin ortak
sorumluluğudur.
İstanbul son yıllarda nesiller boyu uzun yıllardır göç almış, Türkiye’nin en
büyük şehri dünyanın en büyük metropollerinden. Halen de İstanbul nüfusu
artışa devam ediyor. Dışarıdan gelenlerle birlikte sürekli büyümeye doğru gidiyor. Büyükşehir Yasası’yla bir önceki İstanbul ile 1994 arkasından, 2004’teki
Büyükşehir Kanunu, 2005’te Yerel Yönetimler Kanunu, İstanbul il sınırlarının
Büyükşehir mücavir alanı içerisine alınmasıyla beraber, İstanbul, Çatalca’dan
Silivri’ye Tuzlaya kadar üst düzey planların İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından yapılması öngörüldü. Bunun sağlanması şehrin gelişiminde ortak bir
yol izlenmesi noktasında, arkasından uygulama planları yine ilçeler düzeyinde
seyrediyor. İstanbul birçok dünya milletinin de farklı devletlerin de gözdesi olan
birçok yatırımcının da düşünceleri içerisinde yer alan milyarlarca dolar İstanbul’a yatırım yapmak isteyen sermaye güçleri var. Bunlar elbette İstanbul’un
cazibesine, İstanbul’un tarihi kültürel mirasına değer vererek İstanbul’a gelirken, burada da yaşanılabilir bir şehir arzu etmekteler.
Diğer taraftan paraları karşılığı yapabilecekleri fiziki mekânların değerlerinin yüksekliğini hesap edebilirler. Bu bir baskı unsuru, içeriden de elbette nüfus
yoğunluğu itibariyle arsaların kıymetli oluşu özellikle şehir merkezlerinde arsa
üretiminin imkansız hale gelişi, diğer taraftan haritayı genişletme şansımız yok
yani Tuzla’yı öteleyemiyoruz. Neden? Organize sanayi var, Dilovası var, İstanbul büyüyemeyecek. Anadolu yakası için konuşursak, kuzeyde orman var yürüyemiyor, güney cephesinde Marmara Denizi batı cephesinde, İstanbul boğazı
arsa üretimi diye birşey yok. Arsa üretilmeyince emlak çok kıymetli bir varlık
haline geliyor. Bu da dikey kullanma hevesimizi vatandaş olarak arttırıyor. Bu
bir zaruretmiş gibi ortaya geliyor. Ama bu şehrin dokusunu eksi istikamette
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ekiliyor ve bozuyor. İstanbul dediğimiz gibi Osmanlı’dan Roma’dan Bizans’tan
birçok eserler binlerce yapıtlarla süslenmiş. Bizler İstanbul’u yeniden inşa
ederken geçmişteki medeniyetlerin varlığına da saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Oradaki tarihi dokunun korunmasıyla beraber ekolojik yapının
muhafazası diğer taraftan mevcut yapılarında muhafaza edilerek, çürümüşleri
yıkılmaya yüz tutanları korumak, restore etmek, bunları hayata döndürmek gerekiyor. Ancak bizdeki korumacılık anlayışı maalesef yok eden mantıktır. Yani
koruyacağız diye İstanbul’da binlerce tarihi yapı özellikle ahşap evler Osmanlı
döneminden kalan birçok yapı maalesef çürüdü gitti, yangınlarda yok oldu,
muhafaza edemedik. Bunlar geride kaldı ama bunlardan çıkaracağımız dersler
var ve mevcut olanları ayakta tutmanın yollarını aramamız lazım.
Mevcut tarihi kültürel eserlerimiz olan son dönemlerdeki yapıtlar ciddi anlamda restorasyon çalışmalarıyla muhafaza ediliyor. Ama yeni oluşacak şehirlerde, mahallelerde ve semtlerde de tarihi yapıya birinci derecede komşu olan
bölgelerin oradaki tarihi eserleri gölgede bırakmayacak tadilat, oradaki tarihi
mirastan da esinlenerek tam zıt kutuplu bir oluşum yapmadan onlarla bütünleşecek bir zincir halkası oluşturmak mecburiyetindeyiz. Burada devlet öncülük
yapabilir mi? Yapar.
Özel sektör kısmi olarak bölgesel yapılarda zaman zaman eski eserleri andıran yapılar, alçak katlı yeşili bol olan yapılar, bunu İstanbul’da çokça görüyoruz. Diğer taraftan, devletin organize edeceği yapılar var. Özellikle özel teşebbüsün de katkısıyla, tarihi yarımada ve dışarıya doğru açıldıkça Beyoğlu Üsküdar’dan itibaren oradaki tarihi dokuyla bütünleşecek yapıları icat etmekte bizim
görevimiz. İnşanın karakterine, insanın yaşam tarzına, psikolojisine uygun yaparak. Buradaki meslekteki ölçülerin ayarı, özellikle proje üreten başta mimarlarımız olmak üzere onlara üniversitelerde yol gösteren, ona ders anlatan kıymetli hocalarımıza da çok vazife düşer. Çok küçük bir örnek vermek isterim.
Ankara’nın dış cephe görüntüleri çizgileri, İstanbul’unkinden daha ileridir. Ancak 2001-2002’de Ankara’da benimde dikkatimi çekti orada özelliksel inşaat
çevreleriyle görüşürken söyledikleri şudur: Ortadoğu Teknik Üniversitesinde
mimarlık bölümünde çok kıymetli bir hocamız vardı. Onun yönlendirmesi, çizgilerdeki estetiğe önem vermesi de Ankara’daki binaların cephesini İstanbul’daki binaların cephelerine göre daha insana yakın. Burada bir kişi değiştirebiliyor. Bu bir başlangıç ama şimdi son yıllarda yapılan yapılarda bu dış cephe
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estetiği çatı dizaynı dahil bahçe peyzaj dizaynı dahil daha medenice, yaşam
standartlarına uygun iyi bir çizgiye doğru kayıyoruz.
Kentsel dönüşüm çerçevesi içerisinde, yeni yapılacak şehirlerde aranması
gereken en önemli unsur sosyal dokunun muhafazası ve donatı alanlarının ihdas
edilmesi. Özellikle 70-80’li yıllarda oluşan ilçelerimizde mahallelerimizde çocuklarımızı okutacağımız okul alanlarımız yok. 80-90 kişilik sınıflarda halen
çocuklarımız yer aramaya gayret ediyor. Kamulaştırma bedelleri çok ağır. Kamulaştıramadığımız zamanda diyoruz ki, 70’lik derslikte çocuklar eğitime devam etsin ama yeni kentsel dönüşümde eski yapıların adalar bazında daha büyük adacıklar oluşturularak tamamen temizlenmesi yıkılması orada ihtiyaç duyulan okul eğitim alanların sosyal kültürel sportif yeşil alanların oluşması, 7-8
metrelik sokaklardan vazgeçip biraz daha geniş cadde sokaklara bulvarlara ulaşıldı. Ama onların yanı sıra, esas olan şehre güç verebilecek ve belki oradaki
toplumun da ufkunu açacak nitelikteki meydanlarında var olması gerekir. İstanbul bunların birçoğunu Anadolu şehirleri gibi kaçırmış durumda, ancak zararın
neresinden dönülürse kardır ifadesi çerçevesinde şu anda Şehircilik Bakanlığının çıkarmış olduğu yasa çerçevesinde, insanlarımız kendi oturduğu bölgelerden
korkmadan yine aynı çevrede kalarak şehirlerin yenileşmesi artık bir zaruret
haline geldi.
Bir de, en önemlisi deprem riskinin var olması. Burada yerel yönetimler olarak, birinci derece sorumluluk bizimdir. Bundan kaçacak pozisyonumuz yok.
Mazeret üretme şansımız yok. Çünkü yasa şu anda oldukça açık. Ancak şu var:
vatandaşa algı olarak bunu henüz pozitif yönleriyle anlatamadık. Çünkü bazen
değişimin önünde duran farklı engeller bulunmakta. İnsanları psikolojik olarak
etkileyen çevreler ve farklı unsurlar var. Buradan da kaçmak lazım, çünkü neden? Değişimden gelişimden korkmamak lazım. Çünkü dünya dönüyor hesabıyla ya bizim yaptığımız binalar bizi kıyamete kadar taşıyacak yada bu çevre
geleceğe büyük bir verimlilik üretmeyecek. O zaman olumsuzluklarla yanlış bir
temel üzerinde kurulan yapıtlarda biz oturuyoruz. Allah korusun, Körfez’de
99’daki yaşanan deprem İstanbul’da yaşanmış olsa benim öngörüme göre en az
500.000 can kaybı olabilirdi. Net olarak söylüyorum bunu. Deprem yönetmeliği
çerçevesinde zemin etüdü yapılmayan İstanbul’da yüz binlerce bina var. Hiçbir
statiğe dayanmayan, mimari ölçüsü olmayan bir milyonun üzerinde bağımsız
birim statüsünde binamız var ki 7.4 depremde bunların büyük bir bölümü zayiat
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görebilir. Burada da toplumsal olarak hazırlıklı olmak gerekiyor. Neden? Dünyanın gerçekleri çok zaman değişmez. Ancak kentsel dönüşümde halkın aydınlatılması gerekir. Çok konuşulması lazım esasında, tartışılması lazım artıları ve
eksileriyle. Hiçbir çıkan yasa belki yüzde yüz mükemmel olmayabilir. Ancak
bunların düzeltilmesi de söz konusudur. Ama bir yerden başlamak lazım. Burada üniversitelerimize de iş düşüyor. Yıllardır, bana hocam alınmasınlar, yani
üniversitelerimiz sorumluluktan kaçmıştır. Yani otorite olarak masaya yumruğumuzu vuramıyoruz. Çekinecek bir şey yok çünkü herşey insanlığın menfaatineyse ürettiklerimizin kafamızdaki düşüncelerimizin rahatlıkla ifade edebilme
cesaretini bizim göstermemiz lazım. Bu fizikte de olabilir, kimyada da olabilir,
kentsel dönüşümde de olabilir mimaride de olabilir, insan eğitiminde de olabilir.
Üniversitelerimiz her alanda fikir öncüleri olarak yürümeli ve siyasetçilerde
buna kapıyı açık tutmalı, hiçbir zaman ne üniversite ne siyasetçi toplumun farklı
kesimleri de eleştiriden kaçmamalı. Kendimizi de bu anlamda sorgulayabilmeliyiz. Yanlış neredeyse birileri bize ifade etmeli, bizde üzerimize düşeni alabilmeliyiz ve ben çokça zamanınızı almadan kısaca Sancaktepe olarak kamu binalarına yönelik 3-5 tane projemiz var. Bunları ürettik şu anda inşaat aşamasında. Yeni bir belediyeyiz onu da ifade edeyim, 4 yıllık bir belediyeyiz. 3 tane
belde belediyesi vardı. Geçmişte aslında İstanbul’un fiziki olarak mekansal bu
yapısal bozukluğun temellerinden bir tanesi de 84’te çıkarılan Belde belediyelerinin yasası çünkü il belediyesinin kontrolü dışında kendileri plan yapmaya
yetkili ve uygulamaya yetkililerdi. Beldelerde de 8-9 kişilik meclisler vardı, o
meclis üyeleri arasında ne mimar, ne mühendis, ne şehir plancısı var. 9-10 kişilik meclis yönetimleriyle İstanbul’un 41 belde belediyesi maalesef İstanbul’un
gelişimine ayak bağı olmuş, birçok çarpık yapılaşmanın temelinde belde belediyelerinin yönetimleri var. Bizim 3 tane belde belediyemiz var: Samandıra,
Sarıgazi, Yenidoğan. 2009’taki İstanbul’daki birleşme kanunu çerçevesinde
Sancaktepe ilçesinde 280.000 civarında nüfusu var.
Burada, bir kongre merkezi ve dört salondan oluşan bir yapı var. Yaklaşık
5.000 m2’ye oturuyor. 77.000 m2 alan üzerinde kurulu belediye binası var onu
da biraz sonra göstereceğim. Bir de bu mekan var. Buradaki ana gövde bir
kongre salonu 900 kişilik amfi tipi. Yine burada alt zemin katta iki tane salonu
var. Burada neye dikkat edeceğiz? Özellikle burada yapıların bizim yaşamış
olduğumuz çağda, yani Cumhuriyet döneminin yapılarına baktığınız zaman,
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gelecek kuşaklara aktaracağımız bir yapısal eser yok. En büyük acımız maalesef
bu, yani şu anda biz bizden sonraki nesillere yüzyıl sonra bu dönem yapılan
yapılardan örnek eser bırakamayacağız. Beton sabun kalıbı binalar yaptık, arkasından şimdide son 15 yıldır da yine beton binalar yapıyoruz, cam giydiriyoruz.
Ama fazla değil öngörüm odur 30-40 yıl sonra o cam binaların hepsi soyulacak.
Başka bir şey takacağız onlara. Yani cam binanın tarihe bırakacağı bir iz var
mı? Bir başkasını taklitten öte farklı bir şey değil. Yani burada kendi medeniyetimizin değerlerine saygı duyarak, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden ve son
model mimari tarzla bütünleştirerek, böyle bir kongre ve kültür merkezi inşa
ediyoruz. Başlattık şu anda inşaatımız yürüyor. Bu da köşeden bir kesit.
Burada bir kütüphane inşaatı, 5.000 m2’ye oturuyor. Selçuklulardan, onların
eserlerinden esinlenmiş olduk. Bu çizgilerde ufak tefek değişiklikler imalat
aşamasında yapılacak. İç avlulu bir mekan. Selçuklu eserlerinde var olan, tamamı dışarıdaki ortamdan kopuk ama içeride gelişmenin olacağı devasa bir
kütüphane. Okuma salonları olacak sadece serbest olarak mesela üniversite
öğrencilerine hitap edecek bir yapı. Evet bu da Safranbolu konaklarından örnek
aldık, gençlik merkezi. Burada da bunun zemin katı tamamen iç bölümü, kütüphanesi ve kafesi var. üst katlarında da etüt sınıfları ve derslikler var. lise son
sınıf ve üniversite öğrencilerine hitap edecek bir yapı. Bu yapıda da bizim geçmişimizden örnek alarak bu tür eserlerin yaşatılması noktasında bulunan heveslerimiz tarihe bakışımızdan kaynaklanıyor. 9000 m2’dir bu çok güzel bir
mekan. 2 ay sonrada buranın açılışını gerçekleştirmiş olacağız.
Bu da başka bir yapı. Şu anda ihalesini yaptık bugün yarın başlatacağız. Burada lisemiz, camimiz, ilköğretim okulumuz, kapalı spor salonu, yüzme havuzumuz var. Burada bir merkez oluştu. Yol kotunun altında bir eğim alanı vardı.
Biz burayı meydanlaştırdık bir nevi. Buradaki çatının seviyesi yol kotunda.
Yukarı çıksaydık caminin ve lisenin önü kapanacaktı. Ama burayı yolla beraber
bir nevi meydan olarak kullandık. Bunun altında 600 kişilik amfi tipi konferans
salonumuz var. Burada da bir kültür evimiz var. Bu eseri geçmişimizden ilham
alarak yaptık. Evet bu da Safa tepesi diye Yeni Doğan bölgemizde bir tepe var.
Yaklaşık 100.000 m2’lik bir alan. Tamamen rekreasyon alanı olarak düzenledik. Burada bir restoran ve kafe var, havuzu var, seyir terasları var. bölgenin
tamamına hakim Ömerli barajını gören bir alan. Yani Sancaktepe’nin her yerine
hakim bir nokta, tamamı yeşil alan. Evet bu da yeni belediye binamız. 30.000
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m2 kapalı alanı olan. Burada da yine yapı olarak geçmişte birçok Anadolu
ilinde var olan, Sayın Valim de bunu yaşıyor görüyor, eski tarihi devlet binaları
da malumunuz taş yapılar, bu da taş kaplama bir yapı. Şu anda her şey bitti,
önümüzdeki hafta İnşallah kazmayı vuracağız. 30.000 m2’lik bir eser. Burada da
6. yy.dan kalan bir Damatris Sarayı var, Samandıra merkezde. Yıllarca terk
edilmiş, hatta bir bölümünün üzerinde yapılar da var. Onların kamulaştırılması
noktasında Kültür Bakanlığıyla’da çalışmalarımız devam ediyor. Mal sahiplerinin uyuşmazlığı, mahkemelik olduk. Hukuki süreç bittikten sonra buradaki yapıda şu anda resmi olarak kazı çalışmaları başladığında İnşallah restorasyon
çalışmaları da ilçemiz sınırları içerisindeki bu tarihi eseri kazanmış olacağız.
Burada modern bir yapı ama özellikle şehrin dokusuyla bütünleşebilsin diye, bu
gece görüntüsü, olimpik bir kapalı yüzme havuzumuz var. Burada bir kültür
merkezi var. Genelde yapılan bu tür yapılar hantal yani göze çirkin gelen estetiği olmayan yapılar maalesef, İstanbul’da birçok kapalı spor salonlarında var.
Buranın alanı 15.000 m2. Otoparkı da var, ayrıca 3 tane aynı büyüklükte şu anda
inşaatı yürüyor. Haziran sonu gibi (2013) tamamlanmış olur. Bu da bir başka
çapta bir eser. Burası kapalı spor salonu, olimpik ölçekli. Burada yüzme
havuzu, burada da kültür merkezi var. Bu da zamana uygun bir yapı. Ancak
yine gözetim alanımızda. Yani bir bütünlük içerisinde çizimi yapıldı, İnşallah
yıl sonu tamamlanmış olacak. Evet burada birkaç tane örnek sıralamış olduk.
Buradaki hedefimiz şu: biraz öncede söylediğimiz gibi özel teşebbüste burada
kılavuzluk yapabilir ki İstanbul’da yeni yapılarda göze hoş gelen içinde yaşanıldığı zaman psikolojik olarak rahat hareket edebileceğimiz, donatı alanlarının
geniş olduğu çok sayıda örnek projeler var. Şu anda İstanbul’un birçok kenar
semtlerinde bunlar yapılıyor. Buraya gelirken de birçok katlı evler, villalar gördüğümüz zaman içimiz rahatlıyor. Neden? İstanbul’un merkezinde 6 metre
sokaklar, gökyüzünden öte, farklı bir yer gözükmüyor. Sıra binalar, insanın
fıtratına tamamen aykırı yapılar, insanın psikolojisini her zaman bozuyor.
Evet hocam, süremiz nedir?
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SORU CEVAP

