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nesillere aktarmayı hedefleyen birlik 2001 yılında kuruldu. Boğaz’a özgü tüm
değerleri koruma ve yaşatmaya çalışan birlik, Boğaz’ın mimari dokusu, imar
durumu, Boğaz sularındaki canlı çeşitliliğinin korunması, turistik, kültürel, sportif
faaliyetlerin düzenlenmesi, ulaşım imkânlarının koordinasyonu gibi konularda
işbirliği yapılmasını öngörüyor.
Misyonu ve Vizyonu; İstanbul Boğazının tarihi ve doğal güzelliğini muhafaza
ederek gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak ve Yönetimde kaliteyi arayan,
değişimde öncü önder bir Birlik olmaktır.

2

İSTANBUL BOĞAZI
BELEDİYELER BİRLİĞİ
BOĞAZİÇİ ŞEHİR ÇALIŞTAYLARI 1
Moderatör
Ali Saydam

Editör
Zeynep Banu Dalaman

İstanbul Aydın Üniversitesi Raportör Ekibi
Hüseyin Murat Lehimler - Türkân Melis Parlak Saadet Selin Demirel
Ġstanbul / 2016

Copyright © Ġstanbul Boğazı Belediyeler Birliği
Bu kitabın rapor halinde hazırlanarak kitap olarak baskıya
hazır hale getirilmesi Ġstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye
Araştırmaları ve Uygulamaları Araştırma Merkezi tarafından
yapılmıştır.
Kitabın basılması hakları ĠSTANBUL BOĞAZI
BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ’na aittir.
Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayınmlayan
şirketin önceden izni olmaksızın elekronik, mekanik, fotokopi
ya da kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayımlanması kaynak
gösterilmek kaydıyla serbesttir.
3

ÇALIġTAY KATILIMCILARI
ADNAN POLAT – POLAT HOLDĠNG YÖNETĠM KURULU BAġKANI
AHMET TAÇYILDIZ – ÇALIK HOLDĠNG YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ
AHMET GÜNEġTEKĠN - SANATÇI
BANU ÇĠÇEKLĠ - ÜSKÜDAR BELEDĠYESĠ MECLĠS ÜYESĠ
BEKIR HAZAR – GAZETECĠ
BÜLENT KERĠMOĞLU – BAKIRKÖY BELEDĠYE BAġKANI
CAHIDE AHMETOĞLU - FATĠH BELEDĠYESĠ MECLĠS ÜYESĠ
EMRE AROLAT – MĠMAR
ERDEN TĠMUR – NEF YÖNETĠM KURULU BAġKANI
ERGÜN GÜLER – VESTEL GENEL MÜDÜRÜ
ERTAN ÖZYĠĞĠT – WBR REKLAM AJANSI BAġKANI
FARUK ACAR – ANDY AR YKB
FATIH KESKÜN – MĠMAR
FETTAH TAMĠNCE – RIXOS YÖNETĠM KURULU BAġKANI
GÖKHAN AVCIOĞLU – MĠMAR
GÖRGÜN TANER – ĠKSV GENEL MÜDÜRÜ
HASAN AKGÜN – BÜYÜKÇEKMECE BELEDĠYE BAġKANI
HAYDAR ÇOLAKOĞLU – TEB ÇOLAKOĞLU YKB
HAYRĠ ĠNÖNÜ – ġĠġLĠ BELEDĠYE BAġKANI
ĠBRAHIM ÇAĞLAR – ĠTO YÖNETĠM KURULU BAġKANI
ĠRFAN ÖZHAMARATLI – ĠSO YÖNETĠM KURULU BAġKAN YARDIMCISI
ĠSMET YILDIRIM – KĠPTAġ GENEL MÜDÜRÜ
KAAN AKIN – SĠSTEM 9 MEDYA GENEL MÜDÜRÜ
KERIM GENÇ – MÜHENDĠS
MEHMET GEL- ÇALIK HOLDĠNG – GAYRIMENKUL ĠLETĠġĠM
DĠREKTÖRÜ
MURAT TABANLIOĞLU – MĠMAR
ÖMER ÇAMOĞLU – MĠMAR
ÖNDER KÜÇÜKERMAN- HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK FAKÜLTESĠ
DEKANI
ÖNDER HALĠSDEMĠR – AĞAOĞLU ĠNġAAT

ÖZALP BĠROL – SUNA VE ĠNAN KIRAÇ VAKFI KÜLTÜR VE SANAT
ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRÜ‟
ÖZGE SÜZEN – PHILIPS
RAMIS POLAT – ĠSTANBUL BOĞAZI BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ
RECEP SÜLEYMAN ÖZDĠL – HALKBANK YÖNETĠM KURULU BAġKANI
SERDAR BĠLGĠLĠ – BĠLGĠLĠ HOLDĠNG
SERHAT DEMĠR - TURKCELL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SERVET TAZE – ġEKERBANK GENEL MÜDÜRÜ
SINAN GENĠM – MĠMAR
SINAN MERT ġENER – ĠTÜ MĠMARLIK FAKÜLTESĠ DEKANI
SÜLEYMAN GÜNDÜZ - ESKĠ MĠLLETVEKĠLĠ, GAZETECĠ
ġEKIP KARAKAYA SAMPAġ BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
YÖNETĠM KURULU BAġKANI
ġÜKRÜ GENÇ – SARIYER BELEDĠYE BAġKANI
TIMUR SAVCI – YAPIMCI
YIĞITCAN ÖZYĠĞĠT - WIZART YAYINCILIK YÖNETĠM KURULU BAġKANI
YUSUF AKÇAYOĞLU – ĠGA CEO
YÜCEL ÇELĠKBĠLEK – BEYKOZ BELEDĠYE BAġKANI

6

Ahmet Misbah DEMĠRCAN – BOĞAZĠÇĠ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ
VE BEYOĞLU BELEDĠYE BAġKANI
Biraz gecikmeli de olsa toplantımıza baĢlıyoruz. Ġstanbul ortamında
on on beĢ dakika gecikme normaldir diye düĢünüyorum. HoĢ
görünüzden ötürü teĢekkür ediyorum. Kısaca birkaç cümleyle giriĢi
baĢlatacağım ve mikrofonu Ali SAYDAM Hocama bırakacağım.
ġimdi biz Ġstanbul Boğazı Belediyeler Birliğiyiz. Üsküdar, Beykoz,
Sarıyer, BeĢiktaĢ, Beyoğlu ve Fatih‟ten oluĢuyor. Yıllardır var olan bir
kurum. Bir kurum olarak biz kendi içimizde sürekli çalıĢtaylar yapıp
durum değerlendirmesi yapıyoruz. Boğaziçi ile ilgili, bu ilçelerle ilgili
ihtiyaçlarımızı

tespit

edip,

süreç

içerisinde

hükümetimize,

bakanlığımıza öneriler getiriyoruz.
Zaman zaman bu çalıĢtaylarımıza da dıĢarıdan misafirler kabul
ediyoruz. Değerli hocalarımızı alıyoruz. Bu süreçte son iki yıldır ben
Ģahsen Beyoğlu belediye baĢkanı olarak uluslararası toplantılara
birçok yere katılımcı olarak gittim. Oralarda Ģunu gördüm; çok güzel
toplantılar gerçekleĢtiriliyor. O toplantılarda da inanılmaz insanlar var.
Masanın etrafında hayranlıkla izlediğimiz değerli insanlar var.
ĠĢte Ġsmet Abimiz burada, mimarlarımız burada. Yatırımcılarımız
burada. Amerika‟da, Avrupa‟da her yerde iĢ yapan kültür insanlarımız
burada. DıĢarıda bakıyoruz, inanılmaz düĢünce sahibi, bizim
yıldızlarımız olan, Türkiye‟nin yıldızı olan insanlar var. Her biri aslında
dağarcığında büyük tecrübeleri var. Bu tecrübelere hepimizin ihtiyacı
var. O toplantılarda Ģunu gördüm: En az olan da yerel yöneticiler.
Yani yerel yöneticiler bir Ģekilde oraya katılamamıĢ ve aslında o
düĢünceleri de duymaya ihtiyaçları var. O halde bizim ritüelimiz,
değerli Sarıyer belediye baĢkanımızla değerlendirdik. Dedik ki madem
güzel bu potansiyel var, biz birlik olarak bu değerlerimiz, bu
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yıldızlarımızı zaman zaman çalıĢtaylarda, toplayalım ve dinleyelim.
Onlar anlatsınlar. Hazır biz de buradayız, bugün burada bayağı
belediye baĢkanımız var: Beykoz, ġiĢli baĢkanlarımız… Tabi bu arada
davetimizi

geliĢtirdik.

Bakırköy,

Büyükçekmece

belediye

baĢkanlarımız da geldiler, eksik olmasınlar. Onları da çağıralım.
Burada bir masa etrafında söylenenleri bir de raporlayalım. Ġstanbul
Aydın Üniversitesi‟nden değerli Hocamız Banu Dalaman Hanım
buradalar. Ve Ali Saydam Bey‟de moderatörlüğümüzü yapacaklar.
Konu; “ġehirler ve Gelecekleri”. ġehirden ne anlıyoruz ve elbette bir
bakıĢ açımız var, bir vizyonumuz var. Bu bapta konuĢacağız.
Müsaade ederseniz bu küçük giriĢten sonra kendim Ģehirlerin
vizyonuyla ilgili ne anlıyorum? Birkaç cümleyle bunu da değerlendirip
hemen sözü size bırakacağım. Sözlerimin baĢında katıldığınız için de
çok müteĢekkiriz. Sağ olun, var olun diyorum. HoĢ geldiniz, safa
getirdiniz.
Efendim bana göre Ģehirlerin Sanayi Devrimi öncekinde ki halleri var
ve Sanayi Devrimi ile birlikte baĢlayan yeni süreci var. Sanayi
Devriminden önce Ģehirler idari merkezler. Ġstanbul da böyle. Hiçbir
zaman

göç

almamıĢ.

Ġdarenin

merkezi.

Peki

hayat?

Hayat

Anadolu‟da. Hayat toprakta. Tarım toplumunda. Ve bütün argümanlar
orada geliĢiyor. ġimdi Hindistan‟a gitmiĢtim, orada bir derebeyinin
evine gittim. Orada toprak ağalığının, o sistemin ne olduğunu çok net
anladım. Ağanın evine girdik. Biraz uzun anlatıyorum ama Ģehre
bağlayacağız hikâyeyi. Dediler ki bu ağanın kocaman bir vilayet kadar
toprakları var. Bu topraklar da var olan her Ģey onun. Ġnsanlar da
onun. Peki, ne yapar ağa? Ağanın bir ordusu var. Para da basıyor.
Coğrafyayı koruyarak gücü elinde tutuyor. Toprak kıymetli. Ne kadar
çok toprağınız var, o kadar zenginsiniz. Mesela biz de tarih okurken
imparatorluğun topraklarının geniĢ olduğunda zengin olduğunu,
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daraldığında da fakir olduğunu düĢünmüĢüzdür. Halen daha belki
öyle bakıyoruz. ĠĢte ağalık sistemi bu.
Peki, merak ettim; eğitim ne, ekonomi ne? Ekonomi çok basit. Millet
anne babasından öğrendiğini yapıyor, yaĢamını sürdürüyor. Peki
eğitim? Olmayan Ģu; mesleki eğitim yok. Ne var? Edebiyat var, Ģiir
var, ilahiyat var, mitoloji var. Bunlar var. Ama bildiğimiz anlamda bir
mesleki eğitim yok.
Peki, ne oldu, düzen nasıl bozuldu? Motor çıktı. Motor çıkınca
fabrikalar ve özellikle traktör girdi hayatımıza. Traktör insanın yaptığı
iĢi yapmaya baĢladı. Çok mahsul, fabrika ve insanlar toprakta
çalıĢmaktansa fabrikaya geldiler. Bugün sanayileĢmiĢ ülkelerde
tarımda çalıĢan nüfus yüzde on beĢ. Yüzde seksen biri sanayide ve
hizmet sektöründe çalıĢıyor. Peki, fabrikalar oluĢtu. Toprağın
ehemmiyeti azaldı. Fabrikanın yanına mesleki eğitim geldi. Fabrikanın
çalıĢması için enerji lazımdı, yol lazımdı. ĠĢte tam bu ayırımda tarım
toplumundan, sanayi devrimiyle birlikte kentlere evirilmeye baĢlandı.
Çünkü yol neredeyse, enerji neredeyse fabrika oradaydı. Mesleki
eğitim de oraya gelmiĢti.
Tam bu süreçte bakıyoruz; krallıklar ve prenslikler bitti. Onun yerini
modern devlet aldı. Çünkü artık Ģehirler vardı. ġehirler kendi
yönetimleriyle birlikte ekonomisini, eğitimini koordine edip yeni bir
varlık göstergesine gireceklerdi. ġehirler sanayi devrimiyle birlikte
baĢka bir yere geldiler.
ġimdi demek ki tarihi seyri seferi içinde baktığımızda tarım
toplumunun argümanları var. Mesela elli sene önce Ġstanbul‟da ağa
çocuğu olmak önemliydi. Çünkü zenginlik kaynağıydı. Ama bugün çok
fazla toprak sahibi olmak ne kadar önemli? TartıĢılır. Önemli olan
fabrika sahibi olmak. Çünkü kentlerden beklenti, hayat beklentisi
değiĢti.
9

ġimdi Beyoğlu‟nda ben bir saha araĢtırması yaptım. Saha araĢtırması
Ģu: Ġnsanlar Ģehirden, belediyelerden ne bekliyor? Dört tane sonuç
çıktı. Kısaca iĢ, aĢ.

Birincisi Ģehirlerden ekonomi bekleniyor. Bir

Ģehirde ekonomi var mı? GeliĢiyor mu? Ġyi mi, havaalanı var mı, yeni
mekânlar açılıyor mu? Cazibe alanı oluĢuyor mu? Yerli ekonomi
varsa artık Ģehir var demektir. Peki ya sonra? Kalifikasyon. Eğitim
ama bu ekonomiyle uyumlu bir eğitim. Yani Beyoğlu‟nda turizmden
bahsediyorsunuz. O temel endüstri, o geçim kaynağına paralel eğitim
ve kalifikasyon var mı bu Ģehirde? Bütün sanayicilerimizden
dinlediğim bir Ģey vardır. Kalite yoksa kalifikasyon yoksa ekonomiyle
eĢgüdümlü bir eğitim hayatı yoksa on bin dolardan yirmi bin dolara
çıkmak da mümkün değildir. Peki, baĢka ne lazım? Kalifikasyon
lazım, eğitim lazım. Bana göre daha lise birden baĢlamalı mesleki
eğitim. Adam hemen çalıĢacağı iĢe yönlendirilmeli. Üniversite zaten
zinhar iĢin içerisinde olmalı. Peki, Ģehirde baĢka ne lazım? Sosyal
hayat. Bildiğimiz sosyal hayat. Ama kültürel hayat. Çünkü düĢünce ile
baĢlayan o trend olmazsa o zaman fark atacak, marka yaratacak bir
mekanizmanın kurulması da mümkün değil. Kültürel hayat önemli. Ve
son olarak mekânsal planlama. Mekânsal planlama, ulaĢım, altyapı,
otopark, sağlıklı konutlar, depreme dayanıklı konutlar ve bütün bunlar.
Ama burada dikkatinizi bir Ģeye çekmek istiyorum. Bakın insanların
Ģehirden beklentisi dört dedim. Ekonomi, kalifikasyon, sosyal ve
kültürel

hayat

ve

mekânsal

planlama.

Mekânsal

planlamalar

belediyelerin iĢleridir. Onun dıĢındakiler bizim görev alanımızın
dıĢındadır. Ama sorumluluk bize ait olmamasına rağmen bütün
sokakta ki vatandaĢ bunları bizden bekliyor. Nasıl bekliyor? ĠĢ
bekliyor, aĢ bekliyor. Ġyi eğitim bekliyor. Gelecek garantisi bekliyor.
Böyle de bir durum var.
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ġimdi öte yandan Türkiye‟yi bekleyen baĢka bir açmaz. On bin dolar
gayrı safi milli hasılamız var. Bunu yukarı çekmek istiyoruz. Ama bir
taraftan asgari ücreti yukarı çekiyoruz. Bugün yaptığımız iĢleri Suriye,
Irak‟a, yeni geliĢmekte olan ülkelere kaptırabiliriz. O halde ne olması
lazım? Ġnovasyonun olması lazım. ġehirde ekonomiyle birlikte eğitim
hayatı eĢgüdümlü gidiyorsa, Ģehirler geleceklerini doğru tayin
ettiyseler yani ne olmaya karar verdiyseler, yani doktor mu olacak,
tüccar mı olacak? Nasıl ki bir gencin kendi hayatında kararları vardır,
Ģehirlerin de rotası belli olmalı. Beyoğlu kültür endüstrisi. O halde
yatırımcısı, üniversitesiyle eĢgüdümlü olmalı. Böyle olursa o zaman
Beyoğlu‟nda sokaktaki insan inovatif düĢünebilir. Yenilikçi düĢünebilir.
Bolu‟dan, Mengen‟den aĢçı çıkmasına benziyor. Çünkü orada herkes
bu iĢi konuĢuyor. Ġnovasyon varsa o zaman giriĢimcilik de vardır.
MarkalaĢma vardır. Ve Türkiye‟nin önünde ki ihtiyaçlar bunla ama bizi
zorlayan da bunlar.
Gençlerin kalbini kazanmak istiyoruz. Ama gençler bizden bir kariyer
planlaması oluĢturmamızı bekliyor. Aslında gençler bizden iĢ istiyor,
aĢ istiyor. Gelecek garantisi istiyor. Benim gözümden baktığımda
Ģehirlerin ihtiyacı da bu. Ama tabi yetkimiz var, yetkimiz yok. Bu
sonuçta hep birlikte olan bir Ģey. Yani sadece belediye baĢkanı olduk.
Siyasetçi olduk. Bakan olduk. Sonuçta memleket hepimizin. Bunar
hep birlikte konuĢuluyor, hep birlikte düĢünce geliĢtiriliyor ve ona göre
de altlığının oluĢturuluyor olması lazım.
Biz bu tip çalıĢtaylardan ne çıkartıyoruz, ne bekliyoruz? Raporlarda
söylediğimiz

her

Ģey

dilimizin

altında.

Günü

geldiğinde

bir

bakanımızdan, günü geldiğinde parlamentoda, günü geldiğinde siyasi
partilerde ve devletimizi yöneten insanlara, “iĢte beklentiler bunlar,
söylenenler bunlar” diyebileceğiz.
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Sözü çok uzattım. Ben bu çerçevede düĢüncelerimi kısaca ifade
etmiĢ oldum. Mikrofonu artık moderatörlük için Ali Saydam‟a
bırakıyorum. Herkese çok teĢekkür ediyorum. HoĢ geldiniz, Safalar
getirdiniz.
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-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Efendim ben çok teĢekkür ediyorum. Ben de önümüzdeki bir buçuk
saat içinde giriĢ konuĢması yapmayı düĢünüyorum. Ondan sonra size
vereceğim sözü. On dakika da siz konuĢacaksınız Ģeklinde
olmayacak tabi.
Ben bugüne kadar yüzlerce toplantı yönettim. Açıkça ifade edeyim,
saçlarımdan da belli oluyordur. Fakat böyle bir toplantıyı yönetmedim
hayatımda. Hepsi deve diĢi gibi maĢallah. Hepsi tek baĢına bütün gün
konuĢabilecek, fikri zenginliği olan arkadaĢlarımız aramızda. O
yüzden bir küçük ricam; öz ve kısa tutarak ifade edebilirsek kendimizi,
katma değerimiz mükemmel olacaktır. Burada konuĢulanlar, iki
konuda izninizi istirham ediyorum kayıt altına alınıyor. Bunu bilerek
kendimizi ifade etmek de yarar var. Size bunu ifade etmemizde,
baĢtan söylememizde yarar var. Ġkincisi de raportör arkadaĢlarımız,
söylenenlerin özetlerini salona yansıtacaklar ki tekrara girmeyelim.
Daha önce söylenmiĢse, onun tekrarına düĢmeyelim. Üçüncü ricam
da sırayla, çok kısa cümlelerle hemen baĢlayarak, mesela Ģuradan, o
köĢeden baĢlayalım, arkadaĢlarımız kısaca kendilerini takdim etsinler.
Ġsimlerini, soyadlarını ve de nerede ne yaptıklarını, ne iĢ yaptıklarını
tanıyalım kendilerini çünkü herkes birbirini tanımak zorunda değil.
Ben hepinizi tanıyorum aĢağı yukarı. Çünkü liste üzerinde çalıĢtık bir
hayli. ġunu da ifade edeyim, böyle bir mozaiği ben ilk defa
görüyorum. Bir de TĠM‟in “Türkiye Markası” ile ilgili toplantılarında
görmüĢtüm benzer mozaik. Türkiye‟nin özlediği mozaiktir bu. Ġttifak
mozaiğidir ve mükemmel bir yapıdır. Ben kutluyorum sayın baĢkanları
bu konuda böyle bir birlikteliği sağladıkları için. Beyefendiden istirham
edeyim, o köĢeden. Oradan baĢlayarak, isminizi ve hangi kurumda ne
yaptığınızı bize bildirirseniz çok sevinirim. Buyurun efendim.
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ġekip

KARAKAYA

-

SAMPAġ

BĠLĠġĠM

SĠSTEMLERĠ

ANONĠM ġĠRKETĠ YÖNETĠM KURULU BAġKANI
Adım ġekip KARAKAYA. SAMPAġ BiliĢim Sistemleri Anonim
ġirketi‟nin Yönetim Kurulu BaĢkanıyım. ġirket yaklaĢık otuz beĢ yıldır
akıllı kentler üzerine uzmanlaĢmıĢ seviyede çalıĢmalar yapıyor. Ve
dünyada akıllı kentler konusunda ilk ismi registre edilen Ģirket olarak
da Ģirketimi belirtebilirim. Bundan da onur duyduğumu ifade edeyim.
-

Yusuf AKÇAYOĞLU – ĠGA CEO

Yusuf AKÇAYOĞLU, Üçüncü Hava Limanı CEO‟suyum. Bildiğiniz
üzere Türkiye‟nin mega projesi. Onun yetiĢtirmeye çalıĢıyoruz.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Sadece Türkiye‟nin mi?
-

Yusuf AKÇAYOĞLU – ĠGA CEO

Biraz dünyanın diyebiliriz, en büyük havalimanı yapılanması.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Allah kolaylık versin, buyurun efendim Birol Bey.
-

Özalp BĠROL – SUNA VE ĠNAN KIRAÇ VAKFI KÜLTÜR VE

SANAT ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRÜ
Özalp Birol, Suna Ve Ġnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat ĠĢletmesi Genel
Müdürü‟yüm.
-

Ömer ÇAMOĞLU – MĠMAR

Çamoğlu Mimarlık olarak proje üretiyorum.
-

Mehmet GEL- ÇALIK HOLDĠNG – GAYRIMENKUL ĠLETĠġĠM

DĠREKTÖRÜ
Çalık Holding‟de algı yöneticisi olarak çalıĢıyorum.
-

Hasan AKGÜN – BÜYÜKÇEKMECE BELEDĠYE BAġKANI
14

Efendim iyi akĢamlar hepinize. ĠnĢallah güzel bir çalıĢma olacağını
düĢünüyorum. Büyükçekmece Belediye baĢkanıyım. ĠĢim gücüm
belediyeciliktir. BaĢka iĢim yoktur.
-

Ġsmet YILDIRIM – KĠPTAġ GENEL MÜDÜRÜ

KiptaĢ Genel Müdürüyüm. On yedi yıldır buradayım.
-

Emre AROLAT – MĠMAR

Efendim mimarım. Türkiye ve Türkiye dıĢında çeĢitli mimari projelerim
var.
-

Fatih KESKÜN – MĠMAR

Fatih Keskün, Mimarım.
-

Özge SÜZEN – PHILIPS

Merhabalar. Özge Süzen ben. Philips Aydınlatma Pazarlama
Direktörü olarak bulunuyorum.
-

Ergün GÜLER – VESTEL GENEL MÜDÜRÜ

Ergün Güler ben. Vestel genel müdürüyüm. Vestel olarak hepinizin
bildiği üzere sadece beyaz eĢya, televizyon değil, akıllı telefondan
akıllı ekrana kadar her Ģeyi dünyanın yüz elli farklı ülkesine ihraç
ediyoruz.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Ġhracat liderliğiniz var galiba?
-

Ergün GÜLER – VESTEL GENEL MÜDÜRÜ

On beĢ yıldır ihracat lideriyiz. Çok Ģükür.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

MaĢallah. Buyurun efendim.
-

Ertan ÖZYĠĞĠT

–

WBR REKLAM

AJANSI BAġKANI

Ertan Özyiğit, iletiĢimciyim efendim.
15

-

Yiğitcan

ÖZYĠĞĠT

-

WIZART

YAYINCILIK

YÖNETĠM

KURULU BAġKANI
Merhabalar Yiğitcan Özyiğit, Wizart yayıncılık genel müdürüyüm.
-

Ġbrahim ÇAĞLAR – ĠTO YÖNETĠM KURULU BAġKANI

Merhabalar. Ġbrahim Çağlar ben. 1882 yılından beri dört yüz bin üyesi
ile Ġstanbul‟a hizmet eden Ġstanbul Ticaret Odası‟nın yönetim kurulu
baĢkanıyım.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

HoĢ geldiniz sayın baĢkan. 1882 yılından beri baĢkanım diyeceksiniz
zannettim.
-

Ġbrahim ÇAĞLAR – ĠTO YÖNETĠM KURULU BAġKANI

1882 değil ama 2082‟ye kadar gidebilirim.
-

Kerim GENÇ – MÜHENDĠS

Kerim Genç, mühendisim. Herkese hayırlı günler diliyorum.
-

Erden TĠMUR – NEF YÖNETĠM KURULU BAġKANI

Herkese iyi günler. NEF Ġcra Kurulu baĢkanıyım.
-

Ramis

POLAT

–

ĠSTANBUL

BOĞAZI

BELEDĠYELER

BĠRLĠĞĠ
Ben Ramis Polat, Ġstanbul Boğazı Belediyeler Birliği meclis üyesiyim,
sayın baĢkanımın da baĢkanlığını yaptığı, hayırlı olsun.
-

Fettah TAMĠNCE – RIXOS YÖNETĠM KURULU BAġKANI

Fettah TAMĠNCE, herkese merhabalar. Rixos Otelleri yönetim kurulu
baĢkanıyım. Otelci olarak bilinsek de Türkiye ve dünyanın değiĢik
ülkelerinde gayrimenkul geliĢtirme, inĢaat iĢleriyle iĢtigal ediyoruz.
TeĢekkür ederim.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR
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Sayın baĢkan Ģu Ģeyi söylemiyorsun ya kahroluyorum yani.
Uluslararası Antalya Üniversitesi
-

Fettah TAMĠNCE – RIXOS YÖNETĠM KURULU BAġKANI

Sırası gelince söyleyeyim.
-

Bekir HAZAR – GAZETECĠ

Bekir HAZAR ben. Takvim Gazetesi‟nde köĢe yazarlığı yapıyorum.
-

Bülent KERĠMOĞLU – BAKIRKÖY BELEDĠYE BAġKANI

Efendim ben Bakırköy belediye baĢkanıyım. Bülent KERĠMOĞLU.
Ben de müsaade ederseniz böylesine seçkin ve saygın konuklarla bir
araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.
Ayrıca bu toplantıyı organize eden Sarıyer Belediye BaĢkanımız
Sayın ġükrü Genç‟e ve Beyoğlu Belediye BaĢkanımız Sayın Ahmet
Misbah DEMĠRCAN‟ da sonsuz Ģükranlarımı sunuyorum. Ġyi ki varlar.
Sağolsunlar.
Banu ÇĠÇEKLĠ - ÜSKÜDAR BELEDĠYESĠ MECLĠS ÜYESĠ
Efendim merhabalar. Peyzaj mimarı ve kentsel tasarımcıyım. Aynı
zamanda Üsküdar meclis üyesi ve baĢkanımızla birlikte Ġstanbul
Boğazı

Belediyeler

Birliği

meclis üyesiyim.