Prof. Dr. Mehmet Harun BATIRBAYGİL
Mükemmel kullandınız efendim. Kent estetiğine katkılarınız için teşekkür
ederiz. Her ne kadar estetik konusundaki düşüncelerimiz, esasında müsaade
ederseniz söyleyeyim, aynı olmasa da ama yapılanlara saygımız var gayet tabi.
Çok teşekkür ediyoruz ellerinize sağlık. Soru varsa lütfen sayın başkanıma.
Adnan YILMAZ, Düzce Valisi
Sayın Başkanımızı ben Düzce Valisi olarak gönülden kutluyorum. Hakikaten bu güzel yapıdan etkilenmemek mümkün değil. Damganızı vurmuşsunuz,
estetik adına vatandaşın güzel mekanlara ihtiyacı var. Siz bunu başarmışsınız
Sayın Belediye Başkanım. Yüzde yüz halkınızda, beldenizde bunu size teslim
edecektir. Ben çok etkilendim. Bu arsaları nasıl temin ettiniz, bunu da söylerseniz mutlu olurum. Teşekkür ederim.
İsmail ERDEM
İlk yaptığımız çalışma şehir planlamalarını gerçekleştirmekti. Bu Cumhuriyet tarihinde bir rekor. İstanbul’da 5 ay gibi kısa bir sure içerisinde ilçe bazında
bölge planlarımızın 1/1000, 1/5000’lik düzeyde gerçekleştirip, bu bölge planlarını hazırlarken sosyal donatı alanları, okul, eğitim alanları, sosyal kültürel
alanları, yeşil alanları diğer hizmet birimlerimizi oluşturacak mekanları planlar
üzerinde ihtiyaç tespiti yaparak sağlıklı bir şekilde yerleştirmiş olduk. Ve şu
anda çok sayıda eğitim alanı yapılıyor ilçemizde. Plan olmayınca yürüme şansımız yok. Plansız bir şehrin varlığı tabloda gözüküyor. Yıllardır planlarımızı
yapamadığımız için belediyeler tarafından, vatandaşımız Anadolu’dan göç ederek geliyor ve devletin önünde yürümeye başlıyor. Bizde devlet olarak arkalarından yetişmeye çalışıyoruz. İşin acı tarafı, göreve ilk geldiğimiz anda birinci
aşmamız gereken engelin plan olduğunu gördük.
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Adnan YILMAZ
Sancaktepe halkı hakikaten sizinle şanslı olduğunu 35-36 yıllık bir idareci
olarak söyleyeyim, mülkiye müfettişliği deneyimim de var, strateji geliştirme
başkanlığı da yaptım, gönülden tebrik ediyorum. Yaşanabilir bir kent, adeta
yeniden külleriniz üzerinde doğmuşsunuz. 3 belde belediyesi sıfırlanmış, öyle
mi, mevzuatla Sancaktepe doğmuş, sizde imar planını çevre düzenine uyumlu
oturtarak bu şaheseri yaratmışsınız. Yolunuz bahtınız açık olsun. Ben tebrik
ediyorum. Çok etkilendiğimi itiraf etmek istiyorum. Çünkü marifet iltifata tabiidir. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımda zaten kayda alıyorlar, bundan
isifade edeceğiz Düzce olarak.
Katılımcı
Sayın Valim, bir de Büyükşehir değil, kendi belediyelerinin imar planlarını
yapmışlar. En önemli nokta.
İsmail CERİTLİ
Ben İsmail CERİTLİ. Bartın Üniversitesinden katılıyorum. Ben mimar değilim. Dolyısıyla başkanımızın gösterdiği projelerle ilgili de kişisel kanaatimi
söyleyebilirim. Bizim hoşumuza gidebiliyor ama bir başkasının hoşuna gitmeyebiliyor. Fakat dünya değişiyor, Türkiye’de değişiyor. Şimdi siz daha net hatırlarsınız bende hatırlarım ama önceden her şehirde toplumun yani halkın yönetimlerden uzak tutmak için kavgadan uzak tutmak için, net bir tablo vardır
hatırımda, işte çimlere basmayınız yazardık her yere. Şimdi değişti artık çimlere
lütfen basınız diye yazıyoruz. Ben orman genel müdürlüğünün bahçelerinden
biliyorum, en çok da onlar karışırdı. Dolayısıyla bu anlamda çevre ve estetik
açısından sabahki oturumlarda da şu söylendi yani toplumdan kopuk binalar,
siteler. Bu anlamda herhalde üzerimize çok görev düşüyor yerel yönetimler
olarak. Yani siteler soyutlanmış yaşam merkezleri. Oysa mahalle kültürünü
canlandıracak tabi ki özellikle konutlaşmada birtakım dönüşümler ya da bununla ilgili projeler herhalde önem arz ediyor. Halkla yapıların birbirleriyle
ilişkisini güçlendirmek adına. Halkı yaşam alanlarından koparan, kendi içerisinde kapalı devre yaşam alanları oluşturan mekanların çok anlamlı olmadığına
inanıyoruz ama bunun karşılığında eleştirilerde var yani güvenlik vs. başka
sebeplerle. Ben şahsen şu an sunulan projelere baktığımda hoş birtakım görün213
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tüler var ama bunun bilimsel değerlendirmesini yapacak durumda değilim.
Ancak başkanımıza bu emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yani güzel
eserler bıraktığını izliyoruz.
Prof. Dr. Mehmet Harun BATIRBAYGİL
Evet başka soru var mı? Sorular üzerinden gidebiliriz. Lütfen buyurun.
Dr. Ayşenur ALBAYRAK
Mimarlık Fakültesinde, Şehir Bölge Planlaması bölümündenim. Şimdi bu
Selçuklu vurgusunu açmanızı isterim. Ne gerekçeyle her yapıda bu Selçuklu
vurgusu yapılıyor? Çünkü konuşmanızda dediniz ki bu çağın mimarisinden
acaba geleceğe ne bırakacağız? Ondan sonra örneklere geçtiğinizde ben bekledim ki, gerçekten dönemin mimarisine uygun birtakım kriterler göreceğiz. Ama
bir yandan hemen bölgesel Selçuklu eserlerine girince, ne gibi bir bağlantı kurdunuz acaba? Bir de mimarlarını merak ettim acaba kimler tasarladı bu binaları?
Teşekkür ederim.
İsmail ERDEM
Bir üretimi orta yere koyduğumuz zaman bin tane mimar çıkaralım, bin tane
inşaat mühendisi ya da tasarımcı koyalım. Hepsi farklı, farklı ifadelerde bulunacaklardır. Genel bakış açılarına göre, kendi karakter çizimlerine göre her mimarın kalem tutuşu vardır. Oradaki kırık çizgiyi siz nasıl oluşturmak isterseniz, o
bakıştan bakacaksınız. Herkesin penceresi farklı. Bin tane mimar, şu yapıya 999
tane kusur bulabilir. Ama buyurun yapın denildiği zaman ortada bir şey yok.
Türkiye’nin sıkıntısı bu hocam, kusura bakmayın.
Prof. Dr. Mehmet Harun BATIRBAYGİL
Yok, benim bir iddiam yok, yanlış anlaşılmasın. Çevre estetiğine katkı açısından nasıl oldu bilmiyorum ama şimdi sizinkiler yapıyor.
İsmail ERDEM
Şimdi şu eser, dedik ki Selçuklu Osmanlı modern mimariyle bütünleşen bir
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yapı. Bunu düz camlı bina da yapabilirdik. Ama kazandırdığı, hatırlattığı ne
var? Gelecek kuşaklara ne aktaracak 30-40 yıl sonra gökdelenlerdeki camlar?.
Modern yapı 100 katlı gökdelen yapıyor, camdan başka bir şey var mı? Ama
burada ne var? Şehre bir ruh katıyor mu, katmıyor mu? Bunu çok tartışabiliriz.
Farklı görüşlerde çıkabilir ona da saygı duyarım. Buradaki Selçuklu eserini
üretirken acaba o dönemki Selçuklu ustaları, mimarları bu çizgiyi oluşturan
insanlar bu modern zamanda yaşasaydı böyle bir yapı üretebilirler mi veya
farklı bir yapı mı oluştururlardı? Mimar Sinan yaşasa farklı bir çizgi mi çizerdi,
bunu da tartışmak lazım, ona da saygı duyarım. Ama bizim burada göçmüşün,
medeniyet değerlerimizin varlığını gösterebilmek yani bunlar yapılabiliyormuş.
Vazgeçilmez şeyler vardır. Değişime açık olan şeyler vardır. Ben değişimci bir
insanım. Yeniliğe sürekli açık olan bir insanım. Ama yapı tarzında illa bir camlı
bina yapacak da bir modern bina görüntüsü dersek, o da bizi aldatma olur inancı
içerisindeyiz.
Prof. Dr. Mehmet Harun BATIRBAYGİL
Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben 1-2 bir şey söylemek istiyorum. Anladığım kadarıyla modern mimari sadece camdan ibaret olduğunu söylüyorsunuz.
Alternatif bir yığın malzeme var. Ama form tartışsak belli kalıplarda tartışmamız gereken bir şey. Ben Vali Bey kadar estetikten anlamayabilirim. Sayın Vali
siz çok sübjektif açıdan baktınız. Ama biz Sayın Başkanımızın kritisize ettiği
anlamda tabi kuramsal olarak bu işleri başka türlü görüyoruz. Onu ifade etmek
istedim, sizinle aynı fikirde olmasak dahi. Hocamın da belirttiği unsura katılıyorum yani eğer siz çağımızın birtakım izlerini bırakacaksanız, çağımızın anlayışıyla hareket etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Zaten onun için sizden ayrıldığımı ifade ettim. Hocamızda zaten aynı şeyi başka türlü ifade etti. Ama saygımız sonsuz, yanlış anlaşılmasın. Eser yapmak, koşturmak, insanlara hizmet
etmek, bunlar kutsal diyebileceğim şeyler. O bakımdan size son derce saygımız
var. Yani çok kuramsal alanları tartışırız. Başka yerlere gider. Çok teşekkür
ediyorum. Ben size katkınız için üniversitemiz adına plaket takdim etmek istiyorum.
Şimdi efendim, bir konuşmacımız daha var. Osman Güdü bey kendi sunumunu yapacak. Ondan sonra tartışma için bir ara vereceğiz. Osman Güdü beyi
dinledikten sonra devam edeceğiz.
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Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları
Osman GÜDÜ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi

GİRİŞ
Ondokuzuncu yüzyılda Endüstri devrimi sonrası tüm dünyada, sanayileşen
kentlere büyük göçler oldu. Bu göçler işverene ucuz işçi ve çalışanlara da iş
sağladığı için, kontrol edilemez bir göçün kentlere akını ile devam etti. Bu süreçte, kentlerin gelen bu göçlere karşı büyümesinin planlı ve programlı olması
hiç düşünülmedi. Gelen göçler davul zurna ile karşılandı. Yaşam alanlarından
yoksun olan göçerler bu dönemde kentlerin varoşlarına kendi imkânları içinde
yaşayacakları mekânlarını gecekonduları inşa ettiler. Yetersiz alt yapı ve yaşam
standartları düşük yapılaşmanın önlenemeyen büyümesi ile sağlıksız kentler
oluştu.19 y.yılsonlarında sağlıklı temiz ve yaşanabilir bir kent kılmayı amaçlayan Park Hareketi’ni geniş cadde ve bulvarların açılması ile dönemin ilk
216