Ben

de

herkese

merhabalar diyorum.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

HoĢ geldiniz.
-

SERDAR BĠLGĠLĠ – BĠLGĠLĠ HOLDĠNG

Ġyi günler. Serdar BĠLGĠLĠ, BĠLGĠLĠ HOLDĠNG yönetim kurulu
baĢkanıyım. Biz de Ġstanbul ve Ġstanbul dıĢında değiĢik gayrimenkul
geliĢtirme projelerinde ve yatırımlarda çalıĢmaktayız. Saygılarımla.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR
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HoĢ geldiniz.
-

Haydar ÇOLAKOĞLU – TEB ÇOLAKOĞLU YKB

Haydar ÇOLAKOĞLU, Türk Ekonomi Bankası yönetim kurulu
üyesiyim. Ayriyeten Çolakoğlu Holding yönetim kurulu üyesiyim.
-

Ahmet GÜNEġTEKĠN – SANATÇI

Merhaba Ahmet GÜNEġTEKĠN. Sanatçıyım. Herkesi selamlıyorum.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Sanatçısınız. Ses sanatçısı mısınız Ahmet Bey?
-

Ahmet GÜNEġTEKĠN – SANATÇI

Plastik sanatlar ben. Ressamım. Türkiye‟yi uluslararası alanda temsil
ediyorum.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Sağolun. HoĢ geldiniz.
-

Serhat DEMĠR - TURKCELL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Merhabalar, Turkcell hukuk ve regülasyondan sorumlu genel müdür
yardımcısıyım. Ġnsanları hayata bağlıyoruz.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Sağolun. HoĢ geldiniz. Reklam serbest efendim.
-

SÜLEYMAN GÜNDÜZ - ESKĠ MĠLLETVEKĠLĠ, GAZETECĠ

Merhabalar efendim. Süleyman Gündüz. Seyyar siyasetçi, gazeteci
ve fotoğrafçıyım.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Sağolun. HoĢ geldiniz efendim.
-

SERVET TAZE – ġEKERBANK GENEL MÜDÜRÜ

Merhaba, Servet TAZE, ġEKERBANK genel müdürüyüm.
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-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Sağolun. HoĢ geldiniz.
-

GÖRGÜN TANER – ĠKSV GENELMÜDÜRÜ

Ġyi günler. Görgün TANER ben. Ġstanbul‟da festivaller, bienaller
düzenleyen Ġstanbul Kültür ve Sanat Vakfı‟nın genel müdürüyüm.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

HoĢ geldiniz Görgün Bey.
-

MURAT TABANLIOĞLU – MĠMAR

Murat TABANLIOĞLU, mimarım. Gündüzleri Beyoğlulu, akĢamları
Boğaziçiliyim.
-

HAYRĠ ĠNÖNÜ – ġĠġLĠ BELEDĠYE BAġKANI

Ġyi akĢamlar, ben Hayri ĠNÖNÜ, ġiĢli Belediye baĢkanıyım.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Sağolun. HoĢ geldiniz Sayın baĢkan.
-

ADNAN POLAT – POLAT HOLDĠNG YÖNETĠM KURULU

BAġKANI
Ġyi akĢamlar ben Adnan POLAT. POLAT HOLDĠNG yönetim kurulu
baĢkanıyım.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Sağolun. HoĢ geldiniz baĢkan.
-

Ġrfan ÖZHAMARATLI – ĠSO YÖNETĠM KURULU BAġKAN

YARDIMCISI
Ġstanbul Sanayi Odası baĢkan yardımcısıyım. Sanayinin baĢlangıç
noktası olan Haliç‟te bulunmakta ve aynı zamanda Türkiye‟mizin ve
Ġstanbul‟umuzun

göz

bebeği

Boğaziçi

gündemli

toplanmaktan

mutluluk duyuyorum. Sayın baĢkanlarıma teĢekkür ediyorum.
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-

Timur SAVCI – YAPIMCI

Merhaba adım Timur SAVCI. TĠM Prodüksiyon kurucusu ve
baĢkanıyım. Dizi ve sinema filmi yapımcısıyım. TeĢekkür ederim.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Birkaç tane Timur Bey, birkaç tane bu favori dizilerinizden rica
edeyim. Çok meĢhurdur Timur‟un.
-

Timur SAVCI – YAPIMCI

Suskunlar, MuhteĢem Yüzyıl, Kavak Yelleri, ÇalıkuĢu…
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

TeĢekkür ederiz. Sağolun.
-

Cahide AHMETOĞLU - FATĠH BELEDĠYESĠ MECLĠS ÜYESĠ

Merhabalar Cahide AHMETOĞLU. Fatih Belediyesi ve Boğaziçi
Belediyeler Birliği Meclis üyesiyim. Ġyi akĢamlar diliyorum.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

HoĢ geldiniz hanımefendi
-

Önder HALĠSDEMĠR – AĞAOĞLU ĠNġAAT

Merhabalar, bünyesinde gayrimenkul, çimento, turizm gibi alanlarda
faaliyetler

bulunan

Ağaoğlu

ġirketler

Grubu‟nun

icra

kurulu

baĢkanıyım. Projelerimizde doksan dört değiĢik milletten insan
yaĢıyor. Bu, “Ġstanbul‟un çok uluslu bir metropol haline geldiğinin
göstergesidir” diyeyim ve mikrofonu vereyim.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

TeĢekkür ederim. HoĢ geldiniz Önder Bey.
-

Faruk ACAR – ANDY AR YÖNETĠM KURULU BAġKANI

Faruk ACAR. AND AR Sosyal AraĢtırmalar Merkezi yani kamuoyu
araĢtırmaları olarak biliniyor. AraĢtırmacıyım.
20

--

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

HoĢ geldiniz.
-

Gökhan AVCIOĞLU – MĠMAR

Gökhan AVCIOĞLU. Mimarım. Ġstanbul‟da, Boğaziçi‟nde ve dünyanın
baĢka Ģehirlerinde de ofisleri olan bir mimarlık ofisiyiz. Aynı zamanda
gayrimenkul, mimarlık ve yerleĢme kültürü ile ilgili bir vakıf kurduk iki
yıl önce. Vakıfla mimarlık ofisimiz arasında çalıĢma paylaĢımları
oluyor. Özellikle yeni ĢehirleĢme ve yeni olgular üzerine çalıĢıyoruz.
Ve bir de küçük, kendi çevremizde bir eğitim faaliyetimiz var.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

TeĢekkür ediyoruz. HoĢ geldiniz.
-

Kaan AKIN – SĠSTEM 9 MEDYA GENEL MÜDÜRÜ

Merhaba Kaan AKIN. SĠSTEM 9 MEDYA Yönetim Kurulu baĢkanıyım.
Aynı zamanda Dijital Sistem GeliĢtiricileri Derneği‟nin baĢkanlığını
yürütüyorum.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

HoĢ geldiniz sayın baĢkan.
-

Önder KÜÇÜKERMAN- HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK

FAKÜLTESĠ DEKANI
Önder KÜÇÜKERMAN. Orijinal olarak Mimar Sinan Üniversitesi‟nin
hocasıyım. Emekli olduktan sonra Haliç Üniversitesi‟nde Mimarlık
Fakültesi dekanıyım. Beni daha çok Türkiye‟de endüstri tasarımı
mesleğinin kuran adam olarak tanırlar. Yani en ihtiyar tasarımcıyım.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

HoĢ geldiniz Önder Bey.
-

Sinan GENĠM – MĠMAR
21

Herkese iyi akĢamlar. Ben Sinan GENĠM. Uzun yıllar öğretim
üyeliğinden emekli oldum. ÇeĢitli dönemlerde de mimari büro
faaliyetlerimi sürdürüyorum. Herkese iyi akĢamlar.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

HoĢ geldiniz. Sinan Bey.
-

ġükrü GENÇ – SARIYER BELEDĠYE BAġKANI

Ġyi akĢamlar. ġükrü GENÇ, Sarıyer Belediye BaĢkanı. Sevgili
baĢkanımın da açılıĢ konuĢmasında yaptığı gibi Ģu anda Ġstanbul‟un
daha doğrusu dünyanın çok önemli bir metropolünün özellikle en
önemli bölgelerinde belediye baĢkanları olarak bizim gücümüzün
yetmeyeceği alanlarda, özellikle sizlerin, sizlerle beraber yaĢayan
herkesin, Ġstanbulluyum diyen Ġstanbul‟u her bir yerimde yaĢıyorum,
her bir canımda, kanımda yaĢıyorum diyen herkesin sahiplenmesi
gerekir. Ġstanbul dünya kenti diyen herkesin gelip destek vermesi
gereken bir bölgenin belediye baĢkanlarıyız. Böyle de bir birliğimiz
var. Sizlerin desteklerine çok ihtiyacımız var. Dolayısıyla ben sevgili
baĢkanıma, açılıĢ konuĢmasından dolayı teĢekkür ediyorum. Ve sizler
de geldiğiniz için ve kendimizi bir kez daha böyle sahiplenilmiĢ
görmek ayrıca çok mutlu etti. HoĢ geldiniz, sefa getirdiniz.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Sağolun baĢkan.
-

Yücel ÇELĠKBĠLEK – BEYKOZ BELEDĠYE BAġKANI

Hepinize iyi akĢamlar diliyorum. Ġstanbul‟un incisi Beykoz‟un daha
doğrusu hizmetçisiyim diyelim, belediye baĢkanıyım Ģu anda.
Hepinize saygılar sunuyorum.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

HoĢ geldiniz baĢkan.
22

-

Sinan Mert ġENER – ĠTÜ MĠMARLIK FAKÜLTESĠ DEKANI

Sinan Mert ġENER ismim. Ġstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık
fakültesi dekanı olarak görev yapıyorum dört yıldır. 1773 yılından beri,
Osmanlı Devleti‟nden baĢlayarak hizmetimizi sürdürüyoruz. Aynı
zamanda Boğaz‟ı da karĢıdan gören bir noktadayız. TeĢekkürler, iyi
çalıĢmalar diliyorum herkese.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

HoĢ geldiniz sayın dekan.
-

Ahmet TAÇYILDIZ – ÇALIK HOLDĠNG YÖNETĠM KURULU

ÜYESĠ
Ġyi akĢamlar. Ahmet TAÇYILDIZ. Çalık Holding inĢaat ve gayrimenkul
grup baĢkanıyım. Aynı zamanda yönetim kurulu üyesiyim.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

HoĢ geldiniz Ahmet Bey.
-

Recep Süleyman ÖZDĠL – HALKBANK YÖNETĠM KURULU

BAġKANI
Süleyman ÖZDĠL. Ġstanbulluyum. ġu anda Halkbank yönetim kurulu
baĢkanıyım.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

HoĢ geldiniz sayın baĢkan. MaĢallah o kadar çok baĢkan var ki. Bu
kadar çok baĢkanın bir arada olduğu yerden muazzam bir Ģey
çıkacak diye heyecanla bekliyorum. Bizim arkadaĢlar, röportörler
hazır not almaya. O not sayfasını göreyim lütfen. BaĢlayalım Bismillah
deyip.

-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR
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Evet. Söz almak isteyen? Ġlk sözü verelim beyefendiye. Bir sonraki
sözü almak isteyen de elini kaldırabilir.
-

Ġbrahim ÇAĞLAR – ĠTO YÖNETĠM KURULU BAġKANI

TeĢekkür ederim. Bu organizasyonu düzenleyen baĢkanlarıma da çok
çok teĢekkür ediyorum. ġimdi Ġstanbul‟un çok hikâyesi var tarihten
beri. KonuĢurken diyoruz ki sekiz bin beĢ yüz yıllık Ģehir. Yunan
mitolojisine göre aĢıklar Ģehri. ĠĢte Napolyon Bonapart; “Dünya tek bir
ülke olsaydı, Ġstanbul baĢkenti olurdu”, Tabi Peygamber Efendimiz‟in
de methiyesine uğramıĢ bir Ģehirde yaĢıyoruz ama özellikle boğaz
tarafına bakalım Ģimdi iĢin. Birçok hikâyesi yazılmıĢ. Erguvanından
lalesine, yalısından lüferine kadar Boğaz‟ın birçok hikâyesi yazılmıĢ.
Fakat bu bir yerde derletilmesi lazım. Ki bizim buna Ġstanbul Ticaret
Odası olarak çok ihtiyacımız var. Özellikle kültür faaliyetlerimizde
Boğaz‟ı anlatıyoruz gittiğimiz yerlerde. ġimdi Boğaz‟ın gerçekten bir
hikâyesi yazılmalı. Ve bir eser haline getirip bütün dünyada bunun
anlatımı yapılmalı. Bunu paylaĢacaktım size.
Ġkincisi Ġstanbul ĢehirleĢme Ģu diyoruz ama Ġrfan kardeĢim, belki
Sanayi Odası BaĢkan Yardımcısı dile getirecektir. ġimdi Ġstanbul‟da
planladığınız iĢleri yapmak için sanayiyi Ġstanbul‟un dıĢına atalım
derseniz bu iĢi yapamazsınız. Hiç değilse belli ölçüde ki sanayi
yatırımlarını Ġstanbul‟da tutmak mecburiyetindesiniz. Bu ağır sanayi
olmak mecburiyetinde değil. Ama yapılacak, inovasyonla ilgili projeleri
dahi yapacaksanız bile bu projeleri destekleyecek sanayi yatırımları
Ġstanbul‟un belli bölgelerinde olmak mecburiyetinde. Onun için
Ġstanbul‟da sanayiye dikkat etmemiz gerekiyor.
GiriĢimci dediniz sayın baĢkan. Biz Ġstanbul‟da, Ġstanbul Ticaret Odası
olarak Haliç‟te hemen karĢıda, eski sanayi odası binasını, bilginin
ticarileĢtirilmesi merkezi yapıyoruz. Ġstanbul Ticaret Odası olarak,
Üniversitemizle

birlikte.

Burada

giriĢimci

yetiĢtireceğiz.

Çünkü
24

giriĢimci noktasında çok zayıfız. Amerika ile kıyasladığınızda yirmi
beĢte biriz. Avrupa‟yla kıyasladığınızda on beĢte biriz. Maalesef bazı
giriĢimcilerimizin

çocukları

bile

bugün

memur

olmak

peĢinde

koĢuyorlar. Eve memur olmak ayıp değil ama giriĢimciler de olacak ki
memurluk süregelsin. Onun için orada genç beyinlerin ürettiği fikirleri,
(Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanına yönelerek) hocam
özellikle sizden de istifade etmek isteriz. Bizim dört yüz bin melek
yatırımcımız var diyoruz bunları buluĢturmak için bir projemiz var.
Sanıyorum ileride de bir araya gelir ama buradaki fikirlerden açıkçası
kıymetli fikirlerden de bu zaman içerisinde istifade etmek isteriz. Ben
tekrar teĢekkür ediyorum.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Biz teĢekkür ederiz Sayın BaĢkan. Sinan GENĠM Hocamıza verelim
mikrofonu. Bir sonrakinde konuĢmak isteyen lütfen elini kaldırsın.
Slayt göstermek istiyordu sayın baĢkan. Sinan Bey
-

SĠNAN GENĠM – MĠMAR

Tam ekran yapabilir miyiz onu lütfen? ġu sıralar yani altı ay içinde
geçerli olan dünya hava trafiğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi Avrupa
ile Amerika arasında yoğun bir trafik var. Sonra Güney Amerika‟ya
doğru bir de arkada Japonya ve Çin‟de. Bizim bölgemizde bu kadar
yoğun bir trafik gözükmüyor ama aĢağı doğru sarkıyor.
Evet, ikinci slayta geçelim. Bu dünyanın en önemli hava alanları.
Burada Ġstanbul on birinci sırada. Ama hemen altımızda üçüncü
sırada da Dubai var. Diğerleri iĢte demin ki hava haritasıyla çakıĢan
noktalarda. Daha önce bizim çevremizde Ġstanbul‟a alternatif Atina
gibi biraz BükreĢ gibi Beyrut, Kahire, Tahran gibi Ģehirler vardı. Bu
Ģehirler çekildiler çeĢitli nedenlerle.

25

Dünyadaki bu trafikten ve dünyadaki bu hareketlilikten çekildiler. O
yüzden Dubai biraz bu hattın dıĢında kalmasına rağmen dünyanın
üçüncü büyük havalimanı olarak faaliyet gösteriyor. Evet devam
edelim lütfen. Bu Türk hava Yolları‟nın, hepimizin uçarken dergide
gördüğümüz, dünyanın en çok noktasına uçan bir havayolu.
Evet, dördüncüye gelelim lütfen. Bu dördüncü de 1990‟lı yıllara kadar
dünya ticareti, Avrupa ile Amerika; Pasifik üzerinden Japonya, Çin
daha yok o zaman ama Amerika ile Japonya arasında geçerken
Çin‟in, Güney Asya‟nın, Hindistan‟ın dünya ekonomisine üretim
yapmasından sonra, artık global dünya oldu ve tıpkı on beĢinci
yüzyılda olduğu gibi dünyanın merkezi kaydı ve bizim coğrafyamıza
geldi. 2500 Km uçunca iĢte 2,5–3 saatte bütün Avrupa, neredeyse
Afrika‟nın büyük kısmını, 5000 Km‟lik bir uçuĢla, 4,5 saatte eski
bilinen dünyanın tamamına uçuyoruz.
Ülke olarak bunun çok farkında değiliz. Etrafımızda çıkan bu
karmaĢanın da bu yeni değiĢimden, dünya ağırlık merkezinin getirdiği
bir paylaĢım veya yeni bir dünyayı değerlendirme olduğunun çok
farkında değiliz. Türkiye bu hareketliliği, bu motivasyonu, gerçekten
yeni Ģeyler söyleyerek, yeni düĢünceler geliĢtirerek, yeni nesiller
geliĢtirerek farkına varmalıdır. Bu görsel belgeleri onun için göstermek
istedim. Bu kadar net bir görüntüyü, yeteri kadar üzerinde düĢünüp
hazmetmiĢ değiliz. Zannederim bugünkü konuĢmalarımız da buna
bazı yaklaĢım, çözümler getirip düĢüncelerimizi aktarma fırsatına
sahip olacağız. TeĢekkür ederim.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Ben teĢekkür ediyorum. BaĢka söz almak isteyen? ArkadaĢımız. Tabi
buyurun Önder Hocam.
-

ÖNDER KÜÇÜKERMAN- HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK

FAKÜLTESĠ DEKANI
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Hanımefendiler, beyefendiler size bir ufak anımı anlatarak girmek
istiyorum söze. 70‟li yıllarda Avusturya‟da Ingsburg‟da bir gün önce
geçtiğimiz yoldan ikinci gün geçerken yolun belediye tarafından
kapatıldığını gördük. Kırmızı bir kordon çekilmiĢ bir de itfaiyeci
duruyor. Niye kapandı bu yol dedik. “1700‟lü yıllarda bugünkü
atmosferik Ģartlar vardı ve çığ düĢtü. Bugün de aynı Ģartlar var, çığ
düĢebilir” diyerek yolu kapatmıĢlardı. Bunu Ģunun için söyledim.
Rahmetli Adnan Kahveci ile en yakınında çalıĢan kiĢiydim. Ve bu
konuyu Ģu hale getirmek hedefi vardı. Boğaziçi çok özel bir yer. Yani
güzeldir, Ģudur budur demek istemiyorum. Ama her durumda çok özel
bir yer. Çok özel bir yerin bilgilerini, hafızasını, birikimin oluĢturacak
bir müessese kurmak gerekir diye yola çıktık ve bir Ġstanbul Boğazı ve
Adalar Vakfı kurma görevi bana verildi. Bunun hedefi sadece
Boğaziçi‟nin arkeolojik yapısı, biyolojik özellikleri ya da binalar ya da
mimarisi değildi tümünü kim bilecek ve ne zaman bilecek? Ben
çocukken

ellili

yıllarda

Rumeli

Hisarı‟nda

yüzerken

vapurdan

geçerken bize hep bağırırlardı. ĠĢte bunlar bu memleketi batıranlar
diye. Ve Boğaziçi‟nde oturmak fevkalade ayıp bir Ģeydi. Çok ayıptı.
Yani

ancak

çok

görgüsüzler

Boğaz‟da

oturuyorlardı.

Herkes

imparatorluğu batıranların Boğaziçili olduğu görüĢündeydi. Ve onun
için bunu bilmeyenler o tarihte gelmeye baĢladılar. Ve bunun
sonucunda da deniz yolları iflasa doğru giderken ilk tanıtımlar baĢladı,
ilk PR çalıĢmalarından bir tanesidir. Bunu Ģunun için söylüyorum. Bir
insan ömründeki hafıza eksikliği yarın öbür gün bedeli çok daha ağır
hale gelecektir. Bunu hatırlatmak istedim. Ben çocukken burada
oturanlar bu memleketi batıranlar diye açık açık söylüyorlardı.
Ġtalya‟da bir gün 1971 yılında boĢ bulundum. “Ġtalya‟da zaten dizayn
okulu yok” dedim, kibar insanlar bir Ģey söylemediler. Biraz sonra on
sekiz yaĢında bir kız geldi dedi ki: “Siz bize az önce böyle söylediniz.
“Evet” dedim. “Tabi yok, Ġtalya‟da hiçbir ham malzeme yoktur. Her
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Ģeyi ithal etmek, çok dizayn etmek ve çok pahalıya satmak
zorundayız” diye cevap verdi ve devam etti: “Bunun için Ġkinci Dünya
SavaĢı sonrası Ģöyle bir karar alınmıĢtır. Her Ġtalyan Ģehri ve her
Ġtalyan bölgesi hiçbir Ģekilde bir baĢka Ġtalyan Ģehrine veya
mahallesine veya bölgesine rakip olamaz. Her Ġtalyan Mahallesi tek
baĢına bütün dünyaya rakip olmak zorundadır.” Bunu söyleyen on
sekiz yaĢında bir kız. ġöyle devam etti: “O yüzden Ġtalyan endüstrisi
ve Ġtalyan Ģehirleri üretim temeli üzerinde geliĢmiĢtir. Bunun için de
müthiĢ bir envanter çalıĢması yapılmıĢtır. Her mahalle ne üretiyor ve
bunu hayatın baĢarısı için nasıl geliĢtirebiliriz? Hepimizin temel
hedefidir. Bizim bu iĢ için okula falan ihtiyacımız yok. Biz zaten
Rönesans‟tan beri böyle yapıyoruz.” Ben bunu duyduğumda otuz beĢ
yaĢımdaydım. Bana bunu söyleyen on sekiz yaĢında bir kızdı. Bunu
hatırlatmak istedim. Bunun Türkçe adı Ģehirlerin aslında birer ürün
ürettikleri her noktasının ve bunların hepsinin çok özgün ve bütün
dünyaya tek baĢına rekabet edecek hale gelmemesi halinde baĢarı
Ģansının olamayacağı görüĢündeyim. Bu bazen yabani incir, bazen
Boğaz‟da ki üç yüz yıllık duvarın üzerinde ki yosun,

bazen yeni

yapılmıĢ bina, bazen yeni yapılmıĢ bir gökdelen olabilir. Ama her ne
olursa olsun insanların bu iĢin tadını çıkartmaları için eğitilmeleri,
bilginin birikmesi gerektiğini söylemek istiyorum. ġu anda Boğaziçi
kadar kıymetli bir yerle ilgili bilgileri stoklayan, değerlendiren, analiz
eden herhangi bir kurum, kuruluĢ yoktur. Saygılarımı sunuyorum.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Çok teĢekkür ediyorum. Buyurun efendim Sayın baĢkan pardon Sayın
Dekan. Ağzımız baĢkana alıĢtı.
-

SĠNAN MERT ġENER – ĠTÜ MĠMARLIK FAKÜLTESĠ DEKANI

Ali Bey BaĢkanlık çok riskli. Biz de seçimle geliyoruz ama. Ben geçen
cumartesi idi sanırım. Evvel ki cumartesi. Sayın BaĢbakanımızın ve
28

Çevre ġehircilik Bakanımızın olduğu bir toplantıda Sinan Abiyle
birlikteydik. Orada üç tür Ģehirden bahsetti kendisi. Aslında bu teorik
olarak da bilinen bir durumdur.
Kadim kentler ki Ġstanbul bu statüdedir tarihi yarım adayı görürsek.
Arkasından modern kentler, hemen onu takip eden global kentler.
Ġstanbul‟un temel sorunu aslında her üçünü bir arada yaĢayarak,
yaĢatarak ve buna iliĢkin bütün servisleri vererek o kadim halini
kaybetmemek zorunda olmaktır. Bu kadim hususlardan bir tanesi
kuĢkusuz sayın baĢkanımızın da dediği gibi Boğaziçi.
Ben Boğaziçi‟nde ne olmuĢtu, ne olmalıydı vesaire bunlara girmek
istemiyorum.

Çok

da

değerli

konukların

zamanını

çalmak

istemiyorum. Ama özellikle Türkiye‟nin probleminin taktik düzeyde pek
çok baĢarıya haiz olmasına rağmen genel bir strateji bu toplantının da
her halde sayın baĢkanın yapmasının nedeni o stratejiyi oluĢturmak.
Taktik düzeyde ya da biz mimarlar için vaziyet planı ya da arsa
düzeyinde birçok baĢarıya burada çok değerli mimarlar var.
Söyleyecek pek fazla. Ya da binalarıyla söylüyorlar. Ama bunlar
parsel bazında çözümler olarak kalıyor. Ve eklemlenerek hatta
Boğaziçi‟ni Koruma yasalarına rağmen, arkalarından, ensesinden pek
çok siluet sorunu çıkıyor.
ĠBB yaklaĢık altı ay evvel tarihi yarımada siluetini nasıl koruyabiliriz?
Diye Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟ne baĢvurdu. Ve bir asgari kestirim
programı ile tarihi siluetin arkasında ki yükselen yapıların kotlarının bu
gabarileri aĢmaması istikametinde bir ortak çalıĢma yürüttük.
Dolayısıyla pek çok söylenebilecek Ģey olmasına rağmen bilimin
ıĢığında, bilim yuvalarıyla birlikte, özellikle üniversitelerin Ar-Ge
potansiyellerini, buralardaki Ģehircilik, mimarlık gruplarının benzer
Ģekilde Ar-Ge dediğimiz zaman, sayın baĢkanımızın da söylediği gibi
inovasyon kapasitelerinin, Boğaz‟a bunların ne kadar entegre
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edilebileceğinin,

ulaĢtırmada

bunların,

yani

bildiğim

kadarıyla

Ġstanbul‟un yüzde iki, üç düzeyinde genel ulaĢtırmasında ki suyolu
potansiyeli. Halbuki iĢte Sadabad‟dan hep bahsedilir. ġirket-i Hayriye
vapurlarının Boğaziçi köyleri karakterini oluĢturmasından bahsedilir.
Ama bu noktada üniversitelerin pek çok katkısı olacaktır. Bugüne
kadar biraz muhalif düzeyde kalmıĢ yapıları temsil ediyoruz. Ben
göreve baĢladığımdan beri bunu aĢmaya çalıĢıyorum. Geçende
Ankara‟da Belediyeler Birliği toplantısındaydık. Ali Bey‟le birlikte orada
da katkımızı koymaya çalıĢtık. Neler yapabiliriz? Geleceğe iliĢkin nasıl
önlerini açabiliriz belediyelerin? Biraz bilimin ıĢığında hareket etmek
ve stratejiyi oluĢturup sonra taktiğe dönmek ve kentin bu taktiklerin
oluĢturduğu mega formunun sonuçta bizi nereye götüreceği, hepsini
artarda eklediğimizde Ģu anda en büyük Ģikayet eden Kadir
BaĢkanımız da içinde bunun. Bu Ģeyin görsel toplam kalitesinin
aslında kendisine mal edildiğini söylemekte. Biz de yaklaĢık bir buçuk
yıl evvel bir proje yaptık kendisi için. Özellikle kentsel dönüĢümün son
darbeyi vuracağı ve onun da artık yıkılmayacağı çünkü yıkılmasın
diye güçlendirilmiĢ yapıyoruz son yaptıklarımızı. Ġstanbul BüyükĢehir
Belediyesi için Ġstanbul‟un Kentsel DönüĢüm Stratejik Planı‟nı
hazırladık. Bazı belediye baĢkanları belki bilebilir. Kendilerine
dağıtılmıĢ olabilir. Her belediye baĢkanı bir anahtar pafta veriyor.
Özellikle tarihi alanların nasıl korunacağı, transfer edilmesi gereken
nüfus potansiyelleri, bunun için yapılacak hukuk giriĢimleri ve yaklaĢık
dört terabayt veri tabanı üzerinden 2002-2010 verilerini de kullandık.
Derin bir sosyal araĢtırmayı da içeriyor kuĢkusuz. Ama her belediye,
otuz dokuz ilçede kabul edersiniz ki Ģimdi hızla kentsel dönüĢüm
yapılıyor. Ve bunun mega formundan sorumlu Kadir BaĢkan bunu
nasıl görecek? Fatura ona çıkıyor çünkü.
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Her belediye baĢkanımız kendi alanında çok müthiĢ kentsel dönüĢüm
çabalarını dıĢ ortaklar, yerli mimarlar veya gruplarla gerçekleĢtiriyor.
Ancak son darbe, kentsel dönüĢümün stratejisi kurgulanmamıĢ
yapısından gelebilir. Bunun için elinde bir çalıĢma vardır ĠBB‟nin. Tabi
ki Boğaziçi de bundan nasibini alabilir. TeĢekkür ederim.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Sayın Dekan çok teĢekkürler.
-

AHMET MĠSBAH DEMĠRCAN – BEYOĞLU BELEDĠYE

BAġKANI
Efendim olay Boğaziçi çerçevesinde değil. Biz Boğaziçi‟ne mesela
Sarıyer‟e ilçenin bir bölümü, Beykoz‟un bir bölümü Boğaziçi‟ndedir
ama bir bölümü de geri görünümdedir. Dolayısıyla aslında bu
ilçelerimiz hem Ġstanbul‟un yeni geliĢen taraflarının sorunlarıyla birlikte
büyük bir parçasını temsil ediyorlar. Bir tarafıyla da Boğaziçi‟ni temsil
ediyorlar. Dolayısıyla konuĢmanın çerçevesini çizerken illa ki
Boğaziçi‟ne takılmaları gerekmiyor konuĢmacılarımızın
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Evet, peki söz almak isteyen? Yoksa ben vereceğim. Buyurun.
-

AHMET TAÇYILDIZ – ÇALIK HOLDĠNG YÖNETĠM KURULU

ÜYESĠ
Boğaziçi

ġehirler

ÇalıĢtayı‟nın

birincisini

düzenleyen

Beyoğlu

Belediye BaĢkanımız Sayın Ahmet Misbah Demircan‟a, Sarıyer
Belediye BaĢkanımız Sayın ġükrü Genç‟e teĢekkür ediyorum.
Gerçekten çok önemli bir çalıĢtay düzenliyorlar. YaĢadığımız kentin
geleceği ile ilgili. Bugünü ve geleceği ile ilgili bir çalıĢtay bu. Doğrusu
Ahmet Bey zaten değindi. Boğaziçi‟nin sorunu sadece Boğaziçi
belediyelerini ilgilendiren bir sorun değil. Ġstanbul‟da ki bütün
belediyelerin aslında bu sorundan azade değil. Oysa bu çalıĢtay belki
31

bütün belediye baĢkanlarının katılımıyla gerçekleĢmesi gereken bir
çalıĢtay olmalıdır. BüyükĢehir belediye baĢkanımızla birlikte. Sayın
dekanımız Ģehirleri aslında üç kısıma ayırdı ama Ġstanbul dünyanın
diğer yani dünyada iĢte kadim Ģehirler kategorisinde olmuĢ olan
Ģehirlerden bir tanesi. Ben bugün bu çalıĢtaya Kudüs‟ten geldim.
Dünyanın en kadim iki Ģehrinden bahseder teolojiler. Bunlardan bir
tanesi Ģüphesiz Mekke‟dir. Bir tanesi Medine‟dir. Bir tanesi de
Kudüs‟tür. Kudüs kadimliği itibariyle ve üzerinde ki tartıĢmalar
itibariyle son derece anlam ifade ediyor. Tarihin bütün dönemlerinde
kentler iki yapı üzerinde oluĢtular. Bir tanesi teolojiler kentleri etkiledi
ve teolojilerin oluĢturduğu inanç ve anlayıĢla oluĢtu. Bir anlamda da
Ġstanbul, teolojilerin inanç ve anlayıĢı ile oluĢmuĢ Ģehirlerden bir
tanesi. Yani bunu Ģöyle anlatabiliriz: Önce bir yer, bir mabet
oluĢturulur. Mabedin etrafında bir okul. Okulun yanında bir hamam.
Onun yanında bir park ve yerleĢim alanları oluĢturulur. Onun en
arkasında da çalıĢma alanları oluĢturulurdu. Biz Ġstanbul‟u tartıĢırken
iki boyutta tartıĢmak zorundayız. Bu kadim Ģehir yani inançların
yoğurduğu Ģehir ve tarihin yoğurduğu Ģehir. Boğaziçi‟ni de bundan
azade tutamayız. Ġkincisi Ġstanbul‟a yeni yüklenmiĢ olan bu endüstriyel
alan itibariyle tartıĢmak zorundayız yani konuĢmak zorundayız. Bu
endüstriyel alanın Ġstanbul‟un o kadim anlayıĢını nasıl etkileyeceği,
nasıl dönüĢtüreceği ve nasıl Ģekillendireceği ile ilgili olacak. Son
yıllarda hükümet kentsel dönüĢüm ile ilgili bir performans ortaya
koydu ama doğrusu bir sükutu hayalimi anlatmak zorundayım; bu
kentsel dönüĢümün benim beklediğim anlamda, bu kadim Ģehrin
kendi dokusuna uygun bir kentsel dönüĢüm olmadığını, daha önceki
sanayi devriminin etkilediği Ģehir anlayıĢına yönelik bir kentsel
dönüĢüm olduğunu görmekteyiz yani bu bir anlamda bunu açmak
istersem bir mahalle kültürünün ortadan kalktığını, bir sokak
kültürünün ortadan kalktığını daha çok bir site anlayıĢının artık yavaĢ
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yavaĢ Ģehirlere yerleĢtiğini görüyoruz. Ayrıca da Ģunu unutmamak
gerekiyor, bir tarihsel determinizm vardır. Dünyada ilk kurulurken
Ģehir

devletleri

oluĢmuĢ

daha

sonra

Ģehir

devletlerinden

imparatorluklara geçilmiĢ imparatorluklardan ulus devletlere ve bugün
çağımızın geleceği tekrar Ģehir devletlerine doğru bir dönüĢtür.
Yani ulus devletlerinden Ģehir devletlerine doğru bir dönüĢün
baĢlamıĢ olduğunu görüyoruz. Bunu da hem bölgemizdeki savaĢ hem
de küresel savaĢın ve küresel geliĢmelerin getirdiği bir unsur olarak
görebiliriz. Yani New York‟tan, Paris‟ten, Londra‟dan Pekin‟e kadar
oradan Tokyo‟ya ve Ġstanbul‟a kadar bu Ģehirlerde kümeleĢmiĢ olan
insan topluluklarına baktığımız zaman bugün dünyanın belki üçte ikilik
bölümünden daha yoğun insan popülasyonunun yaĢadığı Ģehirlerdir
bunlar. Dolayısıyla bizim de belki bu konuda ortaya koymamız
gereken değerlendirmeler, biz bu Ģehri kendi kültürüyle birlikte nasıl
koruyabiliriz veya yeniden nasıl dönüĢtürebiliriz olmalıdır diye
düĢünüyorum. Efendim teĢekkür ediyorum.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Ben size söz vereyim tabii beyefendiye buyurun, yalnız sonra sizden
sonra hazırlansınlar diye söyleyeyim bütün baĢkanların korkulu rüyası
iki tane ezeli ve ebedi baĢkan var burada, biri Adnan Polat, biri de
Serdar Bilgili. Potansiyel baĢkan onlar sürekli. Ondan sonra onlara
vereceğim sözü ona göre. Buyurun efendim.
-

ġekip KARAKAYA SAMPAġ BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ ANONĠM

ġĠRKETĠ YÖNETĠM KURULU BAġKANI
Son değerli konuĢmacının üzerine konuĢmak istedim özellikle. Dünya
artık bu yıl 21. yüzyılda kentleri konuĢmaya baĢladı. Çok ünlü bir
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belediye baĢkanı Wellington Webb1 19. yüzyıl imparatorlukların, 20.
yüzyıl devletlerin, 21. yüzyıl Ģehirlerin yüzyılı olacak diye bir tespitte
bulunmuĢtu. Bu tespit bugün kesinlikle gerçekleĢmiĢtir. Ben kendi
iĢimi baĢlattığımda 35 sene önce Türkiye‟de toplam nüfusun %32‟si
kentlerde yaĢıyordu. Bugün Türkiye‟de toplam nüfusun %76,7 si
Ģehirlerde yaĢıyor. Bu dünya ortalamasının %27 üstündedir, Amerika
ortalamasının %7 üstündedir, Avrupa ortalamasının %7 üstündedir.
Bir analog olduğunu söylemem gerekir çünkü biz biraz önce açılıĢ
konuĢmasında sayın baĢkanın ifade ettiği gibi 1800‟lü yılların baĢında
yapmamız gerekeni ıskaladık, kaçırdık. Onun için fabrikalaĢmaya
dayalı yani kısacası sanayi devrimine dayalı bir ĢehirleĢme biz
yapamadık. Köylerden Ģehirlere gelen aĢırı göçün temel gerekçesi,
köy ekonomisinin de ölmesidir çünkü biz sanayileĢemediğimiz için
tarımı da iyi yapamadık. Tarımı bir ekonomik faaliyet olarak
yapamadık.
Bakılırsa böyle bir coğrafi ekseninin kalkınma modelini geliĢtirmek de
hoĢumuza gitti. Bugün Türkiye toplam ekonomik, her gün oluĢturduğu
değerin %54 ünü oluĢturan bir bölgedeyiz bugün Ġstanbul, Körfez ve
çevresi. Türkiye‟nin tek eksenli kalkınmasının en önemli örneği budur.
Allah korusun büyük bir deprem beklediğimiz bu Ģehirde, bu Ģehir
olmazsa Türkiye olmaz noktasına gidiyoruz çünkü biz yatırım
maliyetleri biraz daha fazla olduğu için baĢlangıçta yapmamız
gerekenleri bugünlere kadar ihmal ettik beklettik. MuĢ‟u kalkındırmayı
düĢünmedik,

Bayburt‟u

kalkındırmayı

düĢünmedik,

Adana‟yı

kalkındırmayı düĢünmedik. Hep Ġstanbul‟u ve körfezi kalkındırmayı
düĢündüğümüz için de tasını tarağını toplayanlar, altın gümüĢ ve
benzeri tüm madenleri aramak için bu Ģehre geldiler.