“2. Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar” Sempozyumu

Kentsel yenileme projeleri izledi. Bu uygulamalar 1850-1860 yılları arasında
Paris’te gerçekleşti. Bunları İngiltere’deki Modernist Hareketler izledi. Kentsel yenileme ilk kurumsallaşmasını A.B.D.’de 1949 yılında konut yasası ile
sağladı. Bu süreci 1960 ile 1970 ‘li yıllar arasında fiziksel bozulma ve toplumsal bozulmanın doğrudan ilişkisi yorumlanarak, buna gerekçe olan yaşam alanlarının iyileştirilmesine yönelik projelere öncelik verildi. Kent merkezleri ve
yoksul mahallelerin iyileştirilmesi, yenilenmesi yönetimlerin öncelikli politikaları haline geldi.1970’li yılların sonunda bu bozulmanın tek nedeninin sosyal
faktörler olmadığı, yapısal ve ekonomik nedenlerin de etkili olduğu belirlendi.
Bu çalışmalardan sonra Kentsel Dönüşüm projelerinde birçok ana başlık ele
alınmaya başlandı.1990 sonrası en yaygın müdahale biçimi Kentsel iyileştirme
ve yeniden canlandırma oldu. Sonraki yıllarda Türkiye’de ortaya çıkan Kentsel
Koruma ve Kentsel Dönüşüm kavramı, zamana ve mekâna göre farklılaşması,
pek çok bilim dalından beslenmesini sağladı. Gelişen strateji ve teknoloji kentsel dönüşüm alanlarında Kentlerin tıpa tıp ikizlere benzemesini ortaya çıkardı.
Ekonomik sosyal ve politik açıdan hala güncelliğini koruyan bu kavramın yarattığı etki o derece güçlü oldu ki, Konu siyasi arenada taraftar buldu ve Türkiye’de bazı bölgelerde yerel seçimlerin sonucunu dahi etkiledi. Toplumun bu
denli etkilendiği, yıllardır kamuoyunu işgal eden bu terimi tanımlamak istersek;
Kentsel dönüşüm, Bozulma ve çökme olan kentsel alanlarda ekonomik, fiziksel
ve çevresel koşulların kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla, iyileştirilmesine
yönelik uygulanan tüm strateji ve eylemlerin bütünü, olarak tanımlayabiliriz. Bu
tanım içinde belirlenen alanların ekonomik, fiziksel ve çevresel koşullarının
bozulması ve sağlıksız kentleşme dediğimiz yaşam alanlarının oluşması yer alır.
Bu alanlarda yapılması öngörülen Kentsel Dönüşüm projelerinin amaçları da
şunlardır;
*Toplumsal bozulmanın nedenlerinin ortadan kaldırılmasıyla, kentsel
alanların çöküntü haline gelmesinin önlenmesi. Toplumun yaşam standartlarının bozulması, milli gelirden aldığı payın adaletsiz dağılımı ve bu yaşam biçiminin oluşturduğu alanların, bölgenin ekonomik sosyal yapıları itibari ile kent
içinde plansız ve sağlıksız gelişimi ile ortaya çıkan yerleşim alanlarının çöküntü
haline gelmesinin önlenmesi için yapılacak çalışmalar içinde öncelikle bu alanlarda yaşayanların ekonomik sorunlarının çözümü, eğitim ve sosyal katılımcılığın arttırılması ile sağlanacak imkanlar dahilinde bu alanlardaki yapıların sağlıklı yaşanılır hale getirilmesi.
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*Kent dokusunun sürekli değişim ihtiyacına yanıt vermesi. Kentsel dönüşüm yapılacak alanlarda, kentin gelişimine ve geleceğine ilişkin olarak yapılacak yenilemelerin uzun vadede bu kentin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ve
onunla bütünleşecek şekilde planlanıp yapılması.
*Kentsel refahı ve yaşam kalitesini yükseltecek ekonomik modellerin
yaratılması. Kentsel dönüşüm yapılacak olan yerleşimlerde bu dönüşüme gerekçe olan en önemli sorun yaşam kalitesinin düşmesi, düşük gelir guruplarının
yaşadığı alanların bu gelir dağılımı içinde yaşam alanlarını oluşturmasıdır.
Yerleşim alanlarında altyapıdan tutun da tüm yaşanan yapıların sağlıksız olması
bu alanlarda yaşayanların da yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu alanlar üzerinde yapılacak dönüşümlerin fiziksel anlamda sağlanmasının yanı sıra kullanılacak sistemlerin ekonomik çözümler içinde halledilmesi, kullanıcıların sosyal
ve ekonomik yapılarının bu gerçekler çerçevesi içinde değerlendirilerek uygulamaların yapılması sağlanmasıdır.
*Kentsel alanların en etkin biçimde kullanılması, yayılmaya yönelik
stratejilerin belirlenmesi. Kentsel dönüşüm alanlarının kentin sağlıksız büyümesi içinde yer aldığı ve bu gün ki, konumları itibariyle kent merkezleri içinde
kaldığı, yoğunluk ve imar uygulamaları açısından, yasa ve yönetmelikler dışında yapılandığı bu alanların yeniden dönüşümünün sağlanmasında en etkin ve
adil çözümler ile planlanması ve kullanılması gerekir. Bu anlamda yapılacak
yanlışlar çözüm yerine çözümsüzlük getirecektir. Yapılacak her çalışma bir
stratejik plan doğrultusunda yapılmalıdır.
*Sivil toplum örgütleri ve toplumun planlamaya katkılarının sağlanması. Kentsel dönüşüm uygulamalarının en can alıcı noktalarından biri de
planlama sürecine sivil toplum örgütleri, üniversiteler, odalar ve bu alanlarda
yaşayacak halkın katılımının sağlanmasıdır. Yapılacak olan uygulamalarda,
amaç bölgenin dönüşümü olmalıdır. Kentsel dönüşüm bir rant aracı olarak kullanır ise bu kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm olur.
Kentsel dönüşümün yöntemlerini de bu gelişme içinde izleyecek olursak
aşağıdaki konu başlıklarını ele almamız gerekir;
Yeniden Geliştirme: Ciddi olarak bozulmuş, korunacak değeri olmayan
yapıların bulunduğu bölgelerde kabul gören bir yaklaşımdır. Bu bölgelerde
arazinin maksimum kullanımı ve kent merkezlerine yüksek gelir guruplarının
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aktiviteleri ile gelmesi öngörülür. Bu uygulama yerleşik alanların kent merkezi
içinde kalması nedeni ile bu alanlarda yapılacak olan yenilemenin kendi yaşam
standartları içinde yer alacak şekilde yeniden yapılanması, burada yaşayan nüfusun da başka alanlara yerleştirilmesi de öngörülüyor. Bu oldukça ağır, çevresel ve sosyal maliyetler taşıyor. Bu uygulamada sosyal sistem harap oluyor.
Kentin çeperlerinde yeni gecekondu mahallelerinin, yeniden oluşmasını engelleyemiyor. Bu sistem yerel yönetimler tarafından çözümlenebilecek bir sistem
değil. Zira seçimle iktidar olan bu yönetimlerin ne gücü, nede politik yaklaşımları bu uygulamalara imkân veremez. Bu sistem ancak devlet desteği ile uygulanabilecek bir sistemdir. Türkiye’de Kentsel dönüşümün uygulamalarının yarattığı tepki, bu uygulama biçiminde devlete imkân sağlayacak yasal düzenlemeler ile yeni imkânlar kazandırmıştır. Ancak bu güne kadar yapılan uygulamaların Kentsel yenilemeden ziyade, devlet gücü ile kentsel rant olarak kullanılmış olması, projenin geleceği açısından ciddi sorunlar yaratmıştır. Önümüzdeki süreç bu gelişmelerin toplumda nasıl yorumlandığını da gösterecektir.
Rehabilitasyon: İşlevini yerine getiremeyen bölgeleri tekrar değerli hale
getirme yöntemidir. Bu uygulamada bölge yapısı tamir ve restore edilerek, korunup, halkın da katılımı ile iyileştirilir. Bu alanlarda yapılacak yenilemelerde
bölge halkının bu yeni yerleşimlerden uzaklaştırılması, üst ve orta sınıfın bu
alanlara yerleştirilmesi soylulaştırma olarak tanımlanır. Sosyal yapıya, bu biçimi ile olumsuz etkisi olan bu uygulamalarda, dönüşümün yapıldığı alanlardaki
yoksullar yeni yerleşim alanı içinde projelendirilen yapılarda yaşayamayacak
organizasyonlar ile karşılaşır. Sosyal yapısı itibari ile bu yeni yaşam alanlarında
yer alamayacağını anlar. İstekli veya isteksiz bu bölgeden uzaklaştırılır. İstanbul’da Sulukule örneği bu tanım için tipik bir kentsel dönüşüm uygulama örneğidir. Sulukule’de yapılan yeni proje uygulamaları içinde bu bölgede yaşayan
halka yaşam imkânı sunulmamış, bölge halkı haklarını küçük bedeller karşılığı
devretmiş, çoğu TOKİ’nin borçlandırarak verdiği konutlara yerleştirilmiş, burada kendi kültürel ve sosyal yaşamını bulamamış, bir çoğu da, TOKİ konutlarına olan borçlarını ödeyememiştir, Yeni yaşam alanlarında, kendi sosyal çevresine yakın bölgelerde, yeni yaşamlar kurmuştur. Bu örnek, sosyal yapıya verilen
tahribatın ve sonuçlarının gözlenmesi açısından çok önemlidir. Şimdi yeni
oluşan Sulukule’de eski kültürel ve sosyal yaşamın hiçbir özelliğini taşımayan,
farklı kesimlerin oluşturduğu yeni yaşam biçimi ile Sulukule’de soylulaştırma
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yapılmıştır. Bu uygulamada bölge halkı burada ikamet ederse bu yönteme de,
zorunlu iyileştirme deniliyor.
Entegrasyon: Kentsel dönüşüm uygulamalarında iktidarların en az ve zorunlu hallerde kullandıkları bir sistem. Zira bu sistemde kar az, ve çok zaman
kaybediliyor. Bu uygulamada kentin kimliği korunuyor. Yani sosyal ve kültürel
değerlere zarar vermeden yeni yapıların oluşumu ile zengin bir çevre yaratılıyor. En önemli faktör de bölge sakinlerinin bu alanda yaşamalarının imkânı
sağlanıyor. Kentsel yenileme ile yeni yaşanılır çağdaş, mimari özellikli yapılar
ile eski yapıların ve anlayışının entegrasyonu sağlanıyor. Bu sağlıksız büyümüş
kentlerde yapılacak kentsel yenilemenin toplum içinde kabul görecek bir uygulama yöntemidir. Ancak bu yöntemde bölge sakinlerinin ve kentin rehabilitasyonu öne çıktığından, yatırımcılar tarafından az karlı iş olması nedeni ile uygulayıcıların pek rağbet etmediği bir yöntemdir.
Yeniden Canlandırma: Sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel açıdan çöküntü yaşayan alanlarda, bu faktörlerin ortadan kaldırılarak o alanların yeniden
canlandırılmasıdır. Bu uygulama yönteminde çöküntü alanı olarak ifade edilen
alanların yeniden canlandırılması için bölgede yaşayanların sosyal ve kültürel
değerleri ile ekonomik yapılarının ortadan kaldırılarak, o alanların yeniden
canlanmasını sağlayacak bir yöntemdir. Bu yöntemin uygulanması da oldukça
zor ve zaman alıcıdır. Zira kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan halk genellikle
dar gelirli ve bu kentin yaşamına göçlerle dahil olmuş, kentlerin çeperlerinde
kendi yaşam ve değerlerine göre yeni yaşam alanlarını oluşturmuşlardır. Bu
alanlardaki yaşamlarını sürdürmek ve yaşadıkları bu bölgede kalmak istedikleri
için bu faktörlerin ortadan kaldırılarak yeni bir yapılanma ile bölgenin canlanmasında olamayacakları için bölgede yaşayanların sıcak bakmadığı bir yöntemdir. Ancak kentsel dönüşüm uygulamalarının Türkiye’deki örneklerinde görülen
bu uygulama yönteminde, halkın bu değerlerini hiçe sayan anlayış ve bunun
uygulanması için çıkarılan yasalar, bu yöntemi de uygulamaya sokmuştur.
Kentsel dönüşümün yapılması istenen bilimsel gerçeğine, aykırı bir yöntemdir.
1950’lerden sonra büyük kentlere göçler ile başlayan gecekondulaşma ve
gayrı yasal yapı uygulamaları dönemin siyasetçileri ve yöneticileri tarafından da
gözlemlenmiş ise de bu konuda yaptırım ve çözüm üretilmemiştir. İşin kolay
tarafı ve seçmen yatırımı olarak değerlendirilmiş, bu alanlara yerleşenlerin legal
hale getirilmesi için çalışmalar yapılmış, sağlıklı kentleşme için insanların ana220
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yasal hakkı olan barınma ihtiyaçlarını karşılayacak hiçbir sosyal devlet anlayışı
ele alınmamış, o günü kurtarma politikaları ile sorunlar yumağı yaratılmış ve
büyütülmüştür. Halkın dar gelirli olması, kendi imkanları dahilinde sağlıklı bir
yapı oluşturamaması, ilkel, altyapı eksiklikleri ile yarattıkları yerleşim alanlarında her geçen gün artarak büyümesi, plansız kentlerin oluşumunu sağlamıştır.
Bu düzenin devamına imkân sağlayacak ve politik yasalarla çıkarılan imar affı
kanunları, gidişe farklı bir boyut kazandırmıştır. Kentsel Dönüşüm için çıkarılan
yasalara bir göz atacak olursak;
1984 yılında 2981 sayılı “İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara
Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun” bir maddesinin
değiştirilmesine ait kanun gecekondu dönüşüm sürecinde etkin rol oynamıştır.
Bu dönemde İmar Islah Planları yapma yetkisi çıkarılmıştır. Bu uygulama dönemin çarpık yapılaşmasını yasallaştıracak yeni imkânlar yaratmış, kentlerin
oluşumunda planlamanın yapıldıktan sonra ıslah edilecek şekilde ele alındığı bir
dönem yaşanmıştır. Bu süreçte Ankara’da Dikmen vadisi Kentsel Dönüşüm
Projesi ilk olumlu örnek proje olarak uygulanmıştır. Daha sonraki süreçte 5104
sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu çıkarılmıştır. Bu
yasa Fiziksel durum ve çevre görüntüsünün değişimi ile ilgili maddeleri içermekteydi. 2005 yılında yürürlüğe giren 5366 sayılı yıpranan tarihi ve kültürel
taşınmaz varlıkların korunması ve yaşatılması hakkındaki kanun Büyükşehir il,
ilçe Belediyelerine ve nüfusu 50.binin üzerindeki belediyelere ve bunların etki
alanı dışında il özel idaresince, yıpranan ve özelliğini kaybetmiş, SİT alanı ilan
edilen bölgeler, ve bu bölgelere ait koruma alanlarının yeniden inşa ve restore
edilerek, bu alanlarda konut, ticaret, kültür ve sosyal donatı alanlarının oluşturulmasına ait yasa bu konudaki düzenlemeler içinde yerini almıştır. 5393 sayılı
Belediye Kanununun 73.maddesine yapılan değişiklik ile ilgili kanunla da
Kentsel Dönüşüm uygulamalarının önünü açacak net hükümler getirilmiş ve
Büyük Şehir Belediyelerine geniş yetkiler tanınmıştır. Bu yasanın düzenlenmesinden sonra Van’da yaşanan büyük deprem gözleri yeniden depremi bekleyen
İstanbul’a çevirmiştir. Depreme karşı dayanıksız yapı stoklarının yer aldığı ve
dünyanın en riskli kentlerinden biri olan İstanbul’da Kentsel Dönüşümün önünü
açacak ve toplumun da kabul edeceği yeni bir terim ile dönüşüm gündeme taşınmıştır. Depreme karşı kentsel yenileme projeleri deprem riski taşıyan tüm
bölgelerdeki vatandaşlar tarafından da kabul görecek şekilde medyada işlen221
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miştir. Başbakan Kentsel Dönüşümün mutlaka yapılacağını, bunun için de yeni
yasa çıkarılacağını ifade etmesinden hemen sonra; Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi, Hakkında Kanun Tasarısı önce kamuoyuna açılmış, konu
gündemde tutulmuş, tasarının bilimsel çevrelerdeki eleştirisine rağmen kanun
meclisten geçirilmiş, ve 4.8.2012’de resmi gazetede yayınlanan uygulama yönetmeliği ile yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ve uygulama yönetmeliği gösterdi
ki, Afet riski Altındaki Alanların tespiti ve burada yapılacak dönüşümlerin yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve TOKİ’ye verildi. Merkezi hükümet;
yasa ile bu kapsam alanı içinde kalanların dönüştürülmesine ilişkin olarak hak
sahiplerinin itirazlarının kabulünü ve değerlendirilmesini, riskli yapı ve alanların tespitini, taşınmazların değer ve tespitini, maliklerin bu haklardan doğan
haklarının verilmesi ve biçimini, riskli yapılarda uygulanacak hükümleri, planlama sürecini ve uygulama esaslarının tüm yetkilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ’ye vererek bu konuda oluşacak her türlü muhalefetin önünü
yasa ve yönetmelik ile kapattı. Afet riski altındaki alanların tespitine ilişkin
açıklanan bölgeler de gösterdi ki, (Sarıyer Derbent mahallesi ve F.Sultan Mehmet mahallesi gibi zemini en sağlam bölgeler) Kentsel Dönüşüm Projelerinin
bir rant projesi olarak uygulanacağı, bölge halkının bu konudaki tepkilerine
rağmen bir gelişme kaydedilmemesi de oldukça endişe vericidir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2004 yılında kurduğu İ.B.B Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi; Ülke bölge planlama gurubu,
doğal yapı gurubu, çevre sorunları gurubu, tarım alanları ve toprak araştırma
gurubu, yer bilimleri araştırma gurubu, demografi gurubu, sanayi gurubu, kültür
endüstrileri gurubu, ticaret ve hizmetler gurubu, sanayi gurubu, konut ve yaşam
kalitesi gurubu, ulaşım gurubu, eşgüdüm karar ve strateji gurubu, metropoliten
planlama gurubu, Avrupa yakası planlama gurubu, kentsel tasarım gurubu, ulusal ve uluslar arası yarışma gurubu, GIS gurubu, müze kent gurubu gibi 14
sektörü içine alacak şekilde konusunda uzman toplam 300 yetkin personel ile
kurulmuştur. Bu kurumun kuruluşu bilimsel çevrelerce çok olumlu karşılanmış,
İstanbul’un bu tasarım merkezinin çalışmaları ile çok olumlu projeleri uygulamaya sokacağı düşünüldü. Prof. Dr. Hüseyin Kaptan’ın başkanlığındaki bu
kurulun çalışmalarına siyasi erk müdahale edince, başta başkan olmak üzere
birçok bilim adamı ve yetkin personel bu kurumdan ayrıldı. Zira kurumun proje
yaratması değil, Ankara’dan gelen talimatları onaylaması ve bu doğrultuda
proje üretmesi istenmişti. İstanbul için hazırlanan 1:100.000 ölçekli çevre dü222
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zeni planında olmayan 3. boğaz köprüsü ve buna bağlı oto yolları, lastik tekerlekli araçlara tüp geçiş sağlayacak tünel projesi ve buna bağlantı yolları, İstanbul 2020 olimpiyatları için Uluslararası Olimpiyat Komitesine teklif edilen
projeler, Harem’de 70.bin kişilik stadyum projesi Başbakan’ın zaman, zaman
açıkladığı kanal projesi, iki yakada iki kent projesi gibi; bilimsellikten uzak
projelerin gündeme gelmesi bu kurumu ve çalışmalarını tamamen atıl kıldı.
Kurumun da dağılmasına neden oldu.
İSTANBUL İÇİN HAZIRLANAN KETSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ;
Küçük Çekmece Kentsel Dönüşüm Projesi, İstanbul’un çarpık kentleşmesine çözüm getirmek amacı ile, TEM otoyolunun kuzeyinde 125 hektarlık
alanda gerçekleştirilecek proje için, Ayazma mevkiinde 800’e yakın konut yıkıldı. Halkın bu alandaki hakları ücretsiz konut edinme şeklinde uygulanmadı.
TOKİ’nin Halkalı Bezirgan Bahçe’de yaptığı konutlara yerleştirilen halk, ancak
180 ay vade borçlanarak hak sahibi olabildi. Konu kamuoyunda pek tartışılmadı. Uluslararası düzeyde yapılan sempozyumlar ve konferanslar ile uygulamaya ilişkin sonuçlar tartışıldı. Aynı düşünce ile Ayazma’ya 6.600 konut ve
Kayabaşı’na 100.bin toplu konut ile buna bağlı fonksiyonlar ile 750.bin kişilik
bir mega uydu kent yapılması planlandı.
Sulukule-Balat-Tarlabaşı’nda İstanbul’un Kentsel Yenileme projeleri
içinde çok önemli tarihi yapılar yer alıyor. Bu proje içinde uygulanan ve hak
sahiplerinin bölgeden ayrılması sağlandı. Yaratılan rant projesinde; Sulukule’de
sosyal ve kültürel yapısını tamamen kaybedilerek, soylulaştırma uygulamasının
gerçekleştiği bir proje oldu. Kentsel Dönüşümün bu konudaki acımasız bir örneği olan Sulukule’de artık Romanlar yok. TOKİ’nin 650 adet konutuna yerleştirilen ve borcunu ödeyemeyen birçok vatandaşın da sorunları halen devam
ediyor. Uygulanan yapı tarzı, sözde geleneksel Türk mimarisin örneği olarak
tanıtılmış ise de, uygulanan yapılar, bu çizgileri taşımıyor. Şimdi bu yapıların
sahipleri yeni binalarında ve İstanbul’un orta yerinde, yani yeni Sulukule’de
yaşıyor. Bu talihsiz girişimin projesi tamamlandıktan sonra, yargının verdiği
karar projenin iptali olmasına rağmen proje uygulanmıştır. Tarlabaşı’nın başını
çektiği Kentsel Yenileme projelerinde Tarihi çevre, Balat-Haliç’te yapılacak iş
merkezleri ve alış veriş merkezleri ile turizm alanları kuruluyor. İstanbul’da
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Fener-Balat’ta, bir zamanlar yaşayan Musevilerin bulunduğu alanlarda da 500
adet 1. ve 2. Sınıf tarihi eser de var.
Kartal Kentsel Dönüşüm projesi, Kartal’da sanayi tasfiye alanlarında E-5
ile sahil arasında yer alan projede 550 hektar alan kullanılacak projedeki süreçte; 23.6.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Alt Merkez Kentsel Dönüşüm
Proje alanı olarak ilan edildi. Bu plana yapılan itiraz neticesi mahkeme planları
iptal etti. Ancak 3.6.2010 tarihli 1/5000 ölçekli yeni plan onaylandı. 2006 yılında Kartal Alt Merkez proje alanı, Uluslararası bir yarışma gibi sunularak,
Mimar Zaha Hadid’e sipariş edildi. Kartal’ı helikopter ile gezerek tanıyıp hazırladığı proje de Mimar Zaha Hadid uygulanmasını düşündüğü yapıların biçim
ve dağılımını ifade eden görseller hazırladı.335 hektar büyüklüğündeki alan
18.12.2009 - 3.6.2011 onanlı 1:5000 ölçekli plan Kartal Merkez Nazım İmar
Planı olarak onaylandı. Bu alanda 2.9 milyon m2 sanayi alanı,319. Bin m2 konut alanı,200.bin m2 sahil dolgu alanı,100.bin m2’de eski yerleşim alanları var.
Planlanan arazinin % 70’i büyük şirket ve holding arazileri. Kalan alanın büyük
bir bölümü de kamu arazisi. Proje 4.5 milyonluk bir yerleşimi yer aldı. Yapılacak olan alanda iş ve konut kuleleri, ile 25.bin m2’lik alanlarda oluşacak oteller,
alış veriş merkezleri, ofisler, yat limanı, parklar ve marina da yer alacak. Kentsel Dönüşüm projeleri ile ilgili 1:5000’lik planlara, Kartal Belediyesi, plan yapılanmaları ve planlama içinde yer alma adına itiraz etmiştir. Bu girişimin sonunda; Bu alanlar içinde yer alan mevcut yapıların bulunduğu ‘’M’’ lejantlı
bölgelerde 18. Madde uygulamasının dışında bırakılarak, Kartal Belediyesi
tarafından yapılacak 1/1000 ölçekli planlarda halkın katılımı sağlanacak ve %
40 donatı alanı ayrılmayacaktır. Başlangıçta 550 hektar olup onaylanan son
planlarla 335 hektar olan proje 14 S alt bölge alanında 300 hektar, ‘’M’’ simgeli
alanlarda toplam 35 hektardır. Donatı alanlarının proje alanı içindeki oranı da
yaklaşık % 40 civarındadır. Yapılan itirazda ayrıca 1/5000 plan notunda yer
alan mekansal plan şemaları, tasarımlar ve araştırmalar ifadesi iptal edilmiş.
Tasarım ve rehber tanımı getirilmiş, bu rehberin hazırlanmasına ve ‘’Estetik
Kurulun yapısı ve oluşumuna ilişkin Kartal Belediyesi ifadesi ilave ettirilmiştir.
Ayrıca mevcut yapılaşmış alanlarda (M simgeli alanlar) donatı alanlarında
kalanların hak kaybına uğramaması için Becayiş alanı oluşturulmuş, hak sahiplerinin bu alana deplase edilmesi sağlanmıştır. Sanayi ve kamu alanı dışındaki
kalan alanlardaki küçük hak sahiplerinin parsel bazındaki yapılanma koşulları
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önceki planlarda 2000.m2’nin altındaki parsellere bir yapılanma imkanı vermezken, yeni düzenleme ile bu alan 200.m2’ye düşürülmüş bu alan için 0.50
emsal yoğunluğu getirilmiştir.
Ayrıca parsellerin birleşerek yapılanma imkanını sağlayan ve emsal artışlarından yararlanmasını öngören plan notları bu alanlar için de geçerli kılınmıştır.
Bu proje içindeki küçük hak sahiplerinin korunması bir miktar düzeltilmiş olmasına rağmen bu büyük projede söz sahibi olmaları için birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Zira parsellerin birleşmelerinden oluşacak yapı adaları parsel büyüklüğü oranında emsal artışı ile yapılanabilecektir. Arazi simsarlarının
kol gezdiği bölgede yatırımcılar uygulanacak bu projeden pay kapabilmek için
çalışıyor. 1/5000 ölçekli planların İ.B.B meclisinden geçmesinden sonra uygulamaya yönelik 16.5.2012 onanlı Kartal S1….S14 Alt bölge Merkez Uygulama
imar Planları 6.7.2012 – 6.8.2012 tarihleri arasında Kartal Belediyesinde askıda
kalmış, askı süresinde 126 adet itiraz yapılmış,bu itirazlara ilişkin olarak planlama müdürlüğünce yapılan tasniflerden sonra itirazlar Kartal Belediye meclisince red edilerek uygulamaların önü açılmıştır. Ayrıca 17.Ağustos’ta Kartal
bölgesinde ulaşıma açılan Marmaray’ın da bu projeyi yaşatma kapsamında
önemli rolü olacaktır. 20.milyar dolarlık bu dev proje için, bölgede yaşayan hak
sahibi vatandaşların haklarını korumak adına kurdukları dernekler ile var olma
savaşı da devam ediyor. Bu süreçte bölgenin bu proje ile gündeme gelmiş olması, bu alanda mülkiyet sahibi herkes tarafından ilgi ile takip edilmektedir.
Kentsel Dönüşümün uygulanacağı bu yaşam alanlarından ayrılmadan, sağlanacak imkânların her türlü hakkını kazanmak isteyen hak sahipleri ile bu projenin
her şekli ile uygulanmasına karşı olanların iç çekişmesi de devam etmekte. Uygulamaları ile Türkiye’de farklı bir yorum ve biçim içinde gündeme getirilen
Kentsel Dönüşüm projeleri, hazırlanan projeler, bu projelerin uygulanması biçimi ile kent bilimcileri ile merkezi hükümeti karşı karşıya getirmektedir. Aslında kentlerin yenilenmesinin gereğini vurgulayan bilimsel çevreler, bu girişimlerin sosyal devlet anlayışı içinde kamu yararına yaşanabilir ve kültürel değerlere saygılı projelerle uygulanmasını istemektedir.
İstanbul için yoğun gündem oluşturan Kentsel Dönüşüm projelerinde bir kırılma noktası da Van’da yaşanan deprem ile gündeme gelmiştir. Planlama süreci
dışında Depreme karşı Kentsel yenileme projelerinin hayat bulması adına
yapılan çalışmalarda bazı bölgelerdeki dönüşüm çalışmaları hız kazanmıştır.
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Burada riskli yapılara ait stokların eritilmesi için öngörülen tek çözüm, emsal
değerlerinin arttırılarak, müteahhit payı yaratılıp yenilenmesini sağlamaktır. Bu
süreç mülkiyet sahibi, yerel yönetimler, merkezi yönetim ve müteahhit firmalar
ittifakını yaratmış, oluşturulan güç ile bu çözüm gündemin en gerçekçi yaklaşımı olarak ele alınmıştır. Ancak bu gidiş kentlerdeki yoğunluğu arttırarak yeni
problemler doğuracak ve yaşanılması mümkün olmayan hantal kentler yaratacaktır. Başta İstanbul olmak üzere, birçok büyük kentimiz bu kötü gidişin yaratacağı tehlike ile karşı karşıyadır. Türkiye nüfusunun hızla kentlere yığılması,
başta Marmara bölgesi olacak şekilde yoğunluğun batıya kayması da endişe
vericidir. İstanbul bu gün tek başına Türkiye nüfusunun %20’sini barındırır hale
gelmiştir. Bu düzenlemeler ile yeni nüfus hareketlerine maruz kalacak olan
İstanbul’un tüm altyapı, ulaşım ve diğer kaynakları ile tamamen imkansız kalacaktır. Dünyada birçok örnekleri olan bu tür kentler, artık yaşanamaz gettolara
dönüşmüş, yaşam kalitesini, güvenliğini tamamen yitirmiş, hantal, kendi kendine yetemeyen yaşanmayacak kentler oluşmuştur. Türkiye’de Kentsel dönüşüm mantığı bu anlayış ile sadece bu gün ki kazancını katlayarak arttıran müteahhit firmalarına, iktidarda kalmak adına kaynak sağlayan hükümete, kent rantından yararlanmak isteyen arsa ve mülk sahiplerine yarayan sonucun yaşanması mümkün olmayan kentleri doğuracak gerçeğe doğru gitmektedir.
Sonuç olarak, kentsel dönüşüm sağlıksız büyümüş kentlerin mutlaka çözmesi gereken bir sorunu olarak hep var olacak. Ancak, Kentsel Dönüşüm Uygulamaları da yanlış tanı ve tedavi ile sürdürülürse, kentlerin sonu felaket olur.
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Mekansal Dönüşüm Süreci ve Kente Etkileri
Yrd.Doç.Dr. Seda H. BOSTANCI
Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Günümüzde, yaşanan kentsel dönüşüm süreci, mekanı ve kent planlama anlayışını temelden değiştirmektedir. Kentsel dönüşüm, yenileme, yeniden
işlevlendirme, yerinde dönüşüm, prestij projeleri ve restorasyon projeleri mekansal dönüşüm ile birlikte, kentsel kimlik ve kent estetiğinin değişimine neden
olmaktadır. Kentsel yerleşimler, rastlantısallık ve planlama arakesitinde gelişmektedir. Rastlantısallık ya da spontane şehircilik sonucu İstanbul gibi büyük
metropollerin büyük alanlarında, kaçak yapı ve gecekondu alanları oluşmuştur.
Kentsel dönüşüm süreci, bu alanlarda daha yoğun yüksek yapılaşma ile sonuçlanmaktadır. Bu amaçla yapılan, imar planları ve plan tadilatlarında kaçak yapı
alanlarının yıkılıp yeniden yapılabilmesi için emsal değerleri ve bina yükseklikleri arttırılmaktadır. Kentsel dönüşümün kent siluetine etkileri İstanbul’un
sahil görünümlerinden oldukça olumsuz ve çarpıcı görüntülere neden olmaktadır. Fotoğraf 1 ve 2’de Maltepe sahilinden kentsel siluet görüntüleri yer almaktadır.

Fotoğraf 1: Maltepe Sahilinden Kentsel Siluet
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Fotoğraf 2: Maltepe Sahilinden E-5 Kısmından Görülen Kentsel Dönüşüm Alanları

Fotoğraf 1 ve 2’de Maltepe sahilinden, özellikle E-5 tarafına yakın bölgelerde yaşanan kentsel dönüşüm sürecinin görsel açıdan yarattığı olumsuz etkiler
görülmektedir. Zamanında az katlı ve kısmen yeşil alanlarında bulunduğu yerleşim alanlarının bu kadar yüksek yapılı ve yoğun şekilde konumlanması kent
siluetini görsel açıdan oldukça olumsuz etkilediği gibi kentin yaşam kalitesini
azaltarak, ulaşım ve benzeri altyapı sorunlarını beraberinde getirmektedir. Yeşil
alan miktarının fotoğraflarda görüldüğü gibi azalması, iklim değişikliklerine
varan çevre sorunlarına neden olmaktadır.
Fikirtepe bölgesinde, henüz projeler, Fotoğraf 1 ve 2’de görüldüğü gibi belirginleşmemiş olsa da, bu bölge emsal arttırılması ile dönüşümü en çok tartışılan alanlar arasında yer almaktadır. Kent estetiğinin önemli bileşenleri arasında
yer alan kent siluetleri, hızla geliştirilen emsal arttıran projelerden önümüzdeki
yıllarda oldukça etkilenecektir. Fikirtepe’de projeler tamamlandığında, Kadıköy
sahil görünümü büyük bir başkalaşım geçirecektir. Bina bazında yapılan yıkılıp,
yeniden yapılma süreçleri de Kadıköy gibi tarihi ilçelerin kimlik ve estetik değerlerini oldukça etkilemektedir. Özellikle tarihi mekanlar ve Boğaziçi Silueti
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de bu açıdan tehdit altındadır. İstanbul’un tarihi semtlerinde yaşayan ve bu bölgelerle aidiyet bağı kurmuş olan kentliler için bu dönüşümün moral değerleri
açısından yıpratıcı etkiler yarattığı bilinmektedir.
Mekansal dönüşüm sürecinden çevre, hem estetik, hem de ekolojik açıdan
etkilenmektedir. Sürdürülebilirlik kavramının bu denli kritik öneme sahip olduğu dönemde, mekansal dönüşüm ile çevreye duyarlı yeni yerleşimler oluşturulabilirse belirli kazanımlar sağlanabilir. Bunun yanında, İstanbul’da yeni yerleşimlerin çoğunlukla havza, yeşil alan ve orman alanlarını tehdit ettiği gerçektir. Bu açıdan 2B alanlarının konuta dönüşümü, çevre sorunları açısından dikkat
edilmesi gereken kritik konular arasındadır. Belediyeler, bir yandan sürdürülebilirlik adına çevre projeleri üretirken, bir yandan orman alanlarını tehdit eden
yeni kent projelerine ve büyük projelere olanak tanımaktadır. Bu iki çelişkili
durum da yerel yönetimlerin mekansal dönüşüme etkilerini tartışılır hale getirmektedir. Kıyılarda uygulanan dolgu alanları projeleri de kıyıları ekolojik
açıdan tehdit etmekte ve kimlik özelliklerini başkalaştırmaktadır.
Estetik objektif ve sübjektif özellikleri ile kavramsal açıdan açıklaması zor
olgular arasındadır. Objektif nitelikleri arasında formu oluşturan temel tasarım
özellikleri yer almaktadır. Sübjektif nitelikleri arasında anlamsal, sembolik ve
fonksiyonel özellikleri bulunmaktadır. Kent estetiği, kentsel tasarım, çevresel
psikoloji, kent kimliği ve kent imajı ile ilişkili bir konudur. Kent estetiğinin
evrensel tasarım niteliklerine bağlı objektif özellikleri olduğu gibi kişiden kişiye
ya da kurum ve uzmanlığa bağlı değişen sübjektif özellikleri yer almaktadır.
Kent estetiğine, dört farklı kentsel aktör grubu gözüyle bakıldığında aşağıdaki
gruplamalar oluşturulabilir;
- Daha ideal kent görünümü kazanılması konusunda çoğunlukla tarihi değerlerin korunması yönünde çaba gösteren ve yeni yerleşim alanında yenilikçi
ve özgün tasarım süreçlerini yönlendiren, mimar, şehir plancısı, kentsel tasarım
uzmanı ve benzeri meslek uzmanları, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve
meslek odaları.
- Kentin mekansal değerini bir pazarlama ve ekonomik kalkınma aracı olarak gören ve estetik konusuna, lüks konut üretimi ve daha konforlu yaşam sloganları ile yaklaşan, yatırımcılar, gayrimenkul uzmanları ve özel sektör girişimcileri.
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- Yerleşim alanlarına ilişkin meslek uzmanları ve yatırımcıların farklı görüşleri ile etkilemeye ve yönlendirmeye çalıştığı, bunun yanında kendi ekonomik, kültürel şartlarına, geçmişine, aidiyet duygularına ve anılarına bağlı kent
imgesine sahip olan kentliler.
- Kent estetiğini seçim sürecinde bir etken olarak gören, farklı yaklaşımları
ve politik vizyonları olan yerel yöneticiler.
Belediyelerin web siteleri, yapmış oldukları projeleri ve onları sunuş tarzı
incelendiğinde, belediye başkanları, hatta merkezi yönetim için İstanbul’un
dönüşümünün görsel özelliklerini prestij meselesi olduğu görülmektedir. Onlar
için çoğu zaman kentsel estetik, büyüklük, iz bırakma, ideolojilerini yansıtma,
yüksek yapılarla prestij kazanma, kente ve seçim bölgelerine akılda kalıcı büyük yapılar inşa etmek olarak algılanmaktadır.
Bu farklı görüşlerden kent estetiği;
- Tarihi değerlerin korunması,
- Tasarımda yeni ve özgün olanın yaratılması,
- Görsel değerlerle, mekansal aidiyet duygusunun kazandırması,
- Yeşil alanların ve kent imgelerinin korunması,
- Yaşam kalitesi yüksek lüks yerleşim alanlarının tasarlanması,
- Prestij projeleri ile bir yönetimin ve ideolojinin izini bırakması,
- Kişilerin imgelem dünyasının korunması, gibi çok sayıda ve bir kısmı da
sübjektif değer yargılarını içeren kavramlarla, farklı aktörlerce yorumlanabilmektedir.
Sonuç olarak, İstanbul’da mekansal dönüşüm farklı ölçeklerde yaşanmaktadır. İstanbul’da yaşanan dönüşüm ideolojik, toplumsal, ekonomik, küresel, kültürel, çevresel, ekolojik, estetik, mekansal, sosyolojik çok kapsamlı özellikleri
ile oldukça karmaşıktır. İstanbul’un bunca konut, alışveriş merkezi, iş ve finans
merkezi projesi sonrası nasıl bir görünüm alacağı tartışma konusudur. Bir kısım
inşaat ve yatırımcı firmaların iflası ya da arz / talep dengesizliği sonucu “hayalet şehirlerin” boş, tamamlanmamış yapıların oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Yine 3. Köprü ve büyük projeler düşünüldüğünde, soyut eleştirileri somutlaştırma yaklaşımlarına gerek görülmektedir. Bu sürecin tamamlanması beklenmeden, meslek uzmanlarının uyarılarının daha etkin olabilmesi için kentsel çevrenin, tüm onaylı ve öneri projelerin bitimde nasıl şekilleneceğinin görselleştiril230
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mesi yapılmalıdır. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve benzeri simülasyon teknikleri ile
gündemdeki projeleri İstanbul maketine ve farklı ölçeklerdeki görsellere yerleştirip, değişim değerlendirmesini estetik açıdan gösterilmelidir. Yine sorun yatacak özel alanlar üzerine, kentsel modelleme teknikleri ile odaklanarak gelecek
senaryoları hazırlanmalıdır. Akademik anlamda burada öneri şeklide gözüken
çalışmalar yapılmakla birlikte, en temel sorun bunların kamuoyuna, geniş kitlelere yeterince duyuramamasıdır. Bu görüşleri yaygınlaştırmak, en azından estetik açıdan büyük etkileri olacak süreçlerde ortak akılla çözüm üretebilmek için
iletişimci katılım süreçlerine geliştirmek gerekmektedir. Bu iletişimin sağlanabilmesi farklı aktörler için kent estetiğinin ne anlama geldiğinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Kent estetiği kentsel dönüşümden etkilenen ve bozulduğunda geri getirilemeyecek bir değerdir.
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Kentsel Dönüşüm Olgusu ve Estetik
Dr. Ayşe Nur Albayrak,
GYTE Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü

Kentler tarihsel süreç içinde sürekli bir yenilenme ve değişim sergilerler.
Ancak “kentsel dönüşüm” ya da “kentsel yenileştirme” olarak kavramsallaştırılan süreç, kamunun ya da yatırımcıların etkin olarak süreçte rol aldığı, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla planlama literatüründe inceleme konusu olan farklı
bir olgudur. İstanbul gibi küresel bağlantıları güçlü, sosyal ve kültürel etkilere
açık, gelişme odaklı bölgesel-küresel bir ekonominin, doğal alanları ve çevresel
riskleri yüksek bir coğrafyada kentsel gelişimini çatışma olmaksızın gerçekleştirmesi çok mümkün görünmemektedir. Bu çatışmayı en aza indirmek için kentsel / mekânsal dönüşümün daha geniş bir perspektifle ele alınması gereklidir.
İstanbul’da daha sağlıklı bir kentsel / mekânsal dönüşüm için;
- Kent bütününde bir strateji geliştirilmeden ve üzerinde toplumun farklı kesimlerince uzlaşılmış bir değerler, öncelikler sistemi tanımlanmadan herhangi
bir proje uygulanmamalıdır. Üretilen projeler bu önceliklere uyumlu olmalıdır.
Çevreye zarar verecek projeler gündeme dahi gelmemelidir.
- Büyük projeler sadece yatırımcıların talepleri doğrultusunda değil, kentin
üst ölçekli gelişme stratejileri içinde öncelikle yerelin ihtiyaçları ve talepleri
dikkate alınarak planlanmalı ve uygulanmalıdır. Ancak bugün uygulama öncesinde analiz-değerlendirme süreçlerinin çok hızlı tamamlanması, kamuoyunda
bir görüş oluşmasına fırsat tanımadan kararların/tasarımların onaylanması ve
inşaatların başlaması, kentlilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretilmesini ve özgün tasarımlara ulaşılmasını güçleştirmektedir. Aslında bu yolla İstanbullular çok daha uygun çözümlerden vazgeçmektedir. Özellikle sivil toplum
girişimlerinin bu aşamalardan sürecin içinde aktif olarak yer almalı ve projeler
katılımcı bir anlayışla geliştirilmelidir.
- Kentin marka değerini korumak için her bir noktasının özgün olduğu bilinciyle hareket edilmeli ve İstanbul’u başka kentlere ya da bir semtini diğerine
benzetmeye çalışan taklit projelerden vazgeçilmelidir. Üstelik kentin özgünlüğünden ilham alan projelerin taklit projelere göre ekonomik olarak daha başarılı
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olacağı ve kamuoyunca da destekleneceği açıktır. Kentsel dönüşüm için adı
geçen pek çok yer için bir örnek projeler önerilmesi, mekânın özelliklerini öne
çıkaran özgün projeler üretilmesini engellediği gibi kentin kendi geçmişiyle
(yaşanmışlıklar ve yerel değerler) bağlantı kuracak detayların da göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Projelerde kentsel hafızaya, tarihsel sürekliliğe dikkat
edilmelidir.
- En önemlisi de İstanbul’un tüm dünya için korunması ve geliştirilmesi gereken bir kültürel değer olduğunu unutmadan, İstanbul için karar alırken İstanbulluları dışlamadan, planlama, mimarlık, bilim, teknoloji ve sanat alanlarının
birikimlerinden yararlanılmalıdır.
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Müslim SARI - CHP İstanbul Milletvekili
Sayın Belediye Başkanlarım, hocalarım, değerli katılımcılar; Güzel bir çalışma oluyor. Türkiye’de bu tür çalışmalar çok az yapılıyor. Bu yüzden bu çalışmalarda emeği geçen, bu organizasyonu gerçekleştiren herkese teşekkürü
borç bilirim. Ben bir genel çerçeveyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yerel yönetimlerde yeni eğilimler üzerine konuşurken bir genel konjonktürü ve bu genel
konjonktürün içenden çıkarılması gereken bir eğilimi çok önemsiyorum. Özellikle bundan sonraki süreçte Türkiye’de, yerel yönetimlere ilişkin bakış açılarının biraz bunun üzerinden şekilleneceğini de öngördüğüm için bunları sizinle
paylaşmak istiyorum.
Son küresel krizle birlikte aslında 1970’lerden itibaren dünyada kurula gelen
hakim duruş, hakim ideoloji, hakim anlayışta ciddi örselenmeler oldu. Bu, özellikle refah devletinin yetmişlerin ortalarından beri gelen tasfiye sürecinin ve
yeni eşitsizliklerin ortaya çıkmasıyla başlayan bir yeni durumu ifade ediyor. Bu
yeni eşitsizlikler üzerinde yeni refah devletinin ip uçları oluşuyor tüm dünyada.
Biz aslında 2010’lu yıllar boyunca, 2020’li yıllar boyunca biraz bunu konuşacağız. Yeni refah devleti, yeni bir sosyal devlet ve bu genel eğilime uygun bir
biçimde ortaya çıkacak ya da ortaya çıkması muhtemel yeni bir yerel yönetim
anlayışı.
Bu yeni yerel yönetim anlayışı, klasik yerel yönetim anlayışından farklı olarak sosyal yanları daha fazla vurgulanan ve daha katılımcı olan ve bu konjonktürün kendi içinden çıkan bir yerel yönetim anlayışıdır. Aslında bu refah devletinin yeniden yükselişinin, ama bu kez ulusal ölçekte değil uluslararası ölçekte
yeniden yükselişinin üzerine kapanan bir yerel yönetimler anlayışıdır. Bu açıdan ben bunu çok önemsiyorum.
Küresel kriz, dünyanın her yerinde çok ciddi sosyal sorunları da beraberinde
getirdi. Bu sorunlar tek başına bireyle ya da bireyin ideolojik duruşuyla ilgili
değil aynı zamanda bireyin ekonomik ve sosyal duruşuyla da ilgiliydi. Dolayısıyla daha fazla işsizliğin olduğu, daha fazla yoksulluğun olduğu bir alan açtı
tüm dünyada. Bu alanı da kapatmak üzere, sosyal koruma sistemlerinde önemli
değişikler yapıldı. Bütün gelişmekte olan ülkelere özgüydü bu yeni duruş. Yani
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sadece Türkiye’ye özgü bir durum değildi. Barınma ve bireyin yoksulluğuna
dair ihtiyaçların giderilmesinin ötesinde eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi
daha geniş alanları yeniden düşünmeyi gerektiren ve sosyal koruma sistemine
daha geniş ve bütüncül perspektiften bakmayı gerekli kılan bir anlayış bu. Bunun içinde örneğin meslek edindirme ve iş gruplarına dezavantajlı grupların
katılması vardı, bunun içinde sosyal içerme vardı. Sadece yoksullukla mücadele
etmeyi düşünmeyen, ama aynı zamanda sosyal dışlanmışlıkla mücadele etmeyi
amaçlayan bir anlayış vardı. Bunun içerisinde mikro krediler vardı. Şartlı destek
programları vardı. Mesela bunun içinde aktif ücret programları vardı. Yani dünyada bu küresel krizle beraber yoksullaşan yeni kitlelerin sosyal sistem içinde
daha fazla tutulması ve sisteme kazandırılmasını sağlamayı öngören, sorunlara
bütüncül ve geniş yeni bir perspektiften bakan bir alan açılıyor. Bu Türkiye için
de çok önemli. Bu esas olarak merkezi yönetimin çözmesi gereken bir problem
ve merkezi yönetimin müdahil olması gereken bir problem. Ama bunun ötesinde, yerel yönetimlerin merkezi yönetimdeki bu yeni duruşu ve yeni anlayışı
tamamlar biçimde kendi yerel yönetim anlayışlarını sorgulamaları gereken ve
ona uygun olarak yeniden yapılanmaları gereken bir alan açılıyor.
Türkiye’ye bakacak olursak, bu genel eğilimin içinde neler görüyoruz. Bir
defa geleneksel sosyal koruma sistemlerinin Türkiye’de yetersiz olduğunu görüyoruz. Geçmişten gelen, aileye bağlı, akrabaya bağlı, fitre ve zekata bağlı
daha çok dini dayanışma ilişkileri çerçevesinde şekillenen, vakıflar gibi bizim
geleneksel kültürümüzün içinde yer alan geleneksel sosyal dayanışma ilişkileri,
bizim yüzlerce yıldır devam eden sosyal dayanışma ilişkilerimizdi. Ama varmış
olduğumuz noktada, toplumsal transformasyonla beraber toplum değiştikçe bu
geleneksel ilişkilerin, dayanışma ilişkilerinin giderek yetersizleştiğini gördük.
Türkiye’de çağdaş dayanışma ilişkilerinin de bunu kapatacak nitelikte ve yeterlilikte olmadığını görüyoruz. Bir örnek vereyim. Türkiye’de sosyal yardımların
Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı 0.88’dir. Bundan on yıl önce 0.30’larda,
0.40’lardaydı. Dolayısıyla son 10 yılda bu konuda önemli bir gelişme var ama
örneğin OECD ortalamaları %2’dir. Dolayısıyla Türkiye’nin burada da kat etmesi gereken çok mesafe var. Dolayısıyla geleneksel sistemimiz çözülürken,
geleneksel sistemimiz yetersiz kalırken, çağdaş ve merkezi yönetimle ve devlet
eliyle yapılan yardımların bu sosyal alanı doldurma açısında da yetersiz kaldığını görüyoruz. Daha önemlisi, geleneksel yöntemlerle bu çağdaş yöntemlerin
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birbirine entegre olmadan eklektik bir biçimde yan yana durduğunu görüyoruz.
Öte yandan, bu sosyal yardımları kapsayacak şekilde sürecin içinde bulunan
bütün aktörlerin arasında bir senkronizasyon sorunu olduğunu görüyoruz.
Burada aktörler, merkezi otorite, yerel yönetimler ve sivil toplumdur. Sivil
toplum dayanışma ilişkilerine ciddi katkı sağlıyor. Ama bunların arasında bir
irtibat, bir senkronazisyon, bir entegrasyon yok. Bu ne getiriyor? Bu bir yandan
mükerrerlik getiriyor, yani bir birey hiç sosyal yardım alamazken, bir başka
birey hem merkezi yönetimden, hem sivil toplum kuruluşlarından, hem de yerel
yönetimlerden sosyal yardım alabiliyor. Dolayısıyla bir tarafta hiç yardım alamayan bireyler, öbür tarafta çok yardım aldıkları için daha az çalışma eğilimi
içinde olan, dolayısıyla işgücü piyasasına katılma konusunda daha az istekli
olan bireylerin bulunduğu bir sosyal koruma çerçevesinin önümüzde olduğunu
görüyoruz. O halde ne yapmak gerekiyor?
Yapılması gereken, dünyadaki konjonktüre uygun bir biçimde Türkiye’nin
kendine özgü sorunlarını da dikkate alan, çerçevesi genişletilmiş bir sosyal koruma sistemi örmektir. Bunun iki ayağı var: Bir ayağı klasik yoksullukla mücadeledir. Bir diğeri de sosyal dışlanmışlıkla mücadeledir. Türkiye için özellikle
ikincisi son derece önemli. Çünkü Türkiye bir yanda yapısallaşmış işsizlik ve
yoksulluk sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalan bir devlettir, öte yandan
da küresel ölçekte mal ve hizmet üretmek zorunda kalan bir devlettir. Hem kırlardan kentlere göç hem de sektörlerin kendi içindeki mobilizasyonu ciddi anlamda bir transformasyonu zorunlu kılmakta ve bu transformasyon da ciddi
anlamda yeni bir yoksullar alanı ortaya çıkarmaktadır. O yüzden Türkiye’nin
sosyal dışlanmışlıkla mücadele stratejisinin en önemli ayaklarından biri önümüzdeki dönemde bu olmalıdır. Bu aslında daha önceden düşünülen, ama üzerinde çok fazla durulmayan, ve sosyal devletin tasfiyesi sonucu etkisinin azalmasıyla birlikte yeni eğilimlere uygun olarak ortaya çıkan bir bakış açısıdır.
Burayı asli olarak merkezi yönetim dolduracak. Nasıl dolduracak? Mesela
bir yoksullukla mücadele stratejisi kurmalı. Örneğin bunun ayaklarından biri
harcama politikası olmalı. Harcama politikasının en önemli ayağı hiç kuşku yok
ki ücretlerdir. Bugün Türkiye’de kamu ücretlerin çok önemli bir kısmını belirliyor. Mesela asgari ücretleri belirliyor. Kamu emekli maaşlarını belirliyor. Kamu
memur maaşlarını belirliyor. Dolayısıyla ücret politikası yoksullukla ve sosyal
dışlanmışlıkla mücadele açısından son derece önemli.
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Vergi politikası çok önemli. Bugün vergi sistemimizin %70’i dolaylı vergilere dayanıyor. %30 doğrudan vergiler. Avrupa’da tam tersi. Dolaylı vergiler
neden önemli yoksullukla mücadelede? Çünkü dolaylı vergiler daha kolay toplanan ama adil olmayan vergilerdir. Örneğin sigaranın üzerine bir lira matbu
vergi koyduğunuzda o sigarayı siz de içseniz, Sabancı da içse bir lira vergi ödüyor. Ama o bir liranın Sabancı’nın bütçesindeki yeriyle, sizin bütçenizdeki yeri
aynı değil. Dolayısıyla vergi sistemini gayri adil yapıdan daha adil bir yapıya
yönlendirmek bu alanı dolduracak önemli şeylerden biri olacaktır. Bir başka
alan kurumsal kapasitenin güçlendirilmesidir. Burada yerel yönetimlerle merkezi idarenin ciddi bir biçimde işbirliği yapması gereken bir alan ortaya çıkıyor.
Kayıt sistemleri, veri sistemleri. Yoksullar kim? Muhtaç olanlar kim? İşgücü
piyasasının dışına itilmiş olanlar kim? Burada yerel yönetimler çok önemli yerlerde duruyorlar.
Sonuç olarak benim burada anlatmaya çalıştığım şey şu: Dünyada yeni bir
eğilim var. Dünyada küresel krizle ortaya çıkan bir boşluk var. Bu boşluk hem
bir ideolojik alanın sarsılmış olmasından kaynaklanan, hem de 1970’lerden beri
uygulanan ekonomik ve sosyal politikaların sosyal devletin, refah devletini
tasfiye etmesinin sonucu olarak ortaya çıkan bir boşluk. Ve şimdi bu boşluğu
doldurma zamanıdır. Şimdi bu boşluğa uygun şekilde belediyecilik anlayışını da
yeniden düşünme zamanıdır. Bu anlayış, adına sosyal belediyecilik diyebileceğimiz 1980 öncesi pratiklerine uygun bir biçimde geliştirilen belediye modellerine ek olarak, 21. yüzyılın öznel koşullarını da kapsayan yeni bir belediyecilik
anlayışıdır.
Ben Türkiye’de önümüzdeki dönem bu konjonktüre uygun belediye modellerinin, belediye mekanizmalarının ve merkezi yönetimle de senkronizasyonu
ve entegrasyonu kuran belediye modellerinin olması gerektiğini ve bu modellerin başarılı olacağını düşünüyorum. Bunu gerçekleştirebilirse yani belediyelerimiz bu anlayış içinde kendilerini yeniden yapılandırabilirse ve buna uygun
ilişkiler ağı oluşturabilirse önümüzdeki süreçte Türkiye’de hem yoksullukla
mücadele açısından, hem de çağdaş belediyecilik açısından önemli örnekler
verilebileceğini düşünüyorum. Atölye çalışmalarının bir bölümünü izledim
orada daha pratik ve daha somut durumlara özgü çalışmalar geliştirildi onları da
hep birlikte paylaşacağız. Sempozyumun Türkiye’deki yerel yönetim anlayışına
katkılar getirmesini diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.
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Kentsel dönüşümde gittikçe netameli bir yol izleniyor. Çünkü konu, benim
kentsel dönüşümüm daha iyidir, mantığına dönüşmüş durumda. Fakat sistemi
olmayan bir şeyi çözmek olanaklı değildir. 1999 yılında deprem olmuş, 2002’de
uygulama yapılması için uyarılar artmış, 2005 yılında yasalar çıkarılmaya başlanmıştır. İhtarla bu iş çözülmek isteniyor. Çözülmek istenen nedir? Depremle
oluşan zararlar, peki kentsel dönüşüm yalnızca depremle mi ilgili? Çıkış noktası
olarak evet, ama kentler bundan önce de sorun yumağıydı. Bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Kentlerde sorunlar ne zaman çözülmelidir? Kaçak bir yapılaşmanın olduğu, yapılaşmış bir yeri düşünün… Buralarda düzenleme yapmak
mutlaka planla ve kanunla olmak zorundadır. Plancı sorunun mülkiyetle ilgili
olduğunu bilmesine rağmen soruna mülkiyet dışında yaklaşmaya başladı. Mimar konuya yalnızca tasarım boyutuyla baktı. İnşaatçı olaya yalnızca inşaat
yaparım diye baktı. Harita mühendisi mülkiyeti tescil etmek olarak algıladı ve
parsellere ayırmayı başarı olarak gördü.
Bu yapılanların tamamının uygulanması gerekirken mülkiyet ve mülkiyete
ilişkin bir bakışın olmadığını net olarak söyleyebiliriz. Kaçak, yoğun yapılaşmış
ve afet riski altında kalan yerlerde bir mülkiyet düzenlemesi olan kentsel dönüşümün yeni bir mülkiyet düzenlemesi olduğu ve bunun ancak tapuya tescil
edilme ile sonlanan bir süreç olduğunu anlatamadık. Bugün imara aykırı ve
depreme maruz olan bir mülkiyet var. Bu mülkiyet durumunun depreme dayanıklı, imara aykırılığının giderildiği bir yeni yapıya dönüşmesi gerekiyor. İşte
bu süreç şimdiye değin sadece yasalarla aşılmaya çalışıldı. Günümüzde soruna
yaklaşımda algı değişmiştir. İvedilikle çözülmesi gereken bir sorun mutlaka
yanlış çözülür. Demin söylediğim gibi Medeni Kanun ve anayasal güvence
altında olan mülkiyetin, dolayısıyla mülkiyete konu olan kentsel dönüşümün
bütüncül olmayan çok özel yasayla çözüleceğini sanmak mümkün değildir. Biz
imarla ilgili, planla ilgili olarak sorunu nasıl çözecektik. 3194 sayılı yasa vardı.
Bu yasanın 18. Maddesi var. Burada bir yasa uygulama yöntemi tanımlanıyor.
Bunun adı eşit oranlı toprak kesintisi yöntemi ve bunun nasıl olacağına ilişkin
bir yönetmelik var. Bu iyi ya da kötüde olsa hala geçerli bir yasa. Bu yasa uy240
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gulanamaz halde. Çünkü eşit oranlı toprak kesintisi yöntemi olarak ortaya çıkan
imar uygulaması bugün artık uygulanabilir bir yöntem olmaktan çıkmıştır. Peki,
ne olmuştur? Mülkiyete el atmamız gene yasayla olacaktır. Yeni bir yöntem
tanımlamalıyız. Bir yasa olmalı, bu yasayla imar kanun içersinde olacak yeni bir
yöntem tanımlanmalı. Bunun adı ise değer esaslı yöntemdir. Değer esaslı yönteme göre uygulama süreci tanımlanması gerekiyor. Peki değer esaslı yöntem ne
demektir? Katılımdaki mülkiyet ile dağıtımda kamu eliyle üretilen yeni mülkiyetin değerleri arasındaki uçurumun uyumunun sağlanmasıdır. Bu sağlanmadığı
ve adaletli bir dağıtım yapılmadığı zaman uygulamanın yapılması mümkün
değildir.
Yoğun yapılaşmayı dönüşüm sayarsak, ben burada yokum, biz burada yokuz, bunun çözüm olmadığını kentli artık kabul etmek zorunda.
Küçük alanlarda kamunun anlaşma yöntemleriyle yaptığı çözümler bir çözüm olarak değerlendirilemez. Çünkü bunlar geneli ilgilendirmez. Eğer Türkiye
genelinde yoğun ve imara aykırı yapılaşmış yerlerdeki mülkiyet sorunlarını
beraberce çözebilirsek yeni, mülkiyet dokusu sağlam, imara aykırılığı olmayan,
depreme dayanıklı yeni bir yapı oluşturacaktır. Bunun için mülkiyetin tescil
edilmesine kadar geçen süreci içeren bir yasa olması gerekir. Bu yasanın uygulanması ile ilgili yönetmelik olması gerekir. Türkiye’de medeni kanundan ya da
kadastro kanundan gelen mülkiyete ilişkin hakların yeniden düzenlenmesinin
reforme edilmesi gerekmektedir. Bunlar olmadan finansör bulamazsınız. Finans
dediğimiz olay mutlaka güvence ister. Tapu güvencesi ister. Tapu güvencesi,
mülkiyet güvencesi olamadığı yerde yatırımcı olmaz. Sürekle kazanma mantığıyla yapılan imar uygulamasının, bir kentsel dönüşüm olamayacağını söyleyebiliriz. Güvenilir herkesin katılabileceği bir sistemin oluşmasını istiyorsak yasa
ve yöntem bulmak zorundayız. Teşekkür ediyorum.
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2. Atölye Moderatör:
Prof.Dr. Savaş AYBERK
Sayın Başkan, sayın izleyiciler sizleri saygıyla selamlıyorum. Bizim oturumumuzda Maltepe Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Zengin, önemli
bir konu üzerinde buluşturdu bizi. Bu konu, belediyenin halkla daha iyi bir iletişim içine girebilmesi için orta yol bulabilecekleri bir örgütlenme modelidir.
Yeni bir yol denediklerini belirtti. Oturumumuza katılan ve katkı veren katılımcılar önemli noktalara değindiler. Eleştiri ve değerli katkılarda bulundular.
Bunların tümünü içine alan notlarımı bir özet sunmaya çalışacağım. Siyaset
yapan insanlar, kendilerini güvenilir kılacak sözler vererek ve yapacaklarını
seçmenlere anlatarak, güven yaratarak göreve gelirler. Göreve geldikten sonra,
iş yoğunluğu içinde oylarıyla güvenen insanların görüşlerinden uzaklaşabilirler.
Belediye başkanını daha geniş anlamda siyasetçiyi seçen insanların beklentileri,
isteklerinin, beklentilerinin yerine getirmeleridir. Ancak siyasetçi, belediye
başkanı; bir masaya oturduktan sonra etrafında bir bürokratik ve uzman kadro
vardır. Onun üzerinde bir güç vardır, hükümet, büyükşehir yapılanmaları, yasalar vardır. Yoğun iş yükü vardır. Sayın Mustafa Zengin çok güzel belirtti, benim
üzerimde bir güç var, yasalar, hükümet var, büyükşehir belediyesi var dedi. Bu
çerçeve içerisinde belli bir hedefe yönelerek bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama
bu hizmeti götürdüğünüz insanlar bu arada ne düşünüyor? Daha önce ne düşünüyordu, şimdi ne düşünüyorlar. Bunun bilinmesinde yarar vardır. Geri bildirim
gerekmektedir. Bunu öğrenmenin iki yolu vardır. Gazeteleri okursunuz, gazeteler size bir ses verir. Siz okuyamıyorsanız birileri size okuyup bildirecek.
Belki basın da yetmeyebilir. Size bir şey söyleyecek insanların size ulaşabilmesi
için insanlarla doğrudan sıcak konuşmanız gerekmektedir. Sayın başkanın konuşmasından bunu anladım. Çok değerli siyasetçiler ve belediyeciler oturumda
görüş belirttiler.
Sayın başkan Maltepe Belediyesinin sorumluluk alanında yaşayan, başkana
güven duymuş insanların görüşlerini, eleştiri ve tepkilerini iletebilecekleri bir
sistemin oluşması gerektiğini gördüklerini belirtti. Kendisine güvenen, kendisine ulaşmak isteyen ve kendisinden bir şeyler bekleyen insanların kolayca ulaşabilecekleri bir modeli anlattı. Bu sistemin, Mahalle meclisleri, halk meclisleri
olarak örgütlenmeyi içerdiğini belirtti. Bunun için nasıl çabaladığını ancak,
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kendi ifadesiyle istediği verimlilikte başarı elde edilemediğini anlattı ve nasıl
daha başarılı olunabileceği konusunda sizlerin görüşlerini istiyorum dedi.
Görüşleri dinledi. Dinlediği görüşleri değerlendireceğini belirtti. Katılmadığı
noktalarda deneyimlerini aktardı. Bu model, bizim gündemimize 1990’lı yıllarda girdi.1972 Stockholm Çevre Konferansı, çevre konusunda bir araya gelen
insanların Stockholm’da yaptığı bir konferanstır. Buradan devlet kuruluşlarının
ağırlıklı rolü ortaya çıkmıştır. Çevre kirleniyorsa devlet, kamu kurumları görevlerini yapmalıdır. Aradan 20 yıl geçti 1992’de Rio Toplantısı bize yeni bir
bakış açısı getirdi. Artık sorunların çözümünde devletin dışında toplumun içinden oluşturulmuş sivil toplum örgütleri de yer almalıdır anlayışı egemen oldu.
Kent meclisleri öncelikle Gündem 21 adıyla uluslar arası bir proje ortaya çıktı,
Ulusal gündem 21 projelerinin ardından yerel gündem 21 projeleri bizim gündemimize kent meclislerini getirdi. Toplumsal katkının önü böylece açılmış
oldu. Böylece sayın belediye başkanının oluşturmaya çalıştığı sistemin yasal
altyapısı gelişti.Toplum bu durumu kabul etti ve deneyim kazandı.Kent meclisleri birçok yerde çalışmaya başladı. Kent meclislerinin temel yapısında bir şey
üretmek isteyen bireylere bu olanağı sağlamak yatmaktadır. Kimi finansal sıkıntıları olabilir ancak olay yaşanmış ve deneyim birikimi sağlanmıştır. Kamu
kuruluşlarımız kent meclislerinden yararlanarak bu birikimi kullanabilirler.
Ancak kişilerin siyasal güçlere egemen olma savaşı vardır. Burada iş ekseninden kopabilir. Doğabilecek sorunlar kent meclisleri demokratik örgütlenmesi
içinde çözülebilir. Başkanın oluşturmaya çalıştığı halk meclisleri oluşmuş ve
deneyim kazanılmış sistemlerden yararlanılarak çözülebilir. Bizim oturumda
değerli katılımcıların katkılarıyla bir noktaya gelinmiştir. Buna göre yerel yönetimlerde yasal ve hukuksal yapının devlet ve büyükşehir yapılanmasının dışında; halkın sesini yansıtabileceği, belediye başkanının halkın sesini kolayca
duyabileceği ve onların enerjisinden yararlanabileceği bir oluşuma gidilebilir.
Bu oluşumlar zaman ve demokratik deneyimle geliştirilebilir.
Bir yörede yaşayan insanımızın, tümünün hizmet kalitesi ve beklentiler yönünden söyleyeceği sözü vardır. Bu sözünü söyleyebileceği ortamları kendilerine verebilmek yararlıdır. Örnek olarak, kentsel dönüşüm projeleri halkın çok
fazla ilgisini çekmektedir. Bu konun insanların beklentileriyle örtüşen, çatışan
ve çelişen bir konudur. Yasalara göre birtakım konutların yıkılması ve yenilerinin yapılması söz konusu. Konu çok geniş bir topluluğu ilgilendiriyor. Bu in243
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sanlarında görüş ve düşünceleri var. Bunları saydam bir çerçeve içinde ifade
etme olanağı yaratılması yararlı olur. Bireyin yasal çıkarlarını, yaşamdan beklentilerini, yakın çevresiyle olan ilişkilerini de göz önünde tutarak ortak bir
çözümün sağlanmasında belediye başkanına düşen bu zorlu bir görev vardır.
Sorunu halkla paylaşarak, hakça ve belirli bir düzeyde, doğru olarak çözmenin
yolu bulunacaktır. Gördüğümüz kadarıyla yasal örgütlenmenin hukukun bize
verdiği yetkilerle yapılan örgütlenmenin yanında yeni bir gönüllü örgütlenme
ile karşı karşıyayız. Bu konuda önce Maltepe Belediyesi Sayın Başkanına, sonra
da buna niyetlenen diğer belediye başkanlarına başarılar diliyorum. Bu belediye
meclislerinin dışında bir yapılanma modeli olacaktır. Bizde çıkan ortak görüş,
bu oluşumun büyük olasılıkla başarılabileceği ve bunun bizim demokratik kültürümüzün gelişmesine katkı vereceği, bu yolla yurttaşın, yöre yaşayanlarının
düşüncelerini sisteme aktarabilmeyi sağlayacağıdır. Bu çerçeve içerisinde oluşumun arka planında işleri zorlaştıracak birtakım ilişkiler vardır. Ama yine de
demokratik sistem içinde çözebileceğimize olan inancımız ortaya çıktı. Katılımcılığın anlamlı bir yapıyla sisteme katılması gerektiği konusunda katılanların
tümü aynı düşüncede birleştik. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. Ayşegül KİBAROĞLU, Okan Üniversitesi
Sn. Prof. Dr. Güngör Evren’i “Metropollerde Ulaşım Altyapı Sorunları ve
Çözüm Önerileri” ile ilgili sonuçları paylaşması için davet ediyorum.
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3. Atölye Moderatör:
Prof.Dr. Güngör EVREN
“Metropollerde Ulaşım Altyapı Sorunları ve Çözüm Önerileri” Çalıştay sonuçları;