Wellington Webb, ABD’nin ilk Afrika kökenli belediye başkanı. Colarado, Denver’da 1991’den 2003’e
kadar belediye başkanlığı yapmıştır.
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Ġstanbul‟u kurtarmayı konuĢmak gerekiyor. 39 ilçesiyle gerçekten her
gün çalıĢan ve önemli değerler üretmeye çalıĢan bir belediyecilik
sistemi olduğunu ben size söyleyebilirim. Ama bu sistem için bu
sistem

için

kesinlikle

söyleyebileceğim

Ģey

sürekli

ekonomik

sıkıntılarla can çekiĢmekte olduğuna iliĢkin bir tespittir ve ikincisi
dünya özellikle milenyum dediğimiz dönemden hemen sonra internet
teknolojilerinin geliĢmesinden sonra radikal bir Ģekilde değiĢmiĢtir. Bu
değiĢimi Türkiye ifade ettiğim Ģekilde sağlıksız bir Ģekilde üstelik
%76‟lara ulaĢan bir kentleĢme sürecini yaĢarken prosedürel açıdan
yasal açıdan altlıklarını oluĢturmakta, birçok Ģey yapılmasına rağmen
gerçek anlamda, devir anlamında devrim anlamında bir geliĢim
sağlama konusunda ihmalkar ve tembel davranmıĢtır.
Bugün neler yapılmalıdır bunu konuĢmak gerekir. BaĢlangıçtaki
baĢlıkta

öyleydi:

Geleceğin

Belediye

Çözümleri.

Bu

belediye

çözümleri için çalıĢma olduğunu biliyorum. Ben de içinde yer aldığım
için onur duyuyorum. Bir yasa çalıĢması var, çalıĢılıyor. Herkes kendi
fikrini ortaya koymaya çalıĢıyor. Bakın Ģehirler tüm yaĢamın içinde
cereyan ettiği, doğumdan ölüme kadar tüm proseslerin yaĢandığı
yerler. Eğer siz kendinizi kalkındıramazsanız, devlet olarak kalkınma
Ģansınız gerçekten yok. Ama bugün tartıĢıyoruz ki kent ekonomilerini
yönetmek kimin elindedir. Kesinlikle ve netçe söylüyorum; kent
ekonomilerini yönetmek belediyelerin elinde ve koordinasyonunda
olmalıdır. Bunun için tüm mali kaynaklar belediyelere sağlanmalıdır.
Buna da yasal bir Ģekilde destek verilmelidir. Ġnsan olarak dijital
dönüĢümden bahsetmek istiyoruz. 2020 yılında dünyada elli milyar
cihaz olacak. 50 milyar cihazla yaĢayacak insanlar. 50 milyar cihazın
ürettiği bilgileri

behemehâl(mutlaka) kullanmalıyız artık. Bunun

altlığını kurmalıyız. PPP dediğimiz devletle vatandaĢı, devletle özel
Ģirketlerin, yatırımcıların araya bir takım istifhamlar da koymadan,
birlikte iĢ yapabilecekleri bir dünya modelini çok çabuk geliĢtirmeliyiz.
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Belediyeler Ģirketler kurabilmeli, dediğim gibi ama bu sermaye
dıĢarıdan ve dünyadan da arayarak, onları getirmenin yollarını hep
birlikte aramaya çalıĢmalıdır. KonuĢtuğumuz kentsel dönüĢümün
Türkiye‟ye 20 yıllık maliyeti yaklaĢık 600 milyar dolardır. Bugünkü bu
rakamı ölçerseniz, gayri safi milli hasılanızın % 75, % 80„lerinden
bahsetmekte olduğunuzu görürsünüz. Ama böyle bir rakam bizim
elimizde yok. Mutlaka böyle bir çabaya dönmeliyiz. Ve artık Ģu bilgi
taassubunu bırakıp, belediyelerin Ģu iki Ģeyi yapmasını zorunlu hale
getirmeliyiz. Her belediye kendi envanterini; ekonomik, sosyal,
kültürel, demografik envanterini gerçekleĢtirmelidir. Stratejik plan
yapmak dediğimiz, stratejinin baĢlangıç noktası envanterden geçer.
Bunun yanında belediyeleri mutlaka kendi iĢlerinde bütün bir kent
ekonomisini ileriye götürecek bir yapıya dönmesi gerekir. Son olarak
da

artık

otobanları

UlaĢtırma

Bakanlığı‟nın

kurulmuĢtur.

Türkiye

ifadesiyle
tek

eksenli

Türkiye‟de

biliĢim

kalkınma

yerine

imigrasyonun, göçün durdurulduğu, bu Ģehre gelen göçün tersine
dönüĢtürülebildiği radikal tedbirleri derhal, hemen almalıdır. TeĢekkür
ederim.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

ġekip Bey‟e teĢekkürler. Adnan Bey‟deyiz.
-

ADNAN POLAT – POLAT HOLDĠNG YÖNETĠM KURULU

BAġKANI
Ġyi akĢamlar. Bizi bir araya getirdiğiniz için, Sayın BaĢkanlar teĢekkür
ediyorum. Bence Ġstanbul‟u konuĢmak, Türkiye‟yi konuĢmak aynı Ģey.
Ġstanbul tüm Türkiye„dir. Bütün konuĢmacılar konuĢmalarında hep
kentsel dönüĢümü vurguladılar. Ben de fiilen kentsel dönüĢümün
içinde olan ve 15 yıldır bu konuyla uğraĢan birisi olarak sadece
yaĢadığım olayların baĢlıklarını vereceğim. Yani özel sektörün,
yatırımcıların nasıl bir yoldan geçtiğini daha iyi anlayabilmeniz için.
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Biliyorsunuz Ģimdi

bir bölgeyi, bir araziyi

veya

bir

binadan

bahsediyorum da bir mahalleyi kentsel dönüĢüme dönüĢtürmeye
kalktığınız vakit yasa gereği üçte ikisini kontrol altına almanız lazım.
ġimdi düĢün ki ben Ģu anda Hacı Hüsrev‟in, Ġstanbul‟un belki de
kentsel

dönüĢümü

yapılabilecek

en

zor

bölgesinin

kentsel

dönüĢümüyle uğraĢıyorum. Ve orada ki üçte ikinin sağlanması ve
onlarla anlaĢmanın yapılmasının ne kadar zor olduğunu hepiniz takdir
edersiniz. Ben on beĢ yıldır bu görüĢmeleri yapıyorum. Binlerce
insanla anlaĢtım. Ve hala da bu görüĢmeler sürüyor. Bir gün bitecek
diye umut ediyorum.
Üçte ikiyi sağladığınız vakit ne oluyor? Eğer kentsel dönüĢüme
gidecekseniz muhakkak kentsel dönüĢümle ilgili bakanlık, ġehircilik
Bakanlığı‟na gidiyorsunuz. Müracaatınızı yapıyorsunuz. Ve oradaki
prosedürlerden geçtikten sonra bakanlık ve Bakanlar Kurulu‟ndan
kentsel dönüĢüm alanı, kentsel dönüĢüm riskli alan kararı çıkıyor.
Tekrar bakanlığa geliyor. Sonra bakanlık bürokrasisiyle Kentsel
DönüĢüm Altyapı Genel Müdürlüğü ve imar durumuyla ilgili orada bir
mücadeleniz oluyor. Epey uzun bir mücadele de orada yapıyoruz.
Sonunda yüzlerce defa gidiĢ geliĢten sonra bir imar durumu çıkıyor.
Bu imar durumu çıktıktan sonra büyük Ģehre geliyorsunuz. Ġstanbul
BüyükĢehir‟de Planlama Daire BaĢkanlığı‟nda bir avanproje onayı için
uğraĢ veriyorsunuz. Orada ki uğraĢ da en az iki sene sürüyor.
Defalarca değiĢiyor projeler. Tabi mimarların yaptıkları o kadar çok
kısıt altına sokuluyor ki mimarların da burada yaratıcılıklarını çok
ortaya koymaları mümkün değil. Orada ki uzun uğraĢlardan sonra,
avanproje uğraĢından sonra dönüyorsunuz, ilçeye geliyorsunuz.
Ġlçede uygulama projeleri bittikten sonra ilçeden ruhsat alma
aĢamasına geliyorsunuz. Burada bir parantez içinde ben Ahmet
Misbah Demircan‟a teĢekkür etmek istiyorum. O safhada gerçek
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anlamda bize çok yardım etti. Halen de çok yardım ediyor. Çok
teĢekkür ediyorum Lütfen aynen devam et, baĢka türlü olmayacak
baĢkan.
ġimdi kentsel dönüĢüm alanına geldiğiniz vakit bu alanın sahiplerine
bakıyorsunuz. Bir arazisi olan, üstüne evini yapmıĢ, iskânı, ruhsatı
olan bir vatandaĢ düĢünün. Bununla anlaĢabiliyorsunuz. Ama arazinin
sahibi üstüne kaçak bina yapmıĢ. Onunla da anlaĢmak zorundasınız.
Arazinin sahibi olup üstünde baĢka birisi inĢaat yapmıĢ yani
gecekondu yapmıĢ. Bugünkü ifadelerle hak sahibi olmuĢ. Onlarla da
muhatap oluyorsunuz. Kendileri de oturmuyor orada kiraya vermiĢler.
Kiracıyla da muhatap oluyorsunuz. Bunların hepsiyle anlaĢmak
zorundasınız. Daha enteresan bir Ģey var, bu arazilerle ilgili dededen
oğula ve toruna geçtiği için veraset yoluyla o kadar çok bölünmüĢ ki
bu araziler, bu arazilerdeki hak sahipleri bir metre ve altındaki hak
sahipleri o kadar çok var ki inanamazsınız. Bizim bu KasımpaĢa‟da
PiyalepaĢa‟da 150 den fazla bir metrekare arsası ve 1 metrekare altı
olan arsası olan var ve ġehircilik Bakanlığının yaklaĢımı da Ģöyle;
Diyor ki bunlara kat karĢılığı teklifte bulunacaksın. Ya 1 metrekaresi
var ben kat karĢılığı teklif nasıl vereceğim bilemiyorum açıkçası.
Bunun dıĢında tabii bu bölünmelerden dolayı veraset ve intikalleri
yapılmamıĢ. Dönüyorsunuz yüz sene geriye veraset ve intikallerini
yapmak için uğraĢıyorsunuz. Bunların hiçbirinin paralarını da
ödememiĢler dolayısıyla bunları anlaĢırken yaparken bedellerini de
siz ödüyorsunuz. Bir kısım var sahipleri hiç belli değil eski Osmanlı
tapularından sadece isimleri var soy isimleri belli değil dolayısıyla
bunların tespiti yapılamıyor bu konular kayyuma gidiyor. Kayyumlar
vasıtasıyla iĢi çözmeye çalıĢıyorsunuz veya buradan da mahkemelere
gidiyor. Hazinenin yerleri var, vakıfların yerleri var, eski eserler var
dolayısıyla Anıtlar Kurulu ile de muhatapsınız.
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Bu arada tabii bu özellikle iĢgalci konumda olan hak sahipleri elektrik
parası, su parası, gaz parası ödemedikleri için onları da muhakkak ki
ödeyip temizlemeniz lazım ki o binaları yıkmak için belediyemizden
gidip yıkım ruhsatı alalım.
Bir de vergi daireleri veya vergi ile ilgili konular var. ġimdi kentsel
dönüĢümle ilgili çıkan vergi muafiyetlerine baktığınız vakit her
belediye kendi kafasına göre uygulama yapıyor, kamu kurumları
kendi kafasına göre uygulama yapıyor, noterler kendi kafasına göre
yapıyor. Orada da bilinmezin içindesiniz.
ġimdi bu kadar çok fazla muhatap olduğu vakit bu iĢin içinden çıkmak
mümkün değil. Biraz evvel konuĢmacılardan bir tanesi Ģunu söyledi
dedi ki bir mahalle mefhumu ortadan kalktı çok doğru. Ġstanbul‟da
yeniden Ġstanbul‟u bizim dizayn etmemiz lazım. Belediyelerle,
ġehircilik Bakanlığıyla, yatırımcılarla, mimarlarla, akademisyenlerle
muhakkak yapmamız lazım. Ortada bir gerçek var ki, kentsel
dönüĢüm yasası Türkiye için olmazsa olmaz bir yasa, çok doğru bir
yasa. O dönemde bu yasa çıkarken kanun yapıcılar öngörebildikleri
her Ģeyi öngörmüĢler, bürokratlar da aynı Ģekilde öngörebildiklerinin
hepsini ortaya koymuĢlar ama uygulama olmadığı için bir sürü eksik
çıktı.
ġimdi bu uygulama döneminde ben Ģahsen
BaĢbakanla

ve

CumhurbaĢkanı‟yla

bunu

Sayın Bakanla,
paylaĢtım,

hatta

cumhurbaĢkanımız bana bu kentsel dönüĢüm niye yol alamıyor bu
Türkiye„de diye sorduğu vakit, bunları anlattım kendisine, o zaman
dedi ki madem böyle bir durum var, bakanlık bünyesinde bir çalıĢtay
kuralım bunun içinde özel sektör de olsun, belediyeler de olsun,
akademisyenler, mimarlar olsun ve kesinlikle bunu güncel olabilir hale
getirelim.
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ġimdi bir baĢka konu da burada, bu iĢlerden fırsatçılık yapanlar var:
fırsatçılık yapan yatırımcılar olduğu gibi fırsatçılık yapan hak sahipleri
de var. Ġki tarafı da korumak lazım. Eğer biz Ġstanbul‟un geleceği ile
ilgili bugünkü mevcut durumda gidersek bakın 100 dönümlük bir
arazinin üstünde 100 bin metrekare diyelim ki hak sahibi var ve biz
bunu kentsel dönüĢüme sokup yapmak istiyorsak bir 100 bin
metrekare daha lazım çünkü burada ki maliyetlerde sadece arsa
maliyeti iki defa oluyor.
Arsayı alıyorsunuz üstündeki iĢgalciden alıyorsunuz bir daha
kiracıdan alıyorsunuz vergileri ödeyerek arsaya iki defa bedel
ödüyorsunuz. Bir de inĢaat maliyeti ve bugün ki pazar rakamlarına
baktığınız vakit burada arzu ettiğiniz fiyata satıp kar etmeniz mümkün
değil ama daha vahimi 100 bin metrekareye 100 bin metrekare daha
inĢaat ihtiyacı doğuyor.
Bunu Ġstanbul‟un geneline yayarsanız, Ġstanbul‟un nüfusu 28, 30
milyona çıkıyor. ġehir zaten Ģu anda 15, 16 milyonda tıkanmıĢ
vaziyette.

Dolayısıyla

bu

modelin

çalıĢması

mümkün

değil.

Dolayısıyla da devletin gelip muhakkak ki finansmanını yapıp burada
yıktırıp

yaptıracak.

geliĢtirmesi

firmaları

Bizim
veya

gibi

arazi

geliĢtirmesi

yapsatçıların

bu

gayrimenkul

Ġstanbul‟un

veya

Türkiye‟nin diğer Ģehirlerinin dönüĢmesi mümkün değil.
Belki rantın çok yüksek olduğu yerlerde bu yapılabilir ama Türkiye
genelinde yapmak mümkün değil.
Sayın CumhurbaĢkanı‟na bunu anlattığım vakit “kaynağı nereden
bulacağız?” dedi. Kaynağı da bulabileceğimiz imkânlar var. Onu da
kendisine anlattım.
Efendim ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Ama bu Ģehre
baktığım vakit havadan, karadan, denizden, biz bu hale getirdik. Bu
Ģehri düzeltmemiz lazım. TeĢekkür ediyorum.
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-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

TeĢekkürler Sayın BaĢkan. Serdar Bey.
-

SERDAR BĠLGĠLĠ – BĠLGĠLĠ HOLDĠNG

Çok teĢekkür ederim. Sevgili BaĢkanı tanıdığımda saçları sim siyahtı.
Bu proje baĢladıktan sonra bayağı beyazlamıĢ. Gerçekten Allah
yardımcınız olsun. Sevgili BaĢkanım Ahmet Bey, Sevgili BaĢkanım
ġükrü Bey öncelikle sizlere teĢekkür ediyorum. Ġstanbul‟u böylesine
bir

ortamda

değiĢik

yatırımcılar,

değiĢik sektörlerden,

kiĢiler,

sanatçılar, mimarlarla birlikte tartıĢmak fırsatını bize verdiğiniz için.
Bence çok güzel baĢlangıç. ĠnĢallah devamının da yoğun bir Ģekilde
gelmesini diliyorum.
Ben yıllardır Ġstanbul‟da ağırlıklı olarak restorasyon projeleri, tarihi
eser restorasyonları, bunların dıĢında yeĢil alandan baĢlayıp,
topraktan baĢlayıp binaların bitimine, otelden öğrenci yurtlarına,
konutlardan iĢte karıĢık kullanımlı projelere kadar birçok projede
bulunduk. Ve buradan birçok tecrübelerimiz oldu. Bu tecrübelerin en
baĢında söylemek istediğim, öncelikle gerçekten dünyanın en güzel
Ģehrinde yaĢıyoruz. Bu tartıĢmasız. Fakat en güzel Ģehrinde
yaĢamakla beraber her zaman da duyduğumuz bir Ģey. Bu Ģehir
Amerikalıların elinde olsaydı, Avrupalıların elinde olsaydı, kim bilir
nasıl olurdu, nasıl değerlendirilirdi? Ġstanbul‟un sorunları bir gün değil
aylarca, yıllarca tartıĢılması gereken, çözülmesi gereken çok problemi
var. Ben bugün çok kısa olarak, öncelikle sevgili hocam, Önder
Hoca‟mın değindiği bir konuda Ġstanbul‟da yatırımcı olarak anlatmak
istiyorum veyahut da paylaĢmak istiyorum. ġehirlerimizin, ilçelerimizin
belediyeler tarafından mimari olarak planlanmasının yanında benim
görüĢüme göre ticari olarak da planlanması lazım. Havaalanı
bölgesine bakıyorsunuz. Orada ben bir yatırımcı olduğum için örnek
vermek istiyorum, havaalanındaki ilk oteli ben yaptım. 1998 yılında,
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onu yaptığım zaman havaalanında baĢka hiç otel yoktu. Bugün
havaalanından

Mahmutbey

yolunun

üstünün

sonuna

kadar

bakıyorsunuz yaklaĢık 4 kilometre yol üstünde 40 tane otel olmuĢ. 40
tane. Gene aynı yol üstünde bakıyorsunuz 12 tane de shopping mall
olmuĢ. Ġstanbul‟a bakıyorsunuz, 15-20 yıl evvel tek shopping mall
Galeria idi ilk açılan, bugün 100 ün üstünde shopping mall olmuĢ. Ne
oluyor,

oteller

birbirleriyle rekabet

ederek,

baĢkalarıyla

değil,

yanındaki komĢusu ile rekabet ederek, 150-200 dolarlık fiyatları 50
dolarlara düĢürüyor.

Shopping mallara bakıyorsunuz;

100-120

Eurolardan, 15-20 Eurolara kiracı bulamıyorlar ve çoğu boĢalıyor ve
Ġstanbul bir otel çöplüğü veyahut da bir shopping mall, AVM
çöplüğüne dönüĢüyor. Benim görüĢüm, burada belediyelere çok iĢ
düĢüyor. PeĢ peĢe dip dibe otel, peĢ peĢe dip dibe AVM‟lere
müsaade edilmemesi bölgenin ihtiyacı olan sektörel olarak ticari
olarak hangi yapılara gerek varsa ihtiyaç varsa onları tespit ederek, o
konularda sanayicilere yatırımcılara vesaire destek vermesi gerekiyor.
Ben sadece bunu paylaĢmak istedim. Tekrar çok teĢekkür ederim.
Sağolun.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Evet Efendim, Görgün Beydeyiz.
-

GÖRGÜN TANER – ĠKSV GENEL MÜDÜRÜ

Çok teĢekkür ederim, Serdar Bey‟in bıraktığı yerden devam edeyim
çünkü o Ģöyle bir Ģey söyledi: “Ġstanbul‟u ticari olarak da planlamak
lazım” dedi. Bence tabii Ġstanbul kültürel olarak da planlamak lazım
yani bir kültür insanı olarak tabii bence de Ġstanbul‟da kültürü
planlamanın odak noktasına koymazsak eğer önümüzdeki dönemdeki
Süleyman Beye katılıyorum, gelecek artık Ģehirlerin çok büyük
zorluklarla karĢılaĢacağımız kesin.
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Niçin bunlarla karĢılaĢacağız? Çünkü sizler benden çok daha iyi
biliyorsunuz, siyaset kısa dönemli düĢünür aksi 15 sene kültür ise çok
uzun dönemli bir Ģeydir. Hem yatırımını Ģimdi yaparsınız ama
karĢılığını 5 senede 10 senede değil belki 20 senede görürsünüz. Bu
nedenle de hep öncelikler arasında arka plandadır çünkü sonuçlarını
hemen göremezsiniz. Ama biraz önce baĢkan çok güzel bir Ģey
söyledi, yapılan araĢtırmada sosyal ve kültürel hayat üçüncü madde
olarak öne çıkmıĢ, niçin? Çünkü kültürel hayat fark yaratıyor.
Kentlerde artık bu fark yaratma kelimesinin altını çizer hale geldiler.
Çünkü bütün kentler uzun dönemde birbirlerine benzeyecekler.
Hepsinde shopping mall olacak hepsinde rezidans olacak hepsinde
benzeri Ģeyler olacak bunları birbirinden farklılaĢtıran bir, kültürel
mirasları, iki o anda dünya kültürüne ne katkı verdikleri sorusunun
cevabı olacak. Hangi kentte büyük sanatsal faaliyet var ki, bir sürü
insan o an koĢarak o kente gidiyor. Aramızda bunu yapan birçok
insan da var. ġurada Ģu var hadi kalkalım gidelim diyen de var. Bunu
aynı zamanda kentli için de düĢünmemiz ve yapmamız lazım. Bu
nedenle kentlerle ilgili planlama hangi masada yapılıyorsa o masada
muhakkak ve muhakkak bir kültür insanının sayın baĢkan o masada
muhakkak ve muhakkak bir kültür insanının oturması lazım.
Unutmayalım planlamanın olmazsa olmazı. Bir de uzun dönemde
muhakkak içerikleri düĢünmeden içeriğinin ne olduğuna bakmadan
kabuk yapmayalım. Bunu özellikle kültür merkezi denen Ģeyler için
söylüyorum. Önce içine ne koyacağımızı planlayalım, önce onun uzun
dönemli kararını verelim finansmanını bulalım ondan sonra o merkezi
yapalım. Çok teĢekkürler. He bir Ģeyi unuttum, bu alanda da yerel
yönetimler için kültürel planlama diye bir rapor çıkarttık. Buradaki
herkesin e-mailini alıp herkese yollayacağım.
-
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Harikasın. Hasan Bey, top sizde buyurun, ondan sonra da Fettah
Tamince‟ye vereceğim. SavaĢçılar var burada onlardan bir tanesi.
Derhal Bülent Bey, sonrada Yusuf Bey, Pardon Emre Bey.
-

HASAN AKGÜN – BÜYÜKÇEKMECE BELEDĠYE BAġKANI

Buradan tüm saygıdeğer dostları saygı ile selamlıyorum, Ali Beyciğim
ben mikrofonu alınca kolaylıkla bırakmam beni frenleyebilirsiniz, ikaz
edebilirsiniz.
Değerli dostlar, 17 yaĢında belediyeciliğe baĢladım, 40. yıl bitti 41.
Yıldayım ve hiç ara vermedim. Bunu baĢtan söylemem lazım.
Ġkinci söyleyeceğim Ģey Ģu; sevgili Ahmet kardeĢime, sevgili
Demircan‟a ve Sarıyer Belediye BaĢkanımıza bu güzel toplantıyı bu
güzel mekânda tertip ettikleri için çok teĢekkür ediyorum. Ahmet
kardeĢimin kentsel dönüĢümle birlikte tarihi eserlerin korunması ile
birlikte kentsel dönüĢüm noktasındaki üstün gayretlerini adım adım
takip eden bir Ġstanbul vatandaĢıyım. Aynı zamanda belediye
baĢkanıyım.

Kendini

takdirle

takip

ediyorum.

Bu

toplantının

belediyede mi burada mı olması veya mekân noktasında da benimle
görüĢlerini paylaĢmıĢ olması fikrimizi sormuĢ olmasından ötürü de
sevgili kardeĢime teĢekkür ediyorum. Çok doğru bir mekân seçtik
birlikte, onun için ayrıca çok teĢekkür ediyorum.
GeniĢ kapsamlı bir Boğaziçi, Ġstanbul boğazı belediyeler birliğimizin
bu sempozyum, bu fikir tartıĢması ismini ne koyarsanız koyun çok
geniĢ kapsamlı bir konuĢmaları içeriyor gördüğüm kadarıyla. Sevgili
Serdar Bilgili‟nin son konuĢmasında söylediği, “planlamayı yaparken
ticari planlamayı da düĢünmek zorundasınız” düĢüncesini hemen
baĢtan söyleyeyim unutabilirim. Çok doğru bir ifade kullanmıĢtır, buna
bir örnek verip geçeceğim ve bir sıralama Ģeklinde konuĢmayacağım,
aldığım notlara göre kafamdaki bazı hususları sizlerle paylaĢacağım.
Bir zamanlar döviz dükkânları vardı adım baĢında bir sokakta 40 tane
44

döviz dükkânı bizden iĢte belge alırlardı, sonra kuyumcu dükkânı oldu
sonra onlar gitti baĢka Ģeyler geldi ama sadece Büyükçekmece‟de
benim görevimin 11 yılı Dalan‟la Sayın Naci EkĢi, Sayın Dalan‟la
Küçükçekmece Bakırköy‟de geçmiĢtir.
12

Eylül‟de

atanmıĢ

bölge

baĢkanıyım

ondan

önce

baĢkan

yardımcısıydım 76‟dan 80‟e kadar, 84 askeri dönemi, askeri
dönemden sonra Anavatan Partisi dönemi ondan sonra iĢte bildiğiniz
iktidar dönemi ve bizimde bulunduğumuz Cumhuriyet Halk Partisinde
Ģu anda belediye baĢkanlığımı sürdürüyorum. Bunu söylememde
fayda var.
ġimdi sadece bizim Büyükçekmece‟de 24 tane AVM denilen hantal
yapılar var. Bana sordular ne yapalım? Ne yaparsanız yapın,
yaparken bize sormadınız dedim. Bir tanesi iĢte Beylikdüzü‟nün
merkezinde Ģimdi biri öbürüne sattı, öbürü öbürüne sattı, öbürü
hastane yapmaya çalıĢıyor, okul yapmaya çalıĢıyor. Okulun bir planı
projesi vardır. Hastanenin de vardır.
Sen bir tesis yapmıĢsın, adını AVM koymuĢsun, bunu çevirelim ne
yapalım diye soruyorsunuz. Çok düĢündürücüdür. Ben esasında, Ģu
konu üzerinde yoğunlaĢmak için bu mikrofonu aldım; sevgili dostlar,
burada baĢkan çok, demin Ali Bey‟in dediği gibi ama ben yine de
belediye baĢkanı arkadaĢlarıma belediye reisi diyorum. Çünkü 1580
sayılı kanun belediye baĢkanı demiyor, belediye reisleri diyor. O
kanun

1930

da

çıkmıĢ

mükemmel

bir

kanundur

Atatürk‟ün

döneminde. Ben halen reis kelimesini kullanıyorum. Belediye reisleri
ve çeĢitli kurumların baĢkanları, yöneticileri ve çok kıymetli insanlar
var aramızda.
Ben bu Ģehircilik ve Ġstanbul‟un nasıl batırıldığı noktasında on beĢ gün
konuĢabilirim

41

yıl

boyunca.

1974‟de

baĢladığımda

Küçükçekmece‟de, Sefaköy‟de 3 Milyon 400 bin nüfuslu bir Ġstanbul
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vardı. ġimdi on beĢ on altı milyonluk bir Ġstanbul var. Ben ilk
baĢladığımda

Ģehirciliği

Ģöyle

algılamıĢtım.

Daha

liseyi

yeni

bitiriyoruz. Belediyeciliğe daha lise bitmeden baĢlamıĢım Mayıs‟ta.
TutmuĢ kolumdan götürmüĢler, “sen bu iĢleri yaparsın” Ben
zannediyordum ki Zeytinburnu gibi her tarafı gecekondu gibi doldur.
Ġnsanlar yığılsın. Al sana en güzel Ģehir. Nüfusu kalabalık olan
Ģehirler olarak önümüze koymuĢlardı. Nüfusu ne kadar fazla ise orası
Ģehirdir demiĢlerdi bize. Sonra Sinan Gerim gibi hocalardan, birçok
hocalarımızdan Ankara Ortadoğu Amme Ġdaresi‟nde, Avrupa‟da
Almanya, Hollanda ve Belçika‟da doktora çalıĢmalarında öğrendim ki
ya bu Ģehircilik insanların yığınlar halinde bir yerde bulunması
değilmiĢ. NeymiĢ? ġehircilik bunu çevireyim belediyecilik, Ģehircilik bir
bakıma bir birine yakın kelimelerdir. Ġnsanların mutlu olduğu
yerlermiĢ. Sonra bir kitap kaleme almıĢtım. Yerel yönetimlerin
klasikleĢmesi ile ilgili. Belediyecilik, kanunda tarif edildiği gibi falan
filan iĢler değil. Belediyecilik insanları hatta parantez içerisinde
canlıları mutlu etme sanatıdır dedim. Öbürlerini geçin dedim. Çok
itibar gördü, çok ilgi gördü. Sonra çok hocayla da bunu tartıĢtık.
Gördük ki Ģehirciliğin Zeytinburnu, GaziosmanpaĢa, doğuda ki
Anadolu yakasında ki Sultanbeyli gibi devletin arazilerinin, orman
arazilerinin siyasiler tarafından, siyasi iktidarlar tarafından insanlara
oy uğruna göz yumup, insanların döĢeğiyle, battaniyesiyle gelip, dört
duvar briketle bir in yapmalarının Ģehircilik olmadığını böylece yirmi
yaĢımda öğrenmiĢ oldum. Otuz beĢ yıldan bu tarafa özellikle
ĢehirleĢme noktasında kendi adıma iyi Ģeyler yapmaya çalıĢtım.
Büyükçekmece‟de, Büyükçekmece ile birçoğunuzun iliĢkisi vardır. KiĢi
baĢına düĢen yeĢil alan miktarı 120 metrekaredir. Planlarımız açık,
hesaplarımız açık. Çünkü yatay bir Ģehircilik ve tabanda yüzde yirmiyi
geçmeyen bir Ģehirciliği ön plana çıkarttık. Ve bütün planları da
kendimiz yaptık. ġimdi düĢünesiniz diye söyleyeceğim. Ġki ay önce
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vatandaĢın bir tanesi geldi. Kumburgaz‟a giderken yolun sağ
tarafında, Güzelce‟nin üstü, E5 yenisi D100 oldu. D100 karayolunun
kuzey tarafında, etrafında iki katlı, üç katlı villaların olduğu yerde
vatandaĢ maliyeden bir

yer

alıyor.

Oralar

belde iken,

bize

bağlanmamıĢ iken, Sinan Hocam çok iyi dinliyor. Sonra bize diyor ki
bu vatandaĢ: “Bana buradan otuz beĢ kat ruhsat verdiler. Otuz beĢ
kat ruhsat istiyorum sizden”. Nasıl dedim yani? E benim imarıma
uygun diyor. Niye? Büyük bir hazine arazisi planlanırken demiĢler ki
kaç emsal? Ama brütten verilir. Peki, hiç mi utanmadınız? Yanında ki
iki katlı, Ġstanbul‟dan gelmiĢ, emeğini oraya harcamıĢ, devletin
kanununa göre imarını almıĢ, iki kat villa yapmıĢ insanlardan hiç mi
utanmayacaksınız? Tabiri caiz ise ben kovaladım. Gittiler. Otuz beĢ
veya otuz sekiz kat. Nerede? Ha büyük bir ada olur. Ġlla ben yüksek
kat alçak kat diye ayırmıyorum. Ama onun bir edebi vardır. Bir disiplini
vardır. Bir parsel. Kovaladım ama olmadı. Çünkü tam bir ay sonra
ruhsatı getirdiler ruhsatı zarf içinde bana verdiler. Otuz beĢ kat olarak.
Yanındakiler de iki katlı. ġu anda ben de oraya dikildim. ġu anda
mevcut, basın da var burada. Ben Ģu anda bekçilik yapıyorum.
Oradaki vatandaĢlardan utanıyorum. Otuz beĢ kat oraya hiç
olmayacak bir Ģey yani. Otuz beĢ kat inĢaat yapılmasın diye.
Ġki fiili durumu ben size aktardım. Bu cümlemin arkasından Fransız,
Sinan Hocam belki daha iyi bilebilir bunu, Fransız Ģehir plancısı bir
vatandaĢın bir sözü vardı: “Türkler Ġstanbul‟u 1453 yılında fethettiler
ama Ġstanbul‟a hala yerleĢemediler” der. Evet, biz Ġstanbul‟a hala
yerleĢemedik.
Eğer benim, sizin, onun, bunun kafasına göre bu Ģehrin planları delik
deĢik yapılacaksa ki Almanya Gelsenkirchen Ģehrinde bir toplantıya
katıldım iki sene önce. Planlamalar. “Plan tadilatı yapıyor musunuz?”
diye ben değil baĢkaları sordu. “Anlamadık, nedir bu?” dedi. “Yani bu
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parsele okuldur, kırk katlı rezidanstır bilmem ne?” diye sordu. “Biz
bunu anlamadık, bize anlatın” dediler. “Bizim planlar yapılmıĢ bin
sekiz yüz bilmem kaç yılında o günden bu yana belki ana yol, ana
arter

benzeri

ulaĢım

ağında

değiĢiklikler

olmuĢtur”

oradaki

arkadaĢlara ifadede bulundular alaycı bir Ģekilde.
ġimdi

Ġstanbul‟un

ulaĢımıyla

Ġstanbul‟un

kentsel

dönüĢümünü,

Ġstanbulluların katılımıyla dediğim zaman müteahhit iĢte iĢveren,
hoca, belediye baĢkanı, bilinen kesimler. SiyasallaĢtırmadan ortaya
koyup her ikisinin çözümüne Ġstanbul‟un silueti dâhil. Ġstanbul‟un
Ġstanbul yapılabilmesi için, Ġstanbul‟un dünya kenti olabilmesi için
neler yapılabileceğine dair bir atölye çalıĢması ama ciddi, çok üst
düzey. Bu sonuçlandıktan sonra bir anayasaya, bir yasaya bağlanıp
Ġstanbul‟un duvarına asılmadığı müddetçe, o yolda, o kulvarda
uygulamalar yapılmadığı müddetçe yüz elli sene sonra da bunlar
aynen böyle konuĢulacak. Diyecekler ki iĢte ben belediye baĢkanıyım.
Ben geldiğimde on beĢ milyondu nüfus. ġimdi altmıĢ beĢ milyon oldu.
ĠĢte bunlar böyle oldu. Bunlar Ģöyle oldu.
Böyle olacaktır. Çünkü Ġstanbul‟da 72 belediye vardı. 43 tanesi belde
belediyesi idi. TaĢı toprağı altın demiĢ atalarımız Ġstanbul‟a. Bütün
gelmiĢ geçmiĢ hükümetler Ġstanbul‟un parsellenmesinin, Ġstanbul‟un
planlanmasının, kusura bakmasınlar herkes yerini bilmelidir. Ġlkokul
mezunu belde belediyesi baĢkanı arkadaĢlarımıza bırakmıĢlardı.
Onların hiçbir günahı yok. Onlara o yetkinin verilmesi veyahut tersine
çevirelim, Ġstanbul‟un bütünüyle planlanmamıĢ olması, otuz kırk yıl
önce. Ġstanbul‟u bu hale getirmesini tartıĢacaksak tartıĢalım. Ne
söylersek söyleyelim, istediğimiz yerde, Haramidere yataklarında ve
baĢka yerlerde, her kafamıza estiği yerde, ufacık bir plan değiĢikliği ile
hemen, pat pat geçiyor hemen bizim meclisimizden. BüyükĢehir
meclisimizden. Hepimiz biliyoruz. Sadece bugüne ait bir Ģey değildir.
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Ġstediğimiz yere istediğimiz inĢaatları yapmaya devam edeceksek,
Ġstanbul üzerinde kimsenin konuĢmak için zaman harcamasına gerek
yok.
Ġstanbul çok kıymetli bir kara parçası, Allah‟ın bize bir lütfudur. Ama
ben 41 yıldan beri Ġstanbul‟u nasıl rezil ettiğimizi, yaĢayan bilen canlı
orta yaĢlı biri olarak bu Ģehrin hafızasıyım. Zeytinburnu‟nda ne
olduğunu, karĢıda ne olduğunu bilirim. Birçoğunun da fotoğrafları
elimdedir. On yaĢımdan beri de fotoğraf çekerim. Ama kısa bir
konuĢma yapılan bu ortamda daha fazla konuĢmam da doğru değildir.
Belediyelerin son sözüm hocam
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Sağolun Hasan BaĢkan
-

HASAN AKGÜN – BÜYÜKÇEKMECE BELEDĠYE BAġKANI

Belediyelerin yetkileri çok iyi. Belediyelere yetki verilmelidir çünkü
halkın denetimi altında. Ama belediyelerin yetkileri bir bir merkeze
çekilmiĢtir. ġimdi Mayıs ayında muhtemelen meclis gündemine
gelecek olan yeni tasarıyla ilçe belediyelerinin hayatlarını devam
ettirmesine gerek yok. Kapatılması lazım. ġubeye dönüĢtürülmesi
lazım. Geriye gidiĢ anlamında söylüyorum. Bunu siyasi büyüklerimize,
iktidarın önemli aktörlerine de dün bile aktardım. YanlıĢtır. Doğru
değildir. BüyükĢehirlerde, büyük Ģehir, küçük Ģehir mefhumunu bir
resmi tabana oturtup, her Ģeyi kenara koyup kendi özel siyasi
menfaatlerimizi,

çıkarlarımızı,

Ġstanbul‟u,

Ankara‟yı,

Ġzmir‟i

ve

kalkınmakta olan Ģehirlerimizi, hem depreme karĢı hem de Ģehircilikte
bilim adamlarının ortaya koymuĢ olduğu ne ise ondan nasibini
alabilme noktasında planlamalıyız. Hiç kimse bu mesuliyetten
kaçamaz. Çünkü üç gün sonra depremde ne kadar insanın öleceğini
hiç birimiz tahmin edemeyiz. Ben buradan Büyükçekmece‟ye gitmek
için üç saatimi harcıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. BaĢarılı bir
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toplantı olacağını düĢünüyorum. ĠnĢallah hepimiz bundan istifade
edeceğiz.
-
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TeĢekkürler Hasan BaĢkan. Allah razı olsun. Sağolun. Efendim ben
Fettah Bey‟e sözü vereyim. Sonra Bülent BaĢkan‟a geleceğiz.
Belediye baĢkanlarımızın daha çok dinleyeceğini var sayıyoruz. Daha
az konuĢup not alacaklarını umuyoruz. Sizin veciz konuĢmanızı tabi ki
tenzih ederim. Çok teĢekkür ederim. Fettah Bey buyurun.
-

FETTAH TAMĠNCE – RIXOS YÖNETĠM KURULU BAġKANI

TeĢekkür ederim Ali Bey. Böyle değerli bir hazırunun karĢısında beni
cesaretlendirdiğiniz için size ayrıca teĢekkür ediyorum. Ahmet
BaĢkanıma, ġükrü BaĢkanıma da çok teĢekkür ediyorum.
Gerçekten kendimi çok bahtiyar hissediyorum böylesine güzide bir
toplulukla beraber olduğumuz için. Ayrıca Ahmet BaĢkanıma Haliç‟e
geldiğimiz günden beri gösterdiği destekten dolayı tekrar teĢekkür
ediyorum.
Ben yıllardır cevabını aradığım ama bir türlü bulamadığım bir soruyu
sormak istiyorum hazırunun donanımını, kifayetini görünce.
ġehirlerimizin estetiğinden hangi otorite sorumlu?
Ben hasbelkader birçok ülkede çalıĢıyorum. Bizim korkulu rüyamızdır
Eski Sovyetler‟de Ģehrin baĢ mimarını geçmek. Ben Ģunu gördüm. Bu
ülkede de yatırımlarımız var. Mühendisler ile matematikçiler Ģehirleri
imar ediyorlar. Çünkü imar notları, task ve kask oranlarıyla Ģehirler
gerçekleĢiyor. Dolayısıyla piramide benzer bina benim hoĢuma
gidiyor mu gitmiyor mu? Sarı rengi seviyor muyuz, sevmiyor muyuz?
Cam cephe hoĢumuza gider mi gitmez mi? Yeni dikilen bina
güneĢimizi alır mı, götürür mü? Bu konu mimarla yatırımcının
inisiyatifine bırakılıyor. Ben birçok Ģehirde çok değerli mimar
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arkadaĢlarımızla,

mimarlık

otoriteleriyle

bazen

karĢı

karĢıya

geliyorum. Diyorum ki ya bu Ģehri ben mi yaptım? Bu Ģehirleri bu hale
hep beraber biz getirdik. Gördüğümüz güzel örnekler, Ģehir baĢ
mimarlığının gerçekten objektif yürüttüğü Ģehirler çok güzel korunuyor
mimari ve estetiksel olarak. Hepimizin gidip Ģehirlere hayran oluyoruz.
Ya da oluĢan Ģehirlerde de mastır projeler yarıĢtırılıyor. Gerçekten bir
firma veya bir developer bin dönüm, beĢ bin dönüm, on bin dönümle
ilgili planlamalar yapıyor. Getirip sunuyor. Bunu kamuoyu, devlet eğer
estetiğinde, Ģehre katkısında hemfikirdeyse ona ciddi anlamda
teĢvikler de gerçekleĢtiriyorlar. Ben hasbelkader birkaç projeyi
gerçekleĢtiriyorum. Hep Ģuna dikkat etmeye çalıĢıyorum. Birileri bize
bir gün dua etsinler diye. Ben hepinizin bildiği bir projeyi örnek vermek
istiyorum.

Kemerburgaz‟da

yaĢıyorum.

Rahmetli

Esat

Edin‟in

geliĢtirdiği Kemer Country‟de yaĢıyorum. Her sabah yürüdüğümde
dua ediyorum. Bu kadar özel bir proje yapıldı. Etrafına baktığınızda
da o değerde baĢka bir proje olmadı. Hatta son 30 yıldır benim
bildiğim benzer bir proje de olmadı. Acaba yatırımcıyı teĢvik,
yatırımcıyı motive, yatırımcıyı yarıĢtırmayla ilgili de bazı Ģeyleri ortaya
koyamaz mıyız? Adnan BaĢkanım az önce bir Ģey söyledi. Ġstanbul
Türkiye‟dir dedi. Evet.
Türkiye‟nin o güzelim Ģehirlerinde hepimiz projeler geliĢtirdik. Ama
maalesef müthiĢ sahillerde task ve kaskla izinler veriliyor. Biz de
diyoruz ki ya Ġtalya‟da Porto Cervo diye bir yer Ağa Han ödülüyle
ödüllendirildi ve proje gerçekleĢtirildi. Biz size yüzde 15, yüzde 30,
yüzde 40 emsalle gelmeyelim. Biz size projelerle gelelim. Ama bunları
doğru otoritelerle değerlendirin. Bu otoriteler de kifayeti olan estetiği
bilen ve gelecek nesillerin geleceğini planlayan insanlar olsun. O
zaman yüzde 30 değil belki yüzde 50 imarla beni ödüllendireceksiniz.
Diyeceksiniz ki sen bu Ģehre katkı koyuyorsun. Ya da diyeceksiniz ki
yüzde 30 değil yüzde 3‟le biz burayı öngörüyoruz. Çünkü bu Ģehrin
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geliĢimine bu doğru bir Ģey değildir diyeceksiniz. Ben çok uzatmak
istemiyorum. Hani yıllardır aradığım sorunun cevabını belki bulabilirim
diye. Ali Bey söz vermiĢken sormak istedim. Hepinize baĢarılar
diliyorum. Çok teĢekkür
-
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Çok teĢekkür ederim. Efendim, Bülent Bey. Bakırköy Belediye
BaĢkanımız.
-

BÜLENT KERĠMOĞLU – BAKIRKÖY BELEDĠYE BAġKANI

Efendim ben bir kez daha bu saygın topluluğu içtenlikle selamlıyorum.
Ali Bey‟in söylediği gibi baĢkanlar daha çok dinleyecekti. Müsaade
ederseniz ben

baĢkan

kimliğimle

değil

de

hekim kimliğimle

konuĢacağım. Tabi kenti tarif ederken burada bulunan değerli
katılımcılar,

mimarlar,

bir

mimar

gözüyle

kent

tarifi

yapıyor.

Akademisyenler, bir akademisyen gözüyle tarif yapıyorlar. Yatırımcılar
bir yatırımcı gözüyle. Kültür sanat insanları da bir kültür sanat insanı
olarak kenti tarif ediyor.
Ben de bir hekim olarak, belediye baĢkanı olmadan önce kentleri
yaĢayan birer varlığa benzetirdim ve kentleri adeta insanlar gibi
geliĢmeleri olduğunu düĢünürdüm. Belediye baĢkanı olduğumdan beri
de bu konuda olan düĢüncelerimi daha da pekiĢtirdim. Hakikaten
kentlerde de adeta insanlar gibi boĢaltım sistemleri var. ĠĢte
kanalizasyonlar. Kentlerin dolaĢım sistemleri var. Sokaklar gibi
caddeler gibi, bulvarlar gibi. Kentlerin akciğerleri var. YeĢil alanlarıyla,
ormanlarıyla. Kentlerin kalbi var büyük meydanlar. Ama görüyorum ki
insan hayatı nasıl bitiyorsa kentler de sistemlerini tükettiği andan
itibaren bitiyorlar. Eğer bir kentin sokaklarını artık otopark olarak
kullanmaya baĢlıyorsak iĢte kılcal damarların tıkanmasına benziyor.
Caddeleri ve bulvarları da bir zaman sonra tıkanmaya baĢlıyor ve
yaĢamla bağdaĢmaz hale geliyor. ĠĢte kent havzalarını tüketirsek,
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yeĢil havzalarını, adeta akciğeri tükenmiĢ insan gibi oluyor ve
hakikaten canla bağdaĢmıyor. Meydanlarından korkuyoruz, kentlerin
ve meydanlarını küçültüyoruz. Oysa bir yaĢayan varlığın en büyük
gücü kalbidir. Kalp ne kadar büyük ve güçlü olursa yaĢam o kadar
dinamik oluyor. Ama meydanı küçültürsek yaĢamı küçültüyoruz. Daha
doğrusu ve en üzücüsü de adeta kanserli hücrelerin yayıldığı gibi
kentte imar yoğunlaĢmaları nüfus artıĢını tetikliyoruz.
Burada “Boğaziçi nasıl korunur?” diyor konu baĢlığımız. Ama Ģunu
söyleyeyim; Boğaziçi‟ni korumak sadece Boğaz‟a komĢu belediyelerin
çalıĢmalarıyla değil mutlaka kentteki imar ve nüfus yoğunluğunu
azaltacak,

yani

Sultanbeyli‟yi

de,

GaziosmanpaĢa‟yı

da,

BayrampaĢa‟yı da, Sultangazi‟yi de ki nüfus yoğunluğunu kontrol
altına alarak koruyabiliriz. Çünkü kentler de insanlar gibi bir bütün.
Bütünün içinde bir bölgeyi özelleĢtirerek kenti koruyamayız. Yani
Bakırköy‟ün nüfusunu -ki son on yılda nüfusu azalmıĢtır- Bakırköy‟ün
nüfusunu azaltarak Ġstanbul‟u koruyamayız. Ya da Bakırköy‟deki
kentsel dönüĢümü engelleyerek, imar yoğunluk artıĢını vermeyerek,
Ġstanbul‟u koruyamazsınız. Kentsel dönüĢümü yapacaksak buradan
da bir vurgu, mutlaka bina yenilemek üzerine değil bir binayı yıkıp
emlak değeri yüksek diye o binayı yeniden yapmak üzerine değil
kentin dolaĢım sistemleri, boĢaltım sistemlerini, akciğerlerini de
planlayacak Ģekilde yapmak zorundayız. Bunu yapabilmenin yöntemi
de hiç olmazsa ilçe düzeyinde ama ilçe düzeyinde yapamıyorsak dahi
mahalle

düzeyinde tamamını

planlayarak yapmak zorundayız.

Sadece bina yenileyerek değil, o binaların kanalizasyonunu da, o
binaların otoparklarını da, o binalara ulaĢacak yolları, caddeleri,
bulvarları ve halkı özgürleĢtirebilecek meydanlarını da büyüterek
ancak kentsel dönüĢüm yapabiliriz. Ben cümlelerime son veriyorum.
Kırk altı yaĢındayım. Hayatımın yarısını insanların sağlığı ve huzuru
için adadım. Görüyorum ki bir kentin sağlıklı ve huzurlu olabilmesinin
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yolu ve yöntemi sadece onların sistemlerini korumakla mümkündür.
Beni dinlediğiniz için teĢekkür ediyorum.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Sağol Bülent BaĢkan. TeĢekkürler. Emre Bey. Sonra Yusuf Bey‟e
veriyoruz. Ondan sonra size geliyoruz sonrada size.
-

EMRE AROLAT – MĠMAR

TeĢekkür ederim. Aslında toplantının baĢından itibaren pek çok kere
değinildi. Ve herkes biraz da kendi açısından kentle ilgili sakıncalı
gördüğü veya ileriye dönük faydalı gördüğü konulardan söz etti.
Ama sanıyorum tüm bunların çok böyle herkesin de biraz söylemeden
çekiniyor olabileceği özelde bir bağlandığı bir nokta var. Ben Fettah
Bey‟in az önce sorduğu soruyu yaklaĢık kırk yıl önce annemle
babama sormuĢtum. Zira onlar da mimarlar. YaklaĢık on, on iki
yaĢlarındaydım. Ya bu kent – o zaman kent demeyi bilmiyordum ama
Ġstanbul, Ģehir falan diye konuĢuyorduk.- “Siz böyle bir sürü projeler
yapıyorsunuz. Neye göre yapıyorsunuz? Mesela ġiĢli‟de bir hastane
yapıyorsunuz.” Ben beğenmemiĢtim açıkçası. Kocaman bir Ģey.
ġiĢli‟nin tam ortasında. O sırada 4. Levent Projesi vardı mesela onu
beğeniyordum gidip bakıyordum, dokuya uygun gibiydi ama onların
kendi yapmalarına rağmen yani Sağlık Bakanlığı‟nın açtığı bir
yarıĢma sonucunda birinci olarak yapıyor olmalarına rağmen kentin
merkezinde öyle bir hastanenin öyle bir kitlenin olup olmayacağı
konusunda kafamda soru iĢaretleri olduğu için sormuĢtum. Bunlarda
demiĢlerdi ki ya böyle bir genel Ģey yok, o zamandan beri hatırlarım
ve sürekli olarak babam da Ģikayet ederdi. Ġstanbul‟un bir planı yok
diye. Ben de bunu anlamazdım. Nasıl Ġstanbul, bir Ģehrin bir planı
olmaz mı? Neye göre yapılır falan. Biraz yaĢ aldım, büyüdüm, mimar
oldum. Bu soruyu sormaya devam ettim. Yıllar geçti, bir Ģeyler duyduk
iĢte Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesinde metropoliten planlama dairesi
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diye bir yer vardı mesela ilk defa gerçekten, o kentin geleceği
hakkında, o kentin vizyonu ile ilgili bir takım Ģeylerin yapıldığını
gördük. Ben açıkçası içinde değildim o konunun ama dıĢarıdan çok iyi
niyetli ve doğru düzgün bir çalıĢma olduğunu görüyordum çünkü
yüzlerce akademisyen, farklı disiplinden insan orada Ġstanbul‟un
geleceği ile ilgili bir çalıĢma yapıyorlardı. Ġstanbul biliyorsunuz
coğrafya olarak da çok özel bir yer. Topoğrafik olarak da çok özel bir
yer, ekolojik olarak çok özel bir yer. Yani Ġstanbul böyle dünyanın
hiçbir yerindeki kentlere benzemiyor. Ġki kıtayı yan yana getiriyor,
ortasından büyük bir su akıp geçiyor, o su inanılmaz bir sihirle akıyor
yukarıdan aĢağıya doğru.
Bütün bunları yan yana koyduğunuzda aslında bu kentin çok itinayla
planlanması lazım. Yani böyle biraz evvel sayın baĢkan kentle insan
vücudu arasında bir analoji yaptı. Bende bunu çok doğru buluyorum.
Kentler aslında çok karmaĢık organizmalar. Yani siz sadece kolunu
insanların ameliyat ederken mesela, diyelim ki Bakırköy‟de bir iĢ
yaparken, onun kalbe olan, oraya verdiğiniz ilacın kalbe olan etkilerini
hesaba katmazsanız, kolu çok güzel yapabilirsiniz ama o insandan
ümidi kesmeniz gerekebilir. Yani bütünsel bir stratejik bir planlama
olmadan bu kentin aslında gerçekten ileriye dönük olarak neye
benzeyeceğini, nasıl büyüyeceğini hesaba katmadan ve çok disiplinli,
çok açık, çok Ģeffaf ve çok farklı disiplinlerden gelen bilim insanlarının
katılacağı bir platform oluĢturmadan bunu çözmek çok zor gibi
gözüküyor. Demin sözünü ettim, metropoliten planlama dairesi
bildiğim kadarıyla yönetim erkininde desteklediği bir yapıydı. Sonra
bilmiyorum ne oldu? Orada hazırlanan planlar birden bire raflara gitti.
Ben oradaki planın, Ġstanbul‟un çok önemli ve stratejik bir biçimde,
doğu batı ekseninde geliĢtirmesini ön gördüğünü biliyorum. Zira
biliyorsunuz, Ġstanbul‟un kuzeyi, bir tür iksir gibidir, bir tür tılsımlı bir
yerdir. Kentin akciğerleridir. Ormanlardır. Su rezervlerinin bulunduğu
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alandır. ġu anda yapılan mega projelerin, büyük projelerin, bu alanla
ilgili geleceğe yönelik nasıl tahribatlar oluĢturduğunu görmek için
uçağa binmeniz yeterli. Çünkü evet Ġstanbul yeni bir havalimanına
mutlaka ihtiyacı vardır, zira herhangi bir yerden Ġstanbul‟a geldiğinizde
inmek için saatlerce tur atıyorsunuz üzerinde. Gündüz ise o turu
atarken de görürsünüz oradaki tahribatı. Tüm bunlar biraz böyle
hepimiz yan yana geldik, ama gerçekten bu stratejik planlamada,
demin Serdar Bey, Ġstanbul‟u sadece mimari değil ticari olarak da
planlamak gerekir dedi. Görgün Bey aynı zamanda kültürel olarak da
planlamak gerekir dedi. Plan zaten bütün bunları içerir. Estetik
duyguyu da içerir. Önümüzdeki döneme ait vizyonu da içerir. Nüfus
artıĢının bu Ģehri nereye getireceğini de içerir. Ve bu anlamda kentsel
dönüĢüm denen, aslında iki taraflı bir tür toplumsal mutabakatın bir
türlü oluĢamadığı zira kentin, burada bir ironi var; kentsel dönüĢüm
ticari baĢarısı, oraya getirilecek ilave emsalle mümkündür. BaĢka türlü
olmuyor. Demin Adnan Bey çok net olarak anlattı bütün bunları. Aynı
emsal, aynı büyüklükle siz o iĢi beceremiyorsunuz. Bu da orta yere
emsal artıĢı gibi müthiĢ bir Ģey çıkartıyor.
Hasan BaĢkan demin, “planları biz yaptık iyi oldu” dedi ama yani kötü
de yapabilirlerdi. Ġyi mi oldu, kötü mü oldu ayrı bir konu. Çünkü bu bir
belediyenin iĢi de olmamalıdır. Belediye planları yaparken bir üstteki
kentli plana uymalıdır. Sonra da sözünü öyle bağladı zaten. Onu
söylemek için zaten o noktaya girdi. Ama bu çok çok önemli bir
meseledir. Burada herkes korkmadan, çekinmeden, siyasi otoriteye
gerekirse ters düĢerek Ġstanbul‟u koruması gerekir. Biraz da iĢ iĢten
geçmek üzere. Ben onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Can çekiĢir hale
gelmiĢtir Ġstanbul. Çok da kolay değildir bundan sonrası ama imkânsız
da değildir. Ben Türkiye‟nin dıĢında da farklı üniversitelerde atölyeler
yürütüyorum. Hala diyebilirim ki hem Avrupa‟da hem Amerika‟da
yürüttüğüm atölyelerde en çok ilgi çeken kent Ġstanbul‟dur. Ve ben
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Hollanda‟da, New York‟ta yürüttüğüm Ġstanbul projelerinde hem
öğrencileri hem mimarları inanılmaz hevesli ve Ġstanbul‟u anlamaya
yönelik olarak proje yapmaya da hazır olarak görüyorum. Bu çok
önemli bir meseledir ve bu potansiyeli kaybetmek üzeredir Ġstanbul.
Biraz herkesin kendisine dönüp; “acaba bireysel olarak ne yapmam
gerekir?” diye sorması gerekir. Belediye baĢkanları da dâhil. TeĢekkür
ederim.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

TeĢekkürler. Emre Bey tam lafın üzerine, bu kuzey bölgemiz vesaire
ve de yeni havalimanı CEO‟su Yusuf Bey aramızda. Ona verelim
sözü. Bize orayı bir anlatsınlar bakalım.
-

YUSUF AKÇAYOĞLU – ĠGA CEO

Öncelikle çok süper katılımcı bir çalıĢtay oluĢturmuĢsunuz. Bence
gayet de baĢarılı gidiyor. Herkes fikirlerini açıkça söylüyor. Emre
Bey‟de çok değerli mimarlarımızdan biri. O da fikirlerini açıkladı. Ben
konuya girmeden, cevap niteliğinde bir Ģeye de girmek istemiyorum.
Konu herhalde söyleĢinin içerisinde geçecektir. ġimdi gözlemlediğim,
hep bir Ģeyden bahsediyoruz. Göçten bahsediyoruz. Bence bir
probleme yaklaĢırken bazı gerçekleri kabul etmek lazım.
Göç diyoruz. Ben eminim. Ben dâhil buradaki birçok insan, Ġstanbul‟a
dıĢarıdan gelmiĢ insanlardan oluĢuyor. Ġstanbul‟un cazibe merkezi
olması her zaman bir göç sorunuyla hatta bu günlerde çevre
ülkelerimizde yaĢanan sıkıntılardan dolayı inorganik göç diye bir
tanımlama bile yapabiliriz. Bu tip faktörlerin devamlı yaĢanacağı bir
ortam var. Bunu biz, bu Ģekilde yaklaĢmamız gerekir. Bunun dıĢında
Sanayi

Devrimi‟ni

ıskaladık.