Sayın Başkan, değerli izleyiciler;
Bizim atölye çalışmamız, benim 50 yıla yakın bir dönem çokça katıldığım
bu tür toplantılardaki görüşlerin bir anlamda yinelendiği bir toplantı oldu.
Çünkü, en azından, birkaç on yıldan beri sorun tanımlanmış, çözümler ortaya
konmuş, fakat çözümler uygulamaya yansıtılamamıştır. Yani esasta konunun
keşfedilecek bir yanı kalmamıştır.
Bugün Belediye başkanlığı düzeyinden toplu taşıma dairesi başkanlığına,
özel girişimin taşımacılığa katkısını sağlayan “halk otobüsleri” ve “taksiciler”
temsilcilerine kadar değerli arkadaşlarımız görüşlerini belirttiler. Herkes bulunduğu konum itibari ile sorunları dile getirirken, sorunların belirli bir koordinasyon içerisinde çözülebilmesi için uygun bir ortamın ve yasal düzenlemenin
bulunmadığı gerçeği ortaya çıktı. Taraflar hizmeti sunma konumunda olan taraflar, iyi hizmet sunmak konusunda yapabileceklerini iyi niyetli görüşmeler ve
uygun çözümlerin uygulanması için işbirliği yapabilecekleri yetkilileri ve uygun
ortamı bulamamanın çaresizliğini dile getirdiler.
Ulaştırma, bütünlük içinde hizmet sunan ve bu bütünlük anlayışıyla yönetilmesi gereken, karayolu, demiryolu, denizyolu ve diğer türlerden oluşan, çok
disiplinli, çok taraflı, çok sorunlu yapısı ile karmaşık bir sistemdir. Bu sistemi
yöneten bir değil bir çok kamu kurumu var. İstanbul’da, ulaştırma ile ilgili,
20’yi aşkın kurum bulunmaktadır. Son dönemlerin belki en çarpıcı konusu;
“Ulaştırmanın yetkilisi, sorumlusu kimdir ?” sorusunun yanıtının artık netleşmiş
olmasıdır. Artık bu konunun asıl yetkilisinin ve sorumlusunun yerel yönetimler
olduğu noktasında tartışılacak yanı kalmamıştır. Ne var ki, hala yirmiye yakın
kamu kurumunun birbirinden kopuk ve bir koordinasyondan uzak olarak, sorunları kendi anladıkları gibi çözmeye çalışmaları, sınırlı enerjilerin boşa harcanmasına ve sorunların çözülememesine neden olmaktadır. Gerçekten ulaştırma ile ilgili bütün, yani olayın bir yanını sorunlu gördüğünüzde, o sorunu
çözmeniz gerçek sorunu çözmeniz anlamına gelmiyor. Bütünlük içerisinde so245
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runa yaklaşmanız ve çözmeniz gerekli. Buradan ortaya çıkan ilk sonuç: göreceğin tek elden gerçekleştirilmesi, bunun için yasal düzenlemenin yapılmasıdır.
Bu konuda görüş birliğine varıldı. Hatta çok önemli çalışmalar yapıldı. Ben
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde iken, bu anlamdaki çalışmalara bir kaç kez
katılmıştım.. Fakat bunu yaptıran yerel yönetimler olduğu halde, bunların maalesef tozlu raflarda bunların kaldığını görmenin üzüntüsünü yaşadım. Sonunda
ilgili yasal düzenlemenin TBMM’ye kadar gittiğini de biliyoruz, fakat bir
türlü yasalaşamıyor. Bugün belirtilen görüşlerin hepsinde temel nitelikte olduğu
bir kez daha ortaya çıkan ulaştırmanın tek elden koordinasyon içinde ve etkin
yönetimi sorunu mutlaka ve öncelikle çözüme kavuşturulmalıdır. Çalıştayımızda bu konuda bazı yerlerde iyi niyete dayalı yerel çözümlerin bulunduğu ortaya
çıktı. Örneğin Kocaeli’nde KOTUS diye bir kuruluşla iyi niyetle değişik
tarafları bir araya getirerek sorunların çözümü için ilgili taraflar arasında bir
protokol düzenlemişler. Daha önemlisi protokolun, en azından şimdilik,
işlediğini ve sorunları çözümüne katkı sağladığını öğreniyoruz.. Doğaldır ki, bu
genel geçerliliği ve yeterliliği olan bir çözüm değildir. Örneğin İstanbul için
böyle bir modelin işleyeceğini hiç kimse söyleyemedi, söyleyemez de.
Ulaştırma ile ilgili temel konulardan bir tanesi de, yeni bir keşif değil, bu
işin mutlaka bir bütünlük içinde planlara dayalı olarak yürütülmesi ilkesidir.
Plana dayalı olmaksızın, hiçbir koşulda, genelde ulaştırmanın ve kentsel ulaştırmanın sağlıklı biçimde geliştirilmesi mümkün değildir, dünyada bunun tek
örneği bile bulunmamaktadır.
İstanbul ile ilgili planların yapıldığını biliyoruz. Bunların sonuncusu, 500
uzmanın katılımıyla, kent gelişim planlaması bütünlüğü içinde yapılan ulaştırma
planlamasıdır. Bu planlama çalışması stratejilerden 1/100.000 ölçekli Çevre
Düzeni Planına ve Ulaştırma Ana Planı’na kadar tüm aşamaları ile tamamlanmış durumdadır. Üzülerek belirtmek gerekiyor, planın yapılması gerekli ama
yeterli olmuyor. Çünkü planlar ödünsüz bir kararlılıkla uygulandığı zaman
beklenen olumlu sonucu verebilir. Ancak İstanbul planlamasında, çalışmalar
henüz stratejilerin belirlendiği ilk aşamada iken, stratejilere aykırı (7 tepeye 7
tünel projesi gibi) uygulamalar yapılmıştır. Daha sonra da plan dışı ve stratejilere uymayan, daha açık deyimiyle yapılmamalı denilenlerin yapılmasıyla plan
için harcanan emekler ve kaynaklar boşa gitmiştir. Bu durumda planlamanın
anlamını tamamen ortadan kalkmıştır. Böyle bir gelişmeye planlı bir gelişme
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demek olanağı yoktur. Demek ki doğru planlar yapmak zorunlu, Ama planlara
uyulmazsa emeklere ve kaynaklara yazıktır. Ve planlara uymamanın aslında
inandırıcı bir mazereti olamaz.
Yatırımların finansmanı için uygun modellerinin seçilmesi konusu son derece önem taşımaktadır. Finansman modeli planların uygulanmasına olumlu ya
da olumsuz yönde ciddi olarak etkilemektedir. Planların bazen bir finans ayağının olmadığını görüyoruz. Oysa finans ayağı olmayan bir planın gerçekleşmesi
şansı yok.
Kentsel ulaştırmada özel girişimin katkısı ile ilgili olarak ilginç gelişmeler
var. Bugün öğrendiğimiz kadarıyla, yanlış aklımda kalmadıysa, belediyelerin
kendilerinin yedi bini aşan bir otobüsü olmasına karşın özel halk otobüslerinin
sayısı on binin üstündedir. Bunun iyi planlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
İlgililerin, görüşmeler sonucunda, etkin bir hizmet sunumu için, belirli noktalarda görüş birliğine varılması, belirlenen kuralların ödünsüz sürdürülmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak, ulaştırma insanlarımızın, kentlilerin günlük yaşamlarını doğrudan etkileyen, mutlulukları ile ilgili bir konudur. Kentliye sorunları sorulunca,
açık farkla, ulaşımdır diyorlar ya da yanlış bir terim kullanarak trafiktir diyorlar.
Gerçekte evlerinden çıkıp işlerine rahat gidemiyorlar. Gittiklerinde artık çalışacak enerjilerinin bir bölümünü kaybetmiş oluyorlar. İşlerinden evlerine döndükleri zaman da maalesef mutluluk içinde olamıyorlar. Çünkü yollarda karşılaştıkları sorunlardan sonra, evlerinde aileleriyle hoşça vakit geçirecek halleri
kalmıyor. Yani ulaşım koşulları yıpratıcı oluyor. Onun için ulaştırma son derece
önemli, hepimizin, kentlinin mutluluğu sorunudur.
Kentliyi hesaba katmadan, kentliyle bütünleşmeden ve onun katılımını sağamadan bir planlama ile ulaşım sorununun çözümü mümkün değildir. Nitekim
sabahki konuşmalarda günümüzün en önemli konularından bir tanesinin halkın
yerel yönetim kararlarına, ki bunların en önemlilerinden biri ulaşımla ilgilidir,
halkın katılımı olduğu belirtilmişti. Yani ulaşım kararlarına ya da ulaşım yatırımı kararlarına halkın katılımının sağlanması günümüz demokrasilerinin en
önemli konuları arasındadır.
Çok yararlı olmakla birlikte, bugünkü toplantıda yeni diyebileceğimiz nitelikte çözümlemeler yapılmamış, dolayısıyla özgün çözüm önerileri ortaya ko247
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namamıştır. Keşke bugüne kadar söylenmemiş bir şeyler söylenebilseydi, bende
onları size mutlulukla iletebilseydim. Demek oluyor ki, sorunları ve çözüm
yollarını biliyoruz. Keşfetmemiz gereken bir şey yok. Yapılması gereken
toplum çıkarları doğrultusunda çözümleri uygulamaya koymaktan ibarettir.
Dilediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum.
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4. Atölye Moderatör:
Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO
Sayın Başkan, değerli konuklar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizim konumuz sosyal belediyecilik, sosyal faaliyetler, e-belediyecilik, belediyelerde
örgüt kültürü ve örgütsel davranış üzerineydi. Fakat bunlardan her biri açıktır ki
başlı başına bir sempozyum konusu. Dolayısıyla biz çok hızlı gitmek durumunda kaldık ve çok değerli konuşmacılarımızla birlikte olduk. Şişli Belediye
Başkan Yardımcımız Sayın Kahraman Eroğlu, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Hasan Ekmen, daha sonra Büyükçekmece Belediye Başkan
Yardımcımız ve çeşitli partilerden konuşmacılar, sorularıyla ve katkılarıyla
bizleri onurlandırdılar.
Bu konu içerisinde, belediyecilik konusu ancak insan odaklı, çözümleyici,
sürdürülebilir farklılıklar olduğunda başarılı olur diye bir sonuca vardık. Bakın
bu arada benim ifade ettiğim bütün bu söylemler aslında kendi grubumuz içerisinde sosyal faaliyet anlamında oluşturduğumuz bir çalışmanın ürünü, atölye
çalışmasının ürünü olarak ifade edeceğim. Bunlar benim görüşüm değil, tüm
grubun düşünceleridir. Konuşmacı belediyecilerimiz İstanbul’un ve Türkiye’nin
en gelişmiş, en köklü ve neredeyse en zengin belediyeleri olarak değerlendirildi
katılımcılarımız tarafından ve diğer belediyelerin de bu seviyelere çekilmesi
için benchmarking, yani kıyaslama yapılması gerekir fikri ortaya çıktı. Vatandaş, belediyelerin görevlerini aslında yeterince bilmemekte, bu konuda belediyelerin vatandaşları aydınlatmasının büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı ve ebelediyecilik ile diğer belediyecilik fonksiyonlarını işleterek uygun çözümler
sunulmasına yönelik birtakım yaklaşımlar ortaya çıktı. Aslında sosyal belediyecilikte vatandaşa dokunan, anlayan, taleplerini, şikayetlerini alabilen, onlara
hizmet sunabilen bir belediyecilik anlayışı gerekiyor. Dijital ortamın gelişmesi
ile birlikte şeffaflık ve katılımcılığın yanı sıra zamandan tasarruf edilmesi ve
hızlı bir şekilde işlerin yapılıp takip edilmesinin de vatandaşın memnuniyet
seviyesini daha üste çekeceği ortaya çıkıyor.
Aslında çok kısa geçtik, ben özellikle açılışta e-belediye kavramı üzerinde
durmuştum. Belediye yönetimlerinin sunduğu yerel yönetim hizmet ve faaliyetlerinde bilgi teknolojilerini kullanmayı ve hizmetleri dijital platforma taşımayı etkileşimli bir pozisyona geçmeyi ifade eden bu kavram, vatandaşı,
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işletmeyi ve diğer kurumlara sunulacak olan hizmetleri, hızlı ve etkin bir şekilde ve şeffaflıkla; hatta bazı hizmetlerde vatandaş katılımcılığına açık olarak
sunabilecek hale getiriyor.
Aslında ağırlıklı olarak bizim oturumumuzda sosyal belediyecilik anlayışı
tartışıldı ve akla neler gelmeyi deyince, vatandaşların isteklerini yerel yönetimlere aktarabilmeleri, vatandaşların ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapmadan en
hızlı hizmeti almaları, çözüm sürecinde halkın yanında ve açıklayıcı olabilen bir
belediye yaklaşımını, vatandaşın talebi olmasa da ona ulaşıp ihtiyaç durumunu
tespit etmeyi, engelli yaşam ve hayata destek olup yaşananların bir parçası olmayı, sosyal belediyecilik anlayışının göç etme olgusuna da aynı zamanda etkisi
olacağı konuşuldu; Hatta Sayın Belediye Başkan Yardımcısı bu konuyu ayrıca
irdelemek gerektiğini ifade ettiler. Gerçekten de yaşlılar, emekliler, engelliler
için ilgili çözümlerin arttırılması gerektiğini, kültürün yeniden yorumlanması
gerektiğini ve bundan sonraki belediyecilik anlayışının buna doğru yönleneceğini ifade ettiler.
Eleştiriler ise şöyleydi: Sunum yapılan alan çok geniş ve zamanımız sınırlıydı. Her konunun ayrı bir sempozyum konusu olması gerekirdi ve dünyadaki
uygulamalar hakkında bilgi verilebilirdi. Birtakım rakamsal detaylar konuşulabilir ve bunlar dağıtılabilirdi. Sosyal belediyecilikte temel bir hizmet standardı
oluşturulabilir mi? gibi sorular ortaya çıktı. Bana kalırsa, şahsi görüşüm, bu
işlemler standartlarla kalmamalı, standardın üstüne çıkmak için çabalar sarf
edilmeli diye düşünüyorum. Birtakım görsel boyutlardan da katılımcılarımız
bahsetmişler ama anladığım kadarıyla Harun Hocamız sizleri o konuda aydınlatacaklar. Motivasyon konusu önemli diye belirtildi. Bu, çalışan motivasyonu
anlamında bir motivasyon. Yani belediyedeki çalışanların da konu ile ilgili motivasyonları önemli. Gerek maddi, gerekse manevi desteklenmeleri gerekiyor.
Sonuç olarak, hizmet belediyelerin görevi. Bu iş oy ya da karşılık beklemeksizin gerçekleşmelidir. Belediyeler sadece sorun çözmek için değil, sorunların
çıkışını engellemek için de hareket etmelidirler. Teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Ayşegül KİBAROĞLU
Sayın Prof. Dr. Mehmet Harun Batırbaygil’i “Mekansal Dönüşümlerin Kent
Estetiğine Etkileri: Eko Belediyecilik ve Kentsel Doku” ile ilgili sonuçları paylaşması için davet ediyorum.
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5. Atölye Moderatör:
Prof.Dr. Mehmet Harun BATIRBAYGİL
Değerli konuklar saygılarımı sunuyorum. Şimdi Sayın Başkanımızın da
söylediği gibi bizim konumuz “Mekansal Dönüşümlerin Kent Estetiğine Etkileri” idi. Size şöyle söyleyeyim. Estetik deyince tartışma başlar. Çünkü herkesin
beğenileri farklıdır. Nitekim iki değerli konuşmacımız vardı. Zamanımızda çok
azdı, çok fazla harici katkı alamadık. Ama kendilerinin çok değerli sunumlarını
izledik. Birincisi İsmail Erdem beyefendiydi, Sancaktepe Belediye Başkanı.
Diğeri de Kartal Belediyesinin Planlama İmar Komisyonu Başkanı Sayın Osman Güdü’ydü. İkisi birbirlerinin aşağı yukarı zıt istikametlerinde sunumda
bulundular. İkisi de son derce zevkli ve çok güzeldi. Estetik dediğiniz zaman
insanoğlunun aklının ermeye başladığından estetik adına gördüğü dağ, deniz,
güneş, ay, gök, yıldızlar. İşte estetik budur. Onun dışında insana yapısı estetiği
tartışmaya başladığınız zaman değişik kültürlerin etkisi altında bunları mütalaa
edersiniz. Ama estetik sözcüğünün nerden çıktığına bakarsak, kimlerin çıkardığına bakarsak, estetiğin kendisine göre çağlar boyunca gelişen bir kurallar zinciri ve anlayışı vardır. Bunların uygulanış biçimi tabi ki gelişen düşünsel anlayışlara göre farklılıklar gösteriyor. Şimdi geldiğimiz nokta aslında herkesin
kültürel anlayışına göre kendi kurallarını belli ölçüde mevcut kurallar alanı
üstüne yükleyerek bir şeyler yapmasına dayalıdır.
Sayın İsmail Erdem beyefendinin sunduğu binalarda şöyle bir eleştiriden
yola çıkarak sunuldu. Birincisi, modern binaların cam binaların esasında kişiliksiz ve kalıcı olmadığı yönünde görüş vardı. Dolayısıyla kendisi daha kalıcı olabilecek hatta daha ilerilere kendi değerlerini sunabilecek birtakım binalar yapmak yönündeydi. Dolayısıyla, kendi ifadeleriyle söylüyorum, Osmanlı ve Selçuklu eserlerinden esinlenen birtakım kamu yatırımı yani kendi yatırımlarını
daha doğrusu hizmet binalarını bizlere sundular, biz de zevkle izledik. Şu tartışmaya girmiyorum, yani Selçuklu ve Osmanlı eserleri esasında kubbeli, kemerli yapılar. Ben kendi tahsil ve anlayışıma göre, esasında Selçuklu tarzına
yakın herhangi bir şey görmedim. Ama onları tartışmak istemiyorum. Böyle bir
geleneksel mimariyi toplarsan, referansla bir şeyler yapılması gerektiğini ifade
ediyorlar. Şimdi, estetiğin esasında bir politik yanı vardır. Her şeyde bir politik
iz yakalama olanağınız vardır. Politik bakışlar, sanat alanına yansıdığı zaman
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eğer buralardan disipline olmamış kişiler tarafından yapılıyorsa bazı sorunlar
çıkarabilir, o bakışla değerlendirdiğimizde. Dolayısıyla estetik dediğimiz konunun çok çeşitli yansımaları olabileceğini ve bunun da kentte var olabileceğini de
gördük. Zaten tartışmalardan da o çıktı. Osman bey aslında estetik konusu üzerinde durmaktan çok, ülkenin toprak ve yerleşme konularındaki gelişimini ele
aldı. Çarpık kentleşme, gecekondulaşma ve onların halledilmesi gereken konular olarak ortaya çıktığı süreçte dolayısıyla dönüşümün çöküntü bölgeleri itibariyle ele alınması gerektiğini, depremin farklı bir olay olduğunu yani depreme
karşı yaklaşımın farklı bir olay olduğunu, benden önceki sözcülerinde ifade
ettiği gibi, siyasal iktidarın depremi esasında bir “Demokles Kılıcı” olarak sunduğunu, kendi işini kolaylaştırmak açısından ve bu zorunluluklar çerçevesinde
bazı kolaylıkların çıkarılan yasa paralelinde de, desteklenerek yasa tarafından,
yapılmasının söz konusu olduğunu ve bunun doğru olmadığını belirtti. Bir
başka konuşmacı katkısında Osman Bey de değinmişti ama aslında sosyal cephenin bu işlerde unutulduğunu bir soylulaştırma konusunun bir problem olarak
ele alındığını ifade ettiler. Soylulaştırma konusu enteresandır. Sulukule örneğine baktığımız zaman insanlar ellerindeki varlıkları kendileri için tatmin edici
fiyatlara satıp, kendilerinin başka yerlere daha rahat hissedecekleri, kendi kültür
yapılarına uygun olarak daha rahat hissedecekleri yerlere çekildiklerini ifade
ettiler. Bunu başka birtakım örneklerle görme imkanımız var. Genellikle TOKİ
söz konusu ise son zamanlarda bu işleri gerçekleştirmeye çalışan, kent içlerine
yakın zamanlarda girmeye başladılar. Daha önce dönüşüm adı altında esasında
sorunsuz arazilerde, kent dışında tarlalarda birtakım binalar tırnak içinde söylüyorum, ektiğini görüyoruz. TOKİ’nin yaptığı enteresan uygulamalar var. Varlıklı bölgelerde fiyatı yüksek binalar yapıyor. Varlıksız bölgelerde yaptığı binalarda daha düşük olanaklarla oradaki insanlara veriyor. Böyle bir ortam içerisinde kentlerimiz oluşuyor. Özet, mülkiyet meselesi esasında kentin estetiğinde
son derece önemli bir altyapı olarak ortaya çıkıyor. Diğer taraftan kentin estetik
adına geliştirilmesini sağlaması gereken üstyapı kurumları olarak yayın, devlet
ve belediyelere baktığımızda onların kendilerine özgü bir estetik anlayışlarının
da süreçte geliştiğini görüyoruz.
1950’li yıllarda hatta, hatta şöyle söyleyeyim, Türkiye’de veyahut Osmanlı’dan 20. yy.ın başından itibaren bakarsanız Osmanlı’da 1890’lar civarında
hatta, şimdi bizim 1. Ulusal Mimari dediğimiz bir tarz ortaya çıkar ki esasında
bir genç Osmanlı anlayışıdır, biraz arabesk unsurlar içerir. En önemli temsilcisi
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tabi Mimar Kemalettin’dir. Onun yapılarını ve kimliklerini etrafta görüyoruz.
Bugün resmi bakışın binaları ve estetiği olmak üzere yani kente de yansıması
açısından yapıldığını görüyoruz. Hatta 1925’lere 1930’lara kadar Ankara’da da
yansımalarını görürsünüz. Şimdi böyle bir resmiyet var. daha sonraki dönemlerde, 1950’den sonraki dönemlerde, Bakanlıklar, savaştan kaçan Almanların
yaptığı binalarla ortaya çıkan bir ulusal davranışı ifade edeyim. Yapılmaya çalışılan ağır bakışlı, andezit kaplı birtakım taş binalar vardır ki esasında bunlar o
dönemin yani 1940’lı yılların hatta 1930’lu yılların Avrupa’daki siyasal iktidarların bakışlarını yansıtan yapılardır. Orta Avrupa yapılarına benzer yapılardır. Daha sonra 1970’li yıllarda yarışmalarla ortaya çıkarılan gördüğümüz Bakanlıklar binalarıyla veyahut devlet binalarıyla, daha sonra valilik binalarıyla
realize edilmeye çalışılan devletin Bayındırlık Bakanlığı’nın öngördüğü birtakım o zamanın müteahhitlerinin becerilerine yönelik bir hüner içeren bina estetiklerini ve kent estetiğinin zerk edildiğini görüyoruz. Bu sıralarda ise sayın
belediye başkanımızın ifade ettiği gibi bir Selçuklu Osmanlı şeyi var ama Sinan’a baktığımız zaman, Osmanlı’nın eserleri olarak gördüğünüz zaman kendi
zamanının eserini yapmıştır. Selçuklular kendi zamanının eserini yapmıştır. Ben
kendi lafımı değil başka bir konuşmacının sözünü söylüyorum; onlar 20. yy.’da
bir Osmanlı binasını ya da Selçuklu binasını yapmamışlardır. Kendi dönemlerinin adamı olmuşlardır. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. 21.
yy’da eğer yapıyorsanız çağın gereklerini çağın malzemelerini korkmadan kullanacaksınız. Kalıcı olmayan veyahut çirkin bir estetik olduğunu savunmayacaksınız benim görüşüme göre. Dolayısıyla estetik konusu hakikaten ve hatta
yalnız estetik konusunun değil, bilim konusu esasında politikacıların çok fazla
herhalde ellememeleri gereken konular olduğunu düşünüyorum. Peki teşekkür
ediyorum.
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Çok değerli konuklar, 2. Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar
Sempozyumunda hep birlikte yoğun olarak tam gün mesai harcadık. İkincisini
yaptığımız bu organizasyon sanırım anlamlı sonuçlar doğuracak şekilde meyvelerini verecektir. Yasal prosedürlere dönüşebileceğini de ümit ediyorum.
Atölye çalışmalarında Belediye başkanlarımız, politikacılarımız, yerel yöneticilerimiz, uygulayıcılarımız, akademisyenlerimiz gerçekten konuları önemsemiş
olarak çok kıymetli vakitlerini ayırdılar. Yerel yönetim seçim dönemi yaklaşıyor olmasında mı yoksa toplumsal dinamiklerin etkisinden mi? 2010’da birincisini yaptığımız sempozyumda daha primitif bağlamda dile gelen kentsel dönüşüm, yerinden yönetim konseptlerinin oluşmasına katkılar sunulmuştu. Ülkemizde bugün yaşamakta olduğumuz Büyükşehir Mevzuatı o gün konuşulmuyordu. Yine bugün çeşitli bölgelerinde idari anlamda ülkemizin yeniden yapılmasını ele alan başkanlık sistemi konuşulmuyordu. Ama bugün bunların hepsi
konuşuluyor. Hepsi de uygulamada, hepsinin birtakım olumlu ya da olumsuz
somut sonuçlarını görüyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm alanında kentlerimiz
adeta yeniden yapılanıyor, adeta yeniden örgütleniyor. İstanbul’un üzerine bir
İstanbul koyacak kadar da yapılanmalar meydana geliyor. Sonuçları itibariyle
biraz önce bazı arkadaşların söz ettiği gibi gerçekten risk taşıyan noktalara taşınıyor. Özellikle Karadeniz’in kuzeyine doğru İstanbul’un yapılanması konuşuluyor. Ancak, konuşulanlar bir plan ekseninde gitmiyor. Ülkemizde, 40 yılda
kent nüfusu üç kat arttı. Kentte yaşayanların oranı %75’lere çok hızlı bir şekilde
geldi. Yani, çok hızlı bir süreç geçti. Sosyolojik olarak 500 yılda kazanılması
gereken kentleşme süreci beraberinde gettolaşmayı getirdi. Dolayısıyla, gelişmiş ülkelerdeki gibi kültürel birikim ve gelişme fırsatı olamadı. Ben kendimi
hatırlıyorum ben göçebe yaşıyorum, kalıcı bir yerim yok. Biraz önce söylediğim
gibi Almanya’da bir yerde altı yüz yıllık bir köy var altı yüz yıllık gelenek var,
altı yüz yıllık kültür var demektir. Dolayısıyla binaların çok katlı, beş odalı beş
yüz metrekare olmasına gerek yok. Bizdeki gibi konuk ağırlamıyorlar. Çünkü
aileleri, akrabaları zaten aynı bölgededir. Bu bizim dezavantajımız mı bilmiyorum. Ama görüyorum ki geçmiş yıllardan hala ders almamışız. İstanbul’u yeni254
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den yapılandırıyoruz ama eski gecekondulaşmanın yerine yenisini koyuyoruz,
biraz daha modern araçlarla koyuyoruz. Kentin ulaşımını sosyo-kültürel
yapısını düşünmeden düzenliyoruz. İdari yapısını düşünmüyoruz, yapılandırırken tartışmıyoruz, ölçmüyoruz.
Yerel yönetimlerimizin her biri sosyal sorumluluk anlamında pek çok iş yapıyorlar, pek çok faaliyetleri var. Doğdukları yörelere, Sayın Sancaktepe Belediye Başkanımız ve Sivas Platformu başkanımız İsmail Erdem biliyor, Sivas’a
da yatırım yapıyor, kente de yatırım yapıyor. İşte Şişli belediye başkanı Şişli’ye
de yatırım yapıyor, gidiyorum benim köyüme de yatırım yapmış. Merak ediyorum, acaba bunlar bizim toplumsal varlıklarımıza, değerlerimize ne tür bir katkı
sağlayacak? Göçten dolayı boşaltılmış bu alanlara yeniden yol yaparak, yeniden
köyleri ihdas mı edeceğiz, tekrar buralara göç mü götüreceğiz. Şehirlerde kısa
sürede de olsa kazandığımız değerlerin oturmasına fırsat vermeden gelecek
kuşaklara ne aktaracağız. Sayın milletvekilim; merkezi yönetimin bu tür konulara planlama esaslı yaklaşması lazım. Bunlar sosyolojik konular, çok derinleştirmek arzusunda da değilim, ama burada konuşanlar hemen hemen benim söylemlerimle örtüştü. Kısmen örtüştü kısmen çelişkiler doğurdu. Bir gurup arkadaşımla bir matris yaratmıştım, yerel yönetimlerde başarı nasıl olur, nasıl başarılı olunur? O çalışmada iki yüz elliye yakın konu başlığı vardı. Her biri de birer
çalıştay değil, üçer günlük sempozyumlarla sonuç alınabilecek konular idi. Bunun farkındayım. Ülke yönetimine aday parti ve politikacılarla da bu çalışma
paylaşıldı. Değerlendirdiklerini umuyorum. Ama biz ne yaptık. Biz dedik ki
madem 2010’da bu çalışmalar gerçekleşti, öyleyse biz bu yıl yeni dinamikleriyle bunları tekrar en azından mevzuat yapım gündemine, vatandaşın, toplumun gündemine taşıyalım. Tabi ki uygulayıcılar çok iyi, çok iyi modeller de
var. Nitekim geçen sempozyumda daha çok yerel yöneticilerimizin başarılı
örneklerini buraya taşımıştık. Bu yıl belediye başkanlarımızı daha çok, tabi
kampüslerimizin bulunduğu bölgelerin belediye başkanlarını ev sahibi olarak
ağırladık. Bazı konular kendilerinin doğrudan konuları değildi ama yine de onların da hazırlıklı olduklarını, toplumun ilerisinde olduklarını görüyorum, bizim
de bazen ilerimizde olduklarının farkındayım. Dolayısıyla da bu sempozyumun
üretilecek sonuçlarla, alınan kararlar tabi ki kitap halinde ilgili mercilere sunulacak. Bu sempozyumda emeği geçen isimsiz kahramanlarımız var. Bunların
başında da Seda hocamızı ve ona destek veren bütün arkadaşlarımızı Seray ho255