Efendim

tarımdan

direkt

servis

endüstrisine geçtik. Bunlar da artık geçmiĢ, olmuĢ Ģeyler. Zamanı geri
çevireceğimize göre bunları konuĢmamız yersiz.
57

Bu göçün yarattığı gettolar, periferi, Ģimdi varoĢ diyoruz. Bunların
oluĢmasını nasıl engellersiniz? Ġnsanların öyle bölgelerde, altyapısız
yerlerde nasıl yaĢamaya baĢladığı, daha sonra kentsel dönüĢümün
iĢte Ģehir merkezlerinde baĢka türlü, ama bir süre sonra aynı
problemin oralarda gene dalga efektiyle geçeceğini de görmek lazım.
Sonuç olarak benim yaklaĢmak istediğim konu Ģu; Ahmet BaĢkan‟ın
da özellikle belirttiği gibi aĢ ve iĢ önceliği oluyor insanların. Serdar
Bey‟in de az önce açıkladığı gibi ticaret Ģehir merkezinden bahsettik.
Burada geleceğimiz nokta Ģu olmalı. Belediyelerden baĢlayan,
bölgelerden baĢlayan rekabetçi avantaj nedir? Onu tespit etmek,
stratejik planlamayı ona göre yapmak, o segmentte, o endüstriye
fokus olarak bölgenin kalkınmıĢlığını artırmaktan geçiyor diye
düĢünüyorum. Bunu ülkeler bazına da yayabilirsiniz, her ülkenin
rekabetçi avantajları vardır, örneğin doğal kaynaklarından dolayı,
Suudi Arabistan, petrol üretiminde rekabetçidir diyebiliriz. Singapur
diyoruz,

Singapur,

kıyılarının

derin

olmasından

dolayı,

derin

limancılıkta rekabetçidir diyoruz. Az önce hocamın da açıkladığı gibi
Türkiye‟nin rekabetçi olduğu konumuz Ģu anda havacılık olduğunu
geç de olsa öğrendik. Bunun tabii faktörleri var. Nedir, son yıllara
havacılık endüstrisinde geliĢmeler büyük gövdeli uçaklar, uzun
mesafeli uçakların olması insanların seyahat etme yolunu açtı biliĢim
ile beraber ve bunu getirdiği bir transfer, hab meselesi çıktı.
Ġstanbul‟un da hem ipek yolu merkezinin olması hem birçok ülkenin,
imparatorluğun baĢkenti olması herhalde tesadüf değil. Konumu
gerçekten önemli. Dolayısıyla Ġstanbul‟dan 3 saatlik bir periferide
dünya ekonomisinin % 60„ına hâkim oluyorsunuz. Bu Türkiye‟yi
rekabetçi kıldı. Dolayısıyla, bizde bu böyle bir mega projeye kredi
bulabildik. Zaten feasible, yapılabilir olmasa bu iĢ böyle bir kredide
olmazdı.

Doğayı

yok etmek,

doğayı

Ġstanbul‟u

tahrip

etmek

meselesine gelince tabii mega iĢler bence önemli, hele havacılıkta
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böyle

Türkiye„yi

bahsediyoruz.

10

dünyanın
milyar

merkezine
250

milyon

oturtacak

bir

projeden

euroluk

bir

projeden

bahsediyoruz. Sadece inĢaat yatırımından. Bence bu çok önemli bir
yatırım çünkü Ġstanbul‟un ekonomik olarak ağırlık merkezini biraz
rahatlatacak bir yatırım. Ve çok büyük ciddi ekonomisini yaratacak bir
yatırım. Bu anlamda bence önemli. Fakat dediğim gibi öncelikle, önce
ülkelerin sonra Ģehirlerin sonra belediyelerin rekabetçi avantajlarımız
nedir analizini çok iyi yapabilmesi gerekir. Adam Smith biliyorsunuz
dünyaca ünlü ekonomist adam, specilization dedi yani uzmanlık. Bir
Ģeyin uzmanlığı. Artık bunu sanatsal da olabilir, konumsal olabilir, her
ne ise bunu tespit edip onun üzerinden ticareti ve iĢ geliĢtirmek bence
önemli olan.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Yusuf Bey teĢekkürler. Ben Ġrfan Bey‟den kısaca müsaade rica
ediyorum çeyrek geçe

Hayri Bey ayrılacaklarmıĢ

aramızdan,

müsaadenizle Hayri Bey‟e sonra size geleceğiz.
-

HAYRĠ ĠNÖNÜ – ġĠġLĠ BELEDĠYE BAġKANI

Herkese iyi akĢamlar. Ankara‟nın planını yapan mimar Hermann
Jansen değil mi? Ankara‟nın planlarını yapınca Atatürk‟e gitmiĢ demiĢ
ki: ”Ben bu planları yaptım siz uygulayabilecek misiniz acaba?”
Atatürk çok kızmıĢ. Bir bu ikincisi, Ģimdi vatandaĢ Hayri olarak
konuĢuyorum, ben vatandaĢ olarak benim önüme kurallar konuyor,
iĢte bunu mimarlar odası koyuyor, belediye koyuyor, devlet koyuyor.
Bu kuralların nasıl esnetirim, nasıl kendime göre çeviririm, nasıl
buradan rant elde edebilirim diye çalıĢıyorum. Biz bu kafa yapısını
değiĢtirmediğimiz sürece hakikaten çok konuĢuruz daha. Bizim kafa
yapımızı değiĢtirmemiz lazım. TeĢekkür ederim.
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-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

TeĢekkür ederim, sayın baĢkan sağ olun. Buyurun, Ġstanbul Sanayi
Odası Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġrfan Bey.
-

ĠRFAN ÖZHAMARATLI – ĠSO YÖNETĠM KURULU BAġKAN

YARDIMCISI
TeĢekkür ederim. Bende bu değerli Ģahsım ve Ġstanbul Sanayi Odası
adına saygı ile selamlıyorum. Gerçekten Ġstanbul‟un geleceği adına
çok duyarlı bir toplantı olduğuna inanıyorum ve de değerli
baĢkanlarıma
planlamadan,

teĢekkür
kültürel

ediyorum.
planlamadan

ġimdi

biraz

önce

ticari

bahsedildi. Ġbrahim Çağlar

baĢkanım da bana pası vermiĢti sanayi ile ilgili. Tabii sanayi
planlaması da gerçekten çok önemli çünkü üretmeden toplum
istediğimiz noktaya gelemez. Ġstanbul‟da sanayi tabii bu ülke için
gerçekten ciddi katkı sağladı bu güne kadar. %25‟ler seviyesinden
gayri safi milli hasıla içerisindeki sanayinin oranı maalesef Ģu anda
%15‟lere gelmiĢ durumda. Oysaki geliĢmiĢ ülkelere baktığımızda, bu
yaklaĢık olarak %25‟ler civarında. Belli bir sanayileĢmeden sonra
elbette hizmet sektörüne kaymalar olur. %40‟lardan 55‟lere doğru
gidiĢler var geliĢmiĢ olan ülkelerde fakat sanayiyi öcü olarak
görmemek lazım. ġehir hayatında sanayi de çok önemli. Yani bugün
öyle artık teknolojiler var ki sanayinin bir konut kadar atığı yok. Bu çok
önemli bir nokta çünkü gerçekten sanayici tabiri caizse sineğin
kanadındaki yağı hesaplar durumda. Yani atık diye bir Ģey söz
konusu değil. Dolayısıyla, Ģehirle barıĢık, çevreyle dost sanayinin
mutlaka desteklenmesi lazım ve sanayicinin de önünü görmesi lazım.
Yani Ģimdi sanayicimiz Ģimdi hep konuĢuluyor. Sanayici taĢınsın,
Anadolu‟ya gitsin. Tamam da bu ülke için çok ciddi katkı sağlıyor,
üretmeden ticaret te olmaz, turizm de olmaz. Yani bak Ġstanbul‟a
gelen turizm için gelen insanların çoğu, otellerde kalan insanların
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çoğu iĢ için geliyorlar. Sanayi için geliyorlar. Yani bunların tamamen
Ġstanbul dıĢına alınmasını istemek çok doğru değil. Gelecekte de ciddi
zarar verecektir ve sanayicimiz de artık kafasındaki soru iĢaretinden
kurtulmalı. “Yarın ne olacağım?” Tamam, hep söyleniyor: TaĢın taĢın
taĢın… Öyle sektörler var ki Ġstanbul‟dan bunları hareket ettirirseniz
yok olurlar giderler. Bunu göze alabiliyorsak tamam gönderelim
gitsinler. Ama öyle değil. Mutlaka bu sanayi planlamasının, Ģehrin,
yapılması gerekiyor.
Elbirliğiyle alınması gereken önlemler alınacak. Gerek kurumlarımızın
denetimleri gerekse hatta sanayi yurt dıĢına çalıĢıyor. Onların
denetimleriyle sanayi gerçekten çok çok aĢama kaydetmiĢ durumda.
Bu nokta gerçekten çok önemli. Sanayi devrimlerini atladığımız
konuĢuldu. ġu anda da biliyorsunuz 4,0 sanayi devriminden
bahsediliyor. Bunu da artık atlamamamız lazım. Gerçekten. Bu
müsaadenizle sanayi ile ilgili görüĢlerimi de izniniz olursa birkaç
konuya da değinmek istiyorum. Tabi haddim değil, kültürle alakalı
konuĢmak. Burada değerli uzmanlar var ama. Kültürün geleceğe
aktarılması da çok önemli. Yani Ġstanbulluluk denilen bir Ģey var.
Nedir bu Ġstanbulluluk? Bunu gerçekten gelecek nesillere de
anlatmamız lazım. Çünkü hepimiz de biliyoruz ki göçle birlikte
Ġstanbul‟da ciddi bir kültür erozyonu da oluĢtu. O sebeple artık bunun
bir kitabını mı yazarız? Yoksa halen hayatta Ġstanbullu diyeceğimiz
insanlarımız var, bunların anılarını, sohbetlerini, söyleĢilerini mi
yayınlarız, bir Ģekilde bu önemli.
Bir nokta da ilçelerimizden bahsettik. Çok değerli 39 ilçemiz var. Biz
biliyoruz ki her ilçemizin de farklılıkları var. Güçlü yanları var. Bunların
gerçekten ortaya çıkartılması lazım. AyrıĢtırılması da lazım bir
Ģekilde. Ve bu ilçelerin aralarındaki görev bölümü de bu Ģekilde
netleĢmiĢ

olacak.

Hep

merak

etmiĢimdir

iĢte

havaalanına
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geldiğimizde turistler görürüz ortalıkta filan. Derim ki bu turistlerin
eline bir kitapçık, bir kılavuz filan mı verilse yani. Ġstanbul‟u tanıtan
anlatan. Tamam gitse bir kitapçıdan bir Ģeyler alır da. Ne olacak o
kadar çok mu önemlidir, rakam olarak yani bir Ģekilde önemli yerleri,
görmesi gereken, üç günlük gelmiĢse üç günde neleri görmesi lazım.
Ġki günlük gelmiĢse iki günde neleri görmesi lazım gibi. Bir de Ģu
nokta var; yurtdıĢında giderim tarihi yerlere merakım var. Gittiğim
zaman

hemen

önümde

bir

açıklama

bulabilirim.

Ben

Ģimdi

Sultanahmet‟e gitsem iĢte o hipodrom bilmem ne filan. Sadece
turistler rehber yoksa yanında Ģöyle dolaĢır falan. TaĢlar var. A bu
nedir, Burası neydi, nasıl bir görüntüsü vardı, ya Ģöyle koysak.
Eskiden burası böyleydi. ġunun için kullanıldı. Yani bir Ģekilde
aktarımda bulunsak olmaz mı diye düĢünüyorum. Ben çok da
uzatmayayım belki söz almak isteyen arkadaĢlar vardır. TeĢekkür
ederim.
-
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Biz teĢekkür ediyoruz. Buyurun.
-

FARUK ACAR – ANDY-AR YÖNETĠM KURULU BAġKANI

Bence öncelikle bu toplantının düzenlenmesi adına emeği geçen
herkese, baĢkanlara teĢekkür ederim. Galiba ilk defa böyle bir Ģey
oluyor. Tek küçük eleĢtiri. Gene erkek erkeğe buradayız. Kadınlarımız
günlük hayatta yeterince yerini bulmuyor ve onlara sormuyoruz. Erkek
erkeğe konuĢuyoruz. ġehir de zaten bunu yansıtıyor. Oldukça sert ve
erkek bir Ģehrimiz var. Küçük bir Ģema hazırladım, hemen hızlı
geçeyim. Biraz vakit kazandırmak için. Ġstanbul gibi bir Ģehre bakınca
biz vakfımız adına bazı info grafikler hazırladık. Bunlardan bir tanesi
pratik ve estetik konusunda. Ġstanbul daha çok estetik değerlerinden
ziyade bugün yaĢayanlar olarak hepimizin temsil ettiği bir durum var.
Pratik üzerinde çok fazla hareket ediyoruz, günlük hayatımızdaki
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pratikler bizim bütün yaĢam dinamomuzu belirliyor. Estetik haddeden
geçmiĢ değerler konusunda kafamız karıĢıyor ve bu konularda
sabrımız yok. Ve bu konuların da aslında ticari ve kültürel yanı
olduğunu, bize bunların farklı dönüĢleri olduğunu çok fazla düĢünecek
durumda değiliz. Peki, neden değiliz? Birincisi mühendislikle ilgili
problemlerimiz var. Onlar nedir? ĠĢte altyapı problemlerimiz. Özellikle
Ģehrin sekiz tarafı sularla çevrili yerde yollarımızı su basıyor. Selden
korkuyoruz. Depremden korkuyoruz. Demek ki mühendislikle ilgili bir
problemimiz var. Mühendisler ya derslerini iyi çalıĢmıyorlar ya da
Ģehrin mühendislik olarak daha önceden bugün baĢarılarından
övündüğümüz Bizans, Osmanlı, daha öncesi Roma mühendislik
üzerine kültürlerini geliĢtirmiĢ iken bugün 100 yıllık cumhuriyet diyelim
erken belki. Ama birçok konuda ama özellikle mühendislik ön baĢlığı
olmak üzere eksikliğimiz var. ġehir planı konusunda burada ne
demek istiyorum. Aslında bu alt alta sol tarafta olan pratikler belli bir
haddeden, filtreden geçtikten sonra, yani estetik, mimari, sanat,
zanaat günlük yaĢama kültürümüzü belirler. YaĢama kültürümüzün
donanımları konusunda henüz hemfikir değiliz. Burada problemlerimiz
var. Biraz evvel kadın konusunda söylediğim gibi çocuklar, yaĢlılar,
yabancı misafirler, turistler. Ġstanbul‟u yaĢamak için seçecek insanlar
için neler öneriyoruz? Neler onlara veriyoruz? Neler verebiliriz?
Dolayısıyla global olma rakamlarını çoktan yakalamıĢ bir Ġstanbul.
Burada global rakamlardan çokça söz etmiyoruz. Mesela çok az Çinli
yaĢıyor. Dünya nüfusuna göre düĢündüğümüz zaman bizim daha çok
Çinlimiz olması lazım. Daha fazla Afrikalımız olması lazım. Daha çok
Avrupalımızın olması lazım. Daha çok Amerikalımızın olması lazım.
Mevcut değerlerinin de arasında Ġstanbul bunları karıĢtırabilecek bir
noktaya ne zaman gelebilir? Bu konuĢtuğumuz pratikle estetik
arasında ki dengeleri ve bu filtreleri iyi kurabilirsek. Ne tür filtreler
bunlar? ĠĢte profesyonellik, uzmanlık, ticaret ve kültürel. Bu filtreleri ne
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kadar arttırabilirsek haddeden o kadar iyi haddeden birkaç kere
çekilmiĢ bir lezzete ulaĢır. YaĢam kültürü dediğimiz de aslında bu
lezzet. Bu lezzeti yarattığımız zaman baĢka ülkelere, günlük hayata,
baĢka geleceğe ve iĢte bütün dünyaya bizlerden de bir Ģeyler önermiĢ
olabiliriz.
Bunun değeriyle ölçülüyor bu. Bugün tabi ki birçok Ģeyin en büyüğünü
yapabiliriz. En uzununu yapabiliriz. En yükseğini yapabiliriz. En
kesintisiz Ģeyleri yapabiliriz. Bugünün teknolojisi ile bunları yapmamız
mümkün ama bu ölçekle hareket etmiyor günümüz değerleri.
Bunlardan ziyade bunların içerisindeki içerikle hareket ediyor. Bu da
nedir?

Bu

konu

fertle

baĢlar

profesyonelliklerin

oluĢturduğu,

uzmanlıkların oluĢturduğu filtreden geçer. Tekrar fertlere döner. Ve
fertler bu anlamda iĢte basitçe söyleriz ya Ģehir mimarlara
bırakılmayacak kadar mimari bir konudur. Buradaki maksat buradaki
ironi aslında herkesin Ģehri hakkında ve yaĢadığı yerler hakkında
düĢünmesi. Pratik günlük hayatlarımızı nasıl olsa idame ettirebiliriz.
Ama bunların üzerine farklı ne koyabiliriz? Zaten merak ettiğimiz,
uçaklara atlayıp dünyanın öbür taraflarına giderek görmek istediğimiz
Ģey ne? Günlük hayatta ki o küçük ayrıntılar. Dolayısıyla önümüzdeki
dönemlerde bu tür toplantılar arttıkça herhalde bu noktalarda
önümüze

çıkan

engelleri

bu

tür

tartıĢmalarla

aĢabiliriz

diye

düĢünüyorum. TeĢekkür ederim.
-
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Önder Beydeyiz.
-

ÖNDER HALĠSDEMĠR – AĞAOĞLU ĠNġAAT

Ben eski bir banka genel müdürü olarak Ģehrin önemli bir eksiğinin
olduğunu tespit ediyorum. ġehrin bir uluslararası finans merkezi yok.
Bu çaptaki Ģehirlerin dünyadaki PR durumuna baktığımız zaman
mutlaka uluslararası finans merkezleri var ve Ģehrin ıĢığını bunlar
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söndürmüyor. Hatta uluslararası finans merkezleri temelli inĢa edilmiĢ
Ģehirler var: Frankfurt gibi, Dubai gibi. BaĢka hiçbir Ģey yok. Sanayi
yok ve finans üzerinden yürüyen bir ticaret var. Bu uluslararası finans
merkezinin yalnızca Ģehrin turizmine katkısı yaklaĢık 12 Milyar Dolar
oluyor. Çünkü bunu bir finans AVM‟si gibi düĢündüğümüzde yılda
bunlar yaklaĢık 5,5 Milyon ziyaretçi alıyorlar ve 11 Milyar Dolarlık bir
finans turizmi oluyor. Bu, Ģehrin ihtiyacını duyduğu önemli bir eksikliği.
ġehrin kalabalıklığından ziyade nitelikli bir nüfusu da barındırıyor
olması lazım. Eğer komĢularımızın, yaĢayanlarımızın niteliğini de
arttırmak istiyorsak Ģehrin bu önemli eksikliğinin giderilmesi lazım. Bu
noktada hazır sanayi ve ticaret odası temsilcilerimiz var, belediye
baĢkanlarımız varken Ģunu hatırlatmak istiyorum. 2009‟da AlaĢehir‟de
bir uluslararası finans merkezi projesi yapıldı. Bu Bakanlar Kurulu
kararıyla da ilan edildi. Biz de bunun altyapı çalıĢmalarını yaptık.
Tamamlama noktasındayız. Fakat bu iĢin yazılımı halen eksik: yani
bunla alakalı regülasyonlar. Bu olmadıkça finans merkezi biz bize
olacağımız, ismi uluslararası olan bir finans merkezi olacak. Yani
bunun uluslararasılığını tesis edecek düzenlemelerin, hazır binalar
yükselirken, bir an evvel bitirilmesi konusunda sayın belediye
baĢkanlarımızın da takipçi olması gerektiğini düĢünüyorum. Çünkü bu
nitelikli 5,5 Milyon civarında uluslararası nitelikte ziyaretçiyi de buraya
çekecektir. Bundan daha öte buradan yapılan nitelikli ziyaretleri de
yani sanayicilerimiz, ticaret erbaplarımız ne yapıyor? Türkiye‟de tesis
edemedikleri

paralar

için

merkezlerine,

Londra‟ya

Dubai,

ziyarette

Frankfurt‟a
bulunuyorlar.

çeĢitli

finans

Ġstanbul‟un

bu

kapasitesi var ve bunun giderilmesi lazım. Tabii herhalde bugün
anladıklarımdan,

iĢittiklerimden

sonra

Ankara‟dan

bir

talepte

bulunmak daha lazım. O da bazı yetkiler almak lazım. Ġstanbul‟un
hakikaten yerinde yönetilmesi noktasında daha talepkâr olunması
lazım. Demek ki yalnızca bir uluslararası finans merkezi eksikliği yok.
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Yerinden yönetim noktasında da daha talepkâr oluyor olmamız lazım
diye görüyorum. TeĢekkür ederim.
-
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Ben teĢekkür ediyorum. Fatih Bey buyurun.
-

FATĠH KESKÜN – MĠMAR

Merhabalar. Bugünkü toplantıya davet edildiğimizde gelecek Ģehirlere
yönelik de öneriler konulu bir temanın varlığı bize bildirilmiĢti. Ben de
bugün için bir öneri oluĢturdum. Bu öneri bir yandan mesleğimizle
alakalı, bir yandan da diğer bir kimliğim olan, Kapadokya‟da kurmuĢ
olduğumuz meslek yüksekokulu, yerel kalkınma, göç engelleyici bir
proje

olan

Kapadokya

Meslek

Yüksek Okulu‟ndan

edindiğim

tecrübelerle birleĢtirdiğim bir öneri olacak.
Önerinin adı tabii Ģöyle bir Ģey olabilir: “ġehirlerin imarından
Gönüllerin Ġmarına” baĢlıklı bir proje olabilir. Çünkü günümüzde en
önemli problemlerden bir tanesi ülkemizde terör meselesi. Ön planda
görüyoruz bunun nedeni de Ģu; evine ekmek götüremeyen, evine aĢ
götüremeyen bir insanoğlundan daha tehlikeli bir kimse yoktur Ģu an.
Bunu engellemek gerekecek. Bunun için insanların doğduğu yerde
doyması, yaĢadığı yerlerde daha iyi Ģartlarda yaĢaması gerekecek.
Bunu sağlamak için adını ister “köy enstitüsü” deyin,

ister “hılful

füdul” ismini

GeçmiĢteki

verin.

Ġsterseniz ahilik ismini

verin.

tecrübelerimizden bir takım yönetsel tecrübeler çıkararak bu günkü
uygulamaya Ģöyle geçirebiliriz. ġimdi birincisi Ģu; günümüzde emlak
vergileri toplanmakta ve emlak vergilerinin parasını da söyleyeceğim
yani önerinin finansal yönünü de aktarmak istiyorum. Parası da hazır.
TaĢınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik emlak vergileri
toplanırken % 10‟luk bir fon toplanıyor. ġimdi bu % 10‟luk fonun
aslında

taĢınmaz

kültür

varlıklarının

günümüz

Türkiye‟sinin
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korunmasına yönelik kullanıldığı pek söylenemez. Çünkü bir takım
yalan projeler harcayarak, yalan projelere fonlar üretmek adına bu
paraları sarf ediyoruz. Ve son derecede ciddi rakamlar bunlar. Bunun
yerine

taĢınmaz

kültür

varlıklarının

kullanıcıları,

sahipleri

cesaretlendirildiği zaman çok daha seri bir Ģekilde çok daha hızlı bir
Ģekilde bu projeleri hayata geçirebiliyor.
Sadece bu projede tanımlanan bu % 10‟luk değerin biraz sonra
bahsedeceğimiz ahilik sistemi diye tarif edeceğim modelde gençleri
hane

sorumlusu,

hane

sahibi

yapabilmeye

yönelik

bugünkü

uygulamaya geçen evlilikle ilgili olan çeyiz paraları vesaire dediğimiz
yöntemde biraz önce konuĢmacıların söylediği gibi belediyecilerin
baĢka bir görevi de artık olmak zorunda. Bunlardan bir tanesi de artık
imar meselesinin yanında da gönüllerin imarı dediğimizde iĢte evlilik
müessesesi devreye giriyor. Evlenecek olan insanlara, gençlere
yetiĢtirmesiyle beraber bu fonun kullanılması gerekiyor: A- Evliliğe
katkı, B- YetiĢmeye katkı. YetiĢmeye katkıda da Ģunu söylemek
istiyorum mesleki olarak. Bizler gördüğümüzü yaĢatmak zorundayız.
Mesela ahi ustalığının çırakların, patronların değil bizlerin mürĢidi,
abisi, yol göstericisi, hamisi olması gerekiyor. Biz mesela Sinan
Abi‟den Sayın Sinan Genim ‟den böyle bir tecrübe edindik. Yıllarımız
bu Ģekilde geçti. Oturduk rahlesindeyiz ve kendisinin kontrolü altında
yanlıĢ bir uygulama yapmamız söz konusu değil ve meslek öğrenmek
zorundayız.

Kendisi

aynı

zamanda

bizim

mürĢidimiz,

abimiz,

öğretmenimiz oldu.
Bu toplumun içerisinde herhangi bir kin ve düĢmanlık ve toplumda
yanlıĢ yapmamızı engelleyecek eğitim Ģekli oldu. Çünkü artık
üniversitelerimizde bu tarzda bir eğitimle, bir yetiĢtirmeyle artık sürekli
diplomasız insanların bir araya gelip çözüm üretemediği, mesleklerini
yapamadığı günler ortaya çıkmaya baĢladı. Dolayısıyla herkesin iĢte
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Emre Abi, Murat Abi, Gökhan nasıl ki Sinan Abi‟nin yaptığı modelde
bir insan yetiĢtiriyorsa ona hami olmuĢsa, onun her Ģeyiyle
ilgileniyorsa, küçük bir proje, o insana sahip çıkarak ve bunu da
yerelde belediye desteğiyle bu fonla geliĢtirmek suretiyle hayata
geçirilebilir. Bunun için küçük bir kanun değiĢikliği gerekiyor. Fonun
böyle bir iĢe aktarılması. Çünkü bunu niye vurguluyorum mesleki
eğitimimizle ilgili ikinci bir husus taĢınmaz kültür varlıklarının
korunması ve bunlara yönelik müdahaleler konusunda da özellikle
özel

mülkiyetteki

uygulamalarda

ilçelerde

yaĢanan

sıkıntıları

vurgulamak için ortaya koyuyorum.
Bunu daha cesaretlendirici, ,müdahalenin niteliğini, boyutunu daha
doğru Ģartlarda gerçekleĢtirici, bir an önce bürokrasi süzgecinden
sıyırıp, iĢte demin Adnan Bey söyledi. Bir kurgu yaptı. “Benim kentsel
dönüĢüm yapmam için bu kadar iĢ gerekiyor” dedi. Çok uzağa
gitmesine de gerek yok. Bir yapı ruhsatının bugün bir müĢteriden
baĢlanıp alınıp yapı ruhsatının eriĢtirilmesi, yapının ortaya konması
için gerekli olan imza sayısı 1200 adet. Bu, her günde üç kiĢiden imza
aldığınız zaman 400 iĢ gününe tekabül etmektedir. Diğer bir boyutu
da bunun adı bürokrasi dehĢetidir. Bürokrasi dehĢeti Ģahsında da
bütün yatırımcılar, bütün müteĢebbisler, bütün mal sahipleri de iĢ
yapma sıkıntısını yaĢayacaklardır. Ve son bir öneri olarak da bu
projenin dıĢında bir de yöresel enerji kullanımı, tasarruf dediğimiz
zaman yani neticesi günün sonunda da bu iĢleri yapabilmek için tam
ve bağımsız bir hale gelmek istiyorsak da enerji meselesinde
olabildiğince az dıĢa bağımlılığı sağlayacak yerelde, yöresel enerji
tasarrufunu sağlayacak tedbirlere yönelmemiz gerekecek. Burada bir
parça biz mimarlara pay düĢüyor yapılardaki enerji tasarrufunu
sağlamak adına. TeĢekkür ederim.
-
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Biz teĢekkür ederiz Fatih Bey. Erdem Beydeyiz. Erdem Timur NEF
Yönetim Kurulu BaĢkanı. Hem genç hem yakıĢıklı. Hem baĢarılı.
Tehlikeli biri yani.
-

ERDEN TĠMUR – NEF YÖNETĠM KURULU BAġKANI

ġöyle bir Ģey paylaĢacağım. Birkaç da öneri sunacağım. Öncelikle
çok teĢekkür ediyoruz böyle bir organizasyon için. Ben üçüncü
projemi yaptığımda büyük iki üç firma ile projeler yapılıyordu.
Kağıthane Belediyesi de oranın kütlesel maketini koymuĢtu. Herkes
de projesini getirip o makete koyuyordu. Dedim ki herhalde bizim bu
kötü kentler bizim kaderimiz değil. Böyle yapınca iyi kentler oluĢacak.
Demek ki böyle yapmak gerekiyormuĢ. Sonra, iki sene sonra projeler
bitince ne kadar kötü bir Ģey yaptığımızı gördüm ki herkes de
dünyada ünlü mimarlarla çalıĢıyordu, Türkiye‟de ki çok seçkin
mimarlarla çalıĢıyordu. Sonra hepimiz bir Ģeyleri kazanmak, bir Ģeyleri
yapmak durumundayız diye düĢünüyoruz. Sonra bunun bir parçası
olmamamız gerekiyor diye düĢündüm. ĠĢte Kentsel Vizyon Platformu
diye bir Ģey kurdum. Çünkü biz bunları yapacağız ama bu kente bu
kadar eziyeti biz yapıyoruz. Hani sesi çıkmıyor kentin. Hani öyle bir
Ģey yapmıĢtık eser. Bir ses heykeli. Hani Ġstanbul‟un sesi olsaydı ne
söylerdi diye. Hem bir kere bu kadar eziyet ettirmezdi bir ah derdi bir
Ģey derdi. Fakat Kentsel Vizyon Platformu ile mastır planlar yaptık iĢte
81 kentin 81‟inin vizyon planını yaptık. Master plan altlıkları. Bazı
kentlere mastır plan altlıkları yaptık. Ġstanbul için “39 ilçe bir metropol”
diye bir çalıĢma yaptık. ġunu gördüm; ben 33 yaĢındayım. BeĢ yılda
Ġstanbul‟da 20‟nin üzerinde proje yapabildik ama dediğim gibi
yaptığımız mastır planlar ki pratik Ģeyler yani uygulanabilir hale
getiriyoruz. Mahalle tasarım rehberleri gibi kentsel tasarım rehberi
haline getirelim. Hiç birisini uygulayamadık. Yani iĢ yapmaktan çok
daha zormuĢ. Onu gördüm ve tamamen karĢılıksız bir çalıĢma yani.
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Çoğu yaptığımız demeyeyim yüzde doksan dokuzu hiçbir iĢ
yapmadığımız yerler. Çoğu da sırf benim bu sebeple gittiğim yerler.
Bilmediğimiz yerler aslında.
Bu nasıl çözülüre iliĢkin öneriler sunmak istiyorum. Mesela bu
çalıĢtayın sonuçlarını kim takip edecek yani. Biz mi takip edeceğiz?
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-
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Biz dağıtacağız hepinize.
ERDEN