“2. Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar” Sempozyumu

cam, Hakkı hocam hepsinin ismini burada söyleyemiyorum. Tüm öğretim
elemanlarımıza, ayrıca asıl önemlisi öğrencilerimize teşekkür ediyorum.
Sizlere de bu saate kadar vakitlerinizi ayırdığınız, katkılarınızı sunduğunuz için
minnettarım. En önemlisi de çok değerli Ruşen hocam, Korel hocam, Yalçıntan
hocam, Nihat hocam yılların deneyimiyle oluşmuş fikirlerini çok üst perdeden
bizimle paylaştılar, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tüm belediye başkanlarımıza ayrıca müteşekkirim. Sayın İsmail Erdem, Sayın Selami Öztürk, Sayın
Mustafa Zengin başkanlarımız ve diğer başkan vekillerine. Çalıştayları ve oturumları yöneten modaratörleri de kutluyorum. Arkadaşlarımız çok kısa bir zaman diliminde, çok farklı görüşlerin bir araya geldiği bir tartışma düzleminden,
konularını süzerek bize aktardılar. Bu da bizim için önemli bir kazanım oldu.
Katkı ve katılımınız için hepinize sempozyum düzenleme kurulu adına teşekkür
ediyorum.
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Sempozyumda, yerel yönetimlerin önümüzdeki dönemde başta kentsel dönüşüm olmak üzere atacakları adımlara ışık tutacak önemli kararlar alındı.
2010 yılında düzenlenen 1. Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar
Sempozyumunda, sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm ve yerinden yönetim
konuları ön plana çıkmıştı. Kentsel dönüşüme ilişkin uygulamaların ve mevzuatın gelişim süreci geçirdiği dönemde ortaya çıkan uygulama modelleri, yeni
yasal düzenlemeler ağırlıklı tartışma konuları olarak yer almıştı.
2013 yılında düzenlenen 2. Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar
Sempozyumu, kentsel dönüşüm uygulamalarının daha somutlaştığı, mevzuatın
geliştirildiği, kentsel dönüşüm süreçlerinin belediye yönetim ve politikalarını
etkilediği bir süreçte gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, yerel yönetimlerde yaşanan plansızlığın, mülkiyet sorunlarının ve kentsel dönüşümle yeniden yapılanan
şehirlerin sorunları tartışılmıştır. Bu yeniden yapılanma sürecinde yaşanan sorunları farklı boyutları ile ele alabilme amacıyla beş farklı konuda paralel oturumlu çalıştaylar düzenlenmiştir. Çalıştayların başlıca konuları, kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm mülkiyet sorunları; yerinden yönetim, yerel demokratik
platformlar, katılımcılık; metropollerde ulaşım, altyapı sorunları ve çözüm önerileri; sosyal belediyecilik, sosyal faaliyetler, e-belediyecilik; mekansal dönüşümlerin çevre ve kent estetiğine etkiler olarak düzenlenmiştir.
Türkiye’de yerel yönetim anlayışını temelden etkileyen ana faktörün kentsel
dönüşüm olgusu olduğu bir gerçektir. Bunun yanında yerel yönetim yaklaşımları, yönetimde reform ve yönetişim alanlarına, yeni yasal düzenlemelere, yerel
ve bölgesel demokrasideki gelişmelere, Avrupa Birliğindeki yerel yönetim anlayışlarına bağlı olarak da gelişmektedir.
Yapılan değerlendirmelerde, AB’de kalkınma anlayışının gelişme yerine insan odaklı büyüme gibi kavramlarla ifade edildiği, klasik kamu yönetim anlayışından bir yönetişim mantığına, bir sorumluluk paylaşma, ortaklık mantığına,
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bir saydamlık mantığına doğru genel bir gidişin olduğu, ulusal planlama yerine
bölgesel, yerel planlar yapıldığı belirtilmiştir. Temsili demokrasiden doğrudan
demokrasiye geçiş sürecinde, insan hakları gibi küresel değerler olduğu ve
Türkiye’de de bu uygulamalara daha fazla önem verilmesi gerektiği üzerine
tartışmalar yapılmıştır.
Yerel ve bölgesel demokrasi tartışmalarının yaşandığı günümüzde, demokrasinin bir bütün olduğu, parçalara ayrılmaması gerektiği ve yerel yönetimlerle
ilgili değerlendirmelerde devlet kurallarından bağımsız bir yorum yapılmaması
gerektiği belirtilmiştir. Her ülkenin tarihsel süreç içinde oluşmuş yerel yönetim
birimleri olduğu ve yerel yönetimlerin küresel süreçlerden de etkilendikleri
belirtilmiştir. Yerelleşme ve küreselleşmenin, bu anlamda, uluslararası bağlantı
açısından bir araya gelen iki kavram oldukları saptanmıştır.
Her iki sempozyumun ortak özelliği, yerel yönetimlerde katılım ve demokrasi kavramları ile farklı aktörlerin temsiliyetinin öneminin vurgulanmış olması
ve kentsel dönüşüm sürecindeki sorunlara dikkat çekmeleri, bu sürecin farklı
yönlerine dair çözüm önerileri geliştirmeleri olmuştur.
Atölyelerde çeşitli çözüm önerileri ve yaklaşımlar gündeme gelmiştir. Türkiye’nin geldiği şu yoğun yapılaşmada, kaçak yapılaşmış yerlerdeki mülkiyet
sorunlarını birlikte çözecek yeni bir mülkiyet dokusu, sağlam, depreme dayanıklı yeni bir yapıyı oluşturacak mülkiyetin tapuya tescil edilinceye kadarki
sürecinin ele alındığı bir yasa ve bu yasada yöntem bir başka ifade ile “Değer
Esaslı Yöntem” olmasının gerektiği belirtilmiştir. Burada medeni kanundan
gelen, kadastro kanunundan gelen mülkiyet ve mülkiyete ilişkin hakların yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Güvenilir, herkesin katılacağı bir sistemin oluşmasını istiyorsak, güvenilir bir yasa ve yöntem bulmak zorunda olduğumuz ifade edilmiştir.
Yerel yönetimlerde yasal yapının, devlet yapılanmasının büyük şehir belediyesine bağlanmasının dışında, halkın sesini yansıtabileceği ya da belediye başkanın halka rağmen çözemeyeceği bir takım sorunları çözerken halkın iradesinden yararlanması gerektiği ifade edilmiştir. Özellikle kentsel dönüşüm konseylerinin halkın çok fazla ilgisini çektiği, belediye başkanının sorunları hakça
paylaşarak çözümlemesinin ülkenin yararına olacağı ve hukukun getirdiği ör-
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gütlenmenin yanında yeni bir gönüllü örgütlenmeyle karşı karşıya bulunulduğu
belirtilmiştir. Belediye meclislerinin dışında bir örgütlenme modeli, belediye
meclislerinde yer alamayan kişilerin de sesini duyurabileceği bir örgütlenme
üzerinde öneriler getirilmiştir.
Ulaşım ve altyapı konusunda yönetimin tek elden gerçekleştirilmesi; bunun
için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği, işin bütünsel bir şekilde
plana dayanması gerektiği belirtilmiştir.
Belediyeciliğin, insan odaklı, çözümleyici, sürdürülebilir olduğunda başarıya
ulaşabileceği belirtilmiştir. E-belediyeciliğin sorunların çözümü konusunda
kullanılması gerektiği, sosyal belediyecilikte vatandaşa dokunan, sorunlarını
anlayan, onlara hizmet sunan bir belediyecilik anlayışı oluşturulmasının önemi
vurgulanmıştır.
Yapılan tartışmalarda, kent estetiğinin politize edilmesi sakıncalarından söz
edilmiştir. Kent estetiğinin mimariye, bilime ve işin uzmanlarına bırakılması
gerektiği, kentsel dönüşüm sürecinde İstanbul siluetinin ve estetik değerlerinin
korunması için binalara yükseklik sınırlamaları getirilmesine ilişkin öneriler
sunulmuştur.
Sonuç olarak yerel yönetim alanında özellikle mekansal dönüşüm süreçlerinin, sosyal, çevresel, kültürel, yasal, ekonomik etkileri de göz önünde bulundurulduğunda, çok kapsamlı sorunlar için çok disiplinli, katılımcı aktörlerle yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesinin, gelecek için ne denli önem taşıdığı bir kez
daha bu sempozyumda da vurgulanmıştır. Bu sempozyumların önemi; yerel
yöneticiler, uzmanlar, akademisyenler ve diğer kentsel aktörleri bir araya getirerek, ortak ve yenilikçi çözüm arayışları için bir başlangıç zemini oluşturmasıdır.
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SEMPOZYUMA GÖNDERİLEN TELGRAFLAR
Muammer GÜLER – T.C. İçişleri Bakanı
Kemal KILIÇDAROĞLU – CHP Genel Başkanı – Milletvekili
Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı – Milletvekili
Menderes TÜREL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı – Milletvekili
Prof. Dr. Nükhet HOTAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı – Milletvekili
Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN – Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
Muharrem AKDEMİR – Zonguldak Belediye Başkanı
Dr. Erhan EROL – Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Yusuf UZUN – Beylikdüzü Belediye Başkanı
M. Süleyman SELMANOĞLU – Elazığ Belediye Başkanı
Aziz BABUŞÇU – Ak Parti İstanbul İl Başkanı
Recep DUMALI – MHP Genel Sekreter Yardımcısı
Mehmet TORUN – Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet DURAK – Akdeniz Petrolleri İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı
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SEMPOZYUM PROTOKOLU
Prof. Dr. Şule KUT – Okan Üniversitesi
Bekir OKAN - Okan Üniversitesi
Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU – T.C. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı
Adnan YILMAZ – Düzce Valisi
Mümin HEYBET – Tuzla Kaymakamı
Mustafa GÜLER – Üsküdar Kaymakamı
Müslim SARI – CHP İstanbul Milletvekili
Prof. Dr. Ali KAHRİMAN – Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KOÇAK – Okan Üniversitesi
Av. Selami ÖZTÜRK – Kadıköy Belediye Başkanı
İsmail ERDEM – Sancaktepe Belediye Başkanı
Prof. Dr. Mustafa ZENGİN – Maltepe Belediye Başkanı
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat FALAY – İstanbul Üniversitesi
Pof.Dr. Korel GÖYMEN – Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail GİRİTLİ – Bartın Üniversitesi İİBF Dekanı
Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER – Okan Üniversitesi
Doç.Dr. Murat Cemal YALÇINTAN – Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO – Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Harun BATIRBAYGİL – Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül KİBAROĞLU – Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Savaş AYBERK – Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Güngör EVREN – Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Nevin ÇEKİRGE – Okan Üniversitesi
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Prof. Dr. Sadettin ÖZER – Maltepe Üniversitesi
Doç.Dr. Erbay ARIKBOĞA – Marmara Üniversitesi
Semih TURHAN – İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetim ve
Kentsel İyileştirme Daire Başkanı
Şadan ÖZKAYA – Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı
Hasan EKMEN – Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı
Kahraman EROĞLU – Şişli Belediye Başkan Yardımcısı
Mehmet METİLLİ – Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı
Metin TORUN – Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı
Hulusi ÖZOCAK – Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı
Yavuz ÇENGEL – Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı
İbrahim DEMİR – Arnavutköy İlçe Eğitim Müdürü
Şerife DEMİRCE – Sultangazi İlçe Nüfus Müdürü
Osman GÜDÜ – Eski PM Üyesi, Kartal Belediye Meclis Üyesi
M. Nüvit ŞAHLIOĞLU – Kadıköy Belediye Meclis Başkan Vekili
İbrahim DEREBOYLU – Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü
Hakan SIRALI – Maltepe İlçe Emniyet Müdürü
Temel AÇMALI – Pendik İlçe Emniyet Müdürü
Şener YILMAZ – Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü
Vahap KARACA – Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü
Hakan TORUN – Şile İlçe Emniyet Müdürü
Azmi Reyhan ARAZ – Tuzla İlçe Emniyet Müdürü
Kenan KURT – Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü
Yahya UĞUR – İstanbul Tekstilciler Esnaf Odası
Onur ORHON - TÖHOB Genel Sekreteri
Salih KUMBAR – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
İrfan Mazlum BEKAROĞLU – Fatih İlçe Emniyet Müdürü
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Abdurrahman BAŞKAN – MHP İstanbul İl Başkanı
Tuncer TUNA – CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı
Hakkı ALTINKAYNAK – CHP Ataşehir İlçe Başkanı
Türkan NAR – CHP Parti Üyesi
Işık GÖKKAYA – GYODER
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SEMPOZYUM KATILIMCILARI
İSİM
YURDANUR DÜRGEROĞLU
CANER CANİNSAN
ESRA BOZYAZI DAYLAN
SİNAN TÜRKER
SONER ÇOBAN
MEHMET EMİN YAVUZ
YILMAZ YAHYA UĞUR
ZÜHAL SULTAN ŞİRİNOĞLU
AHSEN ÖZSOY
MUSTAFA MAYARAĞ
BURCU ÖZDEMİR
SERKAN BUDİN
MUSTAFA GÜNDÜZ
YUSUF ERCİYES
İLKER ÇANDIR
MEHMET ALİ CANDAŞ
ATALAY ATİLLA
MİRSADE ESİNER
SAİDE GÖRGÜLÜ
MAZLUME ORUÇ
NAZAN KILAVUZ
FATMA ADIGÜZEL
HAYDAR DEMİR
MEHMET BUĞRA BUDAK
FATİH İLHAN
ERTUĞRUL PAÇAL
ÖZDER ÖZBEK
AYHAN NURİ YILMAZ
MURAT ÖZÇAVUŞ
HASAN GÖKÇİN
ÖMER ŞAHİN
AYŞE YILMAZ