TĠMUR

–

NEF

YÖNETĠM

KURULU

BAġKANI

Burada ki öneriler nedir yani? Gençliğime bağıĢlayın lütfen ama. Bir
samimiyet sorunumuz olduğunu görüyorum. Yani kendi adıma bunu
söyleyebilirim. Bu da Ģöyle bir Ģey; yani biz ne kadar yani yatırımcı
olarak zarar etmeyi göze alabiliyoruz, Ġstanbul‟a aykırı Ģey yapmamak
adına? Veya siyasetçiler seçim kaybetmeyi göze alabiliyor mu? Veya
mimarlar iĢi kaybetmeyi göze alabiliyor mu? Ya bu herkesin kendi
kalbine sorması gereken bir soru. Esas iĢ böyle baĢlıyor. Yoksa böyle
güzel konuĢuyoruz elbette. Ve buradaki olay Ģu oluyor; Yani
samimiyet ve ihlas sorunu, torununa, benim Ģimdi 2,5 yaĢında bir
kızım var. Mesela benim o zaman çocuğum da yoktu. Evliydim ama
dedim ki böyle bir Ģeyin parçası olmamak gerekiyor. Çünkü herkesin
inancı kendine ama ifadeyi vereceğimiz yer çok belli. ĠĢin altından
kalkamayız yani hiç birimiz. Kalkamayacağımız da çok net yani.
Hakikaten buradaki fikirlerin hepsini, hani Yunus‟un bir sözü var ya;
“Ġlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir” diye. Kendini bilmek noktası
önemli. Herkesin söylediği konuları bakarak çünkü kendimi de öyle
değerlendiririm. Ne kadar yürekten konuĢuyorumu düĢünmeye
çalıĢıyorum. Yani Ģu an bile. Ben zarar etmeyi göze alıyor muyum bu
iĢ için? Öyle olduğu vakit o zaman bir ilçe belediye baĢkanı da
büyükĢehir belediye baĢkanı da ya buraya, daha demin Fettah Bey
çok güzel söyledi, bir mastır plan yarıĢması yapalım. Yapılsın. Bunlar
sekiz, on ay sürüyor. Planlama dediğimiz. ġöyle bir gerçek te var;
eminim bundan elli altmıĢ sene önce de konuĢmuĢtur büyüklerimiz
böyle Ģeyler. Ama 60 yılda iki defa yıkıp yaptığımız bir kent var Ģimdi
üçüncüsünü yıkmaya hazırlanıyoruz. Yıkmaya da baĢladık. Yani o
yüzden Ģu Ģey çok önemli diye düĢünüyorum. Herkes yarın torununa
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veya torununun çocuğunun geleceğini bugün küçücük bir çıkar için bu
hale getiriyor ve birinci öncelik bunu kabullenmek oluyor. Yoksa Ģöyle
bir Ģey var; dünya neyi konuĢuyor? Böyle kentlerle ilgili birçok Ģeyi
takip etmeye çalıĢıyorum. ĠĢte Internet of things(IoT) diye bir Ģey
var. Kentlerin içindeki tüm mekanizmaların birbiriyle haberleĢmesini
veya Ģunu konuĢuyor. 1940‟dan bugüne kadar nüfus 2 Milyardan 7
Milyara çıkmıĢ. 1940‟a kadar 2 Milyara gelebilmiĢ. Yani nesiller, son
üç nesilde 7 Milyara çıkmıĢ. Ama 10 Milyarda duracak. Git gide
yaĢlanarak. O yüzden robotlar olacak. Tabi böyle fütürist Ģey gibi
geliyor. Robotlar nasıl bizim yerimizi alacak, üretimi alacak. Yani
soruyu Ģöyle soruyorlar. 1940‟da bilgisayar neremizde vardı? ġimdi
hayatımızın her yerinde var. Demek ki robotlar da gelecek. ġimdi
Amerika‟da kent planıyla ilgili bir Ģey yaptığımızda robotların durumu
konuĢuluyor. Yani gelecekte kentler içinde robotlar nasıl adapte
edecek. Nerelerde yer alacak? Biz Ģu an elli yıl öncesini konuĢuyoruz.
Dolayısıyla acaba bir önerim, acaba buradan böyle bir grup
oluĢturulup da -haddimi aĢıyorsam kusura bakmayın bilmediğim içinyani biz bir vizyon atölyesi kurduk: 600 metrekare. Sırf böyle
çalıĢmalar yapılsın ve buradan çözüm önerileri ama pratik çözüm
önerileri, sadece düĢüncesel de değil uygulanabilir çözüm önerileri
çıksın diye.
Yani böyle Ģeyler yapılabilinir mi? Yani bunun sorumlusu bakanlıktır
ama bir inisiyatif çıkarılıp böyle Ģeyler sunulabilinir. Vizyon planı,
strateji planı ardından bir mastır plan gibi. Bu tip Ģeyler önereceğim.
Tekrar teĢekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için.
-
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TeĢekkür ediyoruz. Efendim meslektaĢım Bekir Bey‟deyiz.
-

BEKĠR HAZAR – GAZETECĠ
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Az önce son konuĢmacı arkadaĢ sorumluluk alamamaktan ve bazı
Ģeylerde kaybetmekten korktuğunu söyledi. Mesleki olarak yıllarca
dört büyük kanaldan birinde yöneticilik yaptım.
Diziler de aynı Ġstanbul Ģehrinde olduğu gibi televizyonların gökdeleni.
Yıllardır dizi oyuncuları sokaklara dökülürler. Çok uzun iki saat, üç
saat

derler.

Ve

bunları

kısaltalım derler.

Onların

karĢılarına

oturduğumuzda “yetmiĢ bin lira alıyorsunuz, otuz beĢ bine düĢer
misiniz?” dediğimiz de hepsi kaçar sokakta yürüyenler.
Maalesef

sorumluluk

almakta

ve

kaybettiklerimizle

fedakarlık

yapmaktan, arkadaĢımızın dediği gibi çok kaçan bir toplumuz. Bu da
bir ayıbımız.
Her taraf gökdelen. Bu beni çok rahatsız ediyor. BahçeĢehir‟de
oturuyorum. Levent‟ten BahçeĢehir‟e iki saatte gidiyorum. Sağ tarafta,
Mahmutbey giĢelerinin hemen sağında yeni Ģehirler kurulmuĢ.
Gökdelenler kurulmuĢ. Trafik gitmiyor. Ġki abim, iki ay önce bir abim,
geçen ay da öbür abim kalp krizi geçirdi, damarlar tıkandı, stent
takıldı. Bizim de yollarımıza stent gerekiyor.
O gökdelenlere niye izin veriliyor? Yol varsa, ev benim kalbim.
Kalbime gidecek damar açıksa ben evime giderim. Bir ev daha
yaptırırım, bir gökdelen daha yaptırım, otuz bin kiĢi yaĢayacak belki.
ġu anda yerleĢime açılmamıĢ ve otuz bin kiĢi ve otuz bin araba daha
o trafiğe girecek. Ben iki saatte gidebildiğim evime üç saatte
gideceğim. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bir ticarethane açılırken bile
bir market açılırken bile kaç müĢteri geliyor, ona göre gider bir yer
bakarsınız. Araba sayılarının bile sayılması lazım. Artık siteler ve
gökdelenler yapılırken bu yoldan kaç araba geçiyora varana kadar.
Bu alanda en büyük sıkıntıları yaĢayanlardan biriyim. Yıllar önce, az
önce bir arkadaĢımız Roma‟dan bahsetti. Doksanlı yıllarda Roma‟ya
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gittim. Otelin adresini verdiler; “Via Savana Numara 19” yani Savana
sokağı 19 numara. Adres bu. Bulabilir miyim diye sordum. Bulursun
dediler. Havaalanında taksiye verdim. Roma‟nın merkezinde Savana
Sokağı 19 numaraya beni bıraktı. Ne cadde adı var. Ne mahalle adı
var. Ne semt adı var. Çünkü biz yuvarlak biçimde, halkalarla
Ġstanbul‟u kurmuĢuz. Ve hala halkalarla gidiyoruz. Adamlar dik
yapmıĢ, çok az cadde var. Birbirine girmiĢ binlerce sokak yok. Ben de
Via Savana 19 numara diyebileceğim bir Ġstanbul istiyorum. TeĢekkür
ediyorum.
-
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Biz teĢekkür ediyoruz. O da istiyormuĢ. Vestel Genel Müdürü
kardeĢimiz. Ergün Bey‟den rica ediyoruz.
-

ERGÜN GÜLER – VESTEL GENEL MÜDÜRÜ

Bugünkü çalıĢtayın birincisi. ĠnĢallah devamı yapılacak. Devamında
da aslında trend konular olacak tartıĢacağımız. ĠĢte mimari taraftan
bahsedildi. Kültürden bahsedildi. Ticari taraftan bahsedildi. Planlama
yapabilmek için. ġehri planlarken insanın yaĢayacağı. Aslında Erdem
Bey girdi benim temas edeceğim konuya. GeliĢme, bunları planlarken
bir simülasyon olması gerekiyor. Biz Ģu anda bizler çok önemli bir
olaya Ģahitlik yapıyoruz. Zamanında nasıl ki Sanayi Devrimi‟ne
Ģahitlik ettiyse o zaman yaĢayanlar, biz bugün dijital devrime Ģahitlik
ediyoruz. Ve bir Ġsveçli sosyoloğun bir çalıĢması var. Diyor ki; gayri
safi yurt içi hasıla çıktılarına bakıyor; Ne zaman? Buhar kazanlı
makinenin icadından sonra. Botun icadından sonra. Sanayi Devrimi‟ni
baĢlatan icat. Makinenin icadından 75 yıl sonra ancak ataerkil
üretimle yeni sanayi üretim arasındaki çıktı farkı ölçülebiliyor. Diyor ki
analizinde; eski nesil diyor, buharlı kazanla, asıl sanayi devrimi
yapacaklarını bilmiyorlardı. Makine var mı var. Ama çıktılarda
kullanmıyor. Ama onunla doğanlar, Sanayi Devrimi ile doğanlar,
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buharlı kazanlı makine ile doğanlar, gerçek sanayi devrimini yapanlar
oluyor. Ve yetmiĢ beĢ yıl sonra Ġngiltere‟nin gayri safi milli hasılası,
Fransa‟nın gayri safi milli hasılası, Amerika BirleĢik Devletleri‟nde ki o
zamanlar bir kaç eyalet, onların milli hasılası tam 35 kat artıyor. Üç
yıllık süre içerisinde. Çünkü o nesil o. Bugünde dijital devrim, Ģimdi
hepimiz diyoruz ki Ģimdi her Ģey akıllı oldu. Bugün daha hiçbir
yerindeyiz. Asıl bizim çocuklarımız, yani bugün beĢ ile on yaĢ
arasında olanlar, yabancıların iĢte “digitaly born” dediği yani dijital
doğanlar veya “digitaly native”, anadili dijital olanlar, onlar bizlerin
yerine geldiğinde, onlar çalıĢmaya baĢladığında, devrimi o zaman
göreceğiz.
Ondan mütevellit benim naçizane önerim bir planlama yapılacaksa bir
daha ki çalıĢtaylarda, nasıl eskiden Ģehirlerin omurgası olduysa,
çünkü Sanayi Devrimi ile beraber bakın Berlin‟e, bakın Paris‟e, bakın
Londra‟ya. Gerçekten Sanayi Devrimi‟nin izlerini taĢır. Fabrikaların
hala bacalarını görürsünüz gittiğinizde Berlin‟e, Paris‟e, Londra‟ya.
Ona göre ulaĢım yapılmıĢ vesaire.
Dijital

Devrimle

beraber

Ģehirler

nasıl

olacaksa

onun

simülasyonlarının yapılıp ona göre ticaret, ona göre kültür, ona göre
ulaĢım, her Ģey ona göre Ģekillenecek.
Dijital Devrimin altını çizmek için özellikle Sanayi Devriminden örnek
vermek istedim. Mutlaka Ģehirlerimiz sadece Ġstanbul değil – Ġstanbul
Türkiye‟dir dedi Adnan Bey- doğru. Dolayısıyla bir Türkiye planlarsak,
Ġstanbul‟da herkesin Ģikayet ettiği mimari ucubeden kurtulmanın yolu
oradan geçecektir. TeĢekkür ederim.
-
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TeĢekkür ediyoruz efendim. Bir sonra ki konuĢmacı sırası Haydar
Bey‟de. TEB Yönetim Kurulu Üyesi. Aynı zamanda Çolakoğlu
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Yönetim Kurulu BaĢkanı. BaĢka unuttuğum unvan var mı? Yok,
teĢekkür ederim.
-

HAYDAR ÇOLAKOĞLU – TEB ÇOLAKOĞLU YKB

Genç ve yakıĢıklı da diyebilirsiniz unvan olarak.
-
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Valla sinir bozucu bu genç ve yakıĢıklıları çok asap bozucu
buluyorum yani. Yanlarında fotoğraf çektirmemeye çalıĢıyorum. Evet
buyurun.
-

HAYDAR ÇOLAKOĞLU – TEB ÇOLAKOĞLU YÖNETĠM

KURULU BAġKANI
Efendim teĢekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Üç noktaya değinmek
istiyorum: Ġstanbul‟un dünyadaki yeri, Ġstanbul Boğazı ve Ġstanbul
Boğazı‟nın periferisi ve Ġstanbul‟un geliĢen bölgeleri. Bu üç noktaya
değineceğim:
Ġstanbul‟un dünyadaki yerine değinmek istediğim vakit Ģu anekdotu
anlatmak istiyorum. Pakistan‟a gittiğimde dediler ki burası Karaçi. 28
Milyon nüfus var. 40 Milyon olacak. Dünyanın en büyük Ģehri olacağız
dediler. “Patronla görüĢebilir miyim, patron Ģehirde mi?” dedim. “Yok,
patron Londra‟da” dediler.
Aynı

konu

Moskova‟da

geçerli,

Kahire‟de

geçerli.

Ortadoğu

Ģehirlerinde geçerli, Kuzey Afrika‟da geçerli.
Seyahatlerimi biraz ötelere yapmaya baĢladım. Endonezya‟ya gittim,
Malezya‟ya gittim. Çin‟e gittim, “patron nerede?” dedim. Singapur‟da,
Hong Kong‟da dediler. Çok Ģükür Ġstanbul‟daki patronlar Ġstanbul‟da
oturuyorlar.

Gaziantep‟e

gidiyorsunuz,

Kayseri‟ye

gidiyorsunuz,

Trabzon‟a gidiyorsunuz, Antalya‟ya gidiyorsunuz, Ģirket sahiplerine,
fabrika sahiplerine soruyorsunuz: “Patron nerede?” Ġstanbul‟da
diyorlar. Hedefimiz, Rusya‟ya gittiğimizde, Orta Doğu‟ya gittiğimizde,
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Kuzey Afrika‟ya gittiğimizde, “Patron nerede?” diye sorduğumuzda,
“Patron Ġstanbul‟da” cevabını almak olmalı benim kanaatimce. Nasıl
bir Londra, Paris diyorlarsa, bir Ġstanbul dedirtebilmemiz gerekiyor.
Bu minvalde ne çalıĢmalar yapmamız gerekiyor, belki bunu masaya
yatırmamız gerekiyor. Hukuki olarak, hayat standartları olarak neler
yapmamız gerekiyor.
Bir örnek vermek istiyorum, ikinci bir örnek. Katar Emiri Ģeref vermiĢ
gelmiĢ Ġstanbul‟dan yalı almıĢ. Bence çok doğru bir hareket. Ancak
emirleri, bunların ağababalarını Ġstanbul‟da kümelendirirsek genel
müdürlerini,

çalıĢanlarını,

alt

kesimlerini Ġstanbul‟a getirebiliriz.

Sadece Esenyurt‟a, Kartal‟a, yatırım amaçlı Suudi Arabistanlılara
konut

satarsak

ağababalarını
stratejilerden

beĢ

sene

getirmekle
bir

tanesi

sonra

çıkıp

Ġstanbul‟u
olması

gidecekler.

dünya

gerektiğine

Ģehri

Bunların
yapmak,

inanıyorum.

Bu

anlatacağım birinci noktaydı. Değinmek istediğim ikinci nokta Ġstanbul
denilince akla Boğaz geliyor. Diyebilirsiniz ki Galata Kulesi geliyor,
Ayasofya geliyor, Topkapı Sarayı geliyor. Fakat Ģunu sormak isterim:
“Boğaz olmasaydı Bizans buraya gelip yerleĢir miydi?” YerleĢmezdi.
YerleĢmeseydi Ayasofya‟yı yapar mıydı? Yok Yapmazdı. Bizans
buraya gelmeseydi Cenevizli karĢısına geçip Galata Kulesi‟ni yapar
mıydı? Yok yapmazdı. Demek ki bütün bunlar Ġstanbul‟u bir
Kayseri‟den, bir Konya‟dan, Trabzon‟dan, Antalya‟dan, Ġzmir‟den farklı
kılan, bütün bu çekim merkezini yapan Ġstanbul Boğazı‟nı, binlerce
yıldır gelen, 2000 yıl evvel gelen coğrafi konumu.
Fakat Ġstanbul Boğazı‟nı ne kadar korumaya çalıĢtığımızı söylesek
bile ben yine de korumak için daha fazlasını yapabileceğimi
düĢünüyorum bir genç olarak. Bence yapılanlar çok baĢarılı fakat çok
daha fazlasını yapabiliriz.
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Ne yapabiliriz mesela? Bugün bir Barselona‟ya gittiğinizde, Roma‟ya
gittiğinizde veya baĢka Ģehirlere gittiğinizde Ģehir baĢlarında çalgıcılar
var; kim nerede ne çalacak, kim nerede ne yapacak, ne satacak?
Bütün bunlar akıllı bir Ģehir yönetimi, akıllı bir baĢ mimar, akıllı bir
sosyal planlamacı, kültür planlamacı tarafından tasarlanıyor.
YaĢanabilir bir Ģehir olması için her 360 derecelik açıdan, sosyal,
kültürel, politik veriler tasarlanıyor. Bence bunları düĢünmemiz
gerekiyor. Ġstanbul‟un Boğazı çok değerli. Her yere yol yapalım.
Marina yapalım diyoruz. ġimdi bir Venedik‟e gidiyorsunuz, Venedik‟te
o Ģehir saraylarının önünde, dokların saraylarının önünde marinalar,
doklar yok. Onlar da yapabilirler.
Los

Angeles‟e

gidiyorsunuz,

Malibu‟ya

gidiyorsunuz,

o

sahili

marinalarla doldurmuyorlar. Sidney‟e gidiyorsunuz, keza aynı Ģekilde.
Yollarla, marinalarla doldurmuyorlar.
Bence bu tür ufak nüanslar, ufak bile gözükse, nerede çalgıcı olacak,
nerede tekne bağlama yeri olacak, bütün bunlar aslında Ģehri,
dünyada marka Ģehir yapmakta, ön plana çıkartıyorlar. Çünkü
rakiplerimiz bunları yapıyor. Bizim de onlardan feyz almamız
gerektiğine inanıyorum. Onlarla rekabetçi olabilmek için.
Üçüncü değinmek istediğim nokta Ġstanbul‟un periferisi. Ama yine
Ġstanbul olması. Ġstanbul tek sacayağı üzerine oturmamalı. Ġstanbul‟un
iĢi, sadece turizm, sadece dünyada marka Ģehir olmak olmamalı. O
zaman Venedik gibi, Floransa gibi Avrupa‟da küçük, turizme dayalı
kentler gibi tek sacayağı üzerine duran bir Ģehir oluruz. Allah korusun
turizmde bir aksama olduğu vakit Ġstanbul Ģehrinin ekonomisi
yavaĢlar. Ġstanbul‟un etrafında çok büyük araziler var. On dört milyon
insan var. Yeni sanayilerden bahsediyoruz, Ar-Ge‟ye dayalı sanayiler,
biyoteknolojiye dayalı sanayiler, robotiklere dayalı sanayiler. Bunları
Ġstanbul‟un etrafına serpiĢtirmemiz gerekiyor. Bunları sırf gidip
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uzaklara koyarsak, bu bilgi teknolojisine dayalı sanayiler bu know how
sanayilerine dayalı doçentler doktorlar Hakkari‟de gidip silikon vadisini
kurmayacaklar. Ġstanbul‟da kuracaklardı, San Francisco‟da kurdukları
gibi.
Bir de en sonuncu noktaya değinmek istiyorum. Bugün New York‟a
gidiyorsunuz,

New

York‟un

dıĢında

rafineri

var.

Rotterdam‟a

gidiyorsunuz, dıĢında bir santrali var. Almanya‟ya gidiyorsunuz,
Duesseldorf‟un dıĢında santrali var, dıĢında demir çelik fabrikası var.
Kentler, büyük kentler, baĢarılı kentler dört beĢ sacayağı üzerine
oturuyorlar. Bunlardan tabi bir tanesi turizm, bilgi teknolojileri, finans,
sağlık teknolojileri fakat sanayi de burada mutlaka bulunmak zorunda.
Bu kadar büyük nüfusu doyurmak için ve ekonomideki çalkantıları
minimuma indirmek için. TeĢekkür ediyorum Sağolun.
-
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Biz teĢekkür ediyoruz. Dersini iyi çalıĢmıĢ Haydar Bey. Birkaç gündür
hazırlanıyorsunuz galiba. MaĢallah gayet iyiydi. Bir iki teknik bilgi.
Saat 01‟e kadar buradayız. Sekizde, sekiz gibi bitireceğiz Allah kısmet
ederse. Önde bir toplu fotoğraf çekimi var. Ondan sonra da Sayın
BaĢkanımızın özenle seçtiği, benim de tatlı konusunda katma değer
getirdiğim bir güzel yemeğimiz var. Hemen karĢı tarafta. Teknik
program böyle. Bir sonra ki sözü ben Murat Tabanlıoğlu kardeĢime
veriyorum. KardeĢim diyorum çünkü Ġstanbul Erkek Lisesi‟nden sınıf
arkadaĢım. Ne oldu? Buyurun Murat Bey. Okul arkadaĢım, okul
-

MURAT TABANLIOĞLU – MĠMAR

Genellikle estetik, baĢ mimar, taks, kask, imar değil mi? bunları
konuĢuyoruz. Bizler herhalde Emre, ben, Gökhan, Sinan Abi iĢte
Önder Küçükerman estetiysen olduk diye düĢünüyorum. Veya
olmalıyız bu konuĢmalardan sonra. Biz estetiysen değiliz. Ben
değilim, Emre de değil. Gökhan da değil bir kere.
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Estetik üzerine hiç konuĢmuyoruz. Aslında estetik nedir? Fettah Bey
gitti ama keĢke kalsaydı ona da söylerdim. BaĢ mimarlar da çok
tehlikelidir. Yani Moskova‟da zamanında güzel Ģeyler yapılmıĢ ama
son zamanlarda yapılanlar çok tenkit ediliyor. Bunun baĢka bir örneği
beni, zorla, ismini vermeyeceğim bir iĢ adamı Türkmenistan‟a
götürmüĢtü. Türkmen BaĢı baĢtaydı. Ġki gün üç gün mecburen kaldım.
Çünkü o zamanlar giden uçak öyle dönüyordu. Beni ilk önce Ģehrin
ortasında Fransızların yaptığı opera binasına götürdüler. Dünyanın en
pahalı mermeriyle kaplıydı. Belki çoğunuz için çok estetik binaydı.
Kolonları vardı Roma‟daki gibi. Ama içinde opera oynanmıyordu.
Çünkü TürkmenbaĢı operaya karĢıydı. Ruslardan geldiği için ama
yapı estetik.
Bütün bunları düĢününce Ġstanbul‟un ben hala o anlamda estetik
olduğunu

düĢünüyorum.

Çünkü

Ġstanbul

çeĢitli

katmanlardan

oluĢuyor. Belki de dünyanın hiçbir Ģehrinde yok. Biraz önce Emre‟nin
dediği gibi okullarda hala Ġstanbul‟da projeler yapılıyor. Niye çünkü
Roma,

Bizans,

Osmanlı

ve

sonradan

içinde

de

olduğumuz

modernleĢme döneminde ki Menderes‟le ellili yıllarda baĢlayan,
altyapı hareketleri, Barbaros Bulvarı, yolların doğrulması, Ġstanbul‟un
Ģu anki çehresini değiĢtiriyorlar.
Daha sonra Dalan zamanını hatırlayalım. Haliç‟in, Dalan‟ın mavi
gözleri gibi olması gibi projeler ve son 10 senede de AK Parti dönemi
var. ġimdi bunlar geçiyor peki ne olmalıyız, what‟s next? Hiç kimse
sürdürülebilirlikten bahsetmedi. Zaten sürdürülebilirliği söylemek bile
çok zor, iĢte Amerikalıların “sustainability” dedikleri konu. Hiç kimse
çevreden bahsetmedi. Hep bina yapmaktan, onu estetik yapmaktan,
imardan bahsettik. Ama bina yapmamaktan veya iĢte çevremizi
korumaktan bahsetmedik. Bence Ģu anki kurultay Avrupa‟nın baĢka
bir Ģehrinde olsaydı iki konu konuĢulurdu. Öncelikle mülteciler tabi ki
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onların haberlerinde var. Ġkincisinde de “sustainability”. Ben bunu bir
düĢünelim diyorum. Bundan sonraki kurultaylarda da ana baĢlıkları
koymak da fayda var. TeĢekkür ediyorum.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Çok teĢekkür ediyoruz. Bir sonraki konuĢmacımız Ahmet Bey. Ahmet
GüneĢtekin. Ben eserlerini gördüm. Hakikaten inanılmaz bir derinlik
var. Ġnsan saatlerce durup karĢısında zaman geçirebilir. Buyurun
Ahmet Bey.
-

AHMET GÜNEġTEKĠN – SANATÇI

Tabi toplum içinde bir sanatçı olarak davet edilmek önemli. Böyle bir
çalıĢtayın içinde yer almaktan da mutluyum. Umarım önümüzdeki
yıllarda bu sayı artar. Sanatçılar, farklı alanlardaki sanatçılar da davet
edilir. Çok kültür adamı var burada. Büyüklerim var burada. Mutlaka
önerileri olacaktır. Ben bir sanatçı olarak daha çok iĢin estetik
kısmıyla ilgileniyorum. Biraz önce anlatılan konuların hepsini dikkatle
dinledim. Pek çoğu için mutlaka fikrim vardır ama hiç birinde uzman
değilim. O açıdan bu konulara girmek istemiyorum. Konumum gereği
baĢta Amerika olmak üzere Avrupa‟da çeĢitli kentlerde temsil edilen
bir sanatçıyım. Dünyanın birçok yerini dolaĢan biriyim.
ġöyle bir anımı anlatayım. Ġlk Amerika‟ya gittiğimde New York‟a,
caddeleri dolaĢırken o büyük, yüksek yapıların önünden geçerken
birçok yapının önünde heykeller olduğunu gördüm ve aynı Ģekilde
giriĢlerinde büyük sanat eserleri. Ġlkinde hepsinin müze olduğunu
sanmıĢtım. Hatta ilk gördüğüme girmiĢtim ve dolaĢmıĢtım ama. Hatta
bir müzeyi dolaĢır gibi birçok sanat eseri vardı. Meğerse bu yapıların
koleksiyonuymuĢ. Sonra araĢtırdım ki nasıl böyle? Bütün yapıların
önünde sanat eseri olması, caddelerde geçici sergilerin yapılması,
binaların içinde çok önemli, dünya sanat tarihine girmiĢ önemli
yapıtların olması nasıl olmuĢ diye. AraĢtırırken Ģunu gördüm:
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Rönesans görmemiĢ bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bütün tarihi 300
yıllık bir ülkeden söz ediyoruz. Yüz yıllık yüksek yapıların olduğu,
adeta mimari olarak birbiriyle yarıĢmıĢ bir Ģehir içindeydim.
Sanıyorum 1955‟lerde Kennedy sanatla ilgili bir yasa çıkarıyor. Bu çok
önemlidir, bizden yetmiĢ yıl önce bunu yapmıĢlar. BeĢ yıllığına
Amerikalı sanatçılara destek verecek sermaye gruplarının tüm
vergilerini muaf tutuyor. Bütün sanatçıların yurtdıĢındaki etkinliklerine
sponsor olan kurumlar vergiden muaf tutuluyor. Vergi sanat eserinden
muaf tutuluyor. Sadece beĢ yıllığına. O beĢ yıl içinde dünya sanatının
devleri çıkıyor. Andy Warhol‟lar, Jackson Pollock‟lar, dünya devleri
çıkıyor. Bu yapıların içine alınan sanat eserleri vergiden tamamen
muaf tutuluyor. Bununla ilgili örnekler var. Yani adamlar bunu
1955‟lerden, 60‟lardan sonra yapmıĢlar. Bugün dünya sanatının majör
bir ülkesi durumuna gelmiĢ. Yani ilk sıradadır. ġimdi biz bunda geç mi
kalmıĢız, bence geç kalınmamıĢ. Yani kendi Rönesansınızı çok rahat
biçimde yaratabilirsiniz.
Bakıyorum burada birçok inĢaat, Türkiye‟nin en büyük inĢaat
devlerinin sahipleri ya da yöneticileri burada. Türkiye‟nin en saygın,
en önemli mimarlarının birçoğu burada. Ġstanbul‟u yöneten baĢkanlar
burada. Biz neden böyle bir Ģey yapmıyoruz? Neden mesela bütün
önemli yapılan binaların, büyük yatırımların önüne böyle bir kural,
böyle bir Ģart neden koymuyoruz? Neden yapılarda sanat eseri yok?
Neden sokaklarda heykel yok? Bu kadar mı kötü bir Ģey? Bu kadar mı
günah bir Ģeydir heykelin olması? Yani söz ettiğim Ģeyler bir Ģehre
sadece katkıda bulunur. Ben Ģöyle bir örnekle bitireceğim. En son
Venedik Bienali ile eĢ zamanlı bir sergi yapmıĢtım Venedik
Bienalinde. Sevgili Emre Arolat mimari tasarımını yapmıĢtı. Çap
Holding destek vermiĢti. Orada serginin bütün konsepti Ġstanbul ile
ilgiliydi: Konstantiniyye. Serginin ismi de “Milion Stone yani Milyon
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TaĢı”.

Yani

bu

Sultanahmet‟teki

milyon

taĢından

esinlenerek

yapmıĢtım. Devasa heykellerdi. ġimdi biz bu heykelleri yaptık.
Sanırım Murat Bey de gitmiĢti, Görgün Bey‟de. Buradaki birçok kiĢi
oradaki sergiyi dolaĢmıĢtır.
Yedi ay içinde yüz binlerce insan bu yapıtları görmeye gitti. Peki,
sonra ne oldu o dev yapıtlar? Hâlbuki bu Ģehri anlatan yapıtlardı.
Dünya oldukça da ilgi göstermiĢti. Bir caddeye konabilirdi. Bir otelin
önüne konabilirdi. Yani muhtemelen buraya birçok Ģey katabilirdi.
Getirtildi, tekrar depolara konuldu. Ġki sene sonra veya baĢka bir yılda
yapılacak baĢka bir Ģey için yeni bir Ģey yapılması gerek. Yani bir
anlamda her Ģey insanların bireysel çabalarıyla oluĢmaya baĢlıyor.
Bunu neden siz üstlenmiyorsunuz, bu riskleri neden biraz siz
almıyorsunuz?
Bir öneriyle bitireceğim. Sizin belediyelerinizin sınırları içinde birçok
tarihi yapı var. Birçok atıl durumda yapı var. Bunların bir kısmı milli
emlakta, bir kısmı vakıflarda. Ama çoğu sonuçta size bağlı. Bu
yapıları neden kiralamıyorsunuz ve bunları sanata açmıyorsunuz? Ne
yapacaksınız. Birçok genç sanatçı var akademilerden mezun oluyor
ve bu sanatçıların, sanatçı adaylarının hiç biri bir olanak, bir imkân
bulamıyor. Çoğu maalesef bir mekân kiralayamıyor. Eser yapmıyor.
Ve bu insanların çoğu geçimini sağlamak için baĢka iĢlerde maalesef
çaba sarf ediyor. ġöyle bir Ģey yapsanız, bu yapıları restore edip,
seksen metrekare, elliĢer metrekare yapıp bu gençleri üç dört yıllığına
sadece siz sponsor olun, kurumlar sponsor olsun. Siz öncülüğünü
yapın. Bu çocuklar burada sanat yapsınlar. Bu ürettikleri sanat
eserlerini de bu bahsettiğim yapılara, Ģart koĢun, otellere, yani
Çin‟den getirilen elli–yüz dolarlık saçma sapan Ģeylerle değil de bu
çocukların, genç sanatçıların yaptığı iĢlerle doldurun. Kural, bunu bir
kanun maddesi gibi yapın. Yani bu devletin bir kültür sanat politikası
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hiçbir zaman olmadı. Bunu siz yaratın. Yani orada güzelim AKM
bomboĢ duruyor. Yani olan kurumları da kapattık. Hiç olmazsa bu
iĢlenen günahları, bu günahlardan arınmak için siz bir Ģey yapın.
Sanata açın. TeĢekkür ediyorum.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Biz teĢekkür ediyoruz. Böyle Beyoğlu‟nun incilerinden bir tanesi de
Özalp Bey‟in bulunduğu mekân ve orada yaptığı iĢler. Özalp Birol‟a
söz verelim. Sonra da sayın dekanımıza gelelim.
-

ÖZALP BĠROL – SUNA VE ĠNAN KIRAÇ VAKFI KÜLTÜR VE

SANAT ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRÜ
Önce teĢekkür ediyorum söz verdiğiniz için. ġimdi Ahmet GüneĢtekin
dostumun iĢaret ettiği husus önemli.

Dedi ki Amerika BirleĢik

Devletleri‟ne gittim. ĠĢte Pollock‟ların, Warhol‟ların çıkıĢını iĢaret etti.
KardeĢimin

iĢaret

ettiği

bu

husus

aslında

Amerika

BirleĢik

Devletleri‟nin kültür, sanatı özellikle modern ve güncel sanatı belki bir
Soğuk SavaĢ enstrümanı olarak kullanma politikası neticesinde
geliĢtirilmiĢ bir stratejinin sonucuydu. Yani onlar bu konuyu çok büyük
ciddiyetle ele alarak, aslında sanatın eksenini kaydırarak kendi
üzerlerine bunu topladılar. Bu politikalardan da iĢte Jackson Pollock,
Andy Warhol gibi sanatçılar çıktı. Ve Amerika bu alana bayrağı
götüren ülke haline geldi. Bu bağlamda ülkemizin kültür ve sanat
alanında ne yapması gerektiğine dair, ne tür politikalar oluĢturması
gerektiğine dair kararları ya da önerileri baĢka bir fasıla bırakmak
lazım. Burada biraz da Ģehir ekseninde konuĢmak durumundayız.
ġimdi benim düĢüm siyasi ve ekonomik rantı kontrol altına alınmıĢ
imarıyla, ekonomisiyle, kültürüyle ve sanatıyla önce insanı kucaklayan
bir Ģehircilik anlayıĢı ve buna göre oluĢturulmuĢ bir plandır. Tabii
bunun yapılabilmesi kolay değildir, çünkü bu birtakım rantlardan
çıkarlardan vazgeçebilme erdemini gerektirir. Vazgeçmek çok önemli
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bir erdem biliyorsunuz. Biz siyasi ve ekonomik ranttan bir ölçüde de
olsa belli noktalarda ödün vermek ya da bunlardan belli ölçülerde
vazgeçebilmek durumunda olduğumuzu düĢünüyor muyuz? Buna razı
mıyız? Eğer bunu yapabileceksek o zaman gerçekçi konuĢmalarla bu
iĢi bir yere bağlayabiliriz. Aksi takdirde bu siyasi ve ekonomik rantı
dengelemediğimiz,
düĢlediğimiz

dizginlemediğimiz

anlamda

düzeltmemiz

müddetçe
benim

Ġstanbul

açımdan

kentini
mümkün

gözükmemektedir. Arz ettim.
ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

-

Ve Ġsmet Bey‟e verelim.
-

ĠSMET YILDIRIM – KĠPTAġ GENEL MÜDÜRÜ

Çok teĢekkür ediyorum sayın baĢkanlarıma. Gündem maddesiyle
toplanırsak daha iyi olur diye düĢünüyorum. ArkadaĢların fikirlerinden
istifade ettik. Herkes kendi fikrini söyledi. Ġstanbul medeni bir Ģehir,
içindekilerde medeni olursa daha güzel olacağız.
-
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TeĢekkür ederiz. Ben Timur Bey‟e söz vermek istiyorum.
- TĠMUR SELÇUK - YAPIMCI
Benden önce çok değerli katılımcılar Ģehircilikle ilgili hemen hemen
her Ģeyi söyledi. Burada en az konuĢması gereken kiĢi benim, çünkü
henüz hiçbir donanımım ya da eğitimim yok bu konuda. Kendi eksiğim
açısından bakabilirim. Bütün öneri ya da eleĢtiriler harika görünüyor
ama inĢallah bunlar neticeye varır. Ama benim hayalim daha küçük.
Yani insanlık için küçük olabilir ama benim için büyük olacak. Mesela
bizde bir laf vardır, prodüktörler arasında, kamera yalan söylemez
diye. Arabeskte de biliyorsunuz gözler yalan söylemez derler ama
gözler yalan söyle çünkü insan beyni neyi nasıl görmek istiyorsa öyle
görür ama kamerada öyle bir Ģey yoktur. Biz Ġstanbul‟un neresine
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kamera koyarsak koyalım, biz birkaç Ģey görüyoruz. Bir, tabela, ilan
ve billboard kirliliği. Bence Türkiye‟nin temel görsel kalitesindeki
problemlerinden, imardan ya da mimariden daha önce gelen bir
kirlilik. Ġki uydu antenleri ki çözümü çok basit aslında. Belediye
görevlileri o ev sahiplerine sadece bir ihtarname bıraksa bunu silüette
görülmeyen taraflara uydu antenlerinizi monte etmezseniz iĢte belki
bir cezai madde ile sadece uyarıda bulunmak faydalı olacaktır diye
düĢünüyorum. Bizim için birde benim için Ġstanbul demek Ġstanbullu
olmak demek Ġstanbul açısından onun kimliğini ortaya çıkaran bazı
görsel ve kültürümüze ait olan görsel objenin orijinalliğini korumaya
çalıĢmak

demek.

Yani

çok

uzağa

gitmemek

lazım.

Mesela

vapurlarımıza bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Biz artık bir
vapurla ilgili film çekeceğimizde bizim o emektar ve kiĢilikli kimlik
sahibi vapurlarımızın git gide azaldığını ve onlara seferlerde denk
gelemediğimizi görüyorsunuz. Bu bir tek bizim görsellikle ya da Ģehir
planlamayla ilgili bir Ģey değil bizim yiyecek içecek kültürümüzle ilgili
de sorunlar var. Hiç bir Ģey özgün bir Ģekilde bırakılmıyor. Her taraf,
ben bir Adanalı olarak söylüyorum kimse yanlıĢ anlamasın kebapçı,
lahmacuncu olmaya baĢlıyor. Hiçbir öz kültüre özgünlük kurulmuyor.
Velhasıl, hani ben benim tarafımdan baktığımda öyle görüyorum.
Kötü restorasyonları hele hiç mevzu bahis yapmıyorum zaten. Bizim
mesela restore edilen surlarda herhangi bir film çekebilme gibi bir
durumumuz yok, çünkü onu inanın bize plastikten yapmıĢız sanırlar
eğer onu öyle çekersek. Böyle de bir sorun var. Kısaca aklıma
gelenler bunlar. Ama burada herkesin çok iyi niyetle güzel Ģeyler
söylediğini gördüm. Bu da bana çok umut verdi. Aynı zamanda dizi
sektöründen de birinin buraya davet edildiği için çok teĢekkür
ediyorum. Çünkü artık bu bir ihracat ürünü, aynı zamanda bir turizm
ve kültür alıĢveriĢine destek olan bir sektör. Saygılarımı sunuyorum,
teĢekkürler.
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-
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Evet, Timur Bey ben özellikle beklenti içindeyim, yani Woody Allen
her Ģehir için bir film çekti biliyorsun, değil mi Barselona mesela Paris,
Roma, Londra, New York? Sizlerden de böyle Ġstanbul platformunu
arkasına alıp bir dizi mizi, dünyaya uluslararası bir Ģey olmaz mı
marka olarak? Beyoğlu belediyesi bu konuda çok destek olabilir size.
Beyoğlu müsait bir platform yani.
- TĠMUR SELÇUK - YAPIMCI
ġimdi hazır Ahmet Misbah Bey de buraya gelmiĢken kaçırdığımız
önemli bir mevzuyu da söylüyorum Ģu tabela ve ilan kirliliği, billboard
kirliliği ve uydu antenlerinin en azından evlerin arkaya döndürmeli.
Evet ama güzel Ģeyler de söyledim, umutsuz değilim. TeĢekkür
ederiz.
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Biz teĢekkür ederiz. Efendim Turkcell Genel Müdür Yardımcısı
kardeĢimiz, onu unuttuk bu ara özür dileriz. O da kibarlık ediyor,
bağırıp çağırmıyor. Buyurun.
-

SERHAT DEMĠR - TURKCELL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Estağfurullah. Ben Timur Bey‟in sözüyle baĢlayayım. Mesela uydu
antenleriyle ilgili bir sıkıntıdan bahsetti. Tabii bu estetik problemi
hepimiz bir vatandaĢ olarak yaĢıyoruz. Teknoloji Ģirketleri de doğal
olarak, bu hayatımızın parçası olan cep telefonlarımızı bu baz
istasyonlarının sağlamıĢ olduğu frekanslarla buluyoruz. Bugün en
ufak bir sıkıntı yaĢasak, evimizde bir problem yaĢasak, yakınımıza
ulaĢmaya çalıĢsak ve fakat ulaĢamasak hepimiz çılgına dönüyoruz.
Veya internet bağlantımız biran için kesilse buna tahammülümüz
biran için bile kalmadı. Bu iĢin estetik kısmını teknolojik kısmıyla
birlikte nasıl yönetebilirize biraz bakmak lazım. Bugün artık elektronik
cihazlar da aslında Ģehrin doğal bir parçası, siluetini bozmayan,
elektrik

direğindeki

bir

uygulama

veya

bir

aplik

Ģeklindeki

uygulamalarla bugün teknoloji firmaları bunları hayata geçirebiliyor.
Burada özellikle belediyelerle ilgili kısımda tabii teknoloji Ģirketlerinin
de bir sorunu doğal olarak bu yasal yükümlülükler altında yani bir
kapsama yükümlülükleri altında büyük yatırımlar gerektiren bu iĢlerde
aynı zamanda da belediyeler ve gerek kazı izinleri gerek baz
istasyonlarının kurulumlarıyla ilgili bazı sorunlar yaĢanıyor. Bu
vesileyle belki bunları dile getirmekte ve fakat bunların karĢılıklı
anlayıĢla hem Ģehir dokusunu bozmadan, hem bunun insan sağlığına
etkilerini doğru bir Ģekilde tartıĢarak bugün kullandığımız saç kurutma
makinesinden

çok

daha

az

miktarda

bir

baz

istasyonunun

elektromanyetik dalga yaydığını belki bilerek bunu anlayarak bu tür
sorunları giderebileceğimizi düĢünüyorum. Tabii Ergün Bey de
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nesnelerin internetiyle ilgili bir vurgu yapmıĢtı. Tabii bugün artık
Ģehirler sadece hayatın aktığı değil, hayatın aslında teknoloji ile
birlikte attığı Ģehirler haline geliyorlar. Bugün “drone” diye düne kadar
hayatımızda olmayan ama üstümüzde iĢte helikopter böceği gibi uçan
birçok

üzerinde

insanların

kameralar

üzerine

taĢıyan

bindikleri

tek

aygıtları

görüyoruz.

kiĢilik cihazlarla

Yarın

gökyüzünde

uçtuklarını görüyor olacağız. ġoförsüz araçları çok yakın tarihe kadar
hayal olan Ģeyleri bugün artık Ģehirlerde test sürüĢleri baĢladı. Bunları
yakın zamanda hayatımızda görüyor olacağız o yüzden Ģehir
planlarken aslında bu teknolojik yenilemeyi hem kullanarak hem de
buna hazırlıklı olarak bunu sürdürmemiz gerekiyor. Tabii burada
belediyelerle ilgili birçok Ģey ortaya konuldu ama Türkiye‟de
belediyecilik hizmetlerinin aslında çok iyi bir noktaya geldiği, özellikle
insanların

hayatını

kolaylaĢtıran

çok

uygulamalar

olduğunu

düĢünüyorum. Bunların da ağırlıklı olarak aslında teknolojiyi iyi
kullanmakla ilgili olduğunu ben eminim birçok belediyemiz benimde
bazı

fırsatlar

oldu,

katıldığım

toplantılar

oldu,

birçok

dünya

belediyesinin Türkiye‟deki belediyelerden belediyecilik hizmetleri ile
ilgili mihmandarlık talep ettiğini de ben görüyorum. Bu açıdan aslında
teknolojiye uyumlu, teknolojiyi çok iyi bir Ģekilde kullanan akıllı Ģehirler
noktasına öncülük yapan bir belediyecilik uygulamamız da var. Bunun
da hakkını burada teslim etmek lazım. Ahmet Misbah Bey‟e toplantı
öncesi

bir

konuĢmada

evet

burada

kurumsal

temsilciyiz,

kurumlarımızı da temsil ediyoruz ama konuĢma içeriği ile ilgili
sorduğumda kendisi, aklımıza gelen her Ģeyi belediyeden her türlü
talebinizi dile getirin demiĢti. Benim de naçizane birkaç tane son
olarak bu konuda hem tespitim hem de talebim olacak. Özellikle bir
futbolsever, sporsever olarak birçok spor tesisinin, statların yığıldığını
görüyoruz ama dünyanın pek çok Ģehrinde Türkiye‟dekilerden çok
daha büyük statlarda on, on beĢ dakikada insanların boĢaldığını
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görüp de Türkiye‟de 35-40 bin kiĢilik en akıllı dediğimiz statlarda
saatlerce statların boĢalamadığını, stada girmenin sorun olduğunu,
statta oturmanın bir sorun olduğunu, stattan çıkmanın bir sorun
olduğunu gördüğümüz zaman aslında bunun sadece o yapıyı inĢa
etmekle değil yapıyı doğru Ģekilde uyumlaĢtırmakla ilgili bir sorun
olduğunu belki tespit etmek gerekiyor. Belki belediyelerin bilemiyorum
ama sadece sınırlarla birbirini ayıran değil daha yakın iĢbirlikleri
içerisinde kaynakların etkin kullanılması noktasında da iĢbirliklerinin
artırılmasını ben bir vatandaĢ olarak bekliyorum. Burada tabii birçok
mühendis, mimar ve firma sahipleri de var. Burada belki ayrıĢtıracak
Ģeyin güzel örneklerin artması, insanların güzel projelerin artması,
özgün, iĢlevsel Ģehre değer katan projelerin olması ve bunu yapan
insanların

daha

farklı

konumlandırılması.

Elbette

bugün,

iĢte

Blackberry telefon yapıyordu, Blackberry telefonlar satılıyordu. Iphone
daha iyisini yaptı, Samsung daha iyisini yapıyor, insanlar ona
yöneliyor. Bugün bir projede de daha iyisi yapılırsa insanlar ona
yöneleceği ve o projelerin ön plana çıkacağını Sayın Vestel genel
müdürü de burada, olacağına inanıyorum o yüzden bu bir hayatın
doğal parçası. Kravat takarken seçimimizi neye göre yapıyorsak,
gözlük alırken neye göre yapıyorsak, konut alırken de, ofis kiralarken
de aynı kriterlerle bakmak gerekiyor. Bundan çok farklı Ģey değil. Son
olarak ben hukukçu kimliğimi de katarak iki önemli Ģeyle bitirmek
istiyorum. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu olduğu gibi
kesinlikle Ģehir varlığını ve estetiğini koruma kurulu teĢekkül etmesi
gerektiğine inanıyorum. Son olarak da burada değerli belediye
baĢkanlarımız var. Ġdare ile ilgili prosedürlerin bu hem özelleĢtirmede,
hem kamu ihalelerinde öne alınmasını yani ilk önce hukuki yolların
tüketildikten

sonra

o

ihalelerin

yapılması,

o

özelleĢtirmenin

yapılmasının çok büyük bir fark oluĢturacağını düĢünüyorum. ġöyle
ki, sonuçta bunlar ekonomik iĢler, bir yatırımcının buraya ticari
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mekanizmalarla bakması gerekiyor, eğer bu idari prosedürler
önceden tüketilirse ve ihaleye fesat karıĢtırmak gibi herhangi bir yolla
hiçbir ihale iptal olmazsa o zaman yatırımcı iĢtahının çok daha fazla
artacağı çok daha büyük projelerin Ģehirle uyumlu bir Ģekilde
yapılabileceğine inanıyorum. TeĢekkür ederim.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

TeĢekkür ediyoruz. Teknik olarak son dört kiĢiyle bitiriyoruz. Efendim
Özge Hanım‟dan ben rica ediyorum, bu Ģehrin ıĢıklandırılmasından
sorumlu Philips, bu Boğaz‟ın, Boğaz Köprüsü‟nün, Çanakale‟nin dimi
Çanakale , o da mı sizden sorumlu?
-

ÖZGE SÜZEN – PHILIPS

Aynen bizden sorumlu.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Sizden sorunlu mu, sizden sorumlu mu?
-

ÖZGE SÜZEN – PHILIPS

Bizden sorumlu.
Böyle

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR
bir

kent

güzelleĢtirmesi

ve

estetiği

boyutunda

sizden

görüĢünüzü alalım.
-

ÖZGE SÜZEN – PHILIPS

Öncelikle ben iki Ģeyden bahsetmek istiyorum. Murat Bey az önce
kimse bahsetmedi dedi ama ben bahsedecektim: Sürdürülebilirlik ve
çevreden. ġehirlerin geliĢtirilebilmesi için sürdürülebilirlik çok önemli
bildiğimiz gibi ve yaĢanılabilir olması önemli. Bununla ilgili olarak biraz
önce dünya nüfusunun ne kadar hızlı arttığından bahsettik ve bu
artan nüfusun 2050 senesine gelene kadar üçte ikisinin Ģehirlerde
yaĢayacağını biliyoruz. Ġstanbul da bu Ģehirlerden biri tabii ki.
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ġehirlerin aydınlatması Ģehirlerin elektrik tüketiminin %50 sini
oluĢturuyor. Bu çok büyük bir oran, o yüzden burada sağlayacağımız
bir iyileĢtirme Ģehirlere çok büyük katkı sağlayacaktır ve Ģu andaki
Ģehirlerin, dünya üzerindeki Ģehirlerin aydınlatması %75 oranında
verimli değil maalesef. Ġstanbul da bunlardan biri. O tarafta yapılacak
çok Ģey var. Akıllı cihazlardan bahsettik. Akıllı aydınlatma sistemleri
de var artık. Akıllı aydınlatma sistemleriyle kazanılmıĢ bir verimlilik,
%30‟a

kadar

çıkartabiliriz

getirilmiĢ

kontrol

bir

verimliliği

mekanizmaları

%70

sayesinde.

seviyesine
Bunun

kadar
dıĢında

yaĢanılabilir olması ne demek? Bir tanesi estetik, az önce
örneklerinden bahsettik, bir diğeri de güvenlik esasında. Bundan da
bahsedildi.

Kemerburgaz

yolunun,

Kemerburgaz‟dan

bahsettik.

Bende o tarafta oturuyorum, Kemer Country‟de olmasa da. Yol, orada
bir anayol var yapılmıĢ çok güzel. Ama yol maalesef akĢamları hava
karardıktan sonra bir kısmı yanmıyor aydınlatmaların, elektrik direkleri
olmasına rağmen elektrikleri yanmıyor. Bu çok büyük bir güvenlik
sorunu oluĢturuyor. Hem insanlar için, hem de orada yaĢayan
hayvanlar için. Orada bir de hayvan barınağı var. Her sabah ben
tekrar evden iĢe giderken orada her sabah mutlaka ölmüĢ bir tane
hayvan görüyorum. Bu çok acı bence, buna da bir çözüm bulunabilinir
aydınlatma sayesinde. Son olarak da kiĢisel bir Ģeyden bahsetmek
istiyorum.

Bence

bu

konu,

hepimizin

farkındalığının

artması,

Ġstanbul‟un güzelleĢmesi için ve Türkiye‟nin diğer Ģehirlerinin
güzelleĢmesi için en önemli konulardan biri. Herkes çöplerini yere
atıyor. Yani Ģehre yerleĢememekten bahsettik. Bu tamamen bununla
alakalı. Bence burada oturanlar olarak hepimiz her gün bir kiĢiyi
uyarsak çöp atmaması için bayağı bir farkındalık yaratır ama
belediyeler olarak, biraz önce antenlerden bahsettik, belki aynı
Ģekilde çöplerle ilgili de belediyeler tarafından bir farkındalık
kampanyası yaratılsa bir yol alabiliriz diye düĢünüyorum. TeĢekkürler.
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Çok teĢekkür ederiz. Gördüğünüz gibi sırf erkekler konuĢmadı
burada, kadınlar da konuĢtu. Sayın dekanım, efendim adı Sinan
olanlar mı mimar oluyor yoksa mimar olanlara mı Sinan adı veriliyor?
Benimde akrabalarım var Mimar Sinan, hepsinin adı ya nasıl oluyor
bu iĢ? Çocuğun adını Sinan koyunca mimar mı oluyor bunlar?
-

SĠNAN MERT ġENER – ĠTÜ MĠMARLIK FAKÜLTESĠ DEKANI

Üstadım, yani burada, müthiĢ bir Ģey baĢarılıyor bence. BaĢkana ve
baĢkanlarımıza çok teĢekkür etmek lazım. Biz seçimlere gidiyoruz ve
seçilerek gelen baĢkanlarımız ve onların meclisleri yönetiliyor ama
burada baĢarılan kent demokrasisi adına bambaĢka bir Ģey var.
Benzerleri belki daha evvel görülmüĢtür ama buradaki paydaĢlar
belirli bir çıkar gütmek sizin burada ciddi zamanlarını enerjilerini
veriyorlar. Yani buradaki temsiliyet aslında bambaĢka. Biraz da
konuyla ilgili söz söylemek için yaĢanmıĢlıkları arkasında biriktirmiĢ
bir yapı. Ancak baĢka bir Ģey daha var. Ġdari yapıyla da ilgili
sorunlarımız var. 2000 senesinde Ġç ĠĢleri Bakanlığı için proje yaptık.
Ġç ĠĢleri Bakanlığı Ģunu arıyordu; malum deprem afetinden sonra, bu
afetin sahibi kim olmalı? Bir analiz yaptık, bizim afet yönetim
merkezimiz adına bunun içerisine girmiĢtik. Deprem olduğunda ya da
bir afet olduğunda altı tane sahibi çıkıyor. Yani Silahlı Kuvvetler de
dâhil buna. Belediye, valilik, vs. ve ilk hukukçu kardeĢlerimiz var, ilk
aĢamada en güçlü en donanımlı unsur olan yerel yönetimin en önemli
unsuru belediye “standby”a geçiyor ve sadece destek veren lojistik
birim haline düĢüyor. Sonuçta o zaman 16 idi, 16 Avrupa Birliği,
dünyadan afetlerle çok karĢılaĢan ülkelerin analizini yaptıktan sonra
dedik ki bize bir müsteĢarlık lazım. Hazine müsteĢarlığı gibi güçlü bir
müsteĢarlık lazım. Mali yetkisi olması lazım, uygulama yetkisi lazım.
Neyse bu uzun süreli, o zaman koalisyon hükümetiydi sonra tek parti
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iktidara gelince Amerikalılar da bahsetmiĢler bundan ki biz bir kopyayı
da oraya göndermiĢtik. Sonuçta gerçekleĢti ve bugün, bir deprem ya
da bir afet konusu söz konusu olduğunda göç de hatta kuraklık da
öyle AFAD gibi sahibi var. Biz bunu bilimsel araĢtırmayla yazdık Ġç
ĠĢleri Bakanlığı‟na koyduk, o günkü soru Ġç ĠĢleri Bakanlığı, ANAP,
BaĢbakanlığa

bağlı

olması

gerektiğini

söylediğimiz

için

de,

müsteĢarlık öyle oluyor, o zaman DSP idi zannedersem, dolayısıyla
siz

bizim

paramızla

araĢtırma

yaptınız

götürüp

müsteĢarlığı

baĢbakanlığa bağladınız dediler ve rafa kaldırdılar. Ama zamanla bu
sorunu Türkiye çözdü. ġu anda AFAD gibi güçlü bir örgüt müdahale
ediyor. Dolayısıyla idari yapıda da ya da yapılanmada da bu tür
demokratik hani seçilmiĢlerin de demokrasisi demeyeyim ama
buralardan fikir üreterek, meclisleri desteklemek ve yerel yönetimlerde
bizde Fransız modeli bizde aynen

uygulanmıĢtır, Fransa‟dan

cumhuriyetin kuruluĢ yıllarından yasamız yok ne yapalım, aynen
kopyalanmıĢtır. Fransız sistemi, iki baĢlıdır. Hem vali vardır, hem
baĢkan var. Amerika BirleĢik Devletleri‟nde bu tekdir. Yani seçilir
baĢkan ondan sonra polis, yerel örgütlerin tamamı ona bağlıdır. Bu
gücün tek merkezde toplanılması anlamında değil, yani koordinasyon,
yani AFAD‟a nasıl hükümet bir Ģey olduğu zaman sen sorumlusun
diyor, burada da diyelim ki Beyoğlu dendiğinde, baĢkan hem
asayiĢten her Ģeyden, yani bu da tartıĢılması gereken, belki de son
ama önemli ve yapıma dair inĢa, yeniden bir inĢa olacaksa ona dair
idari katkı olarak değerlendirilebilir. Çok teĢekkür ediyorum.
-
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Sayın dekana çok teĢekkür ediyoruz. Son iki bilge kiĢi konuĢuyor,
ondan sonra sayın bakana vereceğim, o toparlayacak iki dakika.
19:30‟da bitiriyoruz. Ondan sonra da toplu fotoğraf çektiriyoruz geri
kalan sağlarla beraber. Sonra da yemeğe geçiyoruz. Buyurun.
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TeĢekkür ederim Sayın Saydam. ġimdi hepimiz zaman zaman
duyarız, ama ne kadar hatırlarız bilmem ama Mevlana Celaleddin
Rumi, 800 sene önce der ki, “bugün yeni bir gün cancağızım, artık
yeni Ģeyler söylemek lazım.” ġimdi bu burada yeni Ģeyler söylendi.
Bende yeni Ģeyler söyleyeceğim ama 800 sene evvel, yeni bir günde
yeni Ģeyler söylemek lazım diyorsa, bugün burada her dakika her saat
yeni bir Ģeyler söylemek lazım. Bence bugün burada da büyük oranda
onu gördüm. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, meslek adamı
olarak da çektiğim sıkıntı olarak söylüyorum, herkesin kendi bilgi
birikimi ve düĢüncesine göre neler yapılacağını tarif etmesidir. Bence
hepimizin

asgari

müĢterekte

neler

yapılmayacağı

konusunda

uzlaĢmamız gerekiyor. Neler yapılacağını tarif etmek insanın aklına,
geliĢimlerine

atılımlarına

önünü

tıkar.