ÇALIŞTIĞI KURUM
İTÜ
FAM İSTANBUL TV
ŞİŞLİ BELEDİYESİ
TBMM
TBMM
SANCAKTEPE İSTANBUL
TAKSİCİLER ESNAF ODASI
OKAN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AJANS MEDYA
İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR
BELEDİYESİ
İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR
BELEDİYESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES SİGORTA
İSTANBUL SANCAKTEPE
HARİTA KADASTRO
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR
BELEDİYESİ
İSTANBUL ECZA KOPARATİF
BDP- TUZLA
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
BİRNEFES DERGİSİ

CHP
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İSİM
TURAN KOCA
BAHTİYAR KURU
SEVGİ DEMİRALP
SADİYE DENİZ
MERAL ÖZTOPRAK SAĞIR
EZGİ KARADENİZ
BENGÜ ERGÜL
KAREL GÖYMEN
ŞÜKRAN MUTLU YAZICI
NURİ AVCI
ERDAL KISKANÇ
CEMAKL ÇOBAN
İSLAM YAZICI
SAMET ÜLKER
NİLGÜN GÜNÖZ
HASAN SONMAZ
MUZAFFER YEDİGÖL
ŞEBNEM ÇINAR
MURAT ARIBAŞ
AYHAN ARSLAN
NİGAR EKMEKÇİ
BEDRİ SATILIŞ
OKTAY BİNGÖL
ÇİĞDEM ERDOĞAN
CEMAL KURT
NAZIM KOÇ
ŞİRİN TUĞLU
PROF. DR. HALİL ERKAYA
BEDRİ DUMAN
GİZEM UÇAR
SELDA OĞUZ
NALAN KARTAL
GÜNGÖR EVREN
KORAY ÇAĞLAYAN
MUHARREM BAYIN
NUR OĞUL
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CHP
CHP/KARTAL
CHP/MALTEPE
CHP/MALTEPE
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
LİKAP
İSTANBUL TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE İL ÖZEL D.
OKAN ÜNİVERSİTESİ
CHP
CHP
CHP
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
CHP/MALTEPE
CHP/MALTEPE
CHP/BAĞCILAR
MALTEPE BELEDİYESİ
MALTEPE BELEDİYESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
DEVLET SU İŞLERİ
ÖZEL SEKTÖR
DEVLET SU İŞLERİ
KARTAL BELEDİYESİ
SİLİVRİ BELEDİYESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA AKYAZI BELEDİYESİ
AKYAZI BELEDİYESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
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İSİM
MAHMUT İZGÖREN
EROL YAVUZ
AHMET BURAK AKÇAY
OSMAN BERKAY GÜMÜŞEL
ARDA AYBEK
FIRAT CAN TANAY
ALİ ÖZTÜRK
TUNCAY CANEN
SEVGİ DEMİRALP
SADİYE DENİZ
MERAL ÖZTOPRAK SAĞIR
EZGİ KARADENİZ
BANU ERGÜL
KOREL GÖYMEN
ŞÜKRAN MUTLU YAZICI
ÇİĞDEM GÜR
HANDAN SÖNMEZ
HÜSEYİN ALBER
İSMAİL KARAKUŞ
ÜNAL BELLEK
MEHMET ALİ AYDIN
SİNAN ARSLAN
AKIN SÖYLEYEN
ALİ EKBER KIZILKAN
HÜSEYİN MERT
ALİ ŞAHAN
ONUR CACINA
DUYGU KARAOĞUZ
TOLUNAY ASLAN
CANER KAYA
YASEMİN ŞAHİN
GÖKSEN KOÇAK
AYŞENUR KARAKOÇ
TUĞBA KAYA
KEREM FIRAT
ŞULE YAĞCI

ÇALIŞTIĞI KURUM
BDP-ÜSKÜDAR
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
CHP/ MALTEPE
CHP/MALTEPE
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNV.
SABANCI ÜNV.
DÜZCE İL ÖZEL D.
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
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İSİM
İLKER AKÇIN
AHMET GÖKÇE
YUNUS YAŞAR
KÜBRA BÜYÜKKOL
RIZA IŞIK
ALİ NAKİ İLHAN
HASAN PEKŞEN
SEYFETTİN BAŞKAN
ERTEM KILICI
CEMAK GÜNEY
MEHMET ÖNAL
YAĞMUR GÜNEY
HASAN BELENBAŞI
ÇETİN GÜNAY
CANER ŞENTÜRK
ŞAHİN EVELİK
SEREN ÇATALTEPE
TUNÇ YERLİOĞLU
UYGAR BAKIR
ONUR ORHON
ŞİFA ERARSLAN
SALİH KUMBAR
AYŞE LEYLA AYDEMİR
NURETTİN YAZAR
HASAN GENÇ
SÜLEYMAN ERGÜNER
DİNÇ ÇOBAN
ALİ ÖZTÜRK
CEM UYSAL
EMİRHAN YILDIZ
ŞADAN ÖZKAYA
BÜŞRA EMRE
HANDE KARANLIK
DOĞUKAN ÖZAYDIN
ASENA KURŞUN
KAAN ÇALIŞKAN
SABRİ İŞ
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OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
IŞIK İNŞAAT
M.E.B
OKAN ÜNİVERSİTESİ
TEKNİKERLER BİRLĞİ
TEKNİKERLER BİRLĞİ
TEKNİKERLER BİRLĞİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OPTİMATİKMA
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
T.Ö.H.O.B.
OKAN ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR B.
OKAN ÜNİVERSİTESİ
KARTAL BELEDİYESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
AKŞAM GAZATESİ
SANCAKTEPE BELEDİYESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO

“2. Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar” Sempozyumu

İSİM
ŞERİF KOÇ
HAMZA YASİN DELİBAŞ
BAHA BİROL
ÜNSAL OCAK
SELİM AYDEMİR
ALTAN KIZILTAN
ERDİ ERDİL
KEMAL AKSAY
PELİN İNAN
GÖKHAN ERSOY
MERVE ÖZAYITGU
MERVE DÜZAĞAÇ
DUYGU KARAGÖZ
ABDULLAH AYDIN
ONUR BAYAR
RÜSTEM DANIŞ
İNCİ ÖZET
MUHAMMED ARSLAN
YASİN AKTOSUN
SAMET CAN ASLAN
KEREM PESİN
EMRE KIZILCI
ALİ BURAK ÖZBEK
ŞÜKRAN AKYOL
MELTEM GÜRSOY
ÖNCÜ ATASAYAN
ALİ HAYDAR SÜSLÜ
GÖKHAN BAYRAM
SEDA YILDIZ
BİLGİN ORHAN ÖRGÜN
MUSTAFA ARSLAN
HIZIR YILMAZ
MELEK BURCU OĞUZ
EBRU DURAN
SEMİ SERİNDERE
ADEM TUNA

ÇALIŞTIĞI KURUM
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
CHP ÜMRANİYE
CHP ÜMRANİYE
GEBZE YÜKSEK TEK.ENSTİTÜSÜ
CHP KARTAL
OKAN ÜNİVERSİTESİ
AKYAZI BELEDİYESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
CHP BEYKOZ İLÇE BŞK.
OKAN ÜNİVERSİTESİ TUZLA
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
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İSİM
ALİ KOYUN
MEHMET ALİ AYDIN
EMEL SECGİN
SENA AKSU
ELAN PEKER
SERHAT TOPRAK
MUHAMMED FURKAY AKBOY
MURAT UZUNER
BERK ÇAKIR
TURABİ ARTUÇ
METİN TAN
BURCU ARACI
REFİK GÜNDOĞAN
CANSU ANIK
GİZEM SEFERTAŞ
ABDURRAHMAN PAŞA İŞÇİ
SAMET ERDOĞAN
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ÇALIŞTIĞI KURUM
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
İNŞAAT FİRMASI
İNŞAAT FİRMASI
TUZLA BELEDİYESİ
TUZLA BELEDİYESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ MYO
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ

“2. Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar” Sempozyumu

SEMPOZYUMDA GÖREV ALAN ÖĞRENCİLER
Yerel Yönetimler Programı
1.Melike ZAİM
2.Esma SERT
3.Kadriye SAĞLAM
4.Sevnur YILDIRIM
5.Gül GÜLTEKİN
6.Filiz KAPUCU
7.İsmail BAL
8.Burak ARINAN
9.Elif TÜRK
10.Elif ATIŞ
11.Gökhan BAYRAM
12.Gizem ŞİMŞEK
13.Özge GÜL
Mimari Restorasyon Programı
14.Süheyla KÖYMEN
15.Elif AKIN
16.Hande ÖZDEMİR
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ile Halkla İlişkiler Programı
17.Cihan YALÇIN
18.Buse DALAN
19.Eda HIZARCI
20.Tuba Nur AKCİN
İnsan Kaynakları Yönetimi Programı
21.Suzan UĞURLU
22.Seda SEL
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23.Cansu KURU
24.Özge SULANÇ
25.Başak YILMAZ
26.Gülşah ÖZGEN
Moda Tasarımı Programı
27.Cansu ANIK
28.Gizem SEFERTAŞ
Çocuk Gelişimi Programı
29.Zuhal Yezdan KARAAĞAÇ
30.Zühal İNAN
31.Özge AY
32.Sevda Dilara YAMANEREN
33.Elif ÖZYAVAŞ
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı
34. Gizem GÜNDOĞDU
35. Semiha COŞKUN
36. Zeynep ÖZCAN
37. Hüseyin Burak ÇERİ
38. Sefa ÖZTÜRK
Tıbbi Tanırım ve Pazarlama Programı
39.Salih ÖZLÜ
40.Sabri FIRAT
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
42.Sedef TÜRKÖZ
43.Dudu TOKMAK
44. Aytül BAYRAK
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Radyo ve Televizyon Programcılığı
45.Büşra SOYALP
46.Mustafa Doğukan ERSOY
47.Nihan TUNA
48.Serpil DEVELİOĞLU
49.Emir ÜNLÜ
50.Tuğba ŞANOĞLU
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SEMPOZYUMUN WEB HABERLERİ
http://www.arkitera.com/haber/index/detay/yerel-yonetim-anlayisinda-yeniyaklasimlar-sempozyumu-sonuc-bildirisi-yayinlandi/13445
http://www.haberdar.com.tr/yerel-gundem/prof-dr-ali-kahriman-modern-gecekonduyapmak-cozum-degil-h19763.html
http://www.etiyatirim.com/haberler_detay.php?id=20130411132040
http://www.piyasa.com/haberler/yerel-yonetimlerin-gelecegi-okan-universitesi-ndemasaya-yatirildi
http://www.artukluhaber.net/haber-4608-bakan_guler_okan_universitesinde....html
http://kurumsal.okan.edu.tr/node/1006
http://kurumsal.okan.edu.tr/node/1005
http://www.abvizyonu.com/sempozyum/yerel-yonetimlerin-gelecegi-okanuniversitesinde-masaya-yatirildi.html
http://www.akfikir.com/egitim/yerel-yonetimlerin-gelecegi-okan-universitesindemasaya-yatirildi.htm
http://www.yerelhaberim.net/istanbul-ilceleri/tuzla/yerel-yonetim-anlayisinda-yeniyaklasimlar-h26621.html
http://www.akademiktakvim.net/akademisyenler/kongre-sempozyum/117-2-yerelyonetim-anlayisinda-yeni-yaklasimlar-sempozyumu
http://www.dunya.com/yerel-yonetimler-masaya-yatirildi-188299h.htm
http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=3974
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/ilem-sehir/b4cRyeKaziQ
http://kentseldonusumprojesi.org/izmir/tag/2-yerel-yonetim-anlayisinda-yeniyaklasimlar-sempozyumu/
http://kentseldonusumprojesi.org/izmir/haberler/yerel-yonetimler-masaya-yatirildi/
http://www.yerelgoz.com/?p=1784
http://www.yikimgeridonusum.com/NewsDetail.asp?ID=1986
http://www.emlakhaberleri.com/kent-haberleri-haberleri/kentsel-donusum-bir-planekseninde-gitmiyor_97477.html
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http://www.konuthaberleri.com/sehirlerimiz-planli-bir-sekilde-yapilanmali-31506.htm
http://www.ogunhaber.com/haber/yerel-yonetimlerin-gelecegi-okan-universitesindemasaya-yatirildi-haberi-134421h.html
http://www.haberlerdunya.com/Gundem/haber/Prof-Dr-Ali-Kahriman-“Moderngecekondu-yapmak-cozum-degil-335027-Gundem
http://www.reidin.com/news/showNews/tr_knthbr-trknthbr-20130421-4/sehirlerimizplanli-bir-sekilde-yapilanmali.html
http://www.ajanspress.com.tr/Viewer/tv/displayer.aspx?id=MTQ4MTE4NTA=&AspxA
utoDetectCookieSupport=1
http://www.abvizyonu.com/yerelden/prof-dr-ali-kahriman-yerel-yonetim-anlayisindayeni-yaklasimlar-semp-sonuc-bildirgesi.html
http://www.timgrubu.com/forum/ic-mimarlik-mimarlik/48852-quotyerel-yonetimanlayisinda-yeni-yaklasimlarquot-sempozyumu-sonuc-bildirisi-yayinlandi.html
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SEMPOZYUM FOTOĞRAFLARI

Fotoğraf 1: Sempozyum Açılışı

Fotoğraf 2: Sempozyum Açılışı ve Plaket Töreni

Fotoğraf 3: Sempozyum Katılımcıları
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Fotoğraf 4: Sempozyum Açılış Konuşması

Fotoğraf 5: Sempozyum Açılış Konuşması ve Katılımcılar
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Fotoğraf 6: Sempozyum Tematik Sunum Açılış Konuşması

Fotoğraf 7: Tematik Sunumlar
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Fotoğraf 8: Tematik Sunum ve Katılımcılar

Fotoğraf 9: İlk Oturumun Kapanışı
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Fotoğraf 10: Sempozyum Değerlendirmesi

Fotoğraf 11: Sempozyum Atölyesi Açıklamaları
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Fotoğraf 12: Sempozyum Atölyesi Başkan Sunumu

Fotoğraf 13: Sempozyum Atölyesi Değerlendirmeleri

281

“2. Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar” Sempozyumu

Fotoğraf 14: Sempozyum Atölyesi Toplantısı

Fotoğraf 15: Sempozyum Değerlendirme Oturumu
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Fotoğraf 16: Sempozyum Değerlendirme Oturumu Konuşmaları

Fotoğraf 17: Sempozyum Kapanışı
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