Bizim

kanunlarımızda,

yönetmeliklerimizde bugünkü bozukluklara esas teĢkil eden hemen
her yazılı metnimiz neler yapılacağını tarif etme doğrultusundadır. Bu
yanlıĢ bir Ģey. Buradan bir yere gidemiyoruz. Bir ikincisi, çok farkına
varmasak da Ġstanbul gerçekten bir dünya Ģehridir. Öncelikli bir dünya
Ģehridir. Bu yeni değildir. 330‟da Roma‟nın baĢkentini buraya transfer
edildiğinden beri burası bir dünya Ģehridir ve 16. yüzyılda Peter Julius
derki: “dünyadaki bütün Ģehirler ölüme mahkûmdur ama insanlık var
oldukça Ġstanbul yaĢayacaktır”. Konstantinopolis diyor. ġimdi bunu
dünya Ģehri yapalım, dünya Ģehri olur mu, olmaz mı? Burası bir
dünya Ģehridir. Siz onu yeteri kadar algılayıp algılatamıyorsanız
kabahat sizdedir. Yo vardır alternatif bugün Roma‟sı etrafında mesela
New York, Bir New York dünya Ģehri bugün. Londra, evet ama
mesela hiçbir zaman Moskova bir dünya Ģehri olamaz neden? ĠĢte
Rus olacaksınız Ortodoks olacaksınız, bu Ģehrin geçmiĢ kültüründe
de ne olursanız rengin, ırkın, dinin, dilin önemli değil. Biz Ġstanbullu
olmak,

bir

dönem

iĢte

Konstantiniyeli

olmak

ondan

evvel
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Konstantinapolisli olmak çok farklı bir Ģeydir. Onun için, bir kere
yaĢadığımız Ģehrin geçmiĢi hakkında bir Ģeyler açıklıyorsak, yeteri
kadar bilgimiz olması lazım. Bence bu sıkıntıların çok büyük bir kısmı
da merkezi idareden kaynaklanmaktadır. Merkezi idarenin düzenleyici
olması

elbette,

ama

karar

yetkisi

bire

bir

gözünün

içine

bakabileceğimiz insanlarda olmalıdır. Belediye BaĢkanı olmalıdır.
ġimdi imar planlarından Ģikayet ediliyor bir kere bu geçmiĢ bir moda
yani toprak mülkiyetinin bu kadar yaygın olmadığı yerlerde bunu
yapabilirsiniz ama bir insan oturuyor, bir plan yapıyor, kendi
düĢüncesine, kendi bilgisine göre. Artık stratejik belgeler gerekli,
demin söyledi Görgün Bey de. Ne kadar kültürel tesis olacak, ne
kadar ticaret olacak, nüfus büyüklüğü ne olacak? Sonsuza kadar değil
ve bu yanlıĢ bir Ģey. Belediye BaĢkanları var, ben bir dönem
büyükĢehir meclis üyeliği yaptım. Her toplantıda 200-300 tane
tadilatını yaptığınız imar planlarının tümünün yanlıĢ olduğunu orada
görüyorsunuz. Yani bir Ģeyin üzerinde o kadar tadilat yapılırsa,
esasında bir yanlıĢlık var demektir. Bunun yerine bir stratejik belgeler
dizisi hazırlamamız lazım, ona göre de yöresel, birbiri ile bağlantılı
veya aralarında 3 km, 5 km, 1km iĢ alanlarıyla, birbirinden çözülmüĢ.
Bakın Almanya, bizim ülkemize göre toprak büyüklüğü üçte ikimiz
kadar, nüfusu da bizden büyük, ama yeĢil. Yani bizim coğrafyamızda
bu kadar büyük bir alanda bu Ģehirleri bir yerlerde yoğunlaĢtırmanın
çıkmaz bir sokak olduğunun farkına varmamız lazım. Ne yazık ki yeni
bir Ģehrimiz yok. Hep mevcut Ģehirlerin içinde büyümeye çalıĢıyoruz.
Demin arkadaĢımız burada söyledi. Ben çok sevinmiĢtim, Sayın
BaĢbakan, Sayın CumhurbaĢkanımız, iĢte kuzeye bir Ģehir, sağlık
Ģehri bir alternatif, finans Ģehri dediği zaman, çünkü iki tane yeni Ģehir
fonksiyonları da belli. Bunlar giderek geliĢebilir ve nüfus büyüklüğü
konusundaydı ama geldik, içinden çıkılmaz hale gelen, AtaĢehir‟in
içinde finans Ģehri yapılmaya çalıĢılıyor. Bu olacak iĢ değil yani oraya
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da kimsenin gelip gideceğini zannetmiyorum, yani bu kadar yoğun bir
yerleĢmenin içinde böyle bir Ģehrin olması, bunu baĢka bir alana
çekmek lazım. Marmara havzası içinde belki daha içeri. Bu imar
planları gerçekten nüfus büyüklüğü hesaplanması yeni stratejik
ilkelere dönmediği takdirde çıkmaz sokakta yürümeye devam
edeceğiz. Diğer Ģey, bu birikimlerimiz var, nerede yanlıĢ yaptıklarını
hepimiz üç aĢağı, beĢ yukarı hepimiz tespit etmiĢ durumdayız. Çok
uzun zamandır bu tespitleri tabii insanın yaĢayabildiğince böyle tespit
etmekten hiç bunları bir sıralamaya alıp da ya bu hataları yaptık bir
daha yapmayalım deme aĢamasına ne zaman geçeceğiz, ömrümüz
yetecek mi doğrusu onu merak ediyorum. Böyle bir yeni bir yol, yeni
Ģeyler söyleyecek bir yapıya geçmemiz lazım. Anonim kurullara değil,
karar verenin birebir tanıdığımız ve bildiğimiz müesseselere ihtiyaç
var. Anonim iĢlerden ben koruma kurulunun da baĢkanlığını yaptım.
Herkesin yüzüne bakardım. Çünkü ailemin bir büyüğü 1. Ġstiklal
SavaĢı sırasında Demirci Mehmet Efe, Merkez idareye karĢı isyankâr
bulunur neyse onu tenkit ederler o sırada batı cephesi komutanıdır Ali
Fuat PaĢa, hatıratında veriyor, iĢte o Denizli havalisinde bir köyde,
orada hallederler. Efe misafir edilir, ne kadar olsa Merkezi idareye bir
dönem yardım etmiĢtir. PaĢa derki bir kahve ikram ettikten sonra, Efe
der, bir taraftan Yunan, bir taraftan kıtlık buradaki insanlar harap
halde. Niye bu kadar zulüm yaptın bu insanlara? Der. Efe birden
ayağa kalkar, PaĢa PaĢa der, biz burada devlet kurmaya çalıĢıyorduk.
Bizde bir devlet ya bilimle kurulur ya zulümle. Bizde bilim yoktu ne
yapacaktık? ġimdi çok kurumumuz bilim olmadığı için zulüm halinde.
Önder Abi de bilir, Gayrimenkul Anıtlar Yüksek Kurulu‟na 1980 öncesi
girip çıkardı. Orada bilgi bir Ģeyi çözmek için kullanılırdı. Evet veya
hayır demek için değil. Pek çok müessesemiz Ģimdi, hayır niçin hayır
dediğin zaman Türkiye‟de problem yok. Evet dediğin zaman 50 kiĢi
soruyor niye evet dedin diye. Bunu açıklayacak gülüyor Ģimdi baĢkan.
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ġimdi bunu açıklayacak bir Ģey lazım. ġunu çok net bir biçimde
yaĢadığım için biliyorum. Ali Saydam da bilir, bizim yaĢ grubumuz
Önder Abi de bilir. Bizim gençliğimizde biliyorsun, „‟Asiye nasıl
kurtulur?‟‟ diye bir oyun vardı. Süleyman Bey siz de bilirsiniz „‟Asiye
nasıl kurtulur?‟‟u değil mi? Herkes Asiye‟yi kurtarma için çalıĢtığı için
Asiye, felaket halde olur sonunda. „‟Asiye nasıl kurtulur?‟‟ yerine,
anonim olarak Asiye‟yi değil kim kurtaracaksa onun açık seçik ortaya
çıktığını yaptığı hatayı da, yanlıĢı da, doğruyu da görecek bir yeni
söyleme ihtiyacımız var. Bu hepimizi rahatlatacaktır sanıyorum.
TeĢekkür ederim. Ġyi akĢamlar dilerim.
-
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TeĢekkür ederiz. BaĢkana mı veriyoruz. Önder Bey buyurun.
-

ÖNDER KÜÇÜKERMAN- HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK

FAKÜLTESĠ DEKANI
Dört ana maddede birkaç Ģey söylemek istiyorum, birincisi yarı Ģaka,
yarı ciddi. Konu Boğaziçi olduğu için oradan baĢlamak istiyorum. 80‟li
yıllarda tekne adı teknikle yaklaĢan tek kelimedir. Dolayısıyla teknenin
de en nazik tarafı direğidir. AraĢtırdım, bütün Türkiye‟de en iyi
teknenin direğini diken kimdir? Diye. Bodrum‟da Hüseyin Dargan diye
Dragon muĢ sonradan anladık soyadını Giritli bir adam bulduk. Ġlkokul
okumamıĢ. Ama en iyi direği o dikiyor. Röportaj yapıp, fotoğraf
çekerken hep kadrajda üç kiĢiyi görüyorum ve bir tekne teknenin
burnunda bir adam iki elini açmıĢ Ģöyle yapıyor, önünde bir adam
önündeki küçük bir adamı bir iple direğin tepesine çekiyor ipleri
bağlasın diye. Bütün fotoğraflarda bu var. Bir ara dinlenirken sordum,
Dargan Usta, siz hep üç kiĢi mi çalıĢırsınız? Evet hocam dedi. Niye?
Dedim. Efendim Ģimdi ben, tecrübeliyim fakat gücüm yok dedi.
Öndeki oğlan benim oğlum, onun Ģimdi gücü var fakat tecrübesi yok.
Ee birde hafif birisini direğin üstüne çekmek lazım direk bağlanmamıĢ
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o da benim torun dedi. Ama yahu o çok tehlikeli durumda olan o
çocuk, baĢkasının torununu çeksene dedim. O ilkokul okumuĢ adam
Ģöyle söyledi, hocam hocam, biz bir aileyiz, bir direği dikmek için üç
kiĢiye ihtiyaç var. Tecrübeye, güce ve yeni kuĢağa. Dedikten sonra
ilave etti. Hocam hocam, karıĢık iĢten bahsetmiyorum. Bir direği düz
dikmekten bahsediyorum. Üç kuĢak, yüz yıl. Ve tekrar ilave etti, ama
herkesin de doğru yerde durması kaydı ile. Bunu herhalde Eflatun da
bu kadar söyleyebilirdi. Dolayısıyla, Ġstanbul ve Boğaziçi bunun gibi
yüzyıla bir birikmiĢ bilgilerle inĢa edilmiĢ, bugüne gelmiĢ ama bu bilgi,
aktarılmadığı için sanki yokmuĢ gibi görünen çok tuhaf bir kıymet
Boğaziçi. Ġkinci olarak, Ģunu söylemek istiyorum, ben 30 sene
ġiĢecam‟ın tasarımlarını yaptım. Bunlar 80 yıldır orada oldukları için,
her Ağustos ayının son haftasında ilk lodosta çatının tutuĢacağını
bilirlerdi, hiç sekmezdi. Ağustosun 15‟i geçtiği zaman, itfaiyeciler
çatıya hazır hale gelirler ve hakikaten de Ağustosun son haftası ilk
lodosta çatı tutuĢur, hemen söndürürler, binaya hiçbir hasar olmazdı.
Ben Boğaziçi kültürünü ve derinliğini bilen adam diye buna derim.
Sebebi nedir? 80 yıldır oradaydılar. Ve bunu prosedür olarak
kaydetmiĢlerdi. Herkesin bir görevi vardı ve herkes onun korunması
gerektiğini biliyordu. Bunun çok çarpıcı örneği Hamburg‟tur. Hamburg,
dünyanın en eski limanlarından biri, tam Hamburg‟ta küçücük bir
üniversite var 1700„lerde kurulmuĢ. Bugün bütün dünyadaki lojistik
sistemlerinin yasal alt yapısını hazırlamıĢ olan üniversitedir. Bir küçük
üniversite daha var. Bütün dünyadaki sağlık, uzun yol taĢıma ve
karantina konusundaki bütün yasaları ve kuralları koymuĢ olan
üniversitedir. Yine bir küçük üniversite var 1700‟de bütün dünyada su
içinde bina inĢa etmenin kurallarını koymuĢlardır. O yüzden, Ģehirlere
sadece mimarlık eseri olarak görürsek, önemli bir eksiklikle karĢı
karĢıya bırakırız gelecek kuĢakları lütfen Ģehirlerin sadece tüketen
değil ve üreten olması gerektiğini ve onun da alt yapısının mutlaka
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kurulması gerektiğine inananlardan birisiyim. Bugün Beyoğlu‟nun neyi
ürettiğini hepimiz biliyoruz. Bütün dünyaya posta koyacak olan bir
isimdir. Ölse de o isim öyledir. Üretiyor. Bir ara Tınaz Titiz‟le Kültür
Bakanlığı‟nda çalıĢırken, niye Anadolu kavağında ve Rumeli kavağına
balık lokantaları vardır? Diye aradık. Sebep ne çıktı biliyor musunuz?
O yıllar, soğuk savaĢ, özel tur gemileri oraya doğru gidiyor ve rehber,
iĢte Rusya diyor. Ve herkes ürpererek resim çekiyor, boĢluğu
çekiyorlar ama. Tabii o sırada öğle olmuĢ olduğu için de balık yiyorlar.
Rus rejimi yıkıldıktan sonra, değiĢtikten sonra, o lokantaların ratingi
düĢtü. Dolayısıyla Ģehirlerin üretiminin de planlanması gerektiğine ve
büyük bir hassasiyetle korunması gerektiğine inanıyorum ve buna çok
da önem veriyorum. O halde Ġstanbul‟un hafızasını kim koruyacak?
Özellikle de Boğaziçi‟nin. Ben bugün buraya gelmeden önce, Ġstanbul
Ansiklopedileri, bir sürü Ģeylere bakarak geldim. Aradığım hiçbir Ģeyin
cevabı yoktu. Ürkütücü bir Ģeyden bahsediyorum ama. Onun için
kesin önem yani inĢallah bunu görmeden bu dünyadan göçmem,
Boğaziçi AraĢtırma Enstitüsü gibi bir kurumun kurulmak suretiyle
Ahmet Bey belki de bunu ateĢleyebilir ve yapabileceğine de
inanıyorum. Böyle bir “institution”a ihtiyaç var. Boğazın bütün
fotoğrafları, Ağustos ayında çekilmiĢ güzel manzaralardır. Ġyi de
bunun kıĢı da var, karı da var, yağmuru var, seli var, her Ģeyi var.
Bunlar Ġstanbul değil mi?
Bir gün bunu Adnan KAHVECĠ ile konuĢurken dedim ki: “Efendim, bir
film çektirelim. Boğaz‟ın kuzeyinden, bir tanker kaptanının gözüyle,
Boğaziçi‟nden geçirelim bakalım. Mart ayının ortasında, fırtına, gece,
kan gövdeyi götürüyor. Adam kalp krizi geçirerek Marmara‟ya girdiği
zaman – Oh! sadece

diyor. Bunların hepsi Ġstanbul ve hepsi var. Ama

Ağustos

ayında

çekilmiĢ,

güzel

turizm fotoğraflarıyla

Ġstanbul‟u tanımlamıĢ olursak, çok ciddi bir eksikliği göz önüne
getirmemiĢ oluruz.”
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Ġstanbul gecesi, gündüzü, karı, fırtınası, lodosu, poyrazı ile birlikte bir
üründür ve bu ürünün tadını da çıkarmak lazım. Efendim, baĢınız
ağrıdıysa lodostan değil benim yüzümdendir.
-

ALĠ SAYDAM – MODERATÖR

Çok kısa, bir buçuk dakika.
-

SÜLEYMAN GÜNDÜZ - ESKĠ MĠLLETVEKĠLĠ, GAZETECĠ

Tamam bir buçuk dakika sayın baĢkan. Ben siyasetle uğraĢtığım için
genelde Ģunu ezberledim; ülkemize dair bir sorun gündeme
geldiğinde hemen bir bilge Ģahsiyete sorulan soru aklıma gelir. “Hangi
veliydi denizin kenarında kızını kurban ederken bir oğlak indi?” Bilge
Ģahsiyet der ki “ Bu sorunun neresini düzelteyim?” Yani Sinan Bey‟i
dinlerken aklıma gelen bu oldu. Yani biz bu Ģeyin neresini düzeltelim?
Ġstanbul‟u planlarken sadece Ġstanbul‟u planlayamazsınız. Ġstanbul‟u
Edirne‟den Çanakkale‟ye, Çanakkale‟den Düzce‟ye kadar olan bir
havza içinde planlamalısınız.
Önümüzde iki tane Ġstanbul var. Bir, ruhunun Roma, Kudüs ve
Mekke‟den üflendiği Ġstanbul; Bir ikincisi Hong Kong, Singapur vesaire
gibi kentlerle üflenmeye çalıĢılan Ġstanbul. Bundan birkaç yıl önce bir
mimarımızın, aynı zamanda bir inĢaat Ģirketinin sahibidir, “bana
Çamlıca‟yı verin, size Singapur yapayım” dedi. Yani bizim Singapur‟a
ihtiyacımız yok. Singapur zaten var. Hong Kong zaten var. Doha
zaten var. Bizim Ġstanbul‟a ihtiyacımız var.
Ġstanbul‟un

kendi

medeniyet

köklerinden

çıkarak,

bu

Ģehrin

tasarlanması gerekiyor.
Kentler iki ürün üretirler: birincisi kültür üretirler; ikincisi endüstriyel
malzeme. Ġstanbul, endüstriyel malzeme üreten bir Ģehir değildir.
Ġstanbul, kültür üreten bir Ģehirdir. Ġstanbul dünyada tek kadim dünya
Ģehridir. Bir baĢka kadim dünya Ģehri yok. Bir ulusa ait kadim Ģehirler
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vardır; Roma gibi, Londra gibi, Paris gibi, Madrid gibi veya Barselona
gibi. Bir ulusa ait kadim Ģehirler vardır. Ama Ġstanbul, üflendiği ve
oluĢtuğu medeniyet itibariyle bir dünya Ģehridir. Dolayısıyla biz
Ġstanbul‟u tasarlarken sadece bu konuda biz karar veremeyiz.
Bosnalı bir dostum bana dedi ki bu siluetlerle ilgili ve yeni köprü
yapıldığı

zaman:

“KeĢke

bunu

bize

de

sorsaydınız.

Rumeli

edebiyatında ve Rumeli türkülerinde en sağlam ve en çok yer almıĢ
Ģehir Ġstanbul. Belgrat Ġstanbul‟a bakıyor. Saray Bosna, Ġstanbul‟a
bakıyor. Üsküp, Ġstanbul‟a bakıyor. Kudüs, Ġstanbul‟a bakıyor. Mısır
yani Ġskenderiye ve Kahire, Ġstanbul‟a bakıyor.”
Ġstanbul bir dünya Ģehridir. Tasarlarken böyle tasarlamamız gerekiyor.
Saygılar baĢkan.
-
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Saygılar bizden. Ġsmet Bey size. Demin konuĢmadın Ģimdi bir konuĢ.
Finali sizden alalım.
-

ĠSMET YILDIRIM – KĠPTAġ GENEL MÜDÜRÜ

Ben konuĢmayayım da. Çok geciktik. Üstatlar çok güzel konuĢtu.
Dinledik, müstefit olduk. Ben usul olarak burada kalanlar sağ, gidenler
de sağ ama. Gidenlerle alakalı bir üslup yapmak lazım. Böyle bırakıp
gitmek. Bu ne medeniyetine sığıyor bilmiyorum. Bir tane, iki tane
olabilir de böyle olmaz.
-

ÖNDER KÜÇÜKERMAN- HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK

FAKÜLTESĠ DEKANI
Bakın Ankara‟nın, bu düzenlemenin getirdiği Ģehrimize. Ankara, bize
Marmaray‟ı

yaptı.

Ġstanbul‟da

metro

Ġstasyonları

var.

Hissedemiyorsunuz bazısını. Bir kırmızı Levent‟te filan. Üsküdar
Meydanı‟nı mahvetti. Ġstanbul Meydanı‟nda kocaman kocaman
yapılar. Yenikapı aynı Ģekilde. Hele Cağaloğlu‟nda, arkasında Nalçacı
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Mescidinin olduğu yerde, vilayeti gördüğümüz yapının yerinde, bir
yapı var ki hafazanallah. Bunu görsel olarak görüyoruz da. Demin
Hasan Bey Ģikayet etti. Ruhsat Ankara‟dan alınıyor.
Yeni düzenleme diyor ki; on beĢ günde mi veya iki ayda mı vermezse
ben resen veririm diyor. Bunları gözden geçirmemiz lazım. Ve
gerçekten Ģehrimize hâkim olmamız lazım.
-
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Efendim çok teĢekkür ediyoruz. Hepinize Ģükranlarımızı arz ediyoruz.
Sayın Sarıyer Belediye BaĢkanımız.
-

ġÜKRÜ GENÇ – SARIYER BELEDĠYE BAġKANI

Ben

çok kısa

bir

duyuru

yapmak istiyorum.

Sevgili

Ahmet

toparlayacak. Bir özel gündemli toplantı yapılma gerekliliği çıktı ortaya
bugün çok net bir Ģekilde.
Konu çok fazla dağıldığında özellikle Boğaz‟ı konuĢmak yerine tabi
genel anlamda Boğaz‟ı konuĢmak için bir sürü Ģey konuĢmak
gerekiyor. Ama biraz fazla geniĢ alana yayıldık. ArkadaĢların da
önerisi oldu. ġimdi biz bir Ġstanbul Boğazı‟nın oluĢumunun müzesinin
Ģu anda hazırlığı içindeyiz. Ġstanbul Teknik Üniversiteli, ODTÜ‟lü ve
Çukurova Üniversitesi‟nden var, Ġstanbul Üniversitesi‟nden var. Bilim
adamları bu konunun altyapısını oluĢturdular. Yeni yapmıĢ olduğumuz
binada da bu müzeyi kuracağız. Tarihi kentler birliği müzesi ile birlikte.
Ve aynı Ģekilde arkadaĢların tespit etmiĢ olduğu çok önemli bir Ģey
daha var ki; bu müzenin sürdürülebilir olması gerekiyor. Tarih çünkü
bulgularla sürekli değiĢiyor. Bununla ilgili çok güzel bir karar daha
çıktı ki bir enstitüsü de olacak bu müzenin yani Ġstanbul‟da bir eksiği
gidermeye çalıĢacağız. Ama önemli olan Ģu aynı zamanda devamı da
gelecek. ĠĢte Sayın Metin Sözen Hocam, Sayın Naci Görür Hocamın
baĢkanlığında devam ediyor çalıĢmalar. Bu arada Sevgili Ahmet‟in de
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Ģimdi özellikle bahsedeceği bizim 2009‟a 60‟a bağlı böyle ayet gibi
değiĢtiremediğimiz, dokunamadığımız alanlarda sadece Boğaz‟ın
öngörünüm hattında değil bir de geri hattında, etkilenme bölgelerinde
Ģu anda gecekondu alanlarının çok büyük olmasından dolayı çok
çeĢitli sorunlarımız var. Bu konuyla ilgili özel bir gündemle kısa
sürede böyle bir toplantıyı organize etmiĢ olacağız.
Ben çok teĢekkür ediyorum herkese toplantıya katıldıkları için sadece
geldikleri için değil. GörüĢleriyle beraber katıldıkları için de. Çok
teĢekkür ediyorum. TeĢekkür ediyorum herkese hoĢ geldikleri için.
-
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ġükrü BaĢkan teĢekkürler. Buyurun Ahmet Misbah BaĢkan
-

AHMET MĠSBAH DEMĠRCAN – BEYOĞLU BELEDĠYE

BAġKANI
Efendim öncelikle bende herkesten sabırları için çok teĢekkür
ediyorum. 2004 Belediye BaĢkanı olduğumda, Yerel Sivil ĠĢbirliği
Merkezi kurmuĢtuk ve o kent konseyi olarak halen devam ediyor.
Orada böyle yüzlerce toplantı yapıp emin olun Ģarj olduk. O zaman iki
sene, üç sene, o zaman rahmetli Vitali Hakko vardı. Böyle uzun uzun
toplantılar yapıp biriktirdiğimiz ve onunla üç beĢ sene idare edip
sonunda bir sürü iĢler yaptığımızı itiraf edeyim.
Bu tip masaların etrafında söylenen her cümle, aslında mutlaka fikir
veriyor, yol veriyor ve yöntem veriyor. Ve sonra siz onları,
bakıyorsunuz, teker teker gerçekleĢtirmiĢsiniz.
Onun için halkayı ve sohbeti daim etmek lazım. Ve buradan mutlaka
güzel fikirler çıkıyor. ġimdi örnekleri çok vermek istemiyorum.
Burada inanılmaz güzel Ģeyler söylendi. Herkes söylendiği gibi kendi
zaviyesinden baktı, öneri getirdi. Ama bana “Özet ne?” deseniz, Ģu
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soru benim zihnimde mihengi noktası olmuĢtur. Fettah Tamince “Bu
Ģehrin mimarı kim?” diye bir soru sordu.
Bence her Ģey bu soruda gizli. Çünkü ben düĢündüm. O binanın final
mimarisine ben mi karar veriyorum, büyükĢehir mi karar veriyor yoksa
merkezi hükümet mi karar veriyor?
Cevap ne biliyor musunuz? Hiç biri tek baĢına değil. Ve iĢ orada. Ve
siz burayı yönetemiyor, yürütemiyorsunuz. Çok baĢlılık var. Aynı Ģeyi
birçok konuda veya her konuda söyleyebiliriz. Herkes aynı Ģeyi
söyledi.
2004‟de baĢkan olurken Sayın CumhurbaĢkanımız, “Bu TarlabaĢı‟nı
çözmemiz lazım” dediğinde, ya tamam çözmemiz lazım da önümüzde
bir sürü problem var. Bunun yetkisi kimde diye baktığımda, karĢıma
uzun bir çarĢaf liste çıktı. Sonra biz ne yaptık biliyor musunuz? Bir
kanun yazdık. Sayın değerli hocamın çok katkısını almıĢımdır. Ġlk
günden beri bize hocalık yapıyor değerli Sinan Gerim Hocam. Bir
kanun yazdık sekiz madde.
Kanun çıktığında bize dediler ki “Ya siz padiĢah yetkisi mi
alıyorsunuz?” Yok aslında padiĢah yetkisi falan değil. Yirmi bin
metrekare alanda devlete, hükümete, oraya, buraya ait ne kadar yetki
varsa kendimiz yürütecek bir yetki almıĢtık. Sonuçta bu dönüĢümü
yapabildik ve gerçekleĢtirebildik.
Bizim sorunlarımızın temelinde benim gördüğüm Ģu; düzenimiz,
demokrasimiz ve yönetim modellerimiz çok eskilerde dizayn edilmiĢ
ve o günden bugüne değiĢmeden gelmiĢ.
Muhtarlar toplantısı yaparız. Muhtarın biri kalkıp Ģu soruyu sordu; “ Ya
Ģu BEDAġ bir de beni dinlese!” Bu mahallede herkesin bildiği
muhtarın hiçbir yetkisi yoktur, BEDAġ‟a dahi bir Ģey yaptıramaz.

105

Belediye baĢkanı yetkisi sınırlıdır. Ama “sana belediye baksın”
sorusunun muhatabıdır. Çünkü herkes, her Ģeyi belediyeden bekler.
Oysa bilmez ki belediye baĢkanının hiçbir yetkisi yok.
Ama peki bir sürü konu var? Ekonomiye iliĢkin, eğitime iliĢkin,
kalifikasyona iliĢkin, sosyal hayata iliĢkin, kültürel hayata iliĢkin.
Herkes bize soruyor: “Kültürel belediyecilik yaptın mı, sosyal
belediyecilik yaptın mı ?”
Oysa her biri Ankara‟da bir bakanlığa, bir genel müdürlüğe ait bir iĢtir
ve onların muhataplarına ulaĢamazsınız.
Seçtiğiniz iki adam vardır; biri muhtardır, biri belediye baĢkanıdır. Ġkisi
de ihtiyaçlarınızı görmeye yetmez. Milletvekili seçersiniz. Onlar
parlamentodan bir bakan, bir baĢbakan çıkartır. Onların atadığı
adamlarla, yine bürokratlarla muhatap olursunuz ve iĢin sahibini
bulamazsınız.
Ben her zaman söylüyorum, Yusuf Bey de çok güzel ifade etti. Dedi
ki; “Türkiye‟de öyle bölgeler tarif edilmeli ki kendi ekonomisini yaratan
bölge olmalı”.
ġehirler dünyada yarıĢıyor. Bu mekanizma üzerinden dünyada
Ģehirler, kendi yönetimleriyle, kendi meclisleriyle, kendi kararlarını
yerinden eğer yürütebilirlerse, o zaman bugün burada muhatap
olduğumuz birçok sorunun cevabı da bulunmuĢ olur.
Ha bu bize çok yetki zehirlenmesi de getirmez. Çünkü bölgede
yaĢayan herkes zaten sorumlunun kim olduğunu bildiği için ondan
hesap sormayı da bilir. Oysa bizde Ģimdi iĢin muhatabı belli olmadığı
için sorular havada kalıyor.
Erdem Timur ayrıldı. Duygusal bir konuĢma yaptı. Çok baĢarılı bir
arkadaĢımız. Dedi ki: “Bu kadar konuĢuyoruz, sonuçta bunun
muhatabı kim? Siz bizi dinleyecek misiniz?” Doğru bir soru ama
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cevabının muhatapları çok fazla. Dolayısıyla böyle bir mekanizmada
siz düĢüncelerinizi gerçekleĢtirmekte zorlanıyorsunuz.
Ahmet GüneĢtekin dedi ki: “Ya biz Ģöyle objeler bir yere koysak,
acaba ona kim karar verebiliyor?” Ben mi, o mu, Ģu mu?
Dolayısıyla burada söylenen her Ģey çok haklı. Ama hiçbir insan
diğerine benzemiyor iken, bir Ģehir baĢkasıyla aynı mantıkta
yürüyebilir mi? Yürütülebilir mi?
Ben on iki yıllık belediye baĢkanlığı sürecinde gördüğüm budur.
Sorunlar bellidir, nasıl çözüleceği de bellidir. Sorunların muhatabı belli
olmadığı sürece de çözümsüzlük vardır.
O halde yine gündem Ģudur: ġehirler nasıl yönetilmeli? Bunun
üzerinden bir mekanizma geliĢtirmek lazım.
ġimdi buradan bakıyoruz. Türkiye‟nin gündeminde hep bir anayasa
çalıĢması gündeme geliyor. Neden anayasa çalıĢması gündeme
geliyor? Çünkü “yönetebilen bir demokrasi var mı yok mu? “ sorusu
tartıĢmalı.
Yani siz seçtiğiniz adamlarla mahalleyi yönetebiliyor musunuz?
Ġlçeyi tam bir Ģekilde yönetebiliyor musunuz?
Seçtikleriniz sizi tam temsil edebiliyor mu?
Bu, ülkemizin bir numaralı gündem maddesi diye düĢünüyorum. ġimdi
burada söylenilenlerden anladığım budur. Aslında herkes kendi
zaviyesinden bakıp, bir sorun ortaya koydu. Ama problemin çözümü
için muhatabı ama problemin çözümü için muhatabı –inanın biz
burada bakanlıkları dizsek, onlar da tek baĢına sorumlu değil,
dolayısıyla benim önerim Ģu: bu çalıĢtaylar devam etmeli. Biz,
sorunlarımızın muhatabı kurumlar olarak, yerel yönetimlerde hemen
yanı baĢımızda olan yerlerde bu çözümleri nasıl oluĢturabiliriz, eğer
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müsaade ederseniz bunlar üzerinden bir baĢlıkla ikinci bir çalıĢtayda
buluĢmayı arzu ederim.
Değerli katılımlarınızla bunun üzerinden, çünkü ben, konuĢmacıların
neredeyse yarısına yakını, buradan iĢi tuttu, burada tam ifade etmese
de böyle anlattı. Değerli hocalarım böyle anlattılar. Değerli dekanım
böyle anlattı. Sorular böyle geldi ve aslında herkes iĢin muhatabının
biz olduğunu zannediyor. Değerli mimarımız da. Ama oysa orada bir
problem var. Problem alanını fokuslayarak konuĢmak ve bir net
çözüm ortaya koymak lazım.
Ha Ģunu da söyleyeyim; Bunlar boĢa gidiyor mu? Ġnanın asla boĢa
gitmiyor. ġu masanın etrafındaki insanların sesi her yere ulaĢır. Bu
duygu ve düĢüncelerle hepinize katıldığınız için çok ama çok teĢekkür
ediyorum. HoĢ geldiniz, Safalar getirdiniz.
-
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Sayın BaĢkan çok teĢekkür ediyoruz.
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